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  چکیده

ن ایپرداخته شییده اسییت   نوآوری در مدیریت پروژه و رابطه آن با کاهش آلودگی زیسییت محیطی در پروژه های عمرانی تاثیر در این مقاله به بررسییی
شامل  شد  جامعه آماری این پژوهش  شیراز  200پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام  شهر  ساختمای  نفر از مدیران پروژه های عمرانی و 

مدیران به عنوان نمونه تحقیق، به روش نمونه گیری در دسییترا انتباش شییدند  ابگار گرد آوری اتالعات دو پرسییشیینامه  نفر از این 127بود  که تعداد 
ست  2011نوآوری گاندی و همکاران) ستفاده قرار گرفته ا شته مورد ا ست محیطی بود که در تحقیقات گذ ساخته آلودگی زی شنامه محقق  س  ییوار( و پر

ه تاثیر که استفاده از نوآوری در مدیریت پروژنتایج حاصل از پژوهش نشان داد   تدیرس دییبه تا ها پرسشنامهو اعتبار سازه  ییاروی، صور ییروایی، محتوا
های زیست محیطی دارد  همچنین ابعاد نوآوری مدیریت پروژه نیگ تاثیر مثبت و معنا دار بر کاهش آلودگی داشته و بعد مثبت و معنا دار بر کاهش الودگی

 نوآوری در فرایند بیشترین تاثیر را بر کاهش آلودگی های زیست محیطی داشته است  
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Abstract  
 

This paper examines the impact of innovation on project management and its relationship to reducing 

environmental pollution in construction projects. This study was performed by descriptive correlation. 

The statistical population of this study included 200 managers of construction and construction projects 

in Shiraz. 127 of these managers were selected as the research sample using the available sampling 

method. The data collection tools were Gandhi et al.'s (2011) Innovation Questionnaire and the 

Environmental Pollution Research Questionnaire used in previous research. Content validity, formal 

validity, structural validity, and validity of questionnaires were confirmed. The results of the study 

showed that the use of innovation in project management has a positive and significant effect on 

reducing environmental pollution. Also, the dimensions of project management innovation have a 

positive and significant effect on reducing pollution, and then the innovation in the process has the 

greatest impact on reducing environmental pollution.   
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 مقدمه-1
استفاده از نوآوری در فرایندها و  میگان براساا ها شرکت حال حاضر در

ست مگیت به تابود  خواهند قادر عملیات اجرای خود،   نندک پیدا رقابتی د
ید  معنی به "nova"از ریشیییه نتین  (Innovationنوآوری ) جد

(new) تعریف متنوعی و متعدد های صیییورت به را اسیییت و آن آمده 
ندکرده عدی روشییینگر نوعی، به یک هر که ا ند از ب  نوآوری فرآی

بار این به .(Saunila,2019اسیییت) عاریفی اعت  مطرح بیشیییتر که ت
 هب مشییکالت حل برای جدید هایایده الف( کاربرد از شییوند عبارتندمی

جاد که تریقی ید، ای ما یل( ش ارزش ن بد یده ت مه به ا نا  کاربردی، بر
( پ جدید، اداری عمل و ارائه یک بهبود یا و خدمات جدید محصیییول،

ت(  بانخره جامعه و نیازهای و خاص ایخواسته به خالق دانش مدیریت
مایند) ن تعریف می نیگ کار و کسیی  دنیای در یافته تحقق خالق اندیشییه

 و تکنولوژی سییریع تغییر با واقع در(  1392رحمان سییرشییت، هاشییمی، 
س  منافع، رقابت  برای ضروری و نزم جگء یک نوآوری به شدید در ک

ستراتژی ست شده تبدیل شرکتها ا  هایشرکتها فرآیند آن تریق از تا ا
 ند؛کن عمل بهتر بازار صیییحنه در برند؛ به کار را پرباری و مولد تولیدی
 دینب و کنند کس  مشتریان ادراک در را مثبتی یو وجهه شهرت اعتبار،
ست پیدا اتمینان قابل رقابتی مگیت به تریق  نوآوری حقیقت در  کنند د
 هاینهزمی هاشییرکت عملکرد بر را توجهی قابل و مثبت تواند تأثیراتمی

 باشییید داشیییته کارایی و وری بهره سیییودآوری، بازار، سیییه  فروش،
(Gunday et al, 2011  )ست دلیل این به  ای و کارآفرین یک که ا

شته نظر در همواره باید کار کس  و یک مدیر رفه ص که نوآوری باشد دا
ضاع از نظر سعه به تواندمی شرایط، و او صو شرکتها بهبود و تو  صبه خ

 ,Rosenbusch et al) کند کمک نوپا و جدید( 2 های  شیییرکت

 تگریق سیییازمان کالبد به را ای تازه انرژی (  فعالیتهای نوآورانه2011
 ی اخیر، سییالها در دلیل به همین  رهاندمی نابودی و فنا را از آن و کرده

در  نوآوری و استفاده از خالقیت ی برا سازمانها توسط وسیعی تالشهای
ت اهمی مؤید متعددی مطالعات  اسیییت گرفته فرایند عملیاتی خود انجام

ست  در نوآوری دارمعنی سازمانها بوده ا شرکتها و  شد عملکرد   بهبود و ر
 نوآوری، اجگای یا و ابعاد از یک هر در پیشیرفت سیازمان که معنا این به

 آن علمی اقتصییادی و شییکوفایی و وری رشیید، بهره بر دار معنی اثری
استفاده از خالقیت و نوآوری (  Winkler et al, 2019سازمان دارد)

 پروژه اهمیییت زیییادی برای مییدیران پروژه هییای عمرانی دارد  یییک
 یخاص هدف یا منظور به دستیابی برای که فعالیت هاست از ایمجموعه
 هایتاریب در باید که هسییتند فعالیتهایی شییامل هاپروژه  گیردمی انجام
 انجییام بییه ایشییییدهتعیین کیفیییت و معین هییاییهگینییه بییا معین،
 ره به توام دستیابی پروژه، هر موفقیت نزمه  (Delisle, 2019رسند)
 سه از یک هر شدن خارج و است معین کیفیت و هگینه زمان، عامل سه

 و ناموفق ایپروژه انجام به تواندمی شیییده، تعیین حدود از مذکور عامل
 و ریگیبرنامه پروژه،مدیریت  (Hall, 2012شییود) منجر غیراقتصییادی

 سیییوی به مشیییب  کیفیت و هگینه زمان، چهارچوش در پروژه هدایت
تایج ایجاد یان،  آن مشیییب  ن غداسیییارا با   (1385اسیییت)صیییدقی، 

 و اجرا بر نظارت سیییازماندهی، ریگی،برنامه هایفعالیت پروژهمدیریت
 منابع، از درسییت اسییتفاده با تا دارد سییعی و گیردمی بر در را اجرا هدایت
شب  نتایج ست موعد در قبلی شدهتوافق هگینه با را موردانتظار و م  در

 مدیریت دیگر بیان به  (1385دهد)صییدقی، باغداسییارایان،  تحویل خود
 جریان اداره در نزم تکنیکهای و ابگار ها،مهارت دانش، بکارگیری پروژه
 روژهپ اجرای از متولیان انتظارات و نیازها رفع منظور به ها،فعالیت اجرای

 بازوی دو از مه  این اجرای در پروژه مدیریت  (1390اسییت)نادری پور، 
 وردم مهارتهای تنوعگیرد  می بهره پروژه کنترل و ریگیبرنامه قدرتمند

تعدد وظایف آن، لگوم اسفاده از نوآوری در فرایند  و پروژه مدیریت در نیاز
 یازها،با ن متناسیی  نوآرویو عملیات اجرایی را تاکید میکند  اسییتفاده از 

امروزه به عنوان یک ضرورت غیر قابل  آموزشی روشهای و ابگارها منابع،
انکار مورد تاکید متبصییصییین این امر قرار دارد  نتایج تحقیقات در این 
ند بر  نداجرای پروژه میتوا که اجرای نوآروی در فرای نه نشیییان داده  زمی

(  1398گگار باشیید)سییبگه پرور،  اهداف؛ هگینه و زمان اجرای پروژه تاثیر
یکی از موارد مهمی که اجرای پروژه میتواند تاثیر غیرقابل انکاری بر آن 

امروزه روند رشید صینعتی شیدن و مسیاله بگذارد محیط زیسیت اسیت  
آلودگی های محیطی و محیط زیست و به خطر افتادن سالمت انسان ها 

اینده موج  گشییته  و حیاط وحش و تردید در تامین نیازهای تسییل های
است محیط زیست و آلودگی های محیطی به عنوان یکی از مسائل مه  
تحقیقاتی در سیییالهای اخیر مورد توجه قرار گیرد)جان پرور و همکاران، 

(  محیط در فارسی به معنای احاته کننده و در برگیرنده دنیا است  1395
 تبیعی ابعخاک، من ، آش ، هوا شامل از محیطی عبارتست زیست محیط

 آن در سییازمان که آنها متقابل بین روابط و انسییان ، جانوران ، گیاهان ،
(  بر این اسیییاا فعالیتهای Yang et al, 2018نماید) می فعالیت

انسییانی و غیر انسییانی میتواند بر محیط زیسییت تاثیرات مثبت و یا منفی 
سط فعالیتهای  ست که تو برش مگذارد  تاثیرات منفی بر روی محیط زی

انسانی شکل میگیرد به عنوان آلودگی های زیست محیطیمطرح میباشد  
 هب خاک ، هوا ، آش به خارجی مواد آمیبتن یا پبش از عبارتست آلودگی
 ای گونه به ار آن بیولوژیکی یا و شییییمیایی ، کیفیت فیگیکی که میگانی
 مضیییر ابنیه و آثار و سیییایر موجودات ، انسیییان حال به که دهد تغییر

