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صنعتی  دانشگاه مدیریت و مهندسی صنایع  دانشکده  MBA  دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته معصومه ملکی  اینجانب   

شهرستان شاهرود در کارخانه های مواد غذایی  رهبری تحول آفرین و نوآوریبطه بررسی رانویسنده پایان نامه  شاهرود

 .متعهد می شوم  دکتر بزرگمهر اشرفیجناب آقای راهنمائی

  تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است. 

 ع مورد استفاده استناد شده است در استفاده از نتایج پژوهش های محققان دیگر به مرج. 

  مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه نشده است. 

  و یا« د دانشگاه صنعتی شاهرو» کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد و مقاالت مستخرج با نام «

Shahrood  University  of  Technology  » به چاپ خواهد رسید. 

 رعایت می گردد پایان نامهحقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایح اصلی پایان نامه تأثیرگذار بوده اند در مقاالت مستخرج از. 

 استفاده شده است ضوابط و اصول اخالقی رعایت شده ( یا بافتهای آنها )نده در کلیه مراحل انجام این پایان نامه ، در مواردی که از موجود ز
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                                                                                                                                                                     .ضوابط و اصول اخالق انسانی رعایت شده است 
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 .ان نامه وجود داشته باشد یمتن این صفحه نیز باید در ابتدای نسخه های تکثیر شده پا*  

 

 مالکیت نتایج و حق نشر

  مقاالت مستخرج ، کتاب ، برنامه های رایانه ای ، نرم افزار ها و )کلیه حقوق معنوی این اثر و محصوالت آن

در این مطلب باید به نحو مقتضی . متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد ( تجهیزات ساخته شده است 

 .ذکر شود  تولیدات علمی مربوطه

 استفاده از اطالعات و نتایج موجود در پایان نامهبدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد. 

 

د نامهتعه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ه

 

 تشکر و قدردانی
از زحمات  حال که انجام این پژوهش را به یاری خداوند متعال به پایان رسانده ام، بر خود الزم می دانم که

که مسئولیت راهنمایی این تحقیق را تقبل نمودند و در  بزرگمهر اشرفیاستاد گرانقدر جناب آقای دکتر 

مراحل مختلف با صبر و حوصله بسیار این پایان نامه را مطالعه نمودند و نکات اساسی و ایرادات و مشکالت 

 . آن را گوشزد نمودند، تشکر و قدردانی نمایم

، جناب آقای دکتر شیخ، سید محمد موسوی شاهرودی تادان محترم جناب آقای دکترهم چنین از اس

جناب آقای دکتر موالیی و جناب آقای عامری، به خاطر همه زحمات و هدایتگری هایشان تقدیر و تشکر 

 .می کنم

صورت دانشجو تأکید می نماید که مطالب مندرج در این پایان نامه نتیجه تحقیقات خودش می باشد و در 

 .استفاده از نتایج دیگران مرجع آن را ذکر نموده است

از نتایج مطالعات، آزمایشات و نوآوری ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه  کلیه حقوق مادی مرتبط

 .متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد
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 چکیده

 نوآوری در آن نقش و دنیا سطح در سازمانی تحوالت ایجاد در رهبری عامل به یندهفزآ توجه دلیل به

می  قرار بررسی مورد سازمانی نوآوری و تحول آفرین رهبری متقابل رابطه در این پایان نامه سازمانی،

در این رابطه سعی شده است عالوه بر مولفه  .و چهارچوب مفهومی  در این زمینه ارائه می گردد گیرد

ه ی دیگر که از نظر خبرگان در رهبری تحول آفرین های مورد سنجش پرسشنامه های موجود ،یک مولف

و از همبستگی می باشد-روش این پزوهش توصیفی. و نوآورری مهم تلقی شده است مورد آزمون قرار گیرد

نفر از مدیران و کارکنان کارخانه  153جامعه آماری مشتمل بر .  نظر اهداف ، تحقیق کاربردی می باشد

نفر از آنها به عنوان  335می باشد که از طریق فرمول ککران شاهرود های صنایع غذایی شهرک صنعتی 

نمونه آماری انتخاب شدند و از میان پرسشنامه های توزیع شده به روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 

 از و است پرسشنامه اطالعات آوری جمع ابزار .و مورد تحلیل قرار گرفت جمع آوری شدپرسشنامه  29

در این تحقیق از  و برای نوآوری (3221  3آوولیو و بس)  1 کیو .ال .ام هبری تحول آفرین پرسشنامه ر

 5و ویررارواردنا( 9335) 9و مانو1برای نوآوری محصول و فرآیند، از مدل النکو( 3229)9پورمدل دمان

سواالت طراحی  برای نوآوری بازار و( 9339)1و همر(3221)  برای نوآوری اجرایی، و ازمدل ایبارا( 9331)

نتایج حاکی از آن است که بین رهبری . برای نوآوری استراتژیک  استفاده شده استتوسط محقق شده 

تحول آفرین و نواوری ارتباط مستقیم معناداری وجود دارد و از بین مولفه های رهبری تحول آفرین 

 .بهترین مدل رگرسیون متعلق به مالحظه فردی می باشد

 شاهرود هرک صنعتیکارخانه های مواد غذایی ش، سازمانی ورینوآتحول آفرین ،  رهبری: کلید واژه
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 مقدمه 1-1
 

تغییرات  .singh 2005) (حاضراست  قرن اصلی مشخصه های از کار، و کسب محیط در مهم تغییرات

 یروهایی هستندن همگی خدمات و محصوالت همکاران، رقبا، رجوع، ارباب مشتریان، صنعت، محیط، سریع

 در این بین شناخت . (singh 2008 ) شود می موجب را برتری به نیاز و میگذارند اثر سازمان بر که

 از ضروریات که امکانات و محدودیتها تهدیدها، فرصتها، از آگاهی و تحوالت درک و تشخیص محیط،

ازمانها به طور فزاینده با در عصر حاضر س همچنین(.3112تقوی ، )   شوند می محسوب جدید سازمانهای

محیط های پویا و در حال تغییر مواجه اند بنابر این ، به منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با 

شتابنده تغییرات و تحوالت علمی ، تغییرات محیطی سازگار سازند،  به بیان دیگر با توجه به سرعت 

صر حاضر سازمانهایی موفق محسوب می شوند که عالوه بر در ع. .... تکنولوژیک ، اجتماعی ، فرهنگی و 

 هماهنگی با تحوالت جامعه امروزی بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی ها را نیز در آینده پیش بینی کرده

. و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحوالت مطلوب برای ساختن آینده ای بهتر هدایت کنند

در واقع امروزه سازمانها برای زنده ماندن و گریز از مرگ و ایستایی و انطباق با ( 3112اخوان ، ابوعلی )

مگر اینکه "شعار نابودی در انتظار شماست . محیط ناپایدار و متغیر بیرون به تحول و نوآوری نیاز دارند

راه حل های دیروز مسائل امروز سازمانها با . در پیش روی مدیران همه سازمانها قرار دارد "نوآور باشید

که سازمانها دیگر نمی حل شدنی نیست و شرایط محیطی به حدی پیچیده ، پویا و نامطمئن گردیده 

 می هایی سازمان (3112واعظی و همکاران . )توانند بدون نوآوری ، حیات بلند مدت خود را تضمین کنند

 تغییر ، کارآمد رهبری و مدیران که نندبما رقابت باقی گود در و دهند تطبیق شرایط این با را خود توانند

 بلند برای تغییرات ای شالوده اساس و آفرین تحول رهبری .باشند داشته مدت بلند اندازی چشم یا و گرا

 تحول رهبران .سازد می میسر سازمانی نظام برای را اهداف باالتری به دسترسی است که سازمانی مدت
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 از ، وکارکنان خود روحیات به توجه با کنند می سعی و دهند یم ترجیح کارایی به را اثربخشی آفرین،

   (9،ص 1384 فلسفی، و بیکزاد) شوند  مند بهره سازمان انسانی منابع

 قیان مسئله تحقیف و بیتعر 1-2

 

عمر محصول  یو چرخه ی، تنوع انتظارات مشتریتکنولوژ یهاشرفتیها براساس پدر حال حاضر شرکت

محور  ینوآور .کندیم یباز یت رقابتیدر کسب مز ینقش اساس ینوآورن یمچنه. پردازندیبه رقابت م

در عصر . شودیم ینوآورد موجب یجد یازها و تقاضاهایاست و امروزه ن یرشد اقتصاد ید اصلیرقابت و کل

-تیدکنندگان مجبورند که قابلی، تولینیبشیر قابل پیغ یر و بازارهاییدر حال تغ یحاضر با وجود تکنولوژ

 یت رقابتیدن به مزیرس یان را برایحات مشتریبازار و ترج یشان را گسترش دهند تا خواستهینوآور یها

  .مدت برآورده کنند یطوالن

مهارت های مدیریتی سنتی از قبیل فراست مالی، مهارت تولید محصوالت، و مهارت های سازمانی در اکثر 

ما در زمانی که سازمانها به . کافی نیستندتحول سازمانی ای سازمانی عوامل مهمی اند، اما برای هموفقیت 

طور فزاینده به وسیله محیط رقابتی به چالش طلبیده می شوند، بر حیاتی ترین عنصر یعنی رهبری 

سیستم ها می توانند برای کارایی عملیاتی طراحی شوند، اما این رهبری است که . تمرکز می کنیم

 (. 3112شیروانی و معمار منتظرین، . )غالب در صنعت خود می کندسازمان را قادر به حفظ موقعیت 

 در نوآوری، در آن نقش و دنیا سطح در سازمانی تحوالت ایجاد در رهبری عامل به یندهآفز توجه دلیل به 

سعی در  همچنینو . نوآوری بررسی شود و تحول آفرین رهبری متقابل رابطه شده آن بر سعی تحقیق این

 . میبرای رهبری تحول آفرین و نوآوری داشته اهای جدید تعریف شده  آزمودن مولفه
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 قیت و ضرورت تحقیاهم  1-3

 

 یید به دارایجد یرا بر آن داشته تا با نگرش یدر عرصه علم و صنعت، جوامع بشر یتحوالت پرشتاب جهان

قت سکون یدر حق .دنرات باشیین تغیبا ا یهمگام یخود برا ییهاییش توانای، در صدد افزاینیر عیغ یها

شور در هر اندازه که باشد، ک کی یک سازمان و چه برای یر امروز چه برایمتغ یایدر دن یحرکتیو ب

از بلکه به عنوان یک نینه به عنوان  ینوآورت و یامروزه خالق. نخواهد داشتبه همراه  یجز نابود یاجهینت

ن یا یریالزم در بکارگ یهاکسب مهارتده و بر آموزش و یگرد یا جامعه تلقیشرط بقاء هر سازمان 

 (.3111 ،سیخوشنو)شده است  یارید بسیکأت یژه بشریو استعداد

توانند دو برابر یباالتر در خدمات و محصوالت م ینوآورت یبا قابل یهانشان داد که کارخانه (3221) 1تد

 یهان خواستهیتأم یبرا ینوآورت یگسترش مؤثر قابل. سود کسب کنند ینوآورشتر از کارخانجات بدون یب

  .است یدیتول یهاکارخانه یمهم برا ی، امرینیبشیر قابل پیغ یرقابت یبازارها

ی را برای رویارویی با ژرهبرانی که می خواهند سازمانها را تجدید حیات کنند باید سطح یکسانی از انر

نها را از حال به آینده هدایت کرده این رهبران سازما. آینده ای که متفاوت تر از گذشته است، ایجاد کنند

همچنین این رهبران چشم . سازمان اعمال می کنند اهدافت متناسب را برای رسیدن به الو تغییر و تحو

فرصت های بالقوه را برای کارکنان به وجود آورده و در میان آنان تعهد به تغییر و بهبود فرهنگ اندازی از 

 .ا برای استفاده بهینه از انرزی و منابع توسعه می دهندو نیاز به طراحی راهبردهای جدید ر

 ( 3111قادری،)

ضروری است که رابطه بین جدید ترین جریان فکری رهبری یعنی رهبری تحول آفرین و نوآوری مورد 

پرسشنامه  تحلیل قرار گیرد و همچنین کوشیده ایم مولفه ی مهم دیگری را که طبق نظر خبرگان به
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 Tidd 
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، مورد تحلیل قرار دهیم و عالوه بر انواع نوآوری ذکر شده ، میزان نوآوری استراتژیک رهبری افزوده شده

 .سازمان و رابطه آن با رهبری تحول آفرین را بسنجیم

 قیاهداف تحق 1-4

 اهداف اولیه 1-4-1

 :خواهیمدر این پژوهش می

 .رابطه بین رهبری تحول آفرین را با  نوآوری سازمانی در کارخانه ها بررسی کنیم.3

 .مولفه هایی از رهبری تحول آفرین که توانایی پیش بینی نوآوری سازمانی را دارند، شناسایی کنیم.9

 هیاهداف ثانو 1-4-2

 .میکنیم یرا بررس سازمانی مولفه ترغیب ذهنی و نوآوری یرابطه.3

 .میکنیم یرا بررسسازمانی مولفه نفوذ آرمانی و نوآوری  یرابطه.9

 .میکنیم یرا بررس سازمانی و نوآوریانگیزش الهام بخش  یرابطه.1 

 . میکنیم یرا بررس سازمانی مولفه مالحظه فردی و نوآوری یرابطه.9 

 .را بررسی می کنیمسازمانی و نوآوری  ارتباطات الهام بخشرابطه ی مولفه .5
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 قیتحق یهاسؤالان یب 1-5

 یاصلسؤال  1-5-1

 ؟ود داردوج یارتباط چه سازمان یبر نوآور رهبری تحول آفرین  بین .3

 یسؤاالت فرع 1-5-2

 وجود دارد؟ چه رابطه ای بین مولفه ترغیب ذهنی و نوآوری . 3

 وجود دارد؟ ای رابطهچه بین  مولفه نفوذ آرمانی و نوآوری . 9

 وجود دارد؟ای رابطه چه انگیزش الهام بخش و نوآوری  بین مولفه. 1

 وجود دارد؟ ای رابطه چه مولفه مالحظه فردی و نوآوری بین. 9

 وجود دارد؟ ای رابطهچه و نوآوری  ارتباطات الهام بخشمولفه  بین .5

 قیات تحقیفرض 1-6

 :دیر را دنبال نمایات زیفرض ن پژوهشیکند در ایپژوهشگر تالش م

 یاصل اتیفرض 1-6-1

 .وجود دارد یها ارتباط معناداردر شرکت رهبری تحول آفرین و نوآورین یب..3

 یات فرعیفرض 1-6-2

 .نوآوری رابطه معناداری وجود دارد بین مولفه ترغیب ذهنی و .3

 .بین  مولفه نفوذ آرمانی و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد. 9

 .بین مولفه انگیزش الهام بخش و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد. 1
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 .بین مولفه مالحظه فردی و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد. 9

 .آوری رابطه معناداری وجود داردو نو ارتباطات الهام بخشبین مولفه . 5

 قیکنندگان از تحقاستفاده 1-7

دا نکرده و با یود را پگاه مناسب و الزم خی، جاینوآورو  کردن بهبود ی، نهادهامتأسفانه در اکثر سازمان

 یقاتیو تحق یمطالعات نظر یدر حوزه یو حت شودیبرخورد م یو مورد یمقطع یبه صورت امر ینوآور

 .ت بدان توجه شده استز به ندرین

ها ن سازمانیا. باشندیده میچیپ یبزرگ با ساختارها یهاق سازمانیکنندگان از تحقدر درجه اول استفاده

 .بمانند یرقابت باق یصهاز دارند تا بتوانند در عرین ینوآوربه 

نند به کمک توایت کسب و کار خود هستند میکه به دنبال ارتقاء موقع یو خصوص یدولت یهاسازمان

 .دنکسب کن را در افزایش سطح نوآوری سازمان یداریپا یت رقابتیمز رهبری تحول آفرین

 .ندینما یزیربرنامه ینوآور یبرا رهبری تحول آفرینق ید از طریها باسازمان

ن یا. با مشکل مواجه هستند ینوآور یسازادهیهستند که در پ ییهاکنندگان، سازمانگر استفادهید

 .بیافزایندشان ینوآور یهاتیلقابرهبری تحول آفرین بر ه برید با تکیها باسازمان

 قیتحق یم و اصطالحات تخصصیمفاه یاتیف عملیتعر 1-8

 رهبری تحول آفرین 1-8-1

 الهام انگیزش ، آرمانی نفوذ بعد ترغیب ذهنی،  چهار اساس بر ( 1997 ) بس مدل طبق تحولی رهبری

نقطه اشتراک 2البته این مولفه ها بین محققین و صاحب نظران می یابد و  تحقق فردی  مالحظات بخش و

                                                           
9
 Barbuto, 2005; Wang & Rode, 2010; Whitford, & Moss, 2009; Kirkbride, 2006;Gong et al, 2009; Rowold 

& Schlotz, 2009. 
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ارتباطات مولفه دیگری که طبق راهنمایی استاد راهنما  و نظر خبرگان برگزیده شد  .بیشتری داشته است

 . می باشد الهام بخش

 و تصورات افکار، کشیدن چالش به جهت ذهنی ترغیب از تحول آفرین رهبران :ترغیب ذهنی 

 مفروضات، بردن سؤال زیر طریق از ها آن  (Kurland,2010) میکنند استفاده روانخالقیت پی

 برای را خود پیروان جدید، های روش به گذشته مشکالت از پوشی چشم و مجدد مسائل تدوین

 (Judeh,2010)انگیزانند  بودن برمی نوآور و خالق

 عنوان به رهبران که طوری به است، تحولی رهبری کاریزماتیک عامل دربرگیرنده  :آرمانی نفوذ 

و نتیجه این نوع رفتار  (Kurland,2010)کردند  عمل پیروان برای رفتاری و اخالقی قوی های مدل

 (Judeh,2010)است یکدیگر تصمیات و رفتارها به پیروان اطمینان و اعتماد رهبری،

 وان است که با توسل این بعد شامل بر انگیختن و باال بردن انگیزش در پیر :انگیزش الهام بخش

ای تاکید انگیزش الهام بخش بر احساسات و انگیزه ه. به احساسات زیر دستان صورت می پذیرد

 (3113موغلی ،. )است نه بر تبادالت روزانه رهبر و پیرو درونی

 واگذاری  و برانگیختگی آنها، تک تک با ارتباط پیروان، فردی تفاوتهای به توجه :فردی مالحظات

 نیازها، رهبران این .است تحولی رهبران رفتار از بعد این اصلی های ویژگی از آنها، هب مسئولیت

 آنها به(   Kurland,2010) داده قرار نظر مد را پیروان تک تک فردی های آرمانو  ها توانایی

 می آنها بالقوه استعدادهای شکوفایی و رشد، بالندگی و سبب دهند می فرا گوش

 (Judeh,2010)شوند
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 ارتباطات الهام بخش را به صورت بیان پیغام های مثبت  33رافرتی و گریفین: تباطات الهام بخشار

مشبکی و . )و مشوق درباره سازمان و بیاناتی که انگیزش و اطمینان را می سازد، تعریف می کند

 (3111پویا

 ینوآور 1-8-2

د یجد یندهایا فرآیت، خدمات، محصوال یو ارائه یطراح یها، برادهیا یو کاربرد آگاهانه یمعرفنوآوری 

 (.3223، 12و فار 11وست)شودیا اجتماع میها و ها، سازماناز افراد، گروهین نیاست؛ که منجر به تأم

 ا اصالح محصوالت ید به بازار یک محصول جدی یعبارت است از توسعه و معرف: محصول ینوآور

 (.9331، 31ایل)ره یا غیت، قوام ظاهر یفیلکرد، کموجود از نظر عم

 به عنوان مثال )د ید و استفاده ازعناصر جدیتول یشامل خلق و بهبود روشها: ندیفرآ ینوآور

باشد  ید کارخانه میند تولیرفرآد( زاتیان اطالعات و تجهی، شرح وظائف، جریمواد ورود

 (. 39،322دمانپور)

 بازار،  یبند، بخشیگذارمتیق یهااستیدر بازار، سن عبارت به پژوهش یا: یابیبازار ینوآور

و  35زیوره) اشاره دارد یاطالعات یهاستمیس یابی، و بازاریفروشخرده یهاغات، کانالیج تبلیترو

 (.31،9331رواردنای؛ و9333، 3هارکر
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 همچون استخدامیادار یندهایا فرآی یر در ساختار سازمانییر به تغین تعبیا :ییاجرا ینوآور ، 

؛ 3229پور،دمان)ارات و پاداش اشاره دارد یختف، ایو ساختار وظاص منابع یپرسنل، تخص

 .(3221پور،شنان و دمانیگوپاالکر

 سندینو ین میک چنیدر مورد قصد استراتژ( 3212) 32و پراهالد 31هامل :کیاستراتژ ینوآور 

  . "دیجد یل خلق بازارهاید و تسهیجد یصنعت یجاد فضایا یک شرکت برایتوانا ساختن "

 تعریف عملیاتی متغیرها 1-9

 پرسشنامه رهبری تحول آفرین و نوآوری در

 پرسشنامه  9 یال 3عبارت است از سؤاالت : ترغیب ذهنی 

 پرسشنامه  39 یال 5عبارت است از سؤاالت : نفوذ آرمانی 

 پرسشنامه 16 یال 31عبارت است از سؤاالت : انگیزش الهام بخش 

  پرسشنامه  93الی  31عبارت است از سؤاالت : مالحظه فردی 

 پرسشنامه 91الی  93عبارت است از سؤاالت : : ت الهام بخشارتباطا 

 پرسشنامه  9 یال 99عبارت است از سؤاالت: محصول ینوآور 

 پرسشنامه 92 یال91عبارت است از سؤاالت : ندیفرآ ینوآور 

 پرسشنامه 19 یال 13عبارت است از سؤاالت : ییاجرا ینوآور 

 پرسشنامه  1 یال 11عبارت است از سؤاالت: یابیبازار ینوآور 

 پرسشنامه 12الی  11عبارت است از سؤاالت : نوآوری استراتزیک 
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 Hamel 
19

 Parahalad 
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 چهارچوب مفهومی تحقیق 1-11

 :مطابق با فرضیه های تحقیق ، چهارچوب مفهومی زیر پیشنهاد می گردد

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 چهارچوب مفهومی تحقیق:  1شکل 

 

 

چشم انداز 

 مشترک

 

 مالحظه فردی

 

انگیزش الهام 

 بخش

 

 نفوذ آرمانی

 

 ترغیب ذهنی

 

 نوآوری سازمانی

 
 نوآوری محصول

 نوآوری فرآیند

 نوآوری بازاریابی

 ایینوآوری اجر

 نوآوری استراتزیک

 

رهبری 

تحول 

 آفرین
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 قینه تحقیشیپ
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 رهبری تحول آفرین 2-1

 رهبری 2-1-1

 

 مشترک هدف یک به تا گذارد تاثیرمی افراد از گروهی بر فرد یک ، آن با که است یندیآفر ، رهبری

 عبارت رهبری سبک و اهداف یا و هدف به رسیدن منظور به گروهی بر نفود توانایی یعنی ، رهبری .برسند

 استفاده آن از دیگران وسیله به و دیگران با کار هنگام در افراد که مستمر و دائمی رفتاری الگوهای از است

 (1382 ؛ رضائیان )شود  می درک افراد وسیله به و کنند می

 رهبران و مدیران که ستا ای بالقوه یا و بالفعل نیروی یا توان ، عامل عنوان به ( Leadership )رهبری 

 ، نظر مورد های آرمان و اهداف تحقق برای خود پیروان در اطمینان ایجاد با همراه و نفوذ اعمال طریق از

 برروشهای تاکیدی عنوان به را رهبری تعاریف برخی . کنند می استفاده آن از گروهی و سازمانی از اعم

 و دارد قرار گروهی تغییرات و ها فعالیت درمرکز رهبر دگاهدی این از . دانند می گروه طریق از یا و گروهی

 و . کنند می خالصه شخصیتی دیدگاه از را رهبری تعاریف دیگر گروه . است گروه اراده تجلی رهبر

 افراد که هایی شخصیت یا خاص های ویژگی و صفات ترکیب از است عبارت رهبری که کنند می پیشنهاد

 دیگران طریق از کاررا یا و کارکنند انجام به تشویق را دیگران که سازد می قادر ار آنها و برخوردارند آن از

 کرده تعریف «شود می گروه در تغییر موجب که رفتاری یا عمل »یک  را رهبری هم برخی. دهند انجام

» : اهدیدگ این از . است شده تعریف نیز پیروان و رهبران بین قدرت رابطه حنبه از رهبری عالوه به. اند

 رهبری به دیدگاهها برخی هنوز « .کنند ایجاد تعییر دیگران در تا کنند می استفاده خود قدرت از رهبران

 می نگاه خود های هددف تحقق جهت گروه اعضاء به کمک برای و هدف به یابی دست ابزار یک عنوان به

 ، دهد می تغییر فردی توجه و وهاالگ و ها دیدگاه طریق از را پیروان که رهبری شامل دیدگاه این . کنند
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 این با دارد وجود شده ارائه رهبری از که کثیری و گوناگون تعاریف رغم علی( 1381 ، رابنیز)شود  می

 : کرد تکیه تعاریف هم بین مشترک نقطه چند روی توان می رهبری تعریف در حال

 .است فرآیند یک رهبری ( الف

 .است آمیخته تغییر با رهبری ( ب

 .افتد می اتفاق گروه یک داخل در رهبری ( پ

  .است مند هدف رهبری (ت

 یک به یابی دست برای افراد از گروه یک بر فرد یک که اثری» : از است عبارت رهبری اجزا این براساس

 ( 1376 رابنیز،)«  کند می ایجاد عمومی مشترک هدف

 ماهیت  رهبری 2-1-2

 و هدایت برای زور بدون نفوذ از استفاده معنی به ، یندآفر یک عنوان به ،رهبری سازمانی نظر ازنقطه 

 . هاست ویژگی از ای مجموعه معنی به صفت یک عنوان به و گروه یک اعضای های فعالیت هماهنگی

 نیرومندتر رهبری نظر از سازمانی چه هر . دارد سازمان در گروه و فرد رفتار بر قدرتمندی نفوذ رهبری

 دیگر همانند علمی صورت به ها سازمان رهبری بحث . بود خواهد یشترب سازمان آن موفقیت ، باشد

 نهضت 1930 ی دهه اوایل و 1920 ی دهه های سال از . شد شروع وی های تالش و 93 تیلور از مباحث

 به ، بازده بهبود برای تکنولوژی ی مسئله بر عالوه که شد تیلور علمی روش جانشین بتدریج انسانی روابط

 تحقق که است آن رهبر ی وظیفه ، انسانی روابط ی نظریه طبق .داشت ای ویژه توجه نیز یانسان نیروی

 رشد برای هایی فرصت و کند تسهیل خود دستان زیر بین همیاری و تعاون ایجاد طریق از را ها هدف
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 ولی است اهمیت حائظ انسانی ارتباطات به توجه انسانی روابط نهضت دید از . آورد وجود به شخصی

 . داد را ( کار ) وظیفه به توجه تیلور علمی مدیریت نهضت

 کارآمد کلیدهای از یکی ، بخش اثر ای گونه به رهبری توانایی . است مدیریت مشترک ی رویه یک رهبری

 نقش در مدیر و . است افراد بر گذاردن تاثیر و کردن نفوذ مستلزم رهبری این بر عالوه . است مدیر بودن

 مرئوسان ، دیگر عبارت به و باشد مؤثر و نافذ خود سرپرستی تحت افراد بر بتواند که است کسی رهبری

 (3119 ،گیریفین) بپذیرند را او قدرت و نفوذ

 سازماندهی و ریزی برنامه به ملزم مدیران . نیست کار او تمام اما است مدیریت وظیفه عمده رهبری

 شده تعیین پیش از های هدف که نحوی به است، ندیگرا بر گذاری اثر رهبر یک اساسی نقش لکن هستند

 برنامه و ناتوانی باشند مدیران است ممکن قوی رهبران که دهد می نشان امر این .کنند دنبال مشتاقانه را

 که قادرند آنها اینکه وجود با .شود دنبال غلط جهت در گروه فعالیت که شود موجب آنها ضعیف ریزی

 های هدف حصول که کنند هدایت جهتی در را آنها توانند نمی اما شند،بخ تداوم را گروه فعالیتهای

 در رهبری . نیستند مترادف کامال رهبری و مدیریت اینکه دیگر ی نکته .باشد داشته دنبال به را سازمانی

 به قبال سازمانی ساخت که است تصور قابل موقعی مدیریت ولی دارد وجود نیز رسمی غیر های سازمان

 بتواند نیز را رهبری نقش مدیر شخص که کند نمی تضمین رسمی مقام داشتن عالوه به باشد، هآمد وجود

 میل با را انسانی افراد توان می آنها گرفتن کار به با که است هایی مهارت داشتن مستلزم رهبری .کند ایفا

 هم و رهبر ن،مدیرا هم شد ذکر که همانگونه .کرد ترغیب معین های هدف به رسیدن برای اشتیاق و

 .نیستند مدیر رهبران،
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 رهبری و مدیریت تمایز 2-1-3

 تنها مدیران و هستند آمیز موفقیت تغییرات صد در 90 تا 70 بانی و باعث رهبران ها سازمان در که آنجا از

 کل بر اغلب رهبران .است مهم دو این میان شدن قائل تمایز پس ، دخیلند امر این در درصد 30 تا 10

 بار که مهمی های نقش سازمان دردرون و دارند توجه مدت بلند های ریزی برنامه و ها تراتژیاس سازمان،

 کارهای و مدت میان یا مدت کوتاه های برنامه بر بیشتر مدیران مقابل در .گیرند می عهده بر دارند ارزشی

 معموال .دارند یدتاک مشخص وظایف بهتر اجرای بر بیشتر و دارند توجه است بینی پیش قابل که روزمره

 سازمان در افزوده ارزش موجب و دهند انجام بهتر چه هر کارایی با را خود کارهای کنند می سعی مدیران

 ذکر قابل ذیل موارد مدیریت و رهبری مقایسه در .دارند سازمان آینده نمای دور به اندکی توجه ولی شوند،

 :است

 ، دیگر عبارت به .هاست پیچیدگی با برخورد برای یتمدیر ولی سروکاردارد تغییر ایجاد با رهبری. 3

 .شوند می ثبات موجب مدیران ولی شوند می تغییر ایجاد باعث رهبران

 .دهند می انجام درست کارهای رهبران و دهند می انجام درست را کارها مدیران. 9

 ریزی برنامه به دست انمدیر اما کنند، می مشخص را جهت آینده به نسبت انداز چشم طریق از رهبران . 1

 .زنند می خشک سازمانی ساختارهای طراحی و رسمی های

 .است سازمانی های هدف با اولویت مدیریت در اما باشند، داشته گوناگونی های هدف توانند می رهبران .9

 در که ینقش طریق از افراد با مدیران اما شود، می مرتبط کارکنان با القایی و ابتکاری طریق به رهبران. 5

 شوند می مرتبط کنند می ایفا گیری تصمیم فرایند با رخدادها توالی
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 و است رهبر او بگذارد اثر دیگری گیری تصمیم بر بتواند هرکس .نیست مطرح مراتب سلسله رهبری در.  

 طور به نفوذ ابزارهای و است مطرح مراتب سلسله مدیریت در ولی .شود می محسوب پیرو پذیرفته، اثر انکه

 .شود می داده قرار مدیران اختیار در مراتبی سلسله

 نفوذ سازمان  افراد بر و باشد سازمان از خارج فردی تواند می رهبر .ندارد ضرورت عضویت رهبری در. 1

 (1377 ، زالی) است شرط عضویت مدیریت امادر باشد، داشته

 سبک رهبری 2-1-4

 رفتاری و خصوصیات صفات بیانگر که است یرفتار الگویی عنوان به( leadership style)سبک رهبری 

 ی همه در که است کرده پیدا اهمیت قدری به رهبر عنوان به مدیر نقش امروز، دنیای در .باشد می رهبران

 واقع در .آید می عمل به مستمر کوشش باشند داشته رهبری توانایی که اشخاصی یافتن برای ها زمینه

یا  فرد تمایل و توان باید رهبر وظیفه، قالب در . گیرد نمی صورت ریکا آنگاه نشود، انجام نقش این ،اگر

 همچنین .برگزیند ها آن با برخورد در را رهبری های سبک از یکی خود قدرت به توجه با و بسنجد را گروه

  .است رهبران شخصیت و بینی جهان تفکر، طرز ی دهنده نشان رهبری سبک

 می سازمان و افراد کارایی کاهش به منجر سو یک از شود انتخاب نامناسبی طور به رهبری سبک چنانچه

 در روانی فشار  یا و شغل از ناشی روانی تنیدگی آورنده وجود به عامل عنوان به دیگر سوی از و شود

 (1375 ، الوانی)کند  می عمل کارکنان

 .سازمانهاست وری بهره یتنها در و بخشی اثر کارایی، افزایش در موثر، عوامل از یکی مدیران رهبری سبک

 و کارکنان در قوی  انگیزش و روحیه آمدن وجود به باعث سازمان هر در مدیر مناسب رفتاری الگوی

 1383 (، رضائیان) شود می خود حرفه و شغل از آنان رضایت میزان افزایش
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 مدیر مستمر یرفتار الگوی به و کنند می نفوذ خویش پیروان در آن طریق از رهبران که راهی به سبک،

 رهبری .دهد می نشان خود از سازمان و دیگران های فعالیت کردن هدایت هنگام به وی که شود می گفته

 فراهم سازمانی اهداف رساندن انجام به برای کارکنان همه های تالش هدایت جهت در مسیری باید موثر

 سازمانی و رهبری اهداف یانم در موجود اتصال حلقه است ممکن هدایت یا رهبری وجود بدون .آورد

  .شود گسیخته یا ضعیف

 تئوری های رهبری 2-1-5

 طبقه مختلف نوع رهبری های تئوری کلیه و ارائه های رهبری تئوری از شناسی نوع یک 93 جاگو آرتور

 :کند می تعریف زیر مرحله 4 در را رهبری های تئوری 99 هیلبرون همچنین .است کرده بندی

 ویژگی های رهبرهای تئوری  .1

 صفات نظریه یا رهبر های ویژگی های تئوری آن به که باشد می رهبران تعریف و تعیین مرحله اول، مرحله

  .شود می گفته رهبری مشخصه

 تئوری های رفتاری .2

 های سبک نظریه یا رهبر رفتارهای های تئوری آن به که باشد می رهبران تعریف و تحقیق دوم، مرحله

  :شامل که شود می گفته رفتاری

 اوهایو ایالتی دانشگاه مطالعات. 3

  میشیگان رهبری مطالعات. 9

                                                           
21

 A G.Jago 
22

 Heilbrun 
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 لیکرت توسط مدیریت چهارگانه سیستم. 1

 موتن و بلیک توسط رهبری مدیریت شبکه. 9

 تئوری رهبری اقتضایی .3

 می زیردستان و رهبران بین مسائل و موضوعات با مرتبط و دارد تمرکز کارکنان با تعامل بر سوم، مرحله

 :شامل که شود می گفته یی اقتضا رهبری تئوری آن به که باشد

 فیدلر اقتضایی نظریه. 3

 هدف مسیر نظریه. 9

 (ویتون ورم مشارکتی رهبری نظریه ) گیری تصمیم مدل یا نظریه. 1

 بالنچارد و هرسی وضعیتی رهبری نظریه. 9

به نظریه های . وضعی است ایند رهبری تابع رهبر ، پیرو سایر متغیرهایه های وضعی ، فربر اساس نظری

واگنر و هلن . )مشاهده کرد 3-9این مدل را می توان در شکل. وضعی ، مدل رهبری تعاملی گفته می شود

 (3225بک ، 

 

 

 

 مدل رهبری تعاملی: : 2شکل 
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 رهبری تحول گرا و تعامل گرا تئوری .4

 آنها از که شود می لشام را رهبری های سبک مورد در ورایج مشهور های تئوری چهارم مرحله و

  (1384 ، گریفین)نمود  اشاره گرا تعامل و گرا تحول رهبری سبک به توان می

 نظریه های اساسی رهبری 2-1-6

 نظریه های اساسی رهبری :1  جدول

ف
ردی

 

 نام محقق عنوان نظریه
سال 

 ارائه
 توضیح

نوع 

 نظریه

کانون 

 توجه
 نقد

3 

 نظریه سنتی،

 خصوصیات رهبر

استاگریل، 

رابرت 

هوس و 

 همکاران

3291 

تا 

3213 

رهبری موهبتی ذاتی است که 

جنبه اکتسابی ندارد لذا رهبران 

 ، رهبر متولد می شوند

 تجویزی

فرد و 

خصوصیا

ت ذهنی و 

جسمانی و 

شخصی 

 فرد

نادیده 

گرفتن 

عوامل 

رفتاری و 

 اقتضایی

9 

 های نظریه

 ، رفتاری

 آیووا مطالعات

 و پیت لی

 وایت

3213 

 بلکه نیست ذاتی امری رهبری

 و داد اکتسابی جنبه زیادی تاحد

 بر مبتنی آمرانه رفتار نوع دو

 مبتنی رفتار و مداری وظیفه

 کند می معرفی را انسانی برروابط

 گانه سه های سبک تاثیر .

