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 چکيده
بر آن  گذارتأثير عوامل مطالعة رو،اين از شود،مي محسوب سازمان بقاي براي کليدي عاملي نوآوري

به ضروري امرينامشهود جديد سازماني،  هايدارايي ترينمهميکي از  عنوانبه فکري سرمايةجمله  از

فکري بر نوآوري  ةسرماي تأثير انميز بررسياين تحقيق  هدف. با توجه به اهميت موضوع، رسدمي نظر

حسب  بر. اين تحقيق استاي، فني و مهندسي کشاورزي خدمات مشاوره هايسازماني در شرکت

 -تحقيقات توصيفي نوع ازها  گردآوري داده ةنحولحاظ بههدف از نوع تحقيقات کاربردي و 

هاي خدمات کشاورزي در رکتش کارشناساناز  نفر 280آماري اين تحقيق را  ةجامع. استهمبستگي 

از  کارشناسان از نفر 200(، 1970) مورگان -جسييکراستان زنجان تشکيل دادند که با توجه به جدول 

استاندارد استفاده  هاي پرسشنامه از ها داده گردآوري براياي انتخاب شد.  گيري طبقهطريق روش نمونه

و روايي سازه و پايايي ترکيبي  شد تأييدتخصصان از م پانليبا نظر  هاپرسشنامه محتوايي. روايي شد

 نشان نتايج. آمد دستاصالحات الزم به دادن انجام از پس و گيرينيز از طريق برآورد مدل اندازه ها آن

 اثر ايو رابطه يفکري شامل انساني، ساختار ةسرماي ةلفؤم سهو  است شده تأييد تحقيق هايفرضيه داد

سازماني در  نوآوريدرصد از واريانس  51و درمجموع  شتنددا وابسته متغير بر داريمعني و مثبت

 . نددکرتبيين  را شده مطالعه هايشرکت
 

فني و مهندسي  اي،مشاورهشرکت خدمات  فکري، سرماية ،زنجان استان کليدي: هاي واژه

 .سازماني نوآوري ،کشاورزي

                                                           
 Email: r_rezaei@znu.ac.ir * نویسندة مسئول:
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 قدمهم
 نسبي مزيت ايجاد منابع پايدارترين و زشمندترينار از يکي سازماني نوآوري حاضر، درحال

 از و( Camisón & Villar-López, 2014: 2891) دوش ميمختلف محسوب  هايشرکت براي

 رودمي شمار به وکار کسب مديريت برايجديد سازماني  هايشيوه توسعةابزار الزم  تريناصلي

(OECD, 2005: 25.) در هافراروي سازمان ةپيچيدو  پويادرنظرگرفتن شرايط  با ،امروزه 

 براي ديگري زمان هر از بيش سازماني نوآوري توسعةنياز مستمر به  ،شديدمحيط رقابتي 

 ;Gumusluoglu & Ilsev, 2009: 461) است شده ملموسمختلف  هايشرکت و هاسازمان

Hogan & Coote, 2014: 1609) .نشايا طور بهتوجه به ماهيت نوآوري سازماني که  با 

 نظر به ،(Hamel, 2007: 105) استو بستر فعاليت شرکت يا سازمان  زمينه از تأثرم توجهي

 خدمات هايشرکت فعاليتتقويت  و توسعهنقش بسزايي در  تواندمي پديده اين رسدمي

و موجب افزايش درآمد و پايدارسازي فعاليت  کندفني و مهندسي کشاورزي ايفا  اي،مشاوره

از تنوع و گستردگي زيادي برخوردار  هافعاليت اين شرکت ةزمينه و حوز زيرا شود؛ هاآن

 شود هئارا روستاييان و کشاورزان به تواندمي هاو طيف وسيعي از خدمات از سوي آن است

 (.9 :1393)مغانلو، 

در سطح اي، فني و مهندسي کشاورزي خدمات مشاورهشرکت  67حدود  ،اکنون

آن است که  بيانگر گرفتهانجام مطالعات نتايج. ندهستبه فعاليت  مشغول زنجانروستاهاي استان 

داليل  به، هاي خدماتياز آغاز فعاليت شرکت سال هشتها و گذشت حدود رغم فعاليتعلي

 و است پايين زيادي حدود تا کشاورزي خدمات هايشرکت در سازماني نوآوري سطح زير

 (:75: 1393)مغانلو،  ندارد مطلوبي چندان وضعيت

برقراري  در هاتوانايي کافي آن نداشتنو  هاشرکت اعضاي ارتباطي هايضعف مهارت 

تيمي و کار گروهي )نوري،  هاياعضا به فعاليت نداشتن ارتباط مطلوب با کشاورزان، تمايل

 کافي توجه نداشتنساختار بروکراتيک و وجود فضاي رسمي، خشک و بسته،  داشتن(، 1391

 تعداد ودنب   پايين(، 42- 41 :1390 همکاران، و يئرضا) هاآن وانمندسازيت و اعضا آموزش به

 هاي قابليت ضعف ويژه( به236 :1391 همکاران، و)رحيمي  هاو کيفيت اعضاي شرکت

 شرايطي، چنين در ساير موارد. و( 539: 1390 ،و همکاران دارياني احمدپور) اهآن ةکارآفرينان
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 سازماني نوآوري سطح بهبودشده و اصلي براي رفع موانع اشاره الزاماتي از رسد يکنظر مي به

گذار بر تأثيرهاي لفهؤو واکاوي دقيق متغيرها و م مطالعهکشاورزي،  خدماتهاي شرکتدر 

 که باورند اين بر نظرانصاحب و دانشمندان از بسياري زمينه، اين در .سازماني باشد نوآوري

 ،و همکاران حاتمي) استبر نوآوري سازماني  ثرؤمتغيرهاي م ترينفکري از اصلي ةسرماي

( Mohammed Assi, 2012: 128 ؛ Panahandeh & Ahmadkhani, 721:2014؛22: 1391

 محصول و دانشبر  مبتنيفرايندي  نوآوري کندمي بيان( 2011) 1ورديحتي در اين زمينه  و

 درنظرگرفتن با و شدهاشاره مطالب به هتوج باشرکت است.  يا سازمان در فکري هايسرمايه

 ةبررسي رابط زمينة درسطح استان زنجان تجربي خاصي در  ةمطالع تاکنون که لهئمس اين

صورت نگرفته  ايمشاوره خدمات هايفکري و نوآوري سازماني در بستر شرکت ةسرماي

 هايدر شرکتفکري بر نوآوري سازماني  ةسرماي تأثيرميزان  بررسي، هدف اين تحقيق است

 اي، فني و مهندسي کشاورزي بود. خدمات مشاوره

 

