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  چکیده
در این . مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر نوآوري سازمانی در صنعت نشر کشور انجام شد

روش پژوهش آمیخته که جامعه آماري آن در بخش . بررسی تاکید اصلی بر رویکرد نوآوري باز بوده است
تعداد نمونه آماري . هاي تهران تشکیل داده استمتخصصین حوزه نشر و در بخش کمی اساتید دانشگاهکیفی را 

بر اساس مبانی نظري و پیشینه تجربی، عواملی . باشدنفر می 300نفر و در بخش کمی تعداد  30در بخش کیفی 
سوال تهیه و  60ه مشتمل بر اي محقق ساختشامل عوامل ساختاري، مادي، محیطی و فردي شناسایی و پرسشنامه

 89/0پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفاي کرونباخ . اعتبار صوري و محتوایی آن مورد تائید قرار گرفته شد
یافته ها نشان داد که عوامل . جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماري تحلیل مسیر استفاده شد. برآورد شد

که به ترتیب بیتشرین اثر و نقش مربوط به متغیر . اي نوآوري باز نقش دارندمتعدد و مختلفی در ایجاد فض
  . باشدشایستگی هاي محوري منابع انسانی و کمترین اثر مربوط به متغیر دستیابی به بازارها می
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  مقدمه 
ییرات ، عنصر اصلی موفقیت وبقاي هر در دنیاي امروزي، توان سازگاري و اداره کردن تغ

سازمان است و کسب این توانایی ها خود، مستلزم توجه سازمان به خالقیت و نوآوري افراد 
هاي موفق، سازمان هایی هستند که خالقیت و نوآوري، نوك پیکان حرکت آنان سازمان. است

وزي براي ادامه حیات، به عبارتی سازمان هاي امر). 1999احمد و عبداله،(را تشکیل می دهد
بایستی پویا بوده و مدیران و کارکنان آنها، افرادي خالق و نوآور باشند تا بتوانند سازمان را با 

می توان گفت در سیستم . این تحوالت منطبق ساخته و جواب گوي نیازهاي جامعه باشند
لید موفقیت اقتصاد جهانی و رقابت روزافزون موجود، خالقیت و نوآوري در حکم بقا و ک

امروزه موضوع نوآوري توجه بسیاري از دانشمندان و ). 13980صمدآقایی، (سازمان است
و از اهمیت بسیار زیادي در . محققان از رشته هاي مختلف را به خود جلب کرده است

سازمانهاي پر از تغییر و تحول امروزي براي رقابت با سازمانهاي رقیب و ماندن در چرخه 
رده است ، چرا که نوآوري به عنوان عامل مهم و حیاتی سازمان ها به منظور تحوالت پیدا ک

سازمان ها با . ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده و متغیر امروزي می باشد
نوآوري بیشتر، در پاسخ به محیط هاي متغیر و ایجاد و توسعه قابلیت هاي جدیدي که به آنها 

ضرورت ).1388برومند و رنجبري، (بهتري برسند موفق خواهند بود اجازه دهد به عملکرد
وجود خالقیت و نوآوري در سازمان ها تا حدي رسیده است که برخی منابع نبود آن را با 

سازمانی که خالقیت و نوآوري ).  1384محمدي، (اندنابودي سازمان در درازمدت یکی دانسته
از این رو سازمان ها . طول زمان از صحنه محو می شود نداشته باشد، نمی تواند بقا یابد و در

هم در سطح فردي و هم در ( پیوسته در جستجوي راههایی هستند تا خالقیت و نوآوري را 
زیرا افزایش ). همان منبع(تقویت نموده و موانع آن را در سازمان برطرف نمایند) سطح سازمانی

ت و کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها، خالقیت در سازمان ها می تواند به ارتقاي کمی
جلوگیري از اتالف منابع، افزایش رقابت، افزایش کارایی و بهره وري، ایجاد انگیزش و 

در واقع می توان گفت که در محیط متغیر و دانش ). 2003رانگ، (رضایت شغلی منجر شود
به نیاز هاي  محور کنونی تنها سازمان هاي نوآور می توانند موجودیت خود را حفظ کرده و

در واقع می توان گفت که سازمان هاي نوآور . مشتریان و ذي نفعان در اسرع وقت پاسخ دهند
نوآوري را می . بهتر و سریعتر از سایر سازمان ها می تواند به چالش هاي محیطی پاسخ دهند

ي از نوآوري پنجره ا. توان فرآیند ایجاد تعییرات نو، سازنده و موفق در بازار تعریف کرد
فرصت هاي جدید را به روي سازمان می گشاید به همین دلیل الزم است که سازمان ها 
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هاي نوآورانه را در دستور کار خود قرار داده و منابع و محدویت هاي موجود در این فعالیت
  ). 1390چوپانی، (زمینه را شناسایی و درصدد بهبود منابع و رفع محدودیت ها برآیند

حاکی از آن هستند که نمی توان مفهوم نوآوري را صرفا به نتیجه ساده  پیشرفت هاي اخیر
افزون بر این نوآوري فرآیندي است که تردید و بی . فعالیت در امر تحقیق و توسعه دانست

 ،تقسیم منابع تغییر یابد ،چرا که قابلیتها باید تجدید و تقویت شوند. ثباتی ایجاد می کند
از این رو مدل به . قرار گیرد و استراتژي مجددا مورد ارزیابی شودسازماندهی مورد تجدید نظر 

بنابراین در). 1387واعظی نژاد و صادقی،(کار گرفته آن داراي اهمیت ویژه اي می باشد
فراوانیفشارزیرراه نوآوري،درخودتوانمندیهايباالبردنبرايشرکتهاصنایع،ازبسیاري

فعالیتهايفهرستصدردرنیز نوآوريامروزاقتصادياردشودوراندرحتی. دارندقرار
سرخودشانآزمایشگاههايازتنهانوآوريانتظار ندارندهمگانچندهردارد،جامدیران
فرایندیامحصول،جدید،تکنولوژيبرايخودشنوآورانهبر منایعتنهاشرکتیک".برآورد

از منابعنوآوريبرايحیاتیهايروديوبهنیازشرکتبلکه،. نیستمتکیتوسعه محصول
بنگاهپنداردکه میاستپارادایمیبازنوآوري). 2008موریس و همکاران،(دارد بیرونی

ایندر. نمایداستفادهبخوبیبازاربهو خارجیداخلیمسیرهايوهايایدهازبایدوتواندمی
بهبراحتیتواندمینوآوريوشودیمترنفوذپذیرو  محیطشبنگاهیکبینمرزهايپارادایم

منابعازوسیعیطیفنظامند،ايشیوهبهبازنوآوري. کندپیداجریاندرون بنگاهوبیرون
نماید،میکشفوترغیبهاي نوآوري،فرصتآوردنبدستبراي راخارجیوداخلی

ازوسیع،طوربهودشومیشناساییشرکتمنابعوقابلیتهاباکهآگاهانه ايهايیکپارچگی
با توجه ).  2006وست و جالیر، (کندمیبرداريبهرهچندگانهکانالهايطریقاز فرصتهااین

به اهمیت و لزوم پارادایم نوآوري باز در شرکت هاي امروزي، پژوهش حاضر با هدف 
  .شناسایی عوامل موثر بر نوآوري باز در صنعت نشر ایران می باشد