 رفتار رهبر تجویزی

عدم توجه 

به سایر 

عوامل 

 اقتضایی
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 دموکراتیک ، استبدادی)رهبری

 و سیبرر را پیروان بر ( ولیبرال

 مختلف سبکهای که ادد نشان

 های العمل عکس ، رهبری

 گروه در ای پبچیده و متفاوت

 . کند می ایجاد

 اوهایو مطالعات 1
دانشگاه 

 اوهایو
3295 

 ساختار قالب در رفتاررهبری

 و (مداری وظیفه )وظیفه

 ( انسانی روابط)انسانی مالحظه

 دارد قرار

 رفتار رهبر تجویزی

عدم توجه 

به سایر 

عوامل 

 اقتضایی

 شبکه مدیریت 9
بلیک و 

 موتن
3211 

 و همچنین کارکنان به توجه

 تعیین نتیجه تولید در به توجه

 5 معرفی و مختلف وضعیت 81

 :مدیریتی معروف سبک

-مستبدانه-باشگاهی-بی ثمر

 دموکراتیک-میانی

 رفتار رهبر تجویزی

عدم توجه 

به سایر 

وامل ع

 اقتضایی

5 
سبک های 

 مدیریت

 رنسیس

 لیکرات
32 1 

و  کارمندگرا صورت به رهبران

 قرار مطالعه مورد گرا تولید

 اصر سطحی چهار مدل و گرفته

 حمایتی ، آمرانه) مدیریت بخشی

 معرفی ( مشارکتی ، ای مشاوره ،

 رفتار رهبر تجویزی

عدم توجه 

به سایر 

عوامل 

 اقتضایی
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 .اند شده

  

 ایه نظریه

 زنجیره اقتضایی

 رهبری رفتار

تانن بوم 

 اشمیت
3211 

 بر مبتنی رهبری شیوه انتخاب

 های موفقیت و شرایط رعایت

 های سبک وجود . است مختلف

 آمرانه پی رفتار در مختلف

 دموکراتیک و ( مدار وظیفه)

 کدام هر انتخاب که( مدار رابط)

 گروه ، رهبر قدرت به ها سبک از

 بستگی موقعیت و کاری های

 . دارد

 توصیفی

تعامل 

صفات 

مشخصه 

رهبر با 

متغیرهای 

 موقعیتی

عدم تاکید 

بر 

خصوصیا

ت فردی 

 رهبران

 الگوی فیدلر 1
ای .فرد 

 فیدلر
32 3 

 و رهبری سبک بین رابطه

 می نشان مطلوب را وضعیت

روابط  ) گانه سه متغیر . دهد

 و وظیفه ساخت پیر، -رهبر

 وضعیت تعیین برای( مقام قدرت

 8 و موثرهستند رهبری لوبمط

 متغییر وضعیتی از ممکن ترکیب

 .کند می معرفی را

 توصیفی

تعامل 

صفات 

مشخصه 

رهبر با 

متغیرهای 

 موقعیتی

عدم تاکید 

بر 

خصوصیا

ت فردی 

 رهبران

1 
نظریه مسیر 

 هدف

مارتین می 

ایوانز و 

رابرت 

 هاوس

3213 

تا 

3219 

وظیفه اساسی رهبر، شفاف 

رای سازی و راهگشایی هدف ب

پیروان است و چهار سبک 

آمارانه، حمایتی، )رهبری 

 رفتار رهبر تجویزی

عدم توجه 

به سایر 

عوامل 

 اقتضایی
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را معرفی ( مشارکتی،توفیق گرا

 .می کند

2 

الگوی تجویی 

الگوی )رهبری

 (تصمیم گیری

وروم و 

 یتون
3211 

بیانگر رابطه میان رفتار رهبر 

ومشارکت در امر تصمیم گیری 

نی ارائه می دهد که است و قرائ

تعیین کننده استراتژی ویژه ای 

بوده و بهترین نتایج را در پی 

 .داشته است

 رفتار رهبر تجویزی

عدم توجه 

به سایر 

عوامل 

 اقتضایی

33 
نظریه رهبری 

 وضعیتی

هرسی و 

 بالنچارد
3211 

وظیفه  رهبری سبک دو معرفی

 4 قالب در مدار رابطه و مدار

 و موقعیت با متناسب ترکیب

ها  سبک که کارکنان بلوغ

  دستوری ) گانه 4 رهبری

 معرفی را (تفویضی ، توجیهی

 . کند می

 رفتار رهبر تجویزی

عدم توجه 

به سایر 

عوامل 

 اقتضایی

33 
رهبری تحول 

 آفرین
 3211 جیمز برنز

 آنان طریق از که است فرایندی

 از روشن بصویری ارائه با رهبری

پیروان  در تغییرات منشا آینده

 به که ای گونه به شود می

 . برسند منزلت تر عالی سطوح

تجویزی 

و 

 توصیفی

ویژگی های رهبر ، زیر 

دستان و شرایط با 

تمرکز موجود بر جاذبه 

 ها و شخصیت رهبری

39 
 گسترش عدل

 رهبری دامنه
  322بس و 

 نفوذ شامل آفرین تحول رهبری

 انگیزش ، ذهنی ترغیب ، آرمانی

تجویزی 

و 

توجه به ویژگی های 

رهبر، توجه به زیر 
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 و آفرین تحول

 مبادله رهبری

 ای

 فرد است مالحظات و بخش الهام آوولیو

 پاداش شامل ای مبادله رهبری و

 بر مدیریت و اقتضایی های

 . باشد می استثنا مبنای

دستان و توجه به  توصیفی

 شرایط محیط رقابتی

 

 نظریه رهبری تحول گرا و تعامل گرا 2-1-7

 .است شده شناخته اثربخش رهبری های سبک از یکی عنوان به جدید نظریات در راگ تحول رهبری سبک

 فردی ی مالحظه و ذهنی برانگیزندگی ، بخ الهام انگیزش آلی، ایده گذاری تاثیر بعد چهار از سبک این

 دو شناسایی با را گرا تحول رهبری ی نظریه بنای سنگ اولین ، 1978 سال در91 برنز .است شده تشکیل

 و تحول ایجاد به گرا تحول رهبر ، برنز نظر به .گذاشت گرا تحول برابر در ای مراوده رهبری سبک عنو

 عدالت آزادی، نظیر غایی های ارزش نماید می دنبال گرا تحول رهبر که هایی ارزش پردازد، می زایی تحول

 رهبر . دهند می ارتقا روحیه و اخالق از باالتری سطوح به را خود پیروان رهبران نوع این .است برابری و

 گرا تحول و ای مراوده رهبری نوع دو برنز .کند می هدایت خودشان شدن بهتر سوی به را افراد گرا تحول

 به .شد داده توسعه 2 باس توسط دیدگاه این .کرد می تصور پیوستار یک در متمایز قطب دو عنوان به را

 انگیزه ایجاد در پیرامون شغلی محیط یا شغل وقتی که ستا این کلی ی ایده ای مراوده رهبری در او نظر

 آنچه بیان با یا و عملکرد معیارهای سازی روشن و تصریح با رهبر است، ناموفق مندی رضایت و الزم های

 این به .کند می رهبری اعمال کرد، خواهند دریافت آن برابر در که آنچه نیز و دارد انتظار خود پیروان از که

 گرا تحول رهبر کنند عمل او انتظار مطابق که انگیزد می بر را پیروان ای مراوده رهبر که حالی در ترتیب

 ) (Bass & avolio,2004نمایند   عمل انتظار مرز و حد از فراتر که انگیزد برمی را ها آن
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 ارتقا ابراین،بن و نیاز باالی سطوح به رسیدن سازی، توانمند از عبارت ای توسعه فرایندهای باس، تعبیر به

 قابل مهم ی واژه کلید سه س اسا براین و .است اخالقی ارتقای و توسعه بالخره و انگیزش سطح در

 عنوان به که هایی ویژگی تجلی .اخالقیات و سازی مندی توان انگیزش، :از عبارتند نظریه این در شناسایی

 آشکار رهبری سبک این دهنده لتشکی بعد درچهار خوبی به شده مطرح گرا تحول رهبری نظریه محور

  .است

 پرهیز خودشان، نیازهای از قبل دیگران نیازهای به توجه رهبران آلی، ایده گذاری تاثیر بعد در که طوری به

 ارائه اعتماد، بر تاکید باال، روحیه استانداردهای تشریح شخصی، مقاصد برای قدرت از کردن استفاده از

 .دهد می قرار نظر مد را انداز چشم ارائه و تصمیمات اخالقی عواقب هب توجه اخالقی، اصیل های ارزش

 کشاندن چالش به آینده، از تصویری بندی شکل چون هایی ویژگی و توانایی با بخش الهام انگیزش بعد

 ارائه و ها ازنماد استفاده چالش، و معنا هیجان، و شور ایجاد باال، سطح در استانداردهایی تعیین با پیروان

 زمانی رهبر، توسط فردی مالحظه بعد .است مرتبط پیروان احساسات و ذهن آوردن در حرکت به و ها یدها

 به ها آن تک تک به و باشد خود همکاران به نسبت ای توسعه گیری جهت یک دارای او که افتد می اتفاق

 قرار مالحظه و وجهت مورد را ها آن فرد شخصی و فردی نیازهای نموده، توجه مستقل ی ها هویت عنوان

 توسعه به او .کند می برخورد یکتا و خاص فرد یک عنوان به خود پیروان از هریک با رهبر بعد این در .دهد

 مشتمل ذهنی انگیزانندگی بعد .دارد برمی گام آن راستای در و اندیشد می خود پیروان شکوفایی و رشد و

 به قدیمی مسائل درباره تفکر برای پیروان توانایی و ها مهارت توسعه و افزایش به که است رفتارهایی بر

 توانایی افزایش در خود رهبری از بعد این برد کار با رهبر واقع در .کند می کمک نو و جدید های شیوه

 می کوشش ، یافته بهبود و جدید های حل راه تولید و ارائه ، مطلب درک سازی، مفهوم به نسبت پیروان

 . (Bass, 2003 )گیرد  می قرار بعد این در خالقیت و آوری نو به پیروان انگیختنبر به رهبر تالش . کند
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 عاملی چند پرسشنامه عنوان تحت گرا تحول رهبری سبک ابعاد سنجش برای که زاریدراب آوولیو و باس

 فواید از نمودی که رهبری پیامد 3 سنجش امکان ابعاد، این سنجش رکنارد  اند نموده طراحی رهبری

 رضایت و بخشی اثر انتظار، حد از باالتر تالش شامل ، باشد می مختلف های سبک کارگیری به یعمل

 .کند می فراهم را مندی

 تالشی او همکاران و افراد که آورد فرآهم را شرایطی است توانسته رهبر انتظار، حد از باالتر تالش اساس بر

 حد از باالتر تالشی او همکاران و افراد که آورد رآهمف را شرایطی است توانسته رهبر انتظار، حد از باالتر

 و نماید ترغیب بیشتر هرچه موفقیت به رسیدن برای را همکارانش توانسته او و دهند نشان خود از را انتظار

 رفع در است توانسته رهبر بخشی، اثر پیامد اساس بر .دهد افزایش بیشتر کوشش و تالش به را آنها تمایل

 برخوردارشوند اقتداربیشتری از همکارانش که آورد بوجود را شرایطی باشد، موثر همکارانش یشغل ی نیازها

 های روش از است توانسته رهبر مندی رضایت پیامد اساس بر .است بوده موفق سازمانی نیازهای دررفع و

 کند راهمف و جلب ایشان با کار حین در را افراد رضایت و کند استفاده کارش در رهبری بخش رضایت

.(Bass & steidlmejer, 2001) 

 از باالتری سطح به را همدیگر پیروان و رهبران ان در که فرایندی عنوان به را آفرین تحول رهبری برنز

 های آل ایده و اخالقی خصوصیات کنند می سعی رهبران این .کرد تعریف دهند می ترقی انگیزه و اخالق

 پستی خصوصیات نه و سازند متجلی خود پیرامون را انسانیت و صلح ی،برابر عدالت، آزادگی، مانند متعالی

 دو و کرده جلب پیروان و رهبران متقابل ورابط ماهیت به را توجه وی .تنفر و حسادت و حرص ترس، مانند

 از سری یک گیرنده بر در که باشد می تبادلی رهبری او از آن رایجتر نوع .نمود مطرح را رهبری مدل نوع

 رهبران ، رهبری نوع این در .باشد می پیروان و رهبران میان پاداش و ها محرک مبادله و دادی قرار روابط

  دهند می ترجیح خالقیت و تغییر به را بودن بینی پیش قابل و کارایی کرده، عمل موجود محیط در

(brown & et al , 2000). 
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 تعریف رهبری تحول آفرین 2-1-8

 شخصی، منافع تعقیب جای به را ها ان و ساخته مند توان را خود وانپیر که است فردی گرا تحول رهبر

 زیادی تعداد و هوش جاذبه، ، بینی خوش رهبران، این .نماید می جمعی دسته اهداف از پیروی به تشویق

 به را سازمان و افراد و داده ارتقا را دیگران های آرمان تا .گیرند  می کار به را شخصی های توانایی سایر از

 ، 2004 در  آوولیو و 95برسون درمقاله 99کانانگو و کانگر از نقل به .سازند نائل عملکرد سطح باالبرین

 نوع این .نمایند می خلق جدیدی امکانات و ها ایده ایحاد جهت را اندازی چشم آفرین تحول رهبران

 می دیگران توسط نه و یگراند با همراه یافتن قدرت و دیگران سازی توانمند آوری، نو تغییر، درباره رهبری

 (Bass 2001)   باشد

 ابعاد رهبری تحول آفرین 2-1-9

 الهام انگیزش ذهنی، ترغیب آرمانی، نفوذ ویژگی 4 اساس بر  بس برنارد مدل برطبق افرین تحول رهبری

 :یابد می تحقق فردی مالحظات و بخش

 چنانچه .کنند می عمل پیروان یبرا قوی هایی مدل عنوان به که دهد می شرح را رهبرانی :آرمانی نفوذ

 بر و کرد خواهد ایجاد خود پیروان میان در را وفاداری و تحسین احترام، حس باشد، آفرین تحول رهبر یک

 .نمود خواهد تاکید سازمان های رسالت به رسیدن جهت قوی تعهد داشتن اهمیت

 خالقیت و تصورات و فکارا کشیدن چالش به جهت ذهنی ترغیب از آفرین تحول رهبران :ذهنی ترغیب

 رویکردهای ارائه به پیروان تشویق عین در رهبران که است آن مستلزم امر این .کنند می استفاده پیروان

 .دهد سوق مساله حل سنتی های روش مجدد بررسی سمت به را ها آن کارها، انجام برای خالق و جدید
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 رساندن تحقق به و سازمان توسعه برای نو های روش .رود می سوال زیر موجود وضع حالتی، چنین در

 .گردند می بیان ها رسالت

 ترسیم در پیروان دادن مشارکت طریق از که است رهبرانی کننده توصیف عامل این :بخش الهام انگیزش

 .نماید می انگیزه ایجاد و داده افزایش را ها ن آ تعهد آینده انداز چشم

 نیازهای به رسیدن راستای در خود پیروان به رهبر که هدد می رخ زمانی عامل این :فردی مالحضات

 (strang 2005 )نماید می تالش افراد بالقوه توان توسعه جهت و کند می خدمت مطلوبشان

 منظور به رهبر وسیله به پیروان برانگیختن با یعنی .پردازند می فرهیختگی تحریک به گرا تحول رهبران

 قع وا در .باشد می پیروان توسط سازمانی مشکالت حل مورد در مجدد تفکر و جدید های حل راه کشف

 و کوشش دهند، می انجام که کاری مورد در دوباره که کند می ایجاد پیروان برای چالشی رهبر، رفتار

 های مشخصه دیگر از همچنین .کنند تفکر دوباره یابد، انجام تواند می که چیزی مورد در و نمایند تالش

 مجزا ای رابطه پیروان تک تک با ، آفری تحول رهبر ، است دهنده رشد های حمایت ، اگر تحول رهبران

 معلم یا مربی یک مانند رهبران این .نماید درک را آنها متفاوت آرزوهای و ها مهارت ، نیازها تا نموده برقرار

 دهند می توسعه خود ظرفیت عالیتر سطوح به نیل جهت در را خود پیروان پیوسته و کرده عمل

(Krishnan,2004) 

 باالی سطح های انگیزه تحریک برای و کرده هدایت جمعی اهداف به را پیروان توجه افرین تحول رهبران

 تحول رهبری که معتقدند آوولیو و باس کنندن می ترغیب سازمانی اهداف تعقیب در را آنان کارکنان،

 های ماموریت پذیرش برای را آنها بخشد، سعهتو را کارکنانش عالیق رهبر که گیرد می شکل زمانی آفرین

 . برانگیزانند گروه، منافع برای ، خویش منانفع فراسوی دیدن به را کارکنان و کند آگاه کروهی

(Fitzgerald & schutte ,2010)  
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 سازمان یک احیا از بخشی .شود می محسوب بزرگ تجاری های شرکت احیای کلید آفرین تحول رهبر

 کند تعریف شرکت برای جدید اندازی چشم تواند می آفرین تحول رهبر یک .است کارکنان مندسازی توان

 با آفرین، تحول رهبری .کند ترغیب انداز چشم این جهت در برداشتن گام و قبول برای را کارکنان و

 .شود می عمل وارد خارجی محیط در تغییرات پذیرش جهت سازمان مجدد سازی یکپارچه برای انقالبی

 هم ضعیفی شناخت است ممکن سازمان اعضای و است خطر در سازمان بقای ناپایدار، محیط یک در

 سازمان که جا ازآن .باشند داشته را آنها به پاسخ چگونگی هم و خارجی محیط در تغییرات به نسبت

 توانند می اما ندارند انتخابی حق هیچ سازمان اعضای باشد، روبرو مرده یا پویا ضعیت و یک با است ممکن

 کند راتضمین سازمان بقای اجرا، موقع وی انداز چشم که کنند اتکا رهبری به

.(arnold & loughlin ,2010) 

 وا تالش و ها چالش بر استثنایی کارهای انجام برای را دیگران و هستند بینش صاحب آفرین تحول رهبران

 زیرا جدیدند، سازمانهای برای ضروری ی هامسیر ترسیم تا که هستند آفرین تحول رهبران تنها .دارند می

 .سوارند تغییرات مرجع بر و دارند کامل اشراف سازمان بر حاکم تغییرات بر . اند تغییرات منشاء آنها

 سازمان واحد به را آنان وفاداری شده، خود زیردستان سازمانی تعهد افزایش موجب آفرین تحول رهبران

       شد خواهند پیروان انگیزش افزایش موجب رهبران این دیگر، طرفی از و داد خواهند افزایش خود

.(Charbonneau,2004) 

 این .باشند داشته اثرگذاری زیردستان مانند ها، ومافوق همتایان بر توانند می افراد گرا تحول رهبری در

 .نیست رایج و عادی امر این ولی .بیفتد اتفاق نیز عادی مردم روزمره های فعالیت در تواند می رهبری نوع

 کاالیی دیگر فرایند این در ولی رهبردارد، شخصی عقاید و ها ارزش در ریشه آفرین تحول رهبری فرایند

 همانند (خود شخصی ارزشهای ترین عمیق از رهبرانی چنین .شود نمی ردوبدل زیردستان و مافوق میان

 یاد نهادی ارزشهای عنوان به ارزشها این از  برنز که گیرند، می الهام ) شرافت و صداقت ، انصاف ، عدالت
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 انجام ای مبادله یا و کرد زنی چانه توان نمی آنها برسر که هستند ای گونه به نهادی های ارزش .کند می

 (abu & khasawneh,2008) . داد

 دالیل موفقیت رهبران تحول آفرین 2-1-11

 :است زیر اقدام سه وگر در رهبرانی چنین موفقیت که داد نشان 9 دونا و تیکی مطالعات

 .سازمان حیات تحدید به نیاز تشخیص .3

 .سازمان آینده از جدید اندازی چشم خلق .9

 .سازمان کارکنان میان در تغییر کردن نهادینه .1

 تحول رهبران میان این در که باشد می آن کردن نهادینه و نوین رویکردی ایجاد نیازمند تغییر فرایند

 سازمان برای موجود موقعیت به توجه با رهبران این.کنند می تسهیل را سازمان و راداف تغییر فرایند آفرین

 موفقیت اجرای موجب و کرد ایجاد آینده از باورکردنی و واقعی جذاب، اندازی چشم خود سازمانی واحد یا

 (fein & aharon & cristinel,2010 ).  شود می سازمان تغییرات آمیز

 مدل  رهبری تحول آفرین 2-1-11

بر اساس . رهبران تحول آفرین برای نفوذ در دیگران ، الگوهای رفتاری مشخص را ا خود نشان می دهند

دیدگاه دو تن از صاحبنظران ، این الگوهای رفتاری عبارتند از بینش و بصیرت بخشی ، چهاچوب دهی و 

(.  322سلوکام هلربگل ، ا. )مدل رهبری تحول آفرین را نشان می دهد 9-9شکل . مدیریت اثر گذاری

همانطور که شکل نشان می دهد رهبری تحول آفرین برایند رفتارهای رهبر ، پیرو و وضعیت اقتضایی می 

 .باشد
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 Tekiy & Dunna 
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 مدل رهبری تحول آفرین :3 شکل
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 هفت ویژگی رفتاری رهبران تحول آفرین 2-1-12

 به شده انجام های مطالعه .باشند می دارا را موثر نرهبرا سایر فردی های ویژگی آفرین تحول رهبران

 :اند کرده اشاده آفرین تحول رهبران در رفتار و ویژگی هفت حداقل وجود

 چشم این معموالً و کنند می ترسیم را شان سازمان آینده از تصویری آفرین، تحول رهبران :انداز چشم .3

 .کنند می القا پیروانشان به مکرر یادآوری با را انداز

 فرد به فرد معموالً و کرده شناسایی را کارکنان های توانایی و نیاز آفرین، تحول رهبر :کارکنان بالندگی .9

 .کند می افراد پرورش و تقویت به مبادرت

 و تشویق و اعضا به مثبت بازخورد ارائه به توان می مهم حمایتی رفتارهای ملهج از :حمایتی رهبری .1

 حائز بسیار حمایتی رفتارهای اعمال آفرین، تحول رهبران برای . کرد اشاره افراد های موفقیت از قدردانی

 رو به رو آوری سود های راه یافتن نظیر چالشی هدف یک با گروه که زمانی ویژه به باشد، می اهمیت

 .باشند

 تنهایی به خودشان را مهم های تصمیم همه که کنند نمی سعی ، آفرین تحول رهبران :مندسازیتوان .9

 در را طلبی استقالل روحیه و قرارداده کارکنان اختیار در را الزم اطالعات و قدرت ها آن .کنند اتخاد

 .آورند می وجود به کارکنان

 و نکرده فکر معمول راهبردهای به تنها اهدافشان، به نیل برای آفرین تحول رهبران :نوآوری و تفکر .5

 ( .جوهره خالقیت) باشند مختلف های گزینه دنبال به مسائل حل یبرا تا کنند می تشویق را کارکنان

 را ها آن رو، این از .دارد وجود سازگاری آفرین، تحول رهبران کردار و گفتار بین :عملی ی الگو با رهبران. 

 .آیند می شمار به خوبی عملی الگوهای



34 

 

 کمک ،ها آن به ویژگی این و هستند کاریزماتیک آفرین تحول رهبران که این مهمتر همه از :کاریزما .1

   (Griffith,2004).کنند القا پیروانشان به زیادی ی انگیزه و روحیه تا کند می

 انجام یا العاده خارق کاری انجام توانایی معنای آن از که است الهی موهبت معنای به و یونانی لغتی کاریزما

 رهبری برای را ها ویژگی از ای برمجموعه و .شود می اراده آینده حوادث بینی پیش یا معجزه نوعی

 کاربرد به دیگر وبخشی دارد اختصاص رهبری نوع این ماهیت به آنها از بخشی که شمارد می بر کاریزمایی

 این دلیل به که رود می کار به فردی شخصیت ویژه خصوصیت برای کاریزما، اینکه نخست . آن های

 فوق های خصوصیت یا ها توانایی صاحب که کسی عنوان به و شود می انگاشته جدا عادی، افراد از ویژگی،

 قابل عادی افراد برای مذکور های ویژگی شود، می شناخته باشد، استثنایی حداقل یا انسانی فوق طبیعی،

 مورد فرد ، اساس این بر و است بودن فرد به منحصر یا کردگی نظر نوعی آن منشا بلکه نیست، دسترسی

 ارزیابی شاگردان و پیروان توسط چگونه رهبر که است این ظریف دراینجانکته. شود می یتلق رهبر ، نظر

 آزادانه پذیرش این چه اگر .است کننده تعیین کاریزما اعتبار برای مردم پذیرش اینکه دوم .شود می

 عمل ینوع توانند می ها نشانه این .است«  ها نشانه »  است آن کننده تضمین آنچه اما گیرد می صورت

 کاریزما آوری نو ماهیت به ویژگی سومین .باشد مردم میان در اعتماد به نیاز یا قهرمانی العاده، خارق

 اند گفته که اید شنیده »  است چنین این کاریزمایی رهبر هر سخن الگوی گویی ، شود می مربوط

 خسته های کنش به عقالیی و نتیس اقتدار دهنده نشان این و«  ..... که گویم نمی شما به من اما..........

 قواعد با لزوما کاریزمایی موقعیت و اقتدار نوع که حالی در شود، می مربوط مردم جاری و روزمره کننده

 ساز دگرگون نیروی به و کند می تکفیر را گذشته است، احساسی کنشی بیشتر و نیست همراه روزمره

 جسمانی، جذابیت اعتبار، نفوذ، :از عبارتند زماتیککاری رهبران های ویژگی مهمترین از شود می تبدیل

 باال، نفس عزت نفس، به اتکای تحمل، قدرت نفس، به اعتماد پنهان، ابعاد نگاه، کیفیت صدا، نوع سخنوری،

 (1377 زالی،) دیگران نیاز فهم و دیگران در نفوذ به نیاز
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 : دارای رهبران این آنکه هجمل از برشمرد رهبران از نوع این برای توان می را هایی ویژگی

 .دارند خویش توانایی و قضاوت به وتمام تمام اطمینانی کاریزماتیک رهبران :نفس به عزت .3

 .کنند می تصور موجودرا وضع از بهتر ای آینده که هستند ارمانی هدفی دارای آنها :بینش.9

 .کنند بیان ادهس زبان به و روشن به را خود منظور به که قادرند آنها :بیان قدرت.1

 .دارند راسخ اعتقادی خود هدف به نسبت کاریزماتیک رهبران :قوی و راسخ عقیده .9

 رفتار این وقتی . است نامعمول و متعارف غیر بدیع، که زند می سر رفتاری آنها از :نامعمول رفتار.5

 .دارد دنبال به را پیروان تحسین و شگفتی باشد آمیز موفقیت

 .موجود وضع حافظان نه شود می شناخته تغییر عامل عنوان به کاریزماتیک رانرهب :تعییر عامل. 

 ومنابعی باشند داشته محیطی فشارهای از حقیقی و درست ارزشیابی قادرند آنها :محیطی حساسیت.1

 (3111زالی ،)  نمایند مشخص است الزم تغییر ایجاد برای راکه

 پارامترهای موثر بر سبک رهبری تحول آفرین 2-1-13

 موارد به توان می دارند تاثیر آفرین تحول رهبری سبک بر که موثری پارامترهای ترین عمده از براین وهعال

 :کرد اشاره زیر

 نسبتا و مطرح بیستم قرن پایانی سالهای در که است مفاهیمی از عاطفی هوش:  ( EQ) عاطفی هوش.3

 هوش که گونه همان معتقدند برخی و یدگرد سازمانی رفتار علم به مربوط درمباحث انقالبی ایجاد باعث

 هوشی بهره همان ( IQ ) هوش یک بیستم قرن در است، بوده بیستم قرن تحوالت محرک نیرو یا و منطقی

 سازماندهی توانایی یا ها ظرفیت از است عبارت عاطفی ( EQ ) .بود خواهد تحوالت موجب و منشا



36 

 

 خود احساسات موثر کنترل و برانگیختن هدف با دیگران عاطفی هوش ( EQ ) و خود عواطف و احساسات

 به عاطفی هوش نظران صاحب دیدگاه از که است ذکر به الزم البته .دیگران با روابط در آنها از استفاده و

 خود آگاهی، خود جز پنج دارای عاطفی هوش .باشد می یادگیری و آموزش قابل و نبوده ثابت ژنتیکی طور

 ، آبادی فخر محمودی و ، ناظمی ، مرتضوی)  است اجتماعی های مهارت و همدلی انگیزش، تنظیمی،

1384) 

 عنوان به تا است شده باعث اجتماعی نفوذ و تسلط باب در ها شخصیت گونه این ویژگی :گرایی برون. 9

 خصوص این در شده انجام تحقیقات .گیرد قرار توجه مورد آفرین تحول موثربررهبری پارامترهای از یکی

 از یکی گرایی برون قابلیت بهتر عبارت به و باشد انهامی معناداربین و مثبت ارتباط وجود دهنده شانن نیز

 (Kelloway  & Barling,2002)   دبو خواهد آفرین تحول رهبران خصوصیات

 موجود وضع تغییر به بیشتری تمایل باشند می ویژگی این دارای که افرادی :تجربه کسب از استقبال.1

 و توجه مورد آفرین تحول رهبران توسط تجربه کسب از استقبال ویژگی که معناست بدین این و دارند

 .دارد مطابقت نیز خصوص این در جهانی های یافته برخی با موضوع این البته که است گرفته قرار عمل

 می روشن نکته این آن به مربوطه نتایج و شده انجام تحقیقات بررسی و مالحظه با:  (IQ) هوشمندی.9

 و مثبت رابطه فرهنگی فضای و ها سازمان در آفرین تحول رهبری سبک و هوشمندی بین که گردد

 .دارد وجود معنادارای

 می ... و ارامش عدم ، افسردگی ، اضطراب نظیر هایی ویژگی وجود عصبیت از منظور :عصبیت عدم. 5

 این در شده انجام تحقیقات .گردد می شکوفایی خود و نفس به اعتماد رفتن بین از به منجر که باشد

 منفی و معنادار رابطه یک گرا تحول رهبری سبک و عصبیت بین که هستند این دهنده نشان خصوص

 (Kelloway  & Barling,2002) گردد می کارآمدی کاهش باعث عصبیت و وجوددارد



  

37 

 

 اهمیت و ضرورت رهبری تحول آفرین 2-1-14

 پژوهشهای اما است کرده جلب خود به را مردم عامه و حققانم نظیر باز دیر از که است موضوعی رهبری

 اثر کننده تعیین عوامل ، تحقیقات بیشتر اصلی محور و گردید آغاز بیستم قرن از صرفاً رهبری درباره علمی

 تحقیقات ایجاد باعث که مهمی عوامل از یکی .است بوده آنان آفرینی تحول عبارتی به یا رهبری بخش

 این شاید .باشد می آفرین تحول رهبری مفهوم از ناشی های جذابیت است، شده رهبری هزمین در گسترده

 می نظردست مورد اهداف به خود پیروان در نفوذ طریق از رهبران که است مفهوم این از ناشی جذابیت

 که اردند اهمیتی که چرا دارد، ای کننده تعیین نقش پیروانش و او احساسات و عواطف بین این در و یابند

 حال هر در فعالیت، برای ها تیم تحریک یا جدید شیوه یک ایجاد یا کنند کاری چه انجام به شروع رهبران

 درستی به را کارها همه اگر حتی رهبران .دهند کارارانجام این چطور که است این به بسته آنها موفقیت

 از یک هیچ بخورد شکست ، صحیح جهت در هیجانات کنترل یعنی ای پایه وظیفه دراین اما دهند انجام

 مختلف، تحقیقات نتایج .شود واقع موثر شاید و باید که اندازه آن به توانند نمی اند داده انجام که کارهایی

 این جمله از شد، خواهد ها سازمان در قبولی قابل نتایج موجب آفرین تحول رهبری که است این از حاکی

 خود سازمانی واحد به را آنان وفاداری ، شده خود زیردستان زمانیسا تعهد افزایش موجب رهبران این که

 سرانجام .شد خواهند خود پیروان انگیزش افزایش موجب رهبران این دیگر، طرفی از و داد خواهند افزایش

 که است همین خاطر به . شود می رهبران بخشی اثر افزایش موجب آفرین تحول رهبری سبک که این

 کنند شناسایی شوند می آفرین تحول رفتارهای موجب که را عواملی تا آمده بر دددرص زیادی محققان

(kark,2004) 

 دیدگاههای مختلف رهبری تحول آفرین 2-1-15

 ، است گردیده ارائه آفرین تحول رهبری مورد در که نظراتی تمامی ازمیان تا است شده تالش بخش این در

 .گیرد قرار بررسی مورد هریک های ویژگی به توجه با برجسته و مهم نظریه هفت
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 1978 زنرب آفرین تحول رهبری نظریه .1

 روحی توان تا تالشند در همواره پیروان و رهبران آن در که است فرآیندی آفرین تحول رهبری بزنر، نظر از

 بین رشدی به رو و متقابل رابطه فرایند این در .دهند ارتقا باالتری سطوح به را یکدیگر انگیزش قوای و

 در موقعیت هر با کس هر توسط آفرین تحول رهبری وی نظر به همچنین .است جریان در پیروان و ررهب

 زیردستان مانند ها، مافوق و همتایان بر توانند می افراد رهبری، نوع این در .است شدن پیاده قابل سازمان

 این ولی بیفتد اتفاق نیز یعاد روزمره های فعالیت در تواند می رهبری نوع این و باشند داشته گذاری اثر

 .نیست رایج عادی امر،

  1985 91نانوس و بنیس آفرین تحول رهبری نظریه .2

 پویا رهبران از نفر 90 عملکرد آن طی که مدیرانی و گسترده تحقیق پایان در شدند موفق دانشمند دو این

 کیفیت مشترک وجوه مثابه به را خاص شگرد یا رویکرد پنج .بود قرارگرفته مطالعه مورد سازمان کارآمد و

 :نمایند شناسایی است بوده آنان موفقیت رمز از حاکی که رهبران این عمل

 درصدد و نهاده خویش های سازمان فراروی بخشی نوید و اندازروشن چشم مطالعه، مورد رهبران تمامی.3

 هدایت و هماهنگ نظر مورد انداز چشم به رسیدن جهت در را سازمان اعضای جمعی انرژی تا اند بوده

 .کنند

 هنجارها سازمان، حرکتی روند در مشخصی گیری جهت گرفتن پیش با اند شده موفق نظر مورد رهبران .9

 به را سازمان انسانی منابع آن راستای در و گردانند حاکم سازمان اعضای قاطبه در را جدید های ارزش و

 .کنند بسیج سازمانی جدید هویت به رسیدن منظور
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 خصوص در را سازمان اعضای دلسوزی و تعهد مراتب تا اند بوده درصدد همواره آفرین تحول انرهبر.1

  .کنند جلب ها برنامه این موفقیت به نسبت را آنان قلبی اعتماد و بخشند فزونی نظر مورد برنامه پیشبرد

 این بر و کرده ذکر اگر تحول رهبران موفقیت رموز زمره در را سازی اعتماد ویژگی شده، یاد دانشمندان.9

 سازمانی، درسطح عمومی اعتماد حالت برقراری با اند توانسته مطالعه مورد رهبران که اند داشته تاکید نکته

 .یابند دست سازمانی مطلوب انسجام نوعی به

 های مندی توان و ها قابلیت از را خوشایندی و مثبت تصویر تا اند کوشیده همواره مطالعه مورد رهبران.5

 جلوه سازمانی اهداف پیشبرد و ها ماموریت دادن انجام وقف هرنظر از را خود و گذارند نمایش به ویشخ

 های ظرفیت توسعه و جدید دانش فراگیری درزمینه بسیاری اهتمام حال، عین در رهبران این .دهند

 نکته براین خود یها یافته از کلی بندی جمع در  نانوس و بنیس .اند بسته کار به سازمان اندوزی دانش

 حاکم درروابط مطرح معانی بتواند که است ظرفیتی از برخورداری رهبری، در اصلی عامل که دارند تاکید

 (Ivey, 2010)  کند سازمانی و قراردهد تاثیر تحت را سازمان براعضای

 91 شاین آفرین تحول رهبری نظریه .3

 وی .پذیرد می انجام مشارکت و همکاری نگفره در که است تغییری دگرگونی و تحول ادگارشاین نظر از

 بود، آورده دست به سطح سه در اداری کارمند 60 از مصاحبه طریق از که هایی پاسخ تحلیل و تجزیه در

 :از عبارتند ها ویژگی این .دارند سازگاری تحقیق های یافته با و بوده مشترک ها ویژگی

 با مدیران .کنند می مشخص را آنها تعهدات و عالیق و ها اولویت مدیران واعمال رفتارها : توجه کانون -3

 .دارند تمرکز هایی اولویت چه بر که رسانند می را پیغام این پیروان به خود کردار و گفتار
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 Shean 
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 و سیستماتیک صورت به را هایی فرایند مدیریتی، سطح سه در مدیران از هریک : هدفمند های فعالیت -9

 .کنند می تنظیم توجهشان مورد کانون گروهی و فردی اهداف به نیل و پیشرفت راستای در منظم

 می مدلسازی را خاصی مثبت رفتارهای ، اهداف به رسیدن جهت در مدیران :مثبت رفتارهای مدلسازی-1

 .کنند

 توسعه های فرایند به ای ویژه توجه کارکنان، سازی مند توان و مدیران  :انسانی منابع روی تاکید-9

   (Boehnke & bontis,2010 ).دارند خود مدیریتی بخش کارکنان

 1991  92 دیوانا و چی تی آفرین تحول رهبری نظریه .4

 کالن شاکله در تحول و تغییر چگونگی بر خود تحقیقاتی های تالش به بخشیدن تمرکز با دانشمند دو این

 تحول رهبران کارکرد اند هداشت سعی و اند کرده ارائه متمایز مرحله سه شامل را خاصی فرایند ها، سازمان

 :کنند مشخص زیر شرح به و تفکیک به مرحله هر در را آفرین

 اصلی ومبتکران بانیان مثابه به آفرین تحول رهبران اینجا در :تحول به نیازسازمان مراتب ساختن نمایان-3

 از را موجود توضعی تداوم سازمانی، اعضای خوش خواب زدن برهم با تا بود خواهند درصدد تحول و تغییر

 تحول و تغییر به را سازمان نیازواقعی مراتب حال، عین در و دهند جلوه تحمل قابل غیر و زیانبار نظر هر

 سازند نمایان

 نظر در مفهومی راهنمای نقشه مثابه به توان می را مطلوب انداز چشم یک کارکرد :انداز چشم ایجاد -9

 چشم ایجاد دانشمند، دو این نظر از .است آرمانی های هدف سمت به سازمان حرکت گر هدایت که گرفت

 گوناگون نظریات برآیند عنوان به را آن باید بلکه کرد، تلقی کارفرد محصول تنها توان نمی را مطلوب انداز

 .آورد حساب به سازمان درون متخصصان
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 خدمت به و زینشگ با کوشید خواهند آفرین تحول رهبران مرحله این در :تغییرات سازی نهادینه -1

 غایت در و تکمیل را مفقود های زنجیره تمامی سازمان، از خارج از جدیدی متخصصان و افراد گرفتن

                                           کنند حاکم سازمانی های فعالیت برعرصه را جدیدی انسانی بافت تحول،

( Birasnav & rangnekar,2011) 

 13شرموهورن فرینآ تحول رهبری نظریه .5

 عرصه در غالبا العاده فوق عملکرد به تا گذارد می اثر بردیگران که است الهامی رهبری آفرین، تحول رهبری

 کارها تا کنند می کمک پیروان به آفرین تحول رهبران و یابند دست وسیع مقیاس در و سازمانی تغییرات

 دهند، انجام باشند، انجامش به قادر یا مایل کردند می تصور آغاز در که آنچه از فراتر بسیار و متفاوت را

 :از عبارتند شرموهورن دیدگاه از را تحول رهبران ویژه خصایص

 اشتیاق ایجاد و دیگران به اینها انتقال و یابی جهت شم و روشن های اندیشه داشتن :انداز چشم تعیین-3

 مشترک انداز چشم تحقق برای سختکوشی به

 طریق از خودشان به اعتماد افتخار، وفاداری، ایمان، دیگران، در اشتیاق ایجاد ( :دیمن فره ) کاریزما-9

 .عاطفه به توسط و خود به توجه قدرت

 شده ریزی برنامه مراسم برگزاری و خاص های پاداش ارائه قهرمانان، کردن مشخص :نمادها از استفاده-1

 .باال دستاوردهای از تجلیل برای

 مسئولیت در کردن سهیم عملکرد، موانع رفع، وظایف، توانجام رشد برای دیگران به کمک :سازی توانا -9

 .انگیز چالش واقعا کارهای وواگذاری

                                                           
30

 Shermernhourn 
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 تخیل قوه برانگیختن و مسائل از آگاهی ایجاد با عاطفی و ذهنی گیری در آوردن وجود به :ذهنی تهییج -5

 . مطلوب های حل راه ارائه برای دیگران

 و خویش اعتقادات براساس یکدست طور به کردن عمل بودن، اعتماد قابل و درستکار :لاصو به پایبندی- 

  (Danag opoulos & Dimitriadis,2009 ).  کامل پیگیری با تعهدات ایفای همه، از باالتر

  بس آفرین تحول رهبری نظریه .6

 بر بس کرده ارائه را آفرین لتحو رهبری از تری ها یافته توسعه مفهوم ،  برنز های یافته به استناد با بس

 .نهند می پافراتر پیروان افتاده پا پیش و موجود نیازهای به توجه از آفرین تحول رهبران که بود نظر این

 ای گونه به را پیروان نیازهای مراتب سلسله و ساختار افراد، باور عمق به نفوذ با تا کنند می سعی وهمواره

 و تکاپو موجبات و بینجامد برتر نیازهای شدن تر فعال چه هر به که ددهن قرار تحول و دگرگونی دستخوش

 آفرین ل تحو رهبری مفهومی جوهره خود، بعدی تالیفات در بس .سازد رافراهم آنان عملکرد درخشش

 :کند می توصیف راچنین

 بخش، مالها آرمانی، نفوذ طریق از است درصدد که شود می اطالق رهبری عملکرد به آفرین تحول رهبری

 به شخصی زودگذر منافع از فراتر مداری در را پیروان گرانه، توسعه های حمایت و فرهیختگی تحریک

 بتواند رهبر که یافت خواهد ظهور زمانی بخشی، الهام و آرمانی نفوذ عامل دو ، راستا این در .دارد وا حرکت

 الگوی کند، مشخص را آرمانی انداز چشم این به رسیدن روش کند، ترسیم آینده از بخشی اندازنوید چشم

 و جزم و عزم سرانجام و کند تعریف دیگران برای را باالیی استانداردای دهد، ارائه دیگران به را گری هدایت

 را آنان رهبر، که شود می حاصل زمانی پیروان فرهیختگی تحریک و گذارد نمایش به با راسخ اطمینان

 منصه به زمانی گرایانه توسعه حمایت .دهد یاری سازنده های تخالقی و ها ابتکارعمل به رسیدن برای

 و دارد مبذول بیشتر، رشد به دستیابی منظور به پیروان نیاز مراتب به کافی توجه رهبر که رسد می ظهور
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 پیروان عهده بر را تکالیفی رهبر اساس، براین .نورزد دریغ خصوص این در حمایت و راهنمایی گونه هیچ از

 نفوذ که دارد تاکید نکته این به صراحت با وی .باشد آنها رشد متضمن گوناگون جهات از که گذارد می

 را آفرین تحول رهبری فرآیند تواند نمی تنهایی به اما .است آفرین تحول رهبری از الزم جزء یک آرمانی

 مورد نهد می ایبرج پیروان در رهبر هر که تاثیری حسب بر توان می را آفرینی تحول مراتب .شود شامل

 .داد قرار گیری اندازه

 این که نهاد بنا کلی اصول یا بنیان چهار براساس را خود آفرین تحول نظریه بس کلی بندی جمع یک در

           از عبارتند اصول

   فردی مالحظات .9   بخش الهام انگیزش .1    ذهنی ترغیب .9   آرمانی نفوذ.3

  آوولیو و بس آفرین تحول رهبری نظریه .7

 به رهبران این ارزیابی از را متنوعی و متفاوت های جنبه آفرین، تحول رهبری نظران صاحب و محققان

 و ها ارزش بخش، اثر رهبران که معنی بدین .بود مشترک دیدگاه یک دارای همگی که اند آورده دست

 ادامه در بس .کردند می تحولم .هستند انتظارات ماواء فعالیت مشتاق که را پیروانی ی ها نگرش و باورها

 .گرفت کار به عاملی چند رهبری پرسشنامه تحت ای پرسشنامه آفرین، تحول رهبری درباره خود تحقیقات

 و تبادلی دیدگاه از رهبری سنجش به آفرینی، تحول کرد روی از رهبران ارزیابی بر عالوه پرسشنامه این

 و سازمانها در آفرین تحول رهبری رویکرد اهمیت به جهتو با حاضر درتحقیقات .پرداخت می گرنیز مداخله

 صرف گر مداخله عدم و تبادلی رهبری رویکرد دو با رابطه در بحث از امروزی، تغییر درحال های محیط

 تحول و تغییر حال در مداوم طور به عاملی چند رهبری پرسشنامه که گذشته دهه طول در .است شده نظر

 به که پرسشنامه این .کردند تنظیم 2000 سال در را ویرایش جدیدترین آوولیو همکارش و بس .بود

  است استوارشده کلی اصول یا بنیان پنج براساس ، شد مطح آوولیو و بس آفرین تحول رهبری نظریه عنوان
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 : آرمانی ویژگی( الف

 دیگران با مشارکت و همکاری برای اعضا به غرور و افتخار القای .3

 گروه خاطر به فردی تمایالت از کردن نظر صرف.9

 برانگیزد دیگران احترام که ای شیوه به عمل.1

 شایستگی و قدرت احساس دادن نشان.9

 دیگران منافع خاطر به شخصی منافع کردن فدا.5

 دیگران به موانع شدن برطرف از دادن خاطر اطمینان. 

