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 چکيده

 نظر بهبوده است. نوآوری  توسعه به ایرانی های سازمان تمایل بر موثر شناسایی عواملهدف از انجام مطالعه حاضر 

ماهيت این پژوهش، توصيفی و از نوع پيمایشی و ابزار پيمایش در این تحقيق پرسشنامه بوده است. همچنين از نظر 

باشد. مطالعات نظری این تحقيق به صورت کتابخانه ای و از طریق مقاالت، کتاب ها، هدف این تحقيق کاربردی می

جمع آوری گشته است. در این تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این مجالت و سایت های معتبر 

پرسشنامه بعد از تأیيد اعتبار و روایی آن در اختيار نمونه آماری مطالعه قرار داده شد. جامعه آماری مطالعه شامل 

نمونه بر اساس جدول  نفر بوده است. حجم 550بوده است که تعداد آنها سازمان های دولتی شهر تهران مدیران 

کرجسی مورگان تعيين شده است و در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گيری خوشه ای تصادفی استفاده شد. با توجه 

نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این تعداد به صورت خوشه ای  225به جدول کرجسی و مورگان تعداد 

به عنوان خوشه ها انتخاب مدیران سازمان های دولتی شهر تهران صورت که  تصادفی مورد انتخاب قرار گرفتند. به این

هزینه نوآوری، ارزش کاربردی یک شدند و در داخل آنها مدیران به صورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که 

برای توسعه نوآوری نوآوری، احتياج سازمان به نتایج آن نوآوری و تصميم های مدیریتی سازمان می تواند به تمایل 

 موثر باشد.
 

 .تهرانشهر توسعه نوآوری، سازمان های دولتی،  :يديکل واژگان
 

 
  

 نوآوري توسعه به دولتی هاي سازمان تمایل موثربر عوامل

 1فرزاد فخرآل علی
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 :مقدمه

دنيای امروزی دنيای تحوالت و تغييرات مداوم و عصر بی ثباتی هاست که بر سازمان ها تاثير عميقی دارند. از این رو، ضرورت دارد 

ظ حيات خود، با تغييراتی که سازمان را با تهدید مواجه می کند تطبيق یابد. سازمان به صورت مستقيم یا غير مستقيم، برای حف

در بازارهای رقابتی، نياز مبرمی به توسعه و بهبود انعطاف پذیری و نيز پاسخ گویی سازمان وجود دارد؛ بسياری از سازمان ها با 

ناورانه داخلی سازمان، تغيير محيط های بيرونی و درک رقابت فزاینده پایدار و نامطمئنی روبه رو شده و به واسطه نوآوری های ف

 (. 2017، 1نيازهای در حال تغيير ارباب رجوع، توانسته اند به رقابت خود ادامه دهند )آیژان و همکاران

پر شتاب سازمان ها از اطالعات و روش های متعددی در انجام وظایف مدیریتی و استفاده بهينه از منابع استفاده می کنند. در عصر 

حاضر، بکارگيری نوآوری های جدید در زمينه های مختلف زندگی به امری روزمره در سراسر جهان تبدیل شده است. به همين 

جهت باید همگام با تکنولوژی روز گام برداشته تا بتوان از نظر عملکرد به موفقيت نائل شد. در این بين شناخت هر چه بهتر ابعاد 

 (.2016، 2ی سازمان بسيار مهم می باشد )مرگلمختلف نوآوری های داخل

خود  رشد یحال برا نيو در ع روبرو است هایی برای کار کردن و خدمت رسانی یبزرگ با دشوار سازمانهر  ،ینوآور دگاهید از

 ،یریپذ سکیر ت،يخالقمانعی برای  یسفت و سخت ساختار سازمان تيماه نی(. ا2010، 3و همکاران فورد) نيز تالش می کند

 ست،يمجاز ن یطيمح نيچن در عرفو رفتار خارج از  جدید برای نوآوری بيشتر تفکر ینوع یساز ادهي. پاست شیاکتشاف و آزما

