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 چکيده

هدف از انجام این   امروزه شهرداری ها یکی از سازمان های مهم و تاثیر گذار در جامعه می باشند.

بررسی تاثیر خالقیت بر رشد اقتصادی و افزایش کیفیت تصمیم گیری در میان  پژوهش مطالعه و 

این تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و جهت  مدیران مالی شهرداری استان فارس بوده است.  
تعیین میزان همبستگی بین متغیرها، به لحاظ نوع روش، همبستگی بود همچنین به جهت استفاده  

تحقیق از نوع توصیفی نیز بوده است. کلیه   جامعه آماری تحقیق شاملاز مطالب توصیفی، این 

گیری  مدیران مالی شهرداری استان فارس بوده است.برای م حاسبه حجم نمونه از فرمول نمونه 
مدیران مالی شهرداری های استان فارس به عنوان    نفر از کارکنان و  110کوکران استفاده شد که  

ابزار گرداوری اطالعات در این تحقیق  حجم نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه میان آنها توزیع شد.

عد از فرم اطالعات جمعیت شناختی و فردی که  پرسشنامه بود. برای گردآوری اطالعات مورد نیاز ب

پس از  شامل جنسیت، تحصیالت، سن و سابقه خدمت بود، به همراه ابزار تحقیق توزیع گردید.
زیر مقیاس های متغیر  نتایج نشان داد که   SPSSافزارهای آماری توسط نرمتجزیه و تحلیل داده

رشد اقتصادی و کیفیت تصمیم گیری مدیران تاثیر  نوآوری که شامل سیالی، ابتکار و انعطاف بود بر  

 گذار بودند.

 .خالقیت، رشد اقتصادی، تصمیم گیری مدیران، سیالی، بازدهی  :يديکل واژگان
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 جو اسماعيل مقدمی
 .هینور عسلو  امیالملل پ  نیدانشگاه ب یحسابدار کارشناس ارشد
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 مقدمه

سازمان ها به   بر بهبود عملکرد سازمانی و افزایش بازدهی در اساسی عوامل از یکی عنوان به  نوآوری اخیر، های سال در

)پورکیانی و شجاعی،   ها محسوب می گردد،   ها آن کارکنان در ای بالقوه نوآوری سازمانی، هر (. در1392ویژه در شهرداری 

 دهند، اجازه موجود در سازمان ساختارهای اینکه همه از تر مهم و کرد تبدیل فعالیت به را ها آن کوشید دارد. ولی باید وجود

اهمیت  از سازمان مدیران نقش جا این بندد. در کار به را هایش توانایی بتواند و کند وجود ابراز خالق طرح های صاحبان
 روندهای در خالقیت و نوآوری بر تاکید با توانندمی ها و به ویژه شهرداری هاسازمان مدیران که چرا است برخوردار بسزایی

موجب بهرهنو هایفعالیت تشویق و پرورش موجود،  افزایش  بر رشد اقتصادی و  شوند )عادل نیا،آورانه مبتنی  (..  1397وری 

با خالقیت مدیریت ها به نوآورانه و همراه   و کنند رشد تا کند می کمک سازمان ها و شرکت های زیر مجموعه شهرداری 
توسعه این شرکت ها در گرو ایجاد زیرساخت های الزم برای   می کند. فراهم را و رشد آنها توسعه مسیر در گرفتن قرار توانایی

باشد.   فعالیت خود می  برای تبدیل  کاهش خطرپذیری آنها در دوران شروع  پایدار و انعطاف پذیر سازمان، مقدمه ای  توسعة 

رات محور تولیدات داخلی به محصول با کیفیت که در درجة نخست برای مصرف کشور و در درجة بعدی برای یک تولید صاد
به ویژه  نتایج مطالعات گسترده نشان داده است که از پایه های شکل  (1391باشد)بیگی و کالله،  گیری کاری رشد اقتصادی 

روحیة خودباوری و خالقانه در سازمان هاست. که، محور اقتصاد مقاومتی، داشتن  نشان داده است   نتایج مطالعات گسترده 

نوآوری سیال   تقویت با اری و توسعه بهره وری و افزایش بازدهی در هر سازمانی موثر است.شهرد خالقیت در سازمان قراردادن

بازدهی مبتنی بر نوآوری هستند  تقویتِ رقابت پذیری کار انعطاف پذیر، نیروی توانمندسازی تولید، در عوامل اقتصاد، افزایش 
 (1392که رشد اقتصادی و بهره وری کشور را افزایش می دهند)تراب زاده،

نزدیک به هم در مدیریت و انجام امور سازمان می باشند   ،در سازمان شهرداری مدیریت و کیفیت تصمیم گیری دو واژه 

مهم ترین کار مدیران ارشد است که به آسانی نیز می توان در آن مرتکب اشتباه   بدون تردید، تصمیم گیری،  شد. اما در و 
به گونه ای بنگرید وضعیت نیز فرق خواهد کرد. به طور کلی، اغلب مدیران تصمیم  صورتی که، کل فرایند را  گیری را متفاوت 

رخدادی منفرد می پندارند که در یک لحظه مشخص از زمان به وقوع می پیوندد. اما در حقیقت، تصمیم گیری فرایند آمیخته  

برانی که قدرت تشخیص این موضوع را دارند.  با بازی نهایی قدرت، سیاست ها، اختالفات شخصی و تاریخچه سازمانی است. ره

بهتر از آنهایی می گیرند که کماکان بر این تصور پای می فشارند که تصمیمات، رخداد هایی هستند تنها تصمیماتی به مراتب 
بعضی از فرایند دیگر   گیری موثر تر و کار آمد تر از بعضیهای تصمیمدر کنترل ایشان. از همین رو است که گفته می شود 

 (.2016،  1هستند )هاریس

مطالعات و بررسی ها نشان دهنده این نکته بود که در سازمان شهرداری و زیر مجموعه ان در اغلب مواقع، تصمیم گیران، 
باشد. آنیک فرایند جانبدارانه را به کارمی گیرند که شاید غیر بهره ها تصمیم گیری را ورترین و ناکاراترین راه برای انجام امور 

به صورت گزینشی    بسان منازعه ای می بینند که در آن به دفاع پردازش از راه کارهای مورد نظر خود می پردازند. اطالعات را 

از ارائه داده های متضاد می توانند موقعیتی متقاعد کننده فراهم آورده، در برابر مخالف ایستادگی   خودداریمی کنند و با   ارائه

نوآورانه در   کنند. اما فرایند موثر تر وجود دارد که فرایند جستجو گر است و به طور کلی مدیرانی که به خالقیت و رفتارهای 
دباالتری بدهند می توان باشند  سازمان خود اهمیت  برخوردار  در سطح سازمان خود  ند از تصمیمی گیری های مطلوب تری 

عملیات اقتصادی وجود  (2،2014)سیمون بین المللی، بویژه در حوزه  ای که در سطح  به طور کلی رقابت گسترده و فشرده 

ند.لذا با توجه به اهمیت مطالب  دارد، اقتضا می کند که شیوه های مدیریت و تصمیم گیری نیز همانند سایر عوامل متحول گرد
بر رشد اقتصادی و بهبود کیفیت باال هدف از انجام این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا خالقیت  تصمیم  ذکر شده در 

