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 نوآوری در این دنیای رقابتی نه تنها برای رشد سازمانها بلکه برای بقای آنها نیز ضروری
است.
 سازمانها به واسطه سرعت زیاد تغییرات فناوری ،رقابت شدید و عدم اطمینان محیطی
دریافته اند كه منبع كلیدی و مستمر مزیت رقابتی و حتی بقای سازمان ،نوآوری است

(.)Oldham & Cummings, 1996
 ایدهها و روشهای جدید به سرعت جایگزین روشهای قبلی میگردد و تغییر و تحول،
روالی عادی شده است.

 سازمانهای امروزی به نوآوریهای سریع و مداوم در محصوالت ،خدمات ،فناوریها و
فرآیندها نیاز دارند (.)Tsai, 2011
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 شركتهایی كه نتوانند بهطور مستمر محصوالت و خدمات نوآورانه به بازار عرضه كنند،
محکوم به شکست خواهند بود.
 شركتهایی بودند كه علی رغم جایگاه خوبی كه در بازار داشتند به دلیل ضعف در نوآوری،
دچار افول و حتی شکست شده اند.

 شركتها بدون نوآوری مستمر ،نمیتوانند رضایت مشتریان فعلی خود را به دست آورند و
وفاداری آنها را حفظ كنند.
 عالوه بر آن در جذب مشتریان جدید نیز ناموفق خواهند بود ،زیرا مشتریان در بازار پر

رقابت كنونی به سمت استفاده از محصوالت و خدمات نوآورانه گرایش دارند.
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 بهبود عملکرد نوآوری سازمانها از طریق منابع انسانی امکانپذیر است.
 در سازمانها ،نیروهای انسانی مهمترین عامل مزیت رقابتی به دست آمده از نوآوری به
شمار میروند.
 سازمانها با سرمایهگذاری بر روی سرمایههای انسانی خود میتوانند به نوآوری دست

یابند.
 زیرا كاركنان نوآور و خالق ،عامل و ایجادكنندهی نوآوری هستند.
 اما نوآوری توسط كاركنانی ایجاد میشود كه دارای رفتار نوآورانه باشند.

 نوآوری یک فرایند چند مرحلهای شامل تولید ایده ،ترویج ایده و پیادهسازی ایده است .لذا
در هر مرحلهای ،رفتارهای مختلفی موردنیاز است (.)Janssen, 2004

بیان موضوع

6

 اگر شركتها ،رفتار نوآورانه را در كاركنان خویش تقویت نکنند ،نمیتوانند به نوآوری در
محصوالت ،خدمات و فرایندهای خود دست یابند ،زیرا موتور محركهی نوآوری در سازمان،
كاركنان نوآور و دارای رفتار نوآورانه است.
 برخی از شركتها در ایجاد نوآوری ،سرمایهگذاریهای زیادی انجام میدهند ،ولی كلید

نوآوری را در بیرون شركت جستجو میكنند كه در این صورت علیرغم سرمایهگذاریهای
زیاد ،به نتایج دلخواه نمیرسند ،در حالی كه نوآوری از درون شركت و از میان كاركنانی كه
دارای رفتار نوآورانه هستند ،ایجاد میشود.

 زمانی كه رفتار نوآورانه كاركنان سركوب شود ،سازمان یک ابزار رقابتی قدرتمند یعنی
تولید و بهرهگیری از ایدههای تازه را از دست خواهد داد ( Amabile, Schatzel,
.)Moneta, & Kramer, 2004
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 شركت های دانش بنیان نیز از این امر مستثنا نیستند .زیرا این شركت ها به شدت وابسته
به نوآوری هستند .چنین شركت هایی نیاز زیادی به نوآوری مستمر دارند و رفتار نوآورانه
كاركنان در این شركت ها برای رسیدن به نوآوری مستمر بسیار اهمیت دارد.
 مدیران به ویژه در شركت های دانش بنیان نقش بسزایی در توانمند سازی و ارتقای

