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 مقدمه .1

 که است نوآوری فرهنگ است، گرفته قرار توجه مورد اخیر یهادهه در که سازماني عوامل از یکي

 هایشرکت و افراد حاضر، حال در. ]73[ است آن ابعاد تمام صحیح درك نیازمند آن آمیزیتموفق اجرای

 آغاز را کارآفرینانه هایفعالیت نوآوری و از مندیبهره رقابتي، مزیت کسب هدف با دنیا سراسر گوناگون

سازماني، فرهنگ سازماني را  نوآوریگروهي از محققان با تمرکز بر نقش فرهنگ طرفدار  .]1[ اندکرده
باورهای همگاني که  رغمعلي. کنندميجدید تصور  هایروشو  هاایدهمحیطي مناسب برای اتخاذ 

، محققان نتایج داندميرا برای عملکرد بهتر محصول و فرایند در سازمان ضروری  نوآوریفرهنگ 
بر  وآورینفرهنگ  تأثیربررسي موضوعي نشان داده است که  ازجمله. اندکردهرا نیز گزارش  يمتناقض

 (< 3۵/0rتا زیاد ) ،]22[ (r < 3۵/0 >2/0) عملکرد توسعه محصول جدید از خیلي کم، تا کم و متوسط
 زارش شده است.گ ]73[

 ایچارهکهنه شده است، بنابراین  نوآوریاز امروز، این است که برداشت عموم  هایچالشیکي از 
وفق م هاینوآوریهم نوآور باشیم. دومین چالش بزرگ این است که  نوآوریدر عرصه  کهینانیست جز 

، نوآوریبرخورد با  در هاچالش ترینبزرگنوآورانه نیاز دارند. همچنین یکي از  وکارکسبمعموالً به مدل 
دید پدیدار ، بازارهای جکنندميها تغییر وب( است. وقتي تکنولوژیناپیوسته )متنا نوآوریکنار آمدن با 

 يجدیدی را معرف وکارکسب، یا برخي افراد یک مدل کنندمي، قوانین منظم بازی تغییر شوندمي
 هانآ، و برخي از شوندميناگهان ورشکسته  اندبودهکه قبالً موفق  هایيسازمانبسیاری از  ،کنندمي
 هایحیطه در رقابتي هایمزیت آوردن وجود به دلیل به فرهنگ نوآوری. پیوندندميبه تاریخ  زودیبه

 صنایع بر فشار حاضرو ضرورت پژوهش  دالیل این از . یکيآیدمي به شمار جهاني روز بحث مختلف

 بقا برای هاسازمان است. همه اخیر هایسال در جهاني و ملي بازار در ثروت تولید منبع عنوانبه خالق

تا به عملکردهای نوآورانه منتهي شود و این امر نیازمند  اندتازه و بدیع نظرات و نو هایاندیشه نیازمند
 سازمان کالبد در روحي همچون جدید نظرات و در سازمان است. افکار نوآوریایجاد و ترویج فرهنگ 

 حفظ حتي و پیشرفت و بقا برای حاضر عصر . دردهندمي نجات فنا و نیستي از را آن و شوندمي دمیده

 جلوگیری آن نابودی و رکود از تا بخشید تداوم سازمان در را نوآوری و نوجویي جریان باید موجود، وضع

 جدید افکار آن در که شود ایجاد فرهنگي که پردازدمي موضوع این به همچنین نوآوری مدیریتشود. 

 ایجاد برای نوآوری فرهنگ پروراندن و جایگزیني درنتیجه گردند. حمایت و کنند ارزش پیدا شوند، تولید

 است. حیاتي و ضروری نیازی کنندمي پشتیباني و حمایت نوآوری فرایندهای از که هایيسازمان
 دارند فردیمنحصربه هایویژگي ،دانندمي خود هایبرنامه از جزئي را نوآوری فرهنگ که هایيسازمان

با مطالعه و  کهدرصورتي نوآوریفرهنگ ارتقای . کندمي متمایز هاسازمان سایر از را هاسازمان این که
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تواند نقطه عطف صنعت و راه حل بسیاری از نگری و مطابق با شرایط جامعه باشد، مي جانبههمه
 است.آید. این پژوهش گام کوچکي در این مسیر  حساببهمشکالت 

 ارتقای هایراهمدل پارادایمیک و  بر اساس نوآوریفرهنگ  طراحي الگویپژوهش حاضر به دنبال 
یری ارگکهب بنابراین؛ دن و تجارت استان مازندران استصنعت، معتولیدی سازمان  هایشرکتآن در 

 وثرم نوآوریفرهنگ  رب تأثیرگذارعوامل در درك بهتر  تواندمي در پژوهش حاضر هانظریهروش رویش 
 نوآوریگ بر فرهن یرگذارتأثعوامل  به مثابهمختلف  مباحثاز  متعدد یهامؤلفهبا توجه به معرفي  باشد،

 رینوآوفرهنگ  مفقوده در یهاحلقهشناسایي عوامل جدید، پژوهش حاضر بر این است تا  طورهمینو 
همچنین منجر به ساختن نظریه یا یک مدل مفهومي جدید  و مدلي بومي شناسایي نماید، صورتبهرا 

 .شوداستان مازندران  درصنعت، معدن و تجارت در سازمان  نوآوریاز فرهنگ  یبعد چند
 است: شده مطرح زیر هایپرسش حاضر، پژوهش راستای در

 یيهامؤلفهتولیدی استان مازندران دارای چه ابعاد و  هایشرکتدر  نوآوریمدل فرهنگ  .7
 ؟است

 است؟ تأثیرگذار نوآوریفرهنگ  روی بر عواملي چه .2
 را اعتال بخشید؟ نوآوریفرهنگ  توانميبا چه راهبرد و راهکارهایي  .3
 است؟ بوده چه یمیکپارادا الگوی اساس بر نوآوریفرهنگ پیامد  .4

 در مقاله این .است شده داد آن پاسخ به مقاله این در که است مهمي سؤال چهارمذکور،  سؤاالت

 تحقیق، اکتشافي ماهیت به توجه بنابراین؛ استو ارتقای آن  نوآوریفرهنگ  برایالگویي  ارائه پي

در تحقیقات مشابه،  شد. داده تشخیص حاضر پژوهش اجرای برای مناسبي روش هانظریهرویش 
بسیار  صورتبه یا اندپرداخته خاص صنعت یک در نوآوریفرهنگ  عوامل بر کلي صورتبه محققان
 روی بر تمرکز پژوهش، این در .اندبوده متمرکز نوآوریفرهنگ  آیندهایسپ و آیندهاپیش بر محدود

 ،آیندیشپ عوامل کلیه تعیین با سازمان هاییتفعال زنجیره در مهم بخشي عنوانبه نوآوریفرهنگ 
 تولیدی هایشرکت تمایز بیشتر، ایجاد است. برای پذیرفته صورت مدیریت محوری مقوله و آیند پس

 نظر در مطالعه بستر اقتصادی کشور هایرانپیش مؤثرترین عنوانبه سازمان صنعت، تجارت و معادن،

گری و  جانبههمهمشخصات، با  این با تحقیقي ایران کشور در آمدهعملبه هایيبررسشد. با  گرفته
 .نشد یافت مدلي جامع ارائه
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 پژوهش پیشینه مباني نظری و .2
 محصولي تولید به منجر که يهایفعالیت یا رفتارها طریق از فرهنگ نوآوری سازمان، محیط در

 هاینههز در یيجوصرفه باعث که ابتکاراتي فعلي، خدمات و محصوالت بهبود جدید، خدمتي ارائه جدید،
 توسعه، و جدید، تحقیق هاییفنّاور یریکارگبه روابط، بهبود ،گردديم کار انجام بهبود فرایندهای یا

 .]2۵[ شوديم شناخته نشدهبینيیشپ یهافرصت به سازمان واکنش و کارکنان فردمنحصربه رفتارهای
را منوط به عامل توسعه فرهنگ نمود که ارتقای توسعه فرهنگ،  نوآورینتیجه  ،2004در سال  7نگوال و 

 2072در سال  2، ویو و زینگایکسيسیستم مدیریت منابع انساني منسجم و یکپارچه است. خود نیازمند 
در سال  3قدرت، حمایت و همکاری، یادگیری و توسعه؛ دابني یگذاراشتراكبه به عواملي همچون 

 تصمیم و قصد نوآورانه )گرایش به یهامؤلفهسازماني با  نوآورینظریه جدید چند بعدی فرهنگ  2008
 یازسادهیپ یهانهیزمارزش(،  یریگجهتبازار و  یریگجهت) نوآوریو سازگاری سازماني(، نفوذ  نوآوری
قدرت، حمایت و همکاری و یادگیری و  گذاریاشتراكبه  7338در سال  4؛ هورلي و هالتنوآوریبرای 

به ارتباطات، و  2003 در سال 2تربالنچو همچنین مارتینز و  2072در سال  ۵گومزپادیل ها و توسعه؛ 
و  کاروکسبی ، اکو سیستمي جدید را در زمینهنوآوریفرهنگ اشاره نمودند.  نوآوریرفتارهای محرك 

 وآورینتحقیق، مدیریت استراتژیک منابع انساني بر فرهنگ  نتایج بر اساس. دهدميفلسفه تولید توضیح 
لي بر مالکیت کارکنان و رضایت شغ نوآوریهمچنین نتایج نشان داده است که فرهنگ  گذارديم تأثیر

عوامل محیطي خارجي همچون  2072در سال  1فیوسو  ، کارزمانروفيدر تحقیق  .]43[اثرگذار است 
)اهداف و انگیزه؛ ارتباطات( و عوامل محیطي دروني همچون )زیرساختار، طبیعت کار، کار تیمي و 

ر سه عامل؛ ه ؛ کهاندشناسایي شده نوآوریبر فرهنگ  تأثیرگذارعوامل  عنوانبهارتباطات بین شخصي( 
مؤثر بر رفتار نوآورانه عوامل  عنوانبه عوامل محیطي خارجي، عوامل محیطي دروني و فرهنگ نوآورانه

تحول رهبری مدیر اجرایي بر  که انددادهنشان  2072 در سال 8بونیتساتایاراکسا و اند. شناسایي شده
بر  وآورینمثبتي دارد. همچنین یادگیری سازماني و فرهنگ  تأثیر نوآورییادگیری سازماني و فرهنگ 
 اعتماد آزادی، به نیاز فناورانه هایسازمان .گذاردمي داریيمعنمثبت  تأثیرفرایند توسعه محصول جدید 
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 دانش کسب و یادگیری رویکرد و حمایتي ساختار راهبردی، نگرش تشویقي، مدیریتي رفتارهای متقابل،

 ساختاری و راهبردی فرهنگي، مدیریتي، عامل یک اساسي طوربه نوآوری فرهنگ پرورش لذا دارند.

