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 خالصه 

 ت،یسازمان به خالق ازیسازمانها صورت گرفته ن رونیکه در درون و ب يو تحوالت رییبا توجه به تغ مقدمه:

سازد. يم یاریمهم  نیدر ا سازمانها را میراستا استفاده از ت نیشود در امياحساس  شتریب ،ینوآور

 كردیبا رو ورمح میت یمدل سازمانها شرانیعوامل پ یبند تیو اولو يپژوهش حاضر با هدف بررس

 . انجام گرفته است 19 دیکوو وعیدر دوران ش يسازمان ینوآور

.  جامعه آماری کلیه باشدميو کیفي و از نظر هدف اکتشافي ميروش تحقیق آمیخته ک  روش کار:

ی بوده که بر اساس فرمول کوکران خراسان رضوهای علم و فناوری در رککارکنان مراکز رشد و پا

اطالعات در بخش کیفي شامل مصاحبه نیمه  یآورابزار جمعنفر به عنوان نمونه  انتخاب شده اند.  105

 .و در بخش کمي، پرسشنامه محقق ساخته بود یافتهساختار

ازمان تیم محور با رویكرد نوآوری سازماني س در مدل نتایج کلي تحقیق حاکي از آن است که نتایج:

باشد و ميسارماني، رفتاری و محیطي  تیمي، زمینه تیمي، نتایج ابعاد سازمان تیم محور شامل فرآیندهای

 مدیریتي، نوآوری فرآیندی، اوری نو تولیدی، نوآوری ابعاد نوآوری سازماني شامل نوآوری اداری،

 نوآوری و خدماتي نوآوری فني، نوآوری فردی، نوآوری ساختاری، نوآوری بازاریابي، نوآوری

اولویت بندی ابعاد  سازمان تیم محور با رویكرد تیم محور، بعد رفتاری در همچنین اکتشافي بوده است. 

به ترتیب در مراتب ميو نتایج تیميمرتبه اول قرار گرفته است. پس از آن زمینه سازماني و فرآیندهای تی

 ر دارند. دوم تا چهارم قرا

نوآوری سازماني، نوآوری ساختاری به لحاظ اهمیت در اولویت اول توان گفت که مي نتیجه گیری:

 . و پس از آن نوآوری تولیدی در اولویت دوم قرار گرفته است

، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، سازمانهای تیم محور، نوآوری سازماني کلمات کلیدی:

 19کووید 
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 مقدمه 

کل جهان را  19ید ویا همان کو ویروس کرونا روزهام

فراگرفته است و تمام کشورها به نوعي با این ویروس دست و 

کنند. این ویروس تمام افراد دنیا را تحت تاثیر خود ميم پنجه نر

انسان در کره زمین به این ویروس مبتال ها قرار داده است. میلیون

شده اند و هزاران نفر جان خود را از دست داده اند و چه بسیار 

که عزادار این ویروس منحوس شده اند. اقتصاد، ها خانواده

های ر این ویروس با نابسامانيسیاست، فرهنگ و ... تحت تاثی

بسیاری مواجه شده اند و جامعه جهاني از نظم طبیعي خود خارج 

واجه شده اند و بسیاری مهای با چالش سازمانها. شده است

مطالعات دروني آنها برای نظم دهي و رسیدن به اهداف عالیه 

سازمان بسیار مهم گشته است در این میان، یكي از مفاهیم تقریبا 

سازمان تیم محور و نوآوری  نو در حوزه رفتار سازماني،

تغییرات شگرف ناشي از ویروس کرونا، . (1)ت اس سازماني

پیامدهای بي سابقه ای برای سازمانها در سراسر جهان داشته و منابع 

انساني را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. منابع انساني نقش 

اساسي در کمک به سازمان در پیشبرد تغییرات چشمگیر ناشي از 

 های دولتي و غیر دولتي،در سازمان. (2) این همه گیری دارد

توانایي و استعدادهای  همواره این مفهوم پربازتاب است که صرفا

ي نیست، بلكه یک اصل مهم آن فردی برای نیل به اهداف کاف

های گوناگون است که افراد بتوانند با یكدیگر و در قالب تیم

ق و جدید الهای خکاری فعالیت کنند. هم چنین یافتن راه حل

. کشور ما ایران (3) شودبرای مسائل پیچیده، هر روز دشوارتر مي

یكي از کشورهایي است که دارای سابقه و فرهنگ کار 

و با همكاری انجام شده ميبسیاری از کارها به شكل تیاست. ميتی

تا حدی که پاسخگوی مياست. اما فرهنگ و نگرش کار تی

  .(4)نیازهای کنوني باشد قوام نیافته است 

غفلت از الزامات اجرای اثربخش کار تیمي، موج عدم تحقق 

اهداف سازماني و تیم سازی خواهد شد . یكي از موارد حساس 

کار  ارائه، که مدیران در آن نقش کلیدی دارند و با اهمیت

یک تیم، .  (5) شان استتوسط نیروهای تحت مدیریت تیمي

مكمل هم است که هدفي ای هتعداد محدودی از افراد با مهارت

مشترک و مجموعه ای از اهداف عملكردی و رویكردی که آنها 

شوند. این ميدارد، متعهد ميرا به طور متقابل، پاسخگو نگه 

تحول های در فعالیتها تفاوت خصوصاً در مفهوم سازی انواع تیم

دارای های خودگردان و در توسعه تیمهای سازمان، در ایجاد تیم

های کاری تیم(. 6) ، مناسب و درخور توجه استالد باعملكر

-تواناییها و استعدادهای اعضای خود استفاده ميمياثربخش از تما

ها کنند، سازمان را در برابر تغییرات محیطي نسبت به دیگر سازمان

های سازند، انگیزه و مشارکت کارکنان را در فعالیتمنعطفتر مي

توانند عملكرد و هند و در نهایت ميدو سازماني افزایش ميميتی

نقش  رانیاگرچه مد. (7)نهایي سازمان را ارتقا بخشند وری بهره

کنند، يم فایا نییاز باال به پا ینوآور یندهایدر فرآ یدیکل

به  ياتیکوچكتر در سطح عملهای اغلب توسط گروه ینوآور

 تیحما میبر ت يمبتن یاز نوآور یو مطالعات متعدد دیآميدست 

 نیب دهیچیتعامل پ قیاغلب از طر میبر ت يمبتن ینوآور . کرده اند

 کی بهمنابع  تیریمد یندهایفرآ صیو صرفاً تخص گریباز نیچند

  .(8) دیآميخاص به دست  يتیریسطح مد

با تشدید رقابت جهاني، شرکتها به راهبرد کسب و کار به ویژه 

های رکتنوآوری روی آورده اند. در حال حاضر، افراد و ش

گوناگون در سراسر دنیا با هدف به دست آوردن مزیت رقابتي 

کارآفرینانه کرده های شروع به کار بكارگیری نوآوری و فعالیت

سازد ظهور نوآوری دانش نه تنها سازمانها را قادر مي. (9) اند

نسبت به رقبا مزیت رقابتي به دست آورند بلكه ابزار سودمندی را 

نوآوری به . (10) کندد سازماني ارایه ميبرای ارتقای عملكر

عنوان یكي از اجزای کلیدی ارتقاء و پیشرفت و خلق ارزش تحت 

تأثیر شدید شایستگیهای افراد است. همچنین، محیط کاری امروز، 

های به کارکناني احتیاج دارد که بتوانند تصمیم بگیرند، راه حل

باشند و در قبال قیت داشته التازه ای برای مسائل پیدا کنند، خ

 .(11) نتایج کار مسئول شناخته شوند

در ها برای رقابت پذیری و بقای سازمانمينوآوری عامل مه

 ح نوآوری، یک مفهوم وسیع بهالاصط. (12) دنیای امروز است

منظور  عات مربوط بهالعنوان فرایندی برای استفاده از دانش یا اط

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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نوآوری یک . (13) است ایجاد یا معرفي چیزهای تازه و مفید