 : شود می زیر موارد شامل شاخص این : آرمانی رفتارهای( ب

 اعتقاداتشان و ها ارزش مهمترین مورد در کردن صحبت .3

 هدف به نسبت قوی احساس یک داشتن اهمیت در تصریح.9

 تصمیمات و اخالقی و معنوی منابع به توجه.1

 یکدیگر به نسبت اعتماد اهمیت درباره گفتگو.9

 : ذهنی ترغیب( ج

 تفکر و جدید های حل راه کشف منظور به رهبر وسیله به پیروان برانگیختن از است عبارت ذهنی ترغیب

 می ایجاد پیروان برای را چالشی رفتاررهبری، واقع در پیروان، توسط سازمانی مشکالت حل مورد در مجدد
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 تواند می که چیزی مورد در و نمایند تالش و کوشش دهند، می انجام که کاری درمورد دوباره که کند

 .کنند تفکر دوباره یابد انجام

 :بخش الهام انگیزش( د

 زیر احساسات به توسل با که پیروان در انگیزش بردن باال و برانگیختن از است عبارت بخش الهام انگیزش

 برتبادالت نه است درونی های انگیزه و احساسات بر بخش الهام انگیزش تاکید .پذیرد می صورت دستان

 .پیرو و رهبر بین روزانه

 :فردی مالحظات( ه

 به دستیابی برای استاد یا مربی رفتار عنوان به پیرو هر نیازهای به ای یژهو توجه آفرین تحول رهبران

 برند، می باالتر را شان بالقوه های توانمدی سطوح پیاپی صورت به یافته رشد پیروان .دارند رشد یا موفقیت

 .شود می ایجا پیشرفت و رشد از کننده حمایت جو یک همراه به یادگیری جدید های فرصت

 بری تحول گرااجزای ره 2-1-16

 

 مسئولیت مدیران، چطور که است این کرد، خواهد متفاوت گذشته از را سوم هزاره های شرکت که آنچه

 درون افراد بویژه سازمانی نفعان ذی رفتار روی باید ارشد مدیران .دهند می انجام را گرا تحول رهبری های

 به رسیدن که بداند باید موثر گرای تحول ررهب یک کنند، عمل مربی یک مثل یعنی بگذارند، تاثیر سازمان

  از عبارتند گرا تحول رهبری اجزای کلی طور به .است پذیر امکان تیم اعضای همکاری طریق از موفقیت

.(Charbonneau ,2004), 

 :شرکت رسالت یا هدف تعیین -3
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 مدیران از نفر 450 روی بررسی یک نتایج .است سازمان ارشد مدیران عهده بر سازمان گیری جهت تعیین

 و ها ارزش ( فهم قابل ) ملموس رسالت یک تدوین توانایی که داد نشان جهانی شرکت 12 از اجرایی

 مدیران برای حیاتی یا حساس های مهارت بین از توجه قابل شایستگی مهمترین ها شرکت برای استراتژی

 سازمانی پیشرفت کننده تسهیل ، یتماموریا  رسالت .کنند خود آن از را آینده بتوانند که است جهانی

 . دهد می رقابتی مزیت افزایش برای را گیرنده یاد های تالش اجازه سازمان به روشن هدف یک .است

 (همان منبع)

 :اساسی های شایستگی حفظ و برداری بهره -9

 های شایستگی تکنولوژی های انقالب و پیوسته تغییرات و رقبا ها، نوآوری از ناشی های توانایی و منابع

 با نزدیکی ارتباط اساسی های شایستگی توسعه و برداری بهره توانایی سوم هزاره در .هستند اساسی

 .تقلیدند قابل غیر و گران و کمیاب ارزشمند منابع سازمان، اساسی های شایستگی .دارد سازمان موفقیت

 سازمان، گرای تحول رهبران های بانتخا روی بر و است فرد به منحصر سازمان هر دانشی یا فکری سرمایه

 و دانش متقابل اشتراک .دارد تاثیر کنند، می استفاده رقابت در اساسی های شایستگی از که زمانی

 (همان منبع. ) دهند می پرورش اثربخشی شکل به را سازمان اساسی های شایستگی آن، از ناشی یادگیری

 : انسانی سرمایه توسعه -1

 که هستند کسانی گرا، تحول رهبران .است شرکت یک کار نیروی کل های مهارت و دانش انسانی، سرمایه

 در و سازند می را سازمان اصلی های شایستگی از بسیاری که دانند می حیاتی منابع را سازمان یک افراد

 سرمایه جهانی، اقتصاد در .روند می شمار به مهم رقابتی مزیت یک آنها، از موفق برداری بهره صورت

 رقابتی های مزیت ی همه زیرا بگیرد، صورت باید انسان منابع روی بر ها شرکت توسط زیادی ی ها ذاریگ

 از بسیاری حمایت مورد سازمان، افراد روی بر آموزش های گذاری سرمایه اهمیت .شوند می ناشی آن از
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 روی بیشتر رصدد 10 که هایی شرکت که است داده نشان اخیر های بررسی .است شده واقع ها سازمان

 یک بنابراین .اند کرده مشاهده وری بهره در درصدی 8/5افزایش  یک اند کرده گذاری سرمایه آموزش

 به برای کارکنان از هریک تشویق برای هایی راه یافتن سوم، هزاره در گرا  تحول رهبران برای بزرگ چالش

 تنوع گرا، تحول رهبران روی پیش هایچالش از دیگر یکی .آنهاست ی بالقوه های پتانسیل درآوردن فعل

 که بود خواهد گوناگون های فرهنگ و کشورها از افرادی شامل سازمانی جوامع .است کار نیروی زیاد

 باورها، که بگیرند یاد باید ، گرا تحول رهبران بنابراین . باشند ای ویژه ارزش و ساختار دارای است ممکن

 و شناسایی متنوع فرهنگهای و نواحی در را ها شرکت رقابتی –یتجار های فعالیت و رفتارها ها، ارزش

 (منبع همان)  بردارند گام آن توسعه و رشد به نسبت و کنند ارزیابی

 : سازمانی اثربخش فرهنگ یک حفظ و پشتیبانی -9

 درسراسر مشترک کلیدی ی ها ارزش و ها عادت ، ها ایدئولوژی از ای پیچیده ی مجموعه سازمانی فرهنگ

 بیشتر اینکه سوم، هزاره در ها شرکت های چالش که معتقدند تجاری نویسندگان از بعضی .است رکتش

 مولد که شوید رهبری ها سازمان چطور که است این بلکه نیست، باشند داشته قطعی یا تکنیکال فرهنگ

 تعداد با یادن یک در چطور باشند، غریزه و قضاوت به متکی چطور ، باشند آن ی دهنده پرورش و دانش

 و ارتباط الگوهای ها، فعالیت ، تصمیمات با مرتبط سازمانی فرهنگ .کنند زندگی ها شرکت از ای فزاینده

 پاسخگویی واسطه به زمان طول در سازمان که است چیزی آن انعکاس فرهنگ، .است ارتباطی های شبکه

 را سازمان افراد که هستند هایی گفرهن موثر، های فرهنگ .گیرند می یاد ورشد حیات مداوم چالشهای به

 کنند، قبول را مستمر تغییر واقعیت سازمان افراد که هنگامی .بگیرند نظر در رقابتی مزیت عنوان به

 . بیایند کنار جهانی رقابت با بتوانند که هستند هایی رویه و الگوها پایان، بی های نوآوری نیازمند

(Garcia-Morales & Matias– Reche and Hartado – Zorres, 2008) 
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 : اخالقی های رویه بر تاکید  -5

 بالقوه، عملی های مشی خط آن، طریق از که هستند اخالقی فیلترهای عنوان به اخالقی، های رویه

 درستی و اعتماد صداقت، روی از باید گرا تحول رهبران تصمیمات سوم، هزاره در .شوند می ارزشیابی

 های رویه که سازمانی فرهنگ یک توسعه و کارکنان برانگیختن قابلیت باید گرا تحول رهبران .باشد

 این گرا تحول رهبران روی پیش چالش بنابراین باشند، دارا را شود، تلقی رفتاری هنجار یک آن در اخالقی

 رهبر یک .کنند تلقین افراد رفتار و شرکت های فعالیت هدایت برای را ارزشی هنجارهای چطور که است

 اقتصادی کارایی و اخالقی بعد دو هر که است اجتماعی و اخالقی قانونی، امور دنبال به متعهد، ی راگ تحول

 ها فرهنگ تضاد دلیل به سوم هزاره در گرا تحول رهبران برای اخالقی های فعالیت انجام .بگیرد نظر در را

 رهبر یک .بود خواهد کلمش بسیار کنند، می رقابت آن محدوده در ها شرکت که اقتصادی ساختارهای و

 کار به سازمانی اخالقی فرهنگ یک تداوم و ایجاد در را نفعان ذی مشروع های خواسته متعهد گرای تحول

 گرا تحول رهبری .دهد می نشان واکنش محیطی تغییرات برابر در سنتی مدیریت که حالی در .گیرد می

 (hautala,2005) دارد محیطی تغییرات بینی پیش در سعی

 : سازمانی متوازن های کنترل ایجاد - 

 تغییر و ایجاد رهی، شکل برای آن از رهبران و مدیران که هستند رسمی های کنترل سازمانی، های کنترل

 سختی به هایی کنترل چنین جدید رقابتی دورنمای در .کنند می استفاده سازمانی های فعالیت الگوهای

 و نوآوری از را بخشی اثر بیشترین که است هایی رصتف دارای جدید رقابتی های عرصه .است میسر

 و خالقانه رفتارهای که کنند ایجاد را هایی کنترل قادرند گرا تحول رهبران .کنند می ایجاد خالقیت

                                         کنند  تسهیل شرکت رقابتی مزیت آوردن بدست برای را کارکنان منعطف

.( Birasnav & Rangnekar,2011) 
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 (Birasnav & Rangnekar, 2011). سنتی رهبری و سوم هزاره در گرا تحول رهبران فعالیت مقایسه: 2جدول  

 سنتی رهبران های فعالیت گرا تحول رهبران های فعالیت

 نتایج بر تمرکز نتیجه و فرایند روی تمرکز

 اعتماد و بردباری غرور بدون ولی اعتماد

 احترام درخواست احترام آوردن دست به برای تمایل

 تنوع و گوناگونی تحمل تنوع دنبال به

 محیطی تغییرات برابر در واکنش محیطی تغییرات بینی پیش جهت در کردن عمل

 بزرگ رهبر عنوان به خدمت بزرگ عضوگروه یک و رهبر عنوان به خدمت

 درنظر کلیدی منبع یک عنوان به را سازمان افراد

 گرفتن

 گرفتن نظر در منبع را کارکنان

 کارکنان توسعه جهت در گذاری سرمایه کارکنان ی توسعه در مداوم گذاری سرمایه
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 مقدمه نوآوری 2-2

یعنی . ی بشری استسرچشمه و منشأ نوآوری انسان بوده و ماهیت آن حاصل یکی از استعدادهای بالقوه

ها به صورت نهاده و موهبت الهی با ی انسانو فکر بشری بوده و در همه نوآوری یکی از تجلیات ذهن

کردن  پس در سرشت و نهاد هر انسان، قوه و استعداد خلق. درجات متفاوت از شدت و ضعف وجود دارد

 (.  311میرزایی اهرنجانی، )وجود دارد 

 اشکال بروز یا تجلی توانایی خلق کردن 2-2-1

بینیم هریک از فرایند های خلق کردن منجر به پیدایش یک شاخه از  می( 1-9)همان طور که در شکل 

  .دانش میشود

 

 

 

 

 

 

 (1387سلطانی تیرانی، )اشکال بروز یا تجلی توانایی خلق کردن : 4شکل 

است از درخشش  خالقیت، عبارت. های نو دارد خالقیت، اشاره به قدرت ایجاد اندیشه  :خالقیت (3

های فکری و  های نو، از نظر معنی، خالقیت بیشتر در جنبه یک اندیشه و به وجودآمدن نظر و ایده

ترین تعریف خالقیت، آفریدن کلی .ذهنی و طراحی، مطرح است هاینظری و به اصطالح فعالیت

های فرد تعریف پردازان خالقیت را با توجه به ویژگیبرخی محقیقن و تئوری. باشدچیزی نو می

 کشف

 

 دانش فنی اختراع 

 دانش نظری

 نوآوری

 خلق کردن

دانش عملی یا 

 تجربی
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مفهوم خالقیت را برای اشاره به ساخت ( 3211) 19و المسدن 13برای مثال فایندلی. کنندمی

-کنند، استفاده میهای هوشی فردی که وقت خود را صرف فرآیند خالق میشخصیت، ویژگی

تمرکز روانشناسان گشتالتی و اخیراً روانشناسان شناختی، تحقیقات خود را بر فرآیند تفکر م. کنند

خالقیت عبارت است از : کنند مانندبرخی خالقیت را با توجه به محصول تعریف می. اندنموده

کنند و شکل دادن و ارائه ایده جدید و مفید توسط فرد یا گروه کوچکی از افراد که با هم کار می

 .شودیا خالقیت شکل گرفتن ایده یا محصولی که هم نو و هم مناسب باشد، تلقی می

به وجود : از صاحب نظران مدیریت، فرآیند خالقیت را از اندیشه تا عمل به سه مرحله ،(3219) 11یکاتر

 .آوردن اندیشه، پرورش اندیشه و به کارگیری اندیشه تقسیم کرده است

مراحل خالقیت عملی و قابل اجراتری را که از پنج مرحله تشکیل شده است، پیشنهاد  ،(3211) 19آلبرشت

 .جذب اطالعات، الهام، آزمون، پاالیش و عرضه: احل به ترتیب عبارتند ازکند این مرمی

کند و برای بررسی مسائل، آلبرشت معتقد است که شخص خالق، اطالعات پیرامون خود را جذب می

زمانی که ذهن فرد خالق از اطالعات خام انباشته شد، . دهدهای مختلفی را مورد بررسی قرار میرهیافت

کند و پس از تجزیه و تحلیل و ترکیب اطالعات، رهیافتی برای ابل محسوس شروع به کار میبه طور غیرق

 (.93 ، ص3115شهرآرای، مدنی پور، ) کندمسئله ارائه می

خالقیت همچون عدالت، دموکراسی و آزادی برای افراد دارای معانی مختلف است ولی یک عامل مشترک 

همیشه عبارتست از پرداختن به عوامل جدیدی که عامل  ها این است که خالقیتدر تمام خالقیت

کنند ولی آنچه که تازه است ها موجود بوده و به عنوان مجموع میراث فرهنگی عمل میخالقیت در آن
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های خالقیت تالش .(3229،  1دوگالس نبتون - 15جک هالوران)ترکیب این عوامل در الگویی جدید است 

قیت بیشتر یک فعالیت فکری و ذهنی است و نوآوری بیشتر جنبه عملی خال. ای برای نوآوری استوسیله

 (. ، ص 3113فرنودیان، )دارد و در حقیقت محصول نهایی عمل خالقیت است 

برداری، به ظهور رسانیدن یا اعالم چیزی که مجود عبارت است از آشکار ساختن، پرده: کشف (9

 (.3151ن محمد معی)داشته ولی کسی قبالً متوجه آن نشده است 

ماهیت . است در فرهنگ معین، واژه اختراع به معنی نوانگیختن و ایجاد کردن آمده :اختراع (1

های مکرر صورت پذیرد و اختراع، طوری است که ایجاد پدیده نو، پس از مطالعات و آزمایش

 .مندی قبلی استمبتنی بر کشف قانون

اختراع، بیشتر یک کشف . کی را حاصل نمایدحل یک شکل مشخص تکنولوژی راه ایده یک مخترع که عمالً

تر، اختراع دستیابی به  هصبه طور خال. شوند شود و اختراعات بیشتر به اکتشافات فنی اطالق می می  خوانده

 .است ناشناخته بوده چیزی یا روشی جدید است که قبالً

ها صفت ت چرا که در همه آناگر چه، در یک نگاه کلی، تمایز میان این مفاهیم، چندان ساده و آشکار نیس

ها،  تر و پرداختن به جزئیات، این تفاوت نو بودن، جدید بودن و تازگی وجود دارد، اما در بررسی دقیق

 .شود آشکارتر می

 :نوآوری (9

 .کندیافته برای تغییر تلقی مینوآوری سیستماتیک را جستجوی هدفمند و سازمان 11دراکر

ی رآیند آن تأکید کرده است و نوآوری را فرآیند گردآوری هر نوع ایدهکنتر در تعریف خود از نوآوری بر ف

خواند و معتقد است که نوآوری شکل گرفتن ایده جدید و مفید برای جدید و مفید برای حل مسئله می
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های جدید خواند و معتقد است که نوآوری شامل شکل گرفتن ایده، پذیرش و اجرای ایدهحل مسئله می

 .صوالت و خدمات استدر فرآیند، مح

های جدید در تعریف خود به نقش فرد و سازمان تأکید دارد و نوآوری را توسعه و اجرای ایده 11ون دوون

 .باشندداند که در یک زمینه نهادی با هم در ارتباط متقابل میتوسط افرادی می

 .کندمینوآوری را اولین تحویل و تبدیل یک ایده به عمل در یک فرهنگ تعریف  12کوئین

ی جدید این ایده. کندی جدید تعریف میالمعارف رفتار سازمانی، نوآوری را خلق و به کارگیری ایدهدائره

ایده ممکن است ترکیب جدیدی . ی تکنولوژی یا فرآیند کار باشدممکن است مربوط به نوآوری در زمینه

 . ده، فرمول یا دیدگاه جدیدی را ارائه دهدهای قدیمی و یا طرحی باشد که نظم فعلی را زیر سؤال براز ایده

فار و وست نوآوری را معرفی و کاربرد ایده و تولید محصوالت جدید توسط فرد، گروه، سازمان به واحد 

-مرتبط جهت جرح و تعدیل و طراحی به نحوی که برای فرد، گروه و سازمان یا جامعه مفید باشد، می

 .دانند

 .کندهای خالق در سازمان تعریف میاده کردن و اجرای موفقیت آمیز ایدهنوآوری سازمانی را پی 93آمابیل

اصطالح نوآوری را در یک مفهوم وسیع به عنوان فرآیندی برای استفاده از دانش یا ( 3221) 93هالت

نیز  (VARKING) وارکینگ. اطالعات مربوط به منظور ایجاد یا معرفی چیزهای تازه و مفید به کاربرد

نوآوری هر چیز تجدید نظر شده است که طراحی و به حقیقت درآمده باشد و : د کهتوضیح می ده

به عبارتی . موقعیت سازمان را در مقابل رقبا مستحکم کند و نیز یک برتری رقابتی بلندمدت را میسر سازد

 .نوآوری خلق چیز جدیدی است که یک هدف معین را دنبال و به اجرا رساند
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ای جدید نسبت به یک سازمان و یا یک کلی می توان نوآوری را به عنوان هر ایدهبنابراین، در یک تعریف 

 .(91، ص3111خداداد حسینی، ) صنعت و یا یک ملت و یا در جهان تعریف کرد

اگرچه واژه خالقیت با نوآوری به طور مترادف استفاده می شود اما غالب محققان معتقدند که دو اصطالح 

ای هستند ه طور جدا مدنظر قرار گیرند، چرا که دارای معانی و تعاریف جداگانهنوآوری و خالقیت باید ب

 (. 2 32مهر، )

نویسندگان و محققین سازمان و مدیریت با توجه به مکاتب فکری، دیدگاه نظری و بینشی که دارند 

به خالقیت که شناسان مثالً روان. اهمیت و اولویت متفاوتی نسبت به دو مفهوم خالقیت و نوآوری قائلند

دانند و برعکس دهند و آن را عام و شامل نوآوری نیز میبیشتر یک مفهوم فردی است اهمیت بیشتری می

شناسان و محققین صنعتی برای نوآوری که بیشتر یک مفهوم گروهی و اجتماعی است اهمیت جامعه

برای مثال یکی از . کنندبیشتری قائل شده و آن را عام و خالقیت را یکی از مراحل نوآوری تلقی می

های جدید توجه دارد، در صورتی که نوآوری به کاربرد کند که خالقیت به ایجاد ایدهنویسندگان اشاره می

خالقیت اشاره به آوردن چیزی جدید به مرحله وجود دارد، در حالی که نوآوری داللت . پردازدآن می

ی آغاز هر نوآوری است و نوآوری تالش قیت نقطهپس خال .برآوردن چیزی جدید به مرحله استفاده دارد

ی خالق به محصوالت یا فرآیندهایی است که نهایتاً موجب بهبود خدمات به مشتری، برای تبدیل ایده

همچنین  .(2 32دیویس، ) انجامدکاهش هزینه و یا ایجاد درآمدهای جدید برای یک سازمان می

 :ا اختراع را از نوآوری به وسیله معادله زیر تفکیک کردندماهیت خالقیت ی( 3223، 91و سروو 99رزنفلد)

 نوآوری= تصور یا مفهوم + اختراع + برداری بهره
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مثالً فرد، قسمت، سازمان یا )ای اشاره دارد که ممکن است با توجه به یک چارچوب مرجع تصور به ایده

به واقعیت تبدیل شده اشاره دارد  ی جدیدی کهاختراع به هر نوع ایده. جدید باشد (مجموعه دانش موجود

برداری اختراع و بهره دهد و بنابراین تصور،برداری حداکثر استفاده از یک اختراع را نشان میی بهرهو واژه

 .باشندهمه از اجراء نوآوری می

 فرق خالقیت و نوآوری 2-2-2

 .جنبه سطح ظهور و بروز. 9جنبه محتوی  . 3

های ذهنی و های فکری و نظری و به اصطالح فعالیتدر جنبهاز نظر معنی خالقیت بیشتر  :محتوی

های عملی و های کاربردی و عملی و به اصطالح به فعالیتطراحی قبل از عمل و نوآوری را بیشتر در جنبه

های نو را خالقیت و ها و طرحبنابراین طراحی و پیشنهاد فکرها و ایده. برنداجرایی بعد از عمل به کار می

 .نامندها را نوآوری میکردن آنپیادهاجرا و 

نمایند که اگر از های نو بروز و ظهور مییعنی سطحی که در سازمان فکرها و ایده :سطح بروز و ظهور

طرف یک نفر ابراز شود، آن را سطح فردی و اگر از طرف گروه یا تیم به صورت گروهی ابراز شود، آن را 

بیشتر . ه نام سازمان ابراز شود، آن را سطح سازمانی گویندسطح گروهی و اگر در سطح کل سازمان ب

هم حتماً آن)محققین سطح بروز خالقیت را فردی و تنها چند محقق، ظهور آن را حداکثر در سطح گروه 

در حالیکه اکثر نویسندگان و محققین سطح ظهور و بروز نوآوری را در . دانندمی( های کوچکگروه

 . انددی، گروهی و سازمانی دانستهسازمان در هر سه سطح فر
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  اهمیت و نقش نوآوری 2-2-3

وری شود، بهرهآن باعث افزایش رشد اقتصادی می: برای جامعه سه فایده دارد منوآوری یا خالقیت دست ک

  .را باال می برد و باعث به وجود آمدن تکنولوژی، کاالها و خدمات جدید می گردد

های تازه تأسیس و ها و سازماندانان به شرکت اقتصاداعث توجه ب که است از دالیلی یکیی، رشداقتصاد

 .شدکوچک 

برآورد نمود که در ایاالت متحده آمریکا بیش از چهار پنجم  99به عالوه پژوهشگر دیگری به نام دیوید برچ

ای هوری به بهبود فنون یا تکنیکبهره آید، اصوالًهای کوچک به وجود میمشاغل جدید به وسیله سازمان

، از وظایف اصلی نوآوری یا خالقیت است، البته با 95شود و این کار، به نظر جان کندریکتولید مربوط می

وری همانا تحقیق و توسعه و کلید اصلی در افزایش بهره دو. هدف پیشرفت یا شکوفایی سیستم اقتصادی

ای نزدیک یا تنگاتنگ رابطه با توجه به دیدگاه کندریک،. باشندآالت جدید میگذاری در ماشینسرمایه

گذاری وجود دارد و در هر دو مورد نوآوری و خالقیت نقش اصلی های سرمایهبین تحقیق و توسعه و برنامه

 (.193و  193، ص 91، فریمن 9استونر)کند ایفا می

ولی این . هایی است که بیش از پنج سال از عمرشان نمی گذردسی درصد رشد اقتصادی متعلق به شرکت

. آوردهایی را به وجود نمیژوهشگر اضافه می کند که هر شرکت کوچک تازه تأسیسی شغل یا شغلپ

پس از تأسیس به سرعت فعال . باشندتر میتازه تأسیس شوند نسبتاًهایی که باعث ایجاد شغل میسازمان

دامنه فعالیت خود  های فعالیت خود یا دوره جوانی، رشد بسیار سریعی دارند وشوند و در نخستین سالمی

های حجم اطالعات و مقدار آموزش الزم برای بدست آوردن مهارت. کشندرا به سرعت به جاهای دیگر می
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همچنین همزمان باید در مورد . مورد نیاز جهت استفاده از این اطالعات به سرعت افزایش خواهد یافت

در حقیقت به علت مواجهه شدن جوامع  .ها اقدام گرددتجدید نظر و بروز درآوردن اطالعات و مهارت

بشری با مسائل ناهنگامی فزآینده، وابستگی متقابل بین کشورها، تحلیل رفتن منابع طبیعی، سرعت 

: ص3211، 92، خاتنا91جی) است ناپذیراجتناب نوآوریفزآینده تغییرات و مسائل متعدد دیگر، نیاز به 

399.) 

قبل از مطرح کردن این نوع ضرورت بهتر است توضیحی  .دیگری ضرورت نوآوری در سطح سازمانها است

 :های تولیدی و خدمات قابل ارائه داده شوددر مورد فرق کاال

ها هایی بین کاال و خدمات وجود دارد که اهم آنفرق: گویدمی که تاس، درویست سیوتیس طوریهمان

 :شرح ذیل استهب

دهند در عین حال خدمات در حین ارائه ا را ارائه میهخدمات در ارتباط نزدیک با کسانی است که آن -3

 ...(.حمل و نقل، پزشکی، توریسم)مصرف می شوند

 .گردندتوان ذخیره کرد و اگر در حین ارائه مصرف نشوند ضایع میخدمات را نمی -9

توان میبنابراین ن. ح وسیع استاندارد نمود حتی اگر بازده یک سیستم باشندطتوان در سخدمات را نمی -1

 .در مورد خدمات کنترل کیفیت دقیقی اعمال کرد

خدمات مانند بیشتر محصوالت دارای تفاضاهای متغیر فصلی، هفتگی، روزانه و غیره است که احتیاج  -9

های عملیاتی در عمل ترکیب یک ها دارد بیشتر سیستمدهنده آنبه برنامه ریزی و کنترل در سیستم ارائه
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های کنند مثال محصوالت فیزیکی مانند اتومبیل با ارائه زیر سیستمو خدمات را ارائه میای از کاالها پارچه

 (.911:ص 3219، 53، دورستیوت53کاستاس) گردندخدماتی تغییر و نگهداری و غیره کامل می

کار  بدین شکل می توان گفت که کاال و خدمات از نظر ماهیت یکی بوده ولی از نظر شکل ارائه و فرآیند

های خالقیت و نوآوری کمک ها را در جهت ایجاد زمینهدانستن این تفاوت افراد و سازمان. اوت هستندمتف

ها از نظر شود که مرز دقیقی را بین آنها انجام میای از رفتارها و فعالیتها مجموعهنماید در سازمانمی

-ها میم نوآوری مورد تأیید سازمانتوان مشخص کرد ولی در کلیت لزوابتدا یا انتهای فرآیند نوآوری نمی

 .باشد

59پاویت
ی صنعتی به چهار دلیل زیر دارای استدالل کرد که نوآوری تکنیک و توسعه 3212در سال  

 :ینده هستندااهمیت فز

ی وسیعی از کاالهای استاندارد دلیل رقابت موجود بین کشورهای مختلف در توسعه که یک دامنهه ب -3

 .نمایدسازی تولید میهای صنعتیامهشده را به عنوان برن

کنندگان و سطح هزینه به طور ثابتی در حال تغییر ی مصرفدر کشورهای پیشرفته مطلوبیت و ذائقه -9

 .باشدمی

گرفتن طرقی که مصرف انرژی و ملحقات آن را کاهش دهد زیرا منابع غیر قابل  به دلیل اجبار در نظر-1

 .تجدید و نادر هستند

هایی مثل الکترونیک و بیوشیمی سرعت تغییرات تکنولوژیکی امکانات زیادی را برای تولید هدر حوز -9

 .بوجود آورده است
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-داری میزنند زیرا آن را تجارت ریسکها کمتر به امر خالقیت و نوآوری دست میدر اغلب موارد سازمان

هیچ کس . اند پرداخته شوندن نشدهپندارند که باید از کار اصلی منحرف شده و به اموری که هنوز امتحا

ی قطعی و هدف مشخص خالقیت و نوآوری را طراحی نماید یک تواند برای رسیدن به یک نتیجهنمی

ی ی مساعد و بودجهمدیریت کارساز در مقام تصمیم گیری خود بایستی نوآوری را درک نموده و زمینه

-هر سازمان دارای فرهنگ سازمانی خاص خود می .الزم و پشتیبانی کافی را برای این امر تدارک ببیند

این  هاکند که سازمانباشد که مدیر و کارکنان از آن پیروی کرده و تغییرات سریع محیطی ایجاب می

دی . صورت محکوم به فنا هستندبا او را در پیش بگیرند در غیر این ههای مقابلتغییرات را درک کرده و راه

ها باید حالت عنوان سازمان برازنده و شایسته بر این باور است که سازمانی خود با در نوشته (نگری

های اطالعات و آگاهی. سازگاری به خود بگیرند سازمان خوب و شایسته آن است که محیط را درک کند

ها بیاموزد و در طرح و ساخت خود بازنگری بایسته را به سرعت آماده سازد سریع پاسخ دهد از تجربه

های رشد تکنولوژی و رقابت فشرده در صنایع و سازمانروند روبه(. 933:ص 3219 -دیگرین )  کنند

هایی موفق هستند که خود را است و سازمانناپذیر گردانیده مختلف ضرورت خالقیت و نوآوری را اجتناب

 .باشندصورت محکوم به شکست میبا این روند تطبیق دهند در غیر این

نوآوری و ابداعات با عزم، . استاختراعات نقش بزرگی در تاریخ بشریت بازی کردهنوآوری، ابداعات و 

های معمولی و کند با درهم شکستن ایدهشود که سعی میتصمیم و اراده یک شخص خالق شروع می

 .(23-25ص 3111آقایی فیشانی،) موجود در این عصر و زمان چیز جدیدی ارائه دهد یا بسازد

 :منابع نوآوری 2-2-4

ها ناشی از باشند، اما بیشتر آنهای نبوغ آنی میهایی وجود دارند که ناشی از بارقهقول دراکر نوآوریبه 

توانند در داخل های نوآوری میاین فرصت. های نوآوری هستنددار و آگاهانه فرصتجستجوی هدف



61 

 

یک شرکت و یا  در داخل. های اجتماعی و علمی باشدشرکت یا صنعت و یا در خارج شرکت و در محیط

 :فرصت وجود دارد صنعت و یا صنعت چهار حوزه

 وقایع غیر منتظره. 3

 عدم تجانس.9

 نیازهای ناشی از فرآیند کار . 1

 تغییرات صنعت و بازار .9

 :های خارج از شرکت شاملفرصت

 تغییرات جمعیت شناختی. 3

 تغییر در ادراک.9

 .باشددانش جدید می. 1

احساس  توانندها میشرکت. نبع و فرصت برای نوآوری، وقایع غیر منتظره استترین مترین و سهلساده

ها و مشکالت یا های کارآفرین، فرصتبنابراین شرکت. نیاز و یا شکست را به فرصت نوآوری تبدیل کنند

 .گذارندکنند و بر روی هر دو حوزه به عنوان منبع نوآوری وقت میها را شناسایی میمحدودیت

های دیگری است که زمینه نوآوری را آهنگ یک فرآیند، از فرصت نس یا ناهماهنگی در منطق یاعدم تجا

شود نیز زمینه الزم برای هایی که در جریان کار ایجاد مینیازهای فرآیند و یا ضرورت. کندفراهم می

 .  کندنوآوری ایجاد می

کند، تی یک یک صنعت با سرعت رشد میوق. های نوآوری تغییرات در صنعت و بازار استاز دیگر فرصت

های تثبیت شده و رهبران سنتی بازار معموالً سهم بازار رو به کند و شرکتساختار آن نیز تغییر می

ها برای خود که معموالً با آنچه که قبالً شرکت) های جدیدیدهند و فرصتافزایش خود را از دست می
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های خوبی به بنابراین نوآوران فرصت. گیردها قرار میشرکتپیش روی ( تعریف کرده بودند، متفاوت است

 . های خود برای مدتی در بازار، رهبر باشندآورند که با نوآوریدست می

دهند، که این پردازان سازمانی و مدیران به طور همزمان به نقش نوآوری در سازمان عالقه نشان مینظریه

ست که نوآوری در تأمین امنیت پایدار و مزیت رقابتی بازی ی اول به علت نقش مهمی اموضوع در درجه

 (.3213، 51پورتر)کند می

ها به دنبال فاصله گرفتن از رقبای خود، از طریق تولید و گسترش محصوالت جدید، فرآیندها، سازمان

شود یهای قابل توجهی به سازمان تحمیل مدر دستیابی به نوآوری هزینه. باشندها  میها و روشتکنیک