 اعضای همه دارد، وجود نوآوری فرهنگ حامي و منسجم سازماني جو که هایيسازمان در .]72[ است

 مورد را سازمان در رایج و فعلي ابتکارات و بوده متعهد و بند پای جدید ابتکارات به نسبت سازمان

 است سازماني یا اجتماعي گروهي، چارچوب یک عنوانبه نوآوری فرهنگ .]4۵[ دهندمي قرار بازنگری

 با شدن مواجه برای هایيیاستراتژ و کندمي درك را و تکنولوژیکي اقتصادی تغییرات هایکانال که

های مفهومي فرهنگ سازماني شامل مدل ،2004در سال  7لمن و ساهوتا .]42[ کندمي فراهم هاآن
گرایي و جمع ، ساختارهای دانش و اطالعات، ساختار سازماني، فردگرایي وفنّاوری، هاارزشمحیط، 

رهنگ بر ف تأثیرگذارعوامل  عنوانبهمتعدد  هایمؤلفهبا توجه به معرفي  حافظه سازماني را ارائه دادند.
در بونیت  وساتایاراکسا  در صنایع احساس شد. نوآوری؛ نیاز به انسجام برای رسیدن به فرهنگ نوآوری
تحول رهبری مدیر اجرایي بر یادگیری سازماني و فرهنگ  که اندداده نشاندر تحقیقي  2072سال 

دید بر فرایند توسعه محصول ج نوآوریمثبتي دارد. همچنین یادگیری سازماني و فرهنگ  تأثیر نوآوری
از فرهنگ سازماني را بین  یابرجستهنقش  2004در سال  نگوال و  .گذاردميمثبت معناداری  تأثیر

فرهنگ  تأثیر. این مقاله دهدمي( نشان نوآوریمحصول و خدمات جدید )و توسعه  منابع انسانيسیستم 
 7332در سال  2نیلکانتاسابراهمانیا و  گزارش کرده است.زیاد بر عملکرد توسعه محصول را  نوآوری

 عالوه رشد این که دارند بیشتری رشد نوآور ریغ هایشرکت مقابل در نوآور هایشرکت ،اندداده نشان

گاندی، لوسي، کیلک و  .شودمي گذاریسرمایه و انساني نیروی یریکارگبه رشد شامل مالي، گردش بر
 وآورینسازماني، فرایند، محصول و بازاریابي بر عملکرد  نوآوریکه  انددادهنشان  2077 در سال 3الکان
ملکرد داشته و ع تأثیربر عملکرد بازار و تولید  نوآوریداری دارد. همچنین عملکرد امثبت و معن تأثیر

نشان  2720 در سال 4، هالک و ساردشماخلي دارد. تأثیربازار و عملکرد تولید بر عملکرد مالي شرکت 
 أثیرتو عملکرد توسعه محصول جدید  نوآوریسازماني در ارتباط میان فرهنگ  دستيیرهچ که اندداده

بعد از افول اولیه، موجب  یبرداربهرهاکتشاف و  زمانهمافزایش  داد کهمثبت دارد. همچنین نشان 
 .شودميعملکرد توسعه محصول جدید ارتقاء 
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 مفاهیم درباره جمعي نظر اتفاق یک وجود عدم نوآوری درك در عمده یهاچالش از یکي. نوآوری

 یهاجنبه به یک هر که اندکرده مطرح را نوآوری تعاریف از برخي علمي، مباني و سوابق است. واژه این
 ندعبارت است مالحظه قابل تعاریف همه در که اصلي جنبه دو هرحالبه. پردازدمي مهمي از این پدیده

 جدید چیزهای برخي به )که بودن نسبي درجه (2جدید(،  دانش از استفاده )مثالً بودن تازه و نو (7از: 

به معنای  "innovare"برگرفته از لغت یوناني  نوآوری .]74[دارد(  اشاره خاص سازماني با ارتباط در
اما درك مفهوم  در حال افزایش است نوآوریاهمیت  پدید آوردن چیزی جدید است. اگرچه امروزه،

 منظوربهیک شرکت  هاییتقابلناشي از  هاینوآوریدر سطح شرکتي؛  .]47[تر آن دشوار است کلي
 وکارکسب یهامدلتبدیل دانش به محصوالت و خدمات جدید؛ تولیدات و فرآیندهای سازماني جدید و 

تگي به ؛ بسدیگريعبارتبهبستگي به شناخت و خالقیت؛ و یا  نوآوری. در سطح سازماني؛ استجدید 
، نوآوری ،3873در سال  7از نظر آهمد .]30[خاص سازماني دارد  یهابافتذهن آدمي در عمل نمودن به 

 هانآها برای ارزش اقتصادی یا رقابتي جدید است که تبادل ایده سازی یک یا چند ایدهفرآیند تجاری
ودمندی، : سشودميخالصه، مفهوم اصلي تعاریف باال، یکي از ابعاد زیر را شامل  طوربهگیرد. صورت مي

تمام این ابعاد در محیطي که تعریف  وجودینبااسازی. تازگي، خالقیت، محصوالت/فرآیندها، تجاری
 پایدارگرا باید بر مقدار زیادی از هاینوآوریاز دیدگاهي سیستماتیک؛  شوند قابل قبول هستند.مي

 .]30[ه کندمصرفي هستند؛ غلب هایسیستمکه مرتبط با تولید محصوالت فسیلي و  یجاد شدها هایهزینه
وقفه در سازمان بوده که در طول پروری، رفتاری بينوآوری، 7332 نیلکانتاسابراهمانیا و تئوری  طبق

فرهنگ را رکن اصلي بروز  738۵ در سال 3و ویک 7384 در سال 2اسکین یابد. نظریهزمان بروز مي
در فرهنگ سازماني و  نوآوریهای موفق، توان جذب کنند. سازمانعنوان مي هاسازماندر  نوآوری

در  نوآوریبرای  مندنظامسازماني، چارچوبي  نوآوریسیستم  .]3[ دارندآیندهای مدیریتي سازمان را فر
، مناطق و کشورها عامل کلیدی محسوب هاشرکتدر توسعه اقتصادی و رقابت  نوآوریسطح سازماني، 

در جهت تحول اقتصادی از طریق منابع  روزافزونعالوه بر این پاسخگویي به نیازهای  .]32[ شودمي
. البته وجود مسائل و مشکالت جهاني همچون گیردميتولید پایدارتر صورت  هایسیستمکارآمدتر و 

متعدد در سطح  هاینوآوریکمبود منابع، رشد جمعیت جهاني، کمبود زمین، گرم شدن زمین، بروز 
 .]78[ طلبدميوسیعي را 
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آن  سازیپیادهخالق آغازین و  فرهنگي است که از بروز اندیشه ،نوآوریفرهنگ . نوآوریفرهنگ 
، نمایانگر منابع ناملموسي است که نوآوریفرهنگ  .]33[ کندو رسیدن به محصول نهایي حمایت مي

عمل را  تفکر و شیوه ، شیوهنوآوریبنابراین فرهنگ  .]3[سهیم هستند  نوآوریای از در سطح فزاینده
بیان کردند که فرهنگ  2072 بونیتو  ساتایاراکسا کند.کمک مي نوآوریپذیر ساخته و به بروز امکان

را توسعه دهد یا در برابر آن  نوآوریوسعتي است که یک شرکت برای منفعت،  دهندهنشان نوآوری
 یتواند مجموعهمي نوآوری، فرهنگ نوآوریگرفتن تعاریف متعدد فرهنگ  در نظربا  مقاومت کند.

مطرح از سوی اعضای سازمان تعریف شود، که در قالب ها و مفروضات اساسيِ اصول، باورها، ارزش
با  نوآوریهای حاميِ فرهنگ .]72[شود های سازماني تجسّم ميها و شیوهوظایف، اهداف، سیاست

پرورش ابتکار، خالقیت و خطرپذیری، سطح اعتماد، حس برابری، حس رفتار منصفانه در بخشي از 
 ، قدرت و پذیرش تغییراتنوآوریو مشارکت در فرآیند مشارکتي، حس تعلق به سازمان  هاییتفعال

ت شناختي دید مشترك به واقعی-به محیط اجتماعي نوآوریبخشند. فرهنگ حاميِ سازماني را بهبود مي
های منعکس شده در الگوی منسجمي از رفتارهای میان اعضا اشاره دارد باورها و ارزش و مجموعه

رات بخشند. تغییرا تقویت مي نوآوری، مشروعیت نوآوریبرای بروز  نوآوریفرهنگ حامي  روینااز  .]7۵[
ری تفرهنگي، سیستمي آبشاری است و تحوالت فرهنگي در سطح باالتر، تغییرات فرهنگي سطح پایین

-هنگهای سطح باالتر، فرکنند، زیرا بسترسازی فرهنگي، پویا و به هم مرتبط است. )فرهنگایجاد مي

ها و افراد، انتقال یافته و فراگرفته دهند(، فرهنگ سازماني میان گروهتر را جای ميهای سطح پایین
، رفتار داوطلبانه را تقویت و مشکلِ کنترل اداری را بر مبنای قوانین، نوآوریفرهنگ حامي  .]73[شود مي

در سازمان توجه پذیری به انعطاف نوآوریفرهنگ حامي  .]72[ سازديمها برطرف ها و ارزشیابيپروتکل
تواند به تقویت ساختار نامتمرکز و محیط مشارکتي کمک کند و تک تک ای دارد؛ که این امر ميویژه

 پذیریشان هدایت کند. افزون بر این، اطالق ارزش به انعطافدر کار روزمره نوآوریاعضاء را به ادغام 
در حل مشکل و عملکرد بهتر در فرآیند  و مشارکت گروهي نوآوریتواند در التزام اعضای سازمان به مي

 اجرای برای سازمان توانایي شامل اجرایي زمینه نوآوری، فرهنگ عرصه در .]7۵[، مؤثر باشد نوآوری

 فوری و متقابل تنظیم توانایي همچنین مقوله کنند. این ایجاد افزودهارزش توانندمي که است هایيیدها

 بر 7332در سال  7سوالنسکي .]3[ گیرديبر م در نیز را محیط رقابت تغییرات با فرایندها و هاسیستم
ا ان ربرای مشارکت و همکاری تأکید کرد. این امر رقابت میان کارکن نوآوریمزایای فرهنگ حامي 

دهد. بدیهي است فرهنگ تبادل و شان را نسبت به تبادل اطالعات حیاتي افزایش ميکاهش، و تمایل
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مثبت مرتبط با دانش، سهیم است. مدیریت بر فرآیند کنترل تمرکز اندکي داشته و یادگیری در نتایج 
عنوان کرد  7338در سال  7شود. فورمنمتمرکز مي نوآوریها و تبدیل خالقیت به بیشتر بر پیشبُرد ایده