بنابراین فعالیتهای تجاری   (Adu & Denkyirah, 2017باشیید)
ستداران  صان و دو ص سان در تبیعت نگرانی های عمیقی در بین متب ان

در حال حاضر ما منابع حساا و ظرفیت محیط زیست ایجاد کرده است  
سرعتی بیش از آنکه بتوان آنها را تجدید،  شناختی زمین را با  تحمل بوم 

امین کرد، مصرف میکنی   از جمله آلودگی های محلی تعویض یا دوباره ت
آبراهه ها و دریاچه ها، تا از بین بردن تنوع زیسییتی و ایجاد الودگی های 
شود  به تور ه   شی می شر نا صوتی و هوایی که همگی از فعالتیهای ب
زمان رقابت بر سیر منابع کمیاش که برای مثال مسیتلگم خالی کردن آش 

سفره ها ی آبی مه ، از بین بردن جنگل ها و مراتع، کاهش رودخانه ها، 
منابع انررژی تجدید ناپذیر و عیره میشود نیگ سب  نگرانی های اجتماعی 
ساختمای با  ست  اجرای پروژه های عمرانی و  شده ا شورها  در درون ک
توجه به شییرایط اجرایی ان میتواند به عنوان یکی از کانون های آلودگی 

قرار گیرد  این پروژه ها که در سرتاسر کشور  زیست محیطی مورد توجه
و در حوزه های محتلف درحال اجراست بسته به وسعت و نوع فعالیت آن 
به اهمیت  با توجه  با محیظ زیسیییت دارد  از این رو  باط تنگا تنگی  ارت
موضوع و نقش محیط زیست در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها و 

نی بر عوامل محیطی و نیگ اسیییتفاده از نیگ تاثیر اجرای پروژه های عمرا
نوآوری در اجرای پروژه به جهت کاهش تاثیرات آن بر محیط زیست این 
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پژوهش با هدف بررسیییی تاثیر نوآوری در مدیریت پروژه و رابطه آن با 
 کاهش آلودگیهای زیست محیطی اجرا شد  

 

 مبانی نظری تحقیق-2

 نوآوری  2-1
شرکت سمت در ده های اخیر روند توجه  ها از تمرکگ بر منابع و کیفیت به 

یدا کرده  مات تعییر پ خد کان و  ید  یات و تول یت در عمل نوآوری و خالق
اسیییت  جهانی شیییدن و رقابتهای جهانی و منظقه ای، کمبود منابع و 
محدودیت بازارها، شرکتها و دولتها را با فشارهای مبتلف از سوی گروه 

سیییاخته اسیییت  این روند  ها و ببش های مبتلف اجتماعی روبه رو
ستفاده از نوآروی و خالقیت در  سوی ا سمت و  سازمانها و دولتها را به 
ست  آنها با  سوق داده ا ارائه خدمات با کمترین هگینه و بانترین کیفیت 
س  مگیت رقابتی خود در بازارهای  سته اند تا با ک ستفاده از نوآوری توان ا

نوآوری را یک اصییطالح مدرن جهانی و منطقه دوام بیاورند  بعضییی ها 
می دانند و بعضی ها آن را مترادف با خالقیت می انگارند)رحمان سرشت 

ش  زاده،  شنایی با واژه نوآروی با مفهوم 1391و ها ست پیش از آ (  نیاز ا
 خالقیت آشنا شده و آن را تعریف نمایی  

 

 خالقیت 2-1-1

عابیر با را خالقیت دانشیییمندان، ند؛ متنوعی و متعدد ت ه ب تعریف کرده ا
که یانگر فقط تعریف هر گاهی توری عد یک ب عاد مه  از ب فراگرد  اب
 کی برای نو)جدید( که های ایده تولید توانایی خالقیت  اسیییت خالقیت
 سییازمان، مدیریت درغال   (1392باشیید)سییلیمی،  می مفید معینی زمان

 گان درری برنامه توانایی میگان به آن بقای گاهی حتی و نهایی موفقیت
  (1392دارد)سییلیمی،  بسییتگی نو فکرهای کارگیری به و نوآوری ایجاد

»  یتخالق« است   مشکل بروز نوآوری و خالقیت به نیاز دلیل مهمترین
شگری»یا  خلق »و به معنای « Creativity» واژه از برگردانی «آفرین

ست)« کردن شناختی خالقیت به Liu et al, 2020ا (  از دیدگاه روان
ست  معن صر به فرد ا ای پدید آوردن چیگی از چیگ دیگر به گونه ای منح

به عبارت دیگر خالقیت به معنی ک  و یا زیاد کردن یک پدیده و تغییر 
شیییکل دادن و یا ترکی  کردن آن با سیییایر پدیده ها، اشییییاء یا چیگها 

خالقیت توانایی ایجاد ارتباط (  به عبارت دیگر 1379اسیییت)پیر حایفی، 
)اعظمی و همکاران، ارتبیییاط و نیییامربوط است وعات ظاهراً بیبین موض
 تولید به عنوان را خالقیت توان مفهوممی سیییازمانی سیییط  (  در1389
 از روندها، و فرایندها محصییونت، مفید برای و ارزشییمند نوین، هایایده
 Zioga etکرد) تعریف خاص سییازمانی محیط در یک گروهها یا افراد

al, 2019 های مبتلفی وجود (  در یه  ها و نظر مدل  یت  نه خالق زمی
یند فرا که اسیییت این بیانگر مدلها تمامی در رفته کار به دارد، که مراحل

یت نده خالق گاه)تفکر ضیییمیر ی دربرگیر ضیییمیر  و شیییهودی( ناخودآ
گاه)تفکر کاران،  تحلیلی( خودآ باشییید)اعظمی و هم چه  (1389می  از هر

 یکترنگد جدید مدلهای به و گرفته فاصیییله فرایند خالقیت اولیه مدلهای
 نقش بر و شیییده کاسیییته خالقیت فرایند در نقش ناخودآگاه از شیییوی ،
(  افگون بر تعاریف 1396شییود)اسییدی و همکاران،  افگوده می خودآگاه

لغوی، برخی فرایند های ذهنی، همچون حل مسییاله، اسییتدنل قیاسییی، 
با فرایند خال نایی  ق مترداف فرض شیییده اسیییتدنل اسیییتقرایی و توا

 (  1386اند)البرزی، 
 

 نظریه های خالقیت 2-1-2
در ارتباط با خالقیت نظریه های مبتلقی ارائه شییده اسییت  که شییامل 
نظریه های روان تحلیل گران، رفتار گرایان، انسییان گرایان و شییناخت 

 گرایان می باشد  

سایر روان تحلیل گران 1957فروید ) :نظریه روان کاوی فروید الف( ( و 
کالسیییک، بر این باورند که خالقیت محصییول قسییمت ناهشیییار ذهن 
ساا مکانیس  دفاعی تصعید تبیین میکنند   شد  آنان خالقیت را بر ا میبا
سی  سائل جن ساا این دیدگاه کنجکاوی افراد خالق در ارتباط با م بر ا

شکل ن سه  شود به  سالگی آغاز می سه  مایان میگردد: واپس رانی، که از 
مقابله با فرایند های فکری و تصیییعید  برخی از روان تحلیل گران نیگ بر 
شد که  شی از فرایند های ذهنی در نهاد می با این باورند که خالقیت بب

 ( 1386فرد برای کس  لذت و پرهیگ از درد به کار میگیرد)البرزی؛ 
یان بر این ب( یان: رفتارگرا د باوردند که فرایند تصیییعی نظریه رفتارگرا

که  یت را توضیییی  دهد  چرا  های خالق ند  عاد و فرای مامی اب ند ت نمیتوا
ستند  شاهده ای ه خالقیت تفکر و عواتف فرایندهای درونی غیر قابل م
ساا  سی گردند  بر همین ا ستقی  و عینی برر که نمیتوانند به گونه ی م

ه منظور تبیین در رفترا گرایی رادیکال فرایند شیییرتی شیییدن عامل ب
کار میرود  بر اسیییاا این دیدگاه خالقیت الگویی رفترای  به  خالقیت 
اسییت که در تعامل با محیط مسییاهد و تقویت کننده بروز می نماید  اگر 
شده مستبک  میگردد و  شد، پیوند ایجاد  پیامد محیطی رضایت ببش با
جاد  خاموشیییی ای ید  در غیر این صیییورت  ما نه بروز مین قا کار خال اف

 (1386یگردد)البرزی، م
نظریه انسیییان گرایان: بر خالف دیدگاه رفتار گرایان و روان تحلیل  ج(

گران که خالقیت را بر اسییاا غرایگ و پاسییخ های شییرتی و به عنوان 
سان گرایان خالقیت را  صیت، تبیین میکنند، ان شب شی جبرانی برای  رو

سان میدانند شکوفایی در ان شانی از خود  ( 1967  مازلو )فرایندی برتر و ن
( خالقیت اولیه: بر 1بر این باور اسییت که سییه نوع خالقیت وجود دارد: 

مبنای ارضیییا نیازهای اولیه که با فرایند های شیییناختی هدفدار همراه 
( خالقیت ثانویه: ناشییی از کاربرد فرایندهای فکری سییطوح 2میگردند، 

شود و  ضافه می قیت ترکیبی: ( خال3بانتر که فرایندهای خالقیت اولیه ا
شی از  شد و نا که این نوع خالقیت، ترکیبی از خالقیت اولیه و ثانویه میبا
ست  در این نوع خالقیت فرد  شافات علمی ا سبت کار زیاد و اکت تالش 

 (  1386به خود شکوفایی دست می یابد)البرزی، 
نظریه شییناخت گرایان: رویکرد شییناختی به خالقیت با تاکید ویژه بر  د(