رفتارهای نوآورانه كاركنان خود ایفا مینمایندAnderson, De Dreu, & Nijstad, ( .
.)2004
 اما بسیاری از مدیران غالبا رفتار نوآورانه و خالقیت كاركنان خود را سركوب میكنند تا این
كه زمینههای ظهور و بروز و ارتقای آن را فراهم نمایند .این مدیران درك درستی از خالقیت
و رفتار نوآورانه كاركنان خود و عوامل موثر بر آن ندارند .در حقیقت ،اكثر آن ها نادانسته
خالقیت و رفتار نوآورانه كاركنان خود را سركوب میكنند .یعنی دارای رفتار ضدنوآورانه
هستند.
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 با توجه به مطالب فوق ،در این مطالعه به شناسایی و كشف رفتارهایی در مدیران در شركت
های دانش بنیان می پردازد كه ضد و مانع رفتارهای نوآورانه در كاركنان است.
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 شركتهای نوآور در پاسخ به تغییرات محیطی و همچنین گسترش قابلیتهای جدید كه به
آنها برای دستیابی به عملکرد باالتر كمک میكند ،موفقترند ( & Montes, Moreno,
.)Fernández, 2004
 امروزه با كوتاهتر شدن چرخهی عمر محصوالت و فناوری به كار گرفتهشده در آنها ،مقوله-

ی نوآوری ،اهمیت روزافزونی پیدا كرده است (.)Jacobides & Billinger, 2006
 تولید و بهرهگیری از ایدههای جدید این امکان را به سازمان میدهد كه بتواند با شرایط
متغیر بازار منطبق شده ،به تهدیدها و فرصتها پاسخ به موقع داده و رشد و توسعه یابد

(.)Oldham & Cummings, 1996
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 نوآوری نه تنها از طریق توسعه محصوالت و فرآیندها ،سهم بازار موجود راتوسعه میدهد
بلکه باعث ایجاد بازارهای جدید می شود (.)Scott & Bruce, 1994
 شركتهای دانش بنیان نیز ،به دلیل سرعت باالی تغییرات نیاز به نوآوری مستمر دارند،
چرا كه اگر نوآور باشند ،در صنعت دانش بنیان از گردونه رقابت خارج نمیشوند.
 كلید نوآوری در سازمانها ،رفتار نوآورانهی كاركنان است .برای كنار آمدن با رقابت و عدم
قطعیت محیطی ،شركتها و سازمانها به كاركنانی نیاز دارند كه نه تنها وظایف رسمی و
اصلی شغل را انجام میدهند ،بلکه با نوآوری ،از رفتارهای كاری استاندارد فراتر روند

(.)Janssen, 2000
 بنابراین كارشناسان و متخصصان شركت های دانش بنیان در صورتی میتوانند به ایجاد
نوآوری در شركت یا سازمان خود كمک كنند كه دارای رفتار نوآورانه باشند.
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 یکی از راه های موفق موجود برای سازمان ها در راستای نوآوری بیشتر ،سرمایهگذاری آن
ها در جهت ارتقای رفتار نوآورانه كاركنان شان می باشد.
 به منظور ایجاد یک روند مداوم و دنباله دار از نوآوری در سازمان ،كاركنان باید هم مایل و
هم قادر به نوآوری باشند.

 رفتار نوآورانه كاركنان آن ها را قادر می سازد ایدههای جدیدی در مورد محصوالت ،خدمات
یا فرایندهای سازمان ارائه و بکارگیرند.
 به عالوه آنها این ایدهها راتوسعه داده و آنها را به كاركنان دیگر برای توسعه و بکارگیری

در كارشان منتقل میكنند (.)Shalley & Gilson, 2004
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 مدیران نقش مهمی در توسعه رفتار نوآورانه كاركنان دارند .پژوهش های مختلفی به این
نقش مدیران پرداخته اند.
 به عنوان مثال اسکات و بروس ( )1994به رهبری و جینسن ( )2004به پشتیبانی سرپرست
به عنوان عوامل موثر بر رفتار نوآورانه كاركنان اشاره نموده اند.

 مدیران همان طور كه می توانند در توسعه و بهبود رفتار نوآورانه كاركنان خود موثر
باشند ،در تضعیف این رفتار نیز می توانند نقش داشته باشند كه از آن به رفتارهای
ضدنوآورانه مدیران تعبیر می شود.