  
  مبانی نظري

یادانشمندانتوسط افراد،بستهمحیطیدربیفتد،اتفاقبازشکلبهنوآورياینکهازقبل
نوآورياصطالح. افتدمیاتفاقانداستخدام شدهشرکتیاسازمانتوسطکهمتخصصگروهی

ديآنتونیواسکاتتپدونچسبرو،هنريباز توسطنوآوريپاردایممعرفیازبعدبسته
افتدمیاتفاقهاییشرکتدربستهنوآوريتئوري). 1388مشدئی و تقوي، (شد مرسومویلیامز

وخلقدرشرکت بایداینرواز.دارندآنموفقیتنوآور برايکنترلبهاعتقادآنمدیرانکه
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کنترلپشتیبانیومالیامورخدمات،توزیع،وپخشبازار،محصول،برعالوهنیزهاایدهتولید
علتبهفناوريهايحوزهازبرخیدرکهاستاینتفکرایناصلیعلت. کنداعمالنظارتو

بنیاندانشهايشرکتها،دانشگافکري درمالکیتهايساختزیرنبودنیزوفناوريماهیت
خود درتاشدندآنبرهاشرکتبعضیبنابراین. نبودندفعالچنداندانشسازيتجاريدر

تاسیسراخودتوسعهوتحقیقهايبخشروياینازووندشکاربهدستتحقیقيزمینه
نظارتوکنترلسازماندروندرخودجدیدمحصوليي توسعهچرخهکلبربتوانندتاکردند
کهشدندتبدیلخود کفانسبتاًهاییقلعهبهتدریجبههاشرکتاین). 1387ملیسا،(کننداعمال
مدل نوآوري باز . داشتندخارجمحیطدرهاسازمانسایروهابادانشگاهمحدوديبسیارارتباط

  .ترسیم شده است 1در شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل نوآوري بسته. 1شکل 
  

داخل درصرفاتحقیقاتیهايپروژهکهاستاینشده،مدل نوآوري بسته آوردهدرآنچه
بابستهوريمفهوم نوآ. شوندمیتزریقبازاربهسازمانقیفطریقازوسازمانیمرزهاي
نوآوريزمینهدراخیرتحقیقاتیهايپروژهزمینهواستمرتبطکاربر،نوآوريچونمفاهیمی
به نیازآمیزموفقیتنوآوريکهکندمیعنوانبستهنوآوريپارادایمبطور کلی.استگردیده
.نمایدلکنترایده رامدیریتوخلقبایدکمپانییکوداردفکريمالکیتومالکیتکنترل،

زمینهدرهادولتوهادانشگاهکهیعنی زمانیگرددمیبربیستمقرنآغازبهبستهنوآوريریشه
تصمیمهاکمپانیازبرخیبنابراین. بودندنداشتهاساسی برگامهايهنوزعلمسازيتجاري
مامت.باشندداشتهراخودشانتوسعهوتحقیقواحدهايوتحقیقات اختصاصیکهگرفتند

وايشکل بستهبهنوآوريواقعدروبودمتمرکزکمپانیدرجدیدخدماتوکاالچرخه تولید
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پنداردکه میاستپارادایمیبازنوآوري). 1388مشدئی و تقوي، (داشتجریانايبسندهخود
هاستفادبخوبیبازاربهو خارجیداخلیمسیرهايوخارجیهايایدهازبایدوتواندمیبنگاه
نوآوريوشودمیترنفوذپذیرو  محیطشبنگاهیکبینمرزهايپارادایمایندر. نماید

کهشودمیفرضبازدر نوآوري. کندپیداجریاندرون بنگاهوبیرونبهبراحتیتواندمی
مند  بهرهنیزسازمانازخارجهايایدهازسازمانیدرونهايایدهبرعالوهتوانندمیهاشرکت

اصلیایده .شودمینفوذپذیرترآنپیرامونمحیطوهاشرکتبینمرزهايترتیباینبه.دشون
میتوانددانشآندرکهدانشانتشاروسیعدنیايدرکهکندبیان میتئورياینپشتدرنهفته

خوددرونتحقیقاتبرتنهانمی توانندهاشرکتشود،خارجآنازیاواردسازمانبهراحتیبه
رانیازموردهايلیسانسیانوآوريدیگر،شرکتهايازبایدلزومصورتدروکنندکیهت

کهاستاختراعاتازاکوسیستمىباز،نوآوريازمنظور). 2009کینگ هان، (کنندخریداري
تجارتجهانبهراتعبیرچسبرو،  این. جریان می یابدمعینمرزهاىامتداددرایدهوعلمآندر

فرضاینبرمبتنىالگویىبازنوآوري« باز را اینگونه تعریف کرده است نوآوريکرد،معرفى
هاىایدهازبایستمىوتوانندمىهستند،خودتکنولوژىارتقاءدنبالبههاشرکتاگراست

بازنوآوري). 2003چسبرو، (کننداستفادهبازارخارجىوداخلىهاىایدههمانندخارجى
هاي نوآوري، فرصتبرايخارجیوداخلیمنابعازوسیعیدامنهو کشفاتیکسیستمتشویق
متفاوتطریق کانالهايازهافرصتازبرداريبهرهوبنگاهمنابعوهاظرفیتهشیارانهتجمیع

هاشرکتکهشودمیفرضکهاستپارادایمیبازنوآوري).  1388مشدئی و تقوي، (است
نیزووداخلیخارجیهايایدهازپیشرفتهآوريفنبهتکیهباهمانطوربایدومی توانند
هايایدهازيترکیببازنوآوريفرایندهاينمایند،استفادهبازاربهو خارجیداخلیمسیرهاي

استفادهبازنوآورييفرآیندها. باشدمیهاسیستمهاسیستموازطریق معماريخارجیوداخلی
.باشدمیهاسیستمومعمارياینبراينیازموردالزاماتاي تعریفبرکاروکسبهايمدلاز

میارزشایجادبهداخلیوخارجیهايدو ایدههرازگیريبهرهباکاروکسبمدل
هاي مشترك داخلی با قابلیت برون نوآوري باز عبارت است از تالش). 2007چسبرو، (پردازد

، در جهت بکارگیري دانش داخلی و خارجی در سپاري و یا ترکیبی از چندین روش مختلف
راستاي افزایش ارزش اقتصادي زنجیره، تسریع، توسعه محصول و متراکم نمودن بازار ایده در 

افتدمیاتفاقمهمدو فاکتورطریقازبازنوآوريطول توسعه محصول یا خدمات روند
عمرکاهشرقابتی وايافزایش فشارهدوموبازاردموکراسیاول: )1390اسفندیاري، (
دنیايکهاستاینداردباز وجودنوآوريپشتکهاصلیایده. بازاردرمحصول) تقاضاي(
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تحقیقاتطریقازآنهاهمهبهتواندسازمان نمییابنگاهکهداردوجوددانشازوسیعی
سایرازبنگاهدروندرخصوصیتحقیقاتبجايبلکه بایدیابد،دستخودشاختصاصی

اقدامهاکمپانیسایرازخریداريیااختراعثبتومجوزهافرآیند اعطايطریقازتحقیقات
ازدر خارجونگیرندقراراستفادهموردبنگاهدروندرصرفانیزداخلیاختراعاتبعالوه .نماید