ه ند  تداعی گرا فرای ناسیییی  نه، ریشیییه در روانشییی قا ای ذهنی خال

(Thorndike, 1911 ؛Watson, 1958 روانشیییینییاسییییی ،)
شتالتی) شه واگرا و همگرای گیلفورد Wertheimer, 1959گ (، اندی

مدل1967) کامپیوتری)( و   ,Newell, Shaw & Simonهای 

 ق( دارد  در رویکرد تداعی گرایان باور بر آن اسییت که رفتار خال1962
تعمی  رفتارهای آموخته شییده اسییت  در دیدگاه گشییتالت به نقش فرایند 
یه  ید میشیییود و در نظر تاک به ویژه بینش  های ویژه در تفکر خالق 

( باور بر آن است که مجموعه ای از توانایی ها و خصیصه 1967گیلفورد)
ها، قوای فکری خالقانه را در انسان ایجاد میکنند  وی هوش را متشکل 

صول  120از  سه بعد عملیات، محتوا و مح عامل یا توانایی میداند که به 
شه ی  شه همگرا، اندی شناخت، اندی شامل  شوند  بعد عملیات  سی  می تق
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واگرا و ارزشیابی است  در این نظریه اندیشه ی واگرا، خالقیت است  در 
نهایت در مدل های کامپیوتری تاکید روی عملیات ذهنی تعریف شیییده 

وعی اسییت که منجر به بروز اندیشییه های گوناگون توسییط هوش مصیین
 (  1386میشود)البرزی، 

 

 مدل های خالقیت 2-1-3
ست که  شده ا تاکنون مدل های متعددی در مورد آزمایش خالقیت ارائه 
از لحاظ تعداد مراحل و روابط بین آن ها متفاوت می باشیییند  از این رو 

 کلیه ی مدل ها را میتوان به پنج دسته ی کلی تقسی  نمود: 
سی آن ها تاکید بر نااگاهی  -الف سا صه ی ا شب مدل های اولیه که م

صادف در فرایند های خالقانه میذهنی، هدم کنترل  شاننس و ت شو  د  با
( ارائه شده 1926) Wallaceیکی از اولین مدل ها در این گروه توسط 

ست  این مدل دارای  شامل آمادگی، تهفتگی، ظهور و بازبینی  4ا مرحله 
 (Calonico, 2016است)

مدل های ذهنی یا حل مسیییاله خالق که در این مدل ها بر نقش  -ب
صادف کمتر آگاهی ه شانس و ت صد  شود، بنابراین در ای ذهنی تاکید می

قانی همچون  بد  محق یا یل و تصیییور افگایش می  میشیییود و نقش تحل

Rossman(1931) ،Hinton(1968) Parnes(1992) ،
Isaksen & Trefflinger(1985)  وKoberg & 

Bangal(1981)  ساله خالق در این زمینه مدل هایی با عنوان حل م
 & Isaksenه اند  برای مثال مدل حل مسئله خالق از پارنگ، ارائه داد

Trefflinger(1985):  ،شاهده عینی شش مرحله م این مدل دارای 
یافتن حقیقت، یافتن مسیییاله، یافتن ایده، یافتن راه حل، یافتن پذیرش 
اسییت  مراحل )یافتن مسییئله، یافتن ایده( به وضییوح نیازمند فکر کردن 

ند در صورتی که بقیه مراحل به مهارت های سنتی بدیع و مبتکران میباش

 (Calonico, 2016)و تفکر منطقی احتیاج دارند
مدل های صییفتی که به بیان صییفات و ابعاد تشییکیل دهنده افکار  -ج

ملییه  ج نی از  حققییا م تنیید   خ پردا و  Perkins(1981)خالقییانییه 
Urban(1919)   الگوهایی در این زمینه ارائه داده اند 

ای از متغییرهای محیطی، شیییناختی و تعاملی که مجموعههای مدل -د
شییبصیییتی را در خالقیت دخیل می دانند  در مدل های تعاملی، نظریه 

چون  م ه نی   Pomeroy(2002)و  Eysenck(1994)پردازا
 هایی را ارائه کردند مدل

در مدل های چرخشی خالقیت و مراحل آن به صورت سلسله مراتبی  -ه
و مرحله ای دیده نمیشود و به صورت چرخشی از مراحل مطرح میگردد  

Plesk(1997)  شنهاد میکند در این ارتباط مدلی چهار مرحله ای را پی
 ,Calonico)که مراحل آن عبارتند از آمادگی، تبیل، توسیییعه وعمل

2016)  
 

 تاریخچه و تعریف نوآوری 2-1-4
امروزه نوآروی به عنوان ببشیییی جدایی ناپذیر از زندگی اقتصیییادی و 
اجتماعی انسان ها تبدیل شده است  این موضوع در زمینه کس  و کار از 
سازمانهایی که در فعالتها و  شرکتها و  ست   شتری برخوردار ا اهمیت بی

 نند مگیت رقابتیخدمات و تولیدات خود دسیییت به نوآروی میگنند میتوا
نسییبت به رقبا پیدا کرده و در نتیجه ببش بیشییتری از بازار را در اختیار 

شند  در شته با صطالح Greek Pappos میالد، از پس 400 سال دا  ا

از آن   کرد تعریف اکتشاف و نوآوری دانش عنوان به را ”اکتشافی روش“
قات خود از  کار و تحقی به فراخور  یک  عد افراد محتلف هر  به ب مان  ز
اصیییطالحاتی اسیییتفاده کردند که تا حدودی منظور آنها به نوآروی و 

ید بود کار و تول یت در  به ( Saunila,2019)خالق ما مفهوم نوآوری  ا
شومپتر، شکل امروزی اولین بار سط   او  شد تعریف 1934 سال در تو

 ترکی  عنوان به آن را و دانسییت مرتبط اقتصییادی توسییعه با نوآوری را
بر اسییاا نظر وی، نوآوری به   نمود معرفی مولد ثروت، منابع از جدیدی

 بهبود یا جدید تولید فرآیند (معرفی1یکی از اشیییکال زیر ظاهر میشیییود:
جدید،  بازار درهای (گشیییودن2جدید،  کاری فرایندهای در اسیییاسیییی

 گردی و تجهیگات اولیه، مواد مانند کننده تامین جدید منافع (توسیییعه3
جاد4ها، ورودی های در اسیییاسیییی تغییرات (ای تار  و صییینعتی سیییاخ

 40(  از آن زمان به بعد و در مدت 1395سیییازمانی)مقیمی و همکاران، 
سال اخیر، مفهوم نوآوری دستبوش تغییرات فراوانی شده است  در دهه 

قان، ای 1950 نه محق گا جدا قات  عاریف محتلفی از در تحقی ن مفهوم، ت
کانتر ند  متال  ئه داد ندی بر نوآوری، تعریف در نوآوری ارا  نآ بودن فرآی

 لح برای مفید و جدید ایده نوع هر گردآوری فرآیند آنرا و ورزدمی تاکید
 ذیرشپ ایده، گرفتن شکل شامل نوآوری که است معتقد و داندمی مسئله

 perroux نظر از  (1390هاشمی، است)رحمان سرشت و  آن اجرای و
 آورینو که داردمی بیان و است اقتصادی پیشرفت ویژه صفات از وآوری
 هک هاییفعالیت مجموع یعنی اسیییت اقتصیییادی آفرینش و خلق توان
 نشآفری و خلق توان گیرنده کار به و برانگیگند را کارآ و نو هایپدیده

تایج و نوآوری نشیییر یعنی اقتصیییادی مه در آن ن یات سیییطوح ه  ح

 تحویل اولین را ( نوآوری1998)Quein(  Evans, 2002اقتصادی)
 Tashmanکند)تعریف می فرهنگ یک در عمل به ایده یک تبدیل و

& Ariel ،1378)  sand ford هایایده اجرای و توسییعه را نوآوری 
 ارتباط در ه  با نهادی زمینه یک در که داندمی افرادی توسیییط جدید
امروزه دیگر مفهوم توآوری از نتایج معین تحقیقات   باشیییندمی متقابل

ساا موارد زیر تعریف می شتر بر ا شده، بلکه بی شود:  انفرادی اقتباا ن
یا دقیقتر بگوی  یک فرایند حل مشیییکل،  الف( یک ب(یک فرایند و 

بازیگران مبتلف،  با  ها  عاملی در روابط شیییرکت ند ت نج(فرای د یک فرای
شی  ضوعات گوناگونی نا ست از مو یادگیری متنوع  این یادگیری ممکن ا
شییود: یادگیری به وسیییله اسییتفاده، یادگیری با انجام دادن و یا یادگیری 

 فرایندی که شامل مبادله دانش صری  و ضمنی است، د(حین تسهی ، 

ک ی فرایند متقابل یادگیری و مبادله که در آن اسیییتقالل بازیگران، ر(
سیییسییت  ابتکاری و یا قال  نوآوری را ایجاد میکند  در این مقاله نوآوری 
به مفهوم وسیییع و گسییترده تری که عبارت اسییت از به کارگیری روش، 
شرکت  صول و خدماتی که برای  ست، برنامه، مح سیا ست ، فرایند،  سی
جدید محسوش میشود و ممکن است در داخل شرکت توسعه یافته و یا از 

شییرکت کسیی  شییده باشیید، اسییتفاده خواهد شیید)هاشیی  زاده و  خارج از
 (  1393همکاران، 

 

 اتواع نوآوری 5-1-2
سیار مفهومی نوآوری، سترده ب ست گ  رایب متعددی هایتبقه بندی و ا

های مبتلف نوآروی تقسی  ها با توجه به جنبهدارد  افراد و گروه وجود آن
ندی مبتلفی ئه داده ب ند  از آن ارا مل را نوآوری انواع شیییومپیترا  شیییا