 يقتحق ةيشينو پ ينظر یبر مبان يمرور
 تعاریف

 سازمانی  نوآوري (الف

خدمات کشاورزي،  هايبر شرکت تأکيد( با 1392) درينيمورد مفهوم نوآوري سازماني،  در

 اينوآورانه خدماتيرايندهاي مديريتي و ف هايشيوه و هارويه منزلةنوآوري سازماني را به 

جديد  هايفناوري از استفاده ويژهبه محيطي تغييرات به پاسخ براي که کندميتعريف 

 کاربه کشاورزان جديد و متنوع انتظارات و نيازها ساختنبرآورده راستاي درکشاورزي و 

 براي نسبي زيتم خلق به ،مختلف هايخدمات جديد در زمينه ئةارا طريق از و شوندمي گرفته

نوآوري سازماني  اينکهتوجه به  با. ندشومي منجر هاشرکت ساير با رقابت در شرکت يک

ها لفهؤاي از ممجموعه ةچندعاملي دربرگيرند اي حيطه ة، بلکه به منزليستبعدي نتک يمفهوم

 ،معجا اي بنديطبقهدر ( 2010) 2آپايدين و کروسان ،(Lam 2010: 175) استو ابعاد مختلف 

                                                           
1. Verde 

2. Crossan and Apaydin 
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خدمات جديد يا پاسخ به نياز بازار يا  ئةنوآوري خدماتي )ارا ةدست سه در را هالفهؤم تريناصلي

مشتري بيروني(، نوآوري اداري )ايجاد تغييرات نوآورانه در راهبرد و ساختار سازماني و 

 يراستا در سازماني فضاي دادنفضاي نوآوري )سوق يا فرهنگ و( اداري هايفرايندها و رويه

 پردازيايده و خالقيت براي الزم شرايط کردنفراهم و نوآورانه هايفعاليت دادن انجام تسهيل

 به آن بودنکاربردي همچنين و بنديبا توجه به جامعيت اين طبقه .اندکردهکارکنان( معرفي 

 اين در(، Crossan & Apaydin, 2010: 1162) سازماني نوآوري سنجش در سادگي لحاظ

 .است هشد استفاده بنديدسته اين زا مطالعه

 
 سازمانی نوآوري با آن ارتباط و فکري( سرمایة ب

 يا اي از دانش و اطالعات در شرکت فکري به مجموعه ةسرماي ،(1997) 1از نظر استوارت

 فقطهوش و نه  طريق ازشود که موجب افزايش ارزش محصوالت و خدمات  گفته مي سازمان

کل  ةنمايندفکري  ةسرماي درواقع،. شود شرکت مي مالي براي ةيسرما کارگيرياز طريق به

)چوپاني و همکاران،  اند هاي دانشي معروف عنوان داراييبههاي ناملموسي است که  دارايي

 و هامهارت شامل کشاورزي خدمات هايفکري در شرکت ة. بر اين اساس، سرماي(34: 1391

و  پردازين شرکت، ساختار سازماني پشتيبان ايدهو اطالعات و تجارب اعضا و مديرا فني دانش

تعامل مستمر با کشاورزان و  ويژه بههمچنين ارتباط شرکت با محيط بيروني  و اعضاخالقيت 

 آفرينيارزشاساسي در  ينقش که شودمي هاآن رضايت جلب و نيازها رفع راستايتالش در 

 ةدربار. (1392 ،يئرضا) دارد اييروست مناطق در هاآن فعاليت استمرار و هاشرکت براي

 و ساختاري ،انسانيسه بخش  قالبدر  هالفهؤم اين معمول طوربه ،فکري ةسرماي هاي مؤلفه

به  هاآن از هريک( که Abdullah & Sofiana, 2012: 538) شوندمي گرفته درنظر ايرابطه

 هابه شرح آن ،در ادامه .باشند گذارتأثيربر نوآوري سازماني  توانندمي مختلف هاي شکل

 : شودمي پرداخته

و تخصص اعضاي انساني  هاقابليتفکري شامل  ةسرماي ةلفؤم اين: انساني ةسرماي .1

از منابع انساني باهوش،  برخورداري. (Maditinos et al., 2009: 3) شودمي سازمان يا شرکت

                                                           
1. Stewart 
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و  کسباصلي براي  منبعو  است در شرکت تمام فرايندهاي نوآوري ةپاي باتجربه و باانگيزه

 و افراد(. Snell & Dean, 1992: 492) رودمي شماربهجديد  هايدانش و ايده ةتوسع

 که هستند هاييفناوري مرز سوي به سازمان هدايت براي حياتي عواملانساني  هاي دارايي

 دهندمي افزايش متفاوت و يدجد دانشي ايه   حيطه گسترش و جذب براي را سازمان ظرفيت

(Subramaniam & Youndt, 2005: 454 .)و باانگيزه انساني منابع شايدهمين منوال،  به 

 ايجاد موجب نو هايايده ئةارا با و دنکشبمعمول سازماني را به چالش  هايرويه ديدهآموزش

 ترتيب، نيا هب. (Hill & Rothaermel, 2003: 262) شوند هاآن در اساسي تغييرات

 کنندنو را خلق  هايشمار زيادي از ايده توانند ميانساني مناسبي دارند،  ةسرماي که هايي شرکت

 مطالب براساس(. Verde, 2011: 6)دهند هئرا به مشتريان ارا متفاوتيو  نوآورانهخدمات  و

 بود از:  عبارتاين تحقيق  1 ةفرضي شده،اشاره

 و مثبت اثرهاي خدمات کشاورزي ري بر نوآوري سازماني شرکتفک ةانساني سرماي ةلفؤم

 دارد.  داريمعني

 در موجود يفرايندها و ساختار به ،فکري سرماية ساختاري مؤلفة: ساختاري. سرماية 2

 هايشانمهارت و دانش قطري اين از و کنند مي استفاده هاآن از کارکنان که دارد اشارهسازمان 

مهم از  يانساني، بخش ةسرماي از نظر صرف (.Maditinos et al., 2009: 3) گيرندمي کاربه را

موفق خدمات جديد به فرايندها و فضاي دروني  ةتوسعدانش، توانايي و تجارب مورد نياز براي 

 براي سازمان ديگر، عبارتبه ؛(Verde, 2011: 6سازمان و درواقع ساختار آن بستگي دارد )

 سازوکارها ها،قوانين، زيرساخت ددر فرايند نوآوري، باي شکنانکار درگيرکردن و مشارکت

(. O‟Connor & McDermott, 2004: 12) دهد توسعه و کندمشخصي را ايجاد  هايرويه و

 نوآوري فرايند کلي طوربه ،( اشاره دارد1986) 1ون دي ون که طورهمان زمينه، اين در

کليدي  يعنصر سازماني حمايت که اييج شود،جمعي اعضاي سازمان محسوب مي ددستاور

 شماربه سازماني هايرويهدانش و  حفظساختاري ابزاري براي  ةسرماي ترتيب، ينا هباست. 

