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 چکیده 

جامعه آماری .باشدیمبررسی عوامل موثر بر خالقیت، نوآوری و کارآفرینی سازمانی هدف از این تحقیق 

تحقیق حاضر از . باشدمیکارکنان شرکت های تولیدی کوچک و متوسط شهر اراک این تحقیق شامل 

در این راستا ضمن مرور بر ادبیات موضوع و استفاده از . باشدمیعلی نظرهدف کاربردی و از لحاظ روش 

و تجزیه و . استفاده کرده است برای جمع آوری اطالعاتحقق از پرسشنامه ای م منابع کتابخانه ای،

نتایج . شوداجرا می لیزرلافزار با استفاده از نرم آزمون معادالت ساختاری وها برمبنای تحلیل اولیه داده

رهبری برای نوآوری، خالقیت برای نوآوری و فرهنگ سازمانی )تحقیق حاکی از تاثیر مثبت متغیرهای 

 .باشدتاثیر مثبت نتایج نوآوری بر کارآفرینی سازمانی می بر نتایج نوآوری و همچنین( برای نوآوری
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 مقدمه

شهای بسییاری  بسیاری ازسازمانها در سالهای اخیر تال .باشد نوآوری، عامل مهمی در بقای سازمانها در محیط پررقابت کنونی می

معتقدند که شرکتهای جوان ونیرومنید بیه     پردازان و محققین  نظریه .به نوآوری نمایند اند تا کارمندان خود را تشویق انجام داده

جهانی شیدن، تیرویج    .اند حفظ نوآوری خود نبوده ای گردند که قادر به های قدیمی و با سابقهتوانند جایگزین شرکت راحتی می

زدایی و حذف تدریجی نظارت دولت تا حد زیادی، شدت رقابیت در بسییاری از    مقررات ضای باز اقتصادی کشورها،آزادسازی و ف

و سیاختارهای   ها های تجاری، استراتژی ها، تغییرات مهمی در محیط داده است و در واکنش به این دگرگونی صنایع را افزایش

تحقیقیات نشیان    .هیا بیوده اسیت    در سیازمان  ش سطوح میدیریت مییانی  از جمله این تغییرات، کاه سازمانی پدید آورده است؛

هیای آنیان    انید کیه مسیؤولیت    ها باقی بماننید، دریافتیه   اند در سازمان دهد، مدیران میانی که از این کاهش گسترده توانسته می

یین  ا .خیود را ادامیه دهنید    لییت شود تا با امکانات موجود، بیشتر و بهتیر از گذشیته فعا   است و از آنها خواسته می افزایش یافته

انید   همچنین بسیاری از سازمانها مجبور شده موجب گردیده است؛ ها و وظایف مدیران موضوع تغییرات قابل توجهی را در نقش

های مدیریت میانی با توجه بیه تغیییرات شیگرف ناشیی از اسیتراتژی، محییط        ها و تخصص مهارت بررسی مجددی در رابطه با

 .ام دهندوساختار خود انج

 

 بیان مسئله

در تحقیقی که در مورد موانع نوآوری در صنایع کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه با مطالعه موردی کشیور قبیرس   

شرکت و گستردگی آن بستگی دارد و ایین   اند که موانع نوآوری بیشتر به عملکرد اقتصادی  شده است، به این نتیجه رسیده انجام

مانند منابع مالی و یا نیروی کیار  )خورد و موانع نوآوری در بعضی موارد  ر حال توسعه نیز نوآوری به چشم میکه در کشورهای د

در تحقیقی که فعالیت های نوآورانه در دو بخش صنایع فلزی و الکترونیک کشور هلند . با کشورهای صنعتی شباهت دارد( ماهر

این تحقییق از  . دانند را مهمترین عامل در رشد اقتصادی و افزایش اشتغال مینوآوری (  6002) دهد، گرایرا مورد بحث قرار می

های نوآورانه در صینایع کوچیک و متوسیط را     هایی که فعالیت یک روش مبتنی بر رگرسیون برای مشخص کردن اهمیت فاکتور

 .دهند استفاده کرده است افزایش می

توسط صنایع کوچک و متوسیط را در کشیور هنید میورد بررسیی قیرار       های تکنولوژی  در پژوهشی نوآوری(  6002) 6کاالفسکی

محصیوالت بیا کیفییت     های کوچک و متوسط در هند برای تولید  های نوآورانه و کارآفرینانه که توسط بنگاه دهد، و بر قابلیت می  

 .کند بهتر برای کمک و زیرساخت بودن صنایع بزرگ گسترش می یابد، تأکید می

-گونه نیست بلکه میحال این چیزجدید الزاماً مادی و شی. خلق یا ایجاد و یا ساختن یک چیز جدید استنوآوری به معنای 

هایی که خالقیت و  نقش مدیریت در مجموعه. باشد... تواند یک تصمیم جدید، اتخاذ یک راه جدید، ایجاد یک قانون جدید و