توسعهوتحقیقفرآیندبخشی ازهاشرکتمدلایندر. شوندسازيتجاريسازمانیاشرکت
ورقباجدیدمحصوالتمرتباواستفاده کردهخارجیهايایدهاز. می کنندسپاريبرونرا

گذاريسرمایهاندبودهموفقکهمحصوالتیسپس روي.کنندمیرصدراپیشروشرکتهاي
 انجاممشتركهمکاريتحقیقاتیمراکزدیگرورقباهم بامواردبعضیدر. کنندمی
  .آمده است 2مدل نوآوري باز در شکل ). 1387قی، واعظی نژاد و صاد(دهندمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل نوآوري باز. 2شکل 
  

هادانشگاهرقبا،ازوروديمنابعدر کسبايفزایندهطوربههابر اساس مدل فوق، شرکت
ایندارايبازنوآوريمدلبسته،نوآوريمدلبرابردر. می شوندفعالهاسازماندیگرو

به منظوررااستعدادباالترینباکارمندانیتواندنمیلزوماًشرکتیکهاست کدیدگاه
ازاطمینانبرايفرآیندهاياستبنابراین الزم). 1389مشدئی و تقوي،(کندجذبنوآوري

نمیکارشرکتبرايباهوشافرادهمهزیراکند،پیداتوسعهسراسر شرکتدرهاایدهجریان
دارايبیشتروروز بیشترهرنوآوري. استافزایشحالدردانشجغرافیاییپراکندگیوکنند

).  همان منبع(کندمیدرگیرعرصهدر اینرابیشتريبازیگرانوشودمیجهانیطبیعتی
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با توجه   .نوآوري کنندتنهاییبهتوانندنمیهاشرکتکهاستضرورينکتهاینبنابراین درك
خالصه  1تفاوت میان نوآوري بسته و باز را به شرح جدول به مبانی نظري مطرح شده می توان 

  .کرد
  تفاوت بین اصول نوآوري باز و بسته) : 1(جدول شماره 

  
  اصول نوآوري بسته  اصول نوآوري باز

راآنهابایدمابنابراینکنندنمیکارمابرايباهوشافرادهمه
شرکتازخارجباهوشافرادتخصصودانشازوبیابیم

  نماییمبرداريهبهر
مابرايما،کاريزمینهدرباهوشافراد

  کنندمیکار

R& D نمایدایجادتوجهیقابلارزشتواندمیخارجی;R& 

D استنیازموردارزشاینازبخشیمطالبهبرايداخلی.  
بایدخودمانما R& Dاز بردنسودبراي

آنازودهیمتوسعهکشف کنیم،راآن
  نماییمبرداريبهره

ازبردنسودمنظوربهتحقیقاتکردنآغازبراياجباريما
  نداریمآن

بازارکنیمکشفخودمانآنرامااگر
  کردخواهیمتصرف اولراآن

آوردنبدستازبهتربهتر،کاروکسبمدلیکساخت
  استآنبازاراولیه

یکسازيتجاريبرايمااگر
  ایمبرندهما باشیم،اولنوآوري،

ماببریمخارجی وداخلیهايایدهازبهترياستفادهمااگر
  شدخواهیمبرنده

درراهاایدهبیشترینوبهترینمااگر
  شدخواهیمبرندهماکنیم خلقصنعت

بهرهمان فکريمالکیتدیگرازحقوقهاياستفادهازبایدما
هکهرزمانرادیگرفکريمالکیتحقوقبایدوشویممند

  نماییمخریداري دهندمیترقیراماکاروکسبمدل

کنترلرامانفکريمالکیتبایدما
ایدهازمارقبايکه ايگونهبهکنیم

  نشوندمندبهرهماهاي
  ).1389مشدئی و تقوي، :منبع(

  
  ي نظري در بروز نوآوريهابررسی داللت

زمانها و منابع انسانی و مادي را هاي مدیریت در مسیر تحول خویش، ساها و سبکنظریه
: مهم ترین این نظریه و سبک ها، نظریه هاي. دست خوش تغیرات و تحوالت بسیاري کرده اند

  .هستند... ، سیستمی، اقتضایی و )مکتب روابط انسانی( کالسیک، نئوکالسیک
  

  نظریه کالسیک) الف
ته می شود و به او به چشم ابزار ي کالسیک، فرد به عنوان انسان اقتصادي در نظر گرفدر نظریه

مقررات خشک و انعطاف ناپذیر، جمود شخصیت، خود جاودانگی . عقالیی تولید نگاه می کنند
و خود محوري امپراتور گونه ، وجود قدرت بیش از حد در دست افراد نامناسب و نگرانی و 
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نقل از  تورانی،  ، به1993هیکس و گولت، (اضطراب ، جنبه هاي منفی نظریه ي کالسیک هستند
در چنین سازمان هایی چه انتظاري می توان داشت تا افراد و کارکنان آن به نوآوري ). 1385

همین منبع می گوید که نظریه کالسیک و بوروکراسی به عنوان جریان غالب آن، . بپردازند
موقعیت هاي هنگامی که با فشارهاي جدید مانند نوآوري و ابداع مواجه می شوند، آنان را مزاحم 

این نظریه با دیدگاهی خشک اغلب از روي آوردن به نوآوري به عنوان عنصر . موجود می دانند
همچنین عالقه مندي نظام ). 1389اسدالهی و دشتی، (اسلی پیشرفت و تکامل سازمان طفره می رود

ن یکی به جاودان سازي چهارچوبها و روشهاي قدیمی را می توا) کالسیک(مبتنی بر این نظریه 
یک عضو ساده سازمان . دیگر از دالیل استقبال نکردن نظریه کالسیک از نوآوري را در دانست

، عالقه ي مفرطی به فنون و صنایع )براي مثال یک کارشناس شیمی( مبتنی بر نظریه کالسیک
عالوه . در نتیجه در برابر روشهاي نوین به مخالفت می پردازد. قدیمی دوران تحصیل خود دارد

ر نظریه ها و نگرش هاي کالسیک مدیریت، ساختار مکانیکی و بروکراتیک سازمانی نیز از ب
بروکراسی دشمن قسم « رابرت مایکل معتقد است که . داللت هاي آشکار در نفی نوآوري است

چرا که روح  دیوان ساالرانه در سازمان، باعث تباهی شخصیت و » خورده ي آزادي فردي است
همچنین در این نظام، تکبر و خود بینی نسبت به زیردستان و پستی و . می شود تولید فقر اخالقی

از این روي، به رغم وجود کارکنانی نوآور و خالق نباید . دنائت نسبت به فرادستان وجود دارد
  ).1385تورانی،(انتظار بروز و گسترش نوآوري را داشت 

  
  نظریه نئوکالسیک )ب

نئوکالسیک است که داللت هاي مثبتی در بروز نوآوري  در مقابل نظریه کالسیک، نظریه
این نظریه که با نتایج پژوهشهاي مازلو، هرتزبرگ، التون مایو و مک گریگور  به ترتیب . دارد

در زمینه هایی چون نیازهاي پنج گانه انسان، نیازهاي بهداشتی و انگیزشی، مطالعات هاثورن و 
ست، رویکرد کامًال متفاوتی نسبت به انسان عجین و همراه گشته ا yو  xنظریه هاي 