 گیری مدیران مالی تاثیر گذار است؟ 
 

 

 
1 Harris 
2. Simon 
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 مبانی نظري تحقيق
وری در افزایش بهره مثالً سازمان؛ هایفعالیت کیفیت یا کمیت ارتقاء و بهبود برای نوین طرح و فکر ارائه نوآوری یعنی

جدید و  خدمات یا تولیدات بهتر، روش از خدمات یا تولیدات ها،کاهش هزینه خدمات، یا تولیدات افزایش بورس اوراق بهادار،

 نوآوری وجود دارد:  برای را عنصر (چهار1388  ،... )صمد آقایی

 ها.ایده تعداد یا کمیت به سیالی عنصر بسط و ابتکار پذیری، انعطاف سیالی،
 ها .ایده گوناگونی و تنوع  پذیری:انعطاف

 ها.ایده بودن معمولی غیر یا بودن فرد به منحصر : ابتکار

 های فراوان  سیالی: استعداد تولید ایده
  هاایده : جزئیات بسط

 شوند مواجه شرایط با به خوبی بحرانی بتوانند مواقع ها درنسازما شودمی باعث پذیریانعطاف هایسیاست از استفاده

کامل در بورس اوراق  بازار نبود به توجه با  .کرد حفظ سقوط خطر از را سهام شرکت قیمت آمده پیش مخاطرات برابر در و
 پیش ریزیبرنامه مرحله در رویدادهایی که وقوع و نیست کامل اطمینان شرایط در گیرندها میشرکت که تصمیماتی ،بهادار

 مدیران دلیل، همین به دهد. قرار تحت تأثیر تعیین شده پیش از اهداف به رسیدن برای را توانایی شرکت تواندمی نشده بینی

 هاییتصمیم در که طوری به سازند، ایمن آینده اتفاقات احتمالی و حوادث برابر در را خود نحوی به تا کنندسعی می هاشرکت

 پیش بینی نشده موارد برای را خود توان از بخشی و کنندعمل می محافظه کارانه قدری یابدمی تسری آینده به آن که اثرات

 واحدهای مدیران حقیقت (در1394نیا و همکاران،  کنند )طالبمی حفظ هابرابر آن در مناسب واکنش انجام قدرت و آینده در

که   رویدادهایی قبال در تا کنند هموار شرکت عمر طول را در تجاری واحد نقدی جریانات ایجاد شکلی به کوشنداقتصادی می

 در ابزارهای اساسی از یکی دهند. نشان مناسب واکنش دهد،می تأثیر قرار تحت آتی نقدی جریانات کسب در را هاآن توانایی

 بخشی کار نگرفتن به با پذیری، سیالی و ابتکار است کهانعطاف هایسیاست استفاده مناسب از مهم، امر این ساختن برآورده

با برای شرکت استقراض توانایی از تأثیر شرکت روی پیش رشد هایفرصت و مخاطرات رویارویی   در سزاییبه احتماالً 

داشت،شرکت نقدی جریانات هموارسازی خواهد  برابر را خود نوعی به بود خواهند قادر ترتیب بدین و ها   و حوادث در 

 ساختار زمینه در که متعددی های (پژوهش1391نگه دارند)باقربیگی و همکاران،   مصون آتی نشده بینیپیش رویدادهای

 به کنندبینی می پیش سرمایه ساختار هاینظریه که چه آن از ها بسیار کمترشرکت که دهدمی نشان نیز شده سرمایه انجام

اینکه با دیگر، بیان به کنند.می اقدام استقراض نشانشرکت مالی شرایط وجود  برای که دهندمی ها   و استقراض وضعیت 

 استفاده امر این برای خود حداکثر توان ها ازشرکت این مدیران است، مناسب شرکت بسیار سرمایه ساختار در بدهی افزایش

 تجاری واحد که احتمالی مخاطرات و رو احتمالی پیش هایفرصت برابر در مناسب واکنش برای را توان خود مازاد و نمی کنند

آینده احتماالً پذیری مالی، سیالی مالی و ابتکار مالی  (انعطاف1388  ،حقیقتدارند)بشیری و  می نگه روبه روست آنها با در 

غیرمنتظره سرمایهفرصت از تا سازدمی قادر را تجاری واحدهای  هایجریان دورانی که در و گیرد بهره به خوبی گذاریهای 

 و پایین سطح در یواحد تجار تولیدی محصوالت برای تقاضا در غیرمنتظره دلیل کاهش به مثالً عملیات، از حاصل نقدی
پذیری،  انعطاف هایسیاست از استفاده خالصه طور (به2017  ،3دهد)کالن و فانگ ادامه حیات خود به دارد قرار منفی احتماالً

مسئله   این و شود مواجه پیش آمده شرایط با بتواند به خوبی بحرانی مواقع ها درشرکت که شد خواهد باعث سیالی و ابتکار،

و مخاطرات پیش آمده   هافرصت با مواجهه در شرکت قدرت و عملکرد از تابعی که سهام قیمت از که شود آن سبب تواندمی
 است در برابر خطر سقوط محافظت کرد.

 حفظ برای آن از توانمی و ها استشرکت ساختار سرمایه تعیین قسمت ترینمهم پذیری، سیالی و ابتکار مالیانعطاف

درمقابل   مالی درماندگی از جلوگیری برای ها،بدهی کردن شرکت یا حداقل آتی توسعه و تحصیل منظور به ظرفیت استقراض

تقاضای مدیران برای انعطاف    ،هارکودهای اقتصادی به شمار آورد. نیز مهمترین عامل تاثیر گذار بر تصمیمات استقراضی شرکت

 
3 Callen and Fang 
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 به سودآور هایفعالیت ایجاد عنوان توانایی به را پذیری، سیالی و ابتکار( انعطاف2017) 4پذیری، سیالی و ابتکار است.ول بردا

 الشعاع تحت را هاشرکت اهداف تغییراتی که بینی پیش سازگاری همچنین و تجاری محیط در تحمیل شده تغییرات دنبال

 :انداز است چشم دو دارای سیالی و ابتکارپذیری،  انعطاف وی نظر کند. ازتعریف می دهدمی قرار

بهادار ظرفیت میزان داخلی: مانند پذیری، سیالی و ابتکار الف( انعطاف بورس اوراق  نیازهای   شرکت  با  برای سازگاری 

 محیط.
تأثیرگذاری ظرفیت خارجی: مانند میزان پذیری، سیالی و ابتکار انعطاف برای   کاهش نهایت در و محیط در شرکت 

 پذیری.آسیب

 زمان در اقتصادی و مالی رکودهای که از قادرند اند،پذیریفانعطا مالی دارای سیالی، ابتکار و لحاظ از که هاییشرکت

 شرایط با رویارویی هنگام به هزینه با حداقل توانندمی همچنین و کنند جلوگیری ناخوشایند و های منفیشوک با مواجهه

 (2015ترینتیس،  و کنند)گامبا گذاریسرمایه قابل استفاده و مناسب

هنگامی  حتی سودآور شود، فرصت های از آنها استفاده مانع که است شرکت ها ممکن بدهی از ناشی چگونه تهدیدات

های بورس  مانپذیری، سیالی و ابتکار مدیران سازانعطاف. هستند فرصت ها این از استفاده به عالقمند سهامداران و مدیران که
بهادار، منجر به تحصیل بهادار در شرکت ها موفقیت به و در نهایت باعث منابع بهینه اوراق  شرکت  و شده بازار بورس اوراق 