ت جدید موتور القابلیت سازماني مهم است زیرا موفقیت محصو

رقابت با  محرک رشدی است که برافزایش فروش سود و قدرت

(. نوآوری برای هرسازماني 14) گذاردبسیاری از سازمانها تأثیر مي

توانند مثل گذشته صرفاً نميها رسد و سازمانضروری به نظر مي

یفا کنند، بلكه باید پیوسته خود را با شرایط جدید نقش مكانیكي ا

نظام مدیریتي است که  کوآوری سازماني ی. ن(15)  دتطبیق دهن

استثنایي است، های بر رسالت سازمان تأکید دارد، به دنبال فرصت

جدید های کند و به دنبال فرصتميمعیارهای موفقیت را معلوم 

آوری درجه ای از است. به دلیل تمرکز بر جدید بودن، نو

تحت مي. نگرش به کار تی(12) پذیری دارد کنااطمیناني و ریس

تاثیر عوامل مختلف مدیریتي، فرهنگي و ساختاری هر یک از 

و جوامع قرار گرفته و از ویژگیهای منحصر به فرد هر ها سازمان

ابتدا ميمحیط است و برای ارائه راهكارهای موثر در بهبود کارتی

ي نوع نگرش و موانع موثر در اجرای کار باید هر محیط

منجر به بهبود ميسنجیده شود . همچنین ارائه آموزش کار تیميتی

فعالیت . (16) شودميميعملكرد و نگرش نسبت به کار تی

شود منجر به ایجاد روابط جدید میان افراد در محل کار ميميتی

ام وظایف و مدیران را در کشف مهارتهایي که قبال به واسطه انج

رساند. شغلي و در قالب شرح شغل قابل مشاهده نبودند، یاری مي

های خاص برنامههای بسیاری تاثیرات تیم سازی و فعالیتپژوهش

وری و روحیه ریزی شده برای تیمها را در ارتقای رفاه، بهره

راستای در  .(3) اندکارکنان و موفقیت در کسب وکار اثبات کرده

های ای کشور، نقش مراکز رشد و پارکتوسعه دستیابي به اهداف

عنوان دو بازیگر کلیدی اکوسیستم نوآوری قابل علم و فناوری به

های علم و فناوری نه تنها توجه است. مراکز رشد و پارک

ها مانند صنعت، ها و سایر بخشهای موجود بین دانشگاهشكاف

های یهکنند، بلكه با جذب سرماکشاورزی و سالمت را رفع مي

التحصیالن دانشگاهي، روند انتقال فناوری و انساني توانمند و فارغ

دانش را نیز تسهیل کرده و حرکت به سمت رشد و توسعه 

نجام این پژوهش سه . ا(17) کنندبنیان را تسریع مياقتصادی دانش

توان به شفاف شدن شود که از آن جمله ميمشكل اساسي حل مي

تیمي، شفافیت در تعیین سهم هر یک از  کارهای ابعاد و مولفه

و ایجاد یک مدل روز جهت کار ميهای کار تیفهابعاد مول

اشاره کرد، و در نهایت جامعه سازمانهای دولتي و غیر دولتي ميتی

دارای یک  مراکز رشد و پارکهای علم و فناوریعلي الخصوص 

بت حاصل رغم مزایا و نتایج مث شود. لذا بهمدل و منشور راهنما مي

های ایجاد از به کارگیری کار تیمي، عدم توجه به عوامل و مؤلفه

شود که نه تنها ای مي ت و مسایل عدیدهالتیم موجب بروز مشك

افزایش عملكرد را به همراه نخواهد داشت بلكه در مواردی به 

با توجه به اهمیت بیش از   .شودهای اساسي نیز منجر ميشكست

این پژوهش  پذیری سازمانها،مي و رقابتپیش نوآوری در پیشگا

درصدد پاسخگویي به این سوال است که اولویت بندی عوامل 

پیشران مدل سازمانهای تیم محور با رویكرد نوآوری سازماني در 

 چگونه است؟ 19دوران شیوع کووید 

 

 روش کار

)آمیخته(  تحقیق ترکیبيیک ، حاضر از لحاظ روشتحقیق 

های ترکیبي، تحقیقي است که ني بر روش. تحقیقات مبتباشدمي

ها و ها، ترکیب یافتهآوری و تحلیل دادهمحقق در آن در جمع

و ميگیری در مورد یک موضوع خاص، از هر دو رهیافت کنتیجه

کند. جامعه صورت واحد استفاده ميکیفي در مطالعه خود به

اکز آماری در بخش کیفي )پانل دلفي( شامل کارکنان با سابقه مر

رشد و پارکهای علم و فناوری خراسان رضوی و اساتید خبره 

های ذیل گروه مدیریت  دانشگاه بودند. این افراد دارای ویژگي

 هستند:

سال در مراکز رشد و پارکهای  5دارای سابقه خدمت بیش از 

 علم و فناروی

با  های تیم محور  و  نوآوری سازمانيسازمانآشنایي مفاهیم 

، در این قسمت در بخش کمي گیرینمونه یهشیوشدن مشخص 

گردد و در ادامه مورد بررسي تعیین مينمونه کل حجم ابتدا 

توسط تخصیص متناسب حجم کل نمونه، به هر طبقه جامعه 

استفاده از رابطه ذیل حجم نمونه یابد. برای تعیین اختصاص مي

 شده است؛
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نای نوع و رمبباشد. بنفر مي 105برابر با  بنابراین حجم نمونه الزم

علم  گیری، این حجم نمونه بین مراکز رشد و پارکهایروش نمونه

 و فناوری توزیع گردیده است.

نهایي  های حاصله، پرسشنامهپرسشنامه تحقیق براساس یافته

 در و نهایي، طراحي پرسشنامه آنها نظر با تهیه و تنظیم گردید. و

مراکز رشد و  )کارکنان و مدیران تحقیق آماری نمونه اختیار

بنابراین  .شد داده پارکهای علم و فناوری خراسان رضوی( قرار

های محقق ساخته در این تحقیق روایي ابزار تحقیق )پرسشنامه

های تیم محور با رویكرد  نوآوری سازماني ( به سازمانمدل 

در  مورد سنجش و ارزیابي قرار گرفت. صورت روایي صوری

ها یا روش نیازمند به حجم باالی دادهجا که در این نتیجه از آن

ها و اطالعاتي که در طرح ها بوده و این روش با تعداد دادهنمونه

پذیر نیست، شود، امكاندلفي و یا طرح پایلوت گردآوری مي

محقق به ناچار پس از اخذ نمونه از کارکنان مراکز رشد و 

 مهآوری پرسشناعلم و فناوری خراسان رضوی و جمعهای پارک

پرسشنامه بود، از این روش استفاده  105نهایي که مجموعاً شامل 

نمود و پس از طي مراحل مختلفي که در یک تحلیل عاملي خوب 

 بایست صورت گیرد مي

از ، در خصوص بررسي پایایي کل سئواالت پرسشنامه تحقیق

ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای این منظور با 

 30آزمون در یک نمونه های حاصل از پیشادهگیری از دبهره

ضریب آلفای کرونباخ اعضای نمونه مورد بررسي،  نفری از

هر یک متغیرهای مقادیر آلفای کرونباخ برای  .محاسبه گردید

 1 شماره در جدولتحقیق به تفكیک ابعاد تشكیل دهنده آنها 

 .گزارش شده است

 

 پایایی متغیرهای تحقیق. ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی 1جدول 
 آلفای کرونباخ متغیرها آلفای کرونباخ ابعاد ابعاد متغیرها
 945/0 790/0 نوآوری اداری نوآوری

 839/0 نوآوری تولیدی

 851/0 نو اوری فرآیندی

 716/0 نوآوری مدیریتي

 871/0 نوآوری بازاریابي

 723/0 نوآوری ساختاری

 791/0 نوآوری فردی

 785/0 نوآوری فني

 783/0 نوآوری خدماتي

 781/0 نوآوری اکتشافي

 900/0 906/0 فرآیندهای تیمي سازمان تیم محور
 842/0 نتایج تیمي

 804/0 زمینه سارماني
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 720/0 رفتاری