 تواند با موارد زیر حفظ شود:محیط نوآورانه مي
 ات مکرر؛اری جلسبرگز یحمایت از ارتباط افقي به واسطه -

 و نوآور ارزش و احترام قائل شوند؛مدیران، باید برای افراد خالق  -گذاری برای افرادارزش -

 حمایت از اظهار نظر افراد؛ -

 مقیاسي برای یادگیری؛ ارائه -

 ستایش اشتباهات؛ اشتباهات باید فرصتي برای یادگیری تلقي شوند. -

 اتایاراکساس آل با دفاع اصولي است.حدی ایده، مبین تصویر تا هایيیتقابل، ستودن چنین هرحالبه
وسعتي است که یک شرکت برای  یدهندهنشان نوآوریبیان کردند که فرهنگ  2072 در سال بونیتو 

 را توسعه دهد یا در برابر آن مقاومت کند. نوآوریمنفعت، 

 که است مشاهداتي مبنای بردستي چیره سازماني، یادگیری مباحث در. دستي سازمانيچیره

 هایشرکت هدف کهدر حالي دارند. تمایل اکتشاف یا و برداریبهره هایتوانایي بر تمرکز به هاشرکت

 هایشرکت هدف است، تولید روی بر تمرکز طریق از مثال بهتر برای کارایي به رسیدن بردارگرا،بهره

 دستيچیره .]70[است  یادگیری به باز رویکرد یک با در سازمان پذیریانعطاف ایجاد گرااکتشاف

 وضعیت با سازگاری برای تغییر آمادگي و موجود وضعیت با شدن ترازهم در سازمان توانایي سازماني،

 مدیران است. گرفته قرار هاسازمان و مدیران توجه کانون در اخیر هایسال طي که است آینده متغیر

 بهبود در پیوسته اینکه نخست بپردازند؛ جداگانه بازی دو به زمانهم آینده، و حال در پیروزی برای باید

 هافرهنگکارکنان،  ساختارها، راهبردها، میان تعادل افزایش به امر بکوشند. این مدتکوتاه رقابتي توان

 دارد. کارایي بستگي کار بنیادین یهاجنبه در بودن خبره به بازی این در کارایي دارد. نیاز یندهافرا و

 آینده در شکست موجب توانديم امروز، پیروزی حتي .کندينم تضمین را درازمدت پیروزی ،یيتنهابه

 زمان شناخت که باشند استاد دیگری بازی در باید مدیران پایدار، پیروزی به دستیابي برای باشد. بنابراین

 بنابراین .]23[ آیديم آن پي در که است سازماني ژرف هایيدگرگون و انقالبي هایینوآور مکان و

 کار دو بنیادی، و تدریجي تغییر دو رهبری با بتوانند که دارد نیاز دستيچیره یهاسازمان به امروز جهان

همراه با دو حوزه  نوآوری. ]21[تغییر  و موجود وضع ثبات :زا ندعبارت که دهند انجام زمانهم را متضاد
اکتشافي )رادیکال( مسیر  هاینوآوریفناوری و بازار. در حوزه فناوری  هایيتازگ؛ شودمي یبندطبقه
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 )تدریجي( باعث تغییرات برداریبهره هاینوآوری که يحالدر  دهدميبنیادی تغییر  طوربهفناوری را 
کتشافي در ا هاینوآوریشوند. به همین ترتیب تکنولوژیکي فعلي شرکت مي هایقابلیتکوچکي در 
 هاینوآوریکه  اند در حاليبازارهای در حال ظهور طراحي شده برای مشتریان و یاحوزه بازار 

 .]4[ پردازدميبه نیازهای بازار و یا مشتریان موجود  برداریبهره
 
 شناسي پژوهشروش .3

 هایپژوهش در است. شده اجرا کیفي یکردرو اب حاضر پژوهش. کیفي رویكرد: تحقیق طرح

 و نهادی بستر در و مشارکت کنندگان نظر از ،یتفسیر هایرویه و هاروش طریق از پژوهشگر ،يکیف
 هایدهپد ارزیابي و یریگاندازه یجابه کیفي . تحقیقشودمي نائل هایدهپد درك به هاآن خاص اجتماعي

 تجارب درك و شناخت آن هدف که است کیفي رویکرد رویش نظریه نوعي دارد. سروکار هاآن معنای با

دشوارترین مسائلي که یک محقق با آن یکي از . ]31[است  خاص بستری در وقایع و رویدادها از افراد
 روشي هم و تحقیق يشناسروشترین شیوه تحقیق است. رویش نظریه هم روبروست، انتخاب مناسب

ابتدا از  دردر مطالعاتي که  رویش نظریه .]37[است  شده یآورجمع خامهای داده تحلیل و بررسي برای
 یآورجمع( طراحي ابزار تنظیم شده برای 7کند: را ارائه مي هایهرواین اند ي به وجود آمدهبخش کمّ

ها و تجارب ( نشان دادن دیدگاه4( عمیق شدن دانش تجربي، )3های کّمي، ( بررسي یافته2، هاداده
( 2ی عملي تقویت آزمون، )ها( تهیه چارچوب مطالعه و نیز بر طرف کردن دغدغه۵، کنندگانشرکت

 به اصل خالق بودن 200۵، در سال 7لمنفرناندز و . ]2[( اجرای اهداف 1شناسایي و کاهش انحراف، و )
 های مختلف است، اشاره نمود.روش جدید، یا ترکیب در روش ، که قادر به ابداعهانظریهروش رویش 

 کتاب این نمودند. منتشر« هانظریه رویش کشف»عنوان  با کتابي 7321در سال  2و گلیزر استراوس

 گذارییهپا 7320دهه  اوایل در پیش هاسال که بود کیفي یهاداده تفسیر و گردآوری خصوص در نگرشي

 سیستماتیک تحلیل از تئوری قیاسي تعمیم استخراج دنبال به تحقیق رویکرد این واقع بود. در شده

 ،مدل پارادایمي -دیدگاه سیستماتیک( 7: نظریه وجود دارداز روش رویش  دیدگاه سه. ]38[هاستداده
 (3 ر است ویزگل اثر به مربوط که،نوظهور دیدگاه( 2 ،شودکوربین شناخته مي و استراوس اثر به که
 از واگرایي پژوهش رویش نظریه پس به توجه با. دکرحمایت آن را که چارمز « دیدگاه ساختارگرایانه»

 دنبال را 7321اصول  همان کنوني یهاپژوهش اغلب ، 3کوربین و استراوس سیستماتیک روش معرفي
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 میان . تفاوتشودمي شناخته نوظهور روش همان رویش نظریه کالسیک یا نظریه با هکه امروز کنندمي
 چندان روش رویش نظریه کالسیک کهآن نخست زمینه است؛ دو در عمدتاً  سیستماتیک و نوظهور شیوه

 دوم .شود انجام هاداده تحلیل زمان در مباحث مرور کندمي پیشنهاد و کندمين تأکید مباني نظری بر

 مدل به که کندمي را پیشنهاد عمومي چارچوبي هاداده تحلیل تجزیه و برای ی سیستماتیکشیوه کهآن

 سازییهنظر ضد را شده تعیین پیش از چارچوب هرگونه کالسیک شیوه اما است، معروف پارادایمي

 پیشنهاد به محققان کمکي ابزار عنوانبه را پارادایمي مدل نیز کوربین است که ذکر شایان البته. داندمي

 رویکرددر این پژوهش از . ]8[نیست  اجباری سیستماتیکی هشیو تحقیقات آن در از استفاده و کندمي
عمومي  در چارچوبي هادادهبرای تجزیه و تحلیل  کوربین استفاده شده است و و استراوسسیستماتیک 

 کدگذاری مرحلۀ سه کدگذاری انتخابي و محوری کدگذاری باز، کدگذاری .مدل پارادایمي استفاده شداز 

باید اتفاقات و  پژوهشگر فرایند، این طي هستند. دربا رویکرد استراوس و کوربین  رویش نظریهدر 
. هدف نهایي در کندمينده برای خود ثبت های یادآورهای پیشرفت کار را در قالب یادداشتحاشیه

، تحلیل نظری و یا در نهایت ارائه نظریه است نظریهکیفي، و به همین ترتیب در روش رویش  یکردرو
 دل از برآمده نظریۀ. ]24[گیرد و این کاری است که در مرحله نهایي )کدگذاری انتخابي(، صورت مي

شود. چنین کاری مدل تصویری نیز ترسیم مي قالب در داستان، یک به صورت ارائه بر ها، عالوهداده
ها، از مدل بود. به منظور برقراری پیوند بین مقوله خواهد ها ممکنمقوله یبنددستهتنها از طریق 

ته ها را در شش دسشد. این مدل پارادایمي، مقولهاستراوس و کوربین استفاده  یپارادایمي پیشنهاد
 پیچیدگي ،تولیدی فاقد دقت نظریۀ است ممکن نشود، استفاده مدل از کهيدرصورتدهد. مقوله جای مي

 محوری، مقوله یا ، پدیدهایزمینهي، شرایط علَ از: شرایط دنعبارتها الزم باشد. این دسته و جامعیت

و تجزیه و تحلیل  هاداده، گردآوری رویش نظریهروش  در .]33[پیامدها  راهبردها و ،گرمداخله شرایط
 سه این شوند. طيکدگذاری مي مرحله سه در های گردآوری شدهداده .اندیوستهپ همدو روند به هاآن

با  هاآنمفاهیم و مقایسه مستمر  دل از مفاهیم؛ کدها، دل از ها، به تدریجداده کدگذاری با و مرحله
 .آیدمي بیرون نظریه، هاآنو برقراری ارتباط معنایي بین  هامقوله دل از و هامقوله و کدها، هاداده

 از پس ارائه نظریه است. در رویش نظریه ،هدف اصلي از رویش نظریه. آماری نمونه وه جامع

گیری نخستین قدم برای پیشین، نمونه مباحثمرور  در صورت لزوم،پژوهش و  مسئله مشخص شدن
 درا هنهنمو وشود گیری نظری استفاده ميها، از نمونهدر رویش نظریهورود به میدان تحقیق است. 