                                                           
1. Van de Ven 
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 ,Verde) کنددانش جمعي را تسهيل و تسريع مي ةتوسع و نگهداري انباشت، جريان و آيدمي

 بود از:  اين تحقيق عبارت 2 ةفرضي ده،ش  اشاره مطالب براساس(. 6-7 :2011

 اثرهاي خدمات کشاورزي فکري بر نوآوري سازماني شرکت ةساختاري سرماي ةلفؤم

 .دارد داريمعني و مثبت

 روابط يا سازمانيبرون هايوابستگي شاملفکري  ةسرماي ةلفؤم اين: ايرابطه ةسرماي .3

محيط بيروني  سازمان با روابط (.Maditinos et al., 2009: 5است ) پيرامون محيط با سازمان

 براي را مناسب بسيار يمنبع هاشرکت و هاسازمان ديگر و شرکا مشتريان، با ويژه بهخود 

يادگيري و نوآوري  فرايندبيروني و در نتيجه بهبود  اطالعات و دانش به دستيابي و آوري جمع

 کوهن شهورم نظريةاين خصوص،  در(. Tseng & Goo, 2005: 199) کندمي فراهم سازماني

که به توانايي سازمان در شناخت ارزش دانش  2«جذب ظرفيت»( در مورد 1990) 1تاللوين و

 شايان طوربه دارد، اشاره تجاري اهداف براي آن کارگيري هجديد بيروني و سپس ادغام و ب

 ينا هب .(Verde, 2011: 8) است شده ريزيپايه فکري سرماية ايرابطه ةلفؤتوجهي بر مبناي م

 از بااليي سطح به که شودچندعاملي درنظر گرفته مي يفرايند عنوانبه نوآوري ترتيب،

(. Adamides & Karacapilidis, 2006: 53) دارد نياز هاشرکت ساير و مشتريان با تعامالت

 اين تحقيق عبارت بود از:  3 ةفرضي شده،اشاره مطالب راساسب

 مثبت اثرهاي خدمات کشاورزي سازماني شرکت بر نوآوري فکري سرماية ايرابطه ةلفؤم 

 دارد.  داريمعني و

 

  تحقيق پيشينة
به مرور نتايج برخي از مطالعات مرتبط تجربي در داخل و خارج از کشور پرداخته  ،بخش اين در

 ةخاصي در زمين ةمطالع تاکنون که آنجا از شد اشاره که طورهمان البته(. 1)جدول  شود مي

 خدمات هايشرکت در ويژهفکري در بخش کشاورزي به ةبين نوآوري و سرماي ةبررسي رابط

 بودند.  هاسازمانو  هاشرکتساير  ةحوز در مرورشده مطالعات است، هگرفتن انجام کشاورزي

                                                           
1. Cohen and Levinthal 

2. Absorptive Capacity 
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 فکري ةسرمای و سازماني نوآوري بين ةرابط ةزمين در تجربي هايپژوهش ةخالص .1جدول 
 تحقيق نتايج  تحقيق عنوان )سال( محقق

زرین سبب 
(1390) 

فکري با  ةسرمایبين  ةبررسي رابط
گرایش به نوآوري سازماني در 

 وفناوري دانشگاه تهرانعلمپارک 

بيني گرایش به فکري توانایي پيش ةسرمایهاي لفهؤم
ها، لفهؤو از بين این م دننوآوري سازماني را دار

بيني انساني بيشترین سهم را در پيش ةسرمای ةلفؤم
 . داشت وابسته متغير غييراتت

چوپاني و 
همکاران 

(1391) 

فکري با نوآوري  ةسرمایبين  ةرابط
رکت ش: يمورد ةسازماني )مطالع

 توسعه( ةبيمسهامي 

فکري شامل مشتري، انساني و  ةسرمای ةلفمؤسه  هر
مثبت و  ةرابطساختاري با نوآوري سازماني 

 .داشتندداري  معني
و  حاتمي
 انهمکار

(1391) 

فکري بر نوآوري  ةسرمای تأثير
 خوزستان فوالدسازماني در شرکت 

بر نوآوري  داريمثبت و معني تأثيراز  فکري سرمایة
 سازماني برخوردار بود. 

Zerenler et al. 
(2008) 

و عملکرد نوآوري  فکري سرمایة
شرکتسازماني )شواهد تجربي از 

 (ترکيه در خودرو توليد هاي

 ساختاري انساني، شامل آن هايمؤلفهو  فکري رمایةس
درصد از واریانس نوآوري سازماني در  56 ،ايرابطه و

 . ندرا تبيين کرد شده مطالعه هايشرکت

Ngah & 
Ibrahim 
(2009) 

فکري، نوآوري و  ةسرمای ةرابط
هاي عملکرد سازماني در شرکت

 متوسط در مالزي وکوچک 

 هايي سازماني در شرکتفکري و نوآور ةسرمای بين
وجود  داريمثبت و معني ةرابط متوسط و کوچک
 داشت. 

Amiri et al. 
(2011) 

 برفکري  ةسرمای تأثيربررسي 
 نوآوري سازماني 

 ساختاري انساني،)آن  هايلفهؤفکري و م ةسرمای بين
مثبت و  ةبا نوآوري سازماني رابط (ايرابطه و

 .داشت وجود داري معني

Verde (2011) 
فکري بر  ةسرمای هاييدارای نقش

 گرتعدیلو  مستقيم آثارنوآوري: 

 مثبت اثر داراي ايرابطه و انساني ساختاري، هايلفهؤم
انساني از طریق  ةلفؤو م ندبود نوآوري بر داريمعني و
 را بر نوآوري داشت.  تأثيربيشترین  ايرابطه ةلفؤم

Mohammed 
Assi (2012) 

فکري بر نوآوري  ةسرمای تأثير
 سازماني 

مثبت و  ةفکري و نوآوري سازماني رابط ةسرمای بين
 ةانساني سرمای ةلفؤم و داشت وجود داريمعني

 بر متغير وابسته بود.  تأثيرفکري داراي بيشترین 

Mariz-Perez et 
al. (2012) 

 ةبرندپيش عنوانانساني به ةسرمای
 نوآوري

 ةتوسع براي اساسي شرطشپي انساني سرمایة
 . شودفرایندهاي نوآوري در سازمان محسوب مي

Panahandeh & 
Ahmadkhani 

(2014) 

 نوآوري و فکري سرمایةبين  ةرابط
 بانکداري صنعت در سازماني

 فکري سرمایة ايرابطه و ساختاري انساني، مؤلفة سه
درصد از تغييرات نوآوري سازماني را  55در حدود 
 د. تبيين کردن
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  ينظر چارچوب
 باو  يقتحق يشينةپو  ينظر يمرور مبان وپيشين  هايبخش در شده اشارهتوجه به مطالب  با

فکري بر نوآوري  ةسرماي هايلفهؤم تأثير بررسي زمينةتحقيق در  ايناصلي  هدفدرنظرگرفتن 