 780/0 محیطي

ابعاد تشكیل شود برای که از نتایج جدول باال مشاهده مي همچنان

آلفای کرونباخ  ضریب پایایيدو متغیر مورد بررسي، دهنده هر 

ابزار  بوده که نشان از قابلیت اعتماد )پایایي( باالی 7/0 بزرگتر از

تحقیق دارد. به عبارت دیگر مقادیر بدست آمده ضریب آلفای 

کرونباخ نشان از مناسب بودن سئواالت پرسشنامه، برای سنجش 

پاسخ به سئواالت ر متغیرهای تحقیق و همچنین کاربرد آن د

 دارد. تحقیق

 نتایج
 است؟ چگونه سازمان تیم محور با رویكرد  نوآوری سازمانيمدل 

 
 سازمان تیم محور با رویکرد  نوآوری سازمانیمدل . 1شکل 
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 کدام سازماني نوآوری  رویكرد با محور تیم سازمان مدل  ابعاد

 ؟ است

 قیتحق يیمدل نها جینتاسؤال با استفاده از  نیبه ا یيپاسخگو یبرا

سازمان تیم محور با رویكرد  گفت در مدل تواني( م1)شكل 

 مینهزتیمي،  تیمي، نتایج نوآوری سازماني ابعاد شامل فرآیندهای

 باشد .ميسازماني، رفتاری و محیطي 

 سوال دوم بدین شرح است:

بندی ابعاد مدل سازمان تیم محور با رویكرد  نوآوری سازماني رتبه

 ونه است؟چگ

استفاده  1برای پاسخگویي به این سوال از نتایج مدل شكل 

 ارائه شده است. 2شود. این نتایج در جدول مي

 

 سازمان تیم محور با رویکرد  نوآوری سازمانیمدل بندی ابعاد . اولویت2جدول 

 اولویت ضرایب ابعاد متغیرها

سازمان تیم 

 محور

 3 926/0 فرآیندهای تیمي

 4 913/0 یمينتایج ت

 2 941/0 زمینه سارماني

 1 977/0 رفتاری

 5 860/0 محیطي

ها در مدل ابعاد مربوطه با توجه به مقادیر ضریب آن  2در جدول

اند. بنابر نتایج این جدول در سازمان با رویكرد بندی شدهاولویت

ز آن اگرفته است. پس تیم محور، بعد رفتاری در مرتبه اول قرار 

به ترتیب در مراتب ميو نتایج تیميزمینه سازماني و فرآیندهای تی

یطي دوم تا چهارم قرار دارند. آخرین جایگاه نیز متعلق به مح

 است.

 است؟ کدام سازماني نوآوری مدل سازنده ابعاد

 قیتحق یيمدل نها جیسؤال با استفاده از نتا نیبه ا یيپاسخگوبرای 

 نوآوری ت  این ابعاد شامل نوآوری اداری،گف توانيم( 1 )شكل

 بازاریابي، نوآوری مدیریتي، نوآوری فرآیندی، اوری نو تولیدی،

 نوآوری فني، نوآوری فردی، نوآوری ساختاری، نوآوری

 اکتشافي  نوآوری و خدماتي

است؟ کدام سازماني نوآوری سازنده ابعاد بندی رتبه

 وآوری سازمانی. اولویت بندی ابعاد ن3جدول 
 اولویت ضرایب ابعاد متغیرها

 8 867/0 نوآوری اداری نوآوری

 2 959/0 نوآوری تولیدی

 5 940/0 نو اوری فرآیندی

 10 645/0 نوآوری مدیریتي

 3 952/0 نوآوری بازاریابي

 1 977/0 نوآوری ساختاری

 7 903/0 نوآوری فردی

 6 939/0 نوآوری فني

 9 856/0 ينوآوری خدمات
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 4 949/0 نوآوری اکتشافي

 

ها در مدل ابعاد مربوطه با توجه به مقادیر ضریب آن  3در جدول 

اند. بنابر نتایج این جدول، در نوآوری سازماني، بندی شدهاولویت

نوآوری ساختاری به لحاظ اهمیت در اولویت اول و پس از آن 

ست.  نوآوری نوآوری تولیدی در اولویت دوم قرار گرفته ا

بازاریابي، نوآوری اکتشافي، نو اوری فرآیندی، نوآوری فني، 

نوآوری فردی، نوآوری اداری، نوآوری خدماتي، نوآوری 

 بعدی قرار دارند. های مدیریتي در رتبه

 بحث ونتیجه گیری

شدید رقابتي ناشي از شیوع ویروس کرونا، های امروزه تنش

مشتری، جهاني شدن و ی هاپیشرفت تكنولوژی، تغییر خواسته

را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. باتوجه به ها غیره، سازمان

را باید  نوآوری رویكرد جدیدی به نام ها این موارد،شرکت

سازماني  یک صالحیت مهم استراتژیک نوآوریتوسعه دهند. 