تواند توانایی و استعداد خالقیت و نوآوری را  ؛ زیرا مدیریت مینوآوری از ضروریات و عامل اصلی است بسیار مهم و حساس است

هنر مدیر خالق عبارت است از . تواند مانع این امر حیاتی شود در افراد ایجاد، ترویج و تشویق کند و یا رفتار و عملکرد او می

د که خودش بتواند خالق باشد و افراد مدیر خالق باید فضایی بیافرین. های خالق استفاده از خالقیت دیگران و پیدا کردن ذهن

سازمان را هم نیز برای خالقیت تحریک کند و این فضا، فضایی است که از کار روزمره به دور است و به نحوی تفویض اختیار 

 برای این که افراد در سازمان به تفکر بپردازند باید محیطی ایجاد شود که. کند تا هر کسی خود مشکل خودش را حل کند می

نوآوری . های دیگر همراه استنوآوری مهارتی است که با بسیاری همکاری .ها امکان بروز داده شود در آن به نظریات و اندیشه

. شودهای تکنولوژیک یا ارائه تازه ترین مفاهیم مدیریت یا شیوه های تولید، اطالق میهای عمده در زمینه پیشرفتبه دگرگونی

                                                           
1Gray, Colin. 

2 Kalafsky 
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لذا سوال اصلی این است که عوامل مؤثر بر خالقیت، نوآوری و کارآفرینی . مگیر و جنجالی استای واقعاً چشنوآوری پدیده

 باشد؟های تولیدی کوچک و متوسط شهر اراک چگونه میسازمانی در شرکت

 

 چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق

ان اعضای سیستم اجتماعی منتشر می شود انتشار نوآوری را به عنوان روندی که در آن ابداع در طی زمان ها و در می  راجرز

 (. 202، 6002، 2کرینگساک وهمکاران)کندتعریف می

داند، که بیشترین تاثیرات تسهیل کنندگی یا ممانعت بر اجرا یا کرینگساک فرهنگ سازمانی را تعیین کننده اصلی نوآوری می

 (.204همان منبع، )حفظ و رسیدگی به ابداعات را دارد

 .انجام گرفت 6002در سال   کرینگساک وهمکارانحقیق حاضر برگرفته از مطالعه ای است که از چارچوب نظری ت

 
 مدل مفهومی تحقیق- شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. 4  ؛ دهقان و همکاران، 204، 6002کرینگساک و همکاران، : )منبع

 فرضیه ها

 رهبری برای نوآوری تاثیر معناداری بر نتایج نوآوری دارد. 

 ت برای نوآوری تاثیر معناداری بر نتایج نوآوری داردخالقی. 

 فرهنگ سازمانی برای نوآوری تاثیر معناداری بر نتایج نوآوری دارد. 

 نتایج نوآوری تاثیر معناداری بر کارآفرینی سازمانی دارد. 

 

 تعاریف واژگان کلیدی تحقیق

نیروی انسانی  نفر 0 که تعداد شاغالن آن کمتر از  شود صنایع کوچک به واحدهای صنعتی اطالق می: صنایع کوچک و متوسط

 .گرددمی 0 6تا 0 و صنایع متوسط شامل واحدهایی با تعداد شاغالن بین . باشد

مجموعه فعالیت های کارکنان یک بنگاه در یک فضای نوآورانیه کیه از طرییق ترغییب کیارگروهی و هیم افزاییی        : نتایج نوآوری

  .(0 ، 40  عیوضی، )گرددنیز مرتفع میمتخصصان تکنولوژی و کارشناسان 

                                                           
3-Rogers. 

4-Kriengsak et al. 

5Kriengsak et al. 

 کارآفرینی

نوآوری نتایج سازمانی  
 فرهنگ سازمانی

 برای نوآوری

برای  رهبری

وآورین  

خالقیت برای 

 نواوری
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توان خالقیت را می. های ذهنی بحرانی ایجاد فکر یا مفهوم جدیدعبارت است از به کارگیری توانایی: خالقیت برای نوآوری

، 22  حاجی پور و اکبرزاده، )های مختلف تعریف کردهای بدیع و تخیلی دربارۀ موقعیتفرایند تکامل بخشیدن به دیدگاه

 6  .) 