در اين بخش  ،اي، فني و مهندسي کشاورزيمشاورههاي خدمات شرکت در سازماني

 . شد ترسيم 1قالب شکل  درمفهومي پژوهش  رچوبچا

 

 

 

 

 

 

 
 سازماني نوآوري بر فکريسرمایة  هايمؤلفه تأثيرمفهومي پژوهش:  چارچوب. 1 شکل

 

 شناسیروش
و  يقات کاربرديبا توجه به هدف از نوع تحق ،ي       قات کم يت از نوع تحقيق از نظر ماهين تحقيا
آماري اين  ةجامع .است يهمبستگ -يفيقات توصيقها، جزء تح داده يگردآور نحوةلحاظ  از

اي، فني و مهندسي کشاورزي در هاي خدمات مشاورهشرکت کارشناساناز  نفر 280تحقيق 
 اين اناز کارشناس نفر 165(، 1970) مورگان -جسييکربا توجه به جدول  .استاستان زنجان 

به  کارشناسان اين تعداد ،دقت زايشاف براي کهتحقيق انتخاب شد  دادن انجام براي هاشرکت
 بودندردسترستوجه به  باآماري،  هايدستيابي به نمونه منظوربه .افزايش يافت نفر 200

 يهاطبقات )شهرستان ينب يانسو با درنظرگرفتن اين موضوع که وار گيرينمونه چارچوب
با  اي طبقه گيرينمونهاز روش  بود،درون طبقات کم  يانسوار يول يادز        تقريبا ( شده مطالعه

 از هريک در کارشناسان تعداد درنظرگرفتن با ،ين ترتيبا هب. شداستفاده  انتساب متناسب
نمونه به هريک از  39شامل  هابه هريک از آن الزم ةنمون تعداد متناسب صورتبه ،هاشهرستان

 ايرابطه

 فکري سرمایة هايمؤلفه

 ساختاري

 انساني

 توليدي اداري

 

 خدماتي

 نوآوري فرهنگ

 نوآوري

 سازماني
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 به نمونه 43 ابهر، شهرستان به نمونه 14 طارم، شهرستان به نمونه 33 ابهر، و زنجان هايشهرستان
 هايشهرستان از هريک به نمونه 14 و ايجرود شهرستان به نمونه 18 خدابنده، شهرستان

 صورت به هاشهرستان از هريک در هانمونه سپس و شد داده اختصاصخرمدره و ماهنشان 
 ةنمون بين در شدهتوزيع ةپرسشنام 200 مجموع ازذکر است  شايان. دشدن انتخابتصادفي 

بازگشت  ميزان) شداستفاده  هاپرسشنامه گردآوري و در تحليل 181ي، درنهايت آمار
ها پرسشنامه بود که از سه بخش  گردآوري داده ابزاراين تحقيق،  دردرصد(.  5/90پرسشنامه= 
 نوآوري هايلفهؤممرتبط با سنجش  هايپاسخگويان و پرسش شناختيجمعيتهاي  مشخصه
 و( 2010) آپايدين و کروساناستاندارد  ةپرسشنام ساسبرا پرسش( پانزده املش)سازماني 
 ةپرسشنام مبناي برپرسش(  بيستفکري )شامل  ةيهاي سرما لفهؤهاي مرتبط با سنجش م پرسش

 ،سوم و دوم هايبخش سنجش مقياس. (2)جدول  تشکيل شده بود (1997) استوارتاستاندارد 
 بود.  (5) ادتا خيلي زي (1) کم خيلي از سطحي پنج ليکرت طيف

 
 هاآن به مربوطو نمادهاي  هاو گویه هاشاخص همراهبه پرسشنامه اصلي هايبخش. 2 جدول

 )نمادها( هاگويه شاخص مفاهيم

 نوآوري
 سازماني

 نوآوري
 خدماتي

 خدماتي)شود ميبه کشاورزان و روستایيان عرضه  يدیه خدمات جدهموار ،ن شرکتیدر ا
و در  استشتاز يد به کشاورزان و روستایيان پیخدمات جد ةعرضن شرکت همواره در یا(. 1

طور شرکت ما به. (2 خدماتي) دها در سطح منطقه وضعيت بهتري دارمقایسه با سایر شرکت
ازهاي روستایيان و کشاورزان، خدمات جدیدي را به آنان اساس انتظار و ني پذیري برانعطاف

شده به کشاورزان و روستایيان هئخدمات مختلف ارا ،در شرکت ما(. 3 خدماتيدهد )ه ميئارا
 .(4 خدماتيشود )ها تالش ميکيفيت آن يد و در راستاي ارتقاوش ميارزیابي طور مستمر به

خدمات جدید به کشاورزان و روستایيان  ئةنوآورشدن و ارا ياعضا برا ،ن شرکتیدر ا
خدمات  ةهاي نو و ارائن شرکت در ورود به زمينهیا .(5 خدماتيشوند ) يآموزش داده م

   .(6 خدماتي) نيستکار محافظه یا محتاط     اصال د به کشاورزان و روستایيان یجد

 نوآوري
 اداري

د و نک ميوستایيان را دریافت طور مستمر پيشنهاد و انتقادهاي کشاورزان و ربهشرکت ما 
وجود  هرا ب يراتييتغ روستایيانخدمات خود به  ةارائند یها و فرادر روش ها،آن با متناسب

مدیریتي )از  هاينوآوري کارگيري هب و شناسایي بر همواره ما شرکت(. 1 اداريآورد )يم
و  دهيپاداش و تشویق جدید هايسيستم اطالعات، فناوري با مرتبط هاينوآوري: جمله
 زودتر را دیجد هايفناوري شرکت نیا .(2 اداريدارد ) تأکيد( اعضا آموزش نوین هايشيوه
 .(3 اداري) رديگيم کارو به کند ميمشابه مستقر در سطح منطقه شناسایي  يهاشرکت ریسا از
در  .(4 اداري) است شتازيپ يخدمات نینو يندهایفرا و هاروش ةارائ در همواره شرکت نیا
 نندکجدید استفاده  هايشيوه ازف خود یانجام وظا برايدهند يح مياعضا ترج ،ن شرکتیا
  .(5 اداري)
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 هاآن به مربوطو نمادهاي  هاو گویه هاشاخص همراهبه پرسشنامه اصلي هايبخش. 2 جدول
 )نمادها( هاگويه شاخص مفاهيم

 فرهنگ
 نوآوري

 .(1 فرهنگ) شودنميرو  هو با مقاومت روب نيستآميز ریسک اقداميوآوري در شرکت ما ن
 فرهنگ) ندهستانه نوآور هايایده جويو جست در فعال طورمدیر و اعضا به ،ما شرکت در
بازخواست و  ندارند، دربر اينتيجه که جدیدشان هاياعضا براي ایده ،ما شرکت در .(2