این فرآیند بسیار . کندالزحمه و تأمین مالی آن را جبران میکه سازمان از طریق افزایش قیمت، حق

ها به طور مستقیم یا غیر ها به دنبال نوآوری باشند، سایر سازمانپیچیده است زیرا هنگامی که سازمان

 (.3221 59سایمون)ند کنمستقیم با درگیر ساختن خود در فرآیند نوآوری با سازمان رقابت می

سلطانی ) بیش از پیش مشخص شده است که رقابت از طریق نوآوری فرآیندی نیست که یکباره رخ دهد

 .(3115تیرانی،

 موانع نوآوری در سازمان 2-2-5

 .است اجتماعی فرهنگی نظام باورهای با آن سازگاری نوآوری هر پذیرش آهنگ در موثر مهم عوامل

 به هایسازمان سیستمی نگرش با ولی دارند، باز نوآوری پذیرش از را دفر توانندمی فرهنگی هنجارهای

 تاثیر تحت و بوده ترکلی اجتماعی نظام یک از ایمجموعه زیر هانظام خرده دیگر کنار در عنصری عنوان

 یک دهنده پیوند که چهآن.گرددمی اجتماعی نظام با مشترکی هایویژگی دارای آن کلی هایفرآیند
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 تحت را رسمی سازمان که است حاکم هایارزش و باورها هنجارها، ، است اجتماعی نظام با رسمی سازمان

 .(3111فرد، پیراسته) دهد می قرار خود تاثیر

 یا و انتقادی نگرش وجود عدم فرهنگی نظرگاه از نوآوری و تغییر راه سر بر موانع تریناساسی از یکی -3

 نهایتاً و سؤال و تردید با تغییر و نوآوری اساساً که چرا .هاستانسازم و جوامع درسطح آن نیافتن ساخت

 هایسازمان در آن هایالیه که جوامع از برخی در سنتی مدیریت. گرددمی آغاز موجود وضع با معارضه

 علت و دارند آن سرکوب در سعی همواره و جویدمی دوری تعارض و انتقاد از است محسوس کامالً هاآن

 در ها فرهنگ خرده یا و هافرهنگ کالن بیشتر با تغییر و انتقاد تحمل که است نهفته واقعیت این در آن

 .دارد سر ناسازگاری جوامع برخی

-سازمان داخلی هایساختاری، محیطی، فرآیند عوامل به مربوط هاسازمان در نوآوری موانع دوم دسته -9

 تفکیک قابل ساختاری بخش دو به هااصولی، سازمان کیبتر نظر از . هاستآن در ارتباطات هایانگاره و ها

 و سازدمی تبیین را سازانهدف و گیرانتصمیم یا سازمان مدیران جایگاه که ایساختاری بخش .هستند

 که فردی هاینوآوری با هاسازمان در نوآوری .گیردمی بر در را سازمانی تصمیمات مجریان که بخشی

 نه و شده جاری سازمان باالی از آن اجرای تصمیم که ترتیب این به .است فاوتمت هستند اختیاری عمدتاً

 ترنمایان دارند استبدادی ماهیت که هاییسازمان در بخصوص روند این .گرددمی اجباری بلکه اختیاری

 و بوده برخوردار سازمان مجریان بخش به نسبت بیشتری قدرت از گیرندهتصمیم ساختار باشد، چرا کهمی

 مورد در بایستی سازمان گیرتصمیم بخش. سازد تصمیماتش با موافق و نواییهم به وادار را آن تواندمی

 ترینمهم و بگیرد تصمیم آن اجرای زمینه در و کند ارزیابی را آورد، ایده جدید دست به آگاهی نوآوری

 داخلی منابع از تواندمی آگاهی این. است نوآوری به علم و آگاهی همین سازمانی نوآوری فرآیند در مرحله

 را مدیران برای مستمر آگاهی و اطالعات خارجی منابع از یکی .گردد تأمین خارجی منابع از یا و سازمان

  .دهندمی تشکیل هاسازمان مشاوران
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 نوآوری از باال بر پایه سازیتصمیم الزم جهت اطالعات تأمین در بسزایی سهم نیز سازمان داخلی منابع -1

 .گرددمی نوآوری کامل اجرای از مانع و شده روبرو اشکال با غالباً ارتباط شکل این البته که دارد، به پایین

 غالباً رسمی سازمان یک اجتماعی ساختار گسترش. است متعدد مراتب سلسله وجود جا این در اصلی مانع

 اطالعـات انباشتگی فزون حتی و خورد پس نبود ، پیام تحریف سبب که است انتقاد مورد دلیل این به

 و اطالعات به کمتری دسترسی باال رده شود افراد ترپیچیده و تربزرگ سازمان یک چقدر هر. شودمی

 به پایین مراتب سلسله از که هستند ایشده تصفیه اطالعات به متکی بیشتر و دارند اول دست تجربیات

 نتیجه در .کندمی حذف و تصفیه را غیره و رقم و عدد با بیان غیرقابل فرآیند،اطالعات این. رسدمی هاآن

 به گاهی .است متفاوت کامالً واقعی دنیای با یابدمی انتقال تشکیالت باالی به که حقایق از تصویری غالباً

-هم پیشرفت از جلوگیری منظور به سازمانی هایگروه سازمانی روابط بر مسابقه فرهنگ شدنحاکم جهت

-می پنهان یکدیگر از عمومی سطح در چه و سازمانی افقی سطح در چه را ضروری و الزم اطالعات دیگر

 .سازند

 دیگر از نوآوری تبعات و هاهزینه بودنمبهم و( منفی و مثبت) عملی نتایج بینی پیش در توانایی عدم -9

خارجی،  یا داخلی جدید هایایده کسب در هاسازمان مدیریت اطالعاتی منابع .هاستسازمان در آن موانع

 سازمان ارشد مدیران توسط وهله، نخست این در سازمان نیازهای به توجه با نوآوری یا ایده آن

 و هاویژگی از غیره و عواقب و احتمالی، تبعات هاینبودن، هزینه یا بودنعملی. گیردمی قرار موردارزشیابی

 .است هافرضیه ارزشیابی این عمده هایمعرف

 از مثبت نتیجه با جدید ایده اگر. هستند روبرو موانعی با نیز سازمان در اجرا و عمل مقطع در اهنوآوری -5

 منفی خواه نوآوری یک پیامد .شوندمی روبرو مسائلی با غالباً اجرا در درآید مدیران تصمیم و ارزشیابی بوته

 بخش وسیله به نوآوری ربردعمل، کا از منظور.  است رؤیت قابل بیشتر عمل مرحله در غالباً مثبت یا

 اشاره هابدان قبالً که سازمانی درون ارتباطی و فرهنگی هایزمینه از گذشته. باشد می سازمان مجری
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 و نوآوری ناهماهنگی بروز باعث تصمیمات برخی در سازمان اعضای نظرسنجی و مشارکت عدم گشت

 مورد روش و رفتار با نوآوری به نسبت فرد گرایش و کارکنان سازمانی و شخصی اعتقاد در تضاد نوعی

 .گرددمی سازمان مدیریت انتظار

 زمینه ها درسازمان که است هاییکاستی و هاچالش دیگر از انسانی منابع آموزشی و تخصصی فقر - 

 اجرای راه در هاآن از را نفس به اعتماد و کارکنان از را مدیریت اعتماد که هستند روبرو آن با نوآوری

 توانندنمی و شده شامل را هاانسان و تجهیزات از ایمجموعه هاسازمان. نماید می سلب شانلیتمسوو

 .باشند آن دهنده تشکیل نیروهای از ترخالق و پویاتر

 این .کندمی فعالیت آن در سازمان که است محیطی سازمان یک در نوآوری در اثرگذار عوامل از یکی -1

 پیشرفت عموماً .گردندمی تعریف متفاوتی گاهاً سازمانی و گی، اقلیمی، انسانیفرهن هایمؤلفه با هامحیط

 دالیل به هاسازمان از برخی مدیران .دارد محیط با مناسب ارتباط ایجاد در تعهد به بستگی سازمان یک

 وضعیت این شوند،نمی خود سازمان از خارج محیط با مثبتی تعامل چنین ایجاد به موفق مختلف

 باشد سازمان داخلی روندهای و منافع با تضاد در خارجی محیط فرآیندهای در که شرایطی در بخصوص

گردد، می منفی بازخوردهای و تعامالت البالی در سازمان مجموعه و مدیران انرژی صرف باعث تنها نه

 از و سازدمی مختل را مربوط فرآیندهای و داردمی باز سازمان در نوآوری تدابیر بر تمرکز را از هاآن بلکه

 بودن مندنظام جمله از خودش هایبرنامه پیشرفت برای سازمان هر که امکاناتی و منابع دیگر طرف

 بازار دارد، مثل حیاتی نیاز بدان که بیرون محیط فرابخشی و بخشی هایروند با آن تطبیق و نوآوری

 همین به .گرددمی خارج سازمان ترسدس انزوا از مهلک فضای در سیاسی و مالی، انسانی مصرف، منابع

 تأمین صرف را خود انرژی و بودجه و بیشتر وقت مواقع این در هاییسازمان چنین مدیران که است دلیل

 ترندموفق هاییسازمان حال هر به آن، گسترش و پیشرفت تا کنندمی خود موجود سازمان حفظ و امنیت
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 چه و جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی بعد در چه خود خارجی محیط با مناسبی تعامل و رابطه بتوانند که

 .سازند برقرار انسانی و فرهنگی ابعاد

 الگوهای تکامل فرایند نوآوری 2-2-6

توسعه یافته  و یا فرایند جدید یا کامالً(  خدمت محصول،)فرایند نوآوری، فرایند تبدیل ایده جدید به کاال 

بنابراین به سادگی .  عملیات فنی، صنعتی و تجاری استای از  به گفته فریمن، نوآوری مجموعه. است 

های ارائه شده برای فرایند مدل 13اما تا قبل از دهه . های خطی ساده تعریف کردتوان آن را به قالب نمی

شدند که با تحقیقات پایه، شروع و منجر به خلق ایده و در نوآوری مبتنی بر فرایند خطی ساده تصور می

تر و بررسی موشکافانه رفتارهای فرایند اما با تحقیقات وسیع.  شوند ال یا فرایند جدید مینهایت تولید کا

ها را در یک فرایند خطی شد آنهایی مشاهده شد که دیگر نمیپیچیدگی نوآوری در شرایط مختلف،

شناخت  بنابراین فرایندهای غیرخطی مورد ارزیابی قرار گرفتند و محققان مختلفی سعی در. خالصه کرد

 (.3111آقائی فیشانی، ) فرایندهای نوآوری کردند

 

 ممدل فشار عل

در این مدل . شدوری بر اساس یک مدل خطی تعریف میفرایند نوآ 3253 – 3 32های در طی سال

شود و در مراحل بعد به توسعه محصول،  شود که نوآوری با تحقیق علمی جدیدی شروع می ساده فرض می

 . رسد و در خاتمه، کاال، خدمت یا فرایند جدید با موفقیت به فروش خواهد رسیدمیتولید و بازاریابی 

شود که برای ایجاد بازار پیشرو، باید تحقیقات علمی را بهبود و توسعه داد و بر طبق این مدل بیان می

شده است های تحقیق و توسعه تعریف کید بر روی تحقیق و توسعه است و نیاز بازار هم بر روی فعالیتأت
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های کالن در تحقیق و گذاری سرمایه یعنی رمز موفقیت نوآوری طبق این مدل،.  و ماهیتی مستقل ندارد

 . توسعه است

ای بنابراین تنها جوابگوی، صنایع ساده. خورد بین مراحل در نظر گرفته نشده است در این مدل هیچ پس

 (.3111آقائی فیشانی، )  ها خواهد بود مانند پتروشیمی

 

 نیاز؟ 

 

 مدل فشار علم :5 شکل

 مدل کشش بازار

در این مدل . های اقتصادی شکل گرفت، دومین مدل خطی نوآوری با توجه به دیدگاه3 32اوایل  از

باعث ایجاد نیاز جدید توسعه تکنولوژی  ها نتیجه تقاضا و نیاز بازارها بودند و تقاضای بازار مستقیماًنوآوری

ها حاصل کار واحدهایی است که به طور مستقیم با مشتری در این مدل بیشتر نوآوری. ها می شدشرکت

ها را گذاری شناسند و محل سرمایهند، چون که این واحدها، نیاز و خواسته مشتری را بهتر می در ارتباط

-تحقیق و توسعه سرمایه هایکند که در چه پروژه در این مدل، بازار تعیین می. دهند  بهتر تشخیص می

 .(3111آقائی فیشانی، ) کید بر روی بازار و نیاز مشتری استأگذاری شود و ت

 

 نیاز 

 سریع بازار                                                                                                                  

 

 دل کشش بازارم: 6 شکل

     R&D 

 

 

 

یابیبازار دیتول    

R&D 

 

 

 

 بازاریابی تولید
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  مدل اتصالی

مدل خطی ساده فوق به این نتیجه رسیدند که فرایند  9بسیاری از محققان با بررسی ، 3213از اواخر  

بلکه گاهی اوقات تحقیقات علمی .  های خطی به طور شفاف بیان کردنوآوری را نمی توان در قالب مدل

در . کند بازار واحد تحقیقات را وادار به نوآوری می باعث تولیدات جدید در بازار می شود و گاهی نیز نیاز

خورد بین واحد تحقیق و توسعه و واقع هدف مدل سوم نشان دادن توالی عملیات در نوآوری و وجود پس

یعنی گاهی اوقات و در برخی از صنایع، تقاضای بازار بر بخش تحقیق وتوسعه فشار وارد . بازار بوده است

های مستقل تحقیق و ی جدیدی انجام دهد و گاهی اوقات نوآوری نتیجه فعالیتکند تا تحقیقات علم می

 (3111آقائی فیشانی، ) توسعه بوده است

  خطوط موازی یا مدل تعاملیمدل 

بنابراین . نبود( یا حتی در سطح ملی)ها ها در سطح شرکتنوآوری اما مدل سوم هم جوابگوی بسیاری از

-های جدید، به پساصله زمانی کوتاهی از هم شکل گرفتند که در مدلهای نسل چهارم وپنجم با فمدل

موازی هر مرحله درکنار  در نسل چهارم به توسعه. بین مراحل توجه بیشتری مبذول شده است خورد در

دارد و منابع  های افقی توجه شده است، بر روی مشتری و نیاز مشتری تمرکز بیشتری وجودیکپارچگی

روی  بر کیدأمدل ت در این. ها در نظرگرفته شده استبخشی از منابع شرکتکنندگان هم مینأت

 .(طراحی های قابل تولید)یکپارچگى بین تحقیق و توسعه وساخت و تولید است 

های مختلف داخلی و های توسعه در بین سازمان کردن استراتژیدر مدل نسل پنجم بیشتر هدف یکپارچه

های نزدیک به هم  نفعان یک کاال یا خدمت، دارای استراتژی ی که ذیبه طور. ها بوده استخارجی شرکت

های سازمانی جدید مثل توسعه به طور موازی به جای توسعه متوالی به سمت  تکنیک با استفاده از. باشند

کید این مدل بر روی أت. می توان به این دیدگاه جدید نوآوری دست یافت  هایی با دیدگاه فرایندیسازمان



68 

 

پذیری شرکت در برابر تغییرات و سرعت در توسعه است و تمرکز بیشتر بر روی کیفیت است تا افانعط

 (.3111آقائی فیشانی، )  قیمت تمام شده

 ایمدل سیستم یکپارچه و شبکه

 های انطباقی و قابل انعطاف، نوآوری پیوستهواکنش

داخلی و  های مختلفبین سازمان های توسعه دردرمدل نسل پنجم بیشتر هدف یکپارچه کردن استراتژی

های نزدیک به هم استراتژی نفعان یک کاال یا خدمت دارایبه طوری که ذی. ها بوده استخارجی شرکت

به طور موازی به جای توسعه متوالی به سمت  های سازمانی جدید مثل توسعهبا استفاده از تکنیک. باشند

 در این مدل، توسعه به. این دیدگاه جدید نوآوری دست یافت بههایی با دیدگاه فرایندی، می توانسازمان

سازى در تحقیق و  سازى و شبیههاى خبره مدل دهد و استفاده از سیستم صورت موازى و یکپارچه روى مى 

پذیری شرکت کید این مدل بر روی انعطافأت. توسعه و ارتباط نزدیک با مشترى مورد توجه قرار دارد

 .شده سرعت در توسعه است و تمرکز بیشتر بر روی کیفیت است تا قیمت تمامدربرابر تغییرات و 

 

 مدل زنجیره ارزش

کالین  -دهد، مدل روزنبرگ  شاید بهترین مدل غیرخطی که عناصر مختلف فرایند نوآوری را توضیح می

  :  این مدل فرایند نوآوری را در چهار مرحله خالصه کرده است. باشد

 . نیاز بازار کارشناخت پتانسیل و  -3

 . ابداع کردن یا ایجاد طرح تحلیلی برای تولید محصول جدید-9

 . ها و طراحی مجددطراحی با جزئیات، تست کردن طرح -1

  . تولید -9

 : طبق این مدل عبارتند از ثر بر فرایند نوآورؤهای مترین فعالیتبنابراین عمده
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 تحقیق و توسعه؛ -3

 تجهیز و مهندسی صنایع؛ -9

 اندازی تولید و کارهای قبل از تولید؛راه -1

 بازاریابی محصوالت جدید؛ -9

 های غیرفیزیکی و فیزیکی؛کسب تکنولوژی-5

 (.3111آقائی فیشانی، ) طراحی - 

 بندی نوآوریطبقه 2-2-7

 :کنندآن را به سه دسته تقسیم می( 3211)نوآوری به طرق گوناگون تقسیم شده است، گوبلی و برون 

 اساسی                                                                                               

 

                                        

 

 

            مختصر                                                                                                                

 اساسی                                                  مختصر                       

 

 آوری از دیدگاه گوبلی و برونطبقه بندی نو :7 شکل

 

          کنندهتغییرات رفتار مصرف

 نوآوری مستمر پویا نوآوری مستمر

 

تغ
یی

ول
ص
مح

در 
ت 

را
   

 

نوآوری غیر 

 مستمر
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. رکتنوآوری یا تغییر در محصوالت یا خدمات یک ش -3: نمایدفلت نوآوری را در دو نوع کلی مطرح می

تواند تدریجی، ترکیبی، غیر مستمر و ناگهانی تغییرات در این دو بعد می. نوآوری یا تغییر در فرآیند -9

 .باشد

 

            

 

                                 

 ناگهانی  غیر مستمر   ترکیبی     تدریجی              تغییرات                         

 آوری از دیدگاه فلتانواع نو :8 شکل

ها و در نوآوری ترکیبی، از ایده. شودهایی به محصول فعلی اضافه میدر تغییرات تدریجی، ویژگی

های ناگهانی، کلیه فرآیندها به در نوآوری. شودتکنولوژی موجود برای خلق محصول جدید استفاده می

 .و بایستی مهارت الزم جهت کاربردآن تکنولوژی کسب شود موجب ورود تکنولوژی جدید تغییر کرده

 مراحل فرآیند نوآوری سازمانی 2-2-8

 :کندبندی میهای مربوط به فرایند نوآوری را در پنج نوع طبقهسارن مدل

 های مختلف سازمانیهای بخشمدل -1

های مختلف فرایند نوآوری سازمانی را از دیدگاه بخش( 3219) 55برخی محققین از جمله ربرتسون

های زیر برای مثال فرآیند نوآوری از بخش. نمایندسازمان که وظیفه هر مرحله را به عهده دارند تقسیم می

                                                           
55

 Robertson 
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با توجه به این مدل، . بازاریابی -5تولید  -9مهندسی  -1طراحی  -9بخش تحقیق و توسعه  -3: گذردمی

نکه نهایتاً به عنوان یک محصول جدید وارد گذرد تا ایهای مختلف مینوآوری ابتدا به صورت ایده از بخش

 .بازار شود

 :های مراحل فعالیتمدل -2

مانند )نمایند های مراحل فعالیت تحلیل میاکثر محققین فرآیند نوآوری سازمانی را با استفاده از مدل

راحل های ضروری آن، در مها فرآیند نوآوری سازمانی بر حسب فعالیتدر این سری مدل (.3212،  5دفت

فرآیند نوآوری سازمانی را شامل مراحل ( 3211)و همکارش  51برای مثال کامینگز. شودمختلف تقسیم می

های نو های مختلف ابتکاری و طرحارائه طرح(9جستجو برای یافتن منبع مشکل (3: دانندزیر می

پذیرش و (5ها حلراه انتخاب و شروع یک یا چند سری از(9های نو های ابتکاری و طرححلارزیابی راه(1

 :نمایدطارق خلیل مدل مفهومی زیر را به منظور بیان فرآیند نوآوری ارائه می  .روتین نمودن آن

 

 (طارق خلیل)مدل کلی مراحل نوآوری :9 شکل
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 Daft 
57

 Cummings 
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 :از نظر دفت مراحل نوآوری به عنوان نوعی تغییر در سازمان به شرح ذیل است

 -5گیری برای قبول تغییر تصمیم -9ارائه کتبی مستند طرح  -1گیری ایده نو شکل -9یاز تشخیص ن -3

 تخصیص منابع

 :تشخیص نیاز

 .شود که بین عملکرد واقعی و عملکرد مطلوب تفاوت وجود داشته باشدنیاز به تغییر زمانی احساس می

 :گیری ایده نوشکل

 .صول یا تکنولوژی جدید باشدتواند در قالب یک مدل، مفهوم، محایده نو می

 :ارائه کتبی مستند طرح

های حل مشکالت فعلی و باید در ارائه کتبی طرح ایده به صورت کامالً عملیاتی مطرح شود و کلیه راه

 .توسعه عملکرد بیان شود

 :گیری برای قبول تغییرتصمیم

تغییرات کوچک موافقت سرپرست اگر تغییرات بزرگ باشد تأیید رسمی مدیران الزم است ولی برای اعمال 

 .واحدها کافی است

 :تخصیص منابع

 .برای اینکه تغییری اعمال شود به نیروی کار مناسب و منابع مالی کافی احتیاج است
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تحقیق منتشر شده در  1333راجرز نیز ضمن سه دهه تحقیقات خود در مورد نوآوری و بررسی و مطالعه 

 :کندحله ذیل خالصه میمورد نوآوری فرآیند آن را در سه مر

سازی و انتشار نوآوری و پذیرش آن از سوی پیاده -1های جدید توسعه ایده -9های جدید ابداع ایده-3

 کنندگاناستفاده

بندی تحقیقات صورت گرفته در خصوص هر کدام از مراحل فوق، معتقداست که در راجرز ضمن تقسیم

( های فردی و گروهیوسط روانشناسان در حوزه خالقیتبه ویژه ت)مورد مرحله اول، تحقیقات وسیعی 

 (.3219و آمابیل،  3211برای مثال آنجل، )صورت گرفته است 

 :کندهمچنین گری مراحل نوآوری سازمانی را در پنج مرحله اساسی خالصه می

کردن تجاری  -5آزمایش   -9ی ایده انتخاب و توسعه -1بررسی و ارزیابی ایده  -9گیری ایده شکل -3

 محصول

 :گیری ایدهشکل

 .دهند که قابلیت بالفعل شدن داشته باشندها مفاهیمی را ارائه میشرکت

 : بررسی و ارزیابی ایده

های ارائه شده با معیارهایی مانند هزینه توسعه، بازارهای بالقوه و نقاط ضعف و قوت در این مرحله، ایده

 .شوندی آن ایده مقایسه میشرکت برای توسعه

 :ی ایدهانتخاب و توسعه

 .شوندها انتخاب شده و در مرحله توسعه تکمیل میدر این مرحله برخی از ایده
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 :آزمایش

 .شودی نو ساخته میای از ایدهگیرند و نمونهها مورد آزمایش قرار میدر این مرحله ایده

 :تجاری کردن محصول

 .شوده آماده میریزی و تولید انبودر این مرحله منابع شرکت برای طرح

 :داندآمابیل فرآیند نوآوری سازمانی را شامل مراحل زیر می

ارائه پروژه توسط فرد  -1روشن نمودن اهداف هر مرحله  -9مشخص کردن مأموریت و رسالت سازمان  -3

 ارزیابی نتیجه -5آزمون و اجرای ایده  -9یا گروه 

 :مشخص کردن مأموریت و رسالت سازمان

برخی محققان معتقدند که مدیریت عالی در فرآیند . اف کلی متناسب با آن مشخص شودباید جهت و اهد

 ( Schroeder, 1986)نوآوری نقش اساسی دارد 

 :روشن نمودن اهداف هر مرحله

 .شودتر توسط مدیران میانی و عالی توضیح داده میاهداف به صورت جزئی

 :ارائه پروژه توسط فرد یا گروه

 .شودها  تعریف میای متناسب با آنبیان شدند پروژه پس از اینکه اهداف

 :آزمون و اجرای ایده

 .گیردای از ایده ساخته شده و مورد آزمایش قرار میدر این مرحله نمونه
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 :ارزیابی نتیجه

در این مرحله اگر فرآیند یا محصول جدید با موفقیت تولید شود، فرآیند نوآوری در این مرحله به پایان 

 .شودو طرح دیگری آغاز میرسد می

 :داندو کنتر فرآیند نوآوری را شامل چهار مرحله می

 انتقال و انتشار -9تحقق ایده و تولید آن  -1تشکیل ائتالف  -9شکل دادن ایده و فعالیت نوآور  -3

 :شکل دادن ایده و فعالیت نوآور

 .ها نهفته استتجانس شوند در عدمهایی که منجر به نوآوری میدراکر معتقد است که فرصت

 :تشکیل ائتالف

 .ای که شکل گرفته است حمایت کنندباید ائتالفات بالقوه در سازمان از ایده

 :تحقق ایده و تولید آن

 .پیونددهای کاری به واقعیت میدراین مرحله ایده با کمک تیم

 :انتقال و انتشار

آمیزی تجاری شوند باید انتقال صورت موفقیت اگر بخواهیم محصوالت به .اوج تولید جدید، انتقال آن است

 .(Rogers & Shoemaker, 1971)به صورت مؤثری صورت گیرد 

 گیری های مراحل تصمیممدل -3
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سری تصمیمات متوالی تقسیم فرآیند نوآوری سازمانی را به یک (52،3212و کوپر 51مور)برخی محققین 

آوری اطالعات به جمع( 3: برای مثال. شودگیری مشخص مینمایند که در هر مرحله با یک نوع تصمیممی

های تعیین و تعریف عوامل کلیدی و ابهام( 9گیری تصمیم( 1ارزیابی اطالعات ( 9ها منظور کاهش ابهام

 .باقیمانده

 

 های فرآیند تبدیلمدل -4

شود تا یک فرآیند منظم ها، نوآوری به عنوان سیستمی از صادره و وارده تلقی میری مدلدر این س

هایی مانند در چارچوب چنین مدلی برای مثال، نوآوری تکنولوژیکی به عنوان فرآیند تبدیل وارده. منطقی

، 3 تویس)شود هایی مانند کاالهای جدید در نظر گرفته میمواد خام، دانش علمی و نیروی کار به صادره

3213.) 

 های واکنشیمدل -5

های نوآوری را به عنوان واکنش و پاسخ سازمان به محرک( 1 32، 9 و ویسلر 3 مانند بکر)برخی محققین 

پاسخ واکنشی سازمان به محرکات داخلی و خارجی برای بهبود و نوآوری . کنندبیرونی و درونی تلقی می

توان به ترتیب پذیرد که مراحل آن را میفرآیندی صورت می همواره متناسب با آن محرکات است و طی

سازی یک ایده مفهوم(9های جدید، های فردی در سازمان برای ایجاد ایدهوجود محرک(3: زیر ذکر نمود

 ( 3115سلطانی تیرانی،. )پذیرش نوآوری(9ارائه طرح برای توسعه (1برای نوآوری 
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 ابعاد نوآوری 2-2-9

 . درجه نوآوری و دامنه نوآوری: اط با نوآوری وجود دارددو دیدگاه اساسی در ارتب

 .به دو دسته نوآوری تدریجی و رادیکالی تقسیم می گردد درجه نوآوری: درجه نوآوری

 گیر در ایجاد یک محصول جدید و بازار جدید است دستیابی به موفقیت چشم :نوآوری رادیکالی

فق شرکت در مواردی است که به صورت نوآوری رادیکال حاصل مدیریت مو(. 3225، 1 گرین)

 (.3115طالبی، ) کندهمزمان مدل کسب و کار و  تکنولوژی تغییر می

 های کنونی به منظور بهبود، ارتقاء آوریتغییر محصوالت، خدمات و فن :نوآوری تدریجی

 هایهمچنین اضافه کردن تغییراتی بر روی مدل کسب وکار و یا تکنولوژی. عملکرد و اجرا است

 . هاموجود و بهبود آن

های نوآورانه که توسط تولیدکنندگان به کار برده ای از فعالیتدامنه نوآوری به مجموعه :دامنه نوآوری

همچنین نشان داد که نوآوری یک ( 3225)گرین (. 9335و قبادیان،  9 اورگان)گردد شود اطالق میمی

ول فرآیند و خدمات برای اصالح تدریجی تمرکز دیدگاه چند بعدی است که در آن تولیدکنندگان بر محص

(. های عملیاتیبه عنوان مثال گسترش خط تولید، عملکرد فعلی و تنظیمات جزئی در فعالیت)دارند 

های های سازمانی و سیستمنوآوری را به عنوان اصالح محصول، فرآیند خدمات، سیستم( 9331)ویرواردنا 

 . روداد ارزش مشتری به کار میداند که به منظور ایجبازاریابی می

 (.3223دمان پور،)های تکنولوژیکی و اجرایی می شود دامنه نوآوری شامل نوآوری
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 آوری مورد استفاده برای شامل محصوالت، بازاریابی خدمات و فن :های تکنولوژیکینوآوری

-زمان میهای اساسی ساتولید محصوالت و فروش محصوالت یا ارائه خدمات مربوط به فعالیت

عمل معرفی کردن یک وسیله، روش یا مواد (. 3219؛ دفت،  3219، 5 دمانپور و اوان)باشد 

 (.3111،   شلینگ)ها در جهت اهداف تجاری یا عملی است جدید برای استفاده از آن

  مربوط به ساختار سازمان و فرایندهای اداری است که بطور مستقیم به  :نوآوری اجرایی

شود و بیشتر به طور مستقیم مرتبط با مدیریت است سازمان مربوط می های اساسیفعالیت

 (.3219دمانپور و اوان، )

نوآوری : این دو هسته عبارتند از. ای برای نوآوری پیشنهاد می کندیک مدل دو هسته( 3229)دفت 

ابعاد  برای نوآوری یک مدل چند بعدی ذکر کرده است که این( 3221) 1 کوپر. تکنولوژیکی و اجرایی

نوآوری رادیکال در مقابل نوآوری تدریجی، نوآوری تکنولوژیکی در مقابل نوآوری اداری، و : عبارتند از

 . نوآوری تولیدی در مقابل نوآوری فرآیندی

نوآوری . نوآوری تولیدی، نوآوری فرآیندی و نوآوری بازاری: جان سه نوع نوآوری را تمییز می دهد

نوآوری فرآیندی ابزاری را در جهت حفظ و بهبود کیفیت . برای تولید استتولیدی فراهم کننده ابزاری 

نوآوری بازاری با آمیزش بازارهای هدف و اینکه چگونه به . کندها فراهم میو صرفه جویی هزینه

بازارهای منتخب به بهترین شکل خدمات ارائه شود در ارتباط است، هدفش شناسایی بازارهای جدید یا 

، 1 اوجاسالو)های جدید و بهتر برای سرویس دهی به بازارهای هدف است و شناسایی راه بالقوه بهتر،

9331) 
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 .کندبندی میاوفه نوآوری را به سه دسته تکنولوژیکی، بازار و سازمانی طبقه

 بندی عمومی نوآوری از دیدگاه اوفهطبقه:  3 جدول

                       

 

 

 

 

 

 

 :نوآوری محصول

عبارت است از توسعه و معرفی یک محصول جدید به بازار یا اصالح محصوالت موجود از نظر عملکرد، 

 (.9331لیا، )کیفیت، قوام ظاهر یا غیره 

 .سازدل ، بهترین ابزار برای ایجاد درآمد را فراهم مینوآوری در محصو

کنند که کاربرد این محصول را افزایش ها تالش میآید، شرکتوقتی نوآوری در محصولی به وجود می

گذاری به صورت توسعه کاربردهای جدید مشکل است، اما الگوی برگشت سرمایه در چنین سرمایه. دهند

 (.3115رانی، سلطانی تی)باشد می Sمنحنی 

 

 محصول جدید: 

 اجرایی بازار تکنولوژیکی

 استراتژی محصول لمحصو

 ساختار قیمت فرآیند

 هاسیستم توزیع خدمت

 افراد ترفیع 
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کاتلر و )پندارند ها را جدید یا تازه میای است که مشتریان بالقوه آنکاالها، خدمات، افکار سازنده تازه 

ثیرگذار، که نه تنها به پروسه توسعه بلکه به طور کلی به محصول أیک مطالعه ت(. 3111، 2 آرمسترانگ

ها سرگرم تحقیق در نآهنگامی که . یددارائه گر( 3219)ن جدید توجه می نمود، توسط بوز آلن همیلتو

 :یافتندر را توسعه محصول بودند مراحل زی مورد نحوه تعریف مراحل

 توسعه استراتژی توسعه محصول جدید 

 تولید ایده 

 بازنگری و ارزیابی 

 آنالیز کسب و کار 

 توسعه 

 آزمایش 

 تجاری سازی 

 

 خط تولید محصول: 

کنند، ها به روش مشابهی کار مینای تنگاتنگ دارند، زیرا آه که با هم رابطهگروهی از محصوالت است ک

شوند و دامنه قیمت ای عرضه میهای شناخته شدههای مشخصی از مشتریان و در فروشگاهبه دسته

 (.3111کاتلر و آرمسترانگ، )مشخصی دارند 

 

 حق امتیاز محصول: 

 .شودنوینی به نماینده قانونی آن اعطا میاختراع محصول ل حق انحصاری است که در قبا

 

 

 محصوالت سفارشی 

                                                           
69

 Armstrong 



  

81 

 

های منحصر به فرد دارند یا از نظر نام و نشان تجاری دارای اقالمی از کاالهای مصرفی است که ویژگی

کاتلر و آرمسترانگ، )آیند ها بر میای از خریداران در صدد خرید انهویت خاص هستند که گروه ویژه

3111.) 