بازار قدرتمند های است که شرکتها را برای تصرف فرصت

بطور مداوم منابع، ها که بنگاه روری استسازد. بنابراین ضمي

خود را تنظیم کنند تا در برابر های و استراتژیها زیرساخت

 طراحي و تبیین. (18)  داخلي و خارجي سازگار باشند تغییرات

رقابتي  یمزایامدل سازمان تیم محور با رویكرد نوآوری سازماني 

یق تولید از طر یایزسازممت، ون کاهش هزینه هامچگوناگوني ه

بود کیفیت را فراهم مي هدید، توسعه خدمات و بجت المحصو

با توجه به تغییر و تحوالتي که امروزه در درون و بیرون  آورد

سازمانها صورت گرفته از قبیل تخصص گرایي،رقابت بین 

 نوآوری، سازماني، تغییر توقع مشتریان نیاز سازمان به خالقیت،

شود در این ميپیش احساس انعطاف پذیری و پویایي بیش از 

. سازدميراستا استفاده از تیم در سازمان ما را در این مهم یاری 

 تحقیقاتي وميعل ضعف نیز و موضوع، اهمیت به توجه با بنابراین

 برای مناسب مدل پژوهش ارائه این از هدف زمینه، این در موجود

 این. مدل سازمان تیم محور با رویكرد نوآوری سازماني است

. است کاربردی ایتوسعه پژوهش یک هدف منظر از پژوهش

 از پژوهش، به ماهیت توجه با ها،داده گردآوری منظر از همچنین

 از پژوهش این در. باشدمي کیفي و کمي هایپژوهش نوع

یید تأبرای ميسپس از رویكردهای ک. شد استفاده رویكرد دلفي

ی هاپژوهشدر  یریگنمونهنتایج کیفي استفاده گردیده است. 

بوده  موردمطالعهکیفي شامل افرادی است که بیشتر معرف پدیده 

و یا افرادی که تجاربي دارند و یا در حال کسب تجاربي هستند 

 عنوانبهکه محقق در پي یافتن اطالعات در مورد آن است که 

شود عالوه بر این، نتایج حاکي از آن يمیری هدفمند یاد گنمونه

ازمانهای تیم محور با رویكرد ابعاد نوآوری، بود که  مدل س

که شامل نوآوری اداری، تولیدی،  بعد، است 15مشتمل بر 

خدماتي، فردی، بازاریابي، فرایندی، مدیریتي،  ساختاری، فني و 

اکتشافي و همچنین ابعاد سازمان تیم محور شامل فرایندهای تیمي، 

ش دارند . بر رفتاری و محیطي نق، نتایج تیمي، زمینه سازماني

دهد که بعد ميمختلف نشان های اساس میانگین رتبه ویژگي

نوآوری خدماتي دارای بیشترین اهمیت و بعد نوآوری مدیریتي 

دارای کمترین اهمیت است.  و از میان ابعاد سازمانهای تیم محور 

دارای بیشترین اهمیت و بعد محیطي دارای کمترین ميبعد نتایج تی

 اهمیت است.

ابعاد سازمان تیم محور  آمده از این تحقیق،دستوجه به نتایج بهبا ت

با رویكرد نوآوری سازماني مشخص گردید به منظور افزایش 

 گردد:پیشنهادهای زیر ارائه ميفرهنگ تیم محوری در سازمان پ

استقرار و نیز  تیم تمادآفریني میان اعضایمسئولین و مدیران با اع

تقویت و نیز   سطوح سازمانميمحیط خالق در تما و توسعه

در تصمیم کارکنان مشارکتو   فرهنگ و حس تعلق سازماني

ارتباط میان  تقویت و بهبود و  همچنین  ها ریزیسازیها و برنامه

ایجاد شرایط مناسب برای کار و فعالیت و و   کارکنان و سازمان 
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ترویج موجبات    حذف موانع در مشارکت فراگیر کارکنان