 ندشومي استقبال وبيخ  به ما شرکت در نوآورانه هايایده .(3 فرهنگ) شود نميتنبيه 
  (4 فرهنگ)

 سرمایة
 فکري

 سرمایة
 انساني

شرکت ما از بهبود و  .(1 انسانيتند )اعضاي شرکت ما افراد خالق، نوآور و باهوشي هس
اعضاي  .(2 انسانيند )کحمایت و پشتيباني مي شمهارت و تحصيالت اعضای يارتقا

 انسانيدهند )راحتي در اختيار یکدیگر قرار ميشرکت ما اطالعات و تجارب خود را به
دهند خوبي انجام ميخود را به ةشدتعریفبيشتر اعضاي شرکت ما کارها و وظایف  .(3
یکدیگر براي دستيابي به  بااعضاي شرکت ما از هماهنگي و همکاري مناسبي  .(4 انساني)

اعضاي شرکت ما تمایل زیادي براي مشارکت در  .(5 انسانياهداف شرکت برخوردارند )
اعضایي  ،در شرکت ما .(6 انسانيهاي تيمي دارند )فعاليت دادن کارهاي گروهي و انجام

  .(7 انساني) دهندمي ارتقاخود، سطح عملکرد سایر اعضا را  بااليد هستند که با عملکر

 سرمایة
 ساختاري

اي تعریف شده است که پشتيبان خالقيت و گونهبههاي کاري و ساختار شرکت ما رویه
 و مدیر سوي از زیادي جدید هايو ایده هانظر ،ما شرکت در .(1 ساختارينوآوري است )

 يبه منابع اطالعات راحتيبهاعضاي شرکت ما  .(2 ساختاري) شوديم اجرا و پيشنهاد اعضا
 بين مناسبي شکلبه ما شرکت در جدید هايایده .(3 ساختاري) دارند دسترسي مختلف
ساختار سازماني شرکت ما داراي بوروکراسي  .(4 ساختاري) یابدمي انتقال اعضا
اي ونهگ  سازماني شرکت ما بهساختار  .(5 ساختاري) نيستآور کننده و محدودیت کسل

 .(6 ساختاريند )کیکدیگر و مدیر را تسهيل مي بااست که ارتباط اعضا 

 سرمایة
 ايرابطه

خدمات مناسب به کشاورزان و  ئةارا برايشرکت ما  يميزان دانش فني و تخصص اعضا
 خدمات از روستایيان و کشاورزان .(1 ايرابطهروستایيان در سطح مطلوبي قرار دارد )

نظر  از .(2 ايرابطهو به آن وفادارند ) رنددا رضایت ما شرکت سوي از شدههئارا
فعاليت )در طول روز(، کشاورزان و روستایيان از شرکت ما رضایت دارند  زمان مدت

 و کشاورزان پيشنهادهاي و نظرها دریافت دنبال به شرایطي هر در ما شرکت .(3 ايرابطه)
خدمات مناسب  ئةارا براي زیادي تالش ما شرکت اعضاي .(4 ايهرابط) است روستایيان

 ما شرکت .(5 ايرابطه) کنندمي آنان هايبه کشاورزان و روستایيان و رفع نيازها و خواسته
خدمات به  ئةارا تسریع دنبال به نوآورانه و خالقانه هايروش کارگيري هب و ابداع طریق از

مدیر  .(6 ايرابطهزمان است ) ترینت آنان در کوتاهکشاورزان و روستایيان و حل مشکال
آنان را براي رفع  هايو نظر ندارتباط درمستمر با کشاورزان  طوربه ما تو اعضاي شرک

 .(7 ايرابطه) شوندنيازهایشان جویا مي

 و همگرا روايي)شامل  سازه روايي و محتواييتعيين روايي ابزار تحقيق از روايي  براي

 موضوع زمينةنظر کارشناسان و متخصصان در  باپرسشنامه  محتواييتفاده شد. روايي ( اسمنطقي

سازه، براي ارزيابي روايي همگرا از سه معيار مختلف  روايي زمينة. در شد تأييدمورد پژوهش 

 ادامة
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 ةشداستخراج واريانس ميانگين، 5/0 از تربزرگ و مساوي استاندارد عاملي بارهاي شامل

 ,.Hair et al) شد استفاده 7/0 از تربزرگ و مساوي ترکيبي پايايي و 5/0 از ترمساوي و بزرگ

 مکنون متغيرهايبراي بررسي روايي منطقي، از ضرايب همبستگي بين  همچنين، (.678 :2010

 ,Paswan) باشند دارمعني بايد ضرايب اين که نحوي به شود،مي استفاده گيريدر مدل اندازه

بررسي پايايي  براي شده،اشاره موارد قالب در تحقيق ابزار روايي بررسي بر افزون(. 48 :2009

براي هريک از  هاآن مقدار که شد استفاده ترکيبي پاياييکرونباخ و  آلفايابزار تحقيق نيز از 

 ايبرنهايت،  در(. Hair et al., 2010: 679) باشد 7/0 از تربايد بزرگ مکنون متغيرهاي

از  ميداني هايبا داده هاو برازش آن ساختاري و گيرياندازه هايلمد بودندرست آزمون

 هايافزارنرم کاربرد با هاداده تحليل و تجزيه و شداستفاده  برازندگي مختلف هايشاخص

SPSSWin20  وAMOS20 گرفت.  انجام 

 

 هایافته
 شناختیجمعيت توصيف

و  30 رتيبت   به شده مطالعه هايرکتفعاليت کارشناسان ش ةسابق و سن ميانگين نتايج، براساس

بودند.  زن هاآن درصد 4/30درصد پاسخگويان مرد و  6/69هفت سال بود. از نظر جنس، 

با مدرک  يانربوط به پاسخگوم تحصيالت سطح لحاظ نشان داد بيشترين فراواني به نتايج

زراعت و اصالح نباتات  ةتحصيلي، مربوط به رشت ةدرصد( و از نظر رشت 2/77) يکارشناس

آن بود که  بيانگر کارشناساندرصد( بود. همچنين، نتايج تحقيق در مورد محل سکونت  3/28)

 درصد ساکن روستا بودند.  4/24و  شهرساکن  هاآندرصد از  6/75

 
 تحقيق  گيرياندازه هايمدل

 هاي داده ،فکري سرمايةسازماني و  نوآوري گيرياندازه هايمدل برآورد منظور به
 تجزيه ،اول( ة)مرتب يتأييداز طريق تحليل عاملي   AMOS20افزارنرم از استفاده با شده گردآوري
در مدل  ،آورده شده است. با توجه به نتايج 4و  3 هاي جدول در هايافته که ندشدو تحليل 