 :فرآیندنوآوری 

به عنوان مثال مواد ورودی، شرح وظائف، )های تولید و استفاده از عناصر جدید شامل خلق و بهبود روش

 (. 322پور، دمان)در فرآیند تولید کارخانه می باشد( جریان اطالعات و تجهیزات

-3: تند ازدست آورند که عبارهایی بر رقبا بهشود که شرکت، مزیتنوآوری در فرآیند تولید باعث می

سلطانی )افزایش قابلیت انعطاف تولید از یک محصول به محصول دیگر -9افزایش سرعت فرآیند تولید 

 (.3115تیرانی، 

سازی عملکردی کیفیت و مهندسی مجدد در فرآیند تجارت است و نوعی از نوآوری در فرآیند شامل آماده

 (. 3222اکسل جان،)است  نوآوری است که آسان نیست اما هدفش به خوبی استنباط شده

کند ها فراهم مینوآوری در فرآیند ابزاری را در جهت حفظ و بهبود کیفیت و صرفه جویی هزینه

 (.9331اوجاسالو، )

 تکنولوژی فرآیند: 

 .باشدهای جدید برای نوآوری در فرآیند میشامل وارد کردن تکنولوژی

 حق امتیاز فرآیند: 

 دهد یا راه که راه نوینی را جهت انجام کاری ارائه می ندیفرآیل حق انحصاری است که در قبا

 .شود، به نماینده قانونی آن اعطا میکندحل فنی جدیدی را برای حل مشکلی خاص پیشنهاد می

 

 فرآیند بالدرنگ: 

 .باشدها بسیار    کوتاه و تضمین شده میفرآیندهای بالدرنگ زمان پاسخ به ورودی
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 تجهیزات کیفیت: 

 .   ه از تجهیزات کنترل کیفیت پیشرفته اشاره داردبه استفاد

 :نوآوری بازار

-های قیمتاین عبارت به پژوهش در بازار، سیاست. شوداین نوآوری منجر به خلق بازارهای جدید می

های اطالعاتی اشاره فروشی، و بازاریابی سیستمهای خردهبندی بازار، ترویج تبلیغات، کانالگذاری، بخش

 (.19،9331؛ ویرواردنا13،9333و هارکر 13هیزور)دارد 

نوآوری بازار با آمیزش بازارهای هدف و اینکه چگونه به بازارهای منتخب به بهترین شکل خدمات ارائه 

های جدید و بهتر برای شود در ارتباط است، هدفش شناسایی بازارهای جدید یا بالقوه بهتر، و شناسایی راه

 (.9331اوجاسالو، )ت دهی به بازارهای هدف اسسرویس

 گذاریهای قیمتروش 

-واژه قیمت عبارت است از مبلغی که بابت محصول یا خدمت به حساب شخص یا سازمان منظور می

ترین نقش را شود، قیمت تنها عاملی است که مهمی بازاریابی که به فروش منجر میدر آمیزه. شود

 .باشدمی( نسیه)، دوره پرداخت، شرایط اعتباری ها، جوایز، تخفیفشامل فهرست قیمت. کندایفا می

 :گذاریهای عمومی قیمتروش

کاتلر و )های رقیب گذاری بر مبنای هزینه، سود مشخص، ارزش، قیمت محصوالت شرکتقیمت

 (.3111آرمسترانگ،

 های توزیعروش 
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. ردنظر قرار دهدکنندگام مودهد تا محصول را در دسترس مصرفهایی است که شرکت انجام میفعالیت  

کاتلر و )باشدها، میزان پوشش، ترکیب محصول، میزان موجودی، حمل و نقل و تدارکات میشامل کانال

 (.3111آرمسترانگ،

 های ترویج و گسترشروش 

دهد تا بتواند در مورد ارزش محصول اطالعاتی خوب به خریدار هایی است که شرکت انجام میفعالیت

ق کند که محصول مزبور را بخرند، شامل تبلیغ، فروش شخصی، افزایش بدهد و مشتریان را تشوی

 (.3111کاتلر و آرمسترانگ،)باشد فروش و روابط عمومی می

 مشتری با ارتباط مدیریت بر تأکید 

یک شرکت برای اینکه در بازار پر رقابت کنونی موفق شود باید متمرکز بر مشتری باشد و بتواند با 

کاتلر و )های رقیب را به خود جذب نماید ی برای مشتریان، طرفداران شرکتهای بیشترارائه ارزش

 (.3111آرمسترانگ،

 :نوآوری خدمات

دهد که هزینه جلب یک مشتری هفت برابر هزینه حفظ آن است، بنابراین مطالعات زیادی نشان می

ی توزیع مختلف یکی از هااستفاده از کانال. شودنوآوری در خدمات یکی از مسائل مهم رقابت محسوب می

نوآوری در ارائه خدمات مستلزم . بردابعاد این نوآوری است که سرعت، دقت و صحت توزیع را باال می

 (.3111سلطانی تیرانی، )باشد توسعه تخصص کارکنان در معرفی و ارائه فنی و مناسب محصول می
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تعدد برای افزایش رضایت مشتری، شامل های نوآورانه منوآوری خدمات به توافق تولیدکنندگان در فعالیت

یابی های مکانهای گارانتی، تعمیر و نگهداری روزمره، و سفارش سیستمخدمات پس از فروش، سیاست

 (. 3221پور، و دمان 11گوپاالکریشنان)

 خدمات پس از فروش 

 : محورهای اصلی خدمات پس از فروش عبارتند از

پایان عمر و عمردهی مجدد برای محصوالت ، عمیراتنگهداری و ت، حمل، انبارش و نصب محصول

 :عبارتند از( پشتیبان)محورهای فرعی  قابل بازیابی

که وجود یک  سیستم پاسخگویی به مشتریان و رسیدگی به شکایات گردآوری مستندات و، آموزش

رای استفاده ها ببرای تمام محورها و به منظور ثبت، تلخیص، تحلیل و بازخورگیری از داده انبار داده

و ( به منظور تامین منابع مالی در دوره گارانتی)و مالی  (R&D) در تولید، طراحی و توسعه محصول

کیفیت ناب یا انتظارات مشتری از ) های مشتریان گردآوری نیازمندی .الزم و ضروری است غیره،

محیطی استفاده  شرایط ، اطالعات مربوط به محل نگهداری و استفاده از محصول، نحوه و(محصول

 .ریزی و استقرار نظام خدمات پس از فروش الزامیستبرای طرح غیره، کننده و

 مدیریت سفارشات 

آید، کنترل و مدیریت سفارشات خرید و طور که از عنوان آن نیز بر میوظیفه اصلی این سامانه همان

طریق آن به سامانه نظر از نوع کانالی که سفارش از کلیه سفارشات مشتریان صرف. فروش است

 . گرددکارگزاری ارسال شده است در سامانه مدیریت سفارشات ثبت می
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 :نوآوری اجرایی

این تعبیر به تغییر در ساختار سازمانی یا فرآیندهای اداری، همچون استخدام پرسنل، تخصیص منابع و 

 (.3221پور، شنان و دمان؛ گوپاالکری3229پور،دمان)ساختار وظایف، اختیارات و پاداش اشاره دارد 

 (.9331جیمنز،  -جیمنز)ها و اشکال سازمانی جدید ها، سیاستنوآوری اجرایی اشاره دارد به رویه

ها، تخصیص منابع و دیگر فاکتورهای مرتبط با ساختار نوآوری اجرایی شامل تغییراتی است که سیاست

گیـرد ری از مدیران حرفه سرچشمه میاین نوع نوآو. اجتماعی سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد

 (.3211دفت، )

 گرایی تخصص 

گرایی امکان تولید باالتری را به تقسیم کار یا تخصص ها به اجزاءکوچکتر،ریزکردن کارها و فعالیت

تواند فعاالنه کار کند که درآن زمینه از مهارت نسبتاً باالیی دهد زیرا هر فرد زمانی میدست می

 ( . 323، 19فایول)برخوردار باشد 

 توانمندسازی 

های گروه انتقادی، فعالیت در ها، تفکر ای برای افزایش دیالوگتوانمند سازی را زمینه(  9333) لی 

، تقسیم  هایی جهت حرکت به فراسوی تسهیمدادن به فعالیتکند که اجازهداند و اشاره می می کوچک

 .جزای اصلی توانمندسازی هستند ، دیدن و گفتگوها، از ا و پاالیش تجربیات، تفکر

 مشارکتی کاری محیط 

 گوش دادن به سخن دیگران، به ویژه زیردستان؛ -3

 فراهم آوردن احساس مالکیت در اندیشه و فرآورده؛ -9

 درهم شکستن فرهنگ سکوت و خاموشی؛ -1

                                                           
74

 Fayol 



86 

 

 نشینی؛ از میان بردن حاشیه -9

 (.دراکر) پروردن و اختیار دادن -5

 گزینش سیستم  

شود و این استفاده ها استفاده میهای انسانی از انواع مختلف آزمونارزیابی یا سنجش توانایی برای

شود تا امکان سازگاری فرد با ها کمک گرفته میهای مختلف باشد،از آزمونتواند در ارتباط با زمینهمی

-ان و کارگران تفاوتها و وسایل کار به کارکنشغل آینده او را پیش بینی کنند و در سپردن دستگاه

 .باشند های فردی را در نظر بگیرند و در مجموع افراد را طوری انتخاب کنند که بازده بیشتری داشته

 خدمت جبران سیستم 

. ها باید مناسب و غیر استثماری باشد، زیرا دستمزد خوب، عملکرد خوب را به دنبال خود داردپرداخت

ون حقوق ثابت، حق مقام، اضافه کاری، پاداش، سهم سود و ها همچانواع و اشکال گوناگون دریافتی

 .همچنین پاداش های غیر مادی را باید با توجه به شرایط و وظایف کارکنان در نظر گرفت 

 کند این نوآوری به تغییر مدل کسب درآمد شرکت توجه می :نوآوری مدل کسب و کار

 (.9331و همکاران،  15کریستینسن)

 های افزودن ارزش واقعی یا ضمنی به درک مشتری از ین نوآوری راها: نوآوری ایجاد ارزش

های جدید برای افزودن ارزش اضافی به دهد، که با جستجوی راهمحصوالت را مدنظر قرار می

 (.9331کریستینسن و همکاران، )آید محصول اصلی  با هدف متمایز سازی به دست می

 هااز طریق تغییر فرآیندهای داخلی است، هش هزینههدف این نوآوری کا :نوآوری کارایی عملیاتی

پذیر های تکنولوژی اطالعاتی و جریان اطالعات در سازمان امکانکه ازطریق پیشرفت در سیستم

 .شودمی
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 برداری بهتر ها به منابعشان و بهرهاین نوآوری از طریق توجه شرکت: برداری از منابعنوآوری بهره

 .  شودپذیر میمکانها اتر از آنو هوشمندانه

 :نوآوری استراتژیک

کید أتجدید قوانین رقابتی ت های استراتژیک برمعیارهایی برای ایجاد یک مزیت رقابتی دائمی ووآورین

بیان کردند که هر اندازه یک سازمان بزرگتر باشد، کارآیی و اثر بخشی آن هم  گومینگز و پارامیتا. دارند

اما پژوهشگران گزارش کردند . تر نوآورتر هستندهای جوانشرکت شرکت،بیشتر است ولی با توجه به سن 

اند تمایل بیشتری به افزایش آگاهی درباره های تولیدی کوچک و متوسطی که به ثبت رسیدهکه شرکت

دراینجا منظور )ارتباط مثبتی با عملکرد آن دارد  همچنین گفته شده که سن سازمان عموماً. نوآوری دارند

های تولیدی کوچک و متوسطی که دارای سرمایه شرکت(. ه شرکت، تعداد کل کارکنان شرکت استازانداز

المللی رقابت، دریک محیط بین. اند، عملکرد بهتری در رابطه با فروش داشته اند های خارجی بودهگذاری

ه نوآوری کلید شود که شرکت برای داشتن خالقیت و نوآوری بیشتری به چالش بیفتد، زیرا امروز باعث می

های تولیدی کوچک و متوسط شدن برای بعضی از شرکتجهانی. اصلی برای ماندن در صحنه رقابت است

المللی هستند، یک امر هولناک و  انداز بین که فاقد نیروی انسانی کافی، منابع مالی، مهارت در زبان و چشم

ثیر مستقیم بر نوآوری أمرتبط با رقابت، تهای مبتنی براستراتژی و هم عوامل هم ویژگی. آور است دلهره

 (Yeh-yun &Yi-chiy, 2007:119-121) .د سازمانی دارن

به طور کلی فرض براین . دهندهای استراتژیک خاص، قدرت نوآوری را افزایش میشود ویژگی تصور می 

عالوه براین  .هدد نوآورانه شرکت را افزایش می است که بازار مداری، آموزش و سیاست تکنولوژی، رفتار

های داخلی، عوامل محیطی هم به عنوان اجزای اصلی رفتار نوآورانه شرکت مورد بررسی قرار ویژگی

تمرکز صنعتی و موانع ورود به بازار به طور مستقیم برنگرش : های مربوط به رقابت، مانندویژگی. گیرند می
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ازمانی به طور کلی یک پدیده تک بعدی نوآوری سـ .گذارند ثیر میأسازمان درمورد نوآوری محصـول ت

 ,Salavouet, al) .ها، بیان می کنداست که تمایل شرکت را به ایجاد و اجـرای انواع مختلف نوآوری

2004:1093)  

 بازار هایفرصت بر تسلط 

آوری و ارائه ایده محصوالت جدید براساس مطالعات و های جدید بازار و جمعجستجوی فرصت

 .های جدیدانجام شده در واحد بازاریابی و یا براساس فناوریتحقیقات بازار 

 هاآن نیازهای و مشتری شناختن 

 .هادرک نیازهای مشتریان از طریق ارتباط با آن

 رقیبان هایاستراتژی شناخت: 

 .هاهای آنهای رقیب و استراتژیاتخاذ استراتژی افقی و کنترل بر شرکت

 منابع افزایش 

 .و نیروی انسانی افزایش منابع مالی 

 المللی بین مجراهای داشتن: 

 .داشتن صادرات و واردات با سایر کشورها 

 ی مشتری نسبت به این نوآوری از طریق افزودن، تغییر یا بهبود تجربه :نوآوری تجربه

تر به مشتری و تعامالتش این عامل از طریق نگاه دقیق. شودمحصوالت، برند یا شرکت حاصل می

 (.9331وثوقی،)هایی برای بهبود این فرآیندها است پیدا کردن راهبا محصول و 

 گیردمی بر در را خاص محصول یک خرید به تمایل ایجاد کاال، برچسب در نوآوری :نوآوری برند .

. دهدمی انجام مشتری حفظ برای شرکت یک که است گذاریسرمایه نوعی ، برچسب در نوآوری

 پیام بر فرهنگی عوامل تأثیر چگونگی درمورد که است الزم رام این در موفقیت برای شرکت هر
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 باال هایتخصص با افرادی منظور این به و کند بررسی و مطالعه تبلیغی هایکانال ارزش موردنظر،

 برای ریزیبرنامه زمینه در هاییمهارت مستلزم نیز و است موردنیاز تبلیغات و بازاریابی زمینه در

سلطانی )دارد  الزم مشتری با تنگاتنگ تماس نیز و سرمایه برگشت نسیلپتا حداکثر رساندن به

 .(3111تیرانی،

 مسائل از یکی. گیرندمی نادیده را طراحی ازطریق نوآوری هاشرکت از بسیاری :نوآوری طراحی 

 عالئق تغییر و بازار شرایط به با توجه کاال که معنی بدین است انعطاف قابلیت طراحی، در مهم

 بازار با نزدیک تماس به نیاز طراحی در نوآوری باشند، داشته تعدیل قابلیت نندگانکمصرف

 .(3111سلطانی تیرانی،)دارد  مصرف

 نوآوری توزیع 

 پردازدهای فروش استفاده شده توسط شرکت میبه تغییر روش: های فروشمدل . 

 ی محصول یا ها و فرآیندهای جدید تجاری سازی و عرضهبه توسعه روش: مدل های عرضه

 .پردازدخدمت جدید می

 های نوآوریاستراتژی

 توانند به منابع اطالعاتی ها تنها نمیکند که شرکتاین استراتژی نوآوری بیان می: نوآوری باز

ها تحت ها و تکنولوژی جدید سایر شرکتی خود تکیه کنند و باید به ایدهتحقیق و توسعه

 (. 9331،  1چسبروگ)ها دست یابند لیسانس آن

 بر پایه این اصل استوار است که محصوالت موجود در بازار قابل کپی  :نوآوری قابل مشاهده

 .کردن هستند
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 ی تولید محصول آگاه نیستند اما  در این نوآوری سایرین از نحوه :نوآوری قابل حدس

 .کنندهای تولید تا حدودی دست پیدا میهای هوشمندانه به روشمتخصصان با حدس

 به این . نوعی از نوآوری است که دارای حق امتیاز انحصاری است: ری غیر قابل مشاهدهنوآو

توانند با دانش خود راجع باشند و حتی نمیی تولید آن آگاه نمیمعنا که افراد متخصص از نحوه

 .به آن حدس بزنند

 مقایسه انواع نوآوری داخلی 

 و آوری داخلیمقایسه انواع ن: 4جدول  
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 وری و رهبری تحول آفرینآتحقیقات مرتبط با نو 2-3

 تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور 2-3-1

در تحقیق خود تحت عنوان رابطه هوش هیجانی با رهبری تحول آفرین در  3115انصاری رنانی و ارسطو 

هوش هیجانی با رهبری تحول آفرین مدیران ارشد صنعت : مدیران صنعت بیمه به نتایج ذیل دست یافت

بیمه ربطه دارد، هوش هیجانی با مولفه هی ویژگی های آرمانی ، رفتار آرمانی ، ترغیب ذهنی و انگیزش 

 .الهام بخش همبستگی مستقیم و ناقص دارد

رهبری به  در تحقیق خود با عنوان بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک 3119مرتضوی و همکاران 

این نتایج دست یافت که رابطه مستقیم و معنادار بین هوش عاطفی و رهبری تحولی وجود دارد، بین 

همچنین در بررسی رابطه بین .  هوش عاطفی و رهبری مبادله ای رابطه ی منفی و معنادار مشاهده شد

حول آفرین با سن و جنسیت ، مطالعه نشان داد که شدت و ضعف رابطه بین هوش و سبک رهبری ت

 . متغیر سن رابطه مستقیم دارد و همچنین این رابطه برای مردان از زنان بیشتر است

در تحقیق خود با عنوان رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد سازمانی در  3112کرمی نیا و همکاران 

رهنگ و تعهد بین سبک رهبری تحول آفرین و تبادلی با ف: نیروهای نظامی به نتایج زیر دست یافتند

 . سازمانی ارتباط معنی دار و معکوس وجود دارد

در تحقیق خود با عنوان طراحی و تبیین مدلی برای نهادینه کردن  3119حضوری و خداداد حسینی 

به جز عامل ساختار، کلیه عوامل درون سازمانی بر . 3: نوآوری در بخش دولتی ایران به این نتایج رسیدند

عامل تعداد قوانین و مقررات کنترل شده بر . 9.  در سازمان دولتی تاثیر می گذاردنهادینه شدن نوآوری 

ارتباط با سازمانهای مشابه خارجی موجب تقویت نهادینه . 1. نهادینه شدن نوآوری تاثیر منفی داشته است

 . شدن نوآوری در سازمانهای دولتی خواهد شد
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ابطه بین سبک رهبری تحول گرا و سبک تفکر خالق در پؤوهش خود با عنوان ر 3111غزالی و همکاران 

در مدارس ابتدایی اصفهان به این نتیجه رسیدند، که سبک رهبری تحول گرا با ابعاد تفکر خالق بجز 

 . انعطاف پذیری، رابطه مثبت و معنادار دارد

تصادی ، در تحقیق خود شناسایی عوامل موثر بر ظرفیت نوآوری بنگاههای اق 3111آراتی و همکاران 

 :شرکتهای اتوماسیون صنعتی ، به این نتیجه رسیدند که عوامل شکل دهنده ظرفیت نوآوری عبارتند از

رویه مند بودن فرآیندها و ارتباطات . 9ایجاد فضای مناسب از طریق رهبری فعالیت های نوآوری      .3

ی و تولید ایده های نو          جمع آور.9مدیریت استراتژیک دانش       . 1درون و برون سازمانی      

 مدیریت منابع انسانی بر محور نوآوری .5

بررسی رابطه بین مهارتهای خود مدیریتی و نوآوری »در تحقیق خود   311مالحسینی و برخوردار 

به ای نتیجه دست یافت که اگر سازمان می خواهد، نوآوری را در « کارکنان در سازمانهای کرمان

زیرا چنین افرادی موفقیت زیادی . هد باید به وجود افراد خود مدیریتی اهمیت دهندکارکنانش پرورش د

 .در برآوردن انتظارات و نیازهای موجود در ارتباط با نوآوری دارند

 تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور 2-3-2

 و کند تشویق می را خالقیت و نوآوری آفرین، تحول رهبری ،( 3221)  آوولیو و 11هاول پژوهش اساس بر

 و بپذیرند را شیوه رهبری این بایستی رهبران نتیجه، در. میکند ایجاد سازمانی عملکرد مزایایی برای

 روی مثبت تأثیر یک چنین دارای هم مورد این. بگیرند عهده به را خودشان عملکرد روش خودآزمایی

 .دارد سازمانی عملکرد و نوآوری یادگیری،
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11گاردنر 
 و انگیختن بر روی بیشتری تأثیر آفرین تحول سبکهای دارای رهبران که اظهارکردند  آوولیو و 

   (Mokhber et al., 2011).دارند سازمان در نوآوری افزایش

در پژوهش خود تحت عنوان تاثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد  9331و همکاران  12گارسیا مورالیس

فت که بین رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی سازمانی از طریق دانش و نوآوری به این نتایج دست یا

 .، به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق تاثیر بر یادگیری سازمانی ، رابطه معنادار وجود دارد

 سطح در خصوصا  نوآوری روی بر آفرین تحول رهبری که کردند اظهار 9332 13سیو ایل و لوگو گاموس

 از .هستند همدیگر روی جدی تأثیری دارای عامل دو این که دندش متوجه آنها و گذارد می اثر سازمانی،

13انگ و همکارانج دیگر سوی
 دارای تحلیل سطح این به یک تحقیق  گسترش که دارد می اظهار 9331 

 تحول رهبری رابطه بر نگاهی تجربی مطالعات از کمی تعداد تنها زیرا باشد، دانشمی برای خوب یک حمایت

 انداخته اند انیسازم نوآوری و آفرین

در پژوهش خود تحت عنوان رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی با نقش  9332  19خان و همکاران

اندازه سازمان به طور معناداری نقش واسطه ای در . 3:   واسطه ای اندازه سازمان به این نتایج رسیدند

آرمانی ایفا می کند   بجز بعد نفوذرهبری تحول آفرین با نوآوری سازمانی همه جنبه های رابطه ی بین 

 .  تاثیر مثبت و معنی دار رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی را نشان داد نتایج همچنین.9
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در تحقیقی تحت عنوان فاکتورهای سازمانی حمایت کننده مدیریت دانش و  9333 11دونات و گادامیاس

و رهبری دانش محور و مدیریت منابع انسانی نوآوری به این نتایج دست یافتند که فرهنگ دانش محور

 . نوآوری سازمانی تاثیر می گذارد فرآینددانش محور بر رابطه بین جستجو و کشف دانش و 

در پژوهش خود نشان دادند که در میان فاکتورهای تاثیرگذار بر نوآوری سازمانی  9331انگ وهمکاران ج

 .ست که بر نوآوری سازمانی تاثیر می گذاردسبک رهبری تحول آفرین یکی از مهمترین عوامل ا

خالقیت و نوآوری و در پژوهش خود تحت عنوان رهبری تحول آفرین  9332الیسو  و گولو گوموس

خالقیت هم در سطح فردی و هم در سطح تاثیر مهمی بر  تحول آفرینرهبری دریافتند که سازمانی 

له مراتبی نشان داد که رهبری تحول آفرین خطی سلس لسازمانی می گذارد که در سطح فردی نتایج مد

عالوه بر این نتایج نشان از تاثیر رهبری تحول آفرین بر خالقیت . با خالقیت کارکنان رابطه مثبت دارد

 .ن دارداان از طریق توانمند سازی کارکناکارکن

: ی سازمانی در پژوهش خود با عنوان نقش رهبری تحول آفرین در افزایش نوآور 9331جانگ و همکاران 

که رابطه  مستقیم و مثبت بین رهبری تحول آفرین با نوآوری سازمان .3 :  به این نتایج دست یافتند

و هم با جو سازمانی  توانمندسازیرهبری تحول آفرین رابطه مثبت و معنی داری هم با . 9   .وجود دارد

 . حمایت کننده نوآوری دارد

رهبری تحول آفرین با رفتار . 3:     ود به این نتایج دست یافتند در تحقیق خ 9333 19میشایلز و همکاران

نوآورانه پیروان رابطه قوی دارد و ماهیت این رابطه هم به وسیله سطح جو درک شده برای نوآوری تعدیل 

نتیجه تحقیق هم چنین نشان داد که تعهد به تغییر به طور کامل نقش واسطه ای در . 9.     می شود

 .رهبری تحول آفرین در رفتار نوآورنه پیروان ایفا می کند رابطه ی بین
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در پژوهشی تحت عنوان نقش رهبری و یادگیری سازمانی در نوآوری و  9331 15آراگون کورا و همکاران

که یادگیری سازمانی تاثیر قوی تر نسبت به رهبری بر نوآوری سازمان . عملکرد به این نتایج دست یافتند

رد و داد که سبک رهبری تحول آفرین تاثیر مثبت قوی در یادگیری سازمانی دا دارد ، همچنین نشان

 . وری سازمانی تاثیر داردهمچنین به طور مستقیم بر نوآ

در تحقیق خود تحت عنوان ایجاد جو نوآورانه از طریق رهبری تحول آفرین و  9331  1سارومن و همکاران

بری تحول آفرین و جو نوآوری سازمانی رابطه مثبت فرهنگ سازمانی به این نتیجه رسیدند که بین ره

 .وجود دارد که فرهنگ سازمانی عملکرد محور رقابتی نقش واسطه ای را در این رابطه ایفا می کند

نفر از مدیران ارشد  913در مطالعه ای که میان  9331به نقل از سارومن و همکاران  9335نکو و مانو  ال

اجتماعی در رابطه بین سبک رهبری با نوآوری -که بافت فرهنگییافت در اد،دوازده کشور اروپایی انجام د

سازمانی مهم می باشد همچنین این پژوهش نشان داد که رهبران و مدیران ارشد تاثیر مثبتی بر 

 .فرآیندهای نوآورانه در سازمان دارند

تحقیق و توسعه کشور  در تحقیقی که در دپارتمان  9333 11به نقل از ونگ و رود  9331 11میشل و زو

 .کره انجام داد دریافت که بین رهبری تحول آفرین با خالقیت زیردستان رابطه مثبت و معناداری دارد
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 مقدمه 3-1

های ین اثبات یا رد فرضیهگیری در مورد برنامه و کارهای اجرایی و همچندر عصر حاضر جهت تصمیم

های آماری استفاده کنیم تا بتوانیم با اطمینان، نتایج تحقیقات را پژوهش، الزم است که از آمار و روش

در پژوهش حاضر نیز سعی شده است که از این علم با ارزش جهت اثبات یا رد . مورد استفاده قرار دهیم

-های کتابخانهآوری اطالعات مورد نیاز از روشرای جمعدر این تحقیق ب. های پژوهش استفاده شودفرضیه

-نامهها، پایانای، با استفاده از کتابدر بخش مطالعات کتابخانه. ای و توزیع پرسشنامه استفاده شده است

، مقاالت و مجالت فارسی و التین، مطالب نظری و ادبیات تحقیق بیان گردیده و با استفاده از این ها

های الزم برای اثبات یا رد فرضیات پژوهش شناسایی شده است و سپس این متغیرها در اطالعات متغیر

از طریق اطالعات به دست . اندهای اخذ شده از جامعه آماری تست و آزمون شدهقالب پرسشنامه در نمونه

و  ( معیار واریانس و انحراف)و پراکندگی ( میانگین)های مرکزی ها و با استفاده از شاخصآمده از نمونه

 .اندرگرسیون و ضریب همبستگی در جامعه مورد بررسی، فرضیات پژوهش اثبات یا رد شده

 

  توضیح وتفسیر روشهای تجزیه وتحلیل آماری  3-2

3-2-1 P-VALUE  ای P – مقدار 

P-Value  ای P – مقدار احتمال اینکه آماره آزمون مشاهده شده منتهی به رد فرض  از :عبارتست مقدار

 .ر حالیکه فرض صفر درست استد صفر گردد،

های نمونه را با یک آزمون آماری احتمالی است که میزان سازگاری داده مقدار – P :گویدجان نتر می

 یمعرفرا  یک آزمون آماریدر  یانمونه یهاافتهیفشرده از  یان مقدار خالصهیا .گیردفرض صفر اندازه می
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م یقاعده تصم یوتریکامپ یبرنامه ها یو در خروج یمون آمارآز منتشرشده یهادر گزارش کند وغالباًیم

 :عبارتست از p-valueبر  یمبتن

  .دیریجه بگیفرض صفر را نت p-value> α  اگر.3

 .مورد قبول است H1شود وفرض یرد م H0فرض  یعنی د،یریجه بگیفرض مقابل را نت p-value < α اگر.9

 ع جامعهیرمال بودن توزآزمون ن یرنوف برایاسم –آزمون کولموگروف  3-2-2

ش فرض به ین پیاند و با اها بنا نهاده شدهع دادهینرمال بودن توز یبر مبنا یآمار یهااز آزمون یاریبس

ع یانتخاب شده از جامعه مذکور از توز یهاا در سطح نمونهیک جامعه یها در ع دادهیروند که توز یکار م

ن مهم دست یک جامعه به ای یرنوف برایاسم-آزمون کولموگروفتوان با ین رو میاز ا. دینما یروینرمال پ

 .افتی

 .ن نمودییع نرمال را تعیتوان توزین آزمون میبا ا

 : باشندیل میها به صورت ذهین آزمون فرضیدر ا

 :H0 کنندیم یرویع نرمال پیها از توزداده

 :H1 کنندینم یرویع نرمال پیها از توزداده

 .کنند یم یرویع نرمال پیها از توزشود ودادهیرد نمH0 شتر شود فرض یب 3035ز ا P-VALUEاگر مقدار 

ر ین متغیارتباط ب یو بررس یونیک مدل رگرسیجاد یوا Fو آزمون ( استودنت) tجه انجام آزمون یدرنت

 .باشدیر مستقل بال مانع میوابسته و متغ

 یب همبستگیضر 3-2-3

 .رودیر به کار مین دو متغیب یخط ک رابطهی یریگاست که جهت اندازه یاآماره

 .باشد یم Rا همان یرسون یپ ی، همبستگیب همبستگین ضریمشهورتر
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بدون توجه  Rهر چه مقدار . ردیگیرا م+ 3تا -3ن یب یریف شده است که مقادیتعر یاب به گونهین ضریا

رسون صفر یب پیه باشند ضرنداشت یار رابطهیشود،اگر دو متغ یتر میتر باشد رابطه قوبه عالمت آن بزرگ

 .خواهد شد

ن دو یر بیمربوط به آن که وجود ارتباط و تأث P-VALUEق یرسون همراه با مقدار دقیپ یب همبستگیضر

 (.393،ص 3111،یدیزیبا)شودیداده م SPSS یکند،در خروجیم یر را بررسیمتغ

 ونیروش رگرس 3-2-4

ر یان دو متغیم یخط ینجش همبستگس یبرا یار خوبیمع یب همبستگیم که ضریدیدر قسمت قبل د

 ینیبشیپ یر براین دو متغیها وجود دارد که از وجود رابطه باز روش یاباشد،اما مجموعهیم یتصادف

 .کندیگر استفاده میر دیمتغ یر از رویک متغیکردن مقدار 

 ینیش بیپ d(x)مانند  یتابع یلهیرا به وس Yم و مقدار ینشان ده xرا با  X یهرگاه مقدار داده شده

 ینیبشیا پیشده ر کنترلیرا متغ xر یم، که متغینامیکننده م ینیبشیرا تابع پ d(x)م،تابع یکن

ر پاسخ یباشد ، متغیم یدارد و مقدار آن تصادف یبستگ xرا که به  d(x)ر یومتغ( ر مستقلیمتغ)کننده

 .نامندیم( ر وابستهیمتغ)

را مقدار  E(Y/x)دهند،که در آن  ینشان م  E(Y/x)=a + bx یکننده را به صورت خط ینیبشیتابع پ

 یم( هیب زاویضر) یونیب رگرسیرا ضر bو ( عرض از مبدا) یونیرا مقدار ثابت رگرس Y ،a یبرآورد شده

 (.139،ص3119جان نتر،)نامند 

 ساده یون خطیرگرس

ر کنترل شده ارتباط یمتغ،با یپردازد که به صورت خطیر وابسته میمتغ یساده به بررس یون خطیرگرس

 .دارد

 .ر وابسته باشدیمتغ Y \ x1یشرط یر تصادفیکنترل شده و متغ یرهایمتغ x1دیفرض کن
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ن فرض یانس ثابت باشند،این صفر و واریانگیم یم که خطاها دارایکن یساده فرض م یک مدل خطیدر 

 .خوب بدست آورد یونیک مدل رگرسید وجود داشته باشد تا بتوان یبا

 :مین داریرابناب

(1-3)            Y = E (Y\x1) = β0+β1x1+e1                                                                                   

عرض از   β0ن مقداریون است و ایمقدار ثابت رگرسβ0 ومقدار یون جزئیب رگرسیضرβ1 ب یکه در آن ضر

، که با هم β1 و β0 ین پارامترهایدهدو همچن ینشان م  Xi =0یقترا و  Yع ین توزیانگیم مبدأ خط،

 .کنند، نامعلوم هستند یم را مشخص میت خط مستقیموقع

x1 ده استیمطالعه برگز یشگر برایر کنترل شده است، که آزمایمتغ. 

e1 ریمتغن یا.کند یم یااعمال نفوذ فوق العاده یواقع یهستند که بر رابطه خط ینامعلوم یمؤلفه خطا 

انس ین صفر و واریانگیبه طور نرمال با م م مستقل بوده،یکنیکه فرض م مشاهده است، رقابلیغ یتصادف

 .ع شده استیتوز 

تا  131،ص3119جان نتر،)دهد  یرا م یفیتوص ین جدول آماره هایون ساده اولیدر مراحل انجام رگرس

 (.133ص

 :ونیرگرسمدل  یبرقرار یط مهم برایشرا یبررس

Rمقدار یبررس -1
 باشد 3و3ن ید بین مقدار بایکه ا 2

 - نیمناسب نباشد لذا آزمون دورب یونین باز هم مدل رگرسییب تعیممکن است باوجود باال بودن ضر -9

 .دهدیز مناسب بودن مدل را نشان میواتسون ن

و  یر واقعین مقادیتفاوت ب)ارد ،استقالل خطاهیگیون مد نظر قرار میکه در رگرس ییهااز مفروضه یکی

ه استقالل خطاها رد یکه فرض یگر است در صورتیکدیاز (ونیشده توسط مدل رگرس ینیش بیر پیمقاد

 .ون وجود نداردیداشته باشند امکان استفاده از رگرس یگر همبستگیکدیشود و خطاها با 
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تا  305ن ید بین آماره بایمقدار ا م،یکنیواتسون استفاده م -ن ین مهم از آزمون دوربیدن به ایرس یبرا

 .باشد 905

 .میکنیم ین را بررسییب تعیوضر یب همبستگیضر زانیحال م 

R
 .ک باشدین صفر وید بیبا 2

 

 (1-9)                                                      R
2
 =  

 SSRونیدوم رگرس یهامجموع توان 

  (1-1)                                  

 

  شدهربرازنده یمقاد

 ر مشاهده شدهین مقادیانگیم 

SSTO = SSR +SSE                                                                                                     (1-9)  

SSTO دوم کل یموع توانهامج   

 دوم کل یمجموع توانها= ون یدوم رگرس یمجموع توانها+  دوم خطاها  یمجموع توانها 

(1-5 )                                

 

Yi ر مشاهده شده یمقاد 

 ر برازنده شدهیمقاد  
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 R
ر یبرحسب مقاد Yiون مشاهدات ینجام رگرسکه از ا یان سادهییب تعین برابراست با ضرییب تعیضر2

 .دیآی، به دست مساده  یونیبرازنده شده مدل رگرس

 :انسیل واریتحل 3-2-5

شود و  یم یو مجموع توان دوم خطاها بررس یونیانس مجموع توان دوم مدل رگرسیل واریدر تحل

 .شود یمحاسبه م Fن آزمون یهمچن

 : Fآزمون

 نه؟ ایدارد  وجود Xمستقل  یرهایو متغ Yر وابسته ین متغیب یا رابطه ایه آن است کیا یبرا Fآزمون 

 :باشدیر مین آزمون به صورت زیه ایکه فرض

H0: β1 =0 

H1: β 1≠0 

F =   

  MRS= Mean Squar Regression    

Mean Squar Residuals   MSE= 

  MSR = 1/SSR                  

 ونیدوم رگرس یهان توانیانگیم=   یم بر درجه آزادیون تقسیدوم رگرس یهامجموع توان

MSE = SSE/(n-2) 

 دوم خطا یهان توانیانگیم=  یم بر درجه آزادیدوم خطا تقس یهامجموع توان

SSTO = SSR + SSE 

(1-  )                                                                               n-1 = 1 + (n-2)            درجه

 یآزاد
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tآزمون) tآزمون 3-2-6  (ساده یون خطیجاد مدل رگرسیا یبرا  

 مستقل وجود دارد، یرهایمجموعه متغ ر وابسته وین متغیب یونیرگرس یانکه ثابت شد رابطهیبه محض ا

یاستفاده م  tن کار از آزمون یا یمورد نظر است که برا یفرد یونیب رگرسیغالباً برآورد و آزمون ضرا

ن آزمون به شرح یم و ایکن یم یرا بررس  tر مستقل به صورت  جداگانه  آزمونیهر متغ یبرا یعنیم یکن

 :باشدیل میذ

H0: β0=0 

H1: β0 ≠0 

T =   

β0 ب ثابت و یضرs(β0)ار ی، برآورد انحراف معβ0 است. 