 تأمین، بهره جدید منابع تولید، جدید های روش جدید، محصونت
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کس   سازماندهی برای جدید های راه و جدید های بازار از کردن برداری
این نظریه در سییال  اسییاا بر  (1395کند)مقیمی، می توصیییف کار و

 شیییرکتها، عملکرد بر نوآوری انواع تأثیر در زمینه پژوهشیییی در 2011
 نوآوری فرآیند، نوآوری محصول، نوآوری چهارگانه عناوین تحت نوآوری
سی سازمانی و نوآوری بازاریابی (  Gunday et al, 2011) شد برر

Liao, & Wu (2010 ،توآوری را یک محصیییول یا خدمت جدید )
یک فرایند جدید تولید، یک سیییسییت  اجرایی یا سییاختاری جدید یا یک 
ست تعریف کرده و  سازمان ا ضای  ترح یا برنامه جدید که مربوط به اع
انواع نوآوری را بدین شیییرح تبقه بندی نموده اسیییت: نوآوری رفتاری، 

صول، فرایند، نوآوری بازار و نو ستراتژیک توآوری مح ، OECD)آوری ا
(  نوآروی بنیادین و نوآوری تدریجی تبقه بندی دیگریسییت که بر 2005

مبنای میگان تغییرات و جدید بودن توآوری می باشیید  نوآوری بنیادی به 
تغییر اسییاسییی و ریشییه ای اشییاره دارد در حالی که توآوری تدریجی به 

وری، میگردد)میگون پنواوری قبلی بدون تغییر در زمینه اصلی آن اضافه 
(  نوآوری تدریجی شیییامل کاهش هگینه ها، بازنگری محصیییول، 1392

توسعه خط تولید موجود و نوآوری بنیادین شامل حطوط تولید جدید برای 
سامان و برای  شده برای  شناخته  بازارهای موجود با فناوری جدیدی یا 

ست  س  نو را ( نوآوری2006) Sauker & Tshirkyجهان ا  برح
سته سه به دبو  سا)پایین  بودن درجه نو با نوآوری (1 کنند: می تقسی  د

جه با ( نوآوری2 افقی( ، عمبکرد تطبیقی، ختگی، ی  متوا در  )ترک
 )به بودن جدید بانی درجه با ( نوآوری3 عناصر موجود( ، اساا بر جدید

نوآوری را بر اسییاا دیدگاه  باشیید(  داشییته جدیدی تور کامل عملکرد
یدگاه اقتصیییاد خرد و  یدگاه تلفیقی، د بازار محور، د یدگاه  تکنولوژی، د
س  آنچه هدف قرار میگیرد نیگ تبقه بندی کرده اند  بر این  کالن، بر ح
اسییاا انواع نوآوری شییامل نوآوری محصییول، نوآروی فرایند، نوآروی 

پارادای ، نوآرو یت، نوآوری  مت، نوآوری موقع نه، نوآوری خد ناورا ی ف
تار، نوآوری راهبردی،  بازار، نوآوری رف یدی، نوآروی اداری، نوآوری  تول
نوآوری اکتشیییافی، نوآوری معمارانه، نوآوری پیمانی، نوآوری مکان می 

 (  1397باشد)میر غفوری و همکاران، 
 

 مدیریت پروژه نوآوری 2-1-3
ارائه شیییده مدیریت پروژه نوآروی را میتوان به هفت بر اسیییاا مطال  

شکل سی  بندی کرد   شان 1 مرحله تق  مرحله هفت چهارچوش دهنده ن
 سیاست چهارچوش، نوآوری برای بنگاهی شاید  است نوآوری پروژه از ای
 دفرآین یا محصول هر اجرای اما  باشد کرده تراحی سیست  خاصی را یا

 اب تعهدات منابع پروژه یک در  دارد اریتکر غیر و تازه شیییرایطی جدید
 شیناسیایی اسیت، مشیکل دارای پروژه اگر  یابد می تغییر گذشیت زمان

شکل این زودهنگام  یب های ببش در صرف منابع از جلوگیری باعث م

 وآورین انجام به متعهد گیرد می تصییمی  بنگاه یک وقتی .گردد می ثمر
اه بنگ برای ریسییک و تبصییی  تصییمی  این تحقق جهت منابع شییود،
 و ممفهو درک و سیییازمان فعلی موقعیت درک بنابراین  یابد می افگایش
 روریض نوآوری بسیار پروژه هدایت جهت گیرد انجام باید آنچه از تعریف
  است

  (1392( چهارچوب مدیریت پروژه نوآروی)جعفریان، 1شکل)
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مدیریت پروژه 2-2
ستفاده ترین پر و مهمترین از یکی شک بی پروژه مدیریت  های هشاخ ا
 مباحث به شیییدن وارد از قبل  اسیییت بوده اخیر دهة تی چند مدیریت،
ست مدیریت پروژه، به مربوط شبّ دقت  به پروژه مفهوم نیاز ا  ودش م

شنی به توریکه به ست کدام به شود معلوم رو ات اقدام و هافعالیت از د
  نهاد پروژه نام توانمی

 مفهوم و تعریف پروژه 2-2-1
  داشته باشد، خاتمه و شروع که است هایی فعالیت از ایمجموعه پروژه

 شناسایی خالء ها 

تجزیه و تحلیل  چه چیزی

محیط، رقابتی، عمومی، 

داخلی، استراتژی، رهبری، 

 گسترش، تعامل، همترازی

 مفهوم 

چگونه چه وقت، چه کسی، ماهیت 

نوآوری، محصول و فرایند، مداوم و یا 

رادیکال، مرجله چرخه زندگی، 

 پیچیدگی، حساسیت

 تعریف

چه، زمانی که، چه کسی، 

، تعیین اهداف، وضع اهداف

استاندارد ها، طراحی نیم پروژه، 

 شروع ثبت سوابق پروژه

 طراحی

چه چیزی، چه کسی، چگونه 

الزامات فنی و مهندسی،  بررسی،

طراحی تجدید نظرها، ارزیابی 

پتانسیل، تجدید نظر اهداف، طرح 

 اقدام

 توسعه

چه چیزی، چه کسی، 

واحد اول یا اجرای  تحویل،

آژمایشی، توجیه تامین 

ررسی حقوقی، کنندگان، ب

 کنترل کیفیت، طرح های بهبود

 اجرا

چه چیزی، چه زمانی، چه کسی 

 ، راه اندازی

نصب/ انتشار، اشکالزدایی/ طراجی 

 مجدد، تحویل، آعاز بستن پروژه

 پس از پروژه 

په وقت، چگونه، نقد و 

درس های  بررسی اهداف،

آموخته شده، تجدید نیروی 

انسانی پروژه، ارزیابی اثر 

 ، گزارش نهاییبخشی
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رتی  ت این به  نباشیییند تکراری عموماً فعالیتها مجموعه این توریکه به
منحصر  و پیچیده عملیات و اقدامات از ای مجموعه از است عبارت پروژه
به   است افتهی تشکیل یکدیگر با مرتبط و منطقی هایفعالیت از که بفرد

چارچوش  در شیییده، تعیین پیش از اهداف یا هدف تأمین برای توریکه
 ،یک نظر زیر که شیییده، ریگی ترح قبل از بندیِ بودجه و زمانی برنامة

 همکاران، و نوری) شییود می اجرا مشییبّ  اجرایی سییازمان و مدیریت
 منابع آن در که موقّت اسییت تالشییی (  در تغریف دیگر پروژه10، 1382
 ولمحص تولید برای جدید و نو روشی در   و مصال  و مواد مالی، انسانی،

 و بودجه چارچوش در مشیییبّ ، و ویژگیهای محدوده با خدمتی ارائة یا
سازماندهی زمانی برنامة شبّ    انجام از هدف توریکه به شوند، می م
 ه،شد تعریف کمی و کیفی اهداف با سودی مشبّ  آوردن دست به آن

ندی   پروژه(Turner, 1999: 3) باشییید می تاسیییت فرآی  که یک
 تاریخ دارای که تحت کنترل، و هماهنگ های فعالیت از ای ازمجموعه

 به  اسییت تشییکیل یافته هسییتند مشییبّصییی تقریباً پایان و شییروع های
 ،های خاص نیازمندی با منطبق هدفی به یابی دسیت به مؤظّف توریکه

تمییل محییدودیییت مشییی نی هییای بر  ینییه زمییا عی و ای هگ ب  منییا
 ایجاد برای موقّت است تالشی پروژه(  ISO10006 ،2003 ،4هستند)

صونت، شبّ  نتایج و خدمات مح  ،PMBOK ،2004) همتا بی و م
 شییود، می دیده شییده ذکر تعاریف در که ظاهری اختالفات وجود با   (5

  وجود دارد پروژه مدیریت تعاریف علمیِ در مشییبّ  و بارز ویژگی سییه
 موقت :از عبارتند شییده اسییت، ذکر تعاریف بطن در که ویژگی سییه این

بودن؛ بی همتا بودن، نو بودن  پروژه ها انواع مبتلفی دارند که به سیییه 
(پروژه مطالعاتی و 2(پروژه های اجرایی، 1میشییوند  دسییته کلی تقیسییی  

(پروژه خدماتی  همچنین ویژگی های پروژه عبارتند از زمان 3تحقیقاتی، 
حل اجرای مشیییب ، دارای  هدف مشیییب ، م اجرای مشیییب ، 

 ( 1394ریسک)ترنر، 
 

 تعریف مدیریت پروژه 2-2-2
 از ای مجموعه پروژه، بر اسیییاا انچه که در مفهوم پروژه آمد مدیریت

پارچه یک و کارگیری به که با اسیییت تکنیکهایی و ابگارها مهارتها، دانش،
 ریگی، آغازین، برنامه فرآیندهای )شیییامل پروژه مدیریت فرآیند سیییازی