صاحبان این نظریه معتقدند که انسانها عاطفه، احساس، کرامت و عقل و شعور دارند و .دارد
به عبارت دیگر انسانها سرشار از استعداد و نبوغ اند و .نباید به آنان به چشم ابزار تولید نگریست

گوناگون اجتماعی، چون حرمت و احترام،  عالوه بر نیاز مادي و فیزیکی، داراي نیازهاي
تامین این نیازها، موجب می شود که افراد بهتر زندگی کنند، . خودشکوفایی و خودیابی هستند

تاکید در واقع با ).1385تورانی،( بیشتر بیندیشند و به استعدادها و توانمندیهاي خویش پی ببرند 
مل کیفی و احساسی فرد، نقص مکتب بر جنبه هاي رفتاري و روانی و سعی در شناخت عوا

تنئوکالسیک با اصالح ساختارهاي .کالسیک را که از معنویت انسان بسیار دور بود جبران کرد



109  شناسایی عوامل موثر بر نوآوري سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوري

خشک بی روح کالسیک و توجه به فرد به عنوان انسانی با احساس و  عقالیی، غیر شخصی،
معیار هاي قابل  د،داراي تأثیر پذیریهایی اجتماعی که عملکردش را تحت الشعاع قرار می ده

این نظریه روي جنبه هاي اجتماعی و   ).1379،همکارانو  حسینعلی(قبولی ایجاد کرده است 
وران شناسی افراد، چه به عنوان فرد و چه گروه هاي کاري تأکید می کند و سازمان را مجموعه 

در مقایسه با این تعریف ، . گروه هاي انسانی می داند که اهداف مشترکی را  دنبال می کنند
تعریف نظریه ي کالسیک از سازمان که بر ساختار رسمی، نظم و ترتیب و عوامل اقتصادي 
متمرکز شده است، از اهمیت بیشتري برخوردار است؛ زیرا بر عوامل اجتماعی کار، سازمان غیر 

نظریه نئوکالسیک، بیشترتفاوت هاي موجود بین . رسمی و احساسات انسانی تأکید می ورزد
اسداللهی و دشتی، (راد را که در نظریه ي کالسیک خذف شده بود، مورد توجه قرار می دهد اف

چرا که این نظریه به .نظریه نئوکالسیک داللت هاي مثبتی در بروز نوآوري دارد). 1389
کارکنان به دید ابزار گونه نگاه نمی کند که از خود اختیاري ندارند بلکه به آنها به عنوان فردي 

ته می شود که داراي احساس، کرامت ، عقل و شعور هستند که سرشار از استعداد و نبوغ نگریس
می توان گفت که . اند و می بایست به نیازها و تفاوت هاي  فردي هر یک از آنها توجه شود

نوآوري در سازمانی که بر مبناي نظریه نئوکالسیک بنا نهاده شده باشد،  رشد و شکوفا می شود 
دیران تابع این نظریه براي تلفیق هدف هاي فردي و سازمانی، به کارکنان خود م« چرا که 

آزادي عمل بیشتر می دهند، خالقیت و نوآوري را تشویق می کنند، کنترل را به حداقل می 
و .  رسانند و براي جذاب تر کردن کار و ارضاي نیازهاي سطوح عالی ترکارکنان می کوشند

ارکنان مثبت باشد، آنان را مسئولیت پذیر بار می آورد و در چنین اگر نگرش مدیران نسبت به ک
). 1389اسدالهی و دشتی،(»حالتی، خالقیت و نوآوري کارکنان افزایش می یابد

  
    نظریه سیستمی )ت

از دیگر نظریه ها، یکی نظریه ي نوین یا سیستمی است که کلیه عناصر سازمان را مورد 
یه سازمان به عنوان سیستمی وفاق پذیر یا سازوار مورد نگرش در این نظر. توجه قرار می دهد

به عبارت دیگر، سازمان یک سیستم اجتماعی پویاست که از همکاري افراد . قرار می گیرد
نظریه دیگري نیز به نام نظریه یادگیري ). 1385تورانی،(براي تأمین نیازها به وجود می آید 

گیرنده وجود دارد که در فرایند نظریه سیستمی و با تکیه سازمانی یا به عبارت دیگر، سازمان یاد
بر آن به وجود آمده است و سازمان را به مثابه سیستمی باز، صاحب اندیشه و زنده در نظر می 

سازمانهاي یادگیرنده با . سازمانها براي نوآوري و پویایی نیاز به یادگیري مستمر دارند. گییرد
شها و تواناییهاي افراد خود و بر اساس درسهایی که به تجربه بهره گیري از دانش، هنرها، ارز
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در این نظریه ، . می آموزند، به طور مستمر تغییر می کنند و عملکرد خود را بهبود می بخشند
اگر سازمانها و مدیرانشان بخواهند به حیات خود ادامه . است» خالقیت و نوآوري« شعار اصلی

، باید نوآور باشند و به طور مستمر خود را با موفقیتهاي دهند و در بلند مدت کامیاب شوند
جدید تطبیق دهند و در بلند مدت کامیاب شوند، باید نوآور باشند و به طور مستمر خود را با 

  ).1389اسدالهی و دشتی،(موفقیتهاي جدید تطبیق دهند 
  

  نظریه اقتضایی) ث
این نظریه بر آینده نگري . جاي تعمق داردداللتها و تأثیر نظریه اقتضایی نیز در ایجاد نوآوري 

جنبه هاي انسانی در .  تأکید دارد و باریک بینیهاي محدود کننده نظریه هاي فبلی را کنار می گذارد
این نظریه با قوت هر چه تمام تر ظهور می یابند، اما به علت وارد کردن عواملی چون فناوري و نظام 

بدیهی است ، نگاه به آینده نیازمند نوآوري .  قی می شوداقتصادي در دیدگاه خود، کامل تر تل
تنها افراد و سازمانهایی می توانند آینده نگري کنند که به خالقیت و نوآوري روي آورند و . است

بررسی مطالعات و پژوهش هاي علمی درباره ي نظریه ها و ). همان(در گسترش آن اهتمام ورزند
نشان می دهد که بسیاري از انگیزه ها و روحیات خالق و  سبک هاي گوناگون مدییریت به خوبی

افراد فی النفسه خالق و . نوآور و کارهاي خالقانه و نوآورانه متأثر از نظریه ها و سبک هاي مدیریتند
نوآورند، ولی اگر در سازمانی کار بکنند که متأثر از نظریه کالسیک و داراي ساختار مکانیکی و 

د، فرایند نوآوري و خالقیت در آنها با مشکل مواجه می شود و حتی سبک مدیریت دستوري باش
براي . در سازمان با ساختار برورکراتیک، مدیر نوآور نیز ره به جایی نخواهد برد. ناتمام خواهد ماند

نوآوري، نها وجود مدیر و کارکنان خالق و نوآور کافی نیست، بلکه باید ساختار،  راهبرد، محیط، 
زه و چرخه حیات سازمان، توان کنترل منابع انسانی آن، فرهنگ و صاحبان قدرت نیز از فناوري، اندا

  ).1385؛ به نقل از تورانی ، 1996البیچ، (نوآوري حمایت کنند 
  

  ثر بر نوآوري بازعوامل مؤ
. سازمانی صورت گرفته استنوآوريتحققدرمشوقوموثرتحقیقات زیادي حول عوامل