  در سازمان را فراهم آورند  تیم محوریفرهنگ 

زماني نتایح حاصل از تحقیق نشانگر این بود که ابعاد نوآوری سا

ی، ابعاد، نوآوری اداری، نوآوری محصول، نوآوری فرایند شامل

نوآوری فني، نوآوری ساختاری، نوآروی مدیریتي، نوآروی 

ي نوآوری بازاریابي و نوآوری اکتشاف، نوآوری خدماتي، فردی

مدل  بوده است . با توجه به تاثیر گذاری این ابعاد نوآوری بر

سازمانهای تیم محوری با رویكرد نوآروی سازماني پیشنهاد 

 گردد : مي

مدیران با تقویت حس هدفمندی و معناداری بودن نقش افراد در 

تعهد کارکنان را افزایش داده و آنان را مسئولیت پذیر ، زندگي

تخدام کارکنان نیز باید به استعداد و توانایي نمود . در مراحل اس

جدید های توانند ایدهميآنان توجه بیشتری گردد. مدیران 

کارکنان خود را برای رسیدن به اهداف سازمان یكپارچه کنند .و 

نیز  فرصت و زمینه ترویج و گسترش بازار فراهم اوردند. و نیز با 

آوری در سازمان ایجاد شرایط مناسبي برای افزایش فرهنگ نو

موجبات دستیابي به مزیت رقابتي  را فراهم آورد، و با بكارگیری 

های بهره گیری از روش، توزیع کارآمد و اثربخشهای روش

 جدید ترویجي به عملكرد برتر بازار نسبت به رقبا رسید. 

بر اساس نتایج تحقیق مشخص گردید که نوآوری ساختاری به 

و پس از آن نوآوری تولیدی در  لحاظ اهمیت در اولویت اول

از  گردد :مياولویت دوم قرار گرفته است. بنابراین نتایج پیشنهاد 

تمرکز سنتي برای محصول فاصله بگیرند و با به کارگیری 

برای  تكنولوژی جدید در توسعه نوآوری محصول گام بردارند.

نوآوری در شرکت سرمایه گذاری نمایند، و برای ثبت اختراع در 

کت و داشتن راهبردهای نوآوری برنامه و تمهیدات الزم را شر

 داشته باشند.

 تشکر و قدردانی
مدیریت آموزشي مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته 

-مي نیشابورواحد ميدانشگاه آزاد اسال مدیریتمصوب گروه 

باشد، لذا از همه اساتیدگرانقدر که در اجرای آن به ما یاری 

 .گذاریمرساندند سپاس
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 Abstract 

Introduction: Due to the changes and developments that have taken place 

inside and outside the organizations, the organization's need for creativity, 

innovation, is felt more in this regard, the use of the team in the organization 

helps us in this important. The present study aimed to investigate and 

prioritize the drivers of team-based organizations with an organizational 

innovation approach during the outbreak of Covid 19.  

Methods: The research method is a combination of quantitative and 

qualitative and exploratory in terms of purpose. The statistical population is 

all employees of growth centers and science and technology parks in 

Khorasan Razavi, which according to Cochran's formula, 105 people have 

been selected as a sample. The data collection tools in the qualitative part 

included a semi-structured interview and in the quantitative part, a researcher-

made questionnaire.  

Results:  The general results of the research indicate that in the model of 

team-based organization with organizational innovation approach, the 

dimensions of team-based organization include team processes, team results, 

organizational, behavioral and environmental context and dimensions of 

organizational innovation include office innovation, production innovation, 

new Process innovation, managerial innovation, marketing innovation, 

structural innovation, individual innovation, technical innovation, service 

innovation, and exploratory innovation. Also, prioritizing the dimensions of 

team-based organization with team-based approach, behavioral dimension is 

in the first place. Then the organizational context and team processes and team 

results are in the second to fourth ranks, respectively. 

Conclusion: It can be said that organizational innovation, structural 

innovation in terms of importance in the first priority and then production 

innovation in the second priority. 

Keywords: Team-Based Organizations, Organizational Innovation, Growth 

Centers and Science and Technology Parks, covid 19 
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