ها از پیش مشخص نیست و افزودن به شوند. در این شیوه تعداد نمونهانتخاب مي پژوهش هدف جهت
 پایایيی دهکننننظری، بیا اشباع ینقطه کند.تا مرحله رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا مي هاآن

 این و پردازديم تحقیق یهاداده تکرار به نظری اشباع ینقطه است، زیرا هانظریهرویش  تحقیق روش
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 صورتبه برداری. نمونهدهدمي نشان را تحقیق روش پایایي شناسي،شرو آن در نتایج و هاداده تکرار

 ای()زنجیره برفيی هگلول و قضاوتي احتمالي غیر یهاروش از استفاده با که بود نفر 72تعداد  به و نظری

 سازمان صنعت، معدن و تجارت متخصصان و مدیران کلیه شامل حاضر پژوهش آماری جامعهشد.  انجام

 یهانمونه است. شدهگرفته نظر در ،اندداشته را و فرهنگ آن نوآوریتجربه و علم آگاهي و استقبال از  که
 متناسب متخصصان کلیه شناخت عدم علت به و پذیرفت صورت قضاوتي یریگنمونه اساس بر اولیه

 پیشبرد منظوربه نیز گلوله برفي یریگنمونه از سازمان صنعت و معدن و تجارت در پژوهش شروط برای
 از جدیدی مفهوم 72مصاحبه  شده، از انجام مصاحبه 72 از حاضر پژوهش در شد. گرفته بهره پژوهش

اجرا  به نیز دیگر یمصاحبه 4 نظری، اشباع حصول از اطمینان برای این وجود با نیامد، دست به هاداده
 اشباع نیامد، تدس به هاهمصاحب یهاداده از جدیدی یطبقه و مفهوم هیچ کهاین به توجه با و درآمد

وضعیت توزیع پرسشنامه و تعداد خبرگان برای اعتباربخشي مدل ، به 7در جدول  شد. حاصل نظری
 اشاره شده است.

 
 وضعیت توزیع پرسشنامه و تعداد خبرگان برای اعتباربخشي مدل .7 جدول

 تعداد خبرگان وضعیت توزیع پرسشنامه

 72 تعداد خبرگان از مرحله اول

 70 تعداد خبرگان برای مفاهیم و مقوالت محوری

 70 مفاهیم و مقوالت محوری تأییدتعداد خبرگان برای 

 70 یید کنندگان مدل نهایيأت

 

 و متخصصان تأیید به مختلف، هایویرایش از پس و تهیه مصاحبه پروتکل ،هاداده گردآوری برای
 افزارنرم در و مکتوب هامصاحبه مصاحبه، هر انجام از پس رسید. صنعتي و دانشگاهي خبرگان

MAXQDA   ترتیب به شد. سپس تحلیل و بررسي خط به خط صورت به و بارگذاری 72نسخه 

 کدگذاری انتخابي و مقوله و هازیرمقوله تعیین برای کدگذاری محوری مفاهیم، تعیین برای باز کدگذاری

 خالل در جدیدی مفهوم حبه،مصا 72 انجام از پس پذیرفت. صورت مدل تشکیل و روابط تعیین برای

 پژوهش شد. این متوقف هاداده گردآوری روند این رو از شد؛ حاصل نظری اشباع و نشد خلق مصاحبه

ی گردآوری هاداده ترینبرجستهبه  2در جدول است.  شده انجام 7331 تا 733۵ هاسال زماني محدوده در
 اشاره شده است. نوآوریحوزه فرهنگ  مباحثشده از 

 
 بر اساس سال انتشار نوآوریاستفاده شده در حوزه فرهنگ  مباحث ترینبرجسته .2جدول 
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 ردیف مفهومي هایمدل استخراجيعوامل 

 7 ]73[نوآوریمدل فرهنگ حمایت از  وابسته به تقلید ریختيهمگرایش 

سازماني، تصمیم تیمي، تغییر  نوآوریجو دانش،  گذاریاشتراك
 سازماني

 2 ]48[ نوآوریمدل مفهومي فرهنگ 

، آیین و تشریفات، پاداش، ماهیت کار/ کار هاداستاناهداف و انگیزه، 
 ارتباطات تیمي، حمایت،

 ]34[ نوآوریفرهنگ  مفهوميمدل 

 

3 

 4 ]27[نوآوریمدل فرهنگ حامي  (برداریبهرهسازماني )اکتشاف و  دستيچیره

 ۵ ]24[ نوآوریمدل مفهومي  سازماني دستيچیره -استراتژی دانش

 2 ]2[ نوآوریمدل مفهومي فرهنگ  اکتساب -برداریبهره -دگرگوني )تحول(

 1 ]32[ نوآوریمدل محصول و فرهنگ  یادگیری سازمانيرهبری تحول، 

حمایتي، استراتژی، ساختار، ارتباطات، رفتارهای محرك  مکانیسم
 نوآوری

 8 ]23[ نوآوریمدل مفهومي فرهنگ 

 3 ]44[و رضایت شغلي  نوآوریمدل  مدیریت استراتژیک منابع انساني

محصول جدید،  نوآوری(، برداریبهره -اکتشاف) سازماني دستيچیره
 محصوالت بنیادی و تدریجي نوآوری

 ]42[محصول جدید  نوآوریمدل نتیجه 

 

70 

برای  سازیپیاده هایزمینه، نوآوری، نفوذ تصمیم و قصد نوآورانه
 نوآوری، زیرساخت الزم برای نوآوری

 ]4 [ نوآوریمدل مفهومي فرهنگ 

 

77 

 72 ]71[ نوآوریمدل جامع فرهنگ  استراتژی، رهبری، ساختار، فرهنگ سازماني

 نوآوریمدل توسعه فرهنگ و نتیجه  توسعه فرهنگ و مدیریت منابع انساني

]20[ 

73 

حمایتي، استراتژی، ساختار، ارتباطات، رفتارهای محرك  مکانیسم
 نوآوری

 74 ]23[ نوآوریمدل مفهومي فرهنگ 

 7۵ ]72[ نوآوریمدل مفهومي فرهنگ  درتقاشتراك همکاری،  / توسعه، حمایت/، یادگیریتصمیم مشارکتي

 

 ها. تحلیل داده۴

 باز )خلق کدگذاری مرحله سه بر مبتنيرویش نظریه  پردازینظریه در هاداده تحلیل فرایند

، شرایط گرمداخله شرایط علي، شرایط اصلي، مقوله محوری )شناسایي (؛ کدگذاریهامقوله و مفاهیم
 گیریشکل نحوه ادامه در نظریه( است. که )خلق انتخابي کدگذاری و پیامدها( و راهبردها ،ایزمینه
 تشریح هامصاحبه کدگذاری نحوه و باز کدگذاری . ابتداشودمي داده شرح مفاهیم از حاصل یهامقوله

 3در جدول  طورهمین شد. خواهد پرداخته هامقوله و مفاهیم گیریشکل نحوه به آن از پس و شودمي
 شد. پرداختهحاضر  پژوهش شوندگانمصاحبه هایویژگيو  جزئیاتبه 
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 حاضر تحقیق شوندگانمصاحبه جزئیات .3 جدول

 شغل 
زمان 

 پاسخگویي

 دقیقه 20 ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران 7مصاحبه 

 دقیقه 10 رئیس خانه صنعت و معدن استان مازندران 2مصاحبه 

 دقیقه 40 صنایع و معادن استان مازندرانمعاونت امور  3مصاحبه 

 دقیقه 30 معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران 4مصاحبه 

 دقیقه 10 صنعت، معدن و تجارت مازندران و توسعه منابع سازمان ریزیبرنامهمعاون اسبق  ۵مصاحبه 

 2مصاحبه 
استان  صنعت، معدن و تجارت سازمان گذاریسرمایه و  ریزیبرنامهمعاون 

 مازندران
 دقیقه 40

 دقیقه 3۵ استان مازندرانصنعت، معدن و تجارت  سازمان غیرفلزیئیس اداره امور صنایع ر 1مصاحبه 

 دقیقه 20 استان مازندران گذاریسرمایه و  ریزیبرنامهمعاون کارشناس  8مصاحبه 

 دقیقه 40 کشور صنعت، معدن و تجارت گسترش و نوسازی سازمانکارمند سازمان  3مصاحبه 

 دقیقه 30 هیئت مدیره شرکت صالح 70مصاحبه 

 دقیقه 30 مدیرعامل شرکت صالح 77مصاحبه 

 دقیقه 30 نایب رئیس شرکت صالح 72مصاحبه 

 دقیقه 720 رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان محمودآباد 73مصاحبه 

 دقیقه 720 نوآوریمرکز تحقیقات مدیریت و  یسرئ 74مصاحبه 

 دقیقه 30 رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بهشهر 7۵مصاحبه 

 دقیقه 40 صنعت، معدن و تجارت سازمان الکتریک و خانه خزر صنعتي شرکت مدیره یئته 72مصاحبه 

 

در  محدودیتي گونههیچدر ابتدا، کدگذاری باز، انجام شد. روند کدگذاری باز بدون . باز کدگذاری
ها مورد قبول بوده و هیچ کدام فیلتری بررسي شد، بنابراین تمام داده گونههیچحوزه خودش و بدون 

 ها و اسناد، تحلیل خط به خط شد و پس از پدیداردر پژوهش حاضر نتایج مصاحبه نادیده گرفته نشد.
 7880ها اقدام شد. با تحلیل خط به خط تعداد های آغازین به کدگذاری جمالت و پاراگرافشدن مقوله

م تبدیل به مفاهی« مقایسه کردن»و « پرسش کردن»داده خام ساخته شد. که با استفاده از دو رویه 
های سازنده نظریه مفاهیم و مقوله .مفهوم بوده است 770شدند. تعداد مفاهیم ساخته شده در این مرحله 

 هایيآیند. هر مفهوم و هر مقوله ویژگيها به دست ميدر خالل فرایند طوالني کدگذاری از درون داده
سازد. مفاهیم مورد نیاز برای تدوین نظریه در خالل تعامل دارد که آن را از سایر مفاهیم متمایز مي

ای از نمونه 7 شکلدر  شوند.ج آشکار ميپژوهش به تدری هاینشانهها یا پژوهشگر با مجموعه داده
 نشان داده شده است. Maxqda افزارنرمهای انجام شده در کدگذاری
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 Maxqda افزارنرمهای انجام شده در ای از کدگذارینمونه .7 شکل

 
 است. شده درج 4 جدول در مرتبط هایقولنقل از هایينمونه با همراه احصاشده مفاهیم

 
 تحقیق اصلي مفاهیم با متناسب شوندگانمصاحبه هایقولنقل نمونه .4 جدول

 قولنقلنمونه  مفهوم

که هر روز شاهد رقبایي  کنیمميفعالیت  ایجامعه: ما در فضا و 7 شوندهمصاحبهبه نقل از  بازار گیریجهت
ما  ي دارند اگر ذهنیتهای مشابهفعالیتما است و  مدنظردر فضایي که  آیندميهستیم که 

