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شناسایی مولفه های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
(یک مطالعه فراترکیب)

تاریخ دریافت 1399/09/20 :
تاریخ پذیرش 1399/12/18 :

چکیده
زمینه و هدف :عالیق دانشگاهیان و کنشگران بر نوآوری به عنوان یک مزیت رقابتی افتراقی و راه ایجاد ارزش برای

مشتری تمرکز کرده است .با این وجود ،توجه کمی به فرهنگ نوآوری شده است .هدف این مقاله شناسایی توصیف
کننده های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است.

روش بررسی :روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع فراترکیب بوده است .جامعه پژوهش را کلیه منابع مرتبط با

فرهنگ نوآوری در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی طی سال هاي  2003تا  2020به تعداد  600منبع بود که ابتدا
تعداد  246منبع بر اساس چکیده انتخاب شدند .سپس  102منبع بر اساس محتوا گزینش شد که درنهایت  60منبع به

عنوان منابع مرتبط ،به روش تحلیل تم مورد بررسی قرار گرفتند .به منظور بررسی کیفی دادهها ،اعتبار و اعتماد یافتهها
تأمین شده است .

یافته ها :یافتهها پیشنهاد میکند که فرهنگ نوآوری بایستی از طریق ساختاری معرفی شود که شامل هفت عامل

گرایش به نوآوری ،سازگاری سازمانی ،یادگیری سازمانی ،خالقیت و توانمند سازی ،بازار محوری ،ارزش محوری و زمینه
اجرایی است.

نتیجه گیری :بر اساس یافتههای پژوهش میتوان به یک جمعبندی مفهومی در مورد مؤلفههای تشکیل دهنده

فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی رسید که ا ز طریق تدوین مدل آن میتوان به صورت توصیفی

و تشخیصی وضعیت موجود دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را از نظر فرهنگ نوآوری ارزیابی و نقاط ضعف و قوت

را شناسایی کرد.

کلمات كلیدی :فرهنگ نوآوری ،فراترکیب ،آموزش عالی

 .1دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 .*2نویسنده مسئول ،استاد تمام گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایرانabili@ut.ac.ir .
 .3دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .4دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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مقدمه

عاریت گرفته شده است .فرهنگ نوآوری از نگاه علی احمدی

در سراسر جهان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به

و همکاران( )25:1397حامی نوآوری است و مشروعیت آنرا

شکلهای مختلفی گسترش یافتهاند .ریشههای این تفاوت از

تقویت میکند .در عرصه فرهنگ نوآوری ،زمینه اجرایی شامل

یک سو در اهدافی است که جوامع برای دانشگاهها تعیین

توانایی سازمان برای اجرای ایده ایی است که میتوانند ارزش

نمودهاند و از سوی دیگر در سازمان آموزش حرفهای بیرون

افزوده ایجاد کنند.

از دانشگاه نهفته است .عالوه بر این ظهور جامعه شبکهای و

میرکمالی و همکاران( )1390به طراحی مدلی برای اندازه

سازمانهای مجازی ،دگرگونیهای عمیق ساختاری و تغییر

گیری سازگاری سازمانی دانشگاه به عنوان یکی از مولفههای

شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی ،دانشگاهها و

فرهنگ نوآوری دانشگاه با محیط بیرونی پرداختند .یافتههای

موسسات آموزش عالی را با چالشهای نحوه مواجهه با محیط

پژوهش نشان داد که  9عامل مدیریت محیط ،یادگیری،

به شدت متحول ،متنوع ،رقابتی در مقیاس وسیع جهانی

فرهنگ سازمانی ،روابط سازمانی ،مشارکت جمعی ،استراتژی

روبرو ساخته است(محمد داودی و همکاران .)2:1395 ،توان

محوری ،مسئولیت پذیری ،خودسازماندهی و هدفمندی تبیین

و موفقیت دانشگاههای جدید تا اندازهای به این نکته بستگی

کننده سازگاری سازمانی دانشگاه با محیط هستند .مرادی و

دارد که تا چه حد میتواند از فرهنگ مناسب مشارکت و

همکاران( )1391به تبیین و ارائه الگوی جامع فرهنگ نوآوری

تصمیم گیری مشترک از تمام اعضایش بهره گیرد که داشتن

پرداختند .چارچوب به دست آمده شامل عوامل رهبری ،چشم

برنامهریزی بلند مدت نوآورانه و رهبران دوراندیش برای انجام

انداز ،فرهنگ ملی ،ساختار راهبردی و عوامل تعیین کننده

تغییرات الزم است(ثمری .)1394،لذا در دنیای امروز نوآوری،

فرهنگ محور است که همواره در همه حال پویا و محتوایی

راهبردیترین امر برای حفظ و تقویت مزیت رقابتی به شمار

میباشند .رجبی( )1393به فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در

میرود و مدیریت فرهنگ نوآوری یکی از جدی ترین چالشها

سازمانها پرداخته است .او ویژگیهایی چون پذیرش ابهام،

در نظام آموزش عالی است .همچنین به منظور عملکرد موفق،

شکیبایی در امور غیر عملی ،کنترل بیرونی کم ،بردباری در

درک ارزشهایی که محرک و حمایت کننده فرهنگ آن محیط

مخاطره ،شکیبایی در برخوردها ،تاکید بر نتایج تا وسایل و

هستند بسیار ضروری است .از نظر رابیو )2012(1نوآوری معرفی

تاکید بر نظام باز را برای یک فرهنگ نوآوری پیش بینی کرده

یک چیز جدید یا تغییر در انجام یا نگاه به پیرامون است .از

است .محمد داودی و همکاران( )1395به مولفههای تاثیر گذار

نظر محمد داودی و همکاران( )2:1395فرهنگ نوآوری یکی از

بر فرهنگ نوآوری در مدیریت آموزش عالی پرداختند .یافتههای

عوامل سازمانی است که اجرای موفقیت آمیز آن نیازمند درک

پژوهشی آنها نشان داد که فرهنگ نوآوری که کلیدی برای

صحیح تمام ابعاد آن است و راهبردی ترین راه برای حفظ و

پرورش مهارت حل مسئله در کارکنان سازمان است موجب بروز

تقویت مزیت رقابتی و یکی از جدیترین چالش های مدیریتی

پیامدهای مثبت در سطح سازمان میشود .همچنین سالمت

است .فرهنگ نوآوری چیزی بیشتر از رفتارها و فعالیتها و

مالی ،سودآوری سازمان ،دستیابی به محصوالت و بازارهای

خیلی وابسته به زمینه است .فرهنگ نوآوری در دانشگاهها

جدید ،مشارکت کارکنان در تصمیم گیریهای سازمانی،

و موسسات آموزش عالی از شرکتها و موسسات تجاری به

تقدیر از مشارکت کارکنان در کارها ،توسعه کارکنان ،یادگیری

Rubio .1

مستمر ،ارتباط موثر با مشتریان سازمان ،اهداف روشن ،مدیریت
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در سازمان میباشند .خسروی صوفی و همکاران( )1398به