آن  نیازهای رفع و پروژه اهداف به یابی دست برای پایانی( و کنترل اجرا،
 مدیریت(  PMBOK ،2004، 8پردازد) می پروژه هایفعالیت ادارة به

 زمن و تکنیکهای ابگار مهارتها، دانشییها، به کارگیری از عبارتسییت پروژه
 انتظارات و پروژه به اهداف نیل منظور به فعالیتها، اجرای جریان اداره در
  معنای به پروژه در تعریفی دیگر مدیریت ( 1393فرما)شیییمسیییی،  کار
نابع کارگیری به و پیگیری تبصیییی ،» یدن برای م هداف به رسییی  ا

شب  سی، «  خاص زمانی دورة یک در م شم ست)  برای لذا (؛1393ا
که جام شیییده بودجة تعیین مطابق و موقع به پروژه هر این  هب گیرد، ان

 کالتمش ویژه به و متعدد دنیل به امروزه  باشد می نیاز مناس  مدیریت
 شده ای تازه موقعیت صاح  جدید رکنی عنوان به پروره مدیر مدیریتی،
یار در را کار کالن مدیریت بطوریکه  اسیییت ته اخت  هب همچنین و گرف
ست شده دار عهده را ها کنترل ترح و نظارت کارفرما، نماینده عنوان   ا
ست ابگاری عنوان به پروژه مدیریت دانش  به ریگی برنامه در فرآیند که ا
 و دقت مدیریت به را پروژه ، وسیله بدین تا آید، می پروژه مدیران کمک

یت ند هدا گام در و ک کل بروز هن ند مشییی  برترف را ها آن بتوا

ید)گالبچی،  ما کان این پروژه مدیریت همچین دانش  (1391ن  در را ام
 یاحتمال تغییرات روند اجرای تا دهد می قرار پروژه تی  و مدیران اختیار

 مسیییتند امکان نهایت در کرده، اعمال خوبی به را پروژه مبتلف ابعاد در
 تجربیات از بهره گیری برای انتها، تا ابتدا از را پروژه رویدادهای سیییازی
 مدیریت  دهد قرار پروژه تی  اختیار در آتی های پروژه در آمده به دسییت

: ایدایجاد نم کار ابتدای در زیر مشییبّصییات با چارچوبی بتواند باید پروژه
شبی (1 سایی و ت  ندازیا راه برای نیاز احساا باعث که نیازهایی شنا

ست؛  شده یک پروژه شن، صورت به پروژه اهداف (تنظی 2ا  و واقعی رو
 کیفیت و زمان هگینه، ، 29 محدوده بین تعادل (ایجاد3یافتنی؛  دسیییت
 پروژه های مشی خط و ها ترح ویژگیها، مشبّصات، دادن (وفق4پروژه؛ 

 ( PMBOK ،2004 ،8) پروژه ذینفعان و انتظارات نیازها با
 

 تاریخچه مدیریت پروژه 2-2-3
چه یت تاریب هان در پروژه مدیر یت به معمون را ج  هایپروژه مدیر
 تبت نهادن بنا یا و چین دیوار مصیییر، سیییاختار اهرام همچون عظیمی
 لهجم از هاپروژه این از دانند؛ هریکمی مربوط داریوش دستور به جمشید
 و بان دارداسییتانکیفیت  با که بشییریتند تاریخ پیچیده و بگرگ هایپروژه

 ,Toledo et alاند)شییده سییاخته انسییانی عظی  نیروی بکارگیری

 ابتدایی سییالهای به جدید دنیای در پروژه مدیریت تاریبچه اما  (2019
 رنمودا توسییعه با گانت هنری که جایی گردد؛باز می میالدی 1900 دهه
 دهه سیییالهای تی بعدی حرکت پرشیییتاش آغازگر خود ابداعی ای میله

 سپس و هوافضای آمریکا و نظامی هایپروژه در میالدی 1960 و 1950
ستان  آغازین سالهای عنوان به 1960 و 1950دهه سالهای  گردید انگل

 الهاس این  شودمی معاصر شناخته دنیای در پروژه مدیریت توسعه و رشد
 مربوط با دانشییهای و روشییها از بسیییاری توسییعه و تکوین سییرآغاز
ست پروژه گانه نه مدیریتهای  تلفمب افگارهاینرم توسط بعد سالها که ا
 ,Bruce & Longden)شیییدند گرفته بکار ها در پروژه و عملیاتی

 عنوان به پروژه مدیریت المللیبین موسییسییه 1969در سییال (  1396
 از مهمترین یکی  گردید تاسیییس پروژه مدیران رسییمی موسییسییه اولین

 دانش جهانی اسییتاندارد تدوین,  موسییسییه این تاسیییس دسییتاوردهای
 یپیشیییرفتها و دگرگونیها که بود پس ازین اسیییت؛ بوده پروژه مدیریت
)دلیسییا، گرفت خود به مدون و منسییج  صییورتی ، پروژه مدیریت حوزه
2019  ) 

 

 فرایند مدیریت پروژه  2-2-4
ستند، مبتلف انواع و ها اندازه دارای ها پروژه ستگاه ساخت از ه های  ای
 ساسیا عناصر حال این با  جدید اتالعاتی های سیست  نص  تا فضایی

 در معمون عناصییر و عوامل این  اسییت یکی آنها همه در مدیریت پروژه

 سییازماندهی و تعریف  1:شییوند می بررسییی ای چهار مرحله فرآیند یک
 پروژه  اختتام  4پروژه،  اجرای  مدیریت3پروژه،  ریگی  برنامه2پروژه، 

 

 تطابق و هماهنگی
 
 
 

 

 

 (1384مدل مدیریت پروژه)باغداساریان،  1-1شکل 

تعریف و 

 سازماندهی 

مدیریت 

 اجرا

 برنامه

 ریزی
 اختتام
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 اب که است شبصی پروژه مدیر  است واحد مدیر یک دارای ای پروژه هر
 وژهپر روزانة مدیریت و بندی زمان ریگی، برنامه مربوط به های فعالیت

  داشییت خواهد کارها روی موفقیت بر را تأثیر بیشییترین و دارد سییروکار
 را لیاصیی و نقش کندمی دریافت پروژه متولی از را اختیاراتی پروژه مدیر
وظیفه   (1384یکند)باغداسیییاریان،  م ایفا پایان پروژه و هدایت آغاز، در

 کاربرد برای فعالیتها اجرای در نزم هماهنگی اصیییلی مدیر پروژه ایجاد
س  سیدن به امکانات، و ابعمن منا س ، پروژه نهایی هدف به منظور ر   تا

مه ریگی و تکنیک های  نا فه بر مدیر پروژه پیش از اجرا وظی از این روز 

CPM, PERT, GERT   را و در ضمن اجرا وظیفه کنترل و سیست
یت پروژه  مدیر های  ند  هده دارد  همچنین فرای های اتالعاتی را بر ع
بدین شییرح میباشیید: فرایند های آغازین، فرایندهای برنامه ریگی، فرایند 

 ( 1396های اجرایی، فرایند های کنترلی و فرایند های اختتامی)شمسی، 
 
 

 محیط زیست 3-2
سان شری، زندگی آغاز از تبیعت با رابطه ان سیا تقابلی ایجاد باعث ب  سا

 است تهرف پیش آنجا تا تقابل این  است شده و انسان زیست محیط بین
 تزیسیی دوسییتداران محیط و آینده نگران بین در عمیقی نگرانیهای که

ست کرده ایجاد سیع برداریبهره به نیاز و جمعیت افگایش با  ا  نابعم از و
یازهای تأمین برای تبیعی و مادی  رد زمین کره داراییهای انسیییانی، ن
از این رو ضییرورت اشیینایی و اگاهی از   اسییت گرفته قرار نابودی معرض

 موضوعات مرتبط با محیط زیست نزم و ضروری است  
 

 تعریف محیط زیست  1-3-2
 کرده تعریف انسییان کامل مأوای را زیسییت محیط متحد ملل سییازمان

 ندگیز محیط از است عبارت زیست شناختی، محیط بوم تعریف در  است
نات انسیییانها، از اع  جانداران  تنها محیط نه این       و گیاهان و حیوا
 نیگ و فرهنگی اخالقی، محیط بلکه میدهد، تشییکیل را ما فیگیکی محیط
 تبیعی عوامل نیگ و جانداران دیگر، با انسیییانهای را ما ارتباتی محیط

یدهد تشیییکیل ها در که هایی محیط همه عمومی تر تعریفی در .م  آن
نامیده میشیییود)دانشییینامه  زیسیییت محیط دارد جریان به نوعی زندگی

 اسییتاندارد تعریف (  همچنین تبق1387مدیریت شییهری و روسییتایی، 

ISO 14000 واژه، این انگلیسییی معادل Environment محیط 
 جانوران، گیاهان، تبیعی، از منابع خاک و عبارتسیییت آش، هوا، شیییامل
سان سازمان آنها بین متقابل روابط و ان س فعالیت آن در که  ت محیط زی
 امگفت به تم باید زیسیییت محیط از جامعتر در تعریف بنابراین مینماید 
سان که شودمی اتالق محیطی ستقی  تور به ان ستقی  م  آن هب و غیرم
 ,Firoozi)دارد  قرار آن با ارتباط در او فعالیتها و زندگی و است وابسته

 غیره و گازها آش، خاک، مانند غیرزنده عوامل زیسییت محیط در (2005

 غیرزنده محیط با و ه  با زنده موجودات .دارند وجود جانداران همراه به
 این  (2018می سیییازند)یانگ و همکاران،  برقرار متقابل ارتباتی خود

 چرخه حال عین در و نزمند بسیییار زیسییت بقای محیط برای ها ارتباط

 :از عبارتند و کنندمی کامل را زیست محیط تبیعی
باط نداران که: غذایی ارت قا برای جا د و میگیرن غذایی بهره یکدیگر از ب