 . باشدیم یر خطیک رابطه غیما رد نشود رابطه  H0فرض  یعنیبرابر صفر باشد β 0 اگر

H0: β1 =0 

H1 : β 1 ≠0 

T =   

 β0 یعنیها ،  βتک تک  tدر آزمون  یکند که برابر صفر نباشند ول یم یرا بررس 1βب یفقط ضر Fدرآزمون

 .کند که برابر صفر نباشندیم یرا بررس  1βو  

شوند و بعد  یم یونیوابسته وارد مدل رگرس ریمتغ ر مستقل به همراهین شکل است که متغیروند کار به ا

 .باشد مدل مناسب است 3035کمتر از  p-valueاگر،مقدار  tطبق جدول آزمون 

ش اثر یافزا یعنیر وابسته دارد یبر متغ یر مستقل اثر منفیمتغ یعنیباشد  یمنف β1در مدل مقدار  اگر

 .شود یر وابسته میرمستقل باعث کاهش متغیمتغ

 ریش اثر متغیافزا یعنیر وابسته دارد یر مستقل اثر مثبت بر متغیمتغ یعنیمثبت باشد  β1دار واگر مق

 .شود یر وابسته میش متغیمستقل باعث افزا
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 یجامعه آمار 3-3

-پژوهش را به آن یهاافتهیم یمند هستکه عالقه یا فرضی یافراد واقع یعبارت است از همه یجامعه آمار

 ینوآور رهبری تحول آفرین و یرابطه یبررس یبرا یوهش حاضر جامعه آمارلذا در پژ. میم دهیها تعم

ها که تعداد آنشهرک صنعتی شاهرود  ییبزرگ مواد غذا یهاران کارخانهیه کارکنان و مدیعبارتست از کل

 .نفر است  153

 یریگروش نمونه 3-3-1

از در یطالعات مورد نا یآورازمند کسب اطالعات در خصوص جوامع است و اغلب جمعی، نیریگمیتصم

اطالعات الزم  ین مواردیدر چن. ر و مشکل استیگار پرخرج، وقتیک جامعه، بسیعناصر  یخصوص تمام

دهند نمونه یل میاز جامعه را تشک یکه بخش یمجموعه عناصر. دیآیاز جامعه بدست م یبر اساس بخش

برخوردار  یاژهیت ویصحت آن از اهم و یریگک جامعه، روش نمونهیاز  یریگدر نمونه. شوندیده مینام

در . دارد یو حجم نمونه بستگ یریگبه روش نمونه یادیج به مقدار زیم نتایرا استنباط و تعمیاست؛ ز

ر شرح داده یکه در ز یاد حجم نمونه به گونهیبا رهبری تحول آفرین و نوآوری ن یرابطه ب یقسمت بررس

نفر کارکنان و مدیران کارخانه های بزرگ مواد غذایی  335  ب نمونهین ترتیبد. شود برآورد گردد یم

روش نمونه گیری انجام شده در این تحقیق ، روش نمونه گیری . شهرک صنعتی شاهرود می باشند

 .تصادفی ساده می باشد

 برآورد حجم نمونه  3-3-2

 :است 12های معمول برای محاسبه حجم نمونه فرمول کوکران یکی از فرمول

n=(N×z2 ×p×q)÷(N×d2 + z9 ×p×q) 
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نیز  qو  pو مقادیر  z=3/ 2، 25/3، ضریب اطمینان ( d)در فرمول فوق معموالٌ؛ حداکثر اشتباه مجاز 

. شود در نظر گرفته می 5/3برابر با  Pمقدار . شود در نظر گرفته می N=و حجم جامعه  5/3هرکدام معادل 

شود که نمونه به  کند و این امر سبب می می حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا nباشد  P=  5/3زیرا اگر 

 . تقریب زده شد 335حجم نمونه معادل در این تحقیق  (.3111سرمد و همکاران، )  حد کافی بزرگ باشد

 ابزار جمع آوری داده ها 3-4

چرا که انتخاب ابزار جمع . باشد یقات مختلف متفاوت میداده ها در تحق یجمع آور یاستفاده از ابزارها

ق از یبر اساس نکات گفته شده در روش تحق. دارد یق بستگیده ها به موضوع، هدف و طرح تحقدا یآور

 :دیداده ها استفاده گرد یجمع آور یر برایز یابزارها

 مصاحبه

بهتر و  ییران و خبرگان داخل و خارج از سازمان به منظور شناسایمصاحبه و گفتگو با کارشناسان، مد

ن یدر ا. دیآ یهر پژوهش به شمار م یبرا یار موثر و کارامدیراه بسق یدرک بهتر موضوع مورد تحق

 .ن روش استفاده شده استیشتر از ایب یها یز به دنبال بررسیق نیتحق

 یمطالعات کتابخانه ا

ه ها یاز نظر یاست و در چار چوب سلسله ا یعلم خچهیو تار گذشته یدارا یموضوع علمکه هر یاز آنجائ

اطالعات است،  یمقدمه گردآورکه  یق مطالعات کتابخانه ایاز طر نیشود بنابرا یاجرا مرد ویگ یشکل م

مختلف  یهادانشگاه قاتیتحق ،گزارش ها، هانامهانی،پاهامقاله ،هاکتاب: از جمله متون مختلف یبررس به

وهش ژپدر رابطه با موضوع  یکه به نحو یر آثاریو سا ینترنتیا یهاتیساز در یو ن. استفاده شده است

 .میداشته باشنسبت به موضوع  یترو روشن رر بهتیتا تصوبه جستجو پرداخته د هستن
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 پرسشنامه

 :ق از پرسشنامه استفاده شده استین تحقیدر ا

 رابطه رهبری تحول آفرین و نوآوریپرسشنامه 

ه برای از آنجایی که پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد، همچون بسیاری از مطالعات توصیفی مشاب

 12جمع آوری اطالعات مورد نظر جهت آزمودن فرضیات از پرسشنامه استفاده گردیده است که شامل 

پرسشنامه ق از ین تحقیدر ا. سؤال بوده و مقیاس اندازه گیری سئواالت ، از نوع مقیاس لیکرت بوده است

 در این پرسشنامه. شده است استفاده( 3113موغلی؛)لیو آن را طراحی کرده اند وتغییر یافته که باس و آو

بعد ترغیب ذهنی ، نفوذ آرمانی ، انگیزش الهام بخش و مالحظات فردی  9 گویه می باشد، 93که شامل 

مربوط به  گویه 1همچنین طی مطالعات انجام شده و مصاحبه با خبرگان . مورد بررسی قرار می گیرد

رهبری  پرسشنامهبعد از . قرار داده شده استبه دلیل اهمیت در انتهای پرسشنامه  ارتباطات الهام بخش

 ینوآور یبرا( 3229) پورل دمانمد: از مدلهای زیر استخراج گردیده اند ینوآور گویه سنجش  3تحولی 

بارا ی، و ازمدل اییاجرا ینوآور یبرا( 9331) ررارواردنایو و( 9335) ند، از مدل النکوو مانویمحصول و فرآ

با توجه به تعریف )و از سواالت طراحی شده توسط محقق   بازار یوآورن یبرا( 9339) و همر(3221)

 . استفاده شده استبرای نوآوری استراتژیک ( زیر نظر استاد راهنما نوآوری استراتژیک و نظرات خبرگان

 پرسشنامه 23 یین رواییتع 3-5

ه ها واقعاً به اندازه داد یم که ابزار جمع آوریابینان یم اطمیتوان یاست که چگونه م ین معنیبه ا ییروا

ا یگر آیبه عبارت د. نکرده است یریگرا اندازه یگریز دیمفهوم مورد نظر مورد نظر پرداخته و چ یریگ

، 1385سرمد)ر یا خیرا که قصد سنجش آن را داشته است بسنجد  یتیابزار سنجش توانسته است خصوص

172.) 
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 ییرها پرسشنامه است، روایمتغ یریگو اندازهاطالعات  یآورن ابزار جمعیترق مهمین تحقیچون در ا

که ابهام را به حداقل ممکن برساند  یا عباراتیها طرح پرسش. برخوردار است یت خاصیپرسشنامه از اهم

 (.1386 یاورمزد)پرسشنامه است  ییروا یبرا یشرط اساس

-ق مطالعات کتابخانهیاز طرات موضوع یق ابتدا ادبین تحقیابزار پژوهش در ا ییش روایافزا ین برایبنابرا

د تاه با اسیه پرسشنامه اولیبعد از ته ،دیگرد یها و مقاالت و کتب مختلف بررسان نامهیاز جمله پا یا

ع و یتوز یاز افراد نمونه آمار ین تعدادیدر ب. ها صورت گرفتدر آن ید و اصالحاتیراهنما مشورت گرد

در  یاند و مشکلان سؤاالت را درک کردهینکه پاسخگوینان از ایت پس از اطمیدر نها. دیگرد یآورجمع

 . دیع گردیتوز ییپرسشنامه وجود ندارد پرسشنامه نها

 پرسشنامه 91برآورد پایایی 3-6

ترین آن پرسشنامه است، پایایی آن گیری که در این تحقیق مهمهای ابزار اندازهیکی از مهمترین ویژگی

دهد و به ارزیابی درستی و وم مورد سنجش را نشان میپایایی یک سنجه، ثبات و سازگاری مفه. است

 (.1383،316دانایی فرد)کند خوب بودن یک سنجش کمک می

مفهوم یاد شده با این سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری تا چه حد در شرایط یکسان نتایج یکسان را به 

ترین شود که رایجبه کار برده می های مختلفیبرای محاسبه ضریب قابلیت پایایی، شیوه. دهددست می

-گیری بکار میاین روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه .است 29ها روش  آلفای کرونباخآن

های پرسشنامه و های هر زیر مجموعهبرای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره. رود

: سرمد )ه از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد سپس با استفاد. واریانس کل را محاسبه کرد

1385:169.) 
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 (1-1)                                                          

 :که در آن 

J  =های پرسشنامهتعداد زیر مجموعه سؤال 

 ام iواریانس زیر آزمون = 

 زمونواریانس کل آ= 

 . باشدمی

قابل قبول است و  0/7عموماً ضعیف تلقی می شود و پایایی  0/6قابل ذکر است ضریب آلفای کمتر از 

دانایی )البته هر چه ضریب پایایی به یک نزدیک تر باشد، بهتر است . شودخوب قلمداد می 0/8باالتر از 

 SPSSافزار ول آفرین به کمک نرمضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه رهبری تح(. 490-489، ص1383فرد 

بدست آمده است، که نشان می دهد پایایی پرسشنامه در حد قابل قبول و   3012اندازه گیری و معادل

  3011معادل SPSSافزار همچنین ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه نوآوری به کمک نرم. خوبی قرار دارد

 .نامه نیز در حد قابل قبول و خوبی قرار داردبدست آمده است، که نشان می دهد پایایی این پرسش

 

 ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 3-7

 SPSSنرم افزار  3-7-1

 بین رهبری تحول آفرین و نوآوری یرابطه همبستگ یبررس ی، براSPSSق از نرم افزار ین تحقیدر ا

 یو نمودارها یع فراوانیجداول توز: ری، نظیفیکمک گرفته شده است و به کمک فنون آمار توص

ن دو جامعه یانگیسه میز، از آزمون مقایپرداخته و ن ینمونه آمار یت شناختیجمع یستوگرام به بررسیه

 .شود یق استفاده میتحق یهاهیآزمون فرض یبرا
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 مورد استفاده در پژوهش یآمار یهاروش 3-8

ت یعالت، وضیزان تحصیت، سن، میک مانند جنسیل اطالعات دموگرافیه و تحلیتجز یق براین تحقیدر ا

، یع فراوانیمانند جدول توز یفیتوص یآمار یهااز روش یع نوآوریو توز یتأهل، سابقه خدمت، پراکندگ

و ( اریانس و انحراف معیمانند وار) یپراکندگ یها، شاخص(نیانگیانه و میمد، م) یمکان یهاشاخص

ر یل و تفسیتحل یابر SPSS از نرم افزار. ها استفاده شده استف دادهیمناسب جهت توص ینمودارها

مورد استفاده با  یهااستفاده شده است روش رهبری تحول آفرین و نوآوریحاصل از پرسشنامه  یهاداده

رسون، یپ یب همبستگین، آزمون ضریانگیم: پژوهش عبارتند از  یهاهیها و فرضت سؤالیتوجه به ماه

 .رگرسیون

 قیتحق یو مکان یقلمرو زمان 3-9

شهرک صنعتی  ییغذا صنایعآن کارخانجات بزرگ  یاست و قلمرو مکان یطعن پژوهش مطالعات مقیدر ا

 . باشدیم شاهرود

 قیتحق یرهایمتغ 3-11

 :رهایمتغ یف مفهومیتعر

 رهبری تحول آفرین

 الهام انگیزش ، آرمانی نفوذ بعد ترغیب ذهنی،  چهار اساس بر ( 1997 ) بس مدل طبق تحولی رهبری

و البته این مولفه ها بین محققین و صاحب نظران نقطه اشتراک می یابد  تحقق فردی  مالحظات بخش و

ارتباطات مولفه دیگری که طبق راهنمایی استاد راهنما  و نظر خبرگان برگزیده شد . بیشتری داشته است

 . می باشد الهام بخش
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خالقیت  و تصورات افکار، کشیدن چالش به جهت ذهنی ترغیب از تحول آفرین رهبران: ترغیب ذهنی

مجدد  تدوین مفروضات، بردن سؤال زیر طریق از ها آن  (Kurland,2010) میکنند استفاده یروانپ

 بودن برمی نوآور و خالق برای را خود پیروان جدید، های روش به گذشته مشکالت از پوشی چشم و مسائل

 (Judeh,2010)انگیزانند 

 های مدل عنوان به رهبران که طوری به ،است تحولی رهبری کاریزماتیک عامل دربرگیرنده : آرمانی نفوذ

 اعتماد و نتیجه این نوع رفتار رهبری، (Kurland,2010)کردند  عمل پیروان برای رفتاری و اخالقی قوی

 (Judeh,2010)است یکدیگر تصمیات و رفتارها به پیروان اطمینان و

روان است که با توسل به این بعد شامل بر انگیختن و باال بردن انگیزش در پی: انگیزش الهام بخش

تاکید انگیزش الهام بخش بر احساسات و انگیزه های درونی است . احساسات زیر دستان صورت می پذیرد

 (3113موغلی ،. )نه بر تبادالت روزانه رهبر و پیرو

 واگذاری مسئولیت و برانگیختگی آنها، تک تک با ارتباط پیروان، فردی تفاوتهای به توجه :فردی مالحظات

 آرمانو  ها توانایی نیازها، رهبران این .است تحولی رهبران رفتار از بعد این اصلی های ویژگی از آنها، به

 و سبب دهند می فرا گوش آنها به(   Kurland,2010) داده قرار نظر مد را پیروان تک تک فردی های

 (Judeh,2010)شوند می آنها بالقوه استعدادهای شکوفایی و رشد، بالندگی

رافرتی و گریفین ارتباطات الهام بخش را به صورت بیان پیغام های مثبت و مشوق : رتباطات الهام بخشا

 (3111مشبکی و پویا. )درباره سازمان و بیاناتی که انگیزش و اطمینان را می سازد، تعریف می کند

 

 ینوآور
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د یجد یندهایا فرآیت، خدمات، محصوال یو ارائه یطراح یها، برادهیا یو کاربرد آگاهانه یمعرف ینوآور

 (.3223وست و فار، )است؛ 

 

 (.9331ا، یل) د به بازار یک محصول جدی یعبارت است از توسعه و معرف: محصول ینوآور .3

-یا تازه مید یها را جدان بالقوه آنیاست که مشتر یاکاالها، خدمات، افکار سازنده تازه: دیمحصول جد

 (.3111کاتلر و آرمسترانگ، )پندارند 

ها به روش نرا آیتنگاتنگ دارند، ز یااز محصوالت است که که با هم رابطه یگروه :د محصولیخط تول

-یعرضه م یاشناخته شده یهاان و در فروشگاهیاز مشتر یمشخص یهاکنند، به دستهیکار م یمشابه

 (.3111کاتلر و آرمسترانگ، )دارند  یمت مشخصیشوند و دامنه ق

آن اعطا  ینده قانونیبه نما ینینواختراع محصول ل است که در قبا یحق انحصار: ولاز محصیحق امت

 .شودیم

ا از نظر نام و نشان یمنحصر به فرد دارند  یهایژگیاست که و یمصرف یاز کاالها یاقالم: ژهیمحصوالت و

کاتلر و )ند یآیها بر مد آنیداران در صدد خریاز خر یاژهیت خاص هستند که گروه ویهو یدارا یتجار

 (.3111آرمسترانگ،

 

د یند تولید در فرآید و استفاده ازعناصر جدیتول یهاشامل خلق و بهبود روش: ندیفرآ ینوآور .9

 (. 322دمانپور،)باشد یکارخانه م

 .باشدیند میدر فرآ ینوآور ید برایجد یهایشامل واردکردن تکنولوژ :ندیفرآ یتکنولوژ

ارائه  یرا جهت انجام کار ینیکه راه نو یندیفرآل است که در قبا یرحق انحصا :ندیاز فرآیحق امت

 .شودیاعطا م دهد یم
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 .باشدین شده میار کوتاه و تضمیها بسیبالدرنگ زمان پاسخ به ورود یندهایدر فرآ :ند بالدرنگیفرآ

 .شرفته اشاره داردیت پیفیزات کنترل کیبه استفاده از تجه :تیفیزات کیتجه

 

بازار،  یبند، بخشیگذارمتیق یهااستین عبارت به پژوهش در بازار، سیا: یابیربازا ینوآور .1

ز و یوره)اشاره دارد یاطالعات یهاستمیس یابیو بازار یفروشخرده یهاغات، کانالیج تبلیترو

 (.9331رواردنا،ی؛ و9333هارکر،

دمت به حساب شخص ا خیکه بابت محصول  یمت عبارت است از مبلغیواژه ق :یگذارمتیق یهاروش

 (.3111کاتلر و آرمسترانگ،)شود یا سازمان منظور می

کنندگان دهد تا محصول را در دسترس مصرفیاست که شرکت انجام م ییهاتیفعال :عیتوز یهاروش

 (.3111کاتلر و آرمسترانگ، )موردنظر قرار دهد 

ا بتواند در مورد ارزش دهد تیاست که شرکت انجام م ییهاتیفعال: ج و گسترشیترو یهاروش

کاتلر و )ق کند که محصول مزبور را بخرند یان را تشویدار بدهد و مشتریخوب به خر یمحصول اطالعات

 (.3111آرمسترانگ، 

د یموفق شود با ینکه در بازار پر رقابت کنونیا یک شرکت برای :یمشتر با ارتباط تیریمد بر دیتأک

ب را یرق یهاان، طرفداران شرکتیمشتر یبرا یشتریب یهائه ارزشباشد و بتواند با ارا یمتمرکز بر مشتر

 (.3111کاتلر و آرمسترانگ، )د یبه خود جذب نما

، همچون استخدام یادار یندهایا فرآی یر در ساختار سازمانییر به تغین تعبیا :ییاجرا ینوآور .9

؛ 3229پور،ماند) ارات و پاداش اشاره داردیف، اختیص منابع، و ساختار وظایپرسنل، تخص

 (3221شنان و دمانپور،یگوپاالکر

 ( . 323ول، یفا)ها به اجزاء کوچکتر تیزکردن کارها و فعالیر :ییگرا تخصص



114 

 

ات، یش تجربیم و پاالی، تقس میتسه یجهت حرکت به فراسوکه  ییهاتیفعال (9333) یل :یتوانمندساز

 .دهستن یتوانمندساز یاصل یدن و گفتگوها، از اجزای، د تفکر

 :یمشارکت یکار طیمح

 گوش دادن به سخن دیگران، به ویژه زیردستان؛ -3

 فراهم آوردن احساس مالکیت در اندیشه و فرآورده؛ -9

 درهم شکستن فرهنگ سکوت و خاموشی؛ -1

 نشینی؛ از میان بردن حاشیه -9

 (3211دراکر،) پروردن و اختیار دادن -5

شود و ها استفاده میهای انسانی از انواع مختلف آزموناییارزیابی یا سنجش توان یبرا:  نشیگز ستمیس

 .های مختلف باشدتواند در ارتباط با زمینهاین استفاده می

را دستمزد خوب، عملکرد یباشد، ز یر استثمارید مناسب و غیها باپرداخت: خدمت جبران ستمیس

 .خوب را به دنبال خود دارد

توانا  "سندینو ین میک چنیدر مورد قصد استراتژ( 3212)هامل و پراهالد  :کیاستراتژ ینوآور .5

 . "دیجد یل خلق بازارهاید و تسهیجد یصنعت یجاد فضایا یک شرکت برایساختن 

  .های جدید بازار و جمع آوری و ارائه ایده محصوالت جدیدجستجوی فرصت :بازار یهافرصت بر تسلط

 .هاق ارتباط با آنیان از طریمشتر یازهایدرک ن: هاآن یازهاین و یمشتر شناختن

-آن یهایب و استراتژیرق یهاو کنترل بر شرکت یافق یاتخاذ استراتژ: بانیرق یهایاستراتژ شناخت

 ها

 .یانسان یرویو ن یش منابع مالیافزا :منابع شیافزا

 .ر کشورهایداشتن صادرات و واردات با سا :یالمللنیب یمجراها داشتن
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                                      4فصل 4

 قیتحق یهاافتهی
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 مقدمه 4-1

ق که یند تحقیاز فرآ یشد، مرحله بعد ی، استخراج و طبقه بندیاز گردآوریپس از آنکه اطالعات مورد ن

زان یاز م یمند به آگاهعالقه یقات سازمانیشتر تحقیدر ب. شودیل اطالعات است، آغاز میه و تحلیتجز

 یریرپذییزان تغیطور منیاز ارقام و هم یاا متوسط مجموعهین یانگی، م(یفراوان)ها دهیتکرار رخ دادن پد

ن یا. میهست( وابسته و مستقل یرهایمتغ یل به مرکز و پراکندگیزان تمایمثال م یبرا)درون مجموعه 

 یواس. مشهورند( کنندیف میمورد عالقه را توص یهادهیکه پد یآمار) یفیموضوعات به عنوان آمار توص

ا چند گروه ین دو یب یهاگر، تفاوتیکدیرها با ید از نحوه ارتباط متغیاطالعات فوق، ممکن است بخواه

 یآمار یهالیبا توجه به مطالب مذکور تحل. شودیده مینام ین موضوعات آمار استنباطیا. دیمطلع شو

ح یب تشریشد که به ترتبایم "یاستنباط"و  "یفیتوص"ل یانجام شده در پژوهش حاضر شامل هر دو تحل

 . م پرداختیات، خواهیا رد فرضیسه جهت اثبات یبه مقا SPSSکمک نرم افزار به . خواهند شد

 هاداده یفیل توصیتحل 4-2

الت و سابقه یزان تحصیت، سن، میمانند جنس( یشناختجامعه)ک یل اطالعات دموگرافیو تحله یتجز یبرا

، (نیانگیانه و میمد، م) یمکان یها، شاخصیع فراوانیل توزمانند جداو یفیتوص یآمار یهاخدمت از روش

ها استفاده ف دادهیمناسب جهت توص یو نمودارها( اریانس و انحراف معیمانند وار) یپراکندگ یهاشاخص

 . شده است

 :پرسشنامه یهاداده یفیل توصیتحل 4-3

( کیدموگراف)یشناختتیجمع یهایژگیمربوط به و یو درصد فراوان یو جداول فراوان یفیتوص یهاآماره

 .باشدیالت و سابقه خدمت میت، سن، سطح تحصیجنس: افراد که شامل
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 :هات نمونهیجنس

 .زنان هستند % 1209از افراد مرد و %  30 شتر از زنان است، یتعداد مردها ب

 نمونه ها یتیمشخصات جنس: 5  جدول

یفراوان  یدرصد فراوان   

  30  51 مرد

 1209 11 زن

 100.0 29 جمع کل

 

 جنسیت نمونه ها:10 شکل

 :هاسن نمونه

 .سال هستند 93 – 92 یدررده سن%( 9102)اکثر افراد 

 مشخصات سنی نمونه ها :6  جدول

یفراوان  یدرصد فراوان   

سال 93کمتراز  1 105 

92-93  9  9102 

12-13  9  9101 

92- 93  39 3902 

 100.0 29 جمع کل
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 مشخصات سنی نمونه ها: 11 شکل

 هاالت نمونهیزان تحصیم

       .هستند دکترامدرک  یدارا% 109نشان یهستند و کمتر دیپلم یلیمدرک تحص یاز افراد دارا%  990

 ت نمونه هاسطح تحصیال:7  جدول

                             

 

 

 

 

 میزان تحصیالت نمونه ها:12 شکل

 

یفراوان  یدرصد فراوان   

پلمید  93 990  

یکارشناس  11 1209 

ارشد یکارشناس  39 3902 

 109 1 دکترا

 100.0 29 جمع کل
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 ها     سابقه خدمت نمونه

 .سال هستند 33قه خدمت کمتر از ساب یاز افراد دارا% 9102

 سابقه خدمت نمونه ها: 8  جدول

 

 

 

 

 

 

 سابقه خدمت نمونه ها:13 شکل

 

 

 

 

یفراوان   
درصد 

یفراوان  

سال33کمتراز   9  9102 

32 - 33  15 1109 

92 - 93  39 3901 

سال به باال 13  3 303 

 100.0 29 جمع کل
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 (رنوفیاسم -آزمون کولموگروف)تحلیل نرمال بودن   4-4
 One – Sample Kolmogorov-Smirnov Testدستور  یخروج: 9جدول  

 نوآوری استراتژیک نوآوری بازاریابی نوآوری اجرائی نوآوری در فرآیند نوآوری در محصول نوآوری 

 29 29 29 29 29 29 تعداد

 33039 39013 1013 1013 33019 5301 میانگین

 90531 10993  9099 90999 3 903 330399 انحراف معیار

 30391 30223 30211 30353 30322   303 آزمون کولموگروف

p-value 3093  30331 30932 30919 30913 30351 

 

 P-VALUEچون مقدار شود یرد نم H0م، که در آزمون کولموگروف فرض ینیب یبا توجه به جدول باال  م

 . کنند یم یرویع نرمال پیاز توز ی نوآوریرهایها در متغع دادهیشده وتوز 3035شتر از یب

 One – Sample Kolmogorov-Smirnov Testخروجی دستور : 11جدول  

 نفوذ آرمانی ترغیب ذهنی رهبری تحول آفرین 
انگیزش الهام 

 بخش
 مالحظه فردی

تباطات الهام ار

 بخش

 29 29 29 29 29 29 تعداد

 1 20 33011  9103 31019 31019 15029 میانگین

 90323 10133 1 901 90295 90295 390211 انحراف معیار

 30311 30395 30333 30931 30931 30359 آزمون کولموگروف

p-value 30931 3033  3033  309 3 30395 30393 

 

 P-VALUEشود چون مقدار رد نمی H0  می بینیم، که در آزمون کولموگروف فرض با توجه به جدول باال

 .ها در متغیرهای رهبری تحول آفرین از توزیع نرمال پیروی می کنندشده وتوزیع داده 3035بیشتر از 

 .لذا شرایط برای ایجاد ارتباط رگرسیونی بین متغیرها برقرار است 
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 :فرضیات تحقیق 4-5

 :اصلیه یفرض یبررس 4-5-1

 .ها ارتباط معناداری وجود داردبین رهبری تحول آفرین و نوآوری در شرکت. 3

 H0 :بین رهبری تحول آفرین و نوآوری ارتباط معناداری وجود ندارد 

 H1 :بین رهبری تحول آفرین و نوآوری ارتباط معناداری وجود دارد 

 نوآوریو ل آفرین رهبری تحور یدو متغ یهمبستگ: 11جدول  

 
 

رهبری تحول 

 آفرین
 نوآوری

رسونیپ یب همبستگیضر  

 

 30133 1.000 رهبری تحول آفرین

 1.000 30133 نوآوری

p-value 

 

 000. . رهبری تحول آفرین

 . 000. نوآوری

 تعداد
 

 29 29 رهبری تحول آفرین

 29 29 نوآوری

 

 Fوط به آزمونج مربینتا: 12جدول  

 
مجموع 

 مربعات
یه آزادجدر ن مربعاتیانگیم   Fآزمون 

P-

VALUE 

ونیرگرس  1 230319 1 1 230319 1101 5 .000 

   0511 1 29 30995 12 مانده ها یباق

    21 31 530 35 جمع کل

 

 tون ون وآزمیر مستقل در مدل رگرسیب متغیج مربوط به ضرینتا: 13جدول  

یونیمدل رگرس  

 
 

ب قبل از استاندارد شدنیضرا  
ب بعد یضرا

 ازاستاندارد شده
 t p-valueآزمون

ب یضرا

 β یونیرگرس

ار یانحراف مع

 خطا
 βیونیب رگرسیضرا

 920121 50313  50199 .000 ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

 000. 20991 30133  3032 30231 نوآوری
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ر یمتغن دو ین ایم که بینیبیم نوآوریو  رهبری تحول آفرین یگب همبستیبا توجه به جدول ضر

 .اشندیداشته  یونیرگرس یتوانند ارتباط خطیوجود دارد و م یهمبستگ

ن یمخالف صفر است و باا 1βب یضر یعنیشده،  3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

و  مستقلر یبه عنوان متغ ی تحول آفرینرهبرن یساده ب یون خطیک مدل رگرسیجاد یط ایوجود شرا

 .برقرار است نوآوری به عنوان متغیر وابسته

 :باشد یر میبه صورت ز یونیمدل رگرس  tبا توجه به جدول مربوط به آزمون

            Y = β0 + β1X +   

 
 نوآوری = 920121+ 30231 ×رهبری تحول آفرین

 :اولفرعی  هیفرض یبررس 4-5-2

 ین مولفه ترغیب ذهنی و نوآوری رابطه معناداری وجود داردب -3

 H0  :بین مولفه ترغیب ذهنی و نوآوری رابطه معناداری وجود ندارد

 H1   :بین مولفه ترغیب ذهنی و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد

 

 و نوآوریترغیب ذهنی همبستگی دو متغیر : 14جدول  

 
 

ذهنیترغیب   نوآوری 

 یب همبستگیضر

رسونیپ  

 0.959 1.000 ترغیب ذهنی

 1.000 30959 نوآوری

p-value 
 000. . ترغیب ذهنی

 . 000. نوآوری

 تعداد
 29 29 ترغیب ذهنی

 29 29 نوآوری

 

 Fنتایج مربوط به آزمون: 15جدول  
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مجموع 

 مربعات
یدرحه آزاد ن مربعاتیانگیم   Fآزمون 

P-

VALUE 

ونیرگرس  3 503 3 1 3 503 3 910  1 .333 

مانده ها یباق   930192 29  021    

    21 0132 13 جمع کل

 

 tنتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل در مدل رگرسیون وآزمون : 16جدول  

 
 

ب قبل از استاندارد شدنیضرا هب بعد ازاستاندارد شدیضرا   

 یونیب رگرسیضرا t p-valueآزمون
β 

 Beta ار خطایانحراف مع

مقدار عرض از 

 ( 0β)مبدأ

 0235 30991  90115 0.000 

 000. 9 901 30959 30391 30331 نوآوری

 

 یر همبستگین دومتغین ایم که بینیب یم و نوآوری ترغیب ذهنی نیب یب همبستگیبا توجه به جدول ضر

که کمتر  P-VALUEومقدار  Fمقدار آزمون  .اشندیداشته  یونیرگرس یند ارتباط خطتوانیوجود دارد و م

 یون خطیک مدل رگرسیجاد یط این وجود شرایمخالف صفر است وباا 1βب یضر یعنیشده،  3035از 

 .برقرار است وابستهر یبه عنوان متغ نوآوریو  مستقلر یبه عنوان متغ ترغیب ذهنین یساده ب

 :باشد یر میبه صورت ز یونیمدل رگرس  tمربوط به آزمونبا توجه به جدول 

            Y = β0 + β1X +   

 
 نوآوری = 0235 +   30331 ×ترغیب ذهنی

 فرعی دومه یفرض یبررس 4-5-3

 .بین  مولفه نفوذ آرمانی و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد-9

 H0 . :بین  مولفه نفوذ آرمانی و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد                                               

 H1  :بین  مولفه نفوذ آرمانی و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد                                               
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 نفوذ آرمانی و نوآوریر یدو متغ یهمبستگ17  جدول

 

 
 

مانینفوذ آر  نوآوری 

ضریب همبستگی 

 پیرسون
 

 30959 1.000 نفوذ آرمانی

 1.000 30959 نوآوری

p-value 

 

 0.000 . نفوذ آرمانی

 . 0.000 نوآوری

 تعداد
 

 29 29 نفوذ آرمانی

 29 29 نوآوری

  

 Fج مربوط به آزمونینتا:  18جدول  

 
مجموع 

 مربعات
یدرجه آزاد ن مربعاتیگانیم   Fآزمون 

P-

VALUE 

ونیرگرس  3 503 3 1 3 503 3 910  1 0.000 

مانده ها یباق   930192 29  021    

    21 0132 13 جمع کل

 

 tون وآزمون یر مستقل در مدل رگرسیب متغیج مربوط به ضرینتا: 19جدول  

یونیمدل رگرس  

 

ب قبل از استاندارد شدنیضرا  
ب بعد یراض

 ازاستاندارد شده
 tآزمون

p-

value ب یضرا

 β یونیرگرس

انحراف 

ار خطایمع  

ب یضرا

 βیونیرگرس

 0235 30991  90115 30333  ( 0β) مقدار عرض از مبدأ

 0.000 9 901 30959 30391 30311 نوآوری

 

 یر همبستگین دو متغین ایم که بینیبیم و نوآوری نفوذ آرمانین یب یب همبستگیبا توجه به جدول ضر

 .اشندیداشته  یونیرگرس یتوانند ارتباط خطیوجود دارد و م
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ن یمخالف صفر است و باا 1βب یضر یعنیشده،  3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fومقدار آزمون

به  نفوذ آرمانیر وابسته و یبه عنوان متغ نوآورین یساده ب یون خطیک مدل رگرسیجاد یط ایوجود شرا

 .ر مستقل برقرار استیمتغ عنوان

 :باشدیر میبه صورت ز یونیمدل رگرس  tبا توجه به جدول مربوط به آزمون

 

            Y = β0 + β1X +   

 
    ینوآور = 0235 +   30311 ×نفوذ آرمانی                                                     

 فرعی سومه یفرض یبررس 4-5-4

 .ن مولفه انگیزش الهام بخش و نوآوری رابطه معناداری وجود داردبی. 1

 

 H0 . :بین مولفه انگیزش الهام بخش و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد                                       

 H1  :  .وجود دارد بین مولفه انگیزش الهام بخش و نوآوری رابطه معناداری                                      

 

 نوآوریو انگیزش الهام بخش ریدو متغ یهمبستگ:  21جدول  

 

 

انگیزش الهام 

 بخش
 نوآوری

رسونیپ یب همبستگیضر  

 

  3051 1.000 انگیزش الهام بخش

 1.000  3051 نوآوری

p-value 

 

 30333 . انگیزش الهام بخش

 . 30333 نوآوری

 تعداد
 

نگیزش الهام بخشا  29 29 

 29 29 نوآوری

 Fج مربوط به آزمونینتا : 21جدول  

 
مجموع 

 مربعات
یدرجه آزاد ن مربعاتیانگیم   Fآزمون 

P-

VALUE 
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ونیرگرس  1130319 1 1130319 950 31 30333 

مانده ها یباق  39190511 29 3 033    

    21  3 99390 جمع کل

 

 tون و آزمون یر مستقل در مدل رگرسیب متغیج مربوط به ضرینتا: 22 جدول 

یونیمدل رگرس  

 

ب قبل از استاندارد شدنیضرا ب بعد ازاستاندارد شدهیضرا   

ب یضرا t p-valueآزمون

 β یونیرگرس

انحراف 

ار خطایمع  
 βیونیب رگرسیضرا

 390132 903 1  5029  0.000 ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

 0.333 0159   3051 0.393 30913 نوآوری

 

ر ین دومتغین ایم که بینیبیم انگیزش الهام بخش و نوآورین یب یب همبستگیبا توجه به جدول ضر

 .اشندیداشته  یونیرگرس یتوانند ارتباط خط یوجود دارد و م یهمبستگ

ن یمخالف صفر است و با ا 1βب یضر یعنی شده، 3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

انگیزش الهام ر وابسته و یبه عنوان متغ ین نوآوریساده ب یون خطیک مدل رگرسیجاد یط ایوجود شرا

 .ر مستقل برقرار استیبه عنوان متغ بخش

 :باشد یر میبه صورت ز یونیمدل رگرس  tبا توجه به جدول مربوط به آزمون

            Y = β0 + β1X +   

 
  ینوآور = 390132+    30913 × انگیزش الهام بخش

 بررسی فرضیه فرعی چهارم4-5-5

 .وآوری رابطه معناداری وجود داردبین مولفه مالحظه فردی و ن. 9

 H0: بین مولفه مالحظه فردی و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد                                             

 H1  : بین مولفه مالحظه فردی و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد                                           
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 نوآوریومالحظه فردی و همبستگی دو متغیر 23  جدول

 

 
 نوآوری مالحظه فردی

 ضریب همبستگی پیرسون

 

 51 30 1.000 مالحظه فردی

 1.000 51 30 نوآوری

p-value 

 

 30333 . مالحظه فردی

 . 30333 نوآوری

 تعداد
 

 29 29 مالحظه فردی

 29 29 نوآوری

 Fنتایج مربوط به آزمون: 24جدول  

 
مجموع 

 مربعات
 Fآزمون میانگین مربعات درجه آزادی

P-

VALUE 

 30333 10533  9190115 1 9190115 رگرسیون

ه هاباقی ماند  511021  29  0191   

    21 33310153 جمع کل

 tنتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل در مدل رگرسیون و آزمون : 25جدول  

 

 مدل رگرسیونی
 

 ضرایب بعد ازاستاندارد شده ضرایب قبل از استاندارد شدن

ضرایب  t p-valueآزمون

 βرگرسیونی 

انحراف 

امعیار خط  
 βضرایب رگرسیونی

 30 21 301 9  30539 30 33 ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

 0.333 10911 51 30  3039  3093 نوآوری

 

بینیم که بین این دومتغیر و نوآوری می مالحظه فردیبا توجه به جدول ضریب همبستگی بین 

-Pو مقدار  Fار آزمون مقد .همبستگیوجود دارد و می توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشند

VALUE  1شده، یعنی ضریب  3035که کمتر ازβ  مخالف صفر است و با این وجود شرایط ایجاد یک مدل

به عنوان متغیر مستقل برقرار  مالحظه فردیرگرسیون خطی ساده بین نوآوری به عنوان متغیر وابسته و 

 .است
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 :باشد رت زیر میمدل رگرسیونی به صو  tبا توجه به جدول مربوط به آزمون

 

            Y = β0 + β1X +   

 
 نوآوری  = 21 30+     3093 × مالحظه فردی

 بررسی فرضیه فرعی پنجم 4-5-6

 .بطه معناداری وجود داردبین مولفه ارتباطات الهام بخش و نوآوری را. 5

 H0: و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد   خشارتباطات الهام ببین مولفه                                        

 H1  : و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد  ارتباطات الهام بخشبین مولفه                                       

 و ونوآوری ارتباطات الهام بخشهمبستگی دو متغیر 26  جدول

 

 

ارتباطات الهام 

 بخش
 نوآوری

 ضریب همبستگی پیرسون

 

 30515 1.000 ارتباطات الهام بخش

 1.000 30515 نوآوری

p-value 

 

 30333 . ارتباطات الهام بخش

 . 30333 نوآوری

 تعداد
 

 29 29 ارتباطات الهام بخش

 29 29 نوآوری

 Fنتایج مربوط به آزمون:   27جدول  

 
مجموع 

 مربعات
زادیدرجه آ  Fآزمون میانگین مربعات 

P-

VALUE 

 30333 0112 1  391053 1  391053 رگرسیون

   3 109 29 1310959 باقی مانده ها

    21 1 99502 جمع کل

 tنتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل در مدل رگرسیون و آزمون : 28جدول  

 مدل رگرسیونی
 

ارد شدنضرایب قبل از استاند  ضرایب بعد ازاستاندارد شده 
 t p-valueآزمون

ضرایب  انحراف   βضرایب رگرسیونی
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 معیار خطا βرگرسیونی 

 10 19 3033   10 31 30333 ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

 0.333 0313  30515 30332 30331 نوآوری

ینیم که بین این دومتغیر بو نوآوری می بین ارتباطات الهام بخشبا توجه به جدول ضریب همبستگی 

 .همبستگی وجود دارد و می توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشند

مخالف صفر است و با این  1βشده، یعنی ضریب  3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

الهام  اتارتباطوجود شرایط ایجاد یک مدل رگرسیون خطی ساده بین نوآوری به عنوان متغیر وابسته و 

مدل رگرسیونی به صورت   tبا توجه به جدول مربوط به آزمون  .بخش به عنوان متغیر مستقل برقرار است

 :باشد زیر می

            Y = β0 + β1X +   

 
 ینوآور = 19 10+    30331 × ارتباطات الهام بخش

 زیر شاخه های فرضیات فرعیبررسی  4-6

 فرضیه فرعی اول زیر شاخه اول ازبررسی  4-6-1

 .بطه معناداری وجود داردرا محصول و نوآوریترغیب ذهنی بین مولفه . 5

 H0: رابطه معناداری وجود دارد   محصول و نوآوری ترغیب ذهنیبین مولفه                                      

 H1  : رابطه معناداری وجود دارد  محصول و نوآوری ترغیب ذهنیبین مولفه                                   

 محصول و ونوآوری ترغیب ذهنی همبستگی دو متغیر29  جدول

 

 
 نوآوری 

 ضریب همبستگی پیرسون

 

 30991 1.000 ترغیب ذهنی

محصول نوآوری  30991 1.000 

p-value 30333 . ترغیب ذهنی 
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محصول نوآوری   30333 . 

 تعداد
 

ذهنیترغیب   29 29 

محصول نوآوری  29 29 

 Fنتایج مربوط به آزمون: 31جدول  

 
مجموع 

 مربعات
 Fآزمون میانگین مربعات درجه آزادی

P-

VALUE 

 30333 20.460 146.786 1 146.786 رگرسیون

   7.174 29 660.022 باقی مانده ها

    21 806.809 جمع کل

 tنتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل در مدل رگرسیون و آزمون : 31جدول  

 مدل رگرسیونی
 

 ضرایب بعد ازاستاندارد شده ضرایب قبل از استاندارد شدن

ضرایب  t p-valueآزمون

 βرگرسیونی 

انحراف 

 معیار خطا
 βضرایب رگرسیونی

 7.474 1.409  5.304 30333 ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

محصول نوآوری  0.582 0.129 0.427 4.523 0.333 

 

بینیم که بین این دومتغیر می محصول و نوآوریترغیب ذهنی  با توجه به جدول ضریب همبستگی بین 

 .همبستگی وجود دارد و می توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشند

مخالف صفر است و با این  1βی ضریب شده، یعن 3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

ترغیب  به عنوان متغیر وابسته و محصول وجود شرایط ایجاد یک مدل رگرسیون خطی ساده بین نوآوری

مدل رگرسیونی به صورت   tبا توجه به جدول مربوط به آزمون.  به عنوان متغیر مستقل برقرار است ذهنی

 :زیر می باشد

            Y = β0 + β1X +   

 
     محصول نوآوری = 10919+    30331 × ترغیب ذهنی                                                       
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 بررسی زیر شاخه دوم از فرضیه فرعی اول 4-6-2

 .بطه معناداری وجود داردرا فرآیند و نوآوری ترغیب ذهنی بین مولفه. 5

 H0: رابطه معناداری وجود دارد   فرآیند و نوآوری ترغیب ذهنیبین مولفه                                      

 H1  : رابطه معناداری وجود دارد  فرآیند و نوآوری ترغیب ذهنیبین مولفه                                    

 فرآیند و نوآوری ترغیب ذهنی همبستگی دو متغیر32  جدول

 

 
یب ذهنیترغ ی فرایندنوآور   

 ضریب همبستگی پیرسون

 

 30111 1.000 ترغیب ذهنی

فرآیند نوآوری  30111 1.000 

p-value 

 

 30333 . ترغیب ذهنی

فرآیند نوآوری  30333 . 

