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بیان مساله و تبیین موضوع
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وریضرنیزآن هابقایبرایبلکهسازمان هارشدبرایتنهانهرقابتیدنیایایندرنوآوری

.است

محیطیاطمینانعدموشدیدرقابتفناوری،تغییراتزیادسرعتواسطهبهسازمان ها

استنوآوریسازمان،بقایحتیورقابتیمزیتمستمروكلیدیمنبعكهانددریافته

(Oldham & Cummings, 1996).

تحول،وتغییرومی گرددقبلیروش هایجایگزینسرعتبهجدیدروش هایوایده ها

.استشدهعادیروالی

وفناوری هاخدمات،محصوالت،درمداوموسریعنوآوری هایبهامروزیسازمان های

,Tsai)دارندنیازفرآیندها 2011).

بیان موضوع
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كنندعرضهبازاربهنوآورانهخدماتومحصوالتمستمربه طورنتوانندكهشركت هایی،

.بودخواهندشکستبهمحکوم

ی،نوآوردرضعفدلیلبهداشتندبازاردركهخوبیجایگاهرغمعلیكهبودندشركت هایی

.اندشدهشکستحتیوافولدچار

ودآورندستبهراخودفعلیمشتریانرضایتنمی توانندمستمر،نوآوریبدونشركت ها

.كنندحفظراآن هاوفاداری

پربازاردرمشتریانزیرابود،خواهندناموفقنیزجدیدمشتریانجذبدرآنبرعالوه

.دارندگرایشنوآورانهخدماتومحصوالتازاستفادهسمتبهكنونیرقابت

بیان موضوع
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استامکان پذیرانسانیمنابعطریقازسازمان هانوآوریعملکردبهبود.

بهنوآوریازآمدهدستبهرقابتیمزیتعاملترینمهمانسانینیروهایسازمان ها،در

.روندمیشمار

دستنوآوریبهمی توانندخودانسانیسرمایه هایرویبرگذاریسرمایهباسازمان ها

.یابند

هستندنوآورییایجادكنندهوعاملخالق،ونوآوركاركنانزیرا.

باشندنوآورانهرفتاردارایكهمی شودایجادكاركنانیتوسطنوآوریاما.

ذال.استایدهپیاده سازیوایدهترویجایده،تولیدشاملمرحله ایچندفرایندیکنوآوری

,Janssen)استموردنیازمختلفیرفتارهایمرحله ای،هردر 2004).

بیان موضوع
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درنوآوریبهنمی توانندنکنند،تقویتخویشكاركناندررانوآورانهرفتارشركت ها،اگر

سازمان،درنوآورییمحركهموتورزیرایابند،دستخودفرایندهایوخدماتمحصوالت،

.استنوآورانهرفتاردارایونوآوركاركنان

كلیدولیمی دهند،انجامزیادیگذاری هایسرمایهنوآوری،ایجاددرشركت هاازبرخی

گذاری هایسرمایهرغمعلیصورتایندركهمی كنندجستجوشركتبیروندررانوآوری

هككاركنانیمیانازوشركتدرونازنوآوری كهحالیدرنمی رسند،دلخواهنتایجبهزیاد،

.می شودایجادهستند،نوآورانهرفتاردارای

ییعنقدرتمندرقابتیابزاریکسازمانشود،سركوبكاركناننوآورانهرفتاركهزمانی

,Amabile)دادخواهددستازراتازهایده هایازبهره گیریوتولید Schatzel,

Moneta, & Kramer, 2004).

بیان موضوع
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ستهوابشدتبههاشركتاینزیرا.نیستندمستثناامراینازنیزبنیاندانشهایشركت

رانهنوآورفتارودارندمستمرنوآوریبهزیادینیازهاییشركتچنین.هستندنوآوریبه

.دارداهمیتبسیارمستمرنوآوریبهرسیدنبرایهاشركتایندركاركنان

ارتقایوسازیتوانمنددربسزایینقشبنیاندانشهایشركتدرویژهبهمدیران

,Anderson).می نمایندایفاخودكاركناننوآورانهرفتارهای De Dreu, & Nijstad,

2004).