 شوند.   مندبهره بازار در فعالیت مزایای از و کنند دنبال موفقیت با را بازار توانند فرصت هایمی طریق این از ها

 رسمی غیر و ذهنی پذیری، سیالی و ابتکار، معموالانعطاف مورد در قضاوت واژه، این از استفاده در زیاد ابهامات دلیل به

ابتکار  شود. انعطافمی گیریاندازه و بررسی ندرت به نیز پذیری، سیالی و ابتکار انعطاف میزان و هستند پذیری، سیالی و 
بهادار یک توانایی سازمانی نشانگر بورس اوراق   مفاهیم است.در آینده اتفاقات با شدن برای مواجه رویارویی برای شرکت در 

 مؤثر اقدام بر مبنی تجاری واحد از توانایی است عبارت پذیری، سیالی و ابتکارانعطاف ایران حسابرسی استانداردهای نظری

 فرصت های و رویدادها درقبال بتواند تجاری واحد که ایگونه به باشدآن می نقدی جریان های زمان و میزان تغییر جهت

نشان غیرمنتظره غیرمنتظره  هایفرصت از تا سازدمی قادر را تجاری واحد مالی پذیری، سیالی و ابتکارانعطاف دهد. واکنش 

 تقاضا در غیرمنتظره کاهش مثالً بدلیل عملیات از حاصل نقدی هایجریان که دورانی در و گیرد بهره خوبی به گذاریسرمایه

 تصمیمات گونه دهد.هر ادامه خود حیات به دارد قرار منفی و احتماالً پایین سطح در تجاری واحد تولیدی محصوالت برای

 مورد در کامل اطالعات مستلزم مالی فعالیت های بهینه کردن و گذاردمی ها تاثیرشرکت ارزش و عملکرد بر گذاریسرمایه

  است گذاریسرمایه در پذیری، سیالی و ابتکارمالیانعطاف تاثیر جمه از گذاریسرمایه

 ها و اشکال ساختارها به وضوح در جدول زیر ترسیم شده است:ویژگی

 مقایسه ساختارهاي مکانيکی و ارگانيکی 

 ارگانیکی مکانیکی های ساختارنوع ساختار ویژگی

 شرح وظایف

 ارتباطات
 رسمیت

 نفوذ

 سیستم تصمیم گیری

 پراکندگی واحدها در سطح افقی
 هرم سازمانی

 بدون انعطاف

 عمودی و رسمی
 زیاد

 اختیار

 متمرکز

 زیاد
 بلند

 منعطف

 همه جانبه و غیر رسمی
 کم

 مهارت و خبرگی

 غیر متمرکز

 اندک
 تخت

 

 
4 Volborda  
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برای رویارویی با   بهادار، ساختار  مشکالت، ساختارهایی مانند: ساختار پروژهامروزه  بورس اوراق  ای، ساختار ماتریسی در 

به وجود آمده  ،مولکولی  پذیر بر پروژه یا زمان برخوردار هستند.اند که از ماهیت انعطافو ساختار ادهوکراسی 
آن از ساختار کالسیک و سنتی است، وجود های آشکار این ساختار، که سبب جدایی  ای: از ویژگیالف( ساختار پروژه

گیرد که سازمان تاکید فراوان بر بهره گیری از تبحر و زمانی مورد استفاده قرار می  ،ایرابطه افقی و مورب است. ساختار پروژه

پروژه خاص دارند.  منابع سازمان، برای 
برب( ساختار ماتریسی: این ساختار عبارت است تطابق ساختار پروژه )تخصصی( است. به عبارت  ساختار وظیفه ای  ای 

پروژهمجموعه ساختارهای وظیفه  ،دیگر در این ساختار به صورت عمودی و ساختار  به طور افقی، ماتریسی را تشکیل ای  ای 

 دهند.می

بر خواستهها بیش از تاکید بر روشج( ساختار مولکولی: در این ساختار سازمان نیازهای  ها  ها و چگونگی انجام کار،  و 
تاکید دارند. ویژگی به خصوص متقاضیان محصوالت خود  پاسخ  عوامل محیطی،  پذیر در  های آشکار این ساختارها، انعطاف 

 گویی و ارائه سرویس مناسب به متقاضیان سازمان است.

نخواهد بود. محیط نامطلوب برای ترغیب و   به تبلور در محیط نامناسب و نامطلوب  نوآوری قادر  پرورش نوآوری، اصوالً 
به گونه های، مختلف بر کارشناس وارد میمحیطی است که کارکنان را از ریسک کردن باز می کند.  دارد، فشارهای کاری را 

به طور کلی نوآور است و لذا مسؤوالن یکی از روش به وجود آوردن فضای محرک، متعدد و  نوآوری،  های مهم متبلور کردن 

کننده کاوش و جستجوی های بدیع و نوین را داشته باشند و مشوق و ترغیبآمادگی شنیدن اندیشهسازمان باید به طور مستمر، 

به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند و روش نوین، برای انجام کار باشند. از دیگر خصوصیات محیط نوآور آن است که افراد  های 
برای ابراز کردن احتیاجات و ترسمی های عمیق خود بپذیرند.به طور کلی برای ایجاد محیط مناسب توانند خطرهای روانی را 

کرد، هدف باید محیط آرام و صمیمی را فراهم  نوآوری  به نوآوری امتیاز در سازمان برای  به طور مشخص تعیین نمود،  ها را 

برای تغییر آماده ساخت.رشد را  از تعصب کاری حمایت کرد و افراد  بورس اورا مناسب داد،  عبارت از اقتصادی در  بهادار  ق 
ها طی یک دوره معین است و در مفهوم کلی »افزایش کمی تولید  افزایش مادی کل درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی سازمان

نسبت به دوره مشابه« را رشد اقتصادی می گویند. در طول تاریخ، سوال اساسی جوامع انسانی، دستیابی  در یک دوره مشخص 

ها متناسب با بسترهای تاریخ، فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سب دستاوردهای مناسب بوده است. دولتبه اهداف تعیین شده و ک

اند. تبیین صحیح نظری توسعه و ها و راهبردهای توسعه طراحی و اجرا کردههای متفاوتی در قالب برنامهمحیط خود، سیاست
قشی مهم در موفقیت کشورها خواهد داشت. بر این اساس رویکردهای آن و ابتنا آن بر نظام عقیدتی و جهان بینی صحیح، ن

انداز دولت از حرکتاست که مامویت و چشم  شده و  برنامه پرهیز میها ترسیم  فاقد  آنجایی که درآمد ساالنه  های  شود از 

ی بود، لذا کشورهای تر از درآمد ساالنه کشورهای صنعتکشورهای در حال توسعه نیافته در آسیا، آفریقا و آمریکای التین، پایین
 ( 1388هایی در اولویت کاری خود شدند که بیشترین درآمد و رشد را ایجاد کنند )یوسفی، یاد شده، مصمم به قراردادن برنامه

ناخالص ملی سنجیده شد. معموال این چنین تصور  با سرانه تولید  ساده انگاری مفرط،  بر اساس  در این راستا، توسعه 