 تعداد
 

 29 29 ترغیب ذهنی

فرآیند نوآوری  29 29 

 Fنتایج مربوط به آزمون: 33جدول  

 
وع مجم

 مربعات
 Fآزمون میانگین مربعات درجه آزادی

P-

VALUE 

 30333 9 3501 3350999 1 3350999 رگرسیون

   1035 29 5 2301  باقی مانده ها

    21 0132 13 جمع کل

 tنتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل در مدل رگرسیون و آزمون : 34جدول  

 مدل رگرسیونی
 

ب قبل از استاندارد شدنضرای  ضرایب بعد ازاستاندارد شده 

ضرایب  t p-valueآزمون

 βرگرسیونی 

انحراف 

 معیار خطا
 βضرایب رگرسیونی

 20139 303 9  20399 30333 ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

فرایند نوآوری  3095  3033  30111 10232 0.333 

 

بینیم که بین این دومتغیر می فرایند و نوآوری یترغیب ذهن با توجه به جدول ضریب همبستگی بین

 .همبستگی وجود دارد و می توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشند
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مخالف صفر است و با این  1βشده، یعنی ضریب  3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

ترغیب ه عنوان متغیر وابسته و ب فرآیند وجود شرایط ایجاد یک مدل رگرسیون خطی ساده بین نوآوری

مدل رگرسیونی به صورت   tبا توجه به جدول مربوط به آزمون.  به عنوان متغیر مستقل برقرار استذهنی 

 :زیر می باشد

            Y = β0 + β1X +   

 
    فرآیندنوآوری  = 20139+     3095 × ترغیب ذهنی                                                            

 از فرضیه فرعی اول سومبررسی زیر شاخه  4-6-3

 .بطه معناداری وجود داردرا اجرایی و نوآوری ترغیب ذهنی بین مولفه. 5

 H0: دارد  نرابطه معناداری وجود اجرایی و نوآوری  ترغیب ذهنی بین مولفه                                

 H1  : رابطه معناداری وجود دارد  اجرایی و نوآوری ترغیب ذهنیبین مولفه                                    

 همبستگی دو متغیر ترغیب ذهنی و ونوآوری اجرایی : 35  جدول

 

 
اجرایی نوآوری ترغیب ذهنی  

 ضریب همبستگی پیرسون

 

 30921 1.000 ترغیب ذهنی

اجرایی نوآوری  30921 1.000 

p-value 

 

 30333 . ترغیب ذهنی

 . 30333 نوآوری اجرایی

 تعداد
 

 29 29 ترغیب ذهنی

 29 29 نوآوری اجرایی

 Fنتایج مربوط به آزمون:36جدول  

 
مجموع 

 مربعات
 Fآزمون میانگین مربعات درجه آزادی

P-

VALUE 

 30339 10233 2 1303 1 2 1303 رگرسیون

    1022 29 12 1150 باقی مانده ها
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    21 0132 13 جمع کل

 

 tنتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل در مدل رگرسیون و آزمون :37جدول  

 مدل رگرسیونی
 

 ضرایب بعد ازاستاندارد شده ضرایب قبل از استاندارد شدن

ضرایب  t p-valueآزمون

 βرگرسیونی 

انحراف 

 معیار خطا
 βضرایب رگرسیونی

 330519 30325  20 51 30333 ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

اجرایی نوآوری  30151 30393 30921 90211 0.339 

 

 

بینیم که بین این دومتغیر می اجرایی و نوآوری ترغیب ذهنی با توجه به جدول ضریب همبستگی بین

 .گرسیونی داشته یاشندهمبستگی وجود دارد و می توانند ارتباط خطی ر

مخالف صفر است و با این  1βشده، یعنی ضریب  3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

ترغیب به عنوان متغیر وابسته و  اجرایی وجود شرایط ایجاد یک مدل رگرسیون خطی ساده بین نوآوری

مدل رگرسیونی به صورت   tط به آزمونبا توجه به جدول مربو.  به عنوان متغیر مستقل برقرار استذهنی 

 :زیر می باشد

            Y = β0 + β1X +   

 
   ی اجرایینوآور = 330519+    30151 × ترغیب ذهنی                                                   

 از فرضیه فرعی اول چهارم زیر شاخهبررسی  4-6-4

 .بطه معناداری وجود داردرا بازاریابی وآوریو نترغیب ذهنی بین مولفه . 5

 H0: رابطه معناداری وجود دارد  بازاریابی و نوآوری  ترغیب ذهنی بین مولفه                                 

 H1  : رابطه معناداری وجود دارد بازاریابی و نوآوری  ترغیب ذهنیبین مولفه                                  

 



134 

 

 بازاریابی و نوآوری ترغیب ذهنی همبستگی دو متغیر38  لجدو

 

 
بازاریابی نوآوری ترغیب ذهنی  

 ضریب همبستگی پیرسون

 

 30139 1.000 ترغیب ذهنی

بازاریابی نوآوری  30139 1.000 

p-value 

 

 30333 . ترغیب ذهنی

 . 30333 نوآوری بازاریابی

 تعداد
 

 29 29 ترغیب ذهنی

 29 29 نوآوری بازاریابی

 Fنتایج مربوط به آزمون: 39جدول  

 
مجموع 

 مربعات
 Fآزمون میانگین مربعات درجه آزادی

P-

VALUE 

 30331 20939 1 1101 1 1 1101 رگرسیون

   10219 29  111099 باقی مانده ها

    21 0132 13 جمع کل

 tنتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل در مدل رگرسیون و آزمون  41جدول  

 مدل رگرسیونی
 

 ضرایب بعد ازاستاندارد شده ضرایب قبل از استاندارد شدن

ضرایب  t p-valueآزمون

 βرگرسیونی 

انحراف 

 معیار خطا
 βضرایب رگرسیونی

 330931 30329  10513 30333 ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

بازاریابی نوآوری  30919 30323 30139 10319 0.331 

 

 

بینیم که بین این دومتغیر می بازاریابی و نوآوریترغیب ذهنی با توجه به جدول ضریب همبستگی بین 

 .همبستگی وجود دارد و می توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشند

مخالف صفر است و با این  1β، یعنی ضریب شده 3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

ترغیب  به عنوان متغیر وابسته و بازاریابی وجود شرایط ایجاد یک مدل رگرسیون خطی ساده بین نوآوری

مدل رگرسیونی به صورت   tبا توجه به جدول مربوط به آزمون.  به عنوان متغیر مستقل برقرار است ذهنی

 :زیر می باشد
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            Y = β0 + β1X +   

 
   بازاریابینوآوری   = 330931+    30919 × ترغیب ذهنی                                                         

 زیر شاخه پنجم از فرضیه فرعی اول بررسی  4-6-5

 .بطه معناداری وجود داردرا استراتژیک و نوآوریترغیب ذهنی بین مولفه . 5

 H0: رابطه معناداری وجود دارد  استراتژیک و نوآوری  ترغیب ذهنیبین مولفه                                   

 H1  : رابطه معناداری وجود دارد  استراتژیک و نوآوری ترغیب ذهنیبین مولفه                                  

 ی و ونوآوری استراتژیکهمبستگی دو متغیر ترغیب ذهن :41  جدول

 

 
استراتزیک نوآوری ترغیب ذهنی  

 ضریب همبستگی پیرسون

 

 30129 1.000 ترغیب ذهنی

استراتژیک نوآوری  30129 1.000 

p-value 

 

 30333 . ترغیب ذهنی

 . 30333 نوآوری استراتژیک

 تعداد
 

 29 29 ترغیب ذهنی

 29 29 نوآوری استراتژیک

 Fنتایج مربوط به آزمون:42جدول  

 
مجموع 

 مربعات
 Fآزمون میانگین مربعات درجه آزادی

P-

VALUE 

 30333 0112 3 3990933 1 3990933 رگرسیون

   10993 29 32 190  باقی مانده ها

    21 0132 13 جمع کل

 tدل رگرسیون و آزمون نتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل در م: 43جدول  

 مدل رگرسیونی
 

 ضرایب بعد ازاستاندارد شده ضرایب قبل از استاندارد شدن

ضرایب  t p-valueآزمون

 βرگرسیونی 

انحراف 

 معیار خطا
 βضرایب رگرسیونی

 20351 3031   10133 30333 ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

استراتژیک نوآوری  309 3 30331 30129 90323 0.333 
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بینیم که بین این دومتغیر میاستراتژیک و نوآوری ترغیب ذهنی با توجه به جدول ضریب همبستگی بین 

 .همبستگی وجود دارد و می توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشند

مخالف صفر است و با این  1βشده، یعنی ضریب  3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

 به عنوان متغیر وابسته واستراتژیک د یک مدل رگرسیون خطی ساده بین نوآوری وجود شرایط ایجا

مدل رگرسیونی به   tبا توجه به جدول مربوط به آزمون.  به عنوان متغیر مستقل برقرار است ترغیب ذهنی

 :صورت زیر می باشد

            Y = β0 + β1X +   

 
    استراتژیک نوآوری = 20351+    3 309 ×  ترغیب ذهنی                                                   

 زیر شاخه اول از فرضیه فرعی دومبررسی  4-6-6

 .بطه معناداری وجود داردبین مولفه نفوذ آرمانی و نوآوری محصول را. 5

 H0: ه معناداری وجود دارد  بین مولفه نفوذ آرمانی و نوآوری محصول رابط                                     

 H1  : بین مولفه نفوذ آرمانی و نوآوری محصول رابطه معناداری وجود دارد                                   

 همبستگی دو متغیر نفوذ آرمانی و نوآوری محصول44  جدول

 

 

 
 نوآوری محصول نفوذ آرمانی

 ضریب همبستگی پیرسون

 

 30991 1.000 نفوذ آرمانی

 1.000 30991 نوآوری محصول

p-value 

 

 30333 . نفوذ آرمانی

 . 30333 نوآوری محصول

 29 29 نفوذ آرمانی تعداد
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 29 29 نوآوری محصول 

 Fنتایج مربوط به آزمون 45جدول 

 
مجموع 

 مربعات
 Fآزمون میانگین مربعات درجه آزادی

P-

VALUE 

 30333 20.460 146.786 1 146.786 رگرسیون

   7.174 29 660.022 باقی مانده ها

    21 806.809 جمع کل

 tنتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل در مدل رگرسیون و آزمون 46جدول  

 مدل رگرسیونی
 

هضرایب بعد ازاستاندارد شد ضرایب قبل از استاندارد شدن  

ضرایب  t p-valueآزمون

 βرگرسیونی 

انحراف 

 معیار خطا
 βضرایب رگرسیونی

 7.474 1.409  5.304 30333 ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

 0.333 4.523 0.427 0.129 0.582 نوآوری محصول

 

 

بینیم که بین این دومتغیر و نوآوری محصول می نفوذ آرمانی با توجه به جدول ضریب همبستگی بین 

 .همبستگی وجود دارد و می توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشند

مخالف صفر است و با این  1βشده، یعنی ضریب  3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

نفوذ وجود شرایط ایجاد یک مدل رگرسیون خطی ساده بین نوآوری محصول به عنوان متغیر وابسته و 

مدل رگرسیونی به صورت   tبا توجه به جدول مربوط به آزمون.  یر مستقل برقرار استبه عنوان متغ آرمانی

 :زیر می باشد

            Y = β0 + β1X +   

 
 نوآوری محصول     = 10919+    30331 × نفوذ آرمانی                                                              
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 خه دوم از فرضیه فرعی دومبررسی زیر شا 4-6-7

 .بطه معناداری وجود داردو نوآوری فرآیند را نفوذ آرمانیبین مولفه . 5

 H0: و نوآوری فرآیند رابطه معناداری وجود دارد   نفوذ آرمانیبین مولفه                                      

 H1  : و نوآوری فرآیند رابطه معناداری وجود دارد  نفوذ آرمانیبین مولفه                                    

 و نوآوری فرآیند نفوذ آرمانیهمبستگی دو متغیر 47  جدول

 

 
فرایند نوآوری نفوذآرمانی  

 ضریب همبستگی پیرسون

 

 30111 1.000 نفوذ آرمانی

 1.000 30111 نوآوری فرآیند

p-value 

 

 30333 . نفوذ آمرانی

 . 30333 نوآوری فرآیند

 تعداد
 

 29 29 نفوذ آرمانی

 29 29 نوآوری فرآیند

 Fنتایج مربوط به آزمون48جدول  

 
مجموع 

 مربعات
 Fآزمون میانگین مربعات درجه آزادی

P-

VALUE 

 30333 9 3501 3350999 1 3350999 رگرسیون

   1035 29 5 2301  باقی مانده ها

    21 0132 13 جمع کل

 tنتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل در مدل رگرسیون و آزمون 49  جدول

 مدل رگرسیونی
 

 ضرایب بعد ازاستاندارد شده ضرایب قبل از استاندارد شدن

ضرایب  t p-valueآزمون

 βرگرسیونی 

انحراف 

 معیار خطا
 βضرایب رگرسیونی

 20139 303 9  20399 30333 ( 0β)ض از مبدأمقدار عر

 0.333 10232 30111  3033  3095 نوآوری فرایند

 

بینیم که بین این دومتغیر یند میآو نوآوری فر نفوذ آرمانیبا توجه به جدول ضریب همبستگی بین 

 .همبستگی وجود دارد و می توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشند
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مخالف صفر است و با این  1βشده، یعنی ضریب  3035که کمتر از  P-VALUEقدار و م Fمقدار آزمون 

نفوذ وجود شرایط ایجاد یک مدل رگرسیون خطی ساده بین نوآوری فرآیند به عنوان متغیر وابسته و 

مدل رگرسیونی به صورت   tبا توجه به جدول مربوط به آزمون.  به عنوان متغیر مستقل برقرار است آرمانی

 :می باشد زیر

            Y = β0 + β1X +   

 
 نوآوری فرآیند    = 20139+     3095 × نفوذ آرمانی                                                            

 بررسی زیر شاخه سوم از فرضیه فرعی دوم 4-6-8

 .وجود داردو نوآوری اجرایی رابطه معناداری  نفوذ آرمانیبین مولفه . 5

 H0: و نوآوری اجرایی رابطه معناداری وجود دارد   نفوذ آرمانیبین مولفه                                 

 H1  : و نوآوری اجرایی رابطه معناداری وجود دارد  نفوذ آرمانیبین مولفه                                    

 و ونوآوری اجرایی نفوذ آرمانیی دو متغیر همبستگ50  جدول

 

 
اجرایی نوآوری نفوذ آرمانی  

 ضریب همبستگی پیرسون

 

 30921 1.000 نفوذ آرمانی

 1.000 30921 نوآوری اجرایی

p-value 

 

 30333 . نفوذ آرمانی

 . 30333 نوآوری اجرایی

 تعداد
 

 29 29 نفوذ آرمانی

 29 29 نوآوری اجرایی

 Fنتایج مربوط به آزمون51جدول  

 
مجموع 

 مربعات
 Fآزمون میانگین مربعات درجه آزادی

P-

VALUE 

 30339 10233 2 1303 1 2 1303 رگرسیون

    1022 29 12 1150 باقی مانده ها
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    21 0132 13 جمع کل

 tدر مدل رگرسیون و آزمون نتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل 52جدول  

 مدل رگرسیونی
 

 ضرایب بعد ازاستاندارد شده ضرایب قبل از استاندارد شدن

ضرایب  t p-valueآزمون

 βرگرسیونی 

انحراف 

 معیار خطا
 βضرایب رگرسیونی

 330519 30325  20 51 30333 ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

 0.339 90211 30921 30393 30151 نوآوری اجرایی

 

بینیم که بین این دومتغیر و نوآوری اجرایی می نفوذ آرمانیبا توجه به جدول ضریب همبستگی بین 

 .همبستگی وجود دارد و می توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشند

مخالف صفر است و با این  1βشده، یعنی ضریب  3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

نفوذ د یک مدل رگرسیون خطی ساده بین نوآوری اجرایی به عنوان متغیر وابسته و وجود شرایط ایجا

مدل رگرسیونی به صورت   tبا توجه به جدول مربوط به آزمون.  به عنوان متغیر مستقل برقرار است آرمانی

 ی باشدزیر م

            Y = β0 + β1X +   

 
 نوآوری اجرایی   = 330519+    30151 × نفوذ آرمانی                                                   

 بررسی زیر شاخه چهارم از فرضیه فرعی دوم 4-6-9

 .بطه معناداری وجود داردو نوآوری بازاریابی را نفوذ آرمانیبین مولفه . 5

 H0: ه معناداری وجود دارد  و نوآوری بازاریابی رابط نفوذ آرمانیبین مولفه                                  

 H1  : و نوآوری بازاریابی رابطه معناداری وجود دارد  نفوذ آرمانیبین مولفه                                  

 و نوآوری بازاریابی نفوذ آرمانیهمبستگی دو متغیر 53  جدول

 

 
 نوآوری بازاریابی نفوذ آرمانی
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ی پیرسونضریب همبستگ  

 

 30139 1.000 نفوذ آرمانی

 1.000 30139 نوآوری بازاریابی

p-value 

 

 30333 . نفوذ آرمانی

 . 30333 نوآوری بازاریابی

 تعداد
 

 29 29 نفوذ آرمانی

 29 29 نوآوری بازاریابی

 Fنتایج مربوط به آزمون54جدول  

 
مجموع 

 مربعات
نگین مربعاتمیا درجه آزادی  Fآزمون 

P-

VALUE 

 30331 20939 1 1101 1 1 1101 رگرسیون

   10219 29  111099 باقی مانده ها

    21 0132 13 جمع کل

 tنتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل در مدل رگرسیون و آزمون 55جدول  

 مدل رگرسیونی
 

بعد ازاستاندارد شده ضرایب ضرایب قبل از استاندارد شدن  

ضرایب  t p-valueآزمون

 βرگرسیونی 

انحراف 

 معیار خطا
 βضرایب رگرسیونی

 330931 30329  10513 30333 ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

 0.331 10319 30139 30323 30919 نوآوری بازاریابی

بینیم که بین این دومتغیر و نوآوری بازاریابی می نفوذ آرمانیبا توجه به جدول ضریب همبستگی بین 

 .همبستگی وجود دارد و می توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشند

مخالف صفر است و با این  1βشده، یعنی ضریب  3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

نفوذ ته و وجود شرایط ایجاد یک مدل رگرسیون خطی ساده بین نوآوری بازاریابی به عنوان متغیر وابس

مدل رگرسیونی به صورت   tبا توجه به جدول مربوط به آزمون.  به عنوان متغیر مستقل برقرار است آرمانی

 :زیر می باشد

            Y = β0 + β1X +   

 
 ری  بازاریابی  نوآو = 330931+    30919 × نفوذ آرمانی                                                         
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 بررسی زیر شاخه پنجم از فرضیه فرعی دوم 4-6-11

 .و نوآوری استراتژیک رابطه معناداری وجود دارد نفوذ آرمانیبین مولفه . 5

 

 H0: و نوآوری استراتژیک رابطه معناداری وجود دارد   نفوذ آرمانیبین مولفه                                   

 H1  : و نوآوری استراتژیک رابطه معناداری وجود دارد  نفوذ آرمانیبین مولفه                                  

 استراتژیک و ونوآوری نفوذ آرمانی همبستگی دو متغیر56  جدول

 

 

 
 نوآوری استراتزیک نفوذ آرمانی

 ضریب همبستگی پیرسون

 

 30129 1.000 نفوذ آرمانی

ژیکنوآوری استرات  30129 1.000 

p-value 

 

 30333 . نفوذ آرمانی

 . 30333 نوآوری استراتژیک

 تعداد
 

 29 29 نفوذ آرمانی

 29 29 نوآوری استراتژیک

 Fنتایج مربوط به آزمون57جدول  

 
مجموع 

 مربعات
 Fآزمون میانگین مربعات درجه آزادی

P-

VALUE 

 30333 0112 3 3990933 1 3990933 رگرسیون

   10993 29 32 190  باقی مانده ها

    21 0132 13 جمع کل

 tنتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل در مدل رگرسیون و آزمون 58جدول  

 مدل رگرسیونی
 

 ضرایب بعد ازاستاندارد شده ضرایب قبل از استاندارد شدن

ضرایب  t p-valueآزمون

 βرسیونی رگ

انحراف 

 معیار خطا
 βضرایب رگرسیونی

 20351 3031   10133 30333 ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

 0.333 90323 30129 30331 3 309 نوآوری استراتژیک
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بینیم که بین این دومتغیر و نوآوری استراتژیک می نفوذ آرمانیبا توجه به جدول ضریب همبستگی بین 

 .می توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشندهمبستگی وجود دارد و 

مخالف صفر است و با این  1βشده، یعنی ضریب  3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

نفوذ وجود شرایط ایجاد یک مدل رگرسیون خطی ساده بین نوآوری استراتژیک به عنوان متغیر وابسته و 

مدل رگرسیونی به صورت   tبا توجه به جدول مربوط به آزمون.  استبه عنوان متغیر مستقل برقرار  آرمانی

 :زیر می باشد

            Y = β0 + β1X +   

 
 نوآوری استراتژیک    = 20351+    3 309 ×  نفوذ آرمانی                                                    

 ومبررسی زیر شاخه اول از فرضیه فرعی س 4-6-11

 .بطه معناداری وجود داردبین مولفه انگیزش الهام بخش و نوآوری محصول را. 5

 H0: بین مولفه انگیزش الهام بخش و نوآوری محصول رابطه معناداری وجود دارد                              

 H1  : داری وجود دارد بین مولفه انگیزش الهام بخش و نوآوری محصول رابطه معنا                            

 همبستگی دو متغیر انگیزش الهام بخش و نوآوری محصول59  جدول

 

 

 

انگیزش الهام 

 بخش
 نوآوری محصول

 ضریب همبستگی پیرسون

 

 9 309 1.000 انگیزش الهام بخش

 1.000 9 309 نوآوری محصول

p-value 

 

 30333 . انگیزش الهام بخش

ی محصولنوآور  30333 . 

 تعداد
 

 29 29 انگیزش الهام بخش

 29 29 نوآوری محصول

 Fنتایج مربوط به آزمون61جدول  
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مجموع 

 مربعات
 Fآزمون میانگین مربعات درجه آزادی

P-

VALUE 

 30333 950915 9190135 1 9190135 رگرسیون

   310119 29 31910233 باقی مانده ها

مع کلج  806.809 21    

 tنتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل در مدل رگرسیون و آزمون  61جدول  

 مدل رگرسیونی
 

 ضرایب بعد ازاستاندارد شده ضرایب قبل از استاندارد شدن

ضرایب  t p-valueآزمون

 βرگرسیونی 

انحراف 

 معیار خطا
 βضرایب رگرسیونی

 350293 90913   0211 30333 ( 0β)ض از مبدأمقدار عر

 0.333 50391 9 309 30931  3039 نوآوری محصول

 بینیم که بین این دوو نوآوری محصول می انگیزش الهام بخش با توجه به جدول ضریب همبستگی بین 

 .متغیر همبستگی وجود دارد و می توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشند

مخالف صفر است و با این  1βشده، یعنی ضریب  3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

انگیزش وجود شرایط ایجاد یک مدل رگرسیون خطی ساده بین نوآوری محصول به عنوان متغیر وابسته و 

 مدل رگرسیونی به  tبا توجه به جدول مربوط به آزمون.  به عنوان متغیر مستقل برقرار است الهام بخش

 :صورت زیر می باشد

            Y = β0 + β1X +   

 
 ی محصول    نوآور = 350293+     3039 × انگیزش الهام بخش                                                     

 بررسی زیر شاخه دوم از فرضیه فرعی سوم 4-6-12

 .بطه معناداری وجود داردو نوآوری فرآیند را انگیزش الهام بخشبین مولفه . 5

 H0: و نوآوری فرآیند رابطه معناداری وجود دارد   انگیزش الهام بخشبین مولفه                               

 H1  : و نوآوری فرآیند رابطه معناداری وجود دارد  انگیزش الهام بخشبین مولفه                               
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 و نوآوری فرآیند انگیزش الهام بخشهمبستگی دو متغیر62  جدول

 

 

انگیزش الهام 

 بخش
 نوآوری فرایند

 ضریب همبستگی پیرسون

 

 30959 1.000 انگیزش الهام بخش

 1.000 30959 نوآوری فرآیند

p-value 

 

 30333 . انگیزش الهام بخش

 . 30333 نوآوری فرآیند

 تعداد
 

 29 29 انگیزش الهام بخش

 29 29 نوآوری فرآیند

 Fنتایج مربوط به آزمون63جدول  

 
مجموع 

 مربعات
 Fآزمون میانگین مربعات درجه آزادی

P-

VALUE 

 30333 3  910 9530511 1 9530511 رگرسیون

   320399 29 31590391 باقی مانده ها

    21  3 99390 جمع کل

 tنتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل در مدل رگرسیون و آزمون 64جدول  

 

 مدل رگرسیونی
 

 ضرایب بعد ازاستاندارد شده ضرایب قبل از استاندارد شدن

ضرایب  t p-valueآزمون

 βرگرسیونی 

انحراف 

 معیار خطا
 βضرایب رگرسیونی

 320993 30 21  330153 30333 ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

 0.333 9 901 30959 30315 30233 نوآوری فرایند

 

 

بینیم که بین این و نوآوری فرآیند می انگیزش الهام بخشبا توجه به جدول ضریب همبستگی بین 

 .دومتغیر همبستگی وجود دارد و می توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشند

مخالف صفر است و با این  1β، یعنی ضریب شده 3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

انگیزش وجود شرایط ایجاد یک مدل رگرسیون خطی ساده بین نوآوری فرآیند به عنوان متغیر وابسته و 
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مدل رگرسیونی به   tبا توجه به جدول مربوط به آزمون.  به عنوان متغیر مستقل برقرار است الهام بخش

 :صورت زیر می باشد

            Y = β0 + β1X +   

 
 نوآوری فرآیند    = 320993+   30233 × انگیزش الهام بخش                                                       

 بررسی زیر شاخه سوم از فرضیه فرعی سوم 4-6-13

 .و نوآوری اجرایی رابطه معناداری وجود دارد انگیزش الهام بخشبین مولفه . 5

 H0: و نوآوری اجرایی رابطه معناداری وجود دارد   انگیزش الهام بخشبین مولفه                               

 H1  : و نوآوری اجرایی رابطه معناداری وجود دارد  انگیزش الهام بخشبین مولفه                               

 نی و ونوآوری اجراییهمبستگی دو متغیر ترغیب ذه65  جدول

 

 

انگیزش الهام 

 بخش
 نوآوری اجرایی

 ضریب همبستگی پیرسون

 

 30933 1.000 انگیزش الهام بخش

 1.000 30933 نوآوری اجرایی

p-value 

 

 30333 . انگیزش الهام بخش

 . 30333 نوآوری اجرایی

 تعداد
 

 29 29 انگیزش الهام بخش

 29 29 نوآوری اجرایی

 Fنتایج مربوط به آزمون66جدول  

 
مجموع 

 مربعات
 Fآزمون میانگین مربعات درجه آزادی

P-

VALUE 

 30333 31 310 1590335 1 1590335 رگرسیون

   930321 29 33 31910 باقی مانده ها

    21  3 99390 جمع کل

 tمستقل در مدل رگرسیون و آزمون نتایج مربوط به ضریب متغیر 67جدول  
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 مدل رگرسیونی
 

 ضرایب بعد ازاستاندارد شده ضرایب قبل از استاندارد شدن

ضرایب  t p-valueآزمون

 βرگرسیونی 

انحراف 

 معیار خطا
 βضرایب رگرسیونی

 930319 3011   33052  30333 ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

 0.333 90321 30933 30323 30121 نوآوری اجرایی

بینیم که بین این و نوآوری اجرایی می انگیزش الهام بخشبا توجه به جدول ضریب همبستگی بین 

 .دومتغیر همبستگی وجود دارد و می توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشند

مخالف صفر است و با این  1βشده، یعنی ضریب  3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

انگیزش د شرایط ایجاد یک مدل رگرسیون خطی ساده بین نوآوری اجرایی به عنوان متغیر وابسته و وجو

مدل رگرسیونی به   tبا توجه به جدول مربوط به آزمون.  به عنوان متغیر مستقل برقرار است الهام بخش

 :صورت زیر می باشد

            Y = β0 + β1X +   

 
 نوآوری اجرایی   = 930319+    30121 ×انگیزش الهام بخش                                                  

 بررسی زیر شاخه چهارم از فرضیه فرعی سوم 4-6-14

 .بطه معناداری وجود داردو نوآوری بازاریابی را انگیزش الهام بخشبین مولفه . 5

 H0: و نوآوری بازاریابی رابطه معناداری وجود دارد   بخشانگیزش الهام بین مولفه                              

 H1  : و نوآوری بازاریابی رابطه معناداری وجود دارد  انگیزش الهام بخشبین مولفه                           

 و نوآوری بازاریابی انگیزش الهام بخشهمبستگی دو متغیر68  جدول

 

 

 

م انگیزش الها

 بخش
 نوآوری بازاریابی

 ضریب همبستگی پیرسون

 

 3 309 1.000 انگیزش الهام بخش

 1.000 3 309 نوآوری بازاریابی
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p-value 

 

 30333 . انگیزش الهام بخش

 . 30333 نوآوری بازاریابی

 تعداد
 

 29 29 انگیزش الهام بخش

 29 29 نوآوری بازاریابی

 Fنتایج مربوط به آزمون69جدول  

 
مجموع 

 مربعات
 Fآزمون میانگین مربعات درجه آزادی

P-

VALUE 

 30333 990125  2031 9 1  2031 9 رگرسیون

   310191 29 31110593 باقی مانده ها

    21  3 99390 جمع کل

 tو آزمون نتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل در مدل رگرسیون 71جدول  

 مدل رگرسیونی
 

 ضرایب بعد ازاستاندارد شده ضرایب قبل از استاندارد شدن

ضرایب  t p-valueآزمون

 βرگرسیونی 

انحراف 

 معیار خطا
 βضرایب رگرسیونی

 310929 30111  20213 30333 ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

 0.333 90212 3 309 30312 21 30 نوآوری بازاریابی

 

 

بینیم که بین این و نوآوری بازاریابی می انگیزش الهام بخشه جدول ضریب همبستگی بین با توجه ب

 .دومتغیر همبستگی وجود دارد و می توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشند

مخالف صفر است و با این  1βشده، یعنی ضریب  3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

انگیزش ک مدل رگرسیون خطی ساده بین نوآوری بازاریابی به عنوان متغیر وابسته ووجود شرایط ایجاد ی

مدل رگرسیونی به   tبا توجه به جدول مربوط به آزمون.  به عنوان متغیر مستقل برقرار است الهام بخش

 :صورت زیر می باشد

            Y = β0 + β1X +   

 
 نوآوری  بازاریابی   = 310929+    21 30 ×انگیزش الهام بخش                                                  
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 بررسی زیر شاخه پنجم از فرضیه فرعی سوم 4-6-15

 .بطه معناداری وجود داردو نوآوری استراتژیک را انگیزش الهام بخشبین مولفه . 5

 H0: استراتژیک رابطه معناداری وجود دارد  و نوآوری  انگیزش الهام بخشبین مولفه                           

 H1  : دارد نو نوآوری استراتژیک رابطه معناداری وجود  انگیزش الهام بخشبین مولفه                         

 استراتژیک و ونوآوریانگیزش الهام بخش همبستگی دو متغیر 71  جدول

 

 

انگیزش الهام 

 بخش
استراتزیکنوآوری   

 ضریب همبستگی پیرسون

 

 30911 1.000 انگیزش الهام بخش

 1.000 30911 نوآوری استراتژیک

p-value 

 

 30333 . انگیزش الهام بخش

 . 30333 نوآوری استراتژیک

 تعداد
 

 29 29 انگیزش الهام بخش

 29 29 نوآوری استراتژیک

 Fبه آزمون نتایج مربوط: 72جدول  

 
مجموع 

 مربعات
 Fآزمون میانگین مربعات درجه آزادی

P-

VALUE 

 30333 0535 9 19 9290 1 19 9290 رگرسیون

   310511 29 31320215 باقی مانده ها

    21  3 99390 جمع کل

 tنتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل در مدل رگرسیون و آزمون 73جدول  

 

 مدل رگرسیونی
 

 ضرایب بعد ازاستاندارد شده ضرایب قبل از استاندارد شدن

ضرایب  t p-valueآزمون

 βرگرسیونی 

انحراف 

 معیار خطا
 βضرایب رگرسیونی

 310151 301 3  20521 30333 ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

 0.333 50391 30911 30311 30231 نوآوری استراتژیک

 

بینیم که بین این و نوآوری استراتژیک می انگیزش الهام بخشهمبستگی بین  با توجه به جدول ضریب

 .دومتغیر همبستگی وجود دارد و می توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشند
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مخالف صفر است و با این  1βشده، یعنی ضریب  3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

ون خطی ساده بین نوآوری استراتژیک به عنوان متغیر وابسته و وجود شرایط ایجاد یک مدل رگرسی

مدل   tبا توجه به جدول مربوط به آزمون.  به عنوان متغیر مستقل برقرار است انگیزش الهام بخش

 :رگرسیونی به صورت زیر می باشد

            Y = β0 + β1X +   

 
 نوآوری استراتژیک    = 310151+   30231 ×انگیزش الهام بخش                                           

 بررسی زیر شاخه اول از فرضیه فرعی چهارم 4-6-16

 .بطه معناداری وجود داردبین مولفه مالحظه فردی و نوآوری محصول را. 5

 H0: د  بین مولفه مالحظه فردی و نوآوری محصول رابطه معناداری وجود دار                            

 H1  : دارد نبین مولفه مالحظه فردی و نوآوری محصول رابطه معناداری وجود                             

 همبستگی دو متغیر مالحظه فردی و نوآوری محصول74  جدول

 

 

 
 نوآوری محصول مالحظه فردی

 ضریب همبستگی پیرسون

 

 30911 1.000 مالحظه فردی

 1.000 30911 نوآوری محصول

p-value 

 

 30333 . مالحظه فردی

 . 30333 نوآوری محصول

 تعداد
 

 29 29 مالحظه فردی

 29 29 نوآوری محصول

 Fنتایج مربوط به آزمون75جدول  

 
مجموع 

 مربعات
 Fآزمون میانگین مربعات درجه آزادی

P-

VALUE 

 30333 910353 9110352 1 9110352 رگرسیون

   10911 29 1130121 باقی مانده ها
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    21 33310153 جمع کل

 tنتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل در مدل رگرسیون و آزمون 76جدول  

 

 مدل رگرسیونی
 

 ضرایب بعد ازاستاندارد شده ضرایب قبل از استاندارد شدن

یب ضرا t p-valueآزمون

 βرگرسیونی 

انحراف 

 معیار خطا
 βضرایب رگرسیونی

 10131 30519  90919 30335 ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

 0.333  5092 30911 30193 30193 نوآوری محصول

 

بینیم که بین این دو متغیر و نوآوری محصول میمالحظه فردی  با توجه به جدول ضریب همبستگی بین 

 .توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشند همبستگی وجود دارد و می

مخالف صفر است و با این  1βشده، یعنی ضریب  3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

وجود شرایط ایجاد یک مدل رگرسیون خطی ساده بین نوآوری محصول به عنوان متغیر وابسته و مالحظه 

مدل رگرسیونی به صورت   tبا توجه به جدول مربوط به آزمون.  فردی به عنوان متغیر مستقل برقرار است

 :زیر می باشد

            Y = β0 + β1X +   

 
 نوآوری محصول     = 10131+    30193 ×مالحظه فردی                                                           

 

 مبررسی زیر شاخه دوم از فرضیه فرعی چهار 4-6-17

 .بطه معناداری وجود داردو نوآوری فرآیند را مالحظه فردیبین مولفه . 5

 H0: بین مولفه مالحظه فردی و نوآوری فرآیند رابطه معناداری وجود دارد                                

 H1  : دارد ن و نوآوری فرآیند رابطه معناداری وجود مالحظه فردیبین مولفه                               

 همبستگی دو متغیرمالحظه فردی و نوآوری فرآیند77  جدول
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 نوآوری فرایند مالحظه فردی

 ضریب همبستگی پیرسون

 

 3 309 1.000 مالحظه فردی

 1.000 3 309 نوآوری فرآیند

p-value 

 

 30333 . مالحظه فردی

 . 30333 نوآوری فرآیند

 تعداد
 

الحظه فردیم  29 29 

 29 29 نوآوری فرآیند

 Fنتایج مربوط به آزمون78جدول  

 
مجموع 

 مربعات
 Fآزمون میانگین مربعات درجه آزادی

P-

VALUE 

 30333  2 990 31 9350 1 31 9350 رگرسیون

   10113 29 1310911 باقی مانده ها

    21 33310153 جمع کل

 tنتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل در مدل رگرسیون و آزمون 79جدول  

 

 مدل رگرسیونی
 

 ضرایب بعد ازاستاندارد شده ضرایب قبل از استاندارد شدن

ضرایب  t p-valueآزمون

 βرگرسیونی 

انحراف 

 معیار خطا
 βضرایب رگرسیونی

 0911 3039   50919 30333  ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

 0.333 2 902 3 309 30395 99 30 نوآوری فرایند

 

 

بینیم که بین این دومتغیر با توجه به جدول ضریب همبستگی بین مالحظه فردی و نوآوری فرآیند می

 .همبستگی وجود دارد و می توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشند

مخالف صفر است و با این  1βشده، یعنی ضریب  3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

وجود شرایط ایجاد یک مدل رگرسیون خطی ساده بین نوآوری فرآیند به عنوان متغیر وابسته و مالحظه 

مدل رگرسیونی به صورت   tبا توجه به جدول مربوط به آزمون.  فردی به عنوان متغیر مستقل برقرار است

 :زیر می باشد
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            Y = β0 + β1X +   

 
 نوآوری فرآیند    = 0911 +   99 30 ×مالحظه فردی                                                        

 بررسی زیر شاخه سوم از فرضیه فرعی چهارم 4-6-18

 .بین مولفه مالحظه فردی و نوآوری اجرایی رابطه معناداری وجود دارد. 5

 H0: بین مولفه مالحظه فردی و نوآوری اجرایی رابطه معناداری وجود دارد                                

 H1  : بین مولفه مالحظه فردی و نوآوری اجرایی رابطه معناداری وجود دارد                               

 و ونوآوری اجراییمالحظه فردی همبستگی دو متغیر 80  جدول

 

 
 نوآوری اجرایی مالحظه فردی

 ضریب همبستگی پیرسون

 

 51 30 1.000 مالحظه فردی

 1.000 51 30 نوآوری اجرایی

p-value 

 