داند که در اعضای یک سازمان هایی میهای کلیدی، باورها و تفاوتمجموعه ای از ارزش: فرهنگ سازمانی برای نوآوری

 (.06 ، 22  عسگریان، )مشترک هستند

وقتی که اعضاها این . کندهاست که عملکردها، روندها، سیاست و ساختارها را منعکس میتثبیت شکلی از رفتارها و فعالیت

این درک فرهنگی پیش نیاز . های سازمان محرک ابتکار استشوند که نوآوری در ارزشعملکرد موثر را درک کنند، متعاقد می

 (. 0 2، 6002، 2کرینگساک وهمکاران)شودرفتارهای ابتکاری می

رهبری . اثیر داردهای خاص و مهمی شناخته شده است که بر ابداعات تشیوه رهبری به عنوان نگرش: رهبری برای نوآوری

باشد، و از نظر تئوریکی تشویق و القا ای ترجیحی برای ترغیب به خالقیت و ابتکار از طریق پیشرفت و گسترش میمتغیر، شیوه

 (.   2، 6002،  کرینگساک وهمکاران)شان و به دنبال اهداف عالی گروه باشندبه پیروان است که فراتر از منافع شخصی

حسینی )ها از طریق ایجاد کاالها و خدمات نوین استبرداری از فرصتینی به معنای اکتشاف، ارزیابی و بهرهکارآفر: 2یکارآفرین

 (.  2، 40  و همکاران، 

 

 خالقیت و نوآوری

به طور خاصی تحقیقات بسیاری به اهمیت . محققان بسیاری بر نقش سازمان در مدیریت موفق و انتشار ابداعات تأکید کرده اند

که مشخصه فرهنگ سازمانی هستند تأکید کردند که باعث خالقیت، انگیزه، رفتار ابداعی و تسهیل در روند انتشار ابیداع   عواملی

فرهنگ سازمانی تعیین کننده اصلی ابداع است، بیشترین تاثیرات تسهیل کننیدگی ییا ممانعیت بیر اجیرا ییا حفیظ و        . شودمی

-روندهای جامعه پذیری در سازمان حاصل شده است که معیارهای مشترک و ارزشاین تاثیرات از . رسیدگی به ابداعات را دارد

کند و به عنوان تثبیت شکلی رفتارها و فعالییت هاسیت کیه عملکردهیا، رونیدها، سیاسیت و سیاختارها        های اصلی را تعیین می

هیای سیازمان و   ری در ارزشمتعاقید میی شیوند کیه نیوآو     . وقتی که اعضاها این عملکرد مؤثر را درک کننید . شوندمنعکس می

های مبتکر دائماً بایید  به طور کلی سازمان. شوداین درک فرهنگی پیش نیاز رفتارهای ابتکاری می. احساس، محرک ابتکار است

در مییان ایین سیازمان هیا،     . سطح باالیی از آزادی و اختیار را پیدا کنند تا توانایی ریسک و انعطاف پذیری باالیی داشته باشیند 

های ابتکاری شناخته و تشویق شده است و معموالً منابعی در نظر گرفته شده قیت تحریک شده و حمایت شده است، تالشخال

های فرهنگی بیه طیور مسیتقیم بیر     همچنین برخی مطالعات تجربی دریافتند که درک این ویژگی. ها تسهیل شوندتا این تالش

 (.  2، 6002، 4اک و همکارانکرینگس)ابداعات و خالقیت در محیط کار مؤثر است

 

 پیشینه تحقیقات

نتایج تحقیق . های بومی برای سنجش نوآوری در ایران را مورد بررسی قرارداده استدر تحقیق خود شاخص( 22  )رضوانی 

این موارد عبارتند از توسعه و سرمایه . هشت شاخص موثر در سنجش نواوری را در صنعت بیوتکنولوژی معرفی نموده است

های سازی، جریانهای نوآوری، عملکرد نوآوری، فناوری اطالعات و ارتباطات، جهانیذاری در دانش، منابع انسانی، سیاستگ

                                                           
6.Kriengsak et al. 

7Kriengsak et al. 

8-Entrepreneurship  

9- Kriengsak et al. 
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اقتصادی جهانی و تجارت مرتبط بر آن و پیشنهادهای این تحقیق آمده است پیگیری نوآوری در تکنولوژی در صنایع با توجه 

 .های معرفی شده  در این تحقیق بهره برداری نمایدد از شاخصتوانبه ماهیت هر صنعت و شرایط بومی می

های سنجش نوآوری و ارائه چارچوبی برای سنجش نوآوری بررسی سیستممطالعه ای تحت عنوان (  2  )طباطبائیان و پاکزاد

ارائه اطالعیات مناسیب بیه    گیری میزان ورودی تحقیق، توسعه و  بر اساس رویکرد خطی برای اندازه .را به اجرا گذاردنددر ایران 

تحقیقات بعدی نشان دادند . گذاران و تحلیلگران سنجش تحقیق وتوسعه با استفاده از دستورالعمل فراسکاتی مطرح شدسیاست

بیه تعبییر دیگیر رابطیه مسیتقیمی بیین       . گرددکه تخصیص منابع بیشتر به تحقیق و توسعه لزوماً منجر به افزایش نوآوری نمی

ها، مؤسسات دولتی، خصوصی و نهادها بیا هیم   ای از عوامل مانند دانشگاه فرایند وجود ندارد و تعامل مجموعهورودی و خروجی 