های جدید فعالیت داشته باشیم، منطق ویژگيو ایجاد کار و  نوآوریاین نباشد که در قالب 
 .مانیمميما از این بازار رقابت عقب  گویدمياقتصادی 

تن برانگیخ؛ یازمند توجه به موارد ذیل استن نوآوری: ایجاد فرهنگ 77 شوندهمصاحبهبه نقل از  جدید یهاجستجوی ایده
ایده  دریافت ،های نودریافت ایده، های خالقانهایده، پذیرش و ابتکار نوآوریخالقیت و تفکر 
 .های جدیدفرصت و منداز همه افراد عالق

ما شکل دهد. باید از  هایایدهبه  تواندمي، که R&D ی: حوزه3شونده مصاحبهبه نقل از  اشاعه مراکز تحقیقاتي
 کلي استفاده کنیم و در قالب قرار دهیم و خودمان را بروز کنیم تا عقب نمانیم. هایایده

که مدیریت  شودميدر سازمان وقتي پذیرفته  نوآوری: فرهنگ 1 شوندهمصاحبهبه نقل از  رهبری تحول
در  وآورینو  نوآوریبنگاه اقتصادی پذیرای آن باشد و برای جنبه اجرایي پیدا کردن فرهنگ 

بحثي ین م. بدنه سازمان باید اعتقاد به چنسازمان الزم است که به بدنه سازمان تزریق شود
داشته باشد که بتواند در راستای ذهنیت رهبر سازمان حرکت داشته باشد. در رابطه با تحول 
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 قولنقلنمونه  مفهوم

د با تحول مقابله نکنی» فرمایدميرا از مقام معظم رهبری بیان نمایم که  ایجملهالزم است 
 .«شما اتفاق بیفتد به دستون روزی اتفاق خواهد افتاد. پس آن را مدیریت نمایید تا چ

ه اقتصادی، چ هایفعالیت: بنابراین در دنیای رقابت کنوني، چه در 8 شوندهمصاحبهبه نقل از  تغییر و تحول سازماني
جزء الینفک و شرط بقای فعالیت اقتصادی  نوآوریدر حوزه تولید و چه در حوزه خدمات، 

 یا تغییر را بپذیرید یا بمیرید. گویندمياست. اصطالحاً 

های متنوع شنیده کنند که ایدهجلسات این اطمینان را ایجاد مي: 2 شوندهمصاحبهبه نقل از  دانش و اطالعات اشتراك
شود. ایجاد مي کنندگانمشارکتشود و درك مشترکي بین شود و آزادانه روی آن بحث ميمي

 .جلسات رسمي برای اشتراك اطالعات، تبادل اطالعات مشارکت، دانش نوآور توسعه

، سرعت، دقت، آرامش و افزایش توان رقابتي را نوآوری: نتیجه 4 شوندهمصاحبهبه نقل از  حفظ و ایجاد مزیت رقابتي
 .نمایدميبرای صنعتگران در بازار داخلي و خارجي فراهم 

، سیاست حمایتي و الگوسازی نیاز هامشوق: ایجاد ظرفیت قانوني، 3 شوندهمصاحبهبه نقل از  حمایتي مکانیسم
ه دولتي و اشاعه ب هایدستگاهاست و توسعه به استفاده از خدمات و تولیدات نوآور ابتدا در 

 از نظر بنیاندانش هایشرکتصنفي که در دولت یازدهم  هایتشکلبخش خصوصي و 
 .است گیریشکلو در حال  بینيپیشمواردی  ...و  ایبیمهتسهیالت، خدمات 

یک ضرورت حرکت برای پویایي در هر اموری  نوآوری: فرهنگ ۵ شوندهمصاحبهبه نقل از  فرهنگ سازماني
در هر زمینه با توجه به متغیرهای محیطي باید توسط حاکمان و همچنین نخبگان  نوآوریاست 

برانگیخته شده در  نوآوریفرهنگ سازماني بر میزان خالقیت و شود،  سازیفرهنگجامعه 
 سازمان نقش دارد.

 
 از کدگذاری باز اینمونه. ۵جدول 

 هانشانهی خام یا هاداده مفاهیم

 و تصمیم و قصد نوآورانه نوآوریگرایش به 

 احترام و اعتماد متقابل بین افراد

 جدید و نوآورانه هایایدهمساعدت در توسعه 

 هستیم نوآوری اندازچشمما دارای 

 یک فرهنگ است، نه یک واژه نوآوری

 احساس رفتار عادالنه و ارزشمندی در سازمان

 دانش و اطالعات گذاریاشتراكبه 

 جدید هاینوآوریو  هاایدهجستجوی 

. اول ودشميباید بگویم که فرهنگ یک چیز خصوصي محسوب ن نوآوریدر رابطه با فرهنگ 
 ستا . اگر قرارهاانساندر روابط خصوصي  کندميبعد اشاعه پیدا  گیردمياز جامعه رشد و نمو 

، مسلماً باید در جامعه مورد قبول واقع شود. وقتي این اتفاق در شودتبدیل به فرهنگ  نوآوری
آماده است. وقتي جامعه توانست  نوآورییعني همه بسترها برای رشد فرهنگ  افتد.ميجامعه 

نیازمند فرهنگي است تا  نوآوری. شودميهم جاری  هاسازمانرا بپذیرد در  نوآوریموضوع 
مهم و شاید هم با وزن باال در مزیت  هایشاخصکي از ی عنوانبهرا  نوآوریاشاعه یابد. 

اگر  نام برد. نوآوریاز  توانميمزیت رقابتي را  هایعامل. در حقیقت یکي از دانمميرقابتي 
داشته  نوآوری کنندميدر سازمان سعي  هاحوزهبه صورت فرهنگ مبدل شود همه  نوآوری

باید تبدیل به یک فرهنگ فراگیر و عام  نوآوریباشند از قبیل کارمند اداری، نگهبان و ... . 
نایع نظیر از ص ایدستهباید حتماً نگاهي با آینده داشته باشیم. البته برای  هانوآوریشود. در 

یک الزام است نه امری  نوآوریصنایع مخابراتي و هوافضا، ارتباطات و فناوری اطالعات 
آن بوده و این امر مستلزم ایجاد فرهنگ  رینوآو. ماندگاری یک بنگاه در گرو ناپذیراجتناب

معتقدند عدم استفاده از  نظرانصاحبکه برخي از  طوریه . بنوآوری در آن بنگاه است
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 هانشانهی خام یا هاداده مفاهیم

فرهنگ مشارکت در سازمان یا استفاده از خرد جمعي در . ها استبنگاهمعاد مرگ  «نوآوری»
 به موفقیت سازمان کمک کند. تواندميسازمان 

 

 راتر اصلي مقوالت به فرعي مقوالت کردن مرتبط محوری، فرایند کدگذاری. محوری کدگذاری

 است. گرفته انجام مرحله چند طي که است قیاسي و استقرایي تفکر عمل شامل این شود.مي شامل

 در البته است. شده طریق مقایسه کردن و پرسش کردن انجام از باز کدگذاری نیز همانند فرایند این

اساس الگوی  بر مقوالت تا است شده تالش و است ها متمرکزترشروازاین استفاده کدگذاری محوری
مفهوم دست یافته است.  770در مجموع پژوهشگر در فرایند پژوهش به شوند.  کشف و پارادایمي ایجاد

اسیت های حسو پرزحمت بود و به وقت و استفاده از روش گیروقتبدیهي است چنین فرایندی بسیار 
مفهوم( برای ساختن نظریه امری ناممکن است  770یاز دارد. کار کردن با این تعداد مفاهیم )نظری ن

ایسه مفاهیم با یکدیگر مق« مقایسه کردن»و « پرسش کردن»، هایرویه، بار دیگر با استفاده از روازاین
که در این مرحله در  هایيمقایسهها و که پرسش یابدمي ادامهتر انتزاعي شده و در سطحي باالتر و

ا هم مفاهیمي که ب توانميند؟ آیا آیا این مفاهیم با هم مرتبط هست شود عبارتند از:پژوهش انجام مي
تر باید سطح انتزاع باالها رویش نظریهپس از ساختن مفاهیم، در  ؟ارتباط دارند را در یک دسته قرار داد

اده ه عبارتي در اینجا با استفبگیرد. مفاهیم انجام مي اریگذنامها با همین هدف، بعد از رود، ساخت مقوله
، کردن سؤالهای مقایسه کردن و رویه های خام و با کاربرداز مفاهیم موجود و حتي ارجاع دوباره به داده

برای نمونه  .پدیدار شدند 2مقوله که در جدول  21شوند. در این مرحله از پژوهش، ها ساخته ميمقوله
از مفاهیم  ایاین مقوله از ترکیب مجموعه. است« حمایتي مکانیسم»الت پدیدار شده، مقوله یکي از مقو

حمایت اجتماعي و مالي »، «خالق هایایدهاهمیت دادن به »، «حمایتي مناسب و خالقانه رفتار»مانند 
حمایت عاطفي و کارکردی رهبران »، «اصلي و جدید هایراهتشویق افراد به »، «مختلف هایایدهاز 

به  ها نسبتمقوله آمده است. به دست« و خودافزا گرپویشترغیب افراد به سمت »و « نوآوریارشد از 
ن یعني ترکیب یا کنار هم قرار گرفت؛ تر و در سطح باالتر قرار دارنددهند تجردیآنچه مفاهیم نشان مي

مقوله استخراجي از پژوهش، سعي بر آن شد  21میان  دهند. ازچند مفهوم تشکیل مقوله یا طبقه مي
پارادایمي جای دهیم. به همین خاطر با پرسش کردن و مقایسه  مدلهر یک از مقوالت را نیز در دل 

 ترزرگبدر دل یک طبقه  شودميمجدداً از خبرگان خواستیم تا مقوالتي را که  کردن مقوالت و همچنین
مقوله اصلي )مرکزی(  عنوانبهمقوله یکي  21ناسایي کردیم. از میان این پارادایمي جای داد را ش مدلیا 

مقوله دیگر، اجزای رویش نظریه به دست آمده از پژوهش را تشکیل  22یا پدیده ظاهر شد تا در کنار 



 3۵  ...های ارتقای آن در راه و یفرهنگ نوآور یطراحي الگو

 ، راهبرد و پیامد نیز در قالب استراتژی پدیدارشناسيایزمینه، گرمداخلهدهند. همچنین ابعاد شرایط علَي، 
ویری نظریه از داستان و مدل تص ارائه. برای اندکردهشناسایي شده و در رابطه با مقوله اصلي معنا پیدا 