ایناتمی كنندسركوبراخودكاركنانخالقیتونوآورانهرفتارغالبا  مدیرانازبسیاریاما

خالقیتازدرستیدركمدیراناین.نمایندفراهمراآنارتقایوبروزوظهورزمینه هایكه

هنادانستهاآناكثرحقیقت،در.ندارندآنبرموثرعواملوخودكاركناننوآورانهرفتارو

هضدنوآورانرفتارداراییعنی.می كنندسركوبراخودكاركناننوآورانهرفتاروخالقیت

.هستند

بیان موضوع
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ركتشدرمدیراندررفتارهاییكشفوشناساییبهمطالعهایندرفوق،مطالببهتوجهبا

.استكاركناندرنوآورانهرفتارهایمانعوضدكهپردازدمیبنیاندانشهای

بیان موضوع
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ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
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بهكهجدیدقابلیت هایگسترشهمچنینومحیطیتغییراتبهپاسخدرنوآورشركت های

,Montes)ترندموفقمی كند،كمکباالترعملکردبهدستیابیبرایآن ها Moreno, &

Fernández, 2004).

همقولآن ها،درگرفته شدهكاربهفناوریومحصوالتعمریچرخهشدنتركوتاهباامروزه-

Jacobides)استكردهپیداروزافزونیاهمیتنوآوری،ی & Billinger, 2006).

شرایطبابتواندكهمی دهدسازمانبهراامکاناینجدیدایده هایازبهره گیریوتولید

بدیاتوسعهورشدودادهموقعبهپاسخفرصت هاوتهدیدهابهشده،منطبقبازارمتغیر

(Oldham & Cummings, 1996).

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق



1111

می دهدراتوسعهموجودبازارسهمفرآیندها،ومحصوالتتوسعهطریقازتنهانهنوآوری

Scott)شودمیجدیدبازارهایایجادباعثبلکه & Bruce, 1994).

د،دارنمستمرنوآوریبهنیازتغییراتباالیسرعتدلیلبهنیز،بنیاندانششركت های

.نمی شوندخارجرقابتگردونهازبنیاندانشصنعتدرباشند،نوآوراگركهچرا

عدمورقابتباآمدنكناربرای.استكاركنانینوآورانهرفتارسازمان ها،درنوآوریكلید

ورسمی وظایفتنهانهكهدارندنیازكاركنانیبهسازمان هاوشركت هامحیطی،قطعیت

روندفراتراستانداردكاریرفتارهایازنوآوری،بابلکهمی دهند،انجامراشغلاصلی

(Janssen, 2000).

جادایبهمی توانندصورتیدربنیاندانشهایشركتمتخصصانوكارشناسانبنابراین

.باشندنوآورانهرفتاردارایكهكنندكمکخودسازمانیاشركتدرنوآوری

انجام تحقیقضرورت و اهمیت 
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آنسرمایه گذاریبیشتر،نوآوریراستایدرهاسازمانبرایموجودموفقهایراهازیکی

.باشدمیشانكاركناننوآورانهرفتارارتقایجهتدرها

ومایل همبایدكاركنانسازمان،درنوآوریازداردنبالهومداومروندیکایجادمنظوربه

.باشندنوآوریبهقادرهم

خدماتمحصوالت،مورددرجدیدیایده  هایسازدمیقادرراهاآنكاركناننوآورانهرفتار

.بکارگیرندوارائهسازمانفرایندهاییا

یبکارگیروتوسعهبرایدیگركاركنانبهراآن هاودادهراتوسعهایده هااینآن هاعالوهبه

Shalley)می كنندمنتقلكارشاندر & Gilson, 2004).

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
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اینبهمختلفیهایپژوهش.دارندكاركناننوآورانهرفتارتوسعهدرمهمینقشمدیران

.اندپرداختهمدیراننقش

سرپرستپشتیبانیبه(2004)جینسنورهبریبه(1994)بروسواسکاتمثالعنوانبه

.اندنمودهاشارهكاركناننوآورانهرفتاربرموثرعواملعنوانبه

موثرخودكاركناننوآورانهرفتاربهبودوتوسعهدرتوانندمیكهطورهمانمدیران

رفتارهایبهآنازكهباشندداشتهنقشتوانندمینیزرفتاراینتضعیفدرباشند،

.شودمیتعبیرمدیرانضدنوآورانه

عمانرفتارها،گونهاینازپرهیزباكند،میكمکمدیرانبهضدنوآورانهرفتارهایشناخت

.كنندتقویتخودكاركناندرراآنبلکهنشوندكاركناننوآورانهرفتار

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
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وردمراكاركناننوآورانهرفتاردرمدیراننقشمختلفیتحقیقاتنیز،تئوریکدیدگاهاز