 دليلبه که -3 فرهنگ و 5 اداري ،6 خدماتيسه متغير سازماني به استثناي  نوآوري گيري اندازه
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 بار داراي متغيرها ساير -شدند گذاشته کنار گيرياندازه مدل از 5/0 از کمتر عاملي بار داشتن
 هايمتغيرنيز  فکري ةسرماي گيرياندازه مدل در منوال، همين بهبودند.  5/0از  تربزرگ عاملي
داشتن بار عاملي  دليلبه 6 ايابطهر و 3 ايرابطه، 4 ساختاري، 3 ساختاري، 7 انساني، 4 انساني
ميانگين واريانس  مقاديرآن بود که  بيانگر. همچنين، نتايج ندشد حذف مدل از 5/0 از کمتر

اداري و فرهنگ  ،خدماتي نوآوريشامل  شده مطالعه مکنون متغيرهايبراي تمامي  شده استخراج
انساني، ساختاري و  ةسرماي نمکنو متغيرهايسازماني و  نوآوري گيرياندازه مدل درنوآوري 

(. افزون بر اين دو 3)جدول  ندبود 5/0بيشتر از  ،فکريسرماية  گيري اندازهمدل  در ايرابطه
مکنون  متغيرهايبراي  شدهآن بود که مقادير پايايي ترکيبي محاسبه بيانگرنتايج تحقيق  ،معيار
 در(. 3بودند )جدول  7/0از  رتبزرگ ،شده مطالعه گيرياندازه مدل دو قالب در شده اشاره

 ،شدهاصالحات اشاره دادن انجام از پس و گانهسه معيارهاي براساس نتايج به توجه با مجموع،
 ضرايبنشان داد  نتايج ،منطقي روايي زمينة درآمد.  دستابزار تحقيق به همگراي روايي

و درنتيجه ابزار  بود دارمعني گيرياندازه هايمدل قالب درمکنون  متغيرهايهمبستگي بين تمامي 
ترکيبي براي  پاياييکرونباخ و  آلفايتحقيق داراي روايي منطقي بود. از آنجا که مقادير 

 .داشتمناسبي  پايايي نيزبودند، ابزار تحقيق  7/0باالتر از  مختلف هاي مکنون
 

 تحقيق گيرياندازه هايمدل نتایج خالصة. 3 جدول

 مکنون متغيرهاي مفاهيم
 آلفاي

 کرونباخ
 پايايي
 ترکيبي

 هامکنون بين همبستگي ضرايب
 نوآوري
 خدماتي

 نوآوري
 اداري

 فرهنگ
 نوآوري

 نوآوري
 سازماني

 -- -- 635/0* 893/0 776/0 خدماتي نوآوري
 -- 786/0* 406/0*** 948/0 811/0 اداري نوآوري
 747/0* 337/0*** 407/0*** 899/0 782/0 نوآوري فرهنگ

 فکري سرمایة

 انساني سرمایه 
 سرمایه
 ساختاري

 سرمایه
 ايرابطه

 -- -- 770/0* 943/0 824/0 انساني سرمایة
 -- 681/0* 571/0*** 893/0 795/0 ساختاري سرمایة

 754/0* 652/0*** 584/0*** 937/0 815/0 ايرابطه سرمایة
                              01/0در سطح  داريمعني ***          شدهمقادیر ميانگين واریانس استخراج *
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 معيارهاي براساس کهنشان داد  گيرياندازه هايبرازش مدل ينةزم درتحقيق  نتايج

 و سازماني نوآوري گيرياندازهدو مدل  هر برازش ،مختلف هايبراي شاخص پيشنهادشده

 .  (4)جدول  بود قبولي قابل حسط درفکري  ةسرماي

 
 برازندگي هايشاخص با گيرياندازه مدل انطباق ميزان نتایج. 4 جدول

x شاخص

df

2

 IFI RMR CFI GFI RMSEA 

 ≥ 08/0 90/0 ≥ 90/0 ≥ ≥ 08/0 90/0 ≥ ≥3 )مقدار استاندارد( پيشنهادشده معيار

 064/0 930/0 983/0 044/0 983/0 660/1 سازماني نوآوري گيرياندازه مدل

 073/0 901/0 966/0 071/0 967/0 015/2 فکري سرمایة گيرياندازه مدل

 

 تحقيق ساختاري مدل
آورده شده است.  2و شکل  6 و 5 هاي جدول در تحقيق ساختاري مدل برآورد و اجرا نتايج

 هاداده ةچندمتغير بودنالذکر است پيش از اجراي مدل ساختاري، به بررسي نرم شايانالبته 

با توجه به  .شد استفاده کشيدگي و چولگي شاخص دو از منظور، اين براي که شد پرداخته

 -287/1+ و شاخص کشيدگي بين 298/0الي  -126/1مقادير شاخص چولگي بين  ةنتايج، دامن

تاري، مورد برازش مدل ساخ درنرمال بودند.  ها+ بود که بر اين اساس، داده129/1الي 

برآوردشده برازش قابل قبولي  مدلمعيارهاي پيشنهادشده،  براساسنشان داد  تحقيق هاي يافته

 (. 5)جدول  داشت
 برازندگي هايبا شاخص ساختاري. نتایج ميزان انطباق مدل 5 جدول

x شاخص

df

2
 IFI RMR CFI GFI RMSEA 

 ≥ 08/0 90/0 ≥ 90/0 ≥ ≥ 08/0 90/0 ≥ ≥3 (ستانداردا)مقدار  پيشنهادشده معيار
 078/0 931/0 938/0 075/0 939/0 093/2 شدهگزارش مقدار

 درصد 51 حدود انساني و ساختاري اي،رابطه هايلفهؤم ،پيداست 2 شکل از که طورهمان

 را يکشاورز مهندسي و فني اي،مشاوره خدمات هايشرکت در سازماني نوآوري واريانس از

با  فکريسرماية  مؤلفةسه  بين رابطةتوجه به نتايج تحقيق  بابر اين،  افزون. کنندمي تبيين
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مجزا  هم از مؤلفهسه  اين گفت توانمي اساس، اين بر که است شده دارمعني و مثبت يکديگر

 ينوآور سطح در تغيير به مستقيم طوربه تواندمي هاآن از هريک کاهش يا افزايش و يستندن

  .شود منجر شده مطالعه هايشرکت در سازماني

 

 

 

 

 

 

 

 
 استانداردشده رگرسيوني ضرایب مقادیر با تحقيق ساختاري مدل. 2 شکل

 

 سه هرآورده شده است که براساس آن،  6تحقيق در جدول  هايفرضيه آزمون نتايج

 و مثبت اثر سانيان و ساختاري اي،رابطه مؤلفةاز سه  هريک. است هشد تأييدتحقيق  ةفرضي

 ايرابطه ةلفؤم لفه،ؤو در بين اين سه م شتندنوآوري سازماني دا ةوابست متغير بر داريمعني