با استفاده از دیدگاه تکاملی برای پوشش دادن به تمام ابعاد فرایند، سنجش نوآوری بر . شود های جدید میمنجر به ارائه نوآوری

علیت عیدم همخیوانی دییدگاه      های علمی و پژوهشی بهویکرد سنجش فعالیتتحول در ر. اساس دستورالعمل است و مطرح شد

در ادامیه بییان   . های اقتصاد دانش محور و عدم جامعیت سنجش تحقیق و توسعه از روی ضرورت صورت گرفتخطی با واقعیت

سیازی   سیعه وتجیاری  های تحقیق و توسعه در بسیاری از کشورها صورت می گیرد، ولی بیا ایین وجیود تو   شد که اگرچه فعالیت

 .صورت سیستمیک تنها در تعداد معدودی از کشورها مورد توجه قرار گرفته است  های جدید بهتکنولوژی

ها را رقم می ها و عوامل موثر بر آن پرداخت و دریافت که نوآوری بقای شرکتبه بررسی نوآوری در شرکت( 26  )احسنی زاده

 .های بزرگ را در عرصه رقابت بگیرندتوانند جای شرکتهای کوچک، تیزپا و جسور میزند و شرکت

را سیاختار و محییط بیرونیی سیازمان     : ارتباط نوآوری تکنولوژی مدیران میانی با موقعیت استراتژیک( 20  )خدادادحسینی

. ر گرفتیه اسیت  در این تحقیق، مشارکت مدیران میانی در نوآوری تکنولوژیکی، مبنای تمایز شرکتها در نوآوری قرا. بررسی کرد

های مهمیی مییان   نتایج این تحقیق نشان داده است که تفاوت. باشد شرکت صنعتی متوسط و بزرگ می   تعداد جامعه آماری 

. های با نوآوری کمتر، از لحیاظ موقعییت اسیتراتژیک، سیاختار و محییط بیرونیی سیازمان وجیود دارد        شرکتهای نوآور و شرکت

 .باشد ادهای کاربردی برای مدیران عالی و به ویژه، مدیریت توسعه منابع انسانی میهای این تحقیق حاوی پیشنه یافته

های کوچک و بزرگ در سطوح محلی، منطقه ای و مدیریت نوآوری و انتقال دانش شرکتبه مطالعه (  2  )مبینی دهکردی 

ه گیری از نوآوری و انتقال دانش نقش مهمی توانند با بهرها در حد و اندازه ای که باشند میدریافت که شرکت. پرداخت جهانی

خطیب به بررسی نقش سیرمایه گیذاری خیارجی در انتقیال     . های محلی، منطقه ای و جهانی ایفا نمایندرا در صادرات در عرصه

 گیری سیاسیت  جهت. مدیریت و فناوری پیشرفته جهت تامین اهداف صادراتی برنامه سوم پرداخت و نتایج زیر را به دست آورد

گیذاری   گرا در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، افق جدیدی پیش روی مدیریت سیرمایه  گذاری صادرات سرمایه

هیای بیالقوه و ییا بیه زبیان       گذاری بیر اسیاس توانمنیدی    این افق جدید چیزی جز تعیین سیاست سرمایه. کشور قرار داده است

 . یدی برخوردار از مزیت الزم نیستدیگرهدایت منایع تولیدی به سمت فعالیت تول

هیای  پژوهشی پیرامون عوامل مؤثر بر نوآوری و کارآفرینی سازمانی در دانشیگاه "تحقیقی با عنوان(  4  )دهقان و همکاران

شود نسبت تغییر نگرش مدیریتی به نظام اداری، اصیالح  بنابر نتایج این پژوهش، توصیه می. اندانجام داده "علوم پزشکی کشور

ها و روش های کیاری بیه منظیور بهبیود وضیعیت نیوآوری و       ساختار مبتنی بر راهبردهای جدید، تمرکززدایی و اصالح سیستم

 .های علوم پزشکی قرار گیردکارآفرینی سازمانی در اولویت نظام اداری دانشگاه

آنها . را بررسی نمودند ها در چینکترابطه میان مدیریت منابع انسانی، نوآوری تکنولوژیکی و عملکرد شر( 6002)0 میتالستید

حال آنکیه انگییزه   . باشنددریافتند که آموزش کارکنان، نوآوری و کنترل فرایند دارای تاثیرات مثبتی بر نوآوری تکنولوژیکی می

بیا عملکیرد   و نیز نوآوری تکنولوژیکی دارای رابطه مثبتیی  . های مادی و کنترل نتایج تاثیری منفی بر نوآوری تکنولوژیکی دارند

 .است
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هیای  بررسی اقدامات مدیریتی و فرایندهای مرتبط با سطح باالی توانمنیدی تحقیقی را تحت عنوان ( 6002)  دال و همکاران

آنها دریافتند که هفده اقدام، فرایند و فعالییت دارای رابطیه نزدیکیی بیا     . انجام دادند های کوچک و متوسطصادراتی در شرکت

