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 چکیده
این  نیست و به ورایمحدود تحقیق و توسعه در سازمان دیگر به واحدهای  ،وناگونامروزه نوآوری در صنایع گ

و مکملی برای پردازد می هاپژوهشنوآوری باز به برقراری ارتباط با  عنوان بااین مفهوم . رسیده استمرزها 

ورزشی  هاییونفدراسدر نوآوری باز ناب بومتدوین  با هدف حاضر رو، پژوهشاست؛ ازاینقیق و توسعه تح

برگان خنفر از  10یافته با ساختارمصاحبة نیمهبه اهداف مطالعه، در گام اول  یابیدست برای .منتخب انجام شد

به روش که  هافدراسیونکارشناسان  ها وفدراسیون رئیساننائب  و هارئیس، دانشگاه شامل اساتید

 آی. تیافزار اطلسس عوامل اولیه با استفاده از نرمسپ انجام گرفت.، انتخاب شده بودند هدفمند غیراحتمالی

 منابع کلیدییید أدر مرحلة دوم برای جلوگیری از سوگیری ناخواسته و ت .ندها استخراج شداز متن مصاحبه

ز پس ا. استفاده شدافزار آماری اکسل از نرمدر این مرحله . ز از روش دلفی فازی استفاده شدنوآوری با

 ی،عوامل سازمانشناسایی شدند که شامل نوآوری باز در مؤلفه  26 از طریقعامل شش  ،این مراحل شدنانجام

این . شدم یرسآن تکلیدی  هایسنجهو ناب بوم نقشة سپس .ندبود بازاریابیو ، تعاملی، مالی، محیطی فردی

 هاراسیونفدمدیران است و  ساختاریافتهو  مندنظامنوآوری باز نیازمند شرایطی اجرای که  ندعوامل نشان داد

 شکلی بهو استفاده کنند نو  توانند از این راهبردمیاین شرایط  کردنو فراهم هافعالیتمسیر  سازیشفافبا 

 خود ادامه دهند.  هایفعالیتتر و پویاتر به رقابتی
 

  .، نوآوری باز، سازمان ورزشیناب بوم :کلیدیواژگان 
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 مقدمه 
پایدار در محيط  یک عامل حياتی در ایجاد ارزش و مزیتی رقابتیرا  نوآوری اصول مدیریت راهبردی،

به تغييرات محيطی و نوآوری خالقانه در پاسخ ایجاد با  هاسازمان. کندمیپویا و متغير امروزی تلقی 

تر خواهند بود ، موفقدهدمیرا عملکرد بهتری  اجازة هاآنجدید که به  هایقابليت ایجاد و توسعة

ی خود هستند، سعی هاسازمانمدیرانی که خواهان رشد و بقای اساس، اینبر (؛67، 2018 ،صادقپور)

بهبود  و یوربهره افزایش درپی مستمر هاینوآوری بر تکيه ی مختلف و باهاوهيشبا استفاده از  کنندمی

ها در توسعة نوآوری در سازمانیندهای روزه نياز به نوآوری، شرایط و فراباشند. ام سازمان وضعيت

سازمانی وآوری به منابع فکری درونن هاییندگذشته فرا گذشته بسيار متفاوت شده است. در مقایسه با

جوی وها در جست، اما امروزه سازمانندبودوابسته ها در درون سازمان سازی آنو تالش برای تجاری

 ،2016 و همکاران، 1نهِآ) هستندعنوان منابع ارزشمند نوآوری ی بيرونی بهدانش، اطالعات و شرکا

 داخلی روندهای توسعة در باز نوآوریالگوی  از استفاده و سازمان مرزهای ه بازشدناین روند ب. (1012

 ،2014 دهقی،هاشمی ) استشده  منجر خارجی هاینوآوری از استفاده برای بازار گسترش و نوآوری

29). 

