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 چکیده

 شآموز نيازمند ما جامعه امروزه اطالعات، گسترده جریان و تكنولوژی و دانش افزون روز پيشرفت با

 هاییانسان شپرور باید هدف. برود پيش به فناوری و علم توسعه با همگام بتواند آن کمك با که است هاییمهارت

 اهداف شبردپي در نوآور سازمانهای. بپردازند آنها حل به و شده روبرو مشكالت با خالق مغزی با بتوانند که باشد

 رتقاءا ، سازمانی ساختار ، رهبری عوامل بين ارتباط پژوهش این در گيرند می پيشی دیگر سازمانهای از خود

 افراد و ادگيرندهی سازمان ، سازی تيم ، گسترده ارتباطات ، خالق جو ، جانبه همه درگيری ، کارکنان مستمر

 دادیم قرار یبررس مورد لنسانی منابع مدیریت تاثيرگذاری محوریت با بيمه صنعت در نوآوری روی بر را کليدی

 نظر زا و کاربردی هدف لحاظ از پژوهش این تاثيرگذارند نوآوری روی بر متغيرها کليه داد نشان نتایج که

 .باشد می پرسشنامه ابزار از استفاده با پيمایشی اطالعات گردآوری

 سازمانی ساختار ، بيمه صنعت ، منابع انسانی:  کلیدی لماتک

Abstract 

With the ever-expanding advancement of science and technology and the massive 

flow of information, our society today needs to be trained in skills that can help 

keep pace with the development of science and technology. The goal should be 

to nurture people who can handle and solve problems with a creative brain. 

Innovative organizations outperform other organizations in pursuit of their goals 

In this study, the relationship between leadership factors, organizational structure, 

continuous employee promotion, comprehensive engagement, creative 

atmosphere, broad communication, team building, learning organization and key 

people on innovation in We examined the insurance industry with an emphasis 

on Lansani resource management effectiveness. The results showed that all 

variables affect innovation. This study is applied in terms of purpose and in terms 

of survey data collection using questionnaire tools. 
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