به طور خودکار حل خواهد کرد شد که تحقق رشد اقمی  تصادی، مشکالت بیکاری، نابرابری و فقر را 

لوئیس   برای دستیابی به آن حیاتی است. نظریه مشهور  بوده و تزریق سرمایه فراوان،  با رشد اقتصادی  توسعه مترادف 
  1954که در سال   ( در خصوص لزوم متمرکز شدن سرمایه در دست سرمایه داران و افزایش شکاف طبقاتی،1915-1991)

رود. بررسی نظریات  داری در دستیابی به رشد و توسعه مورد نظر به شمار میهای نظری نظام سرمایهارائه شد، از مهمترین عقبه

کشی هر چه بیشتر از نیروی کار و داران در راستای بهرهها و سرمایهنیز حاکی از همسویی بین دولت 19و   18اقتصادی قرن 
 های بازار آزاد است.ستحمایت از سیا

های کشورهای ها و مساعدترود. در این دهه، کمکای در رابطه با تفکر توسعه به شمار میدهه بسیار پیچیده  1970دهه  

زایی پیدا کرد. این امر در حال توسعه به کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، توجه بیشتری نسبت به کاهش فقر و اشتغال

بین توسعه پس از حاکی از تغییر ن گرش نسبت به رشد اقتصادی صرف به عنوان معیار توسعه بود. در واقع اندیشمندان واقع 
های کالسیک و نئوکالسیک توسعه، در پی الگوهایی برای توسعه اقتصادی برآمدند  داری و ایدهمند سرمایهشکست تجربه نظام
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به حداقل برسانند. به این ترتیب  منجر  که در عین بهبود رشد، به بهبود عدالت و فقرزدایی نیز   شده پیامدهای محیط زیستی را 

گردید.   توسعه پایدار جایگزین رشد اقتصادی به عنوان هدف غایی جوامع  پیدا نمی  رشدمفهوم  کند مگر آنکه  معنای دقیقی 
رود عبارت از دو شاخصی  بکار می رشدهای آنرا به طریق کمی اندازه گرفت. شاخصی که معموال برای اندازه گیری ادهبتوان د

 مرتبط به هم:  

 تولید ملی سرانه.   رشدتولید داخلی حقیقی و  رشد
کنند. مسئله  تولید داخلی ملی )تولید ناخالص ملی( را بیان می  رشداقتصادی، سرعت و یا نرخ ساالنه    رشدبازتاب دهنده 

دهد. به لحاظ  اقتصادی در حال حاضر موقعیت مرکزی را در مباحث برجسته ملل مختلف، مردم و حکومات تشکیل می رشد

به درجات معین حل مشکل حجم تولیدات حقیقی  که تهایی را فراهم میاینکه افزایش  نظامسازد  به آن  مام  های اقتصادی 

 باشد:  دست و گریبان می
اقتصادی همزمان حل   رشدمحدویت منابع )ذخایر( در حالتی نامحدویت نیازمندی بشر. با تثبیت مقیاس ذخایر موجود،  

سرمایه رشده با  سازد کمسایلی را فراهم می  گیرد گذاری ارتباط مینیازمندی جاری و اجرای 
 

 الگوي رشد کالسيک 

های سالاست که توسط هارود و دومار در   5مدت کینزخاستگاه الگوهای رشد کالسیک، اساسا الگوی تعادل ایستا و کوتاه

 (.13:  1393صورت جداگانه و با نتایج مشابه انجام شد)محمدی و سلمانی،  به  1934-1936

نقش  پیشرفت تکنولوژی  به خصوصی را ایفا در این مدل، عواملی مثل انباشت سرمایه، گسترش نیروی اشتغال و  های 

 (. 14:  1388کند)گرجی و مدنی، می
بنا شده است:   عموما بر سه فرض اساسی 

 شود.زا تعیین میصورت برونرضه نیروی کار بهع

 کند.های نیروی کار و سرمایه را به سطح تولید مربوط میتابع تولید، نهاده
 (1391گذاری رابطه وجود دارد )محمدزاده اصل، انداز و سرمایهبین پس

  
 دومار؛  -الگوي رشد هارود

دهد، مدل هارود و دومار است. فروض مدل  اقتصادی را در بلندمدت مورد تجزیه و تحلیل قرار میاولین مدلی که رفتار 

 عبارتند از:
 کند.اقتصاد در بلندمدت شرایط رقابت کامل را تجربه می

 کند.زا در طول زمان رشد میو برون  نیروی کار با نرخ ثابت

 S=s.Yانداز تابعی تناسبی از درآمد ملی است: .پس

ندارد و موجودی سرمایه بدون استهالک است )کفش جلو دار،    (1394پیشرفت فنی وجود 
به این نسبت بود؛  به محصول ثابت خواهد  نسبت نیروی کار  ها ضریب تکنولوژی نسبت سرمایه به محصول و همچنین 

   .K/%Y=kشود: %اطالق می

 شود.نمایش داده می  K%( است که با  K( همان تغییر در موجودی سرمایه)Iگذاری)سرمایه
 عوامل تولید، مکمل هم هستند.

نظر می  -هارود نرخ رشد مطلوب واقعی را در  نرخ رشدی است که در آن، دومار در مدل خود،  گیرند. نرخ رشد مطلوب، 

ا هدف اینکه  تمام تولیدکنندگان در وضعیتی هستند که تمایلی برای افزایش تولید ندارند. در شرایط تعادلی، برای این مدل، ب

کار گرفته شود، تولید در بورس اوراق بهادار بایستی در نرخ تضمینی رشد یابد. از طرفی برای اینکه  سرمایه در اشتغال کامل به
وری در حال رشد است(، تولید باید با نرخ طبیعی رشد کند. حال  که بهرهکار گرفته شود )در حالینیروی در اشتغال کامل به

 
5 Keynes 
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نیروی کار و هم سرمایه )در شریطی که اقتصاد در حال رشد است(، در حال اشتغال کامل باشد، در شرایطی برای اینکه هم  

باید عبارت  به شرط »هارود  Y/Y=s/k%که اقتصاد در حال رشد است،  دومار« معروف است. از -را داشته باشیم. این رابطه 
با اشتغال  انداز همگی طبق فرض ثابت نیروی کار و نرخ پسآنجایی که  هستند، برای همین امکان وجود رشد تعادلی همراه 

برمی-کامل سرمایه و نیروی کار، تقریبا صفر است؛ این ضعف عمده به مدل کالسیک هاورد گردد. به فروضی که الگوی دومار 

ین سرمایه و نیروی کار  شود که براساس آن، عدم قابلیت جانشینی بمزبور بر آن استوار است، انتقادهای زیادی بر آن وارد می
 ای گذاشته و به انداز ثابت است. اما این الگو در نظریات توسعه، در دوران پس از خود، تأثیر قابل مالحظهوجود دارد و نرخ پس

 (1391نوعی در این زمینه پیشگام نیز بوده است )محمد زاده اصل، 
 

 :زابررسی الگوي رشد درون

اند  الگوی نئوکالسیک، رمر، لوکاس، کینگ، ربلو و دیگر محققان الگوهایی را طراحی کردههای متعدد در پاسخ به کاستی
یابد. در این الگوها    -زایعنی بدون دخالت هرگونه پیشرفت فنّی برون-زاطور درونتواند بهنواخت میکه در آنها رشد یک تحقق 