 30333 . مالحظه فردی

 . 30333 نوآوری اجرایی

 تعداد
 

 29 29 مالحظه فردی

 29 29 نوآوری اجرایی

 Fننتایج مربوط به آزمو81جدول  

 
مجموع 

 مربعات
 Fآزمون میانگین مربعات درجه آزادی

P-

VALUE 

 30333  13012  5 9930 1  5 9930 رگرسیون

   0919  29 5110325 باقی مانده ها

    21 33310153 جمع کل

 tنتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل در مدل رگرسیون و آزمون 82جدول  

یمدل رگرسیون  

 

 ضرایب بعد ازاستاندارد شده ضرایب قبل از استاندارد شدن

ضرایب  t p-valueآزمون

 βرگرسیونی 

انحراف 

 معیار خطا
 βضرایب رگرسیونی

 10232 30213  90312 30333 ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

 0.333 10123 51 30  3033 30123 نوآوری اجرایی
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بینیم که بین این دومتغیر حظه فردی و نوآوری اجرایی میبا توجه به جدول ضریب همبستگی بین مال

 .همبستگی وجود دارد و می توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشند

مخالف صفر است و با این  1βشده، یعنی ضریب  3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

اجرایی به عنوان متغیر وابسته و مالحظه وجود شرایط ایجاد یک مدل رگرسیون خطی ساده بین نوآوری 

مدل رگرسیونی به صورت   tبا توجه به جدول مربوط به آزمون.  فردی به عنوان متغیر مستقل برقرار است

 :زیر می باشد

            Y = β0 + β1X +   

 
 نوآوری اجرایی   = 10232  +  30123 ×مالحظه فردی                                               

 بررسی زیر شاخه چهارم از فرضیه فرعی چهارم 4-6-19

 .بین مولفه مالحظه فردی و نوآوری بازاریابی رابطه معناداری وجود دارد. 5

 

 H0: بین مولفه مالحظه فردی و نوآوری بازاریابی رابطه معناداری وجود دارد                               

 H1  : بین مولفه مالحظه فردی و نوآوری بازاریابی رابطه معناداری وجود دارد                           

 همبستگی دو متغیرمالحظه فردی و نوآوری بازاریابی83  جدول

 

 

 
 نوآوری بازاریابی مالحظه فردی

 ضریب همبستگی پیرسون

 

 30991 1.000 مالحظه فردی

بینوآوری بازاریا  30991 1.000 

p-value 

 

 30333 . مالحظه فردی

 . 30333 نوآوری بازاریابی

 تعداد
 

 29 29 مالحظه فردی

 29 29 نوآوری بازاریابی
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 Fنتایج مربوط به آزمون84جدول  

 
مجموع 

 مربعات
 Fآزمون میانگین مربعات درجه آزادی

P-

VALUE 

 30333 990939  322059 1  322059 رگرسیون

    1023 29 1320195 باقی مانده ها

    21 33310153 جمع کل

 tنتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل در مدل رگرسیون و آزمون 85جدول  

 

 مدل رگرسیونی
 

 ضرایب بعد ازاستاندارد شده ضرایب قبل از استاندارد شدن

ضرایب  t p-valueآزمون

 βگرسیونی ر

انحراف 

 معیار خطا
 βضرایب رگرسیونی

 50211 309 3  90192 30333 ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

 0.333 90111 30991 30325 30959 نوآوری بازاریابی

 

 

بینیم که بین این دومتغیر با توجه به جدول ضریب همبستگی بین مالحظه فردی و نوآوری بازاریابی می

 .می توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشند همبستگی وجود دارد و

مخالف صفر است و با این  1βشده، یعنی ضریب  3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

وجود شرایط ایجاد یک مدل رگرسیون خطی ساده بین نوآوری بازاریابی به عنوان متغیر وابسته ومالحظه 

مدل رگرسیونی به صورت   tبا توجه به جدول مربوط به آزمون.  استفردی به عنوان متغیر مستقل برقرار 

 :زیر می باشد

Y = β0 + β1X +  

 
 نوآوری  بازاریابی   =  50211+    30959 ×مالحظه فردی                                                  

 بررسی زیر شاخه پنجم از فرضیه فرعی چهارم 4-6-21

 .فه مالحظه فردی و نوآوری استراتژیک رابطه معناداری وجود داردبین مول. 5
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 H0: بین مولفه مالحظه فردی و نوآوری استراتژیک رابطه معناداری وجود دارد                            

 H1  : بین مولفه مالحظه فردی و نوآوری استراتژیک رابطه معناداری وجود دارد                          

 همبستگی دو متغیر مالحظه فردی و ونوآوری استراتژیک86  جدول

 

 

 
 نوآوری استراتزیک مالحظه فردی

 ضریب همبستگی پیرسون

 

 30519 1.000 مالحظه فردی

 1.000 30519 نوآوری استراتژیک

p-value 

 

 30333 . مالحظه فردی

 . 30333 نوآوری استراتژیک

 تعداد
 

 29 29 مالحظه فردی

 29 29 نوآوری استراتژیک

 Fنتایج مربوط به آزمون87جدول  

 
مجموع 

 مربعات
 Fآزمون میانگین مربعات درجه آزادی

P-

VALUE 

 30333 0112 1 9110139 1 9110139 رگرسیون

    1021 29 1130311 باقی مانده ها

    21 33310153 جمع کل

 tنتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل در مدل رگرسیون و آزمون 88  جدول

 

 مدل رگرسیونی
 

 ضرایب بعد ازاستاندارد شده ضرایب قبل از استاندارد شدن

ضرایب  t p-valueآزمون

 βرگرسیونی 

انحراف 

 معیار خطا
 βضرایب رگرسیونی

 90 95 3093   10193 30333 ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

 0.333 0319  30519  3033 30139 نوآوری استراتژیک

 

 

بینیم که بین این با توجه به جدول ضریب همبستگی بین مالحظه فردی و نوآوری استراتژیک می

 .دومتغیر همبستگی وجود دارد و می توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشند



  

157 

 

مخالف صفر است و با این  1βشده، یعنی ضریب  3035تر از که کم P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

وجود شرایط ایجاد یک مدل رگرسیون خطی ساده بین نوآوری استراتژیک به عنوان متغیر وابسته و 

مدل رگرسیونی   tبا توجه به جدول مربوط به آزمون.  مالحظه فردی به عنوان متغیر مستقل برقرار است

 :به صورت زیر می باشد

            Y = β0 + β1X +   

 
 نوآوری استراتژیک = 95 90+   30139 ×مالحظه فردی                                           

 پنجمبررسی زیر شاخه اول از فرضیه فرعی  4-6-21

 .بطه معناداری وجود داردبین مولفه ارتباطات الهام بخش و نوآوری محصول را. 5

 H0: و نوآوری محصول رابطه معناداری وجود دارد   ارتباطات الهام بخشبین مولفه                             

 H1  : بین مولفه ارتباطات الهام بخش و نوآوری محصول رابطه معناداری وجود ندارد                           

 خش و نوآوری محصولهمبستگی دو متغیر ارتباطات الهام ب89  جدول

 

 

 

ارتباطات الهام 

 بخش
 نوآوری محصول

 ضریب همبستگی پیرسون

 

 30932 1.000 ارتباطات الهام بخش

 1.000 30932 نوآوری محصول

p-value 

 

 30333 . ارتباطات الهام بخش

 . 30333 نوآوری محصول

 تعداد
 

 29 29 ارتباطات الهام بخش

 29 29 نوآوری محصول

 Fنتایج مربوط به آزمون91جدول  

 
مجموع 

 مربعات
 Fآزمون میانگین مربعات درجه آزادی

P-

VALUE 

 30333 310532 190192 1 190192 رگرسیون
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   90315 29 1130912 باقی مانده ها

    21 1 99502 جمع کل

 tتقل در مدل رگرسیون و آزمون نتایج مربوط به ضریب متغیر مس91جدول  

 مدل رگرسیونی
 

 ضرایب بعد ازاستاندارد شده ضرایب قبل از استاندارد شدن

ضرایب  t p-valueآزمون

 βرگرسیونی 

انحراف 

 معیار خطا
 βضرایب رگرسیونی

 503 1 30351  90123 30333 ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

 0.333 90131 30932  3032 30935 نوآوری محصول

 

بینیم که بین این دو و نوآوری محصول میارتباطات الهام بخش  با توجه به جدول ضریب همبستگی بین 

 .متغیر همبستگی وجود دارد و می توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشند

مخالف صفر است و با این  1βشده، یعنی ضریب  3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

شرایط ایجاد یک مدل رگرسیون خطی ساده بین نوآوری محصول به عنوان متغیر وابسته و وجود 

مدل   tبا توجه به جدول مربوط به آزمون.  ارتباطات الهام بخش به عنوان متغیر مستقل برقرار است

 :رگرسیونی به صورت زیر می باشد

            Y = β0 + β1X +   

 
 ی محصول    نوآور = 1 503+    30935 ×ارتباطات الهام بخش                                                       

 بررسی زیر شاخه دوم از فرضیه فرعی پنجم 4-6-22

 .بطه معناداری وجود داردبین مولفه ارتباطات الهام بخش و نوآوری فرآیند را. 5

 H0: ت الهام بخش و نوآوری فرآیند رابطه معناداری وجود دارد  بین مولفه ارتباطا                              

 H1  :بین مولفه ارتباطات الهام بخش و نوآوری فرآیند رابطه معناداری وجود ندارد                              

 ارتباطات الهام بخش و نوآوری فرآیند همبستگی دو متغیر92  جدول
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طات الهام ارتبا

 بخش
 نوآوری فرایند

 ضریب همبستگی پیرسون

 

 30991 1.000 ارتباطات الهام بخش

 1.000 30991 نوآوری فرآیند

p-value 

 

 30333 . ارتباطات الهام بخش

 . 30333 نوآوری فرآیند

 تعداد
 

 29 29 ارتباطات الهام بخش

 29 29 نوآوری فرآیند

 Fنتایج مربوط به آزمون93جدول  

 
مجموع 

 مربعات
 Fآزمون میانگین مربعات درجه آزادی

P-

VALUE 

 30333 930319 120192 1 120192 رگرسیون

   10213 29 0932  1 باقی مانده ها

    21 1 99502 جمع کل

 tزمون نتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل در مدل رگرسیون و آ94جدول  

 مدل رگرسیونی
 

 ضرایب بعد ازاستاندارد شده ضرایب قبل از استاندارد شدن

ضرایب  t p-valueآزمون

 βرگرسیونی 

انحراف 

 معیار خطا
 βضرایب رگرسیونی

 0911 30119  10399 30333  ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

 0.333  9091 30991 30315 30112 نوآوری فرایند

 

 

بینیم که بین این ضریب همبستگی بین ارتباطات الهام بخش و نوآوری فرآیند میبا توجه به جدول 

 .دومتغیر همبستگی وجود دارد و می توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشند

مخالف صفر است و با این  1βشده، یعنی ضریب  3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

رسیون خطی ساده بین نوآوری فرآیند به عنوان متغیر وابسته و ارتباطات وجود شرایط ایجاد یک مدل رگ

مدل رگرسیونی به   tبا توجه به جدول مربوط به آزمون.  الهام بخش به عنوان متغیر مستقل برقرار است

 :صورت زیر می باشد
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Y = β0 + β1X +  

 
 نوآوری فرآیند    = 0911 +   30112 ×ارتباطات الهام بخش                                                        

 بررسی زیر شاخه سوم از فرضیه فرعی پنجم 4-6-23

 .بین مولفه ارتباطات الهام بخش و نوآوری اجرایی رابطه معناداری وجود دارد. 5

 H0: عناداری وجود دارد  بین مولفه ارتباطات الهام بخش و نوآوری اجرایی رابطه م                            

 H1  : بین مولفه ارتباطات الهام بخش و نوآوری اجرایی رابطه معناداری وجود دارد                             

 همبستگی دو متغیر ارتباطات الهام بخش و ونوآوری اجرایی95  جدول

 

 

ارتباطات الهام 

 بخش
 نوآوری اجرایی

مبستگی پیرسونضریب ه  

 

 30111 1.000 ارتباطات الهام بخش

 1.000 30111 نوآوری اجرایی

p-value 

 

 30333 . ارتباطات الهام بخش

 . 30333 نوآوری اجرایی

 تعداد
 

 29 29 ارتباطات الهام بخش

 29 29 نوآوری اجرایی

 Fنتایج مربوط به آزمون96جدول  

 
مجموع 

اتمربع  
 Fآزمون میانگین مربعات درجه آزادی

P-

VALUE 

 30333 330153 530129 1 530129 رگرسیون

   90929 29  125031 باقی مانده ها

    21 1 99502 جمع کل

 

 tنتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل در مدل رگرسیون و آزمون 97جدول  

 مدل رگرسیونی
 

استاندارد شدنضرایب قبل از   ضرایب بعد ازاستاندارد شده 

ضرایب  t p-valueآزمون

 βرگرسیونی 

انحراف 

 معیار خطا
 βضرایب رگرسیونی
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 02 9 30131  10 1  30333  ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

 0.333 10991 30111 30311 30139 نوآوری اجرایی

بینیم که بین این و نوآوری اجرایی میبا توجه به جدول ضریب همبستگی بین ارتباطات الهام بخش 

 .دومتغیر همبستگی وجود دارد و می توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشند

مخالف صفر است و با این  1βشده، یعنی ضریب  3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

عنوان متغیر وابسته و ارتباطات وجود شرایط ایجاد یک مدل رگرسیون خطی ساده بین نوآوری اجرایی به 

مدل رگرسیونی به   tبا توجه به جدول مربوط به آزمون.  الهام بخش به عنوان متغیر مستقل برقرار است

 :صورت زیر می باشد

            Y = β0 + β1X +   

 
 نوآوری اجرایی   = 9 02 +    30139 ×ارتباطات الهام بخش                                                  

 بررسی زیر شاخه چهارم از فرضیه فرعی پنجم 4-6-24

 .بطه معناداری وجود داردبین مولفه ارتباطات الهام بخش و نوآوری بازاریابی را. 5

 H0: بین مولفه ارتباطات الهام بخش و نوآوری بازاریابی رابطه معناداری وجود دارد                              

 H1  : بین مولفه ارتباطات الهام بخش و نوآوری بازاریابی رابطه معناداری وجود دارد                           

 همبستگی دو متغیرارتباطات الهام بخش و نوآوری بازاریابی98  جدول

 

 

 

ارتباطات الهام 

 بخش
 نوآوری بازاریابی

 ضریب همبستگی پیرسون

 

رتباطات الهام بخشا  1.000 30913 

 1.000 30913 نوآوری بازاریابی

p-value 

 

 30333 . ارتباطات الهام بخش

 . 30333 نوآوری بازاریابی

 29 29 ارتباطات الهام بخش تعداد
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 29 29 نوآوری بازاریابی 

 Fنتایج مربوط به آزمون99جدول  

 
مجموع 

 مربعات
آزادی درجه  Fآزمون میانگین مربعات 

P-

VALUE 

 30333  91055 3390123 1 3390123 رگرسیون

   10113 29 1910312 باقی مانده ها

    21 1 99502 جمع کل

 tنتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل در مدل رگرسیون و آزمون 111جدول  

 

 مدل رگرسیونی
 

ندارد شدنضرایب قبل از استا  ضرایب بعد ازاستاندارد شده 

ضرایب  t p-valueآزمون

 βرگرسیونی 

انحراف 

 معیار خطا
 βضرایب رگرسیونی

 50911 30135   0131 30333 ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

 0.333 50992 30913 9 303 30199 نوآوری بازاریابی

 

 

بینیم که بین این و نوآوری بازاریابی می با توجه به جدول ضریب همبستگی بین ارتباطات الهام بخش

 .دومتغیر همبستگی وجود دارد و می توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشند

مخالف صفر است و با این  1βشده، یعنی ضریب  3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

ابی به عنوان متغیر وابسته وارتباطات وجود شرایط ایجاد یک مدل رگرسیون خطی ساده بین نوآوری بازاری

مدل رگرسیونی به   tبا توجه به جدول مربوط به آزمون.  الهام بخش به عنوان متغیر مستقل برقرار است

 :صورت زیر می باشد

            Y = β0 + β1X +   

 
 نوآوری  بازاریابی   =  50911+    30199 ×بخشارتباطات الهام                                                   
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 بررسی زیر شاخه پنجم از فرضیه فرعی پنجم 4-6-25

 .ه معناداری وجود داردبین مولفه ارتباطات الهام بخش و نوآوری استراتژیک رابط. 5

 H0: رد  بین مولفه ارتباطات الهام بخش و نوآوری استراتژیک رابطه معناداری وجود دا                         

 H1  : بین مولفه ارتباطات الهام بخش و نوآوری استراتژیک رابطه معناداری وجود دارد                         

 همبستگی دو متغیر ارتباطات الهام بخش و ونوآوری استراتژیک101  جدول

 

 

 

ارتباطات الهام 

 بخش
 نوآوری استراتزیک

یرسونضریب همبستگی پ  

 

 30991 1.000 ارتباطات الهام بخش

 1.000 30991 نوآوری استراتژیک

p-value 

 

 30333 . ارتباطات الهام بخش

 . 30333 نوآوری استراتژیک

 تعداد
 

 29 29 ارتباطات الهام بخش

 29 29 نوآوری استراتژیک

 Fنتایج مربوط به آزمون112جدول  

 
مجموع 

بعاتمر  
 Fآزمون میانگین مربعات درجه آزادی

P-

VALUE 

 30333 320223 32 120 1 32 120 رگرسیون

   10219 29 3 01  1 باقی مانده ها

    21 1 99502 جمع کل

 

 tنتایج مربوط به ضریب متغیر مستقل در مدل رگرسیون و آزمون  113جدول  

 مدل رگرسیونی
 

از استاندارد شدن ضرایب قبل  ضرایب بعد ازاستاندارد شده 

ضرایب  t p-valueآزمون

 βرگرسیونی 

انحراف 

 معیار خطا
 βضرایب رگرسیونی

 50111 301 3   0111 30333 ( 0β)مقدار عرض از مبدأ

 0.333 90913 30991 30319 2 301 نوآوری استراتژیک
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بینیم که بین این لهام بخش و نوآوری استراتژیک میبا توجه به جدول ضریب همبستگی بین ارتباطات ا

 .دومتغیر همبستگی وجود دارد و می توانند ارتباط خطی رگرسیونی داشته یاشند

مخالف صفر است و با این  1βشده، یعنی ضریب  3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون 

ی استراتژیک به عنوان متغیر وابسته و وجود شرایط ایجاد یک مدل رگرسیون خطی ساده بین نوآور

مدل   tبا توجه به جدول مربوط به آزمون.  ارتباطات الهام بخش به عنوان متغیر مستقل برقرار است

 :رگرسیونی به صورت زیر می باشد

            Y = β0 + β1X +   

 
 نوآوری استراتژیک = 50111+   2 301 ×م بخشارتباطات الها                                           
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                                     5فصل 

 شنهاداتیو پ یریگجهینت
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 مقدمه 4-7

بر . مورد مطالعه قرار گرفت نوآوریو رهبری تحول آفرین  رابطه بین یقیتطب یان نامه بررسین پایدر ا

در رابطه با .زن تشکیل می شوند %1209مرد و %  30  فی افراد نمونه ازاساس شاخص های توصی

درصد کارشناسی ارشد و باالتر می  %31 و اسی،ندرصد کارش%1209، درصد دیپلم  % 990تحصیالت نیز 

در مرحله بعد بر . هستند 92-93درصد افراد در رده سنی % 9102از نظر سنی بیشتر افراد معادل.باشند

با توجه به اینکه نرمال بودن توزیع . فراهم آمده، به تحلیل فرضیات تحقیق پرداختیم اساس اطالعات

مورد تایید قرار گرفت در این مرحله از آزمون های آماری همبستگی و  K-Sنمونه ها با استفاده از آزمون 

ری و مولفه نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین رهب. دیدراستفاده گ که پارامتریک هستند،  رگرسیون

رابطه مستقیم برقرار است، همچنین بین  (فرضیه اصلی و فرضیات فرعی)های آن با نوآوری سازمانی 

نیز ( فرضیات فرعی فرعی)مولفه های رهبری تحول آفرین با هر کدام از مولفه های نوآوری سازمانی 

ن فصل با توجه به یپس در اس. ارتباط مستقیمی برقرار است که معادله های خطی این روابط ارائه گردید

 .ارائه خواهد شد یشنهاداتیانجام شده پ یل هایه تحلیافته ها و تجزی

 ج مراحل مختلف یر نتایتفس 4-8

 :قیتحق یه اصلیفرض 4-8-1

رهبری  دو متغیر ، میزان همبستگی بینانجام شد % 25آزمون همبستگی پیرسون در سطح اطمینان 

با توجه . معنی دار می باشد 3035م شد که در سطح آلفای اعال  30133نوآوری سازمانی  و  تحول آفرین

شده، شرایط ایجاد یک مدل رگرسیون خطی  3035که کمتر از  P-VALUEو مقدار  Fمقدار آزمون به 

 .ساده بین رهبری تحول آفرین به عنوان متغیر مستقل و نوآوری به عنوان متغیر وابسته برقرار است
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 "نوآوری = 920121+ 30231 ×رهبری تحول آفرین"مدل رگرسیونی   tونبا توجه به جدول مربوط به آزم

 . در شکل زیر ارتباط بین متغیر رهبری تحول آفرین و نوآوری را مالحظه می کنید. ارائه گردید

 

 رابطه رهبری تحول آفرین و نوآوری14 شکل

 :فرضیات فرعی تحقیق 4-8-2

شده ارتباط بین مولفه های رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی ر  در این قسمت در شکلهای ارائه

مشاهده می کنید همچنین نتایج حاصل از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و معادله رگرسیون هر 

 .کدام را مشاهده می کنید

 

 

 
 رابطه بین ترغیب ذهنی و نوآوری15 شکل
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 رابطه بین انگیزش الهام بخش و نوآوری 17شکل                              رابطه بین نفوذ آرمانی و نوآوری           16 شکل      

 

 

 

 

 رابطه بین ارتباط الهام بخش و نوآوری19شکل                                   رابطه بین مالحظه فردی و نوآوری         18 شکل  
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 :تحقیق زیر شاخه های فرضیات فرعی 4-8-3

مولفه ترغیب ذهنی ،نفوذ آرمانی ، انگیزش الهام بخش ،  5شامل )با توجه به تعداد مولفه های رهبری 

نوآوری محصول، : شامل)زمانی و تعداد مولفه های نوآوری سا( مالحظات فردی ، ارتباطات الهام بخش

فرضیه فرعی فرعی را بررسی نمودیم که تمامی مولفه ها  95تعداد ( فرآیند،اجرایی، بازاریابی، استراتژیک

خالصه ای از میزان همبستگی . با هم ارتباط معناداری داشتند اما میزان همبستگی بین آنها متفاوت بود

 . میان مولفه های مختلف به شرح ذیل می باشد

 ضریب همبستگی بین مولفه های رهبری تحول آفرین و مولفه های نوآوری114جدول  

 نوآوری استراتژیک نوآوری بازاریابی نوآوری اجرایی نوآوری فرایند نوآوری محصول 

 30129 30139 30921 30111 30991 ترغیب ذهنی

 30129 30139 30921 30111 30991 نفوذ آرمانی

انگیزش الهام 

 بخش
309 9 30959 30933 309 3 30911 

مالحظه 

 فردی
30911 309 3 30 51 30991 30519 

ارتباطات الهام 

 بخش
30932 30991 30111 30913 30991 
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 :نتیجه گیری 4-9

 :با توجه به مقادیر ضریب همبستگی پیرسون که عبارت است از

  30133=  ضریب همبستگی بین رهبری  و نوآوری 

  30959=     ضریب همبستگی بین مولفه ترغیب ذهنی و نوآوری 

  30959=  ضریب همبستگی بین نفوذ آرمانی و نوآوری   

  3051=    ضریب همبستگی بین انگیزش الهام بخش و نوآوری  

  51 30=   ضریب همبستگی بین مالحظه فردی و نوآوری 

 30515=     ضریب همبستگی بین ارتباطات الهام بخش و نوآوری 

نه تنها رهبری تحول آفرین ارتباط مثبت و معنا داری با نوآوری دارد بلکه همه پنج مولفه رهبری تحل  

آفرین ارتباط معنی دار با نوآوری  دارند،اما مالحظه فرد بیشترین ارتباط معنی دار و ترغیب ذهنی و نفوذ 

 .آرمانی کمترین ارتباط معنی دار را با نوآوری دارند

 .بهترین مدل رگرسیونی بین مالحظه فردی و نوآوری می باشدو 

 محدودیت های تحقیق 4-11

 محدودیت هایدر این تحقیق . موانع و یا مشکالتی روبرو است  هر تحقیقی در مسیر انجام خود با

 .تحقیق را می توان به دو گروه تقسیم بندی کرد

 مشکالت عمومی ( الف

  کمبود منابع الزم 

 عدم حمایت مالی 
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 مشکالت اختصاصی ( ب

 عدم دسترسی کافی به مدیران 

 هانامهدهندگان به پرسشعدم دقت کافی پاسخ 

 شنهاداتیپ 4-11

ر یشنهادات زیق، محقق پیانجام تحق یات کسب شده در طیز تجربیق و نیج حاصل از تحقیبا توجه به نتا

 :کند یرا مطرح م

 یشنهادات کاربردیپ

ها به منظور ن شرکتیشود که ایشنهاد میپ یآت یدر سالها ییاشدن بازار مواد غذ یبا توجه به رقابت

بر اساس نتایج . ندینما یاصالح یبرنامه ها یش سطح دانش و حفظ سهم بازار خود اقدام به طراحیافزا

این پژوهش رهبری تحول آفرین به عنوان یکی از پیش شرطها و عوامل موثر بر نواوری سازمانی قرار 

رهبری تحول آفرین در یک کارخانه صنایع غذایی باعث بروز خالقیت، ایده  گرفت که بر این اساس

با توجه به عوامل رهبری تحول آفرین  .پروری ، تسهیل رفتارهای نوآورانه و ریسک پذیری می شود

 :پیشنهادات زیر ارائه می گردد

 ارکنان را نسبت به با بررسی رفتارهای آرمانی متوجه می شویم که رهبران تحول آفرین باید اعتماد ک

انها باید با پاسخگو بودن و صادقانه عمل کردن و تعهد نسبت به وعده ها ، . اهداف سازمان جلب کنند

 . اعتماد کارکنان را در سازمان افزایش دهند

  مدیران کارخانه ها جهت توسعه و ایجاد نفوذ آرمانی باید به اعضا برای همکاری و مشارکت افتخا و

 .غرور القا کند
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  مدیران باید هدف و یا آرمان خاصی را به طور دقیق برای پیروان طراحی کنند تا آنان قادر به شناخت

تمایل نسبت به تغییر به سمت وضعیت مطلوب . وضعیت موجود ، تحلیل آن و قادر به ایجاد انگیزه باشند

 . را داشته باشند

  و در نتیجه افزایش اثر بخشی ایجاد یک جو حمایتی و دوستانه جهت افزایش رضایت کارکنان 

 توجه به نیازهای یکایک پیروان و ایجاد فرصت برای شکوفایی  ارتقا آنان به سطح باالتر 

 یشنهادات پژوهشیپ

 :شود یدر سازمانها ارائه م یورآارتقاء سطح نو یر در راستایز یپژوهش ها

 هاافراد، گروه ها و سازمان ینوآور یریبه منظور اندازه گ یارائه مدل 

  با توجه به اینکه در این پژوهش گرایش به نوآوری سازمانی بررسی شد ، استفاده از دیگر روش ها

 .همچون روش آمیخته برای بررسی نوآوری سازمانی پیشنهاد می گردد

  پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی میزان به کارگیری مولفه های رهبری سازمانی در کارخانه

 .گرفته شود های صنایع غذایی به کار

  از آنجا که نوآوری سازمانی یک مزیت رقابتی محسوب می گردد پیشنهاد می شود در تحقیقات

 .اتی میزان بکارگیری مولفه های نوآوری در سازمانها پرداخته شود

 

 



  

173 

 

 منابع و مآخذ

 مقاالت مجالت عملی

  اقتصادی علمی عیاجتما ماهنامه ،"آفرین تحول سازمانی رهبری" علی فلسفی، و جعفر؛ زاد، بیک

 33-9،  333،جامعه و کار فرهنگی

 نهم، آذر ، سال19 ،شماره توسعه مدیریت ، مجله"در سازمان نوآوری موانع" فرد س، مقاله پیراسته

13.  

، "های کوچک و متوسطنوآوری سازمانی در شرکت"غفاری آشتیانی پ، پیرمحمدی ف، مقاله 

  .، سال نوزدهم322ماهنامه تدبیر، شماره 

 آذر ،99 شماره مدیریت گزیده نشریه نژاد، رضایی عبدالرضا دکتر ترجمه ."نوآوری رشته" پیتر، دراکر،

13 . 

-25،    91/99مطالعات مدیریت،  "(MLQ)آن  سنجش ابزار آفرین تحول رهبری " .علیرضا موغلی،

339 

 مقاالت خارجی

 Hsu Y, (2011), “Design innovation and marketing strategy in successful product 

competition”, Journal of Business & Industrial Marketing ,Vol.26. No. 4, pp. 223–

236. 

 Azis Y and Osada H, (2010), “Innovation in management system by Six Sigma”, 

International Journal of Lean Six Sigma Vol. 1 No. 3, pp. 172-190. 

 Francesco  F (2010), “ A Comparative Analysis of Administrative Innovations”, 

Paper presented at the 7th Pan-European Conference on IR, ECPR Standing Group 



174 

 

on International Relation, section International Institutions, Global Politics and 

Law", Stockholm, 9-11 September . 

 Ottenbacher  M, Harrington R, (2010), “Strategies for achieving success for 

innovative versus incremental new services”, Journal of Services Marketing 

Vol.24 No.1 ,pp.3–15. 

 Tang Ko, H Peng, Lu H, (2009), “Measuring innovation competencies for 

integrated services in the communications industry”, Journal of Service 

Management, Vol. 21 No. 2, pp. 162-190. 

 Pitta D, (2008), “Product innovation and management in a small enterprises”, 

Journal of Product & Brand Management, Vol.17 No.6, pp.  416–419. 

 Chang S, Lee M.S., (2008), “The linkage between knowledge accumulation 

capability and organizational innovation”, Journal of Knowledge Management, Vol. 

12 No. 1, pp. 3-20. 

 Stokes B, Berry W, (2007), “Innovation and Di_usion Models in Policy Research. 

In Theories of Policy Process”, ed. Paul A. Sabatier. Boulder, Colo: Westview 

Press, Vol 10 No. 1, pp. 223-260. 

 Cohen W.M., Levinthal D.A., (1990), “Absorptive capacity: a new perspective on 

learning and innovation”, Administrative Science Quarterly, Vol. 35 No. 1, pp. 128-

52. 

 Daft R.L, (1982), “Bureaucratic versus nonbureaucratic structure and the process of 

innovation and change”, in Bacharach, S.B. (Ed.), Research in the Sociology of 

Organizations, Vol. 1, JAI Press, Greenwich, CT, pp. 129-66. 

 Damanpour F, (1991), “Organizational innovation: a meta-analysis of effects of 

determinants and moderators”, Academy of Management Journal, Vol. 34 No. 3, 

pp. 555-590. 

 Damanpour F, (1992), “Organizational size and innovation”, Organization Studies, 

Vol. 13 No. 3, pp. 375-402. 

 Damanpour F, (1996), “Organizational complexity and innovation: developing and 

testing multiple contingency models”, Management Science, Vol. 42 No. 5, pp. 

693-716. 



  

175 

 

 Damanpour F, Evan W.E, (1984), “Organizational innovation and performance: the 

problem of organizational lag”, Administrative Science Quarterly, Vol. 29 No. 3, 

pp. 392-409. 

 

 هاکتاب

 چاپ دوم، انتشارات رسا، "نهادی کردن نوآوری در سازمان"، (3111)تیرانی ف،سلطانی ،

 تهران

 د،چاپ نژا رضایی عبدالرضا دکتر ،"پیروزی بستر نوآوری"، (3111)سوم چ، تاشمن م، اوریلی

 رسا، تهران فرهنگی خدمات مؤسسه انتشارات دوم،

 چاپ اول،"هاسازمان و هاانسان در نوآوری و خالقیت" ،(3111)فیشانی ت، آقایی ، 

 تهران ترمه، انتشارات

 ،چاپ بیست و پنجم، انتشارات نی، تهران "مدیریت عمومی"، (1384)الوانی م 

 ،جلد دوم، چاپ دوازدهم، "در مدیریتآمار و کاربرد آن  "، (1387)آذر ع، مؤمنی م ،

 انتشارات سمت، تهران

 ،رویکردی : روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت"، (1383)دانایی فرد م، الوانی م، آذر ع

 اشراقی، تهران -، چاپ اول، انتشارات صفار"جامع

 ،اعرابی م، پارسائیان ع، چاپ چهارم،  "مبانی تئوری و طراحی سازمان"، (1386)دفت ر،

 نتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهرانا

 ،جلد اول، اعرابی م، پارساییان ع، چاپ دوازدهم، انتشارات  "رفتار سازمانی"، (1386)رابینز ا

 دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران



176 

 

 ،جلد سوم، اعرابی م، پارساییان ع، چاپ دوازدهم، انتشارات  "رفتار سازمانی"، (1386)رابینز ا

 گی، تهراندفتر پژوهشهای فرهن

 ،چاپ یازدهم، "مفاهیم، نظریه ها و کاربردها: مدیریت رفتار سازمانی"، (1386)رضائیان ع ،

 انتشارات علم و ادب، تهران

 ،چاپ سیزدهم،  "روش تحقیق در علوم رفتاری"، (1385 )سرمد ز، بازرگان ع، حجازی ا ،

 انتشارات آگاه تهران

 

 

 :هامقاالت کنفرانس

 تهران ، سومین کنفرانس ملی  "یادگیری سازمانی و نواوری"ار،مهسا  احمدی،پرویز و پیشد

 3112، خالقیت شناسی

 دانش، بهمن مدیریت ملی کنفرانس اولین تهران، "سازمانی دانش و نوآوری"ف،  خدایی 

311 . 

 هانامهپایان

 ،های عوامل مؤثر بر ارتقای نوآوری تکنولوژیکی در شرکت"، (3111)محسنی زارچ غ

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه پایان، "متوسط نوآور صنعت نساجی کوچک و

 . طباطبایی



  

177 

 

 ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه عالمه "چارچوب سنجش نوآوری"، ( 311)علیزاده ح ،

 .طباطبایی

 ،های سنجش نوآوری و ارائه چارچوبی برای بررسی سیستم"، (3115)پاکزادبناب م

 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، "سنجش آن در ایران

 ،گیری نوآوری تکنولوژیکی در سطح شرکتارائه چارچوب اندازه"، (3119)جهانگرد ن-

 ،دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی، بخش مهندسی صنایع"ها

 ،طراحی و تبیین مدل نهادینه کردن نوآوری در بخش دولتی "، (3119)حضوری م" ،

 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی

 طراحی و تبیین عوامل موثر بر نوآوری سازمانی گروه ایران  "، (3115)واحد ن،نصیری

 دانشکده علوم انسانی،دانشگاه تربیت مدرس، "ترانسفو

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

 رهبری تحول آفرین و نوآوریپرسشنامه  :3پیوست شماره 

 

 به نام خدا

 

 با سالم و احترام

نچه استحضار دارید در عصر حاضر تحقیقات و مطالعات دانشگاهی از ارکان اساسی پیشرفت هر چنا

بنابراین . کندجانبه و پایدار جوامع نقش بسزایی ایفا میگردد که در توسعه همهکشوری محسوب می

در گویی به نیازهای گوناگون جامعه های نوین و پیشرفت و توسعه جهت پاسختحقق بخشی از رسالت

 .باشدامللی مستلزم انجام تحقیقات درست و حقیقی میای و حتی بینسطوح ملی، منطقه

گیرد و نزد پژوهشگر به طور اطالعات مندرج در پرسشنامه صرفاً جهت انجام تحقیق مورد استفاده قرار می

 .محرمانه باقی خواهد ماند

 

 

 هابا تشکر از توجه شما در پاسخ به سؤال

 معصومه ملکی

 MBA  نشجوی کارشناسی ارشددا

 دانشگاه صنعتی شاهرود



  

179 

 

 :اطالعات شخصی

 زن              مرد             :جنسیت. 3

     52-53            92-93                12-13             92-93بین             93کمتراز           : سن.9

 دکترا             ارشدکارشناسی            کارشناسی               دیپلم           :تحصیالت.1

 سال      13باالی             92- 93            32-33             سال 33زیر              : سابقه خدمت.9

 

 

            3                     9                 1                  9                    5              

 کامالً مخالفم        مخالف         بی تفاوت         موافق            کامالً موافقم       

      

 3 9 1 9 5 

      .مدیران شرکت هنگام حل مشکالت ، دیدگاهها و جوانب مختلف را در نظر می گیرند. 3

      .ز زوایای مختلف بررسی کنیم مدیران این شرکت از ما می خواهند که مشکالت را ا. 9

      . مدیران شرکت پیشنهادهای اساسی کارکنان را مورد بررسی قرار می دهد. 1

      .مدیران شرکت نگرشهای جدیدی را در مورد انجام کارهها پیشنهاد می کند. 9

      .مدیران شرکت از باورها و ارزش های اساسی خود صحبت می کند. 5

      .ن شرکت هنگام ارتباط با کارکنان به  آنها حس ارزشمندی القا می کندمدیرا.  

      .مدیران شرکت بر لزوم داشتن یک درک قوی از هدف تاکید میکند. 1

به خاطر منافع گروه از عالئق و خواسته های خود چشم پوشی می  مدیران شرکت.1

 .کنند
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Abstract 

According to the improved attention of the leader in creating organizational changes 

around the world and its effect in organizational innovation, in this thesis mutual 

relationship of a transformational leadership and organizational innovation discusses 

and a conceptual framework in this base presents. In this relationship it is tried to 

use extra testing components of the available questionnaire, another component 

which has been regard significant in a transformational leadership and innovation is 

being investigated. This research is descriptive-integrative and is a applied research 

from the purpose point of view. Statistic population including 350 people of the 

managers and staffs of Shahroud industrial tourn of the dietary industry , which 

(115) people have been chosen as statistical samples by Chochran formula, and 

among distributed questionnaires by a simple randoming method, 94 questionnaires 

have been collected and analyzed. Tools for collecting information in questionnaire 

and innovation making leadership questionnaire of MLQ1  Bass and Avolio (1997) 

and for innovation in this research Damanpour (1992) model for manufacture and 

process innovation , Elenkov and Maneov (2005) and Weerarwardena (2003) for 

excretive innovation and Ibarra (1993) and Hammer (2004) for market innovation 

and designed questions by the researcher for strategic innovation have been used . 

the results indicate that there is a direct meaningful relationship between 

transformational leadership and innovation and among transformational leadership 

components the best regression model belongs to individual considerations. 

 key words : transformational leadership , organizational  innovation , nutritional 

companies of Shahroud industrial town . 
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