 دتوانبه همين دليل میشود و ان کم میی با اطمينیاهسبب کاهش ریسک در محيط روند نوآوری باز

کنار هم قرار دهد و نوعی در مندی از دانش یکدیگر بهره منظورگذران و رقبای بيشتری را بهسرمایه

 ،برای نخستين بار (.346 ،6201 ،2کوینگستوفر امریچ ،)ومر وجود آوردهها بآن بينهمکاری رقابتی را 

 نوآوری باز راچسبرو  .دمطرح شاین نظریه از پيشگامان  (2003) 3چسبروهنری ط توسنوآوری باز 

 ةتسریع در نوآوری داخلی و توسع منظوربه های ورودی و خروجی دانشز جریانهدفمند ا ةاستفاد»

بحث  ةبا توجه به گستر (. بعدها2003چسبرو، ) عنوان کرد «برداری بيرونی از نوآوریبازار برای بهره

 ةیافته برپایفرایند نوآوری توزیع» رانوآوری باز ( 2014) 4بوگرزمفهوم نوآوری باز، چسبرو و  ةدربار

کارهای مالی و غيرمالی و همسو با مدل های دانش از مرزهای سازمان، سازومدیریت هدفمند جریان

  تعریف کردند.باز «وکار سازمانکسب

 توسعة و یا بخش تحقيق کارکنان مانند) خود و منابع داخلی دانش به فقط سازمان، 5در این راهبرد

 کند و از چندینتکيه نمی( ... و فرایندها تجاری، هایمدل خدمات، ، محصوالت) نوآوری برای( خود
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2. Wemer, Emrich & Koingstofer  

3. Henry Chesbrough  

4. Chesbrough & Bogers 

5. Strategy 
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 برای( خارجی و ... هایآژانس رقبا، منتشرشده، اختراعات ثبت مشتری، بازخورد مانند) خارجی منبع

 (.156، 1،2020)ساتلر کندمی استفاده نوآوری هدایت

ی سازیو تجار بگيرند سرچشمه سازمان یا بيرون درون از توانندیم باارزش یهادهیا باز نوآوریدر 

الگوی  این در .(338 ،2019 ،زنجو و ، هلموت2)کورال باشد سازمان بيرون یا درون تواندیم نيز هاآن

خطرها را همراه  و منافع با بيرون، سازمانی دانش بين حائل حصارهای کردنباز ضمن هاسازمان ،فکری

 گذاشتناشتراکبا به خود یهاینوآور و هایفناورکردن انبار جایبه هاسازمان، واقع در د.رنیپذیم باهم

 فرصت حالنيدرع فناوری، دانش و بيرونی یهاسرچشمه از استفاده سازمانی، ضمن دانش و هادهیا

)فيضی، طبائيان و  کنندیم فراهم و رقبا() دیگران برای را خود سازمانی دانش از حاصل یبرداربهره

 با پذیرش نوآوری باز، هاسازمان معتقدند( 2014) ست و چسبروو ،3وربکوانها .(24 ،2013 ،ورپخسرو

یافتة توسعهفکری  هایمالکيتو  برندمیبهره  منظور تقویت قدرت رقابتی خودی بهاز منابع بيرون

هدف رو، ازاین ؛کنندمیکسب طریق سود  بدینو  دهندمیدیگر قرار  هایسازمان اختياردر  درونی را

يرونی و کسب مزیت رقابتی کردن دانش باهرم ،یند نوآوریهبرد نوآوری باز بهبود کارایی فرااصلی را

 ،سگارن؛ ایسکيا و دا4ویاوتاناپوم)است توافقات مدیریت مالکيت فکری  وسيلةبه استفادهبیهای از پتنت

 خارجی درهم و داخلی مبدأ از مسيرهای تبادل اطالعات و دانش در نوآوری باز جریان .(2013

کنند می ایجاد تبطمر تجاری ساختار و هاشيوه در را تریبزرگ پيامدهای ،هافعاليت ميزد وآمی

 آورالزام سوی نوآوری بازگذار از نوآوری بسته به هاسازمان امروزه در بيشتر .(14، 2020 ،5پازیتيس)

این تغييرات  ترینمهم. است ييراتی در پارادایم سازماناما پذیرش نوآوری باز نيازمند تغ، شده است

بين محيط  ترساده ،نوآوری شودمینفوذپذیر است که باعث  ایپوستهبه سازمان بستة  تبدیل مرزهای

نوآوری  از طرح نظریة منظور پسبدین .(173 ،2016 ،6بونکی) کندو داخلی سازمان حرکت  خارجی

 سایراین راهبرد از سوی او و  سویبرای حرکت به سازمانی مورد نياز هایقابليتباز توسط چسبرو، 

محصول و فناوری، شناخت بازار و  ریزیبرنامه( 2006)هنری چسبرو  پژوهشگران شناسایی شد.