ابطه است که بقیه مقوالت در ر نوآوریفرهنگ  استفاده شد. مقوله اصلي شناسایي شده در این پژوهش،
 دسته ذیل قرار گرفتند: 2برای ارائه در مدل تصویری در  هامقوله. اندهکردبا آن معنا پیدا 

 (نوآوریمقوله اصلي یا پدیده )فرهنگ  -
 مقوله( 72عوامل علَي ) -
 مقوله( 4) ایزمینهعوامل  -
 مقوله( ۵) گرمداخلهعوامل  -
 مقوله( 2راهبرد ) -
 (مقوله 3پیامد ) -

 
 مفاهیم و مقوالت استخراج شده از کدها .2 جدول

 مقوالت مفاهیم ردیف
الگوی 

 پارادایمي

 و تصمیم و قصد نوآورانه نوآوریگرایش به  7

 نوآوریفرهنگ 
مقوله اصلي یا 

 پدیده
 

 هستیم نوآوری اندازچشمما دارای  2

 یک فرهنگ است، نه یک واژه نوآوری 3

 جدید و نوآورانه هایایدهمساعدت در توسعه  4

 بین افراد احترام و اعتماد متقابل ۵

 احساس رفتار عادالنه و ارزشمندی در سازمان 2

 دانش و اطالعات گذاریاشتراكبه  1

 جدید هاینوآوریو  هاایدهجستجوی  8

 مداخالت سیاسي در حوزه علم و فناوری 3
مداخالت سیاسي در حوزه علم 

 و فناوری

شرایط 

 گرمداخله

 واحدهاهمکاری مبتني بر اعتماد میان  70

 همبستگي تیمي
 ارتباط سازنده میان مدیر و کارکنان 77

 مختلف هایدیدگاهجستجو و همکاری با  72

 تشکیل اندیشکده یا اتاق فکر 73

 افزودهارزشاخذ تصمیماتي با  74

 افراد گیریتصمیمواقف بودن مدیران ارشد به اهمیت  7۵ تیمي گیریتصمیم

 گیریتصمیماهمیت حقوق کارکنان در فرایند  72
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 مقوالت مفاهیم ردیف
الگوی 

 پارادایمي

71 
ت شرک هاگیریتصمیمبا رضایت کامل در  گروهاعضای 

 کنندمي

 ارتباطات باز و صادقانه 78

 سیستم ارتباطات
 مشارکت در ابتکارات فکری هم 73

 افراد بر هم تأثیردرك و پذیرفته شدن و  20

 امینت مشارکت 27

 تضاد و مدیریت تعارض توانایي حل 22

 مخالف هایدیدگاهتوانایي پذیرش  23 مدیریت تعارض

 رایتکپيحفظ حقوق مالکیت معنوی یا  24

 اروککسبرشد اقتصادی در  عنوانبه فنّاوریاستفاده از  2۵

 فنّاوری

 شرایط علي

 تمرکز به بازسازی مقتدر محصوالت/ فرایندها یا بازار 22

21 
امکانات جدید با محصوالت/ خدمات/  جستجو برای

 فرایندها یا بازار

 ریفنّاوتغییرات صنعت و  بینيپیشصرف زمان برای  28

 مبنای نیت و قصد استراتژیک است بر وکارکسبمدل  23

 سازمان هایبرنامهاستراتژی و 
30 

استراتژیک ما فرصت گرا است نه  هایبرنامهفرایند 
 فرایندگرا

 نوآوریمرجعي برای  عنوانبهدیدگاه یا رسالت سازمان  37

 دستیابي به اهداف مشترك استراتژیک 32

 مقدار قابل توجهي از آموزش را فراهم آوریم 33
آموزش متمرکز 

 منابع انساني

 

مدیریت 
استراتژیک 
 منابع انساني

 

34 
 هایشایستگيبالقوه و  هایمهارتبه فعلیت در آوردن 

 شناختي و ذهني

 مسئلهافزایش مهارت افراد در حل  3۵

 شودميبهبود کیفیت در سازمان ما انجام  هایگروه 32

 توسعه تیمي
 ، باز و پاسخگو به تغییر استسازماني ما گروه 31

 شودميحوزه کیفیت در سازمان ما انجام  38

 شودميسازی در سازمان ما انجام  گروه 33

 احساس آزادی عمل و استقالل 40

 سیستم پاداش

 هاموفقیتارزش و قدرداني سازمان از  47

 نمادین مادی و غیرمادی به خالقیت هایپاداش ارائه 42

43 
تمایل به حفظ حقوق افراد با عملکردهای متفاوت در 

 موقعیت یکسان



 31  ...های ارتقای آن در راه و یفرهنگ نوآور یطراحي الگو

 مقوالت مفاهیم ردیف
الگوی 

 پارادایمي

44 
برای شناسایي افراد خالق و  هایيآزمونانجام 

سیستم جذب  هاآناستعدادهای بالقوه 
 هاآنشناسایي افراد متخصص و استخدام  4۵ و استخدامي

 فرایند انتخاب به صورت کارآمد و اثربخش 42

41 
خود بر محیط  تأثیردر عمل به محیط حساس است و از 

 آگاه است

به 
 گذاریاشتراك

 قدرت

 رهبری تحول

48 
کاهش تمرکز بر سیاستي که ممکن است افراد را از 

 باز دارد نوآوری

43 
منابع الزم برای  گذاریاشتراكتسهیل همکاری و به 

 سازیپیاده

 خالقانه منسجم هایحلراه ۵0

۵7 
باال،  ، انرژیشناسيزیبایي) ویژگي شخصیتي افراد نوآور

 (پذیریریسکاعتماد به نفس، تحمل ابهام و 

رفتارهای 
محرك 
 نوآوری

۵2 
یان ، سالست بویژگي شناختي افراد نوآور )سالست فکری

 (پذیریانعطافو 

 ماهیت کار چالشي است ۵3

 محیط بسیار رقابتي است ۵4

 حفظ و ارتقای سطح انگیزه و شایستگي ۵۵

 و خودافزا گرپویشترغیب افراد به سمت  ۵2

 مکانیسم
 حمایتي

 نوآوریحمایت عاطفي و کارکردی رهبران ارشد از  ۵1

 اصلي و جدید هایراهتشویق افراد به  ۵8

 مختلف هایایدهحمایت اجتماعي و مالي از  ۵3

 خالق هایایدهبه  ناهمیت داد 20

 رفتار حمایتي مناسب و خالقانه 27

 نوآوری پذیریمسئولیتحس  22
توانمندسازی 

 خالقیت
های زیرساخت

الزم برای 
 نوآوری

 دانمميفرصت  عنوانبهعدم اطمینان را  23

 متفاوت ایشیوهانجام کارها به  24

 تشویق و حمایت از یادگیری سازماني مستمر در سازمان 2۵

یادگیری 
 سازماني

 نوآوریدانش مورد نیاز برای ایجاد  22

 جدید تفکر و عمل هایروش 21

 مشارکت افراد در یادگیری 28

23 
مختلف را  هایدیدگاهساختار یکپارچه ما همکاری با 

 کندميتسهیل 
 تغییر و تحول سازماني
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 مقوالت مفاهیم ردیف
الگوی 

 پارادایمي

 تحوالت در ساختار یا فرایندهای سازماني 10

 تغییرات سازماني همراه با تغییرات جهاني 17

 در صنعتظرفیت کشف تغییرات اساسي  12

 نوآوریفضای مشوق  13

 نوآوریجو 
سازماني 

 )فضا(

 گیریجهت
 ارزش

 ایزمینهشرایط 

14 
لي سازمان فضای ک تأثیرتحت  معموالًسازمان  نوآوری

 است

 فراهم کردن محیطي مطلوب برای یادگیری و آزادی کار 1۵

 در سازمان نوآوریآگاهي افراد به اهمیت  12

 سایر افرادی که در زنجیره ارزش قرار دارند ارتباط با 11

فرهنگ 
سازماني 

 )رفتار(

 نوآورانه هایفعالیتمشارکت مشتاقانه در  18

 اساسي سازمان هایارزشحفظ  13

 در سازمان نوآوریتوسعه خالقیت و  80

 (قاعدهآیین و تشریفات )رول و  87

 سازمان هایاسطورهو  هاداستان 82

 تحلیل استراتژی رقبا به طور منظم 83

 بازار گیریجهت

 سامانمندسنجش رضایت مشتری به طور  84

 کنیمميیا همکاری مشتریان ارزش را تعریف  8۵

82 
درك خوبي از زنجیره ارزش و منابع حیاتي مرتبط با نقش 

 سازمان

81 
 هایفرصتدرك مفهوم فضای فرصت و شناسایي 

 نوآوری
 نوآوریظرفیت جذب بالقوه 

 باز و الگوبرداری نوآوریپذیرش  88

 نوآوریدرك ظرفیت جذب  83

30 
بخشي از  منزلهبهجدید  هایقابلیتبهبود عملکرد و 

 نوآوریاستراتژی 

 نوآوریاستراتژی 

 راهبرد

37 
بخشي از استراتژی  منزلهبهبهبود اقدامات مدیریتي 

 نوآوری

 و اصول اخالقي افراد نوآور بهبود تعهدات 32

 نوآوریسهم مهم رضایت افراد سازمان در استراتژی  33

34 
 نوآوریکه منجر به  هایيگذاریسرمایهاستقبال از 

 شودمي
 نوآوری سازیپیاده هایزمینه

3۵ 
بر تولید کاالی جدید و قطع کاال با سود  سازیظرفیت

 ایحاشیه
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 مقوالت مفاهیم ردیف
الگوی 

 پارادایمي

 داخلي و خارجي اشاعه مراکز تحقیقاتي 32

 اجراحمایت مدیران به شکست موانع موجود بر سر  31

 و اکتشاف برداریبهرهتسهیل صدور مجوز برای  38

 جدید جهت ارتقاء ارزش مشتری هایایدهاستقبال از  33

 شودميافراد به آرامي تجاری  هایایده 700

 توسعه صادرات 707

حفظ و ایجاد مزیت رقابتي 
 پایدار

 پیامدها

 توسعه پایدار 702

 کسب مزیت رقابتي از طریق رهبری هزینه 703

 افزودهارزشتعهد به بهبود کیفیت و ارتقاء  704

 اقتصاد مقاومتي/ تولید ملي و اشتغال 70۵

 نفوذ عمیق بر پایگاه مشتریان موجود 702

 موجود نوآورانه هایشیوه هایمهارتتسهیل  701 برداریبهرهصالحیت 

 کنوني هایمهارتارتقاء دانش و  708

703 
واضح در سیاست شرکت وجود  طوربهي که هایفعالیت

 ندارند

 770 صالحیت اکتشاف
گوناگون با توجه به محصوالت/ فرایند  هایگزینهارزیابي 

 یا بازار

777 
نوین مربوط به توسعه  کامالًو فرایندهای  هامهارت

 محصول

 