و فیزیکی است و اعضای هیات علمی و موسسات الزم است

تاثیر فناوری اطالعات و فرهنگ نوآوری بر عملکرد سازمانی

4

برای بازآفرینی این فضا فعالیت بیشتری داشته باشند .ین

پرداختند .نتایج نشان داد که فناوری اطالعات تاثیر معناداری

و همکاران( )2020در مطالعه خود به فرهنگ برای پویایی

بر عملکرد به طور مستقیم ندارد ولی به طور غیر مستقیم موثر

نوآوری باز پرداختند .فرهنگ به عنوان پیشران اصلی نوآوری از

است .همچنین فناوری اطالعات بر فرهنگ نوآوری و فرهنگ

طریق کنترل پیچیدگی و تعامل میان کارآفرینی شرکت های

نوآوری بر عملکرد سازمانی تاثیر معناداری دارند .موالیی و

نوپا ،کارکنان و سازمان به پویایی نوآوری باز کمک میکند.

همکاران( )1399به سنجش فرهنگ اداری ایران با رویکرد

فرهنگ نوآوری دارای چهار ویژگی چشمانداز ،شبکه دانش،

نهادی پرداخته اند و نگرش حاکمیت به نحوه اداره و مدیریت

الهام بخشی ،رهبری و فضای پذیرش ایدههای جدید است.

سازمان ها را بیان میکند .یافته ها نشانگر آن است که فاصله

بنابراین ،پژوهش حاضر به دنبال این است که در ابتدا سیمای

قدرت و جمع گرایی گروهی در سطح باالیی ادراک می شود و

پژوهشهای مربوط به مولفههای فرهنگ نوآوری در دانشگاهها

مولفههای جمعگرایی نهادی ،آیندهگرایی ،عملکرد گرایی ،ابهام

و موسسات آموزش عالی را از نظر شکل و روش شناختی و

زدایی و قاطعیت که بر عملکرد موثر هستند در سطح پایین

محتوایی مشخص کند و سپس با بررسی نظاممند ادبیات

قرار دارند و نیازمند توسعه و تقویت هستند.

موجود در ارتباط با فرهنگ نوآوری به مولفه و ابعاد آن دست

موریس )2015(1برای فرهنگ نوآوری  7عامل شناسایی نموده

یابد و در نهایت الگویی در زمینه فرهنگ نوآوری در دانشگاهها

که برای تسریع ،فعال کردن و حفظ فرهنگ موثر در طول

و موسسات آموزش عالی ارائه دهد.

زمان مورد نیاز هستند .این عوامل عبارتند از :رهبری ،ارتباط،
تخصیص منابع ،ظرفیت ،ساختار و فرایند ،محیط یادگیری و

هدف پژوهش

برنامه کاری .از نظر روملو ،)2017(2فرهنگ نوآورانه در قلب

هدف پژوهش شناسایی مولفههای فرهنگ نوآوری در

نوآوری قرار دارد که منجر به مزیت رقابتی سازمان نسبت

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است .در این خصوص

به رقبا میشود و بهترین راه برای نوآور شدن ایجاد محیط

سواالت زیر مطرح میگردد.

سازمانی نوآور و خالق است .وینکس 3و همکاران()2020

 .1توصیف کنندههای فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات

در مطالعات خود به این یافته رسیدند که در نظام آموزش

آموزش عالی کدامند؟

عالی در حالیکه تمرکز بر فرایندهای نوآوری آموزش است،

 .2الگوی فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش

با این حال به فرایندها و فرهنگهایی که به خالقیت در

عالی چگونه است؟

آموزش عالی و روش هایی که به توسعه هیات علمی کمک
میکنند توجه کمی شده است .یافتههای پژوهش نشان داد

روش بررسی

که هنجار سازی فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها

Morris .1
Rumulo .2
Winks .3

و سبک تحلیل در گروه پژوهش های کیفی قرار می گیرد.
Yen .4
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شکل  .1گامهای روش فراترکیب

اطالعات اسنادی مبنای روش جمعآوری دادهها در این

بارسو( ،2007مانند شکل ( )1استفاده شده است.

پژوهش است .شیوه انجام پژوهش ،مرور مطالعات گذشته است

طرح سوال :در اولین گام مرور نظاممند ،سواالت پژوهش

که یک فراترکیب با شیوه کدگذاری متداول در پژوهشهای

تدوین گردید تا بتوان با این روش به سواالت پاسخ داد.1 .

کیفی است .ابزار گردآوری داده  60مقاله است که از مجموع

توصیف کنندههای فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات

 600مقاله جستجو شده در پایگاههای اطالعاتی علمی معتبر

آموزش عالی کدامند؟؛  .2الگوی فرهنگ نوآوری در دانشگاهها

داخلی و خارجی با استفاده از رویکرد هدفمند در بازه زمانی

و موسسات آموزش عالی چگونه است؟ روش تحقیق کیفی مرور

 2003الی  2020انتخاب شدند .مبنای روایی این پژوهش نظر

نظاممند ،به دلیل وجود اسناد زیاد و جدید در زمینه فرهنگ

متخصصان ،استاد راهنما و مشاورین بوده است .شیوه انجام

ناب در آموزش عالی با هدف تحلیل ترکیبی آنها صورت گرفت.