یک سیانرخ رشد  مطلوبیت، تولید و  توابع  پارامترهای  طراحی نواخت به  مختلف در  سه رهیافت  بستگی دارد.  ست مالیاتی 

زا وجود دارد که تأکید اصلی هریک از آنها بر یکی از سه عامل زیر است: آثار بیرونی ناشی از انباشت سرمایه  الگوهای رشد درون
نوبه خود دید که بهتولیدی ج  "هایطرح"فیزیکی؛ انباشت سرمایه انسانی)یعنی، نیروی کار ماهر( و رشد مستمر موجود در  

تواند باعث رشد  ای است که میترین وسیلهرسد رهیافت سوم، موجّهنظر میکند. بههای جدید تولیدی را تسهیل میخلق طرح

 (1391المدت شود)محمد زاده اصل، طویل

رائه کرد. اساس کلمه  توان براساس مطالعه پل رومر در دهه گذشته ازایی را میترین و مختصرترین تعریف از درونکوتاه
های معمول و آوندی  قاعده بافتگیاهی است که از طریق رشد بی 6شناسی است و در واقع اندوژنیک اصطالح گیاه  "زادرون"

(، رشد و یا تولید از درون است و این استعاره 7زاییکند و بدین ترتیب )درونهای موجود افزایش پیدا میجدید در درون بافت

بر رشد درونمناسبی  تکنولوژیکی است. تئوری  که از درون ای رشد اقتصادی و  برای رشد اقتصادی است؛  ساده  مفهومی  زا 
زا های رشد درونطور کلی دو دلیل عمده برای توسعه مدلکند. بهعبارت بهتر از درون یک کشور، تحقق پیدا میسیستم یا به  

 وجود دارد:

صن باالیی نیاز به  اول اینکه اقتصاد و تولید کشورهای  چنین رشدهای  بسیار باالتر است و  نسبت به قرن گذشته  عتی 

ها و دالیلی دارند؛ که بتوانند این رشدهای تکنولوژیکی و اقتصادی را به بهترین نحو توضیح دهند. رومر در مطالعه خود تئوری
سال گذشته است.   100ه برابر ارزش آن در  کند که امروزه ارزش تولید سرانه کارگران در آمریکا، داشاره می  1990در سال 

 داند.طور ناشی از رشد در سرمایه انسانی میوی علت این امر را تا حدودی وابسته به تغییرات تکنولوژیکی و همین

رشد درون به تجارت است. زا شق دیگری از توسعه ارائه میعلت دوم این است که تئوری  دهد، که مستقل از وابستگی 
بر روی تجارت تأکید داشتند و آنهای  تئوری بر روی که تئوری رشد دروندانستند؛ در حالیرا موتور رشد میسنتی رشد  زا 

نیروی کار و توسعه تکنولوژیآموزش تئوری رشد درون، مهارت  جدید تأکید دارد. درواقع  نسبت به نظریههای  ی جهانی  زا، 

بابایی،  موزش و تربیت نیروی انسانی میشدن انتقاد دارد و این تئوری، جهانی شدن را در آ (عوامل عمده  1391بیند)الفتی و 

کلی رشد گذاری، نوآوری سازمانی و توسعه مبادالت.برقراری تعادلی مطلوب ها، سرمایهتر عبارتند از جمعیت شرکتبه مفهوم 
به راه عوامل و شرایط به کار گیری و  به تنهایی خارج است و میان این  اندازی آنها از حیطه ابتکار عمل کارگذاران اقتصادی 

پیش بینی میان مدت، که ابزار اصلی آن برای موضوع سیاستی متمرکز و در شمول صالحیت دولت هاست که در چارچوب 

برنامهیکی از انتخاب رشدآید. انتخاب نرخ یبرخی از کشورها » برنامه« است به اجرا در م گذاری است. با این های اساسی هر 
شود. )میر سپاسی، تنظیم می  گذاریبر پایه برنامه رشدهای اقتصادی و پولی دارد، سیاست انتخاب و اثراتی که بر روی موازنه

1390) 

 
6 Endogen 

7 Endogenus 
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 مطالعات تحقيق

با عنوان ارائه مدل 1397عادل نیا ) بهادار که  ( در مقاله ای  ارتباطی عملکرد سازمانی و نوآوری شرکت های بورس اوراق 

همبستگی قرار دارد. جامعه آماری این  -این تحقیق با توجه به نوع هدف، کاربردی و به لحاظ اجرا در زمره تحقیقات توصیفی

بهادار تهران فعال در سال  بورس اوراق  کت بود که با استفاده از شر 200، به تعداد  1394پژوهش شامل کلیه شرکت های 

شرکت محاسبه شد نتایج نشان داد تلفیق مولفه های عملکرد سازمانی با نوآوری سازمانی در   131فرمول کوکران، حجم نمونه  
بهادار معنادار می باشد.    شرکت های بورس اوراق 

  1397ادی در ایران که در سال  ( در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر خالقیت بر توسعه اقتص1397محمدزاده و همکاران )

بیش از آنکه با مولفه های تحصیالت و آموزش رسمی ارتباط  انجام دادند به این نتیجه رسیدند که رشد و توسعه اقتصادی 
می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی تاثیرگذار داشته باشد تحت تاثیر خالقیت و نوآوری است. یعنی آموزش و تحصیالت زمانی 

 به خالقیت و نوآوری منجر شود.باشد که 

حسابرس به این   قضاوت و هیجانی هوش های مولفه ( در تحقیق خود با هدف بررسی رابطه1396) مشایخی و اسکندری
 و قضاوت برای حسابرسی در  .دهند می انجام تری قضاوت مناسب باالتر، هیجانی هوش با نتیجه رسیدند که حسابرسان

 ای حرفه قضاوت شامل حسابرسی که موضوع این به توجه شود. بامی استفاده ساختاری فردی و هایویژگی از گیریتصمیم

 .دارد اهمیت آنها، قضاوت بر حسابرسان های ویژگی تأثیر است، بررسی

به این  تصمیم سبک های و هیجانی هوش بین رابطه ( در تحقیق خود با هدف بررسی1393) اعتباریان و همکاران گیری 
سبک   و هیجانی هوش ندارد. بین وجود معنادار رابطه شهودی، گیریتصمیم سبک و هیجانی نتیجه رسیدند که بین هوش

آنیتصمیم های نتیجه وجود معناداری رابطه اجتنابی و گیری  های بین از که داد نشان رگرسیون تحلیل دارد.   سبک 

 و گیریتصمیم سبک انتخاب هستند. در هیجانی هوش بینیبه پیش قادر آنی و وابستگی عقالیی سبک های گیری،تصمیم
شد.   مشاهده معناداری تفاوت اساس تحصیالت بر ولی نیامد؛ دست به معناداری تفاوت جنسیت اساس بر هیجانی هوش میزان

 دارد. تأثیر هیجانی هوش و گیریتصمیم سبک یین رابطه بر سن، و کار سابقه که داد نشان نتایج همچنین

سازمانی در  عملکرد با نوآوری مدیریت میانجی حلقه عنوان به خالقیت ارتباط ( به بررسی1392پورکیانی و همکاران )

