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 چکیده

 شد. جاماناجتماعی  نوآوری نقش با سازمانی عملکرد بر نوآوری ظرفیت تأثیر بررسی باهدف پژوهش این

 نسبت زا محتوا، اعتبار سنجش برای. است شده استفاده استاندارد ایگزینه پنج پرسشنامه از ،هاداده آوریجمع جهت

 آلفای ضریب از پایایی سنجش برای و بود 94/0 باالی آمده بدست هاینسبت تمامی و گردید استفاده محتوا اعتبار

 از حاکی آمده، بدست مقادیر بود 7/0 از باالتر آمده بدست ضرایب و گردید استفاده SPSS افزارنرم کمک با کرونباخ

 املی،ع تحلیل طریق از هاداده سپس .هستند برخوردار خوبی پایایی و روایی از گیریاندازه ابزارهای که هستند آن

ب بر عملکرد ظرفیت جذ که داد نشان نتایج .گرفتند قرار وتحلیلتجزیه مورد مراتبسلسله رگرسیون و مسیر تحلیل

 دارد. تأثیر گراییتحولنوآوری مبتنی بر فرایند، محصول،  میانجیسازمانی با نقش 

 

 ، نوآوری اجتماعیعملکرد : ظرفیت نوآوری،کلمات کلیدی

 
Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of innovation capacity on 

organizational performance with the role of social innovation. A standard five-choice 

questionnaire was used to collect data. To measure the validity of the content, the content 

validity ratio was used and all the obtained ratios were above 0.49 and to measure the reliability, 

Cronbach's alpha coefficient was used with the help of SPSS software and the obtained 

coefficients were higher than 0.7., Indicate that measuring instruments have good validity and 

reliability. Data were then analyzed through factor analysis, path analysis and hierarchical 

regression. The results showed that the capacity of absorption has an effect on organizational 

performance with the role of mediator of innovation based on process, product, transformation. 
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