 .داشتسازماني  نوآوري در توسعه و تقويت تأثيربيشترين 

 
 تحقيق هايفرضيه آزمون نتایج. 6 جدول

 آزمون نتيجة داريمعني سطح t مقدار استانداردشده رگرسيوني ضرايب تحقيق هايفرضيه

 فرضيه تأیيد 000/0 675/3 322/0 1

 فرضيه تأیيد 000/0 138/5 253/0 2

 فرضيه تأیيد 000/0 324/2 368/0 3

 

 

92/0 
 

87/0 
 

94/0 
 

84/0 
  e3 

76/0 
 e2 

89/0 
  

 
e1 توليدي اداري  

 

 خدماتي

نوآوري فرهنگ  

51/0 
 

57/0  
 

65/0  
 

58/0  
 

25/0  
 

32/0  
 

37/0  
  

Z ايرابطه سرماية  

انساني سرماية  

ساختاري سرماية  
 نوآوري

 سازماني
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 گيرينتيجه و بحث
نوآوري در سازمان  .شودمينوآوري سازماني روشي نو براي ايجاد ارزش شناخته  امروزه،

با  .داردفکري، نوآوري را در پي  ةايکارگيري دانش و سرمو به است محوريندي دانشافر

 ةبررسي رابط زمينةکه شواهد تجربي اندکي در  لهئمسبا درنظرگرفتن اين  و مطالب اينتوجه به 

خدمات  هايشرکت بستر در ويژهفکري و نوآوري سازماني به ةسرماي هايلفهؤبين م

فکري بر نوآوري  ةمايسر تأثيرکشاورزي وجود دارد، اين تحقيق با هدف اصلي بررسي ميزان 

 انجامزنجان  استاناي، فني و مهندسي کشاورزي خدمات مشاوره هايسازماني در شرکت

 ةسرماي ةلفؤم سه واست  هشد تأييدتحقيق  ةفرضيسه  هرنشان داد  تحقيق اين نتايجگرفت. 

اني سازم نوآوريبر  داريمعني و مثبت اثر ايرابطه و ساختاري انساني، سرمايةفکري شامل 

فکري بر نوآوري  ةانساني سرماي ةلفؤم دارمثبت و معني تأثيرتحقيق و  1 ةفرضي زمينة در. ندردا

 وردي ،(2008) و همکاران رنلرز ،(1390بب )س  سازماني، اين يافته با نتايج تحقيقات زرين

 براساس البته .داشت همخواني( 2012) و همکاران پرز -( و ماريز2012) آصيمحمد  ،(2011)

و  پرز -ماريز( و 2012) آصي(، محمد 2011نتايج برخي از اين مطالعات مانند وردي )

فکري بر نوآوري سازماني بود،  ةسرماي مؤلفة ثرترينؤم  انساني مؤلفة(، 2012) همکاران

 نتايج که طورهمان ،شده هاشار ةفرضي براساس. نشددر اين تحقيق اين موضوع تأييد  کهدرحالي

هر اندازه کارکنان يک  ،دهدمي نشان( 1992) 1دين و اسنلو  (1390) بسبزرين تحقيق

 داشته بيشتري يادگيري توانايي و دانش شده مطالعه هايشرکت کارشناسان ازجملهسازمان 

 هايو تخصصي کارآمدتر باشند و آموزش فني هايمهارت و هادر صالحيت باشند،

 دريافتخدمات جديد به کشاورزان و روستاييان  ئةارابراي نوآورشدن و  را تري اثربخش

 خالق،انساني  نيروي ،ترتيب همينبه افزايش يابد. شرکتميزان نوآوري  رودمي انتظار نند،ک

 ،جديد عقايد آزمون و ها ايده سازي پياده با تواندمي يک شرکت  در ماهرو  باتجربهنوآور و 

 .دهد هئارا مختلف ايه زمينه در کشاورزانرا به  جديدي خدمات

                                                           
1. Snell and Dean 
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فکري از اثر مثبت و  ةساختاري سرماي ةلفؤتحقيق، م 2 ةفرضي تأييدنتايج تحقيق و  براساس

چوپاني و  هايپژوهش هاييافته با نيز نتيجه اين. بود برخوردار سازماني نوآوري بر داريمعني

( 2014مدخاني )( و پناهنده و اح2011(، وردي )2011) و همکاران اميري ،(1391همکاران )

ساختاري شرايط الزم  ةلفؤم داد نشان( 2011) وردي تحقيق نتايج نمونه، براي .داشت همخواني

انساني فراهم آورده  ةلفؤم ويژهفکري به ةديگر سرماي ةلفؤم دو تقويت و گيريرا براي شکل

 و اهندهپن تحقيق نتايج همچنين،. گذاردمي تأثيراز اين طريق بر نوآوري سازماني  و است

ساختاري شامل فرايندهاي عملياتي، ساختار  ةلفؤآن بود که م يانگرب نيز( 2014) احمدخاني

مستقيم بر بهبود ظرفيت  تأثيراطالعاتي، فضاي سازماني و غيره  هايدروني سازمان، سيستم

ر ساختا دندريافت شان تحقيق در( 2011) همکارانو  اميريمنوال،  همين  نوآوري شرکت دارد. به

نهادينه در اساسي نقش و استنوآوري  توسعةاصلي براي  فرض عنوان پيشسازماني مناسب به

 ينا هب .دارد (کشاورزي خدمات هايشرکت جمله از) مختلف يها آن در سازمان کردن

کمک به دسترسي اعضاي شرکت به منابع  با تواندفکري مي ةساختاري سرماي ةلفؤم ،ترتيب

 شرکت، اعضاي بين در جديد هاين انتقال اطالعات و تسهيم ايدهاطالعاتي، تسهيل جريا

 مدير و اعضا ميان تعامل و ارتباط تقويت اعضا، پردازيايده براي بيشتر فضاي کردنفراهم

در  نوآوريسطح  تقويت موجب ،مشارکتي مديريت سازيپياده به کمک و شرکت

شد  مشخصتحقيق  نتايج براساس شده، اشاره فرضيةاز دو  پس .شود شده مطالعه هاي شرکت

 داريمثبت و معني تأثير ازفکري  ةسرماي ايرابطه ةلفؤم و استشده  تأييدتحقيق نيز  3 فرضية

 ،(1391اين يافته با نتايج مطالعات چوپاني و همکاران ) .بود برخورداربر نوآوري سازماني 

 است ذکر شايانداشت.  همخواني( 2014پناهنده و احمدخاني ) و( 2008) و همکاران رنلرز

 بر گذارتأثيرعامل  ترينمهم عنوانانساني به ةلفؤم هاآن بيشتر در که قبلي مطالعات برخالف

. داشت را تأثيربيشترين  ايرابطه ةلفؤم مطالعه اين در بود، گرفته قرار نظر مد سازماني نوآوري

 خدمات هايشرکت فعاليت بستر و محيط به توانمي را موضوع اين اصلي داليل از يکي

و نيازهاي مخاطبان  هاانتظاردامنه و تنوع زياد  دليلبه .داد نسبت روستايي مناطق در کشاورزي