این پژوهش فراترکیب به عنوان یکی از روشهای فرامطالعه

بررسی و جستجوی نظاممند متون و مقاالت :بیش از  600سند

است .روش فراترکیب ،ترکیبی تفسیری از یافتههای کیفی

علمی و مطالعه منتشر شده در پایگاههای اطالعاتی علمی

ارائه مینماید ،به گونهای که نتیجه ترکیب ،بیش از مجموع

معتبر داخلی و خارجی در سالهای  2003تا  ،2020به مدت

یافتههای مورد استفاده است(خاصیت گشتالتی)(سندلوسکی و

 18سال بر اساس کلید واژه های(فرهنگ ،2نوآوری ،3آموزش

بارسو 2007 ،1به نقل از پورکریمی و همکاران .)5:1399 ،در

عالی )4و ارجاعات مرتبط در زمینه دانشگاهها و موسسات

این پژوهش از روش هفت مرحلهای فراترکیب سندلوسکی و

culture .2
innovation .3
higher education .4

Sandelowski & Barroso .1
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شکل  .2جستجو و انتخاب مقاالت مناسب

آموزش عالی مورد جستجو قرار گرفتند .بررسی ها بر اساس

دسته مقولهای شناسایی شد و در نهایت مورد وارسی و بازبینی

عنوان ،چکیده و محتوی مانند شکل( )2صورت گرفت .در

پژوهشگر قرار گرفت .همچنین یافتهها به صورت ساختار یافته

مجموع  60منبع(مقاله) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و

ثبت ،سپس نوشتن و تفسیر صورت گرفت .پژوهشگر کنترل

برای بررسی و پیداکردن مولفههای اصلی و مقولهها و در نهایت

کیفیت الزم را به صورت زیر(جدول )1 ،دنبال کرد .همچنین

استخراج الگوی فرهنگ ناب در آموزش عالی مناسب تشخیص

وارسی و بازبینی توسط اساتید راهنما و مشاور در جهت تامین

داده شدند.

اعتبار مطالعه دنبال شد .برای باال بردن اعتبار پژوهش ،آنچه

استخراج اطالعات اسناد :اطالعات با استفاده از چک لیست

که انجام شد ،به صورت شفاف ارائه شد .تمام قسمتها ،یعنی

اقتباس شده از جوانک لیاولی و همکاران( )1396به نقل از

شیوه گردآوری مقاالت ،عناوین مقاالت ورودی و نحوه تلفیق

پورکریمی و همکاران ( )6:1399استخراج گردید .ترکیب

اطالعات به صورتی گویا بیان شده است.

یافتهها :اطالعات به صورت نویسندگان ،نوع سند و مولفهها

جدول  .1معیارهای اعتبار پذیری تحقیق کیفی لینکلن و گوبا

استخراج و در نهایت برای هر دسته ابعاد شناسایی شدند.

( )5891به نقل از گرجی پور و همکاران()8931:85

همچنین چون اسناد مورد بررسی به صورت مقاله بودند ،از
ذکر نوع سند در جدول خودداری شد .برای تجزیه و تحلیل
یافتههای کیفی از تحلیل تم 1استفاده گردید .کنترل کیفیت و
ارائه نتایج :پژوهشگر در تمام مراحل به دقت منابع را مطالعه

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن
اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺬﯾﺮي

اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻻت و اﺳﻨﺎد ﻃﯽ  3ﻣﺎه

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮب ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن

ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﺟﺰﺋﯿﺎت

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺬﯾﺮي

رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪاوم

و مولفههای هر سند را مشخص و دسته بندی کرد و برای هر

پژوهشگران طی سه ماه به مطالعه اسناد منتخب پرداختند.

theme analysis .5

طی پژوهش تعامل رفت و برگشتی بین داده ها و تحلیل از
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شناسایی مولفه های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها....

سوی پژوهشگر و گروه خبرگان که دانش کافی درباره ابعاد

نیت نوآوری ،نفوذ و اثر نوآوری ،فراساختارهای نوآوری و اجرای

و جنبههای مختلف موضوع پژوهش برخوردار بودند ،صورت

نوآوری تشکیل شده

پذیرفت .اسناد مطالعه شده در پژوهش دارای بهترین دانش و

است .این الگو در شکل( )3آمده است.

زمستان  -1399دوره  - 29شماره 4

داده در حوزه فرهنگ نوآوری بودند .درباره یافتههای پژوهش با
چندین فعال فرهنگی در بخشهای گوناگون دانشگاه مشورت

بحث و نتیجه گیری

شد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی فرهنگ نوآوری در دانشگاهها

یافتههای تحقیق

و موسسات آموزش عالی و ارائه الگویی برای فرهنگ نوآوری

با بررسی عنوان ،چکیده و محتوای مقاالت ،کتب و رسالهها در

در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی انجام شد .نتایج پژوهش

پایگاههای اطالعاتی 60 ،مقاله(جدول  )2برای ورود به مرور

نشان میدهد که فرهنگ نوآوری از چهار مولفه اصلی و هفت

نظاممند در زمینه فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات

مولفه فرعی تشکیل شده است و مولفههای فرعی آنها در

آموزش عالی انتخاب شدند .فراوانی مقاالت منتشره نشان

جدول( )4آمده است .در اینجا هر یک از مولفهها مورد بحث و

میدهد که پژوهشها در زمینه فرهنگ نوآوری با توجه به

بررسی قرار گرفته است:

تالش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای کسب مزیت

قصد و نیت نوآوری  :براساس یافته های پژوهش ،دانشگاهها

رقابتی رو به افزایش است.

و موسسات آموزش عالی در جهت تقویت فرهنگ نوآوری باید

جدول  .2بازه زمانی اسناد
ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر

18

30%

2009 - 2014

37

62%

2015 - 2020

5

8%

2003 - 2008

به مولفه اصلی قصد و نیت نوآوری با دو مولفه فرعی گرایش
به نوآوری و سازگاری سازمانی(جدول  )4توجه نمایند .برای
دستیابی به فرهنگ نوآوری باید شاخصهایی چون ماموریت
نوآورانه ،روحیه مخاطرهجویی ،آمادگی برای تغییر ،فراکنشی
عمل کردن ،کنجکاوی ،تعلق سازمانی ،اعتماد دوجانبه،

به دلیل اینکه همه اسناد مطالعه شده ،مقاله بود ،بنابراین از

پذیرش ابهام ،چشمانداز مشترک ،پاداش درونی و (.....جدول

ذکر نوع سند در جدول خودداری شد .مولفههای اصلی و زیر

 )4توجه داشته باشند .این شاخص ها کمک میکنند تا مدیران

مولفههای فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش

دریابند که سازمانشان تا چه میزان در جهت فرهنگ نوآوری

عالی از طریق چک لیستی شناسایی شدند .جدول( )3جزئیات

گام برداشته است .همچنین به مدیران در در جهت معرفی

مطالعات حاضر شامل نام پژوهشگر ،سال انتشار آثار ،نوع

سازمانشان به عنوان یک سازمان نوآور کمک میکنند.

سند و مؤلفههاي مربوط به خانه فرهنگ ناب در دانشگاهها و

نفوذ و اثر نوآوری  :براساس یافتههای پژوهش ،دانشگاهها

موسسات آموزش عالی را در پژوهش ها نشان میدهد.