 شناخت رفتارهای ضدنوآورانه به مدیران كمک می كند ،با پرهیز از این گونه رفتارها ،مانع
رفتار نوآورانه كاركنان نشوند بلکه آن را در كاركنان خود تقویت كنند.
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 از دیدگاه تئوریک نیز ،تحقیقات مختلفی نقش مدیران در رفتار نوآورانه كاركنان را مورد
بررسی قرار داده اند (،)De Jong & Den Hartog, 2007
 ولی بر اساس جستجوهای صورت گرفته به احتمال زیاد پژوهشی در زمینه رفتارهای
ضدنوآورانه مدیران انجام نشده است.

 بنابراین ،با توجه به كاربردهای این مبحث برای شركت های دانش بنیان و اهمیت نظری آن،
ضرورت تحقیق حاضر آشکار میگردد
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 با توجه به این كه در این پژوهش به رفتارهای ضدنوآورانه مدیران پرداخته می شود؛ در
بخش مبانی نظری به تعریف رفتار نوآورانه كاركنان و پس از آن به تعریف رفتارهای ضد
نوآورانه مدیران پرداخته می شود.
 رفتار نوآورانه كاركنان
 رفتار نوآورانه كاركنان در محیط كار ،رفتاری است كه شامل سه زمینهی تولید ایده ،ترویج
ایده و پیادهسازی ایده است (.)Scott & Bruce, 1994
 رفتار نوآورانه ی كاری ،مفهومی پیچیدهتر از رفتار خالق است .درحالیكه خالقیت به تولید

ایدههای جدید و سودمند گفته میشود ،نوآوری به ترویج و پیادهسازی ایدههای خالق
اشاره دارد (.)Amabile, Conti, Coon, Lazenby, & Herron, 1996
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 تولید ایده ،به ایده پردازی و ارائهی ایدههای نو میپردازد و نشاندهندهی میزانی است كه
یک فرد ایدههای جدید را تولید میكند .كارمندی دارای رفتار نوآورانه در بعد تولید ایدهها
است كه برای مسائل مشکل و دشوار ایدههای جدید خلق میكند؛ بهطور مرتب روشها،
تکنیکها و ابزارهای جدید كاری را در جهت ایجاد نوآوری جستجو میكند؛ و راهحلهای

ابتکاری و بدیع برای مسائل كاری پیدا میكند.
 ترویج ایده به تالش افراد برای جلب پشتیبانی و تعهد مدیران در پیادهسازی ایدههای جدید
اشاره دارد .كارمندی دارای رفتار نوآورانه در بعد ترویج ایدهها است كه به دنبال جلب

حمایت و پشتیبانی مدیران خود از ایدههای نوآورانه باشد؛ برای ایدههای نوآورانه به دنبال
كسب تأیید و توجیه الزم است؛ و اعضای مهم سازمان را برای ایدههای نوآورانه مشتاق
مینماید.
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 پیادهسازی ایده به تالشهای عملیتر برای تبدیل ایدههای نو به راهكارهای عملی و
پیادهسازی آنها در فعالیت كاری سازمانیاش اشاره دارد .كارمندی دارای رفتار نوآورانه
در بعد تولید ایدهها است كه ایدههای نوآورانه را كاربردی میكند؛ ایدههای نوآورانه را با
روشی نظاممند به محیط كاری خود معرفی میكند؛ و سودمند و كاربردی بودن ایدههای

نوآورانهاش را ارزیابی میكند (.)Mura, Lettieri, Radaelli, & Spiller, 2013
 پژوهشهای مختلفی اثبات نمودند كه رفتارهای مدیران بر رفتار نوآورانه كاركنان تأثیر می
گذارند.گذارند .مثال اسکات و بروس ( )1994رابطهی مثبت و معنیداری بین سبک رهبری از

نوع تبادل رهبر-عضو و رفتار نوآورانه یافتهاند.
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 رفتارهای ضدنوآورانه مدیران
 رفتارهای ضدنوآورانه مدیران رفتارهایی هستند كه مانع رفتار نوآورانه كاركنان می شوند.
این گونه رفتارهای مدیران به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث می شوند رفتار نوآورانه در
بین كاركنان تضعیف شود و بعضا از بین برود.