هاي ذکر  ات و کارهاي علمی انجام شده در زمینه نوآوري سازمانی و مدلپس از مطالعه تحقیق
در نهایت این . شده در این خصوص، عمده ترین متغیرهاي موثر مورد شناسایی قرار گرفت

تقسیم بندي شده ) فردي، سازمانی، مالی، بازاري و محیطی(متغیرها و عوامل به پنج دسته کلی 
  .  اندزیر ذکر شدهاند که به طور خالصه در جدول 
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    مهمترین عوامل موثر بر نوآوري سازمانی: 2جدول 
عوامل  شاخص  پژوهشگران  توضیحات

مشترك هاىارزشازاىمجموعه
پذیري، مخاطره کردن خواه از  ریسک

  جنبه مالی، روانی یا اجتماعی

، )1992(، بولین )1983(اوچ 
  ،)1380(صمدآقایی 

، دسی و لنون )1992(برولین
)2000(  

مت
شها

دي
ل فر

وام
ع

  

بدین معنی که این افراد در مواجهه با 
وضعیت هاي ناشناخته یا تعریف نشده 

پذیري باالیی دارند ؛ زیرا   قابلیت انطباق
اقدامات نوآورانه اساسا به عنوان پاسخ 
به ابهام رخ داده و از درون ابهام معنی 

بنابراین بایستی  همواره با . می شوند
  یک فرصت بر خورد کرد ابهام به مثابه

،  )1976(، آلبام)1966(بارون
  برولین

،استرنبرگو البارت )1992(
)1991(،  

، فورد و )1994(نلسون وکوئیک
  گیویا

، کاظم پور )1983(، اوچ )1995(
)1391(  

هام
ل اب

حم
ت

از مهمترین ویژگیهاي  افراد نوآور 
بدین صورت که . پذیري است ریسک

اطره بودن ماهیت خالقیت بیانگر پر مخ
اقدامات خالق بعضی . این کار است

اوقات با شکست مواجه می شود، اما 
افراد خالق باید بتوانند بدون توجه به 
خطرات ، شکست را پذیرا شوند و 
نقطه برجسته سازمانهاي خالق تعهد 
نسبت به منابع مخاطره آفرین جهت 

  باشد تعقیب احتمالهاي خالق می

، )1991(استرنبرگو البارت 
  ،)1998(بوهم

، اوچ )1995(فورد و گیویا 
)1983(،  

، صمدآقایی )1992(بولین 
)1380(  

ري
پذی

ک 
ریس

گیرند خودشان تصمیم میمستقل افراد 
که چه هدفی را انتخاب کنند یا اینکه چه 

انجام دهند؟ چه وقت آن را کاري را
انجام دهند؟ چگونه انجام دهند؟ و چه 

امی این ند؟ در تما زمانی آن را متوقف
موارد تمایالت، ترجیحات و خواسته 

کننده رفتار افراد عامل تعیین درونی هاي
  نه عوامل بیرونی است ، بوده

، )1992(،  برولین)1976(آلبام
  دسی و لنون

الل  )2000(
ستق

ا
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اعتماد به نفس اساساً به انتظار غلبه 
رفع موانع یت آمیز بر چالشها وفقمو

کلی بر این یا به طور اطالق می شود،
باور اشاره دارد، که شخص می تواند 

 یامور را مطابق خواسته هاي درون
متضمن انجام و دخویش پیش بر

یت آمیز تکلیف بخصوص یا فقمو
  می باشد خاص ینقش نپروراند

، چن و )1389(واعظی و چوپانی 
، )1993(، گاردنر )2005(وانگ  

دراستارك و، )2001(ساتون 
)1974(  

به ن
ماد 

اعت
ف

س

کانون کنترل به این معنی است که 
حاکم بر ) و نه شانش و سرنوشت( فرد

زندگی خویش است و می تواند 
  زندگی خود را کنترل کند

، یاسینی و )1389(جمشیدي 
، احمد پور و )1390(جفره
، رسولی، انصاري )1383(عزیزي 

رل  )1389(و نجاتی 
کنت

ون 
کان

  

انگیزش هر نوع تأثیري است که موجب 
قویت، جهت گیري و بروز رفتار انسانی ت

  .و رفتار خالقانه و نوآورانه می شود

، )1384(حضوري و خدادحسینی 
، سعیدي کیا )1383(فیضی 

یزه  )1385(
انگ

هنگامی که شخص زمان زیادي را 
ي خاص می کند ، اصرف مسئله 

احتمال زیادي وجود دارد که از درون 
 پاآن کار ، دستاوردي بدیع و ارزشمند 

عرصه وجودبگذارد ، زیرا اقدامات  به
مختصري که طی زمان طوالنی صورت 

گرفته، با هم ادغام شده و پیشرفتی 
  تحول برانگیز را بوجود می آورد

، ساتون )1989(استرینبرگ 
  ، کاظم پور)2001(

، رسولی، انصاري و )1391(
  ،)1389(نجاتی 

نسب، اردکانی،طباطباییسعیدا
  منفردکنجکاو

، ویسبرگ )1389(یو حکاک
)1992(،  

  )1995(فورد و گیویا 

مت
ستقا

 و ا
کار

پشت

ساختار سازمانی بستر فعالیت هاي 
سازمان است و تغییرات فوق نیازمند 

ساختار .تحول در ساختار سازمانی است
سازمان نوآور، باید ساختاري انعطاف 

پذیر که ارتباطات افقی و عمودي 
 سازمان را سهل و روان و شرایط را

براي فرایندهاي خالقیت و نوآوري 
  باشدکند،تسهیل و تسریع می

، )2006(نسوردین، رامایا و بنگ 
  تورن بري

واندرسونکینگ،)2002(
  مکران، )1995(

امیري مالصادقی، )1996(
  ، نانچیان)1386(

  )1385(، سعیدي کیا )1387(

ري
ختا

 سا
اي

یره
متغ

  

انی
ازم

ل س
وام

ع
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مشابهیهايفرهنگنوآورهايسازمان

ووتوفیقاند،آزمایشمشوقآنها.دارند
. دهندمیپاداشرادوهرشکست
متاسفانه.کنندمیتحسینرااشتباهات

خاطربهرامردمسازمانهاازبسیاريدر
بهنهودهندمیپاداششکستنبود

  .توفیقوجودخاطر

امیري مالصادقی، )1996(مکران
)1386(،  

ي کیا ، سعید)1387(نانچیان
)1385(،  

گی  ،)2001(اتون ، س)1992(ویسبرگ 
رهن

ي ف
رها

متغی
  

ايگونهبهنوآورومبتکرسازمانهاي
راخوداعضايپیشرفتوآموزشفعال
روزمسائلجریاندرتابخشندمیارتقاء