 .میشییود شییامل را داشییتن برتری و ماندن زنده برای تالش که: رقابت

 و مهاج  موجودات برابر در موجودات بقای و حفظ نزمه که: همگیسییتی
 یلتشییک را جانداران بین ارتباط نوع و مهمترین میباشیید غیرزنده عوامل
ست   میدهد سی ستی منطقه هر غیرزنده عوامل و زنده موجودات اکو  ار زی

مل مل(  Adu & Denkyirah, 2017میشیییود) شیییا نده  عوا ز
 ، موجودات( سیبگ گیاهان)  تولیدکننده موجودات :از عبارتند اکوسییسیت 
 اه قارچ و ها باکتری)  تجگیه کننده موجودات، ( جانوران)  مصرف کننده

ست  غیرزنده عوامل و ( سی  از:گرما، دما، نور، گازها، آش، مواد عبارتند اکو
 اکولوژی نوین، جامعه و حاضیییر عصیییر عمده مسیییئله شییییمیایی  دو

سی) شنا ضوع و( بوم شد جمعیت مو ست، محیط تبری  .میبا  انفجار زی
 جمله از زیسیییت محیط آلودگی و اجتماعی ارزشیییهای تغییر جمعیت،

 مردم و سازمانها دولتها، کشورها، بسیاری توجه امروزه که مسائلی هستند
 تقسیمات زیست محیط. (60، 1380شیبی،  )است کرده مشغول را ببود
سته از یکی در  دارد متعدد ست ها، محیط بند د  محیط ببش سه به زی
 Hao etمیشود) تقسی  ساخت محیط انسان و اجتماعی محیط تبیعی،

al, 2020)  و مجرد به صییورت محیطها این از هیچیک عمل در البته 
ست محیط واقع در  ندارند وجود خارجی س ناپذیر عمل تفکیک در زی   تا
 سییاخته که اتالق میشییود زیسییت محیط از ببش آن به تبیعی محیط
 زندگی آن در جامعه اسییت که اجتماعی، محیط  نباشیید انسییان دسییت
 آنان از ام و تأثیر گذاشییته ما بر که اسییت کسییانی کلیه شییامل و میکنی 
 سییتزی محیط از آن ببش به نیگ سییاخت انسییان محیط  میپذیری  تاثیر

 سااا این بر  است شده و پرداخته ساخته انسان توسط که میشود اتالق
سیسات همه با روستاها، و شهرها شان تأ  رینمهمت تجلیگاه که و امکانات

 Gao etدهند)می تشکیل را انسان ساخت محیط است، بشر مصنوعات

al, 2005)   
 

 آلودگی محیط زیست 2-3-2
 جهان و ایران مه  و اصییلی چالش های از زیسییت محیطی هایآلودگی
ست  ،هوا و آش به خارجی مواد آمیبتن یا زیست، پبش محیط آلودگی  ا
بیولوژیک  ای شیمیایی فیگیکی، کیفیت که میگانی به است، زمین یا خاک
سان حال به که توری به را آن  ای آثار گیاهان، زنده، موجودات سایر یا ان
کنوانسیون بین المللی نجات  1ماده  dدر بند   دهد تغییر باشد، مضر ابنیه

ست از: ست عبارت ا سی » دریایی آلودگی محیط زی سا صدمه مادی ا هر 
ای لی یا آش هبه سالمتی انسان، حیوان یا منابع دریایی در آش های ساح

شدگی،  سرزمینی یا مناتق مجاور آنها که در نتیچه آلودگی، لوث  درون 
شابه ایجاد می سوزی، انفجار یا حوادث مه  م قانون  9شود  ماده آتش 

حفاظت و بهسیییازی محیط زیسیییت در حقوق ایران پس از بیان ممنوع 
بودن هرگونه آلودگی محیط زیست آن را چنین تعریف کرده است: پبش 

ا آمیبتن مواد خارجی به آش، هوا، خاک یا زمین به میگانی که کیفیت ی
فیگیکی، شیمایی یا بیولوژیک آن را به توری که زیان اور به حال انسان 
یا سییایر موجودات زنده، گیاهان یا آثار ابنیه باشیید، تغییر دهد)میرزاده و 

، (  به تور کلی آلودگی شییامل آلودگی هوا، آش52، 1392سییپهری فر، 
، 1389الودگی صیییوتی و آلودگی ناشیییی از زباله اا)فطرا و دیگران، 

مل60  مبتلف آلودگیهای اثر بر زیسیییت محیط تبری  اصیییلی (  عوا
 ،1367 تاراد)زیسیییت محیطی زیسیییتی، آلودگیهای از:آلودگیهای عبارتند

 و زیسییتی ناهنجاریهای بیماریها، انواع شییامل زیسییتی   آلودگیهای(17
ست در تغییرات شندمی زی ست نحوه که دربرگیرنده با  انندم جانداران زی
 عبیشییتر نو آلودگیها، نوع این در  میباشیید گیاهان و حیوانات و انسییان
 اقاتف جانداران زندگی در که ناهنجاریهایی و زیسییت تغییرات و زیسییت
سی میافتد، شوند)ادو و کنکیرا،  برر ست محیطی آلودگیهای (2017می  زی
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که  تبیعی آلودگیهای  میباشییند مصیینوعی و تبیعی آلودگیهای شییامل
شمه تبیعت عوامل از دارد، پی در نیگ را تبیعی تبری   که دمیگیر سرچ

شان، شف سوزی نیگ سیل و و توفان زلگله، آت گرده  ا،جنگله تبیعی آتش 
های نیگ و درختان افشیییانی های آلودگی یا خود  با همراه که متالت  در
صر ضر شیمیایی عنا  ردموا این جمله از می آورند، شکیخ به را دریاها م
شند شر توسط آلودگیهای مصنوعی اما  میبا  ستد ساخت مصنوعات و ب
 آلودگی محیط زیسییت، آش، هوا، آلودگی شییامل که می آیند بوجود بشییر

صری آلودگی نیگ و صوتی، شد ب  جگء یگن نوری آلودگی اوقات گاهی  میبا
سته این ساش د ست محیطی تغییرات  میآید به ح  ادهس تور به جهان زی

 نتیجه و می آید وجود تبیعی به تور به تغییر زیرا اسیییت، اجتناش ناپذیر
سان، فعالیتهای ضایعات انرژی تولید ان ست و   ودگیآل آنها از برخی که ا

 ( 2018میشود)یانگ،  منجر زیست محیطی تغییر که به است
 

 

 مدل مفهومی تحقیق 2-4
پیشینه موضوع می توان مدل مفهومی با توجه به بررسی مبانی نظری و 

زیر را ارائه کرد که فرضیه های تحقیق نیگ بر اساا آن شکل 
 ( 1گیرد)شکلمی

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 ها( الگوی مفهومی و پیشنهادی پژوهش در رابطه ببین متغییر3شکل )
 

 فرضیه های تحقیق 2-5

 فرضیه اصلی 2-5-1
 محیطی زیسیییت الودگی کاهش بر آن ابعاد و پروژه مدیریت در نواوری
  دارد تاثیر

 فرضیه های فرعی 1-5-2
 بعد نوآروی در مصیییال  و تجهیگات بر کاهش آلودگی های زیسیییت 1

 محیطی تاثیر دارد 
  بعد توآوری فرایند بر کاهش الودگی زیسیییت محیطی تاثیر مثبت و 2

 معنی دار دارد 
 بعد نوآوری در پروژه بر کاهش آلودگی زیسیییت محیطی تاثیرمثبت و 3

 معنی دار دارد  
 

 روش تحقیق-3
ها پژوهش حاضیییر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده

توصیفی بوده و از نوع همبستگی است  جامعه آماری این پژوهش شامل 
ستان کارگاه های عمران 200 سرپر شهر نفر از مدیران و  ساختمانی  ی و 

سال  ساا جدول  1398شیراز در  ست  نمونه آماری این پژوهش بر ا ا
نفر محاسیییبه شیییده که این تعداد به روش تصیییادفی در  127مورگان، 

پرسییشیینامه توزیع و و جمع آوری و  127دسییترا انتباش شییدند  تعداد 
تحلیل گردید  به منظور تحلیل داده ها در سیط  توصییفی با اسیتفاده از 

های آماری نظیر فراوانی، درصیید، میانگین و انحراف معیار به شییبصییهم

تحلیل و توصیییف ویژگی های جامعه آماری پرداخته شییده اسییت و در 
سییط  اسییتنباتی به منظور اثبات یا رد فرضیییات، تحقیق و یافتن روابط 

ماری  های آ فاده از نرم افگار  با اسیییت ها  یان متغیر و  SPSSخاص م
Amos اسییتفاده شیید  به  مسیییر تحلیل و سییاختاری معادنت و روش

نه ای و  با تاب نابع ک مان از م به تور ه  ز ها،  منظور جمع آوری داده 
پرسشنامه نیگ استفاده گردیده است  جهت گرد آوری داده های مورد نیاز 

 38برای انجام این تحقیق از ابگار پرسشنامه در سه ببش که مشتمل بر 
پرسییشیینامه معتبر داخلی و خارجی می  تلفیقی از چندین -سییوال هدفدار

گگینه ای لیکرت استفاده شده است  جهت تعیین  5باشد، مبتنی بر تیف 
سط  شنامه تو س صوری و محتوای پر شنامه ها، ابتدا روایی  س روایی پر
اسییاتید مدیریت تایید و سییپس از تحلیل عاملی اکتشییافی، اعتبار سییازه 