و موسسات آموزش عالی برای دستیابی و نزدیک شدن به

در پاسخ به سوال دوم که الگوی فرهنگ نوآوری در دانشگاهها

فرهنگ نوآوری بایستی شاخصهای دو زیر مولفه بازار محوری

و موسسات آموزش عالی کدام است؟ نتایج مرور نظاممند

و ارزش محوری را در سازمان خود تقویت کنند .این شاخص ها

یافتههای پژوهشها نشان داد که الگوی فرهنگ نوآوری در

عبارتند از :فهم زنجیره ارزش ،تجاریسازی ایدهها ،خلق ارزش،

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از مولفههای اصلی قصد و

بازار رقابتی ،پذیرش مشتری ،استقالل و پاسخگویی ،تعالی

علیرضا نصیری فیروز و همکاران
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جدول  .3فرا ترکیب توصیف کننده های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
ﮐﺪ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

2

1

2007

3

ون و ﻫﻤﮑﺎران

2007

4

داﺑﻨﯽ

2008

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻓﺘﺨﺎر ،ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ،ﺧﻄﺮ ﭘﺬﯾﺮي،
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،اﻋﺘﻤﺎد دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ

5

ﻣﮏ ﻻﻓﻠﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران

2008

اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ،اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎ؛ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻧﻮآوري ،اﻋﺘﻤﺎد و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎز ،ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن اﻗﺪاﻣﺎت ،ﭘﺎداش دروﻧﯽ؛
ﻫﻤﻪ درﮔﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺮﺑﯿﮕﺮي و ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد ،درك ﺗﻐﯿﯿﺮات؛ ﻓﻬﻢ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ،ﻣﺤﯿﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد؛ ارزش
از ﻧﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮي ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮاﮐﻨﺸﯽ ،ﺟﺴﺘﺠﻮي اﯾﺪهﻫﺎ ،اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ(؛ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن ،ﻋﺪم
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺖ

6

7

ﺗﯿﺪ و ﻫﻤﮑﺎران

ﺧﺴﺮوﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران

2009

ارزشﻫﺎ)رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،آزادي ،رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮي ،اﻃﻤﯿﻨﺎن دروﻧﯽ(؛ اﺑﺰارﻫﺎ)اﻫﺪاف ﺷﻔﺎف،
ﻓﺮاﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،دﯾﺪﮔﺎه ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﯿﻤﯽ(

1388

آزادي ،ﺧﻄﺮ ﭘﺬﯾﺮي ،رﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﻓﺮاﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ

8

دوﮔﺎن و ﻫﻤﮑﺎران

2010

اﯾﺪهﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮي ،ﭘﺬﯾﺮش اﺑﻬﺎم ،ﺑﺮدﺑﺎري در ﻣﺨﺎﻃﺮه ،ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ،
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﺎز ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻮآور ﺑﻮدن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ،ﺑﺎزار ﻣﺤﻮري

9

ﺻﺎدﻗﯽ و ﻫﻤﮑﺎران

1389

ادﻫﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺑﺎزار ﻣﺤﻮري ،ﭘﺬﯾﺮش ﺟﻤﻌﯽ ،ارزشﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ،ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ،ﭘﺎﯾﺪاري،
ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ارزش ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼت ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﻮري ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ

10

ﻫﻤﺴﻠﯽ ﺑﺮاون و ﻫﻤﮑﺎران

2010

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ روش ﻧﻮ ،اﯾﺠﺎد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎب و ﺑﺎ ارزش ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﯾﺪهﻫﺎ ،ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ دﻗﯿﻖ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎزﮔﺎري

11

ﺑﺮﺗﻞ و ﻫﻤﮑﺎران

ﻣﯿﺮﮐﻤﺎﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎران

2011

ﻣﺤﯿﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ ،ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺤﻮري ،ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦﺑﺨﺸﯽ ،رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي ،ﻧﯿﺎزﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ،ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن درﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت

1390

ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻓﻨﺎوري ،داﻧﺶ ﻓﻨﺎوري ،ﺧﻄﺮ ﭘﺬﯾﺮي ،ﺑﺎزار ﻣﺤﻮري

13

اﺳﻤﺎوي و ﻫﻤﮑﺎران

2011

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،رواﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺤﻮري ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي،
ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻘﺎ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ،رﻫﺒﺮي ﻣﺘﻌﻬﺪ

14

ﺧﻮارزﻣﯽ و ﻫﻤﮑﺎران

1391

ﻣﺒﺎدﻟﻪ داﻧﺶ و ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ،رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺧﻄﺮ ﭘﺬﯾﺮي ،ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺤﻮري ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪاي
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ارزشﻫﺎ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ،درك از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

15

ﻣﺮادي و ﻫﻤﮑﺎران

1391

ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺪهﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮ ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي اﯾﺪهﻫﺎ ،ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت،
زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮ ،ارﺗﺒﺎط

16

ﻓﻠﯿﺰوﻻ و ﻫﻤﮑﺎران

2013

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮي ،ﺳﺎزﺷﮑﺎر ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ،ارزﺷﯽ ،ﺗﺠﺎريﺳﺎزي ﯾﮏ اﯾﺪه ،ﭘﺬﯾﺮش اﺑﻬﺎم ،ﺗﺤﻤﻞ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﮐﻢ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎز ،روﺣﯿﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺟﻮﯾﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪاي و ﺗﺨﺼﺼﯽ ،وﺟﻮد
اﺳﺘﻘﻼل ﺣﺮﻓﻪاي ،ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮي ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﮔﺮا

17

ﺑﻮﺳﺠﻨﺰ

2013

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﮐﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ،
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ

18

وﺟﻠﺮز و ﻫﻤﮑﺎران

2014

ارزشﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﻣﺸﺘﺮك ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺤﻤﻞ
رﯾﺴﮏ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺪه ،ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

19

ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﻫﻤﮑﺎران

2014

رﺷﺪ دروﻧﺰا ،اﻧﺘﻈﺎرات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوري ،اﺧﺘﺮاع ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﺛﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﻼق ،اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺧﻠﻖ ارزش ،ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﺪهﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ راﻫﺒﺮد ،ﻧﻮآوري ﻣﺤﺼﻮل ،ﻧﻮآوري ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﻧﻮآوري ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ،
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاوان ،اﻟﮕﻮﻫﺎي ذﻫﻨﯽ ﻣﺸﺘﺮك ،ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮي ،ارزشﻫﺎي
ﻣﺤﻮري ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ،ﺗﯿﻢ ﻣﺤﻮري ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻧﻮآوري ﭘﺎﯾﺪار ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ارزشﻫﺎ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي ،ﻫﻤﮑﺎري ،رﻫﺒﺮي ،ﻣﺎﻫﯿﺖ رﻗﺎﺑﺖ،
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻧﻮآوراﻧﻪ ،ﻓﻀﺎيﻫﺎي اﻣﻦ
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داﻣﺒﺮوﺳﮑﯽ و ﻫﻤﮑﺎران