 تحقیقات مختلفی به رفتارهایی از مدیران كه مشوق رفتار نوآورانه كاركنان است پرداخته
شده است .دی جانگ و دن هارتوگ ( ،)2007رفتارهایی نظیر الگوسازی نقش نوآورانه،
انگیزش فکری ،تحریک به اشاعه دانش ،ایجاد بینش ،مشاوره ،تفویض اختیار ،حمایت از
نوآوری ،سازماندهی بازخورد ،قدردانی ،پاداش دادن ،فراهم نمودن منابع ،كنترل و واگذاری
وظایف را به عنوان رفتارهایی از مدیران كه مشوق رفتار نوآورانه كاركنان است ،در نظر
گرفته اند .ولی بر اساس جستجوهای صورت گرفته به احتمال زیاد تاكنون پژوهشی به
رفتارهای ضدنوآورانه مدیران نپرداخته است.
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 پژوهشهای داخلی اندكی در زمینهی رفتار نوآورانه صورت گرفته ،كه همه این پژوهش ها
با رویکرد كمی انجام شده است .در مورد رفتارهای ضدنوآورانه مدیران نیز در داخل كشور
تحقیقی صورت نگرفته است.
 در پژوهشی رابطهی سبک رهبری تبادل رهبر-عضو ،سبکهای حل مسئله و روابط گروه

كاری با جو سازمانی نوآورانه و رفتار نوآورانه در بین كاركنان مجتمع فوالد مباركه
اصفهان بررسی شده است .نتایج این پژوهش كه با روش همبستگی انجام شده است ،نشان
داده است كه روابط مثبت معنیداری بین همهی متغیرهای پیشبین با جو سازمانی

نوآورانه و رفتار نوآورانه وجود دارد .همچنین سبک حل مسئلهی شهودی و انسجام گروهی
از بیشترین نقش در پیشبینی جو سازمانی نوآورانه و رفتار نوآورانه برخوردار است
(نعامی & افشاری.)1389 ,

پیشینه تحقیقات داخلی

22

 در پژوهشی دیگر ،تأثیر رهبری تحولی و روابط گروه كاری بر توانایی حل مسئله و
رفتارهای نوآورانه در بین كاركنان شهرداریهای استان اصفهان مطالعه شده است .نتایج
این پژوهش كه با روش تحلیل دادههای چند سطحی انجام شده است ،نشاندهندهی وجود
رابطهی مثبت و معنیدار بین همهی متغیرهای پیشبین با توانایی حل مسئله و رفتار

نوآورانهی كاركنان است .همچنین كیفیت روابط اعضای گروه كاری از بیشترین نقش در
پیشبینی توانایی حل مسئله و رفتار نوآورانهی افراد برخوردار است (حاجی ,رضاییان,
آذر & ,دهقانان.)1390 ,
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 تاكنون پژوهشهای خارجی مختلفی در زمینهی رفتار نوآورانه صورت گرفته است ،ولی
پژوهشی كه به رفتارهای ضدنوآورانه مدیران پرداخته باشد ،مشاهده نشده است.
 یکی از پژوهش های كمی صورت گرفته در زمینه رفتار نوآورانه كاركنان ،مطالعه ژانگ و
مونترو سانچز ( )2011است كه در آن به تأثیر پاداشها بر رفتار نوآورانهی كاركنان در 18

شركت چینی فعال در صنعت ارتباطات پرداختند .پژوهشگران در این پژوهش كه با روش
تحلیل رگرسیون چند متغیره صورت گرفته است ،به سه نتیجه دست یافتند .پاداشهای
بیرونی مشهود بر رفتار نوآورانه كاركنان تأثیر دارد ،انگیزههای درونی تأثیر مثبت قابل

مالحظهای بر رفتار نوآورانه كاركنان دارد و در نهایت ،پاداشهای بیرونی و انگیزههای
درونی تأثیرات تعاملی مثبتی بر روی خالقیت فردی در محیط كار دارند.
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فرضیه های تحقیق