De)انددادهقراربررسی Jong & Den Hartog, 2007)،

رفتارهایزمینهدرپژوهشیزیاداحتمالبهگرفتهصورتجستجوهایاساسبرولی

.استنشدهانجاممدیرانضدنوآورانه

آن،نظریاهمیتوبنیاندانشهایشركتبرایمبحثاینكاربردهایبهتوجهبا،بنابراین

می گرددآشکارحاضرتحقیقضرورت

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
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(ادبیات موضوع)مبانی نظری 
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درشود؛میپرداختهمدیرانضدنوآورانهرفتارهایبهپژوهشایندركهاینبهتوجهبا

ضدرفتارهایتعریفبهآنازپسوكاركناننوآورانهرفتارتعریفبهنظریمبانیبخش

.شودمیپرداختهمدیراننوآورانه

كاركناننوآورانهرفتار

رویجتایده،تولیدیزمینهسهشاملكهاسترفتاریكار،محیطدركاركناننوآورانهرفتار

Scott)استایدهپیاده سازیوایده & Bruce, 1994).

ولیدتبهخالقیتدرحالی كه.استخالقرفتارازپیچیده ترمفهومیكاری،ینوآورانهرفتار

خالقایده هایپیاده سازیوترویجبهنوآوریمی شود،گفتهسودمندوجدیدایده های

,Amabile)دارداشاره Conti, Coon, Lazenby, & Herron, 1996).

تحقیقمبانی نظری 
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كهاستمیزانییدهندهنشانومی پردازدنوایده هاییارائهوپردازیایدهبهایده،تولید

 هاایدهتولیدبعددرنوآورانهرفتاردارایكارمندی.می كندتولیدراجدیدایده هایفردیک

روش ها،مرتببه طورمی كند؛خلقجدیدایده هایدشوارومشکلمسائلبرایكهاست

راه حل هایومی كند؛جستجونوآوریایجادجهتدرراكاریجدیدابزارهایوتکنیک ها

.می كندپیداكاریمسائلبرایبدیعوابتکاری

جدیدایده هایپیاده سازیدرمدیرانتعهدوپشتیبانیجلببرایافرادتالشبهایدهترویج

جلبدنبالبهكهاستایده هاترویجبعددرنوآورانهرفتاردارایكارمندی.دارداشاره

الدنببهنوآورانهایده هایبرایباشد؛نوآورانهایده هایازخودمدیرانپشتیبانیوحمایت

مشتاقنوآورانهایده هایبرایراسازمانمهماعضایواست؛الزمتوجیهوتأییدكسب

.می نماید

مبانی نظری تحقیق
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وعملیكارهایراهبهنوایده هایتبدیلبرایترعملیتالش هایبهایدهپیاده سازی

نوآورانهرفتاردارایكارمندی.دارداشارهاشسازمانیكاریفعالیتدرآن هاپیاده سازی

بارانوآورانهایده هایمی كند؛كاربردیرانوآورانهایده هایكهاستایده هاتولیدبعددر

ایده هایبودنكاربردیوسودمندومی كند؛معرفیخودكاری محیطبهنظام مندروشی

,Mura)می كندارزیابیرانوآورانه اش Lettieri, Radaelli, & Spiller, 2013).

مییرتأثكاركناننوآورانهرفتاربرمدیرانرفتارهایكهنمودنداثباتمختلفیپژوهش های

ازرهبریسبکبینمعنی داریومثبتیرابطه(1994)بروسواسکاتمثال.گذارند.گذارند

.یافته اندنوآورانهرفتاروعضو-رهبرتبادلنوع

مبانی نظری تحقیق
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مدیرانضدنوآورانهرفتارهای

وندشمیكاركناننوآورانهرفتارمانعكههستندرفتارهاییمدیرانضدنوآورانهرفتارهای.