2003

ﺳﺎﺧﺘﺎر ،راﻫﺒﺮد ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت

12

ﻣﺎرﺗﯿﻨﺰ و ﻫﻤﮑﺎران

ﺳﺎل

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮآوري در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

274
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ﮐﺪ
20

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎرﺑﻮﺳﺎ

ﺳﺎل
2014

21
22

ﺑﺎدر و ﻫﻤﮑﺎران
ﻟﻮﯾﺖ و ﻫﻤﮑﺎران

2014
2014

23

ﻋﺒﻮدي و ﻫﻤﮑﺎران

1393

24

دوﮔﻮﻻ و ﻫﻤﮑﺎران

2015

25

ﮔﻮﻣﺰ و ﻫﻤﮑﺎران

2015

26

ﭘﻮر ﻋﺰت و ﻫﻤﮑﺎران

1394

27

ﺣﯿﺪري و ﻫﻤﮑﺎران

1394

28

داودي و ﻫﻤﮑﺎران

/1395
2016

29

ﺧﻮارزﻣﯽ و ﻫﻤﮑﺎران

1395

30

ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ

1395

31

ﻣﯿﺮﮐﻤﺎﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎران

1395
2016

32

ﻣﻬﺪ راﻓﻌﯽ و ﻫﻤﮑﺎران

33

ﻣﻬﺪ راﻓﻌﯽ و ﻫﻤﮑﺎران

2015
2016
2016

34

ﮐﺮات و ﻫﻤﮑﺎران

2016

35

ﮐﻮﻣﺎن

2016

36
37

ﺑﺎﮐﻮﯾﮏ و ﻫﻤﮑﺎران
ﺑﻨﯿﺎدي ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران

2016
1395

38

روﻣﻠﻮ و ﻫﻤﮑﺎران

2017

39

اﺳﮑﻮﯾﻨﺎس و ﻫﻤﮑﺎران

2017

40

ﺟﺎدرا و ﻫﻤﮑﺎران

2017

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮآوري در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ارزشﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ،ﻧﻮآوري ﻓﺮدي ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻗﻮي ،ﭘﺬﯾﺮش
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ ﭘﻮﯾﺎ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ،اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺮان ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ،ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺪم
اﻃﻤﯿﻨﺎن ،اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮي
ﺑﺎزار ﻣﺤﻮري ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،راه ﺣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻓﻨﺎوري ،ﺧﻄﺮ ﭘﺬﯾﺮي ،ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺼﻮر
دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮاﮔﯿﺮان ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ادراﮐﺎت ،ﺗﻐﯿﯿﺮ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ،روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،
ﻓﻨﺎور ﻣﺤﻮر ﺑﻮدن ،ﻓﺮاﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ،ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ذﯾﻨﻔﻌﺎن
ﻧﻮآوري ،ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎداش ،ﻋﻤﻠﮑﺮد و رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪي ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ،
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻣﺒﺎدﻟﻪ داﻧﺶ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎز ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪاي ،اﺧﺘﺼﺎص وﻗﺖ آزاد،
ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎ ،ﻧﻈﺎم ﺟﺎﯾﺰه و ﭘﺎداش ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ،ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ
راﻫﺒﺮد ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﻣﺤﺮك ﻧﻮآوري  ،اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ،آزادي ،ﻫﻤﮑﺎري ﮔﺮوﻫﯽ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺪهﻫﺎ ،ﺗﺴﻬﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت
آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي ﺑﺎزار ﻣﺤﻮر ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﻮآوري ،ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ارزﺷﯽ،
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ،ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮري ،ﺣﺎﻣﯽ ﻧﻮآوري ،ﺟﻮ ﮔﺸﻮدﮔﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﺟﻮ ﺧﻼق و ﺣﺎﻣﯽ ﻧﻮآوري ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻘﺪ
و ﻧﻘﺪ ﭘﺬﯾﺮي ،ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ،ﭘﺮورش ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق ،اﯾﺠﺎد ﻗﺪرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﭘﺬﯾﺮش اﺑﻬﺎم ،ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ در ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ،رﻫﺒﺮي ﺑﺼﯿﺮ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻮآور ﺑﻮدن ،رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻮدن ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ ،اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ،ﭘﺬﯾﺮش اﯾﺪهﻫﺎ ،رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮي ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ،
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺶ ،ﻧﻮآوري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺳﺘﻌﺪاد
روﺣﯿﻪ رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮي ،اﻋﺘﻤﺎد ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﻧﻮآوري ﺧﻠﻖ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ،ﺧﻠﻖ و اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ،
ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻧﻮآوري ،روﺣﯿﺎت ﻣﺮداﻧﮕﯽ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ=
ﻧﻮآوري و ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﻣﻔﺮوﺿﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮك ،آزادي ﻋﻤﻞ ،ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺪاري ،اﺟﺮاي اﯾﺪه ﺑﺮاي
ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ روﺷﻦ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻮآوري ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان ،ﭘﺬﯾﺮش اﺑﻬﺎم ،رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮي،
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ،ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﺎﻻ ،ﺳﻼﺳﺖ ﻓﮑﺮي ،اﯾﺪه ﻫﺎي ﺑﺪﯾﻊ
ﺧﻼﻗﯿﺖ ،اﺻﻼح و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﯾﮏ و دو ﺣﻠﻘﻪاي ،ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ،
دﯾﺪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي ،داﻧﺸﮕﺮي ،داﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮري،
ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،اﻟﮕﻮي ﻓﮑﺮي ﻣﺪﯾﺮان
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﺪهﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺸﺘﺮك ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎي ارزﺷﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻي ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
داﻧﺶ ﻣﺮزي ،رﻓﺘﺎر ﻧﻮآوراﻧﻪ ،ﻓﺮاﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ،ﺧﻄﺮ ﭘﺬﯾﺮي ،اﺳﺘﻘﻼل
ﺧﻠﻖ اﯾﺪهﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﻮري ،اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ارزﺷﯽ ،ﮐﻨﺠﮑﺎوي ،ﺧﻼﻗﯿﺖ ،اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي،
اﺳﺘﻘﻼل ،ﻓﺮاﮐﻨﺸﯽ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ،ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت دروﻧﯽ ،ﻓﺮاﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ،
ﮐﺎرﺗﯿﻤﯽ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﺪهﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ،ارزشﻫﺎي ﻣﺤﻮري ،ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ،ﺧﻄﺮ
ﭘﺬﯾﺮي ،آزادي و اﺳﺘﻘﻼل ،ﻗﺼﺪ ﻧﻮآوري ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮي ،ﺑﺎزار ﻣﺤﻮري ،ﻓﺮاﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻮآوري
داﻧﺶ ﻣﺤﻮري ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي ،ﻧﻮآوري ،ارزشﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ،ارزشﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ،ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﭘﺬﯾﺮي ،آزادي ،ﺗﯿﻢﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ،ﺻﺪاﻗﺖ ،دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮي ،ﻣﺮﺑﯿﮕﺮي ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
اﺳﺘﻘﻼل ،آزادي ،ﻓﺮاﮐﻨﺸﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ،ﺧﻄﺮ ﭘﺬﯾﺮي
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي اﯾﺪهﻫﺎي ﻧﻮ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻧﻈﺮات و اﯾﺪه ﻫﺎ ،ﻧﻮآوري
اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻧﻮآوري ﻓﻨﯽ ،اﮐﺘﺴﺎب داﻧﺶ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رﻓﺘﺎري ،اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي
ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ،ﻗﺼﺪ ﻧﻮآوري ،ﻓﺮاﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻮآوري ،ﺑﺎزار ﻣﺤﻮري ،ارزشﻣﺤﻮري ،ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮه،
اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﯿﻤﯽ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
رﺳﻤﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي ،ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ دروﻧﺰا،
ارزش ﻣﺤﻮري ،ذﺧﺎﯾﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺗﮑﺜﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،اﺑﺰار راﻫﺒﺮدي
ﯾﺎدﮔﯿﺮي واﮐﻨﺸﯽ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن روشﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ ،ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﭼﺎﻟﺶ ،ﺻﻼﺣﯿﺖ-
ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪاي ،ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف واﻗﻌﯽ
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42