فرضیه های تحقیق
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 در نظریه پردازی داده بنیاد ،پژوهشگر وانمود نمی كند كه فرضیه ها را پیشاپیش تدوین
كرده است؛ زیرا پژوهشگران از فرضیه های از پی شکل گرفته ،منع می شوند (استراوس &
كربین.)1391 ,
 بنابراین در این پژوهش ،فرضیه وجود ندارد.
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سواالت اصلی تحقیق
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 سواالت تحقیق حاضر كه با استراتژی روش تحقیق نظریه پردازی داده بنیاد صورت می
گیرد ،شامل سواالتی درباره چیستی ،چگونگی و چرایی رفتارهای ضدنوآورانه مدیران است.
این سواالت عبارتند از:
 -1 چه رفتارهایی از مدیران ضد رفتار نوآورانه كاركنان در شركت های دانش بنیان است؟

 -2 رفتارهای ضد نوآورانه مدیران چگونه باعث تضعیف رفتار نوآورانه كاركنان در شركت
های دانش بنیان می شود؟
 -3 چرا رفتارهای ضدنوآورانه مدیران باعث تضعیف رفتار نوآورانه كاركنان در شركت های

دانش بنیان می شود؟
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اهداف اصلی تحقیق

اهداف اصلی تحقیق
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 بر اساس سواالت اصلی تحقیق ،اهداف اصلی تحقیق حاضر عبارتند از:
 -1 تعیین رفتارهای ضد نوآورانه مدیران در شركت های دانش بنیان
 -2 تعیین چگونگی تضعیف رفتار نوآورانه كاركنان توسط رفتارهای ضد نوآورانه مدیران
در شركت های دانش بنیان
 -3 تعیین چرایی تضعیف رفتار نوآورانه كاركنان توسط رفتارهای ضد نوآورانه مدیران در
شركت های دانش بنیان

30

روش شناسی تحقیق

فلسفه وپارادایم تحقیق
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 پارادایم مجموعه قضایایی است كه چگونگی درك جهان را تبیین میكند.
 در این تبیین ،نوع نگرش به دنیا ،چگونگی فائق آمدن بر پیچیدگیها و راهنمایی محققان و
دانشمندان علوم اجتماعی در اینکه چه چیزی مهم است ،و مشروعیت دارد و چه چیزی
منطقی و عقالنی است ارائه میشود.

 سه نوع پارادایم عمده در روش شناسی تحقیق عبارتند از :پارادایم اثبات گرایی ،تفسیری و
پراگماتیسم.

فلسفه وپارادایم تحقیق

32

 در پارادایم تفسیری برای درك واقعیت باید بر درون فهمی یا فهم همدالنه استوار بود و برای
تحقق این دو باید به مشاركت همدالنه روی آورد.
 در هستیشناسی این پارادایم ،جهان سازهای مركب از واقعیات چندگانه است .برای درك
واقعیت باید پدیده را در بستر واقعیاش نه جهان آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار داد.

رویکرد باید استقرا باشد نه قیاس.
 در شناختشناسی پارادایم تفسیری ،پژوهشگر به منظور تحقق درون فهمی باید وارد
محیط اجتماعی شود و به یکی از نقشآفرینان اجتماعی تبدیل گردد .رابطه بین پژوهشگر و
آزمودنی رابطهای ذهنی و بین االذهانی است.
 و روششناسی پارادایم تکیه بر روششناسی كیفی ،مشاهده مشاركتی ،مصاحبههای عمیق،
مطالعات موردی و گروه های كانون دارد (الوانی ,آذر & ,دانایی.)1390 ,
 فلسفه و پارادایم این تحقیق ،تفسیری است.

رویکرد تحقیق
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 منظور از تحقیق كیفی عبارت از هرنوع تحقیقی است كه یافتههایی را بهدست میدهند كه با
شیوههایی غیر از روشهای آماری یا هرگونه كمّی كردن كسب نشدهاند (استراوس &
كربین.)1391 ,
 با توجه به این كه فلسفه و پارادایم این تحقیق ،تفسیری است ،رویکرد تحقیق حاضر ،كیفی

می باشد.