 طيمح کیدر  دیبزرگ با یها سازمان گر،ید یشده باشد. از سو ینيب شيپ یها هیها و رو هیرو ن،يقوان مطابق با دیبا زيهمه چ رایز

 (.201۸، 4)ادیسون و همکاران کنند جادیا را دیکسب و کار جد یفرصت ها نيبمانند و همچن یباق اردیپابتوانند و مخرب  ایپو

هایی است که با کمک با پيشرفت روز افزون دانش و تکنولوژی و جریان گسترده اطالعات، امروزه جامعه ما نيازمند آموزش مهارت

هایی باشد که بتوانند با مغزی خالق با مشکالت دف باید پرورش انسانآن بتواند همگام با توسعه علم و فناوری به پيش برود. ه

ها بتوانند به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و با بهره گيری از دانش ای که انسانروبرو شده و به حل آنها بپردازند. به گونه

هستند که با  وآورینو ایجاد  ا نيازمند آموزش خالقيتم سازمان هایجمعی و توليد افکار نو مشکالت را از ميان بردارند. امروزه 

ز تجربه و علم و خلق افکار نو به سوی یک جامعه سعادتمند قدم بردارند. رشد فزاینده اطالعات، سبب شده است که هر انسانی ا

انش و تجربه در دعلم و  دانشی برخوردار باشد که دیگری فرصت کسب آنها را نداشته باشد، لذا به جریان انداختن اطالعات حاوی

ن ها یکی از رموز موفقيت در دنيای امروز است. هيچ کس قادر نيست به ميزان اطالعات واقعی هر کس که در گوشه ذهبين انسان

شود. در ای قوی سبب رها شدن آن به بيرون ذهن میآید که انگيزهاو نهفته است پی ببرد. این اطالعات زمانی به حرکت در می

شود جریانی از علم و کوشند و در نهایت سبب میها به سرنوشت یکدیگر حساسند و در جهت رشد یکدیگر میحله انساناین مر

تغيير و تحول در سازمانهای امروزی  قيت خواهد بود.ساز نوآوری و خالدانش و تجربيات ميان آنها جاری شود که همين امر زمينه

ر به ادامه حيات راگير است که سازمانها بدون پيش بينی ، همگامی و تطابق با آن قادبه قدری سریع ، چند جانبه ، پيچيده وف

اهدبود. همه نيستند و توسعه و پيشرفت آنها بدون واکنش متناسب و پاسخ آگاهانه به شرایط محيطی متحول و پویا ممکن نخو

ته اند که ارائه تعریف قيت و نوآوری چنان به هم درآميخسازمانها برای بقا نيازمند اندیشه های نو و نظرات بدیع و تازه اند. خال

ختن آن اندیشه و مستقلی از هرکدام دشوار است. خالقيت، پيدایی و توليد یک اندیشه و فکر نو است درحالی که نوآوری عملی سا

 (.13۸9فکر است )طالعی فر و همکاران، 

 یسنت شرفتيپ یها وهيبه ش باهم رقابت داشته باشند، تنها نمی تواننده دور نیدر ا برای اینکه بتوانند داریبزرگ و پا یها سازمان

. در حال حاضر تأکيد شده است تيفيک ارتقایزمان و  بهبود مدیریت ،نهیهزکارایی بر فقط  در این شيوه ها که ، چراباشند یمتک

 یتکنولوژ های بابزرگ و در صنعت  یها انسازم در .باشند سازمانی ینوآور یبرا ییبه دنبال فرصت ها سازمان ها باید تیریمد

شود.  یو توسعه انجام م قيبخش تحقدارای معموال  افته،یو اختصاص  یموسسه تخصص کینوآورانه توسط  یها تيفعال شرفته،يپ

 سعهو تو قيتحق یها تيدر فعالسازمان ها هستند. مشارکت  یفنآور ایبر دانش و  یها مبتن یاز نوآور یاريو توسعه، بس قيدر تحق

کاربر  یازهاين ایو  دیجد یها یفن آور ای ندهایدر مورد فرا قيبا تحق همراه ،خدمات ای یفعل یندهایبه بهبود فرآ ازين ليبه دل
                                                          