ﺳﺒﮏ رو و ﻫﻤﮑﺎران

1397

43

ﻃﻮﻃﯿﺎن اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران

1397

44

ﻣﯿﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎران

1397

45

ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪي و ﻫﻤﮑﺎران

1397

46

ﭘﺎﻧﺪﯾﺎ

2018

47

ﻣﻬﺪ راﻓﻌﯽ

2018

48

ﻣﮏ ﺟﯿﻢ

2018

49

ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻧﮋاد و ﻫﻤﮑﺎران

2018

50

واﻟﻨﺴﯿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران

2018

51

ﺟﺎﻧﺪرا و ﻫﻤﮑﺎران

2019

52

زواره و ﻫﻤﮑﺎران

1398

53

ﺣﺎﺟﯽ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران

1398

54

وﺣﯿﻮﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران

2020

55

ﺑﻨﺪاك و ﻫﻤﮑﺎران

2020
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ﻓﺘﻮﺣﯽ و ﻫﻤﮑﺎران

1399

57

ﻧﺠﻔﯽ و ﻫﻤﮑﺎران

1399

58

ﭘﺎروﻟﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران

2020

59

وﯾﻨﮑﺲ و ﻫﻤﮑﺎران

2020

60

ﻣﯿﮑﻮﻟﮑﺎ و ﻫﻤﮑﺎران

2020
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ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﯾﻤﻨﯽ دوزي ﺳﺮﺧﺎﺑﯽ

ﺳﺎل
1397

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮآوري در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺼﺪ ﺷﺪه ،ﻧﻘﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻮان ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ،اﻧﮕﯿﺰش
ﻓﺮد ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ،ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋي،
ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻼشﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك داﺧﻠﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮون ﺳﭙﺎري ،آﻣﺎدﮔﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب
ﻧﻮآوري و ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوري ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻮآوراﻧﻪ ،ﺣﻔﻆ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ،ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ،
واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﻮآوريﻫﺎي ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﻮآوري
اداري و ﻓﻨﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺪهﻫﺎ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي
اﺷﺘﺮاك ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ،اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ ،ﺑﺎورﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي داﻧﺸﯽ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
ﻣﺸﺘﺮك ،اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ
اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري ﻗﺪرت ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﻤﮑﺎري ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي ﺑﺎزار ،ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ارزش،
ارزشﮔﺬاري ﺑﺮاي اﻓﺮاد ،ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ،ﭼﯿﺮه دﺳﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري داﻧﺶ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﺷﺘﺮاك ﻗﺪرت ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺪرت ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﺳﺎزشﭘﺬﯾﺮي ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﺻﺪاﻗﺖ ،اﺳﺘﻘﻼل ،ﺗﺠﺮﺑﻪﮐﺮدن،
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ،رﻫﺒﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ راﻫﺒﺮدي ،ﭼﺴﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ؛ ﻋﻤﻞ ﻓﺮاﮐﻨﺸﯽ
ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺛﺮ ،ﺟﻮ ﻧﻮآوري ،ﭘﺬﯾﺮش اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪ ،رﻓﺘﺎر ﻧﻮآوراﻧﻪ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺣﺲ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺪهﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﯿﺎن ارزشﻫﺎ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻮآوري ،ارﺗﻘﺎي ﺧﻼﻗﯿﺖ ،روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻧﻮآوراﻧﻪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻼﻗﯿﺖ ،آزادي ،ﭼﺎﻟﺶ ،ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ
و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ،ﺧﻄﺮ ﭘﺬﯾﺮي ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻮآوري ،ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﻧﻈﺎرت
ﻧﻮآوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺧﻠﻖ داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ ،ﭘﺬﯾﺮش اﯾﺪه ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻧﻮآوري ﻣﺴﺘﻤﺮ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻠﻤﻮس،
ﻗﺼﺪ ﻧﻮآوري ،اﺟﺮاي ﻧﻮآوري ،ﻓﺮاﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻮآوري ،ﺑﺎزار ﻣﺤﻮري ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي
ارزشﻫﺎ ،ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻣﺸﺘﺮك ،ﺑﺎزار ﻣﺤﻮري ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺒﻊ راﻫﺒﺮدي ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎي
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ،آزادي ،ﮐﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
ﺗﻨﻮع در ﺑﺎزار ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﺛﺒﺎت ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺤﻮري ،رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺤﻮري،
ﻗﺼﺪ ﻧﻮآوري ،ﻧﻔﻮذ ﻧﻮآوري ،اﺟﺮاي ﻧﻮآوري ،ﻓﺮاﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻮآوري
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺸﺘﺮك ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﺎر و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﯿﻤﯽ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋي ،رﻫﺒﺮي ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺮون ﺳﭙﺎري داﻧﺶ
ﻧﻮآور و ﺧﻼق ،اﯾﺪهﺳﺎزي ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺛﺮ ،اﻧﮕﯿﺰه دروﻧﯽ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ،اﻋﺘﻤﺎد ،ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻼق ،اﻧﮕﯿﺰش
اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮدي ،ﮐﻨﺠﮑﺎوي و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﺑﻬﺎم ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪن
ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزاري ﭘﻮﯾﺎ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ،ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ،اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮي،
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺸﺮده ،اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزي ،ﮔﻔﺘﺎر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮل
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻮآوري ،ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮاوراﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ،
آزادي ،ﮐﺎرﺗﯿﻤﯽ ،ﺧﻄﺮ ﭘﺬﯾﺮي ،ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﻣﺮﺑﯿﮕﺮي ،وﻓﺎداري ،اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮي ،اﺳﺘﻘﻼل ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺸﺠﻮ،
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺤﻮل ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري ،ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﺑﺎز ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﺬﯾﺮش و اﺟﺮاي ﻧﻮآوري)ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮدي ،اﺟﺮاﯾﯽ،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ( ،رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎري ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ،رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮي
ارزش اﻓﺰوده ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ،ﺑﺎزار ﻣﺤﻮري ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﻧﻮآوري ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﻼﻗﯿﺖ ،اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﻮري
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻤﻌﯽ ،ﻓﻀﺎي ﻫﻤﮑﺎراﻧﻪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اي ،ﻧﻮآوري در ﻫﺮﻓﻀﺎﯾﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻋﻀﺎ،
ﯾﺎدﮔﯿﺮي دو ﻧﻔﺮه و ﮔﺮوﻫﯽ ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﻮاﻣﻊ ﯾﺎدﮔﯿﺮي
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاري ،ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﯽ ،ﻗﺪرت ،دﺳﺘﺎورد ،ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري ،ﺧﻮدﻣﺤﻮري ،اﻣﻨﯿﺖ ،اﺣﺘﺮام،
وﻓﺎداري ،ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﺘﺮي
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شناسایی مولفه های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها....