 شدن مشخص با کمک محوری و باز کدگذاری انجام از پس مرحله این .کدگذاری انتخابي

تر انتزاعي و باالتر سطحي در را محوری شود. کدگذاری انتخابي، کدگذاریمي آغاز های پارادایميمدل
في، روش کی. هدف نهایي در دهدميدهد. در حقیقت رابطه بین دو بلوك یا چند بلوك را نشان مي ادامه

و به همین ترتیب در روش رویش نظریه، تحلیل نظری و یا در نهایت ارائه نظریه است و این کاری 
کدگذاری، یعني  از مرحله آخرین در گیرد.است که در مرحله نهایي یعني کدگذاری انتخابي، صورت مي

ای برآمده از دل نظریه شود و حول آنها، مقوله محوری انتخاب ميکدگذاری انتخابي، از میان مقوله
مدل تصویری و  صورتبهها، حول مقوله محوری، داده دل از به وجود آمده شود. نظریۀتحقیق ارائه مي
در نظر گرفته شده است، و  نوآوریشود. در پژوهش حاضر مقوله محوری فرهنگ داستان ارائه مي

معنا  نوآوریفرهنگ  مقوله محوری رابطه بادر ، راهبرد و پیامد گرمداخله، عوامل ایزمینهعوامل علي، 
بین یک مقوله  یافتهیمتعمها هستند که بیانگر روابط ها، قضیهسومین عنصر رویش نظریه .اندکردهپیدا 
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. رسیمميهای معین است؛ در این مرحله از کدگذاری به قضیه یا ارائه نظریه و مفاهیم آن و بین مقوله
تکراری است. در کدگذاری  -ای ها فرایندی چرخهها و قضیهیم، مقولهکلیه مراحل تولید و خلق مفاه

بررسي  باید جداولي اره، قضیه، نمودار یا روایت،نظریه به صورت یک گز ی یکمطالعهانتخابي پیش از 
، Code Matrix Browser 2 شکلاست یا خیر.  پذیرامکانآیا کشیدن روابط  دندهمينشان  که شوند

ا راني کدهای اولیه، مفاهیم و مقوالت را در قالب ماتریس متقاطع در هر یک از اسناد این جدول فراو
 Code Relations 3 شکل. موجود است مباني نظریمصاحبه و  72که در اینجا شامل دهد نشان مي

Browser  است یا خیر. این جدول رابطه بین تمام کدها  پذیرامکانکه آیا کشیدن روابط  دهدمينشان
ابطه رحقیقت ماتریس کمکي است که  . این ماتریس درشودميو به خلق نظریه منجر  دهدميرا نشان 

و  یچارچوب نظراولیه بر اساس اسناد ) بندیدستهگرچه  ؛دهدبین کدها را بر اساس فراواني نشان مي
 مصاحبه( بوده است.

 

 
 متقاطع فراواني بین مقوالت و اسناد. ماتریس 2 شکل

 
( مباني نظریو  هامصاحبه، نمایه شده است عوامل علي در همه اسناد )2شکل که در  طورهمان

بیشترین اهمیت را به لحاظ فراواني دارد. همچنین برای نمونه در مصاحبه اول بیشترین اهمیت را 
 هانآات نیز بیشترین اهمیت عوامل و کمترین عوامل علي، پیامد و مقوله اصلي دارد. در بقیه مصاحب

 است. مشاهدهقابل 
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 . رابطه بین تمام کدها بر اساس فراواني3شکل 

 

 امالً ک، پیامد و راهبرد گرمداخله، ایزمینهبا شرایط علي،  نوآوریارتباط بین فرهنگ  3در شکل 
است و  دارانمعاین است که با رویکرد کیفي ارتباط بین متغیرها  دهندهنشانبرجسته شده است و این 

و  4کل . در شگیردميقرار  ییدتأه مورد یا ارائه نظریه با روش رویش نظریالگوی پارادایمي پیشنهادی 
 .نمایه شده است نوآوریفرهنگ  پارادایمي مدلو  هانظریهیش نمودار درختي رو به ترتیب، ۵

 



 7331ـ پاییز  3۵مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره   20

 
 درختي رویش نظریهنمودار  .4شکل 
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 پارادایمي مدل ينمودار کل .۵شکل 

 

 هاداده تحلیل .۴

شود. با وجود مي ها استفادهپژوهش ارزیابي برای پایایي و روایي مفاهیم از های کمّيپژوهش در
 از خارج)های کیفي پژوهش در شوند،مي استفاده کّمي پژوهش در که شکل آن به یادشده مفاهیم این،

 و تحلیلگران های اخیر،دهه در های کیفيپژوهش گسترش ندارند. با معنایي پوزیتیویستي( پارادایم
 ارزیابي برای کیفي تحقیقات بامناسب  معیارهای اند ازکرده شناسي تالشروش حوزه نظرانصاحب

 این در ارائه شده پیشنهادهایاند. روی آورده جدید مفاهیم تعریف به از این رو و کنند استفاده هاآن

 در پایایي و روایي های مناسبجایگزین برای اجماع علمي هیچ هنوز گفت توانمي و است فراوان خصوص

 تجربه اساس دربارۀ معیارهایي به منزلۀ را سؤال هفت کوربین و استراوس .است نشده حاصل کیفي کارهای

 عوامل علي
استراتژی و برنامه های  -

 سازمان
رهبری تحول )مکانیزم  -

حمایتي، اشتراك گذاری 
قدرت، رفتارهای محرك 

 نوآوری(
مدیریت استراتژیک منابع  -

انساني )سیستم جذب و 
استخدامي، آموزش متمرکز 
منابع انساني، توسعه تیمي، 

 سیستم پاداش(
م برای زیرساخت های الز -

نوآوری )توانمندی خالقیت، 
 یادگیری سازماني(

 تغییر و تحول سازماني -
 تکنولوژی -

 

 

 عوامل زمینه ای
 ظرفیت جذب بالقوه نوآوری -
جهت گیری ارزش فرهنگ  -

سازماني )رفتار(، جو نوآوری 
 سازماني )فضا(

 جهت گیری بازار -

 

 پدیده یا مقوله اصلي
 )فرهنگ نوآوری( 

 مداخله گرعوامل 
 سیستم ارتباطات -
 همبستگي تیمي -
 تصمیم گیری تیمي -
 مدیریت تعارض -
 حوزۀ در سیاسي مداخالت -

 فناوری و علم

 راهبرد
 استراتژی نوآوری -
زمینه های پیاده  -

 سازی نوآوری

 

 پیامد
کسب مزیت رقابتي  -

پایدار )اقتصاد مقاومتي/ 
تولید ملي و اشتغال، 

توسعه توسعه پایدار، 
صادرات، تعهد به بهبود 
کیفیت و ارتقاء ارزش 
افزوده، کسب مزیت 
رقابتي از طریق رهبری 

 هزینه(
 صالحیت اکتشاف -
 صالحیت بهره برداری-
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 میزان و است ارزیابي برای معیاری هاآن به پاسخگویي که نحوه کنندمي مطرح هانظریهمطالعه رویش  در

 کند.مشخص مي ها رایافته تجربي بودن
 ؟اندآمده وجود به مفاهیم آیا .7

 متون استخراج دل از های مرتبطنشانه یا ، کدهاهایکدگذار از پس ها وداده با کار روند در پاسخ:

نسبت  حاصل از مصاحبه با خبرگان و اسناد موجود و مشابه و مرتبط کدهای کنار هم گذاشتن اند. ازشده
 اند.گرفته ها شکلمقوله نیز آن از پس اند وآمده وجود به هایي انتزاعي، مفاهیمواژه دادن
 ند؟مربوط هست یکدیگر ( بهسامانمندمنظم ) به طور مفاهیم . آیا2 

ها ، مقولههاآن کنار هم گذاشتن اند؛ از این رو،بوده ارتباط در یکدیگر با استخراج شده مفاهیم پاسخ:
ها گیری رویش نظریهشکل اساس ،اندداده شکل را مقوله 21 خود که مفهوم 770است.  داده شکل را

توسعه صادرات، توسعه پایدار، کسب مزیت رقابتي از طریق رهبری هزینه، مفاهیم توجه به  مثالًاند. شده
مقوله  تهرفهمروی، اقتصاد مقاومتي/ تولید ملي و اشتغال افزودهارزشتعهد به بهبود کیفیت و ارتقاء 

با توجه به مدل پارادایمي به کمک بتي پایدار را ایجاد نمودند و در این پژوهش حفظ و ایجاد مزیت رقا
 رگان آن را در دسته پیامد الگوی پارادایمي جا نهادیم.خب

 ؟ واندیافتهگسترش يخوببه آیا مقوالت  دارند؟ وجود زیادی های )اتصاالت( مفهوميارتباط . آیا3

 دارند؟ مفهومي غلظت آیا
هایي بین مفاهیم و ارتباط تا است کرده کمک هانظریهمدل پارادایمي رویش  از پاسخ: استفاده

 ها درمفهوم از های استخراج شدهمقوله بگیرد. مجموعۀ شکل هاآن گسترش و شود ها برقرارمقوله

 ها ازمقوله و مفاهیم است شده اند. تالشگرفته قرار ساختار بر اساس الگوی پارادایمي دستۀ کلي شش

 مثالً شود. آورده مرتبط کدهای نمونه هر کدام توصیف برای و باشند کافي برخوردار مفهومي غلظت
آموزش متمرکز منابع انساني، توسعه تیمي، سیستم پاداش و سیستم جذب و استخدامي در ی هامقوله

مدیریت استراتژیک منابع انساني جای گرفتند که به کمک خبرگان مقوله مذکور  ترانتزاعيدل مقاله 
وهش حاضر همچنین برای ارتباط قرار گرفت در پژ نوآوریبر فرهنگ  تأثیرگذاري خود در دل عوامل علّ

که  Code Relations Browserماتریس  میان مقوله اصلي و دیگر مقوالت مرتبط با مقوله اصلي از
 است یا خیر، استفاده شده است. پذیرامکانآیا کشیدن روابط  دهدمينشان 
 است؟ شده تعبیه نظریه درون زیادی تنوع . آیا4

مختلف امرالد، ساینس  هایپایگاه)مجالت از متفاوت  منابع از ها یا اسنادداده پاسخ: گردآوری
 لحاظ نظریه در تنوع تا است کرده کمک مصاحبه( 72دایرکت، پرکواست، اسپرینگر و ...( و مصاحبات )
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 دیگر، بیانبه ؛ است گرفته قرار مرکزی مقولۀ در« نوآوریفرهنگ »استخراج شده  نظریه در حتي .شود