1 - Aizhan et al. 
2 - Mergel 
3 - Ford et al. 
4 - Edison et al. 
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 ییایمزا نیتر یاصل شتر،يب تيبه موفق یو دسترس سکیو توسعه، تنوع ر قيتحق اسيدر مق یگذار هیخاص است. در واقع، سرما

 (.2010کنند )فورد و همکاران،  یم کسبها  ینوآور جادیا ازگ بزرسازمان های است که 

 ینوآور ی درديدو عامل کل ،ینوآور دگاهید ازحقيقت اینکه در مورد نوآوری نقش منابع انسانی اهميت دو چندان پيدا می کند. 

و  ميت یاعضا نيب یهمکار (2در توسعه محصول شرکت دارند و ) مايکه مستق یافراد تيفي( ک1محصول عبارتند از: )یک موفق 

بخش های سازمان و تيم تمام  انيدر م کپارچهیخوب و  یو هماهنگ ی(. همکار201۸و همکاران،  سونیافراد در شرکت )اد ریسا

اشتراک به کارکنان  انينوآورانه در م یها دهیدهد تا ا یاجازه م همکاری نیدانش موثر را ارتقا بخشد. ا لتواند انتقا یم های مسئول

 ای نيز تبدیل شود. نوآورانه یو به خروج گذاشته شده

با توجه به مطالب گفته شده سوال و دغدغه اصلی پژوهش این است که چه عواملی بر توسعه نوآوری در سازمان های ایرانی 

می نوآوری  توسعه به ایرانی های سازمان تمایل بر موثر عواملبررسی ؟ برای پاسخ به این سوال، هدف این مطالعه تأثيرگذار است

 بنابراین تحقيق حاضر به فرضيات زیر می پردازد:باشد. 

 هزینه یک نوآوری بر تمایل سازمان برای توسعه آن تأثيرگذار است. -

 ارزش کاربردی یک نوآوری بر تمایل سازمان برای توسعه آن تأثيرگذار است. -

 توسعه آن تأثيرگذار است. احتياج سازمان به نتایج یک نوآوری بر تمایل سازمان برای -

 بر تمایل سازمان برای توسعه آن تأثيرگذار است. تصميم های مدیریتی -

 

 روش تحقيق -2

. همچنين از نظر بوده استماهيت این پژوهش، توصيفی و از نوع پيمایشی و ابزار پيمایش در این تحقيق پرسشنامه  با توجه به

نظری این تحقيق به صورت کتابخانه ای و از طریق مقاالت، کتاب ها، مجالت و سایت باشد. مطالعات هدف این تحقيق کاربردی می

استفاده شد. این پرسشنامه بعد از تأیيد اعتبار و  محقق ساختههای معتبر جمع آوری گشته است. در این تحقيق از پرسشنامه 

شهر تهران بوده سازمان های دولتی ه شامل مدیران جامعه آماری مطالعروایی آن در اختيار نمونه آماری مطالعه قرار داده شد. 

حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان تعيين شده است و در انتخاب نمونه ها از نفر بوده است.  550است که تعداد آنها 

ه آماری نفر به عنوان نمون 225روش نمونه گيری خوشه ای تصادفی استفاده شد. با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 

سازمان های مختلف دولتی شهر انتخاب شدند. این تعداد به صورت خوشه ای تصادفی مورد انتخاب قرار گرفتند. به این صورت که 

 به صورت تصادفی انتخاب شدند. مختلفمدیران بخش های به عنوان خوشه ها انتخاب شدند و در داخل آنها  تهران

استفاده کردیم، بدین ترتيب که  SPSSشدند. سپس از نرم افزار  Excelده ها وارد نرم افزار بعد از جمع آوری داده ها، در ابتدا دا

داده ها در ابتدا کدگذاری شده و وارد نرم افزار شدند. سپس با استفاده از دو روش آمار توصيفی و استنباطی در سه بخش داده ها 

بخش های اول و دوم برای توصيف نظرات نمونه آماری در رابطه با  مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند. بدین ترتيب که ابتدا در