موفقییت صیادراتی را بیرای    یابنید و  این موارد در ابتدا با استراتژی بازارییابی صیادراتی ارتبیاط میی    . ندباشعملکرد صادراتی می

 .دنبال دارندچک و متوسط به های کوشرکت

6 پالباربر و آلگری
به تجزیه و تحلیل رابطه میان تمایل به صادرات، نوآوری و اندازه شرکت در صنعت وابسیته بیه علیم    (  600(

 .کننده مهمی برای نوآوری یا تمایل به صادرات نمی باشدها دریافتند که اندازه شرکت عامل تعیینآن. پرداختند

وی در این مطالعه رویکرد . در مطالعه خود سنجش نوآوری در سطح ملی را مطالعه نموده است(  6006)  چن و تینگ

شود برای سنجش نوآوری مالک کشور تعیین میسنجش عملکرد نوآورانه در هر کشور را که به وسیله نظام ملی نوآوری آن 

شود همانا تولید این پژوهشگر معتقد بوده است فرایندی که موجب پیشرفت تکنولوژی در هر کشور می. عمل قرار داده است

ش بنابراین در هر جامعه ای که در نتیجه تعامالت فعاالن در در این عرصه به توسعه دان. باشدعلم و توسعه تکنولوژی می

منتهی شود،عالوه بر پاسخ گویی به نیازهای جامعه موجبات توسعه و پیشرفت را فراهم خواهد آورد در پیشنهادهای این تحقیق 

وری که از پتانسیل دولتی و خصوصی در جهت توسعه دانش با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه گام بردارد آمده است هرکش

 . رویکرد نوآوری را در سطح ملی اشاعه داده است

این . مطالعه ای را با هدف ایجاد یک مدل جامع برای ارزیابی سیستم ملی نوآوری اجرا نموده است( 6002) 2 کاالفسکی

جه به نظریه اقتصادی دانش بنیان انجام گرفته که در آن سه متغیر ورودی، میانجی و خروجی در هر صنعت در مطالعه با تو

در این تحقیق از عنصر ارتباطات . دهدوری فرایند تولید را مورد تجزیه و تحلیل قرار مینظر گرفته شده که به عنوان معیار بهره

در مدلی که این . دهد، استفاده شده استتم اقتصادی را به یکدیگر پیوند میو فناوری به عنوان کاتالیزور که عناصر سیس

تحقیق ارائه داده است برای پررنگ نمودن نقش نوآوری در سیستم اقتصادی صنایع تولیدی از ارتباطات و فناوری به عنوان 

این تحقیق آمده است هر کشوری که  هایدر یافته. ها استفاده شده استها و سنجش خروجیها، فرایند میانجیدرصد ورودی

گیری از مزایای نوآوری از ارزش بتواند در سیستم اقتصادی خود عناصر اقتصادی را با ارتباطات و فناوری پیوند دهد، ضمن بهره

 .افزوده سیستم اقتصادی بهره مند گردیده در سطح کالن خواهد توانست سیستم ملی نوآوری خود را مورد ارزیابی قرار دهد

گیری عملکرد نظام ملی نوآوری با تاکید بر پارامتر مدیریت دانش هر ای گسترده در مورد اندازهدر مطالعه(  6006)   وان

این تحقیق بر این فرض استوار بوده است که به دلیل گستردگی و . صنعت را به طور جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند

. شودعملکرد کل سیستم با مشکل مواجه بوده، منجر به افزایش خطا در مطالعه می ها در سطح ملی سنجشپیچیدگی سیستم

پژوهشگر اعتقاد . بنابراین مطالعه خود را در حد صنعت محدود نموده تا سطح تحلیل کوچک شده دقت مطالعه را افزایش دهد

شود مطالعه نوآوری و ارزیابی آن  ای از صنعت محدودداشته است اگر سطح تحلیل به یک محصول یا یک صنعت یا زنجیره

گیری از دانش جدید طبقه وی کارکرد نظام ملی نوآوری را در سه طبقه خلق دانش جدید، انتشار دانش و بهره. تسهیل می یابد

های این مطالعه آمده است هر صنعت یا هر کشوری که بتواند در سیستم خود به توسعه مدیریت دانش در یافته. بندی نمودند

 . گرددقالب سه طبقه مذکور اقدام نماید، موجبات خلق نوآوری را فرآهم آورده از مزایای آن بهره مند می در

در مطالعات خود سنجش نظام ملی نوآوری را با ترکیب سه مفهوم نظری رشد درون زا، رقابت پذیری (  6006) 2 ها و جانگ

تواند پارامتر هر کشور در سطح ملی می. ی نوآوری انجام داده استبین المللی مبتنی بر خوشه های صنعتی و تحقیقات نظام مل