 هاشرکت اين ،بيروني اطالعات و دانشمنبع  تريناصلي عنوانبه (کشاورزان) هااين شرکت

از سوي کشاورزان  شدهدريافت اطالعات کارگيري هب با توانندمي و نددار بااليي جذب ظرفيت
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که نتايج مطالعات  گونههمان درحقيقت،جديد به آنان بپردازند.  خدمات ارائةنوآوري و  به

از  تواند يم ايرابطه ةلفؤم ،نشان داد (2008)و همکاران  رنلرز( و 1391چوپاني و همکاران )

دريافت نظرها و  شده،هئارا خدمات از )کشاورزان( مشتريانسطح رضايت  بهبودطريق 

 و متغير هايخواسته و انتظارات دنکر و تالش مستمر در راستاي برآورده مشتريانپيشنهادهاي 

 و مسائلپاسخگويي مناسب به  و شناسايي براي مشتريان با شرکت ارتباط بهبودو  هاآن متنوع

ا ساير در رقابت ب متفاوت خدمات ارائةرا به نوآوري و  هاشرکت ،هاآن اصلينيازهاي 

 .ندک ترغيب هاشرکت

 

 پيشنهادها
 طول در هاشرکت فعاليت زمان مدت ،روستاييان و کشاورزان با ارتباط بهبود منظور به. 1

در خارج از وقت  هاشرکت به کشاورزان مراجعةزماني براي  حتيو  دوش داده شيافزا روز

 . شود داده اختصاصاداري 

 مسائلهمچنين با درنظرگرفتن نيازها و  وورزان پيشنهادها و انتقادهاي کشا براساس. 2

 آيدبه عمل  هاشرکت سوي از شده ارائهتغييرات ضروري در شيوه يا نوع خدمات  ها،آن اصلي

 . شوند ارائه ترواقعي و ترمتناسب شکل به خدمات اين و

 تکريم و مداريمشتري زمينةدر  هاشرکت کارشناسان براي مرتبطآموزشي  هايرهدو. 3

 براين،تدوين و برگزار شود. افزون کارشناسان ارتباطي هايمهارت سطح تقويت و رجوعارباب

 پيشنهادبر تقويت دانش فني و تخصصي اعضاي شرکت نيز  تأکيدبا  هاييدوره چنين برگزاري

 .شودمي

دوستانه مبتني بر  ييفضا ايجاد ورودررو با اعضا  هاينشست و ها جلسهمستمر  برگزاري. 4

و اطالعات و بهبود  دانش تسهيمبه  تواندميبين اعضاي شرکت،  درصداقت و اعتماد متقابل 

  .ندکبا يکديگر کمک  افرادتبادل نظر 

 از ،گروهي يکارها دادن و انجام تيمي هايفعاليت توسعةجدي مديران شرکت به  توجه. 5

 هاينوآوري در شرکت در بهبود سطح تواندمي توجهي شايان طور بهجمله مواردي است که 

 باشد.  گذارتأثير شده مطالعه
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 منابع
 توسعة(. عوامل مؤثر بر 1390حسين، و کريمي، آصف ) بين،نيک محمود، دارياني، احمدپور

 ةفصلنامکشاورزي استان زنجان.  ايمشاوره و مهندسي فني، خدمات هايشرکت در کارآفريني
 .546 -535 صص(، 4) 42 ،کشاورزي ايران ةتحقيقات اقتصاد و توسع

بين  ة(. بررسي رابط1391زاده، حجت )چوپاني، حيدر، زارع خليلي، مجتبي، قاسمي، عقيل، غالم

ابتکار و  ةفصلنام ).توسعه ةموردي: شرکت سهامي بيم ةفکري با نوآوري سازماني )مطالع ةسرماي
 .58-27صص(، 1) 2، خالقيت در علوم انساني

فکري بر نوآوري  ةسرماي تأثيربررسي  (.1391اله )نيا، شمسله و جعفرياپروانه، رحيمي، فرج حاتمي،
المللي مديريت، نوآوري و . مجموعه مقاالت اولين کنفرانس بينسازماني در شرکت خوزستان

 .238-222 صص ر،شهريو 24و  23توليد ملي، قم، 

 هايسازماني در شرکتاجتماعي و کارآفريني  ةسرماي هايلفهؤم بررسي. (1392) الهروح دريني،
 ةنام يان. پاکرمان استان جنوب هايشهرستان در کشاورزي مهندسي و فني اي،مشاوره خدمات

 دانشگاه زنجان.  ي،کشاورز ةدانشکد يي،روستا ةتوسع و ارتباطات يج،گروه ترو ،ارشد يکارشناس

 فرحناز ستمي،ر و صادق زاده،عباسي مجتبي، نوري، کيومرث، زرافشاني، محمدکاظم، رحيمي،

 هايفني و مهندسي کشاورزي استان ،ايمشاوره خدمات هايشرکت عملکرد ارزيابي(. 1391)

 . 240 -215(، صص 4) 3 ،روستايي هايپژوهش ةفصلنامکرمانشاه و زنجان. 

 تجاري  هايبنگاهآن در  هايلفهؤمفکري و  ةسرماي وضعيت بررسي(. 1392) الهروح رضائي،
 .زنجان دانشگاه کشاورزي، دانشکدة. گزارش طرح پژوهشي، زنجان ناستا درکشاورزي 

کارآفريني  ةتوسع موانع شناسايي(. 1390) مريم کاظمي، و ليال صفا، احسان، فر،قلي اله،روح رضائي،

 ةتوسع ةفصلنامفني و مهندسي کشاورزي استان زنجان.  اي،مشاوره خدمات هايشرکتي در شرکت
 . 46 -27 (، صص14) 4 ،کارآفريني

فکري با گرايش به نوآوري سازماني در پارک  ةبين سرماي ةبررسي رابط(. 1390سبب، مهدي )زرين
 ةدانشکد ،ريزي آموزشي روه مديريت و برنامهگدکتري،  ة. رسالعلم و فناوري دانشگاه تهران

 روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران.
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 يفن ي،اخدمات مشاوره يهادر شرکت يسازمان ينوآور طحستحليل  و بررسي(. 1393فاطمه ) مغانلو،
 ةتوسع و ارتباطات يج،گروه ترو ،ارشد يکارشناس ةنام يان. پااستان زنجان يکشاورز يو مهندس

 دانشگاه زنجان.  ي،کشاورز ةدانشکد يي،روستا

ستان کشاورزي در ا ةتوسع خدمات هايشرکت براي مناسب ساختاري طراحي(. 1391محمود ) نوري،
روستايي، گروه  ةکارشناسي ارشد توسع ةنامپايان. بر تقويت کارآفريني و اثربخشي تأکيدزنجان با 

 روستايي، دانشگاه زنجان.  ةترويج، ارتباطات و توسع
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