استراتژی تحقیق
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 نظریه پردازی داده بنیاد ،یک استراتژی تحقیق استقرایی برای بررسی نظام مند داده های
كیفی (نظیر مصاحبه های پیاده شده و مشاهده های انجام شده) ،با هدف تولید نظریه است
(استراوس & كربین.)1391 ,
 هنگامی به سراغ استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد می رویم كه نیازمند یک نظریه هستیم.

در زمانی كه نظریه های موجود ،به مشکل مورد نظر نمی پردازند ،نظریه پردازی داده بنیاد،
یک نظریه تولید می كند.
 از آنجا كه این نظریه ،در داده ها بنیان دارد ،نسبت به نظریه ای كه از مجموعه نظریه های

موجود اقتباس شده و تطبیق داده می شود ،تبیین بهتری ارائه می دهد؛ زیرا با موقعیت
تناسب دارد ،در عمل واقعا كارآمد است ،افراد موجود در یک محیط را در نظر گرفته و
احساسات آن ها را درك می كند (.)Creswell, 2007

استراتژی تحقیق
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 سه رهیافت نظام مند ،ظاهرشونده یا ساخت گرایانه در نظریه پردازی داده بنیاد ،قابل تمیز
است.
 رهیافت نظام مند با اثر استِراوس و كوربین شناخته می شود ،رهیافت ظاهرشونده كه
مربوط به اثر گِلِیسِر است و رهیافت ساخت گرایانه كه توسط چارمز حمایت می شود.

 در این تحقیق ،نظریه پردازی داده بنیاد ،بیشتر از نگاه استراوس و كوربین مورد توجه قرار
خواهد گرفت (دانایی & امامی.)1386 ,
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جامعه آماری مورد مطالعه

 جامعه آماری این پژوهش كیفی ،مدیران شركت های دانش بنیان شهر مشهد كه در پارك علم
و فناوری خراسان رضوی و مركز رشد دانشگاه فردوسی مشهد مستقر هستند ،می باشد.

روش نمونه گیری
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 در این مطالعه نمونه آماری یا شركت كنندگان در مصاحبه از طریق نمونه گیری هدفمند
انتخاب می شوند.
 یکی از هدف های این تحقیق ،یافتن این موضوع است كه كدام یک از رفتارهای مدیران ضد
رفتار نوآورانه كاركنان است و موجب تضعیف آن می شود.

 لذا تصمیم بر این است كه هم با مدیرانی كه موجب انگیزش رفتار نوآورانه كاركنان می
شوند و هم مدیرانی كه به نتایج نامطلوبی در زمینه نوآوری كاركنان دچار شده اند،
مصاحبه به عمل آید.
 برای شناسایی این دو دسته از مدیران به عملکرد شركت ها و محصوالت و خدمات ارائه
شده توسط آن ها نگریسته می شود .اگر شركتی دارای عملکرد نوآورانه مناسب باشد ،مدیر
آن شركت در دسته اول قرار می گیرد و اگر شركتی دارای عملکرد نوآورانه ضعیف باشد،
مدیر شركت مزبور در دسته دوم قرار می گیرد.

روش نمونه گیری
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 در نمونه گیری باید به این نکته توجه داشت كه ،نظریه پردازی داده بنیاد در نمونه برداری
هدفمندِ افراد برای مصاحبه یا مشاهده ،از نگرشی منحصر به فرد حمایت می كند كه آن را از
دیگر رهیافت های كمی و كیفی جمع آوری داده ها متمایز می سازد.
 به روش نمونه گیری در نظریه پردازی داده بنیاد ،نمونه برداری نظری گفته می شود كه

فرآیند جمع آوری داده برای تولید نظریه است كه بدان وسیله تحلیل گر ،به طور همزمان
داده هایش را جمع آوری ،كدگذاری و تحلیل كرده و تصمیم می گیرد به منظور بهبود نظریه
خود تا هنگام ظهور آن ،در آینده چه داده هایی را جمع آوری و در كجا آن ها را پیدا كند

(استراوس & كربین.)1391 ,
 معیار قضاوت در مورد زمان متوقف كردن نمونه برداری نظری كفایت نظری مقوله ها یا
نظریه است (دانایی & امامی.)1386 ,
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روش و ابزار گردآوری داده ها

 روش گردآوری داده ها در این تحقیق ،مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق است.
 از مصاحبه شوندگان درخواست می شود به عنوان مدیر به بیان آزادانه نگرش ها و
رفتارهای خود كه باعث توسعه یا تضعیف رفتار نوآورانه در كاركنان می شود بپردازند.