سواالت از جدول های توزیع فراوانی و درصد، ميانگين و واریانس استفاده شد. سپس در بخش سوم فرضيه های تحقيق بر اساس 

مورد آزمون قرار گرفتند. همچنين  نتایج بدست آمده از بررسی سواالت با استفاده از آمار استنباطی و استفاده از آزمون همبستگی

 هم استفاده شد.  سادهاز آزمون رگرسيون 

 

 نتایج و بحث -3

 استفاده شد.  همبستگی پيرسون برای اینکه بررسی کنيم که متغيرهای مورد مطالعه به طور کلی با هم رابطه دارند یا نه از

  فرضيه های آزمون بصورت زیر مطرح می شوند:

0

1

: 0

: 0

H

H








 
برای بررسی رابطه در نظر گرفته شده است.  توسعه نوآوریمقدار ضریب همبستگی ميان متغيرهای مورد مطالعه با  که در آن 

سطح معناداری   <05/0مقادیری که مشاهده می شود زیر  همانگونه که در جدولمی شود. ن استفاده واز ضریب همبستگی پيرس

  .ستا معنی دار 05/0طح س در
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 : همبستگی بين متغيرهای تحقيق1جدول شماره 

 توسعه نوآوری  

 هزینه نوآوری
 *0.156 ضریب همبستگی

 0.01 سطح معناداری

 ارزش کاربردی
 **0.1۸۸ ضریب همبستگی

 0.001 سطح معناداری

 احتياج به نتایج
 **0.197 ضریب همبستگی

 0.001 سطح معناداری

 های مدیریتیتصميم 
 **0.205 ضریب همبستگی

 0.001 سطح معناداری
 

( که نشان دهنده وجود رابطه معنادار ميان متغيرهای 1با در نظر گرفتن ضرایب همبستگی به دست آمده از آزمون پيرسون جدول )

جش قرار داد. برای اجرای آزمون می باشد، بنابراین می توان فرضيه های تحقيق را مورد سن 05/0مستقل با متغير وابسته در سطح 

فرضيه های تحقيق، پس از احراز وجود همبستگی، حال باید به بررسی رابطه خطی ميان متغيرهای مستقل با متغير وابسته به 

 وسيله رگرسيون ساده بپردازیم.

 :رگرسيون ساده

 هزینه یک نوآوری بر تمایل سازمان برای توسعه آن تأثيرگذار است. -: فرضيه اول

به عنوان متغير مستقل  هزینه نوآوريبرای آزمودن این فرضيه از رگرسيون ساده و تفسير ضریب تعيين استفاده می شود، در آن 

 متغير وابسته در نظر گرفته شده اند.  توسعه نوآوریو 

 

 : برازش مدل رگرسيونی به داده ها2جدول شماره 

 ضریب تعيين متغير مستقل

 ب خطشي عرض از مبدا F آماره 

 سطح معناداری مقدار سطح معناداری مقدار سطح معناداری مقدار

 0.001 0.302 0.001 2.01 0.001 19.10 156/0 هزینه نوآوری

 

و سطح معناداری مربوطه معنی داری کل مدل رگرسيونی   Fهمانگونه که در جدول آناليز و واریانس مشاهده می شود مقدار آماره  

می باشد که نشان دهنده  156/0کوچکتر است ( ، همچنين مقدار ضریب تعيين برابر  05/0د )سطح معناداری از را تأیيد می کن

 درصدی از تغييرات متغير وابسته است که بوسيله متغير مستقل مفروض تبيين می شود. 