 است. شده بنا تنوع مبنای بر نظریه
 است؟ شده منظور توضیحات در گذارد،مي اثر مطالعه پدیده روی که تریوسیع شرایط . آیا۵

 متنوعي گردآوری منابع ها ازداده پدیده، روی بر مؤثر تروسیع شرایط لحاظ کردن منظوربهپاسخ: 

 ،اندبودهن مصاحبه ممکن طریق از که است. مواردی نشده اکتفا کنشگران با مصاحبه به تنها اند وشده
 مقاالت، متون و کتاب کافي طریق از که اند. همچنین مواردیشده تهیه متون و اسناد گردآوری با

 اند.شده تهیه از طریق مصاحبه گردآوری با ،اندبودهن
 است؟ شده منظور روند آیا .2

(، عوامل نوآوریفرهنگ اصلي )مقوله ) یميپارادا مدل از نظریه، در روند منظور کردن برای پاسخ:
که نظریه  است مدل این استفاده از است. با شده گرفته کمک ، راهبرد و پیامد(ایمداخله، ایزمینهعلي، 

تولیدی فاقد دقت  نظریۀ است ممکن نشود، استفاده مدل پارادایمي از که درصورتي شکل گرفته است.
 های الزم باشد.و پیچیدگي

 حدی؟ چه تا و دارند معني یهای نظریافته . آیا1
 کنار هم گذاری و برای داستان و تصویری مدل از های پژوهشیافته معنادارکردن پاسخ: برای

 منسجم بین ارتباطي شکل، دو این رویش یافته به نظریه است. ارائه شده ها استفادهمقوله توصیف

 کند.مي معنادار را هاآن مجموعۀ و کرده ها برقراریافته

 
 پیشنهادها و گیرینتیجه .5

 جهاني روز بحث مختلف هایحیطه در رقابتي هایمزیت آوردن وجود به دلیل به فرهنگ نوآوری
 موجب تواندمي امروز پیروزی. است گرفته قرار هاسازمان و مدیران توجه کانون و آیدمي به شمار

 هاینوآوری مکان و زمان شناخت برای درازمدت، موفقیت برای باید مدیران روازاین .باشد آینده شکست

بر فرهنگ  مؤثردر این مقاله به شناسایي عوامل  .کنند تالش سازماني ژرف هایدگرگوني و انقالبي
 یهازمینه، همچنین راهبرد و ایمداخلهو  ایزمینهپرداخته شد که سه عامل علَي،  و ارتقای آن نوآوری

 ستيدچیرهبه  نوآوریبا مداقه کامل شناسایي شد که نهایتاً از فرهنگ  نوآوریفرهنگ  سازیپیاده
شرایط علَي شناسایي شده بر فرهنگ  .ایمیدهرس برداریبهرهسازماني یا همان صالحیت اکتشاف و 

، نوآوریالزم برای  هاییرساختزسازمان،  هایبرنامهو  هایاستراتژدر پژوهش حاضر شامل  نوآوری
 هایرساختیز. تحول، مدیریت استراتژیک منابع انساني و تغییر و تحول سازماني است ، رهبرییفنّاور

دو قسمت توانمندسازی خالقیت و یادگیری سازماني است، همچنین  یرندهدربرگ نوآوریالزم برای 
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مدیریت استراتژیک منابع انساني شامل آموزش متمرکز منابع انساني، توسعه تیمي، سیستم جذب و 
درت، ق گذاریاشتراكرهبری تحول نیز در برگیرنده به و  سیستم پاداش است طورهمینو  استخدامي

 وآورینشناسایي شده بر فرهنگ  ایزمینهحمایتي است. شرایط  مکانیسمو  نوآوریرفتارهای محرك 
ارزش  گیریجهتاست، که  نوآوریبازار و ظرفیت جذب بالقوه  گیریجهتارزش،  گیریجهتشامل 
 اعضای تکتکآداب معاشرت و اصول خاصي که بر رفتار و حرکات » فرهنگ سازماني صورتبه دو 

 ، ویو و زینگایکسي»سازماني  نوآوریو جو  [34] «حاکم است هاآنسازمان و روابط اجتماعي میان 
و سازنده افراد یا طرح و برنامه شناختي محیط  مؤثرنمایش  عنوانبه، جو سازماني را 2072در سال 

یي برای نشان دادن چگونگي حس هاتالش. این امر اصوالً از طریق اندکرده سازیمفهوم هاآنکاری 
. اگر چنین محیط و فضایي نامناسب باشد، مانع گرددميو حال افراد نسبت به محیط کارشان عملیاتي 

همچنین . تاسشناسایي شده « هد شد و آن را سرکوب خواهد کرددر کل سازمان خوا نوآوریاز ایجاد 
 گیریمتصمیسیستم ارتباطات، در این پژوهش به چهار عامل؛  نوآوریبر فرهنگ  مؤثر ایمداخلهشرایط 

 هایهزمیناشاره شده است. در بخش راهبرد نیز عالوه بر  تیمي، همبستگي تیمي و مدیریت تعارض
 توانميز نی نوآورینیز پرداخته شد. پیامدهای حاصل از  نوآوریراتژی به است نوآوریفرهنگ  سازیپیاده

، افزودهرزشاتعهد به بهبود کیفیت و ارتقای  یرندهدربرگبه حفظ و ایجاد مزیت رقابتي پایدار که خود 
 و مزیت رقابتي از طریق رهبری هزینه، توسعه صادرات، اقتصاد پایدار و مقاومتي، تولید ملي و اشتغال

 آمادگي و (برداریبهرهموجود )صالحیت  وضعیت با امنیت شغلي است، اشاره نمود و نهایتاً با همترازشدن
سازماني یا  دستيچیرهبه  توانميآینده )صالحیت اکتشاف(؛  متغیر وضعیت با سازگاری برای تغییر

، یکسيا نتایج با نتایج به مطابقت توانميحاضر  پژوهش در استفاده چند تواني از سازمان دست یافت.
قدرت، حمایت و همکاری، یادگیری  گذاریاشتراكبه به عواملي همچون  2072 در سال ،ویو و زینگ

تصمیم و  یهامؤلفهسازماني با  نوآوریفرهنگ  یچندبعدنظریه جدید  2008 در سال و توسعه؛ دابني
 یگیرجهتبازار و  گیریجهت) نوآوریو سازگاری سازماني(، نفوذ  نوآوریقصد نوآورانه )گرایش به 

قدرت،  گذاریاشتراكبه  7338در سال ؛ هورلي و هالت نوآوریبرای  سازیپیاده هایزمینهارزش(، 
مارتینز و تربالنچ همچنین و  2072 در سال گومزپادیل ها و حمایت و همکاری و یادگیری و توسعه؛ 

. همچنین در پژوهش حاضر به اشاره نمودند نوآوریبه ارتباطات، و رفتارهای محرك  2003در سال 
، مدیریت تعارض، ظرفیت جذب بالقوه فناوری و علم حوزه در سیاسي مداخالتهمچون  هایيمؤلفه تأثیر

حاصل نظر خبرگان بوده  که شده استاشاره  نوآوریبر فرهنگ  فنّاوریو  نوآوری، استراتژی نوآوری
 از قبل شناسایي نشده است. چارچوب دیگریدر هیچ  است و
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فرهنگ  مدیریت خصوص در اندك تجربه و کشور نوآوری حوزه ضعف به توجه با پژوهش این
سازمان تولیدی  هایشرکتدر  نوآوریفرهنگ  موفق مدیریت برای الگویي به دستیابي دنبال به نوآوری

 الزامات بر عالوهتولیدی  هایشرکت داد نشان پژوهش این نتایج است. صنعت، معدن و تجارت بوده

 تواندمي موانع این کردن برطرف و شناخت که است روبرو نیز موانعي با نوآوریفرهنگ  گیریشکل

 شرح به نیز نوآوری فرهنگ اجرای موانع از برخي نماید. تسهیل را نوآوریفرهنگ  گیریشکل شرایط

 ؛(شوداجرا نمي سادگيبه و است پیچیده نوآوریهای تالش معموالً ) هاتالش اجرای دشواری: استزیر 
 و رودمي خوب خدمات و کاال ارائه انتظار صف، کارکنان از اغلب) کارکنان از نوآوری انتظار نداشتن
 کم تعهد و هاگیریتصمیم در کارکنان مشارکت عدم ؛(ندارد وجود هاآن از نوآوری در مشارکت انتظار

 انتظار نوآور؛ افراد تشویق برای معنادار و باارزش پاداش سیستم نبود شرکت؛ موفقیت و رهبری به هاآن

 تفکر این کشیدن؛ چالش به از ترس دیگران؛ از تبعیت و انطباق برای فشار؛ بدیعهای ایده همه تحقق

 کردن تلقي غیرممکن و گریزی ریسک دهند؛انجام نمي بقیه چرا است خوب جدید حل راه اگر که

 درك شامل و اشاعه آن نوآوریفرهنگ  گیریشکل مناسب شرایط آوری فراهم .غیرمعمول کارهای

 راهبردی اقدام این پیامدها و راهبردی، ایمداخله، ایزمینهعلّي، بستر الزم یا  هایجنبه از صحیح

 گروه برای را شرایط و سازد مواجه کمتری مشکالت با و اشاعه آن را نوآوریفرهنگ  مدیریت تواندمي

 شرایط جمله از کشور کالن محیط متغیرهای. نماید تسهیل نوآوریقوی برای توسعه فرهنگ  مدیریت

 حمایتي نقش خارجي، هایطرف برای امنیت ایجاد اقتصادی، پیچیده اوضاع بهبود ثبات، عدم یا ثبات

 را نوآوریفرهنگ  مدیریت که است مهمي موارد دیگر از فرهنگي ئلمسا و نوآوری و صنایع از دولت

حمایتي، رفتارهای محرك  یسازوکارهاهای خالق، ایده، توجه به متقابل اعتماد .دهدمي قرار تأثیر تحت
ي حفظ و ایجاد مزیت رقابت مدیریت استراتژیک منابع انساني، به، حل مدیریت تعارض، توجه نوآوری

و توجه  سازماني ستيدیرهچ، توجه به اقتصاد مقاومتي و تولید اشتغال پایدار، توسعه صادرات، پایدار
 و صحیح درك با .گیرد قرار مدیران جدی توجه مورد باید تغییر و موجود وضع ثبات به زمانهم
 و ملي کالن سطح در مطلوبي پیامدهای ،نوآوریفرهنگ  بر تأثیرگذار هایمؤلفه درست یریکارگبه

 .شد خواهد حاصل راهبردی و فني مالي، اقتصادی، نتایج جمله از خُرد سطح و صنعت
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