نکته مهم . المللی را به صورت انحصاری برای خود تعریف نماید و از آن به عنوان سنجش نوآوری بهره برداری کنداختراع بین
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ر گرفته، تالش همه جانبه را در این تحقیق آن است که نقش هر صنعت یا خوشعه صنعتی در نظام ملی نوآوری مورد توجه قرا

 . یابی به شاخص نوآوری در سطح ملی طلب کندبرای دست

 

 روش تحقیق

گیرد، زیرا در آن از تکنیک آماری معادالت ساختاری که به بررسی این تحقیق از لحاظ روش در دستۀ تحقیقات علّی قرار می

ش انجام تحقیق مذکور بر مبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی اما رو. پردازد، استفاده شده استرابطۀ علّی بین متغیرها می

طور عمده از روش میدانی ه های تحقیق بآوری اطالعات مربوط به آزمون فرضیهدر این تحقیق در خصوص جمع. باشدمی

ای که رسشنامهپ. های مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شده استدر این پژوهش برای گردآوری داده .استفاده شده است

جامعه آماری این تحقیق  .می باشدهدف اصلی تحقیق سؤال در رابطه با  6گیرد، دارای در این تحقیق مورد استفاده قرار می

 . باشدنفر می 00 که تعداد آنها . باشدمیهای تولیدی کوچک و متوسط در شهر اراک مدیران و کارکنان شرکتشامل 

 ی تحقیقترکیب وتعداد متغیرها - جدول

 منابع شماره سواالت متغیرها ردیف

برای نوآوری رهبری    (.  6، 6002ویکتور وهمکاران، )  تا  

برای نوآوری خالقیت 6  
 

6 تا2 ، 4 کارملی) (.62 ، 444 ، 2 پتر و همکاران) (.  ،   60،   جولیا و همکاران( 

600  ، 4 .) 

سازمانی برای نوآوری فرهنگ    (.02 ، 6002، 60سوسانا و همکاران(.)  ،   60ان، جولیا و همکار(   تا   

60تا2  نتایج نوآوری 2  (.  6، 6002،  6ویکتور وهمکاران(.)  ،   60جولیا و همکاران، ( 

 (. 2  مقیمی، )  6تا 6 کارآفرینی سازمانی  

 

 ها  جزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیهت

بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و بیان دیگر میدل  یابی ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری مدل

. دهد مجموعه ای از معادالت رگرسیون را به گونه همزمان میورد آزمیون قیرار دهید    خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می

-در معادلیه  .غیر مستقل هستنداند در یک معادله متشود متغیرهایی که در مدل تعریف شدهدیده می (6)شکلهمانگونه که در 

از ایین  . باشند و این مطلب یک به هم پیوستگی و در هم تنیدگی در شکل معادالت به وجیود آورده اسیت  های دیگر وابسته می

ا شیامل متغییر   زدر این مدل متغیرهای مکنیون برونی   .بایست تمام این معادالت با هم به طور همزمان در نظر گرفته شودرو می

نتیایج  درون زا  هیای ، و متغیر(KI) خالقییت بیرای نیوآوری   ، (CI)فرهنیگ سیازمانی بیرای نیوآوری    ، (RI)ی نیوآوری رهبری بیرا 

 :و متغیرهای مشاهده گر عبارتند از .می باشد (E)و کارآفرینی  (NI)نوآوری

 

 

 

                                                           
17 Julia et al.  

18.Peter et al. 

19.Carmeli. 

20 Susana et al. 

21.Vı´ctor et al. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 

 

 

 مدل در حالت تخمین ضرایب تی -6شکل 

 

 مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد - شکل 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 یری نتیجه گ

 رهبری برای نوآوری تاثیر معناداری بر نتایج نوآوری دارد. 

 942 از آن کیوچکتر  بیرای   tکه بر طبق تست آمیاره  باشد می42/0رهبری برای نوآوری و نتایج نوآوری میان  تیمیزان ضریب 

 (.رد فرضیه اول)شود و فرض یک رد می شودمی صفر تاییدفرضیه  بنابراینباشد می

 توانمیوجود نوآوری در سازمان دهد که با نتایج عیوضی نشان می. باشدهمسو نمی( 40  )ضیه با تحقیق عیوضینتایج این فر

توسط سازمان گسترش و به بازار  دیجد یها دهیاو  متدها از محصوالت، یتعدادو  ودنمتوسط سازمان ارائه  یدیمحصوالت جد

 .عرضه شود

  فرهنگ سازمان برای نوآوری داردخالقیت برای نوآوری تاثیر معناداری بر. 