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
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 سه فن كدگذاری در نظریه پردازی داده بنیاد پیشنهاد شده است :كدگذاری باز ،كدگذاری
محوری و كدگذاری انتخابی .تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق ،بر اساس این سه
كدگذاری صورت می گیرد.
 كدگذاری باز ،فرآیند تحلیلی است كه از طریق آن ،مفاهیم شناسایی شده و ویژگی ها و ابعاد

آن ها در داده ها كشف می شوند (استراوس & كربین.)1391 ,
 مفاهیم واحدهای پایه ای یا خُرد تحلیل هستند؛ زیرا از تصویر ذهنی و مفهوم سازی از داده
هاست كه نظریه شکل می گیرد ،نه به تنهایی از خود داده های واقعی (دانایی & امامی,
.)1386
 پیشامدها ،نشانه های مفاهیم هستند .ابتدا ،مقایسة نشانه با نشانه ،كدی مفهومی تولید می
كند و سپس ،نشانه ها با مفهوم ظهوریافته مقایسه می شوند و آن را بیشتر تعریف می كنند
(.)Fernández, 2004

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
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 كدگذاری محوری ،فرآیند ربط دهی مفاهیم به مقوله ها و پیوند دادن مقوله ها در سطح
ویژگی ها و ابعاد است.
 این كدگذاری ،به این دلیل محوری نامیده شده كه كدگذاری حول محور یک مقوله تحقق می
یابد .مقوله ها ،در مقایسه با مفاهیم ،انتزاعی تر بوده و سطحی باالتر را نشان می دهند.

 آن ها از طریق همان فرآیندِ تحلیلیِ انجامِ مقایسات برای برجسته سازی شباهت ها و تفاوت
ها ،كه در سطح پایین تر برای تولید مفاهیم استفاده شد ،تولید می شوند.
 مقوله ها شالوده های ساختن نظریه هستند.

 گروه بندی مفاهیم ،مقوله ها را تشکیل می دهد (استراوس & كربین.)1391 ,

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
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 پس از كدگذاری باز و محوری ،كدگذاری انتخابی انجام می شود.
 در كدگذاری باز ،پژوهشگر به پدید آوردن مفاهیم و ویژگی های آن ها می پردازد.
 در كدگذاری محوری ،مفاهیم به طور نظام مند بهبود یافته و با مقوله ها پیوند داده می
شوند.
 با این حال ،این ها هنوز مقوله های اصلی نیستند كه در نهایت برای تشکیل یک آرایش
نظری بزرگ تر یکپارچه شوند ،به طوری كه نتایج تحقیق ،شکل نظریه پیدا كنند.
 كدگذاری انتخابی فرآیند یکپارچه سازی و بهبود مقوله هاست (استراوس & كربین.)1391 ,
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 با توجه به جستجوهای صورت گرفته ،تاكنون تحقیقی در زمینه رفتار های ضدنوآورانه
مدیران در داخل و خارج صورت نگرفته است.
 بنابراین موضوع این تحقیق كه كشف و شناسایی رفتارهای ضدنوآورانه مدیران است،
تازگی و نوآوری دارد.
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کاربردهای تحقیق (برای سازمان ها،
موسسات و گروههای جامعه مورد
مطالعه )

كاربردهای تحقیق
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 كاربرد این تحقیق برای مدیران این است كه اگر آن ها رفتارهای ضدنوآورانه را بشناسند با
پرهیز از آن ها می توانند ،از این رفتارها جلوگیری و از تضعیف و از بین رفتن رفتار
نوآورانه كاركنان جلوگیری كنند.
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