باالشغلیامنیتخودکارمندانبهباشند،
درکهنترسندکارمندانتادهندمی

راافرادوشوند،میاخراجاشتباهصورت
  .شوندتغییرقهرمانانتاکنندمیتشویق

، ویسبرگ )1385(سعیدي کیا 
  ، ساتون)1992(

، )1391(، کاظم پور )2001(
  انصاري ورسولی،

، استرینبرگ )1389(نجاتی 
انی  )1989(

 انس
ابع

ي من
رها

متغی
  

تعریف واحدي براي آن وجود ندارد و 
ه عوامل درون سازمانی را مجموع

خود بر شود که به نوبه شامل می
  .گذارنداثربخشی سازمانی تاثیر می

، سعیدا)1389(امیري 
  نسب،اردکانی،طباطبایی

، )1389(منفرد، و حکاکیکنجکاو
  یزدخواستی و

، عابدي و مرادي )1389(شیرازي 
  ، الکینز)1389(

، گمکسلو لو، الل و )2003(و کلر 
  ،)2009(آرزو 

و آنه جانگا، دانگ، چوب، وو، 
  ، خان،)2003(

، کارك )2009(رابیا، اباید و فاتیما 
  ،)2002(و شمیر 

شورکی،، کارگر)1992(برولین 
، )1389(پور، و منصوريشهابی

، )1389(ساالر زرهی و هاشمی
، )1389(واعظی چوپانی و فشالنج

دبیري خرمپور،سرفرازي، قلی
، ماکویی، شفیعا، و کاظمی)1389(

و، ژاهویی، ، چن، جین، ز)1389(
  )2005(آنکویین و وانگ 

مل 
عوا

ایر 
س

)
گی

ماهن
ش، ه

پادا
تم 

سیس
ت، ،

اطا
ارتب

الی
ت ع

دیری
ت م

مای
، ح

ري
رهب

ک 
 سب

،
(  
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فضاي رقابتی پیچیده به سازمان ها 
اجازه ایستایی و سکون نمی دهد و 

شرط بقاء آنها را پویایی،پیش نگري و 
راهکار تحقق .بهره وري قرار داده است

ي هر اندازه و هر نوع این شروط برا
  سازمانی، نوآوري سازمانی است

، ساالرزرهی و )1389(درستکار 
  )1389(هاشمی

جانگا، دانگ، چوب، وو، و آنه  ،
  ، خان،)2003(

  ،)2009(رابیا، اباید و فاتیما 

تی
رقاب

ي 
ضا

ف
  

طی
محی

مل 
عوا

  

سازمان ها باید براساس وضعیت محیط 
برنامه ریزي .ریزي نمایندبرنامه

ت و عدم دقت کافی به وضعیت نادرس
اقتصادي محیط،سازمان هاي زیادي را 

  با شکست مواجه کرده است

، ساتون )1989(استرینبرگ 
  ، کاظم پور)2001(

، سعیدا)1391(
  نسب،اردکانی،طباطبایی

منفرد و حکاکی کنجکاو
  ، نانچیان)1389(

  )1385(، سعیدي کیا )1387(

سب
 منا

دي
صا

ط اقت
شرای

  

محیطدرتغییراتومتدابهپویایی
وفناوريفرآیندازناشیکهشرکتها،
پویایی. دارداشارهمی باشد،رقابت

ادراكثباتیبیدهندهنشانهمچنین
  .استبنگاهبازاردرتغییراتادامهو

جانگا، دانگ، چوب، وو، و آنه 
  ، خان،)2003(

، )2009(رابیا، اباید و فاتیما 
  ،)2002(کارك و شمیر 

  )1992(برولین 

انی
ازم

ی س
ویای

پ
  

درکهاستانکارناپذیرحقیقتیاین
رشدحالدرارتباطیوجودصورت

دانشگاهها، موسساتبینپیشروندهو
وتحقیقهايبخشدولتی،تحقیقاتی

پاركوتولیديهاياتحادیهتوسعه
می توانشرکتهابافناوريوعلمهاي

پروژه هايدرتمامی فرآیندها
. دهدقرارخودتاثیرحتترانوآوري

منبعیعنوانبهتوانندمیمراکزاین
مورد فناوريتامینبراياطمینانقابل

موردنوآوريهايپروژهنیاز براي
  .بگیرندقراراستفاده

، )1389(گلدسته و جمشیدي 
  ،)1996(مکران
امیري مالصادقی

  ،)1387(،نانچیان)1386(
چن و وانگ  ، )1385(سعیدي کیا 

)2005(،  
  )2001(، ساتون )1993(گاردنر 

ري
ناو

ي ف
ختها

رسا
زی
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تمامی نوآوران باید بر ارزش خالقیت 
براي ارضاي نیاز مشتري تاکید داشته 

باشد، از آنجایی که مشتري هم داخلی 
تعامل با مشتریان .وهم خارجی است

وفهم نیازهاي آنها یکی از بهترین 
راههاي کشف فرصتها و قابلیت هاي 

انگیزه براي اجرایی ساختن جدید و 
  آنهاست

، )1389(اسداللهی و دشتی 
  ،  برولین)1976(آلبام

، )2000(، دسی و لنون )1992(
  امیريمالصادقی

، سعیدي )1387(، نانچیان )1386(
  )1385(کیا 

ري
مشت

 به 
جه

تو
  

جدیدفناوريیکپیچیدگیمیزان
نوآوريپروژهدراستقرارکه

درايالحظهمقابلتاثیرشوداعمال
عالوه. داردآناجرايوسازيپیاده

استفادهموردفناوريپیچیدگیبر
پروژهدرکنندهشرکتپرسنلاینکه

جریانازدرستیدركنوآوري
  باشندداشتهپروژهبهمربوطاطالعات

، )1389(گلدسته و جمشیدي 
  ،)1996(مکران
امیري مالصادقی

  ،)1387(،نانچیان )1386(
، چن و وانگ  )1385(سعیدي کیا

)2005(،  
  )2001(، ساتون )1993(گاردنر 

ري
ناو

ی ف
دگ

یچی
پ

  
  

برايگذاريسرمایهمیزانچههر
باشد،بیشترنوآوريهايپروژهانجام

نوعازهاپروژهایناینکهاحتمال
. سبلعکوبودهبیشترباشندرادیکال

مالیمنابعکمیصورتدریعنی
شرکتهاريگذاسرمایهبرايموجود

درگذاريسرمایهبهتمایل
  یابدمیافزایشتدریجینوآوریهاي

شهابیشورکی،کارگر
 ،)1389( پور، و منصوري

گلدسته و جمشیدي 
ماکویی، شفیعا،  ،) 1389(

، چن، )1389(و کاظمی
جین، زو، ژاهویی، 
آنکویین و وانگ 

)2005(  

شامل عواملی 
  :مانند

ترس از دست * 
  دادن درآمدها

هش مشوق کا* 
هاي سرمایه 

  گذاري
ترس از * 

  متروك ماندن
هزیته هاي * 

  خروج سنگین

دي
ل ما

وام
ع

  

  
می توان . با توجه به پیشینه پژوهش که در جدول باال به طور اختصار بدان اشاره شده است

همانطور که پیشتر نیز ذکر شد، هدف پژوهش حاضر . الگوي مفهومی پژوهش را ترسیم نمود
بنابراین باید الگوي مفهومی . ی عوامل موثر بر نوآوري باز سازمانی استبررسی و شناسای
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در زیر الگوي مفهومی پژوهش که بر . پژوهش تشریح کننده عوامل موثر بر نوآوري باشند
  .اساس ادبیات و مبانی نظري استخراج شده است، ترسیم شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دسترسی و شفاف سازي - 
  درون سازمانی