آن برای  tکه بر طبق تست آماره باشد می /4 خالقیت برای نوآوری و فرهنگ سازمانی برای نوآوری میان  تیمیزان ضریب 

 (.تایید فرضیه دوم)شودو فرض یک تایید می شودمی صفر ردفرضیه  بنابراینباشد می 942 از بزرگتر 

دهد که اگر کارمندان هیچ که نتایج این محققان نشان می. باشدهمسو می( 6002)اک و همکاراننتایج این فرضیه با کرینگس

بنابراین . شوندتشویق و حمایتی از شرکت دریافت نکنند احتماال این ابداعات برای خلق خالقیت به طور کامل استفاده نمی

مدیران در اختیار دارند الزم است که شرکت اطمینان حاصل  های ابداعی که اعضای تیم وبرای شروع و بهره برداری از توانایی

تواند توسط تمام اعضا درک شود تا اینکه به آسانی و تنها به کنند که فرهنگ برای ابداع به جا و خالقیت مناسب است و می

 .عنوان سیاست شرکت حفظ شود

 فرهنگ سازمانی برای نوآوری تاثیر معناداری بر نتایج نوآوری دارد. 

-میی  942 از آن بزرگتیر  بیرای   tکه بر طبق تست آماره باشد می  /6 فرهنگ سازمانی و نتایج نوآوری میان  تییزان ضریب م

 (.تایید فرضیه سوم)شودو فرض یک تایید می شودمی صفر ردفرضیه  بنابراینباشد 

دارد که محققیان بسییاری بیر    قیق بیان میلذا این تح. باشدهمسو می( 6002)نتایج این تحقیق با نتایج کرینگساک و همکاران

و به طیور خاصیی تحقیقیات بسییاری بیه اهمییت عیواملی کیه         . اندنقش سازمان در مدیریت موفق و انتشار ابداعات تاکید کرده

. شیود مشخصه فرهنگ سازمانی هستند تأکید کردند که باعث خالقیت، انگیزه رفتار ابداعی و تسهیل در روند انتشیار ابیداع میی   

رهنگ سازمانی تعیین کننده اصلی ابداع است، بیشترین تاثیرات تسهیل کنندگی یا ممانعت بر اجرا ییا حفیظ و رسییدگی بیه     ف

همچنین این محققان دریافتند که درک این ویژگی های فرهنگی به طور مسیتقیم بیر ابیداعات و خالقییت در     . ابداعات را دارد

کنند که تحت تیاثیر  گیری فرهنگ سازمانی برای ابداع، نقشی ایفا میعضا در شکلکه رهبران و ادر حالی. محیط کار مؤثر است

 .شرایط تیم و رهبر برای ابداع است

 نتایج نوآوری تاثیر معناداری بر کارآفرینی سازمانی دارد. 

-می 942 از بزرگتر آن برای  tکه بر طبق تست آماره باشد می  /24نتایج نوآوری و کارآفرینی سازمانی میان  تیمیزان ضریب 

 (.تایید فرضیه چهارم)شودو فرض یک تایید می شودمی صفر ردفرضیه  بنابراینباشد 

تواند میزان هایی از از نظر آنها ابداع می. باشدهمسو می( 6002)نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق کرینگساک و همکارانش

پایین به باال، راه حل های طراحی ابداع، نوع ابداع را نشان می دهد که  مانند دیدگاه. تولید یا انتخاب را به خود اختصاص دهد

از طرف دیگر استفاده از تکنولوژی ها و . به طور موفقیت آمیزی از طریق مهار مؤثر و انتشار ایده های خالقانه ایجاد می شود

در نهایت این . جرای ابداع را نشان می دهدپایین و ا -تجربه های طراحی ابداع، انتشار موثر را از طریق اقتباس موفق باال

فعالیت شرکت ها در  400و در بررسی . ابداعات است که باید منجر به سطح بهتری از عملکرد تجاری در شرکت شوند

 .  کشاورزی، تولید صنعتی، ساختار و خدمات صنعتی دریافتند که ابداع تاثیر مثبتی بر عملکرد تجاری دارد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 

 منابع فارسی

 .، تهران، انتشارات چاپار"نگاهی جامع به خالقیت ونوآوری"، 26  زاده، غ،  احسنی

مدیران : مطالعه موردی)بررسی تأثیر ماهیت شغلی بر خالقیت در سازمان"، 22  ، زادهحاجی پور، ابراهیم و علیرضا اکبر

 .2 ، نشریه مدیریت نظامی، شماره"(گاه امام علی علیه السالمآموزشی دانش

راهبردهای مدیریت منابع انسانی و سازگاری  تأثیر" ،40   ،ابراهیمی حسینی، یعقوب و عباس موسوی، ابوالفضل

،  2پژوهشی مطالعات مدیریت، سال بیست و دوم، شماره -فصلنامه علمی، "راهبردهای کسب و کار برعملکرد سازمانی

 . 60-662صص

 .انتشارات بازتاب، چاپ چهارم: ، تهران"روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی"،  2  ،ضار ،المخاکی، غ

ساختار و : استراتژیک بررسی ارتباط نوآوری تکنولوژی مدیران میانی با موقعیت"، 20  خدادادحسینی، سید حمید، 