جدول  .4فراترکیب زیر مولفهها و مولفههای فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ

ﮐﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان

زﯾﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ

زمستان  -1399دوره  - 29شماره 4

ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺖ ﻧﻮآوري

ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﻮآوري
ﺳﺎزﮔﺎري

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻧﻮآوراﻧﻪ ،روﺣﯿﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺟﻮﯾﯽ ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﻧﻮآوري ﻓﺮدي ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎز ،ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﻪ ﻧﻮآور ﺑﻮدن ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻧﻮآوري ،اﯾﺪهﻫﺎي ﺑﺪﯾﻊ ،ﮐﻨﺠﮑﺎوي ،ﻓﺮاﮐﻨﺸﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ،رﻓﺘﺎرﻫﺎي
ﻧﻮآوراﻧﻪ ،اﻧﮕﯿﺰش ﻓﺮد ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺪهﻫﺎ ،اﯾﺪهﺳﺎزي ،ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

– 28 – 24 – 20 – 16 – 15 – 2
41 – 37 – 36 – 33 – 30 – 29
– 56 - 53 – 43

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻫﻤﮑﺎري ،اﻋﺘﻤﺎد دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﭘﺎداش دروﻧﯽ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺑﺮدﺑﺎري در
ﻣﺨﺎﻃﺮه ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي ،ﭘﺬﯾﺮش اﺑﻬﺎم ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎز ،ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ در
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺸﺘﺮك ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦﺷﺨﺼﯽ ،اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ،ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﻧﻘﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ
در ﺗﻮان ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ،ﺗﻌﻠﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻋﻀﺎ ،اﺣﺘﺮام

15 – 8 – 7 – 6 – 4 – 3 – 2 -1
– – 32 – 28 – 24 – 20 – 19
53 – 45 – 41 – 39 – 35 – 33
– 60 – 59 – 56 – 55 – 54

ارزش ﻣﺤﻮري

ﻧﻔﻮذ و اﺛﺮ ﻧﻮآوري

ﺑﺎزار ﻣﺤﻮري

ﻣﺎﻫﯿﺖ رﻗﺎﺑﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻓﺘﺨﺎر ،ﻓﻬﻢ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ،اﯾﺠﺎد ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺎب و ﺑﺎ ارزش ،ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي اﯾﺪهﻫﺎ ،ﺧﻠﻖ ارزش ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت،
ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪاي ،ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﺑﺎزار ﻣﺤﻮر ،ﺟﻮ ﮔﺸﻮدﮔﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮ
اﺳﺎس داﻧﺶ ،ﺧﻠﻖ و اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ ،ﻧﺘﯿﺠﻪﻣﺪاري ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮي ،ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن،
ﺗﻨﻮع در ﺑﺎزار ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮي ،اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ ،ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﺘﺮي

ﻓﺮا ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻧﻮآوري
اﺟﺮاي ﻧﻮآوري

ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ،آﻣﺎدﮔﯽ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻧﻮآوري ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ،ﻧﻮآوري
اﺟﺮاﯾﯽ و ﻓﻨﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮون ﺳﭙﺎري ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ،
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺤﻮل ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ،ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪاي

ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي

اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري ،اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ دﻗﯿﻖ،
ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻘﺎ ،ﻣﺒﺎدﻟﻪ داﻧﺶ و ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ ،ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ و
اﻃﻼﻋﺎت ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺶ ،ﺧﻠﻖ و اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﮏ ﺣﻠﻘﻪاي و دو ﺣﻠﻘﻪاي،
ﯾﺎدﮔﯿﺮي واﮐﻨﺸﯽ ،ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻓﺮﺻﺖ

زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮا

اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ،رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﯾﺪهﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ،رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮي ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،رﺷﺪ دروﻧﺰا ،ﺧﻠﻖ ارزش ،ﭘﺬﯾﺮش
روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ روﺷﻦ ،داﻧﺸﮕﺮي ،ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻣﺮزي ،ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ
اﻋﻀﺎ ،ﻓﺮاﮐﻨﺸﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف واﻗﻌﯽ ،ارزﺷﮕﺬاري ﺑﺮاي اﻓﺮاد ،ﺑﯿﺎن ارزشﻫﺎ ،اﯾﺪه
ﺳﺎزي ،ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻋﻀﺎ ،ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﯽ

ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺖ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ روش ﻧﻮ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺪه ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻮ،
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪاي و ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،اﺛﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﻼق ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ،
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ،راه ﺣﻞﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﭘﺮورش ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق ،ﻧﻮآوري ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺳﺘﻌﺪاد ،اﯾﺪه ﻫﺎي ﺑﺪﯾﻊ ،دﯾﺪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ،ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪاي ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺗﻮﺳﻌﻪ،
ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻼق ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن
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15 – 10 – 9 – 8 – 7 – 5 – 4
– – 29 – 22 – 19 – 18 – 16
40 – 36 – 35 – 32 – 31 – 30
– 60 – 59 – 53 – 47 – 45
– 13 – 12 – 10 – 9 – 8 – 4
28 – 24 – 22 – 17 – 16 – 14
– 43 - 40 – 31 – 29

– 18 – 16 – 15 – 14 – 9 – 4
28 – 27 – 26 – 21 – 20 – 19
– - 53 – 45 – 40 – 31 – 30
54
– 28 – 25 – 14 – 12 – 4 – 1
44 – 43 – 42 – 37 – 33 – 30
– 59 – 58 – 56 – 51

سازمانی ،شفافیت ،واکنش به ایدههای جدید و (.....جدول .)4

تولید و انتشار دانش در سازمان بر انگیزانند .این شاخصها

این مولفه به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمک میکند

هم به صورت توصیفی و هم به صورت تشخیصی به مدیران

تا هشیاری رفتاری کارکنان را در جهت بازار محوری و تقویت

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمک میکند تا بتوانند
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شکل  .3الگوی مفهومی توصیف کنندههای فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

بازار محوری و یا مشتری مداری را در ارتباطات و یا در تعامل

فرهنگ نوآوری در سازمان ایفا میکند .این مولفه شاخصهایی

با ذینفعان تقویت کنند.

چون مکانیزمهای حمایتی ،دسترسی به منابع ،زیرساختهای

فراساختارهای نوآوری  :بر اساس یافتههای پژوهش از دیگر

نوآوری ،قوانین سازمانی ،قدرت برون سپاری ،خدمات حرفهای

مولفههای تعیین کننده و اثر گذار در فرهنگ نوآوری دانشگاهها

و (.....جدول  )4را در بر میگیرد .نکته کلیدی در دانشگاهها و

فراساختارهای نوآوری در دو بخش یادگیری سازمانی ،خالقیت

موسسات آموزش عالی در جهت تقویت نوآوری ،تعریف ،تثبیت

و توانمندی است .این فراساختارها از طریق شاخصهایی جون

و تقویت نوآوری حمایت از ویژگیهای زمینهای و مشخصههای

مطالعات با کیفیت ،عادت کردن به تفکر دقیق ،تغییر خود یا

کارکنان است .مدیران باید به این تشخیص برسند که نوآوری

محیط به منظور بقا ،خلق و انتشار دانش ،توانایی حل مسائل

مزیت های بلند مدت ایجاد میکند و در نهایت مزیت رقابتی

به روش نو ،توسعه قابلیتها و خالقیت کارکنان ،دید کوانتومی

ایجاد میکند .توجه به شاخصهای برآمده از یافته های پژوهش

و صالحیتهای حرفهای و (...جدول  )4خود را نشان می دهند.

به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمک میکند تا نقاط

یافتههای پژوهش نشان میدهد که مدیران با گام برداشتن

قوت و ضعف خود را در دستیابی به یک فرهنگ نوآورانه

دقیق در جهت تقویت شاخص های فراساختارهای نوآوری

تشخیص دهند و مدیران در جهت تقویت قوت ها و برداشتن

میزان فاصله و دوری سازمان خود از فرهنگ نوآوری را کاهش

نقاط ضعف گام بردارند.

دهند .بنابراین قابلیت های کلیدی چون یادگیری سازمانی،

پیشنهادهای کاربردی زیر براساس یافتههای پژوهش توصیه

خالقیت و توانمندی در کارکنان با هدف تقویت فرهنگ

میشود:

نوآوری بایستی مد نظر قرار گیرد .این فراساختارها ارتباط قوی

موضوعات مرتبط با فرهنگ نوآوری بایستی به صورت آشکار،

را در رابطه با فرهنگ نوآوری به وجود می آورند.

موضوع پژوهشهای عمیق بین رشتهای قرار گیرد که در آن

اجرای نوآوری :بر اساس یافتههای پژوهش مولفه اجرای

رشتههای مدیریت ،روانشناسی ،جامعه شناسی ،زبانشناسی

نوآوری با مولفه فرعی زمینه اجرا نقش مهمی را در استقرار

و دیگر رشتهها مورد توجه قرار گیرند .پژوهش در زمینه
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عوامل درونی و بیرونی ایجاد فرهنگ نوآوری در دانشگاهها

گام بردارند .از مدیران در تمام سطوح دانشگاهی به عنوان

و موسسات آموزش عالی توصیه میشود .با تقویت مولفههای

عوامل اثرگذار و مهم انتظار میرود که در مدیریت اجرایی

فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ،مدیران

فاصله گرفته و در جهت اجرای فرهنگ نوآوری گام بردارند.
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Abstract
Background and objective: Academics and practitioners interest has focused on innovation as a method of

competitive differentiation and as a way to create customer value. However, less attention has been devoted to
innovation culture. The purpose of this paper is identifying culture of innovation descriptors in universities and
higher education institutions.
Materials and method: Research method was qualitative with meta-synthesis type. Research population
consisted of all resources related to culture of innovation in universities and higher education institutions during
2003 till 2020 with total number of 600 resources that 246 resources were selected based on abstracts. Then 102
resources were chosen based on content that at final, 60 resources as related resources were investigated through
theme analysis. With the purpose of investigating data qualitatively, reliability and validity of findings have been
secured.
Results: Findings suggest that an innovation culture is represented through a structure that consists of seven
factors identified as innovation propensity, organizational constituency, organizational learning, creativity and
empowerment, market orientation, value orientation, and implementation context.
Conclusion: Based on the research findings, it is possible to reach a conceptual conclusion about the components
of culture of innovation in universities and higher education institutions that through designing a model can evaluate
the existed status of universities and higher education institutions from culture of innovation viewpoint descriptively
and diagnostically and identify strengths and weaknesses.
Keywords: Culture of Innovation, Meta-Analysis, Higher Education
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