رون پذیري دمقایسه- 
  سازمانی

  داشتن روش مناسب توزیع - 

  
تحقیق و توسعه 

بیرونی

برون ارتباطات مناسب -
  سازمانی

مقایسه پذیري درون -
  سازمانی

دسترسی و -

  
تحقیق و توسعه 

درونی

تجربه-
  مهارت-
آموزش-

  
ی هاي شایستگ

محوري منابع 
انسانی

  مدیریت پاداش-
  شایسته ساالري-
فضاي-

پذیريرقابت

  
عوامل 

انگیزاننده

  
  چشم انداز-
  ماموریت-
اهداف- 

  
  

  تفکر راهبردي

  
  ساختار سخت-
ساختار نرم -

  
عوامل 

ساختاري

تعهد و  - 
  پذیريمسئولیت

 تقوي و - 
  پرهیزکاري
 -

  
گیري دینی جهت

و معنویت گرایی

  

فضاي 
امل عو(نوآور

محیطی و 
اقتضائی

  

باز
یم 

رادا
ر پا

ی ب
بتن

ر م
وآو

ن ن
زما

سا

  

ی، 
حل

ي م
رها

ازا
ه ب

ی ب
تیاب

دس
قه

نط
م

 
قه

نط
رام

و ف
ي 

ا
اي

  
فرهنگ شایسته 
خواهی ساختار 

قدرت

نوآوري 
در 

رهبري و 
مدیریت

  

ي توانمندساز
سازمانی و 
نوآوري 
خدمات

  

  الگوي مفهومی پژوهش. 4شکل 
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  شناسی پژوهشروش
با هدف شناسایی عوامل موثر بر نوآوري سازمانی در صنعت نشر کشور انجام  مطالعه حاضر

روش پژوهش آمیخته که . در این بررسی تاکید اصلی بر رویکرد نوآوري باز بود. شده است
جامعه آماري آن در بخش کیفی را متخصصین حوزه نشر و در بخش کمی اساتید دانشگاه هاي 

 300نفر و در بخش کمی تعداد  30ونه آماري در بخش کیفی تعداد نم. تهران تشکیل داده است
  .جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماري تحلیل مسیر استفاده شده است. نفر  می باشد

  
  شاخص هاي توصیفی) الف

متغیر در الگوي پیشنهادي پژوهش مورد بررسی قرار ... دراین پژوهش در مجموع روابط 
صیفی مربوط به میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه نمره هاي یافته هاي تو 3جدول . گرفت

  .افراد نمونه را، روي متغیرهاي مطالعه نشان می دهد
  

  شاخص هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش. 3جدول شماره 
  

  انحراف معیار  میانگین  بیشترین  کمترین  مقیاس
  37/0  73/3  30  6  تحقیق و توسعه درونی
  25/0  20/3  30  6  تحقیق و توسعه بیرونی

هاي شایستگی
  محوري

  منابع انسانی

  21/0  03/3  73/3  3  تجربه
  23/0  12/3  73/3  5  عوامل انگیزاننده
  25/0  18/3  73/3  4  شایسته ساالري

  22/0  09/3  73/3  4  فضاي رقابت پذیري
  30/0  25/3  73/3  8  انگیزش درونی

  32/0  33/3  20  4  تفکر راهبردي
عوامل 

  ساختاري
  44/0  03/3  73/3  9  ار سختساخت

  41/0  3  73/3  8  ساختار نرم
  39/0  77/3  25  5  جهت گیري معنوي

  فضاي نوآور

  28/0  17/3  73/3  4  ساختار قدرت
  31/0  21/3  73/3  4  عوامل اقتصادي
  28/0  28/3  73/3  7  عوامل اجتماعی

عوامل فرهنگی و 
  28/0  12/3  73/3  13  فرهنگ شایسته خواهی
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اي و  ازارهاي محلی، منطقهدستیابی به ب
  41/0  01/3  35  7  اي فرامنطقه

  39/0  08/3  30  6  توانمندسازي سازمانی
  37/0  11/3  30  6  نوآوري در رهبري و مدیریت

  37/0  05/3  20  4  نوآوري در حوزه خدمات و محصول
  

  آزمون الگوي مفروض پژوهش
  

  هششاخص هاي برازندگی براي الگوي پیشنهادي پژو. 4جدول شماره 
هاي شاخص

  برازندگی
X2  dfX2

/df  GFI  AGFI  IFI  TLI  CFI  NFI  RMSEA  
25/989  260  80/3  89/0  90/0  84/0  89/0  89/0  86/0  06/0  

  
حاکی از برازش مناسب الگو با داده هاي گردآوري شده  GFIبراي  90/0مقادیر باالتر از 

و  IFI, CFI, TLIدر . ی باشدنمایشگر برازشی خوب م AGFIبراي  95/0مقادیر نزدیک به . است
NFI  در ارتباط با . معموالً به عنوان برازش مناسب تلقی می شوند 90/0مقدارRMSEA  مقدار

یا کمتر بیانگر خطاي منطقی تقریب  08/0یا کمتر نشان دهنده برازش خوب الگو و مقدار  6/0
ن پژوهش تمامی شاخص در ای. نشان الزام در رد کردن الگو دارد 1/0مقدار باالتر از . است

هاي برازش در وضعیت مطلوبی قرار دارند و بنابراین نشان دهنده مناسب بودن الگوي مفهومی 
  .مطرح شده است

  
  الگوي ساختاري در الگوي نهایی

جهت سنجش الگوي اندازه گیري و تعیین تاثیر هر یک از عوامل در ایجاد فضاي نوآوري 
است که مقادیر استاندارد و سطح معنی داري هر یک از  باز از روش تحلیل مسیر استفاده شده

  .متعیرها در جدول ذیل گزارش شده است
  

  الگوي ساختاري، مسیرها و ضرایب استاندارد آنها در الگوي نهایی پژوهش.  5جدول شماره 
  سطح معنی داريβ  t  مسیر

  001/0  26/5  30/0  تحقیق و توسعه درونی                 نوآوري باز
  001/0  39/3  15/0  تحقیق و توسعه بیرونی                   نوآوري باز

  001/0  34/8  34/0  منابع انسانی          نوآوري بازهاي محوريشایستگی
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  001/0  88/2  11/0  تفکر راهبردي                   نوآوري باز
  001/0  41/3  17/0  عوامل ساختاري                 نوآوري باز

  001/0  47/4  21/0  جهت گیري معنوي                  نوآوري باز
  001/0  18/3  14/0  فضاي نوآور                     نوآوري باز

  001/0  02/2  09/0  دستیابی به بازارهاي                نوآوري باز
  001/0  33/4  20/0  توانمندسازي سازمانی                نوآوري باز               

  001/0  12/5  26/0نوآوري در رهبري و مدیریت               نوآوري باز               
  001/0  06/3  13/0نوآوري در حوزه خدمات و محصول      نوآوري باز               

یافته ها حاص از الگوي ساختاري نشان می دهد که تمامی متغیرها بر ایجاد فضاي نوآوري 
در . اثیر مثبت و معناداري دارند و درجه تاثیر این عوامل بر نوآوري باز متفاوت می باشدباز ت

این میان بیشترین تاثیر مربوط به متغیر شایستگی هاي محوري و بعد از آن مربوط به متغیر تحقیق 
 کمترین نقش در ایجاد فضاي نوآوري باز مربوط به متعیر دستیابی به. و توسعه درونی می باشد