 د  کرونباخ محاسبه گردی تعیین شد  پایایی پرسشنامه از تریق آلفای
 

 تجزیه و تحلیل دادها -4

 نتایج بررسی توصیفی 4-1
 

 ( خصوصیات جامعه آماری مورد بررسی 1جدول)
 زن 8مرد و  119 جتسیت

 59/ فوق لیسانس و باالتر 68لیسانس  سطح تحصیالت

 سابقه خدمت
سال به  21/ 62سال،  20تا  10/ 34سال  10کمتر از 

 31باال 

زن  %7مرد و  %93نمونه مورد مطالعه در پژوهش حاضر از نظر جنسیتی 
فوق و بانتر داشته  %46لیسانس و  %54بودند، از نظر سط  تحصیالت 
درصد  %0/48سال،  10درصد کمتر از  27اند  از نظر سابقه خدمت نیگ، %

 سال و بیشتر می باشند   21درصد  %25سال و  20تا 10بین 
 

 مقایسه توزیع نمرات متغیر های پژوهش با توزیع نرمال( 2جدول )
  اسمیرنف –کالمو گروف  سطح معنی داری

 نوآوری /426 /652

 ریسک پذیری /565 /787

 عمکرد صادراتی /527 /762

 رشد اقتصادی /428 /642

 
اسیییمیرنف در سیییط   –آماره  کالموگروف ( 2براسیییاا نتایج جدول )

05≥p  های پژوهشمعنی دار نبوده اسییت  بنابراین توزیع نمرات متغیر 

 .نرمال می باشد 
 

 آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها 4-2
ست آمده از جامعه آماری، در  سخ های به د صیف متغیر ها و پا بعد از تو

 شود  این ببش فرضیه های تحقیق آزمون می
 سازمانی عوامل گیری اندازه مدل

 

 
 ( مدل اندازه گیری کارآفرینی 4شکل)

کاهش آلودگی 

مدیریت  زیست محیطی 

 پروژه 

 نوآوری 
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 ( سازمانی عوامل) گیری اندازه مدل مطالعه مورد هایمقیاس زیر رگرسیونی- های(وزن3ه) جدول شمار

 

  باشد می دار معنی ها مقیاا زیر از یک هر و ها سوال بین روابط کلیه( 3) جدول  نتایج براساا

 
 مکنون متغیرهای گیری اندازه الگوی های¬شاخص-( 4) جدول

 

 

 

 
به شیییاخ  به ویژه  با توجه  ندازه گیری  های ارزیابی برازندگی مدل ا

شیییاخ  نیکویی برازش،  28/1نسیییبت مجذور کای بر درجات آزادی )
GFI94/0 برازندگی تطبیقی، (، شاخCFI  (94 شاخ  برازندگی ،)/

/NFI (93 ،) (، شییاخ  برازندگی هنجار شییده،92/0) IFI افگایشییی،
جذر میانگین مجذورات  شاخ ( و 94/0)  TLIلویس، -شاخ  توکر

 شده آوریمعج فیلترهای  شد تنظی  کالیبراسیون دستگاه کمک به دقیقه
ستفاده با و کرده حمل آزمایشگاه محل تا مبصوص هولدرهای در را  از ا

ض  روش سیدی ه سط و ا ستگاه تو  به سنگین فلگات میگان  ICP3 د
یک قدار تعیین تفک ید م مامی  ندگرد حلت طابق مذکور مرا  روش با م

  (OSHA, 2002) پذیرفت صیییورت OSHA-125G اسیییتاندارد
 مکنون عوامل گیری اندازه مدلRMSEA (028//0 )تقری  ، خطای

  است برخوردار خوبی سازه وروایی برازندگی از

 
 

 

 

 محیطی زیست گیری اندازه مدل   

 

 
 

 ( مدل اندازه گیری کارآفرینی2شکل)

 

 .C.R. S.E سطح معنی داری
میزان برآورد استاندارد 

 شده
 وزن های رگرسیون

 نوآوری در مصال  و تجهیگات==« سوال اول  /426 - 18/4 /001

 ننوآوری در مصال  و تجهیگات==« سوال دوم  /617 /290 22/4 /001

 نوآوری در مصال  و تجهیگات=« سوال سوم   /632 /318 53/4 /001

 نوآوری در مصال  و تجهیگات=« سوال چهارم   /774 /445  /001

 نوآوری فرایند==« سوال پنج   /824 - 84/10 /001

 نوآوری فرایند==« سوال شش    /840 /114 03/10 /001

 نوآوری فرایند ==« سوال هفت   /793 /098 59/9 /001

 نوآوری فرایند ==« سوال هشت   /767 /093  /001

 نوآوری  پروژه ==« سوال اول  /791 - 45/9 /001

 نوآوری  پروژه ==« سوال دوم  /774 /104 58/9 /001

 نوآوری  پروژه ==« سوال سوم   /783 /091 74/7 /001

 نوآوری  پروژه ==« سوال چهارم  /658 /118 78/6 /001

 نوآوری  پروژه ==« سوال پنج   /587 /118 24/7 /001

 نوآوری  پروژه ==« سوال هشش   /621 /113 90/7 /001

 نوآوری  پروژه ==« سوال هفت   /670 /096 95/8 /001

 نوآوری  پروژه ==« سوال هشت    /741 /090 89/8 /001

 نوآوری  پروژه ==« سوال نه   /737 /082 03/8 /001

 نوآوری  پروژه ==« سوال ده   /679 /092 18/4 /001

 IFI TLI CFI NFI GFI RMSEA  شاخص ها

28/1 مقادیر  94/  94/0  92/  93/  94/  028/  

df

2
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 (محیطی زیست) گیری اندازه مدل مطالعه مورد هایمقیاس زیر رگرسیونی- هایوزن(5) ه شمار جدول
 

 وزن های رگرسیون میزان برآورد استاندارد شده .C.R. S.E سطح معنی داری

 زیست محیطی  ==« سوال اول  /828 - - /001

 زیست محیطی  ==« سوال دوم  /784 /078 74/10 /001

 زیست محیطی  =« سوال سوم    /985 /064 01/16 /001

 زیست محیطی  =« سوال چهارم    /837 /066 91/11 /001

 زیست محیطی  ==« سوال پنج   /887 /073 10/13 /001

    زیست محیطی  ==« سوال شش    /984 /064 98/15 /001

 زیست محیطی   ==« سوال هفت   /972 /065 56/15 /001

 زیست محیطی   ==« سوال هشت   /935 /069 43/14 /001

 زیست محیطی   ==« سوال نه    /946 /066 74/14 /001

 زیست محیطی   ==« سوال ده    /980 /066 84/15 /001

 زیست محیطی   ==« سوال یازده     /956 /071 05/15 /001

 زیست محیطی   ==« سوال دوازده   /983 /065 94/15 /001

 زیست محیطی   ==« سوال سیگده   /978 /064 76/15 /001

 زیست محیطی   ==« سوال چهارده   /966 /066 37/15 /001

 زیست محیطی   ==« سوال پانگده   /982 /063 90/15 /001

 زیست محیطی  ==« سوال هشانگده     /964 /066 31/15 /001

 زیست محیطی   ==« سوال هفده   /953 /064 97/14 /001

 زیست محیطی   ==« سوال هجده    /947 /063 79/14 /001

 زیست محیطی   ==« سوال نوزده    /969 /063 46/15 /001

 ( کلیه روابط بین سوال ها و هر یک از زیر مقیاا ها معنی دار می باشد5براساا نتایج  جدول )
 

 های الگوی اندازه گیری متغیرهای مکنونشاخص-( 6جدول)
 

 
 
 

به شیییاخ  به ویژه  با توجه  ندازه گیری  های ارزیابی برازندگی مدل ا
شیییاخ  نیکویی برازش،  38/2نسیییبت مجذور کای بر درجات آزادی )

GFI90/0،شاخ  برازندگی تطبیقی  ،)CFI  (90 شاخ  برازندگی  ،)/

/NFI (92 ،) (، شییاخ  برازندگی هنجار شییده،91/0) IFI افگایشییی،

( و شییاخ  جذر میانگین مجذورات 91/0)  TLIلویس، -شییاخ  توکر
( مدل اندازه گیری عوامل مکنون از 058/0) RMSEAخطای تقری ،

   برازندگی وروایی سازه خوبی برخوردار است

  دارد تاثیر محیطی زیست های الودگی کاهش بر نوآوری ابعاد

 

( مدل اندازه گیری کارآفرینی 3شکل)  

 شاخص ها
df

2  IFI TLI CFI NFI GFI RMSEA 

38/2 مقادیر  90/  91/0  90/  92/  90/  058/  
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 مجیطی( زیست بر سازمانی عوامل)  ساختاری  مدل مطالعه مورد هایمقیاس زیر رگرسیونی- هایوزن  ه شمار ( جدول7ه ) جدول شمار

 
 تجهیگات و مصییال  در نوآوری تاثیر  میگان(  7) جدول  نتایج براسییاا

ست بر ست بر  فرایند نوآوری و/ 607  محیطی زی  ،/ 870  محیطی زی
 سیییط  در که اسیییت بوده و/ 762  محیطی زیسیییت بر پروژه نوآوری

05/≥p است  بوده دار معنی 
 

 اندازه گیری متغیرهای مکنونهای الگوی شاخص 8جدول 

 

 

 

 سبتن  ویژه به گیری اندازه مدل برازندگی ارزیابی شاخ  های به توجه با
 برازش، نیکویی شاخ  53/1) آزادی درجات بر کای مجذور

GFI94/0)،  تطبیقی، برازندگی شاخCFI  (95)/،  برازندگی شاخ 
 ،/NFI (98) شده، هنجار برازندگی شاخ  ،IFI (97/0) افگایشی،
 مجذورات میانگین جذر شاخ  و/TLI  (93 )لویس، -توکر شاخ 
 از مکنون عوامل گیری اندازه مدلRMSEA (032/0 )تقری ، خطای

 است   برخوردار خوبی سازه وروایی برازندگی

 گیری و پیشنهاداتنتیجه-5 
 با آن رابطه و پروژه مدیریت در نوآوری هدف از پژوهش حاضر، تاثیر