دررانهنوآورفتارشوندمیباعثمستقیمغیرومستقیمطوربهمدیرانرفتارهایگونهاین

.برودبینازبعضاوشودتضعیفكاركنانبین

اختهپرداستكاركناننوآورانهرفتارمشوقكهمدیرانازرفتارهاییبهمختلفیتحقیقات

نوآورانه،نقشالگوسازینظیررفتارهایی،(2007)هارتوگدنوجانگدی.استشده

زاحمایتاختیار،تفویضمشاوره،بینش،ایجاددانش،اشاعهبهتحریکفکری،انگیزش

واگذاریوكنترلمنابع،نمودنفراهمدادن،پاداشقدردانی،بازخورد،سازماندهینوآوری،

نظردراست،كاركناننوآورانهرفتارمشوقكهمدیرانازرفتارهاییعنوانبهراوظایف

هبپژوهشیتاكنونزیاداحتمالبهگرفتهصورتجستجوهایاساسبرولی.اندگرفته

.استنپرداختهمدیرانضدنوآورانهرفتارهای

مبانی نظری تحقیق



2020

ذشته گمرور مطالعات )پیشینه تحقیق 
(با موضوعمرتبط 
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هاپژوهشاینهمهكهگرفته،صورتنوآورانهرفتاریزمینهدراندكیداخلیپژوهش های

كشورداخلدرنیزمدیرانضدنوآورانهرفتارهایمورددر.استشدهانجامكمیرویکردبا

.استنگرفتهصورتتحقیقی

گروهروابطومسئلهحلسبک هایعضو،-رهبرتبادلرهبریسبکیرابطهپژوهشیدر

مباركهفوالدمجتمعكاركنانبیندرنوآورانهرفتارونوآورانهسازمانیجوباكاری

اننشاست،شدهانجامهمبستگیروشباكهپژوهشایننتایج.استشدهبررسیاصفهان

سازمانیجوبابینپیشمتغیرهاییهمهبینمعنی داریمثبتروابطكهاستداده

گروهیانسجاموشهودیمسئله یحلسبکهمچنین.داردوجودنوآورانهرفتارونوآورانه

استبرخوردارنوآورانهرفتارونوآورانهسازمانیجوبینیپیشدرنقشترینبیشاز

.(1389,افشاری&نعامی)

پیشینه تحقیقات داخلی
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ومسئلهحلتواناییبركاریگروهروابطوتحولیرهبریتأثیردیگر،پژوهشیدر

نتایج.استشدهمطالعهاصفهاناستانشهرداری هایكاركنانبیندرنوآورانهرفتارهای

وجودیدهندهنشاناست،شدهانجامسطحیچندداده هایتحلیلروشباكهپژوهشاین

ررفتاومسئلهحلتواناییبابینپیشمتغیرهاییهمهبینمعنی دارومثبتیرابطه

ردنقشترینبیشازكاریگروهاعضایروابطكیفیتچنینهم.استكاركنانینوآورانه

,رضاییان,حاجی)استبرخوردارافرادینوآورانهرفتارومسئلهحلتواناییبینیپیش

.(1390,دهقانان&,آذر

پیشینه تحقیقات داخلی
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ولیاست،گرفتهصورتنوآورانهرفتاریزمینهدرمختلفیخارجیپژوهش هایتاكنون

.استنشدهمشاهدهباشد،پرداختهمدیرانضدنوآورانهرفتارهایبهكهپژوهشی

وژانگمطالعهكاركنان،نوآورانهرفتارزمینهدرگرفتهصورتكمیهایپژوهشازیکی

18دركاركنانینوآورانهرفتاربرپاداش هاتأثیربهآندركهاست(2011)سانچزمونترو

روشباكهپژوهشایندرپژوهشگران.پرداختندارتباطاتصنعتدرفعالچینیشركت

 هایپاداش.یافتنددستنتیجهسهبهاست،گرفتهصورتمتغیرهچندرگرسیونتحلیل

قابلمثبتتأثیردرونیانگیزه هایدارد،تأثیركاركناننوآورانهرفتاربرمشهودبیرونی

انگیزه هایوبیرونیپاداش هاینهایت،دروداردكاركناننوآورانهرفتاربرایمالحظه

.دارندكارمحیطدرفردیخالقیترویبرمثبتیتعاملیتأثیراتدرونی

پیشینه تحقیقات خارجی
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تحقیقفرضیه های 
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وینتدپیشاپیشراهافرضیهكهكندنمیوانمودپژوهشگربنیاد،دادهپردازینظریهدر

&استراوس)شوندمیمنعگرفته،شکلپیازهایفرضیهازپژوهشگرانزیرااست؛كرده

.(1391,كربین

نداردوجودفرضیهپژوهش،ایندربنابراین.