مکمل  هایداراییو دسترسی به  سازیشبکهنيازهای بازار، مدیریت فکری، مدیریت دانش،  بينیپيش

 شالنمو  ، ناپ؛ سيالسيک7را. مورتااجرای نوآوری باز مطرح کرد نيازهایپيشرا از 
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های و روش هامشوق، هامهارت ،تغيير در ساختارها چندمليتی هایشرکتروی  ( در پژوهشی2009)

ادبيات  کهمحققانی . معرفی کردند هاسازمانجمله عوامل ایجاد فرهنگ نوآوری باز در کنترل را از

ه از ک کنندمیعنوان یک تغيير سازمانی عنوان اند، نوآوری باز را بهکردهتغيير را در سازمان مطالعه 

در  نشان داد هاآننتایج مطالعات  .شودمیاجرا  سازی نهادینهحرکت و -طریق توالی خروج از انجماد

گير در چهار بعد اصلی شبکه، ساختار، ارزیابی و مدیریت دانشباز نوآوری سفر از نوآوری بسته به 

ساختار گشودگی فرهنگی،  نوآوری باز باید سازیپيادهدر روند  ددهنمینشان  هاپژوهش .شوندمی

استقرار  منظورآمادگی سازمانی را به تا بررسی شود مدیریت دانش و سازیشبکهیندها، ی، فراسازمان

 مانند یمطالعات. (28 ،2016 ،بادیآطقی و حسن)من سيستمی در سازمان محک بزند هر نوع

 1(، ورمر2016بادی )آمنطقی و حسن ،(2014) دارینیو  ؛ دهکردی؛ جوکارپرهيزگارهای پژوهش

و  سازمانیبرونعوامل  ،سازمانیدرونعوامل ، (2018) معين زادهو  ، جليليانزنجيرچی و (2017)

 به توجه با ور ما نيزدر کش .کردندنوآوری باز شناسایی عوامل در  تریناساسیعوامل تعاملی را جزو 

باید  هاسازمان ی،اتوسعه ضرورت و اقتصادی یهامیتحرهمچنين  و انسانی و مالی یهاتیمحدود

همينبه باشند؛داشته  اقتصادی و علمی در ابعاد اندازچشم سند تحقق در چشمگيری سهم بتوانند

 همچنين ملی و یهایفناورتوان  از یريگبهره و بخشیدرون پژوهشی توان به نکردنبسنده ،دليل

 باز در نوآوریة ینظر قالب در که است مواردیجمله از ،هابخش به سایر فناورانه دستاوردهای ةعرض

 منبع که انددهيرس باور این به هاسازمان مدیران بيشتر. است گرفته قرارمدنظر  بسته نوآوری مقابل

 یباق نخوردهدست هاسازمان از در خارج بالقوه ورتصبه نوآور و خالق استعدادهای و هاتيظرفسرشار 

 کارساز بسيار باز نوآوری به اهداف رسيدن و نوآوری اول فاز برایویژه به هاآن کردنو فعال اندمانده

هی، افزایش دانش ی دانشگاهاآموزش ةندیفزادليل افزایش اطالعات عمومی ناشی از روند . بهاست

نوآوری باز در نياز به و درخواست خدمات متفاوت و برتر، ها وریعمر فنا شدنمشتریان و کوتاه

از  متأثر نيز ورزشی یهاسازمان .شودیمشدت احساس به هایندهای سازمانروندهای کاری و فرا

نيازمند  ،کافی مالی منابعکمبود  و سازمانیانسانی درون نيروی و کمبودجامعه کنونی  عيتضو

 یمتول مهم و یهاسازمان از یکیعنوان به هاونيفدراسدر این ميان . هستندهمکاری رقابتی با یکدیگر 

و افزایش سهم صنعت ی المللنيبملی و  دنبال کسب جایگاه رقابتی در عرصةبه در هر کشوری ورزش