پرداختند. ابتدا بوشهر   عامل بر آنها اثر دادند و قرار کیفیت های خانه کارکنان در خالقیت عناصر سازمان جهاد کشاورزی 

 اصفهان مورد آهن ذوب سهامی شرکت میانی و ارشد مدیران نظر با باشد،می فراگیر مدیریت کیفیت مقاله این در که کنترل

 نوع دو نهایت در و است شده بررسی کنترل عامل بر سازمان عملکرد های مولفه اثر دیگری کیفیت داده در خانه قرار بررسی

در شرکت ها بدست آوردند.   عملکرد و خالقیت یعنی نوآوری خروجی و ورودی عوامل اساس بر عامل کنترل برای بندی اولویت
 عوامل میان در و دارد سازمان ها وجود عملکرد و خالقیت میان مستقیم ارتباط که است آن دهنده نشان پژوهش های یافته

 رهبری سپس و آموزش سازمانی، عملکرد های مولفه نظر از و داشته را اهمیت بیشترین رهبری خالقیت، های از مولفه کنترل

بنابراین، اهمیت بیشترین  برای را جدیدد های فرصت ها که سازمان سراسر در موثر و مناسب رهبری یک وجود را دارد. 

 آموزش کنار در کنند تبدیل بهینه عملکرد با نوآور سازمان یک به را سازمانشان خالق با تفکر بتوانند تا کرده ایجاد کارکنان

  شود. واقع ثمر مستمر بسیار می تواند نو، های ایده شدن بالفعل برای مستمر

نوآوری با نقش میانجی تعدیل   عملکرد بر فراگیر کیفیت مدیریت ( در تحقیقی با هدف بررسی تأثیر1392کزازی و شول )

نوآوری  سازمانی دارای نوآوری و عاملی بار بیشترین دارای فرآیند در کنندگی یادگیری سازمانی به این نتیجه رسیدند که 

 یادگیری استراتژی شامل است که شده گرفته نظر در میانجی متغیر یک عنوان به سازمانی است. یادگیری عاملی بار کمترین

 نشان ساختاری معادالت نتایج کلی بطور  .بیشتری است عاملی بار دارای یادگیری استراتژی که است یادگیری فرهنگ و

به میزان   که دهدمی  یادگیری وسیله به تأثیر این و است فراگیر کیفیت مدیریت مستقیم درصد تحت تأثیر  79نوآوری 

 می شود.  تعدیل سازمانی
( یافت که  1391توحیدی  نتیجه دست  به این  راهبردی  بنیادین تصمیم گیری  محور  با عنوان خالقیت،  ( در پژوهشی 

ناشناخته دارند، می مدیرانی که با به کارگیری خالقیت خویش، قــ درت طرح ریزی و ابــالغ تصمیم ها را در شرایط محیطی 

http://www.joas.ir/


 1 -14 ، ص1400 زمستان، 24پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

بزننــد؛ زیرا برای سازمان خــود رقم  شــرایط محیطی و روند توســعه آن در آینــده    توانند موفقیت های چشــمگیری را 

پیشبینی های کمی و ریاضــی قابــل تعری ــف نیســت، بنابرایــن، نمی توانــد  مقوله ای مبهم است و از طریق بررسی ها و 
 .داده هــای دقیقی را بــرای تجزیه تحلیل مدیــران راهبردی در فراینــد تصمیم گیری آنان فراهم کند

زاده )هوش هیجانی( هوش بین رابطه عنوان تبیین با تحقیقی ( در1390طهرانی) و مقدم هادی   سبک و عاطفی 

 یک مدیران اجتنابی و عقالیی گیریهای تصمیم سبک و عاطفی هوش گیری مدیران، به این نتیجه رسیدند که بینتصمیم

 وجود مثبت معنادار و رابطه یک مطالعه مورد مدیران شهودی گیریتصمیم سبک و عاطفی هوش بین و منفی و رابطه معنادار

 نیامد.   بدست رابطه معناداری بررسی این در آنی و بستگیوا گیریسبک های تصمیم و عاطفی هوش دارد. بین

( و همکاران  بر بهبود تصمیم گیری مدیران که در در استانداری 1389سرافرازی  با عنوان تاثیر خالقیت  ( در پژوهشی 

بین تصمیم های استان فارس، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که رابطه معنی دا ری 
بهبود کارایی کارکنان وجود دارد و اکثریت مدیران استانداری های فارس، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان  گیری مدیران و 

 معتقدند که باید ابتدا مسایل تجزیه و تحلیل شده وسپس تصمیم گیری شوند.

با استفاده از آمار سری زمانی اقتصاد طی ( در پژوهشی با عنوان تاثیر خالقیت و نوآوری بر رشد اقت1387ربیعی ) صادی، 
ابتدا به بررسی مانایی متغیرهای مدل بوسیله آزمون ریشه واحد پرداخته و سپس مانایی پسماندها بررسی    1347-1382دوره 

وی کار، شده کرده است و از روش تک معادله ای مدل برآورد شده این نتایج حاصل شده که به ترغیب کاالهای واسطه ای، نیر

 .سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و واردات ماشین آالت باعث افزایش تولید در کشور می شوند

با هدف بررسی تأثیر2017) 8تامسون نتیجه رسید  بازدهی به این  بر یادگیری و خالقیت بازاریابی، قابلیت ( در تحقیقی 
که ارتباط معناداری بین بازاریابی و عملکرد سازمان وجود دارد. همچنین خالقیت و بازدهی ارتباط معناداری با یکدیگر داشتند.  

 معناداری رابطه رابطه نیز سازمانی عملکرد و هم مکمل قابلیت های به عنوان یادگیری و نوآوری و بازاریابی قابلیت های بین

 شود.  می دیده
بر عملکرد سازمانی به این نتیجه رسیدند که  2015) 9تایلر و استنبرگ با هدف بررسی تاثیر تکنولوژی  ( در تحقیق خود 

 تکنولوژی بر افزایش بهره وری سازمان تاثیر مثبت و معنادار دارد. تکنولوژی بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت و معنادار دارد.  

نوآوری بر بهبود کارآیی سازمانی برروی ( در پژوهشی به برر2015) 10سیمپسون مؤسسه آموزشی در کانادا    49سی تأثیر 

به این نتیجه دست یافتند که مؤسسه ها و نهادهای آموزشی که از روش های نوآوری و تکنولوژی جدید برای آموزش استفاده 
باالتری برخوردار هستند.    می کنند، از کارایی و بهره وری 

( در مقاله ای با عنوان بررسی استفاده از فناوری اطالعات بر توسعه خالقیت سازمانی در میان  0152و همکاران ) 11تیلور

نوین و  120 های  اطالعات و تکنولوژی  یافتند که میان استفاده از فناوری  بدین نتیجه دست  شرکت خصوصی در استرالیا 
 خالقیت سازمانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. 