 ارزش کاربردی یک نوآوری بر تمایل سازمان برای توسعه آن تأثيرگذار است.دوم: فرضيه 

به عنوان متغير مستقل  ارزش کاربردیی آزمودن این فرضيه از رگرسيون ساده و تفسير ضریب تعيين استفاده می شود، در آن برا

 وابسته در نظر گرفته شده اند.  توسعه نوآوریو 
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 فرزاد فخرآل علینام نویسنده مسئول: 

 

 : برازش مدل رگرسيونی به داده ها3جدول شماره 

 ضریب تعيين متغير مستقل

 شيب خط عرض از مبدا F آماره 

 سطح معناداری مقدار سطح معناداری مقدار سطح معناداری مقدار

 0.001 0.241 0.001 2.09 0.001 1۸.10 142/0 ارزش کاربردی

 

و سطح معناداری مربوطه معنی داری کل مدل رگرسيونی   Fهمانگونه که در جدول آناليز و واریانس مشاهده می شود مقدار آماره  

می باشد که نشان دهنده  142/0کوچکتر است ( ، همچنين مقدار ضریب تعيين برابر  05/0معناداری از  را تأیيد می کند )سطح

 درصدی از تغييرات متغير وابسته است که بوسيله متغير مستقل مفروض تبيين می شود. 

 

 .احتياج سازمان به نتایج یک نوآوری بر تمایل سازمان برای توسعه آن تأثيرگذار استسوم: فرضيه 

به عنوان  احتياج سازمان به نتایج نوآوریبرای آزمودن این فرضيه از رگرسيون ساده و تفسير ضریب تعيين استفاده می شود، در آن 

 متغير وابسته در نظر گرفته شده اند.  توسعه نوآوریمتغير مستقل و 
 

 : برازش مدل رگرسيونی به داده ها4جدول شماره 

 ضریب تعيين متغير مستقل

 شيب خط عرض از مبدا F  آماره

 سطح معناداری مقدار سطح معناداری مقدار سطح معناداری مقدار

 0.001 0.144 0.001 2.0۸ 0.101 1.099 172/0 کار آفرینی سازمانی

 

رگرسيونی و سطح معناداری مربوطه معنی داری کل مدل   Fهمانگونه که در جدول آناليز و واریانس مشاهده می شود مقدار آماره  

می باشد که نشان دهنده  172/0کوچکتر است ( ، همچنين مقدار ضریب تعيين برابر  05/0را تأیيد می کند )سطح معناداری از 

 درصدی از تغييرات متغير وابسته است که بوسيله متغير مستقل مفروض تبيين می شود. 

 

 آن تأثيرگذار است.تصميم های مدیریتی بر تمایل سازمان برای توسعه : چهارمفرضيه 

به عنوان متغير  تصميم های مدیریتیبرای آزمودن این فرضيه از رگرسيون ساده و تفسير ضریب تعيين استفاده می شود، در آن 

 متغير وابسته در نظر گرفته شده اند.  تمایل سازمان برای توسعه نوآوریمستقل و 
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 فرزاد فخرآل علینام نویسنده مسئول: 

 

 : برازش مدل رگرسيونی به داده ها4جدول شماره 

 ضریب تعيين ستقلمتغير م

 شيب خط عرض از مبدا F آماره 

 سطح معناداری مقدار سطح معناداری مقدار سطح معناداری مقدار

 0.001 0.174 0.001 2.41 0.010 2.099 155/0 تصميم های مدیریتی

 

کل مدل رگرسيونی  وطه معنی داریو سطح معناداری مرب  Fهمانگونه که در جدول آناليز و واریانس مشاهده می شود مقدار آماره  

ه نشان دهنده می باشد ک 155/0کوچکتر است ( ، همچنين مقدار ضریب تعيين برابر  05/0را تأیيد می کند )سطح معناداری از 

 درصدی از تغييرات متغير وابسته است که بوسيله متغير مستقل مفروض تبيين می شود. 

 

 و بحث نتيجه گيري -4

هزینه نوآوری، ارزش کاربردی یک نوآوری، احتياج سازمان به نتایج آن نوآوری و ینگونه نتيجه گيری می شود که از نتایج مطالعه ا

( رابطه بين سرمایه 1391چوپانی و همکاران )تصميم های مدیریتی سازمان می تواند به تمایل برای توسعه نوآوری موثر باشد. 

نفر از کارکنان، مدیران  9۸مه توسعه مورد مطالعه قرار داد. در این مطالعه تعداد فکری با نوآوری سازمانی را در شرکت سهامی بي

و معاونين شرکت سهامی بيمه توسعه مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان داد که بين سرمایه فکری با نوآوری سازمانی 

 یم موجود در ایجاد نوآوری داخلی یاصل یها دهیا کند که ی( استدالل م2011) 5ریسرابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. 