 .4 ، نشریه مدرس علوم انسانی، شماره"محیط بیرونی سازمان

پژوهشی پیرامون عوامل مؤثر بر نوآوری و کارآفرینی سازمانی "،  4  دهقان، رضا و کامبیز طالبی، ابوالقاسم عربیون، 

 .66-  ، صص ، شماره2کی تهران، دوره، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزش"در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 . توسعه کارآفرینی، شماره ،"های بومی برای سنجش نوآوری در ایرانشاخص"،22  ، رضوانی حمیدرضا

، نشریه اقتصاد، کار "هیل توسعه کارآفرینیموانع توسعه کارافرینی و نقش دولت در تس "، 40  سیدی تقی خانی، امیر، 

 .2 -20، صص   و جامعه، شماره 

های سنجش نوآوری و ارائه چارچوبی برای یستمبررسی س "،  2  ، مهدی پاکزاد بناب،و  سید حبیب اهلل طباطباییان،

 .22، نشریه مدرس علوم انسانی، شماره"سنجش نوآوری در ایران

 .62، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره "مفهوم شناسی فرهنگ سازمانی"، 22  عسگریان، محمد، 

، "ی و اندازه شرکت در صنایع کوچک و متوسطبررسی ارتباط بین تمایل به صادرات، نوآور"، 40  عیوضی، بهزاد، 

 .نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراکپایان

، نشریه علوم اجتماعی، "بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه کارآفرینی"، (22  )کاوسی، اسماعیل و حمیرا کیاسی، 

 .24-2 ، صص20شماره

، منطقه ای و جهانی، فصلنامه مدیریت و "و انتقال دانش در سطوح محلی مدیریت نوآوری"،  2  مبینی دهکردی، ع ،

 . منابع انسانی در صنعت نفت،سال دوم، شماره 

 .منصور مومنی،چاپ اول: ، تهران" Spssتحلیل آماری با استفاده از "، 24  مومنی، م، و علی قیومی،

 

 منابع انگلیسی

Chen, C. and Ting, S. (2002), “A study using the grey system theory to evaluate the importance ofvarious 

service quality factors”, International Journal of Quality & ReliabilityManagement,Vol. 19 No. 17, pp. 838-61 

Doole, Isobel et al., 2006, “An exploration of the management practices and processes most closely 

associated with high levels of export capability in SMEs", Marketing Intelligence & Planning, Vol. 24, No. 6, 

pp. 632-647. 

Gray, Colin, 2006, “Absorptive capacity, knowledge management and innovation in entrepreneurial 

small firms ", International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 12 ,No. 6, pp. 345-360. 

Ha-Brookshire, Jung E., 2009, " Does the firm size matter on firm entrepreneurship and performance?", 

Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 16, No. 1, pp. 131-145. 

Julia C. Naranjo-Valencia., Daniel Jime´nez-Jime´nez and Raquel Sanz-Valle., (2011)., “Innovation or 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/616163
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/616163
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/50233
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/50233
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/50233
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/861855
http://www.noormags.com/view/fa/creator/25067
http://www.noormags.com/view/fa/creator/55377
http://www.sid.ir


 

  

 

imitation? The role of organizational culture”., Management Decision ., Vol. 49 No. 1, pp. 55-72. 

Kalafsky, Ronald V., 2004, "Export activity and firm size: an examination of the machine tool sector", 

Vol. 11, No. 2, pp.159-165. 

Kriengsak., P., Rodney., A., Sherif., M., (2008)., "The role of climate for innovation in enhancing 

business performance"., Engineering management., Vol 15., No 5., pp: 407-422. 

Mittelstaedt, John D., 2006," Location, industrial concentration and the propensity of small US firms to 

export", International Marketing Review Vol. 23, No. 5, pp. 486-503. 

Peter Sleegers and Rudolf van den Berg., (1999).,” Transformational leadership and the implementation 

of large-scale innovation programs”., Journal of Educational Administration, Vol. 37 No. 4, pp. 309-328. 

Pla-Barber, Jose ´ and Alegre ,Joaquı ´ n, 2007, " Analysing the link between export intensity, innovation 

and firm size in a science-based industry ", International Business Review, Vol. 16 , pp. 275–293. 

Susana, Perez Lpez, Jose Manuel Montes Peon and Camilo Jose Vazquez Ordas., 2004., “Managing 

knowledge: the link between culture and organizational learning”., journal of knowledge management., Vol 8,. 

No 6., pp: 93-104. 

Van wissen, L.J.G, 2002," Demography of the firm: a useful metaphor", European Journal of Population, 

Vol.18, pp.263-279274. 

Vı´ctor J. Garcı´a-Morales., Fernando Matı´as-Reche and Nuria Hurtado-Torres., (2008)., “Influence of 

transformational leadership on organizational innovation and performance depending on the level of 

organizational learning in the pharmaceutical sector”., Journal of Organizational Change Management., Vol. 

21 No. 2, pp. 188-212. 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