همچنین میزان تاثیر و نقش متغیر تفکر راهبري در ایجاد فضاي نوآوري ناچیز، . بازارها می باشد
.اما به لحاظ آماري معنادار می باشد

  
بحث و نتیجه گیري

زمانیاندكدربرساندظهورعرصهبهنتواندراخوددرنهفتهاستعدادهايکهسازمانی
باجدیدمحصولارائهواستعدادهاکارگیريبهدرکهشدخواهددیگريهايسازمانمغلوب

استقراراگرلذا. استبرخورداروسیعدیدافقباالیقمدیریتیازوداشتهقدرتاندكهزینه
امرو اینداریمرقابتیهايمحیطدرموفقهايشرکتبهنیازباشیمداشتهموفقاقتصادي

جدیديفکروایدهدارايآنهاکهچرا. استکااتخودوپرتوانانسانینیرويداشتنمستلزم
ایندرشدهارائهمطالببهتوجهبا. باشندمیکارنوینهايروشخلقدر حالهمیشهوهستند
نمیایجادسازمانیمراتبسلسلهدرايعمدههیچ تفاوتنوآوريکهاستشدهمشخصمقاله
بستراگرسازمانهردریعنی. کنندمیفراهمرامدرنواقتصادموتورسوختنوآوري،. کند

از پس. خواهدشدآوريفنانتقالعاملوشودمیایجادزاییاشتغالآیدفراهمنوآوري
امورواقتصاددربخواهدسازمانیاگرکهاسترسیدهنتیجهاینبهدنیاتجربه،زیاديسالهاي
وخالقمتخصص،انسانینیرويازبایدنماندعقبرقابتدر عرصهوباشدپیشتازخودکاري

. دهندمیتشکیلراسازمانیکثروت واقعیاساسانسانیمنابع. باشدبرخوردارباالباانگیزه
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. کردخواهدمالکیتدهد، احساسمیانجامکهايوظیفهوسازمانبهنسبتفردهربنابراین
در . رودمیشماربهبزرگمزیتیسازمانیهربرايانسانیمنابعبالقوههايتواناییازاستفاده

پیشرفتمنظوربهفردبالقوههايتواناییواستعدادهامجموعهازسازمانفردي،وريبهره
جهتدرشگرفاستعدادهايوبالقوهنیروهايبالفعل درآوردنباوکندمیاستفادهسازمان

مناسببسیاریطیشراچنین .شدخواهدسازمانباهمسوییوفردپیشرفتموجبسازندگی
چنین . باشندفعالآنهااجرايونوآورانهپیشنهاداتارائهدرسازمانکارمندانتماماگراست،

لذا. بگذاردتاثیرسازمانبقايقابلیتحتیومدتبلندهايرقابتبراستممکنشرایطی
است،سازمانبیمنوآوريترویجآنهاهدفکهايشدهانجامهايتالشبهنسبتبایدمدیریت

بهنسبتویژگیکدامدهدباید تشخیصسازمانهر .کندبازنگريراآنهاوداشتهعملدقت
ونوآوري سازمانیبرکهداردتاکیدهاییویژگیبهبودبروبودهمناسبشرکتماهیت

راداريمعنینقشهاي محوريشایستگیپژوهشایننتایجبهتوجهبا .هستندموثرکارمندان
نیازبیشتريتحقیقبهنوآوريدراین شایستگی هابالقوهنقشالبته. کندمیایفانوآوريدر

شایسته ونوآوريهايبرنامهکههاییسازماندرخصوصبهحوزهایندرمطالعاتاثر. دارد
براي متخصصانهم. باشدارزشمندالعادهفوقتواندمیدارندايبرجستهومتمایزمحوري

رامنظمیوسیستماتیکروابطکهاستمهمنوآوريمتخصصانبرايهموبع انسانیحوزه منا
  .کنندمفاهیم دركاینبین

عوامل سازمانی، فردي، گروهی، مالی و محیطی از جمله مهمترین و اساسی ترین عوامل 
رشد  هاي امروزي هستند که توجه به آنها زمینه الزم را برايموثر بر توسعه نوآوري در سازمان

طراحی و تببین مدلی که در بردارنده . و توسعه نوآوري در این سازمان ها فراهم می سازد
تمامی عوامل درون سازمانی موثر بر توسعه نوآوري در سازمان ها باشند، ضرورت اصلی این 

در این پژوهش ابتدا تالش شده . گونه سازمانها بوده و نبود آن به عنوان خالء تئوریکی می باشد
هاي تاثیرگذار بر توسعه نوآوري باز در صنعت نشر، ست تا با بررسی ابعاد، عوامل و مولفها

هاي در این صنعت و شرکت ها و میزان تاثیر و اولویت هر یک از ابعاد، عوامل و مولفه
در ادامه روابط این متغیرها به صورت یک الگو طراحی و به . سازمانهاي ذیربط ارزیابی گردد

عوامل سازمانی، گروهی و فردي موثر بر توسعه نوآوري باز در صنعت نشر معرفی عنوان مدل 
دسته عامل اصلی و متفاوت فردي، سازمانی، بازاري، محیطی و مالی  11در این پژوهش . گردید

موثر بر توسعه نوآوري در صنعت نشر شناسایی و مورد آزمون قرار گرفت که در مقایسه با 
این پژوهش در بردارنده تمامی عوامل درون ) شتر خارجی هستندکه بی(پژوهش هاي گذشته 



121  شناسایی عوامل موثر بر نوآوري سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوري

سازمانی موثر بر توسعه نوآوري به صورت جامع و کامل می باشد؛ بنابراین از این نظر از 
جامعیت باالیی برخوردار بوده و به لحاظ اینکه صنعت نشر نسبت به سایر سازمانها داراي 

وري در سازمان ها تا حد زیادي تابع قوانین و پیچیدگی خاص خود بوده و رشد و توسعه نوآ
سیاست ها حاکم بر هر کشور می باشد، لذا یکی از دستاوردهاي این پژوهش، دستیابی به یک 

  ها و تمایزات خاص صنعت نشر می باشدالگوي کامالً بومی، کاربردي و همخوان با پیچیدگی
نشر، تمامی عوامل فردي،  یافته هاي این پژوهش نشان داد که به نظر متخصصان حوزه

این نکته در پژوهش هاي قبلی مورد . سازمانی و محیطی بر ایجاد فضاي نوآورانه موثر می باشند
  . اشاره واقع نشده بود

ترین عوامل در ایجاد فضاي نوآوري باز، متغیرهاي دستیابی به بازارها و تفکر ضعیف
  . راهبردي می باشند

هاي ماموریت و چشم انداز، ایجاد  به نوآور بودن در بیانیه توان گفت توجه به طور کلی، می
هایی براي تولید و  ساختار و وظایفی در حول محور نوآوري، اختصاص منابع و کانال

ها و ایجاد فرهنگ تغییرپذیري از عواملی است که در وهله اول باید مورد توجه  بکارگیري ایده
بررسی عوامل سازمانی، گروهی، فردي، مالی و  در پایان با توجه به جامعیت. مدیران باشد

محیطی موثر بر توسعه نوآوري، تعمیم و توسعه بکارگیري نتایج این پژوهش در سایر سازمانها 
  . به دیگر محققان توصیه می گردد
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