فرضیه های تحقیق
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سواالت  اصلی تحقیق



2727

یمصورتبنیاددادهپردازینظریهتحقیقروشاستراتژیباكهحاضرتحقیقسواالت

.تاسمدیرانضدنوآورانهرفتارهایچراییوچگونگیچیستی،دربارهسواالتیشاملگیرد،

:ازعبارتندسواالتاین

1-است؟بنیاندانشهایشركتدركاركناننوآورانهرفتارضدمدیرانازرفتارهاییچه

2-تشركدركاركناننوآورانهرفتارتضعیفباعثچگونهمدیراننوآورانهضدرفتارهای

شود؟میبنیاندانشهای

3-ایهشركتدركاركناننوآورانهرفتارتضعیفباعثمدیرانضدنوآورانهرفتارهایچرا

شود؟میبنیاندانش

سواالت  اصلی تحقیق
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تحقیقاهداف اصلی 
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ازعبارتندحاضرتحقیقاصلیاهدافتحقیق،اصلیسواالتاساسبر:

1-بنیاندانشهایشركتدرمدیراننوآورانهضدرفتارهایتعیین

2-یرانمدنوآورانهضدرفتارهایتوسطكاركناننوآورانهرفتارتضعیفچگونگیتعیین

بنیاندانشهایشركتدر

3-درانمدیرنوآورانهضدرفتارهایتوسطكاركناننوآورانهرفتارتضعیفچراییتعیین

بنیاندانشهایشركت

تحقیقاهداف اصلی 
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روش شناسی تحقیق



3131

می كندتبیینراجهاندركچگونگیكهاستقضایاییمجموعهپارادایم.

وقانمحقراهنماییوپیچیدگی هابرآمدنفائقچگونگیدنیا،بهنگرشنوعتبیین،ایندر

چیزیچهوداردمشروعیتواست،مهمچیزیچهاینکهدراجتماعیعلومدانشمندان

.می شودارائهاستعقالنیومنطقی

وریتفسیگرایی،اثباتپارادایم:ازعبارتندتحقیقشناسیروشدرعمدهپارادایمنوعسه

.پراگماتیسم

فلسفه وپارادایم تحقیق
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برایوبوداستوارهمدالنهفهمیافهمیدرونبربایدواقعیتدركبرایتفسیریپارادایمدر

.آوردرویهمدالنهمشاركتبهبایددواینتحقق

دركبرای.استچندگانهواقعیاتازمركبسازه ایجهانپارادایم،اینهستی شناسیدر

.دادقرارمطالعهموردآزمایشگاهیجهاننهواقعی اشبستردرراپدیدهبایدواقعیت

.قیاسنهباشداستقرابایدرویکرد

واردبایدفهمیدرونتحققمنظوربهپژوهشگرتفسیری،پارادایمشناخت شناسیدر

وگرپژوهشبینرابطه.گرددتبدیلاجتماعینقش آفرینانازیکیبهوشوداجتماعیمحیط

.استاالذهانیبینوذهنیرابطه ایآزمودنی

یق،عممصاحبه هایمشاركتی،مشاهدهكیفی،روش شناسیبرتکیهپارادایمروش شناسیو

.(1390,دانایی&,آذر,الوانی)داردكانونهایگروهوموردیمطالعات

استتفسیریتحقیق،اینپارادایموفلسفه.