و عملکرد سازمانی )مدل   نوآوری سازمانی، فرهنگ بین ( درتحقیقی با هدف بررسی ارتباط2014) 12کوت و وی هوگان

 عملکرد اندازه گیری که را نوآوری اثر اندیشه های حدودی تا خالقانه رفتارهای و شاین( به این نتیجه رسیدند که هنجارها

 می نماید.   تعدیل می کند، را حمایت شرکت
بررسی2013)  13یانگ با هدف  و ارزیابی خطر در قضاوت، تصمیم بر هیجانی هوش تعدیل اثر ( در تحقیق خود  گیری 

 متغیرهای سایر و فشار با ممکن است که باشد می مهم اساسی عامل یک عنوان به کند که احساساتحسابرسان چنین بیان می

باشد. نتایج حسابرسان گیریتصمیم و قضاوت بر محیطی و موقعیتی نشان اثرگذار  هوش  نفوذ که دهد می تحقیقات وی 
 کیفیت بهبود به منظور ناکارآمد رفتار در شرکت به حسابرسان تمایل تواند می مؤثر طور به حسابرس قضاوت بر هیجانی

 
8 Tomson 

9 Tyler and Stenburge 

10 Simpson 

11 Teylor 

12 Hogan  &  V. Coote 

13 Yaung 

http://www.joas.ir/


 1 -14 ، ص1400 زمستان، 24پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 حسابرسان که دهدمی نشان ای حرفه تردید و و شک هیجانی هوش بین مثبت رابطه این، بر دهد. عالوه کاهش را حسابرسی

 دارند. کم هیجانی هوش با حسابرسان به نسبت باالتری خطر و ارزیابی نموده تردید بیشتر باال هیجانی هوش با
کند. مشارکت کارکنان در تصمیم گیری اشاره میهوش هیجانی کارکنان در تصمیم(، به اهمیت  2000)14مایر و سالووی

پذیری و تعهد در قبال تصمیمات اتخاذ شده  های سازمان و بکارگیری نظرات آنان در عمل باعث افزایش حس مسیولیتگیری

به صالحیت و کامی پیشبرد امور سازمانی با توجه  به نظرات آنها  گردد و مدیران باید کارکنان را در  نموده و  رایی شان سهیم 
 .در خصوص مسایل سازمانی احترام قایل شوند و از این طریق کارکنان را در سازمان توانمند نمایند

 

 روش تحقيق 

شهرداری  بررسی تاثیر خالقیت بر رشد اقتصادی و بهبود کیفیت تصمیم گیری مدیران مالیاز آنجایی که این تحقیق به  

بنابراین تحقیقی کاربردی است. از آنجایی که جهت گردهای استان فار آوری داده ها از کتاب،مجالت و سایت  س می پردازد، 

گردیده و همچنین برای گرد پرسشنامه استفاده می گردد، های معتبر علمی استفاده  اطالعات جمعیت آماری، از ابزار  آوری 
مدیران و کارکنان بخش مالی شهرداری   جامعه آماری تحقیق شامل   پیمایشی است.-بنابراین تحقیق حاضر، تحقیقی توصیفی

نفر به عنوان حجم   110های استان فارس می باشد .برای محاسبه حجم نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده شد که 

نیاز بعد ا.نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه میان آنها توزیع خواهد شد ز فرم اطالعات فردی که  برای گردآوری اطالعات مورد 

 می باشد: دیگر اطالعات مورد نیاز نیز با ابزار پرسشنامه به شرح زیر به دست خواهد آمد:    شامل جنسیت، تحصیالت، سن، و ...

 (1393پرسشنامه خالقيت سازمانی حميدي زاده)

( حمیدی زاده و همکاران  پرسشنامه توسط  پیشینه و این ابز  ( طراحی گردید. جهت تهیه1393این  با بررسی  ار ابتدا 
بررسی قرار  شناسایی و  بر روی آن تأکید داشتند، مورد  نظران و محققان  که اکثر صاحب  تحقیقات گذشته، مؤلفه هایی را 

در نهایت سه بعد نوآوری سیالی، نوآوری ابتکار و نوآوری انعطاف پذیری به منظور تهیه پرسشنامه استخراج گردید.   گرفت. که

پرسش به این سه طراحی شده و دارایاین  پرسشنامه های جیمنز  17نامه با توجه  باشد. که ترکیبی از  جیمنز و -سوال می 
( می باشد. در طراحی پرسشنامه تا حد  1390( ) به نقل از چوپانی،  2006(، پراجگو و سوهل )2006(، پنیادز )2008دیگران )

، همچنین از ارائه سواالت منفی نیز خودداری شده است. در طراحی امکان سعی شده پرسشنامه کوتاه بوده و قابل فهم باشد

لیکرت استفاده شده که یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیره گیری به شمار می رود.  پرسشنامه از طیف پنج گزینه ای 

=و کام 4، موافق = 3، نظری ندارم = 2، مخالف = 1امتیاز بندی پرسشنامه بصورت )کامل مخالف =  ( می باشد. از 5ال موافقم 
:از سوال    7خرده مقیاس های سیالی سازمانی ) ( و خرده مقیاس 13تا   8سوال: از سوال  6(، سازمانی ابتکاری )7تا  1سوال 

بود.    85و حداکثر   17( تشکیل شده است. حداقل امتیاز ممکن 17تا  14سوال: از سوال  4انعطاف پذیری سازمانی ) خواهد 

:    51: خالقیت سازمانی، متوسط است. نمره باالتر از    51تا   34: خالقیت سازمانی، ضعیف است. نمره بین   34تا   17  نمره بین
 است. خالقیت سازمانی، قوی

 (1397پرسشنامه رشد اقتصادي سازمانی عادل نيا)

است که از خرده آزمون های منابع/نیروی  48پرسشنامه رشد اقتصادی دارای   پنج گزینه ای  سوال :   8انسانی )  سؤال 

)22تا    9سوال : از سوال    14کار )  (،8تا  1سوال  ( تشکیل شده  48تا  23سوال : از سوال   26( و خرده آزمون سرمایه گذاری 

لیکرت  به صورت طیف  نشان دهنده  5است. سواالت  ندارم، موافق و کامال موافق(،  )کامال مخالف، مخالف، نظری  گزینه ای 

می گیرند. مجموع نمرات آزمودنی در خرده آزمون ها، نمــره    5تا    1ازمانی است و به ترتیب نمره ای از میزان رشد اقتصادی س
بین   نمره کل رشد اقتصادی سازمانی هـر آزمودنـی  نشان می دهد. دامنه  خواهد   240و  48کلـی رشد اقتصادی سازمانی را 

 آورد، دارای رشد اقتصادی بیشتری است. بود. هر چه سازمان در این پرسشنامه نمره باالتری به دست
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 (1995پرسشنامه کيفيت تصميم گيري اسکات و بروس)

با طیف لیکرت می باشد. به منظور سنجش هر یک از ابعاد کیفیت  25این پرسشنامه مشتمل بر  گیری  -تصمیم سوال 

ب 5سوال اختصاص داده شده است که بر اساس طیف  5در این پرسشنامه  ه صورت زیر، تنظیم گردیده و ابعاد را درجه ای 

 گیری می نماید:اندازه
(،  2(، به ندرت) 1صورت لیکرت است. براساس طیف پنج درجه ای لیکرت، هرگز)  گذاری عبارت بهدر این پرسشنامه نمره

(،  5خواهد بود هرگز)گذاری برعکس  نمره  2کند، اما در سواالت معکوس،  گیری می( اندازه5(، همیشه)4(، بیشتر اوقات)3گاهی)

 ( انجام می شود.1همیشه)  ( و2(، بیشتر اوقات)3(، گاهی)4به ندرت)