بوده است  همانطور  عمرانی های پروژه در محیطی زیست آلودگی کاهش
دهند، نوآوری و ابعاد آن با کاهش آلودگی های زیست ها نشان میکه یافته

همانگونه که مالحظه شد استفاده محیطی رابطه مستقی  و معنادار دارد  
از نوآوری در فرایند اجرایی امور در همه زمینه های زندگی انسان گسترش 

جهت سهولت و خدمات به چشمگیری داشته و در کنار مگایایی که به 
انسان ارازنی میدارد چالش های زیست محیطی ه  به همراه دارد  ارتباط 
بین نوآوری، ترح حهای عمرانی و توسعه اقتصادی و چالش های زیست 
محیطی همیشه بحث برانگیگ بوده است  وجود منابغ محدود و نیازهای 

محیطی و  نامحدود انسان باعث شده روند ایجاد الودگی های زیست
برداشت بی رویه از تلبعت به یه روند نگران کننده تبدیل شود  کشورهای 
توسعه یافته جهت کنترل این موضوع از تریق وضع قوانین و مقراارت، 
ایجاد استاندارد ها، ارزیابی های دوره های ، ارائه پاداش و ترح های 

 مبتلف نسبت به کاهش اسی  های تبیعی ار ترف انسان به محیط
زیست گردند  از سوی دیگر همان گونه که نشان داده شد نوآوری در 
مدیریت پروژه های عمرانی در همه زمینه ها فرایند، ابگار و مدیریت اجرای 
پروژه نقش موثری بر روند کاهش آلودگی های زیست محیطی دارد  این 
روند از یک سو به دلیل استفاده از تکنولوزی های جدید و صرفه جویی 

هگینه و انرژی و    و از سوی دیگر استفاده از تکنیک ها و روش های  در
اجرایی و فرایندی در محدوده اجرای پروژه به جهت کاهش اثرات تبری  
محیط زیست و نیگ ایجاد الودگی های زیست محیطی دارد  از این رو 
ضمن تایید فرضیات پروژهش در این تحقیق و نشان دادن داشتن رابطه 

عنی دار بین نوآوری و کاهش آلودگی های زیست محیطی در مثبت و م
پروژه های عمرانی پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت نوآوری بر مدیریت 
پروژه و کاهش آلودگی زیست محیطی تسبت به ایجاد یه مدل نوآوری 
در این زمینه بر اساا نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه اقدام گردد  

دوره های آموزشی تبصصی در زمینه های زیست  توجه به برگگاری
محیطی و نیگ تفکر استراتژیک و خالق جهت مدیران و کارکنان تصمی  
گیر در پروژه های عمرانی، ایجاد استاندارد های نزم و به روز شده در 
زمینه اجرای پروژه های عمرانی و نیگ توجه به مسایل زیست محیطی، از 

حدوده شهر شیراز اجرا شده است لذا تعمی  آنجایی که این تحقیق در م
نتایج به جوامع آماری دیگر با احتیاط صورت گیرد  همچنین پیشنهاد 

 یشود که از تریق تحقیقات پانلی مقایسه ای بین ایران و کشورهامی
منطقه در این زمینه صورت گیرد 

  منابع 
 بیمارستانهای کارکنان در سازمانی نوآوری و خالقیت بین رابطه مطالعه(  1396  )ن دستجردی حیدری ا، آبادی مهر فالح ح، درگاهی ص، اسدی -

  587-578 ،(11)5 تهران، پگشکی علوم دانشگاه پیراپگشکی دانشکده مجله  تهران پگشکی علوم دانشگاه عمومی

  78-61 ،(5)16 پلیس، انسانی توسعه دوماهنامه  آن پرورش های راه و خالقیت(  1387  )ر تونیی د، ئیان خواجه ا، اعظمی -
 نادیاس باورهای و مدرسهای خانوادگی، متغیرهای به رویکرد با کودکان خالقیت درمدل انگیگشی باورهای واسطهگری تبیین(  1386  )م البرزی، -

  شیراز دانشگاه دکتری، رسالة ابتدایی، مقطع دانشآموزان در

  138 اول جاپ  نظری انتشارات تهران  ا پور شهامت: مترج   پروژه مدیریت(  1396  )ک ننگدن ا، بروا -
 نشگاهدا  تربیتی شناسیروان فصلنامة  روان سالمت با آمدن کنار روش و خودکارآمدی خالقیت، ساختاری روابط بررسی(  1389) علیرضا یرخائفی، -

  شش  سال هفده ، شمارة  تباتبایی عالمه

سطح معنی 

 داری

C.R. S.E.  میزان برآورد

 استاندارد شده

 وزن های رگرسیون

 زیست محیطی   ==«نوآوری در مصال  و تجهیگات  /607 /124 79/6 /001

 زیست محیطی  ==« نوآوری فرایند    /870 /119 86/10 /001

 زیست محیطی  ==« نوآوری  پروژه  /762 /193 64/8 /001

df شاخص ها

2 IFI TLI CFI NFI GFI RMSEA 

 /032 /94 /98 /95 93/0 /97 20/1 مقادیر
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 هرانت  ع نژاد رضائی: ترجمه(  سازمانی نوسازی و دگرگونی مدیریت رهبری در کاربردی راهنمای) پیروزی بستر وآوری(  1378) چ اریلی م، تاشمن -
  225 ،1 چاپ رسا، فرهنگی خدمات انتشارات

  530 اول چاپ  قل  آریانا انتشارات تهران  ر فلسفی ح، م صبحیه: مترج   محور پروژه مدیریت چامع راهنمای(  1394 )ر ترنگ -

 همایش ،(گیالن محیطی زیست مسایل به متفاوت نگرشی) زیست محیط و تکنولوژی سیاست،(  1395 )ز مظلوم ا؛ ساروکالیی زاده تقی پرورم؛ جان -
  انگلی آزاد منطقه سازمان ایران، ژیوپلیتیک انجمن انگلی، بندر گیالن، توسعه انداز چش  و خگر سرزمین،جایگاه آمایش

  80-73: 16  جامعه و کار فرهنگی و علمی اقتصادی، اجتماعی، ماهنامه  جدید محصونت توسعه و پروژه مدیریت نوآوری؛(  1392  )م ر جعفریان -
 اول چاپ  مطبوعاتی و رسانی اتالع فرهنگی موسسه انتشارات(  1387  )روستایی و شهری مدیریت دانشنامه -
، 2، 19عوامل موثر بر مدیریت نوآوری در شرکتهای عمرانی ایران  فصلنامه راهبردهای بازرگانی، سال (  1392رحمان سرشت ح، هاشمی ا ک  ) -

73-86  

 دانشگاه ع،صنای مهندسی رشته ارشد کارشناسی انامه پایان  سبگ پروژه مدیریت ارزیابی برای چارچوش یک توسعه و سازی بومی(  1393) سو شمسی -
  مدرا تربیت

 :6 شهری، مدیریت  ها چالش و ها گرایش ها، ضرورت( 1360-1380) ایران در ای منطقه ریگی رنامهب(  1380  )م شیبی -
  700  ترمه انتشارات اول، چاپ: تهران  پروژه کنترل و مدیریت(  1398  )م پرور سبگه -
  14-4: 166 جامعه، و کار فرهنگی و علمی اقتصادی، اجتماعی، ماهنامه  سازمانها در نوآروی و خالقیت نقش(  1392  )م سلیمی -

  160(  اصول مدیریت پروژه  تهران: چاپ اول، انتشارات آپادانا، 1385صدقی ع، باغذاساریان ا  ) -
  »نفت صادرکننده کشورهای اقتصادی رشد و هوا آلودگی رابطه مطالعه»  (1389 زمستان( آزاده شهبازی، هادی؛ غفاری، محمدحسن؛ فطرا، -

 59- 77 ص   اول شماره  اول سال  اقتصادی توسعه و رشد پژوهشهای پژوهشی علمی فصلنامه

 504 اول چاپ  تهران دانشگاه انتشاراات  پروژه مدیریت مبانی(  1393  )م گالبچی -
 420(  نظریه های کارآفرینی  چاپ سوم، دانشگاه تهران  1395مقیمی ا م، وکیلی ی، اکبری م  ) -
 دانشگاهی  جهاد انتشارات: تهران " فناورانه نوآوری نظام بر ای مقدمه" ( 1392) پوری ا میگون و پوری م ر، میگون -

  69-37 ،(4)2  اسالمی بشر حقوق مطالعات فصلنامه  بهداشت بر حق و سال  محیطگیست بر حق تعامل(  1392 )ا فر سچهری ن، میرزاده -
 بنیان دانش های شرکت سازی تجاری و نوآوری سط  توسعه یکپارچه مدل تراحی(  1397میر غفوری ا ح، مروتی شریف آبادی ع، زاهدی ا ) -

   142-107(: 4)7  فصلنامه علمی و پژوهشی ابتکار و خالقیت در علوم انسانی  ایران

  314  تهران انتشارات دانشگاه عل  وصنعت، چاپ اول پروژه مدیریت و ریگی برنامه مفاهی  و اصول(  1382نوری ا، شهریاری ف، محمودی ا  ) -
  784 کوهسار، انتشارات اول، چاپ: تهران  کاربردی پروژه کنترل و ریگی برنامه و پروژه مدیریت(  1390  )م پرور نادری -
 صنعت پژوهشی مرکگ یک موردی مطالعه) نوآوری توانمندیهای ایجاد در مؤثر عوامل(  1393  )ک زاده ملک ر، رادفر ح، حسینی حاجی ا، زاده هاش  -

  100-75(: 1)3 ، نوآوری مدیریت پژوهشی و علمی نشریه(  ایران در هوایی
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