 نیباشند. از ا ديمف اريبس ینوآور برای توانند ی، فرصت ها مبرسدباشد. اگر موانع به حداقل  زيبزرگ ن سازمان هایتواند به نفع 

 شوند. یجمع آور دیابزرگ ب یدر شرکت ها ی نابداخل نوآوری یمهارکننده برا واملو ع توانمندسازهادرک  یبرا یرو، شواهد

نوآورانه  خدمات و محصوالت ایجادو توسعه خواهان  قيتحق یشود، واحد ها یتر م دهيچيتر و پ شرفتهيپ فناوری در سازمانی یوقت

و به طور  نبوده یبا هدف تجار ميو توسعه در ارتباط مستق قيشده توسط تحق ديتول یها یوراحال، تمام فن نیهستند. با ای تر

 ی(. هنگام2011، 6آنوخين و همکارانشوند ) یم دهينامفهوم نام یها یآورفن  ،ها یورافن نی. اشود یم تیحما هاآن از ميمستق

 کیشروع  ایو  یخارج یها یورافن خرید ،یعلم قاتيادامه تحق مواجه است یعنی نهیسه گز با سازمانافتد،  یاتفاق م نیکه ا

از جمله  ،یديعامل کل نیبر اساس چندهستند  یربر فناو یمبتنهایی که  نوآوری زيآم تيموفق عمليات های محصول جدید.

، 7و همکاران سونیشود )اد یم نييدانش تع تیریموجود در دسترس و مد یو توسعه، تکنولوژ قيتحق تيفعال ،نابی یها یژگیو

2013.) 

(. در دنيای 1391اشد )چوپانی و همکاران، نوآوری سازمانی در حقيقت به فعل رساندن ایده های نو در فرآیندهای سازمانی می ب

پر رقابت امروزی نوآوری تکيه گاه اصلی سازمان ها می باشد. بخاطر اینکه امروزه سازمان هایی موفق هستند و می توانند در دنيای 

کار و اندیشه های جدید را پر رقابت ادامه حيات بدهند که توانایی مقابله و انطباق با تغييرات ایجاد شده را داشته باشند و مدام اف

در سازمان کاربردی سازند. همچنين سازمان های امروزی برای آنکه بتوانند در ساختار جدید رقابت ميان سازمان ها، که فضای 

کامال رقابتی و دانش محور می باشد، به حيات خود ادامه دهند باید به نوآوری به عنوان یک استراتژی ضروری در عصر کنونی نگاه 

نند و ضمن شناخت تغيير و تحوالت محيطی، برای رویارویی با آنها، شاخص های سازمانی تأثيرگذار بر نوآوری سازمانی را ک

شناسایی کنند و به این تغييرات مناسب ترین پاسخ ها را بدهند. در محيط متغير و دانش محور امروزی، نوآوری به علت تغيير 

اری با تغييرات سریع، بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. به همين دليل، یکی از الگوهای رقابت سازمانی و ضرورت سازگ

مسائلی که مدیران سازمان ها با آن مواجه می شوند این مسئله می باشد که چه اقداماتی را برای توسعه و بهبود نوآوری در سازمان 

                                                          
5 - Reis 
6 - Anokhin et al. 
7 - Edison et al. 
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 فرزاد فخرآل علینام نویسنده مسئول: 

 

ا حاکم شدن فرهنگ رقابت در فضای اقتصادی، سياسی و اجتماعی (. زیرا در دهه های اخير و ب1390باید انجام دهند )زرین سبب، 

و سازمانی، نوآوری به عنوان راه حلی موفق، بخش جدایی ناپذیر بستر حرکت جامعه و در سطوح خردتر محيط های سازمانی شده 

انعطاف پذیری و پذیرش  است. از این رو شرکت ها و سازمان هایی که خواهان ایجاد و یا حفظ مزیت رقابتی هستند، مجبور به

 تغييرات و قابليت نوآوری می باشند.
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