  (شهودی2  عقالنی(1گیری  گیری مدیران است که شامل تصمیمهای این پرسشنامه شامل پنج بعد کیفیت تصمیممولفه
 ( اجتنابی می باشد.5  ( آنی4 ( وابستگی3

 

 یافته هاي تحقيق 

 مالی تاثیرگذار است. بهبود تصمیم گیری مدیران قتصادی ونوآوری بر رشد ا

به صورت زیر استفاده شد:    با توجه به آزمون نرمال سنجی، از آزمون ناپارامتریک ضریب همبستگی اسپیرمن 

 تحقيق ضریب همبستگی اسپيرمن بين متغيرهاي

 رشد اقتصادی تصمیم گیری مدیران 

 نوآوری آزمون اسپیرمن

 815/0 813/0 ضریب همبستگی اسپیرمن

 000/0 000/0 سطح معنادار

 110 110 تعداد

 

برآورد میزان   برابر با مقدار نتایج حاصل از  نوآوری وکیفیت تصمیم گیری  بین متغیرهای  ضریب همبستگی اسپیرمن 

   05/0می باشد. سطوح معناداری بین متغیرها از مقدار    815/0و بین متغیرهای نوآوری و رشد اقتصادی برابر   813/0

 

 نتایج
طریق توسعه نوآورانه   از پذیر،ار انعطافک نیروی با توجه به نتایج به دست آمده، چنین استنباط می شود که توانمندسازی

انعطاف کمیهمکاری گسترش و راهبردی پیوندهای پذیرو  و  کیفی   بویژه جهان و منطقه کشورهای با مشارکت و های 

بهره میهمسایگان، رشد اقتصادی و  بازدهی کشور افزایش   شودمی باعث پذیریانعطاف هایسیاست از یابد. استفادهوری و 

 از را سهام شرکت قیمت آمده پیش مخاطرات برابر در و شوند مواجه شرایط با به خوبی بحرانی بتوانند مواقع ها درسازمان

 وقوع و نیست کامل اطمینان شرایط در گیرندسازمان ها می که کامل، تصمیماتی بازار نبود به توجه کرد. با حفظ سقوط خطر

 تعیین شده پیش از اهداف به رسیدن برای را توانایی سازمان تواندمی نشده بینیپیش ریزیبرنامه مرحله در رویدادهایی که

 اتفاقات احتمالی و حوادث برابر در را خود نحوی به تا کنندسازمان ها سعی می مدیران دلیل، همین دهد. به قرار تحت تأثیر

 و کنندعمل می محافظه کارانه قدری یابدمی تسری آینده به آن که اثرات هاییتصمیم در که طوری به سازند، ایمن آینده

توجه با    کنند.می حفظ هابرابر آن در مناسب واکنش انجام قدرت و آینده در بینی نشدهپیش موارد برای را خود توان از بخشی

به نتایج به دست آمده، چنین استنباط می شود که باید برنامه ریزی هایی جهت بهبود وضعیت ابتکار در سازمان اندیشید. زیرا  
نیز رویکرد افزایش بازدهی موجب بهبود هر دو متغیر میبهبود ابتکار موجب افزایش رشد اقتصادی می شود. ابتکار در گردد و 

برای بهبود بازدهی سازمان   هاراه ترینذهن از دور و ترینناممکن ترین،عجیب و به کردن نگاه ائلمس به سازمان موجب متفاوت

رشد اقتصادی می تقویتِ رقابتو  به پذیریشود.  بر ابتکار موجب  در  متنوع هایقابلیت و ظرفیت کارگیری اقتصاد مبتنی 
های حوزه در فسادزا هایزمینه و هافعالیت اقدامات، از کیفی یها، جلوگیرعمل نوآورانه در سازمان حوزه ها، توسعهسازمان
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 در که متعددی هایگردد. پژوهشکشور می اقتصاد پذیریآسیب کاهش و اقتصادی قدرت افزایش  ،و... ارزی تجاری، پولی،

 چه آن از بسیار کمتر سازمان ها از بسیاری که دهدمی نشان نیز شده سرمایه و توسعه و رشد اقتصادی انجام ساختار زمینه

سازمان   مالی شرایط وجود اینکه با دیگر، بیان کنند. بهمی اقدام استقراض به کنندبینی میپیش توسعه اقتصادی هاینظریه که

بسیار سرمایه ساختار در بدهی افزایش و استقراض وضعیت برای که دهندمی نشان ها  این مدیران است، مناسب شرکت 

 هایفرصت برابر در مناسب واکنش برای را توان خود مازاد و کنندنمی استفاده امر این برای خود حداکثر توان از سازمان ها

 دارند.ابتکار مالی واحدهایمی نگه روبه روست آنها با در آینده احتماالً تجاری واحد که احتمالی مخاطرات و رو احتمالی پیش

 هایجریان دورانی که در و گیرد بهره به خوبی گذاریهای غیرمنتظره سرمایهفرصت از تا سازدمی قادر تجاری، سازمان ها را

 و پایین سطح در واحد تجاری تولیدی محصوالت برای تقاضا در غیرمنتظره دلیل کاهش به مثالً عملیات، از حاصل نقدی

(  1393های تحقیق حاضر با نتیجه تحقیق و مطالعات ربیعی )دهد. نتایج یافته ادامه حیات خود به دارد قرار منفی احتماالً
مشابه هم که  خوانی دارد. وی تحقیقی  با تحقیق حاضر با هدف تاثیر خالقیت و نوآوری سازمانی بر رشد اقتصادی انجام داد 

زای رومر بود. وی مدلی برای رشد اقتصادی ایران در نظر گرفت و اثر متغیرهای تفاوت تحقیق وی در ارائه مدلی برای رشد درون

کل واردات به عنوان سر ریز تکنولوژی را آنالیز کرد. ابتدا   آالت بهنیروی کار، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و واردات ماشین
به بررسی مانایی متغیرهای مدل با آزمون ریشه واحد پرداخت و سپس مانایی پسماندهای بررسی کرد. نوآوری تحقیق حاضر 

تصادی، از متغیر افزایش با تحقیقات آنها، در این بود که تحقیق حاضر عالوه بر بررسی ارتباط میان نوآوری سازمانی و رشد اق

   بازدهی نیز استفاده کرد.
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  :  .2324کد مطلب 

خیرمند، مرضیه و صادقی، آرزو.) [2] سبک   و هیجانی هوش بین رابطه (، بررسی1393اعتباریان، اکبر؛ 

 .19تحول، دوره  و توسعه مدیریت اصفهان، فصلنامه اکریل پلی کارخانه مدیران تصمیم گیری های
 پذیریبین انعطاف (، بررسی ارتباط1391باقر بیگی، مریم؛ پورعلی کالله، محمد رضا و آرمین، افشین ) [3]

اولین  بهادار بورس اوراق شده در پذیرفته هایشرکت آتی ارزش و رشد هایبا فرصت مالی تهران، 

همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقا مباحث مدیریت، حسابداری مهندسی در صنایع سازمان، دانشگاه 
 آزاد کرمان. 
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علوم مدیریت   سازمان دومین همایش ملی عملکرد با نوآوری مدیریت میانجی حلقه عنوان به خالقیت
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های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران در اندیشه حضرت آیت اهلل خامنه ای، فصلنامه علمی  مولفه
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