فلسفه وپارادایم تحقیق
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باكهدمی دهنبه دسترایافته هاییكهاستتحقیقیهرنوعازعبارتكیفیتحقیقازمنظور

&استراوس)نشده اندكسبكردنكمّیهرگونهیاآماریروش هایازغیرشیوه هایی

.(1391,كربین

كیفیر،حاضتحقیقرویکرداست،تفسیریتحقیق،اینپارادایموفلسفهكهاینبهتوجهبا

.باشدمی

رویکرد تحقیق
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هایدادهمندنظامبررسیبرایاستقراییتحقیقاستراتژییکبنیاد،دادهپردازینظریه

تاسنظریهتولیدهدفبا،(شدهانجامهایمشاهدهوشدهپیادههایمصاحبهنظیر)كیفی

.(1391,كربین&استراوس)

ستیمهنظریهیکنیازمندكهرویممیبنیاددادهپردازینظریهازاستفادهسراغبههنگامی.

اد،بنیدادهپردازینظریهپردازند،نمینظرموردمشکلبهموجود،هاینظریهكهزمانیدر

.كندمیتولیدنظریهیک

هاینظریهمجموعهازكهاینظریهبهنسبتدارد،بنیانهادادهدرنظریه،اینكهآنجااز

موقعیتبازیرادهد؛میارائهبهتریتبیینشود،میدادهتطبیقوشدهاقتباسموجود

وگرفتهنظردررامحیطیکدرموجودافراداست،كارآمدواقعا  عملدردارد،تناسب

,Creswell)كندمیدركراهاآناحساسات 2007).

استراتژی تحقیق
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میزتقابلبنیاد،دادهپردازینظریهدرگرایانهساختیاظاهرشوندهمند،نظامرهیافتسه

.است

كهظاهرشوندهرهیافتشود،میشناختهكوربینواستِراوساثربامندنظامرهیافت

.شودمیحمایتچارمزتوسطكهگرایانهساخترهیافتواستگِلِیسِراثربهمربوط

قرارهتوجموردكوربینواستراوسنگاهازبیشتربنیاد،دادهپردازینظریهتحقیق،ایندر

.(1386,امامی&دانایی)گرفتخواهد

استراتژی تحقیق
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معلپاركدركهمشهدشهربنیاندانشهایشركتمدیرانكیفی،پژوهشاینآماریجامعه

.باشدمیهستند،مستقرمشهدفردوسیدانشگاهرشدمركزورضویخراسانفناوریو

جامعه آماری مورد مطالعه
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هدفمندگیرینمونهطریقازمصاحبهدركنندگانشركتیاآمارینمونهمطالعهایندر

.شوندمیانتخاب

دضمدیرانرفتارهایازیکكدامكهاستموضوعاینیافتنتحقیق،اینهایهدفازیکی

.شودمیآنتضعیفموجبواستكاركناننوآورانهرفتار

میكاركناننوآورانهرفتارانگیزشموجبكهمدیرانیباهمكهاستاینبرتصمیملذا

اند،شدهدچاركاركناننوآوریزمینهدرنامطلوبینتایجبهكهمدیرانیهموشوند

.آیدعملبهمصاحبه

ارائهخدماتومحصوالتوهاشركتعملکردبهمدیرانازدستهدواینشناساییبرای

دیرمباشد،مناسبنوآورانهعملکرددارایشركتیاگر.شودمینگریستههاآنتوسطشده

باشد،ضعیفنوآورانهعملکرددارایشركتیاگروگیردمیقراراولدستهدرشركتآن

.گیردمیقراردومدستهدرمزبورشركتمدیر

روش نمونه گیری
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رداریبنمونهدربنیاددادهپردازینظریهكه،داشتتوجهنکتهاینبهبایدگیرینمونهدر

ازارآنكهكندمیحمایتفردبهمنحصرنگرشیازمشاهده،یامصاحبهبرایافرادهدفمندِ 

.سازدمیمتمایزهادادهآوریجمعكیفیوكمیهایرهیافتدیگر

هكشودمیگفتهنظریبردارینمونهبنیاد،دادهپردازینظریهدرگیرینمونهروشبه

انهمزمطوربهگر،تحلیلوسیلهبدانكهاستنظریهتولیدبرایدادهآوریجمعفرآیند

یهنظربهبودمنظوربهگیردمیتصمیموكردهتحلیلوكدگذاریآوری،جمعراهایشداده

كندپیداراهاآنكجادروآوریجمعراهاییدادهچهآیندهدرآن،ظهورهنگامتاخود

.(1391,كربین&استراوس)

یاهامقولهنظریكفایتنظریبردارینمونهكردنمتوقفزمانمورددرقضاوتمعیار

.(1386,امامی&دانایی)استنظریه

روش نمونه گیری
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استعمیقساختاریافتهنیمههایمصاحبهتحقیق،ایندرهادادهگردآوریروش.

وهانگرشآزادانهبیانبهمدیرعنوانبهشودمیدرخواستشوندگانمصاحبهاز

.دبپردازنشودمیكاركناندرنوآورانهرفتارتضعیفیاتوسعهباعثكهخودرفتارهای

روش و ابزار گردآوری داده ها



4040

كدگذاریباز،كدگذاری:استشدهپیشنهادبنیاددادهپردازینظریهدركدگذاریفنسه

سهایناساسبرتحقیق،ایندرهادادهتحلیلوتجزیه.انتخابیكدگذاریومحوری

.گیردمیصورتكدگذاری

ابعادوهاویژگیوشدهشناساییمفاهیمآن،طریقازكهاستتحلیلیفرآیندباز،كدگذاری

.(1391,كربین&استراوس)شوندمیكشفهادادهدرهاآن

هدادازسازیمفهوموذهنیتصویراززیراهستند؛تحلیلخُردیاایپایهواحدهایمفاهیم

,امامی&دانایی)واقعیهایدادهخودازتنهاییبهنهگیرد،میشکلنظریهكههاست

1386).

میلیدتومفهومیكدینشانه،بانشانهمقایسةابتدا،.هستندمفاهیمهاینشانه،پیشامدها

كنندیمتعریفبیشترراآنوشوندمیمقایسهظهوریافتهمفهومباهانشانهسپس،وكند

(Fernández, 2004).

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها



4141

سطحدرهامقولهدادنپیوندوهامقولهبهمفاهیمدهیربطفرآیندمحوری،كدگذاری

.استابعادوهاویژگی

میتحققمقولهیکمحورحولكدگذاریكهشدهنامیدهمحوریدلیلاینبهكدگذاری،این

.دهندمینشانراباالترسطحیوبودهترانتزاعیمفاهیم،بامقایسهدرها،مقوله.یابد

اوتتفوهاشباهتسازیبرجستهبرایمقایساتانجامِتحلیلیِفرآیندِ همانطریقازهاآن

.شوندمیتولیدشد،استفادهمفاهیمتولیدبرایترپایینسطحدركهها،

هستندنظریهساختنهایشالودههامقوله.

(1391,كربین&استراوس)دهدمیتشکیلراهامقولهمفاهیم،بندیگروه.

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها



4242

شودمیانجامانتخابیكدگذاریمحوری،وبازكدگذاریازپس.

پردازدمیهاآنهایویژگیومفاهیمآوردنپدیدبهپژوهشگرباز،كدگذاریدر.

میدادهپیوندهامقولهباویافتهبهبودمندنظامطوربهمفاهیممحوری،كدگذاریدر

.شوند

آرایشیکتشکیلبراینهایتدركهنیستنداصلیهایمقولههنوزهااینحال،اینبا

.كنندپیدانظریهشکلتحقیق،نتایجكهطوریبهشوند،یکپارچهتربزرگنظری

(1391,كربین&استراوس)هاستمقولهبهبودوسازییکپارچهفرآیندانتخابیكدگذاری.

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
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تازگی موضوع ونوآوری تحقیق



4444

انهضدنوآورهایرفتارزمینهدرتحقیقیتاكنونگرفته،صورتجستجوهایبهتوجهبا

.استنگرفتهصورتخارجوداخلدرمدیران

استمدیرانضدنوآورانهرفتارهایشناساییوكشفكهتحقیقاینموضوعبنابراین،

.داردنوآوریوتازگی

تازگی موضوع ونوآوری تحقیق
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ا، برای سازمان ه)تحقیق کاربردهای 
موسسات و گروههای جامعه مورد 

(مطالعه 



4646

بادبشناسنراضدنوآورانهرفتارهایهاآناگركهاستاینمدیرانبرایتحقیقاینكاربرد

رفتاررفتنبینازوتضعیفازوجلوگیریرفتارهااینازتوانند،میهاآنازپرهیز

.كنندجلوگیریكاركناننوآورانه

كاربردهای تحقیق 
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