 فرهنگی و بهداشتی جامعه هستند؛ بنابراین، اجتماعی، ،ی اقتصادیهاشاخصورزش در توسعة 

 تغيير در ساختارها و نيازمند شدن ایحرفه سویو حرکت بهخدمات موفق  منظور ارائةهها بفدراسيون

                                                           
1. Wemmer 
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خدمات و  در حوزة ارائةها فدراسيوندر کشور ما . (5 ،2017، 1اناگنوستوپولوس واینند و) اندنوآوری

لف ی مختهاعرصهدر  اندنتوانستهو  اندندادهدسترسی به اهداف سازمانی عملکرد مناسبی از خود نشان 

 یفيو کی کمّ ارتقایفقدان  ،و عمومی سفارشیارائة خدمات غير. رسالت اصلی خود را محقق کنند

کارکنان به نوآوری و  کردننترغيبو غيرموثر،  ناکارآمداداری و فرایندهای  یهایبوروکراسخدمات، 

؛ )فتحی تبادل جریان افکار بين کارکنان و تسهيم دانش، نبود هاونيفدراسنبود محيط کاری خالق در 

همچنين  و یسازمان فرهنگدر  و رکود نگرش کارکنان(، 116 ،2017 ،کاظمو  روزبهانی، فرهمند

و  ، هادوینقندر ایرجی) و ارتباطی مدیران و کارکنان یاحرفه یهامهارتدانش و بودن سطح پایين

ی ورزشی است که سبب عملکرد هاونيفدراسی در وربهرهاز دالیل کاهش  (404 ،2015 ،تندنویس

های تواند به ایجاد فرصتباز مینوآوری  ،روزاینا ؛است طوح مختلف شدهضعيف این نهادها در س

وری يروی انسانی خالق به افزایش بهرهن ها و نظرهایکارگيری ایدههمچنين با بهدی منجر شود و جدی

های مورد نياز سازمان ها و برنامهطراحی سياستاز برای نوآوری ب کند؛ بنابراین،و پویایی سازمان کمک 

به  یدسترس ها،ونيفدراسسایر  ةنوآوران یهادهیبه ا یدسترس. (1946 ،2017 )ومر،گيرد میبهره 

 ،ناآگاهانه یاوهيکردن به شاز عمل زيو پره دیجد یهادگاهیدمواجهه با ، ی موفقهاونيفدراس دانش

، ناپذیراجتناب یهانهیهز کمتر سکیر ،هاونيفدراسسایر  ماهر و متخصص نيروهایبه  یدسترس

جایگاه بهتر  و کسب ، کارآفرینی در ورزشی پيشکسوتانهمکار قیداوطلبانه از طر یهاکمک افتیدر

 ،2018، آلفاروو  ، فلور2الترا) همکار شود یهاونيفدراسپایدار در  ةتوسعسبب  تواندیمدر عملکرد 

 کارگيریبهبا  ،هاسازمانبا توجه به اهميت نوآوری باز در  .(9 ،2018 دمير و فيسيک ،3سيویرکایا ؛816

پایگاهی  کردن، فراهمهاهزینهدر  جوییصرفه باعث توانندمی هافدراسيون دستاوردهای این پژوهش

، بهبود راهبردها و گسترش ارتباط هافدراسيونخود و سایر  ی ظرفيت، شناسایگسترده از ایده و دانش

درنهایت  که شوندنو  یهادانش یريکارگبهکارآفرینی در ورزش و  ،با شرکا و همتایان داخلی و خارجی

 . شودمی ایحرفهورزش در سطوح قهرمانی و  موجب بهبود عملکرد و توسعة

در  وسيعیپيامدهای  هاونيفدراسورزش مانند  باالی وحدر سط، در فرایندها تغيير جهتاین  شکیب

 خواهد داشت؛ ورزشی یهاانجمنهای استانی و ورزش مانند هيئتی یينسطوح ميانی و پا یندهایفرا

 خألجود و همچنين و ی صورت گرفته قبلیهاپژوهشاز نتایج مثبت  یريگبهرهمنظور ، بهاساسنیابر

بنابراین، در این  روشن است؛در این حوزه  پژوهش شدنضرورت انجام ،موجود در این زمينه پژوهشی

نهادی  نوآوری باز به چه الزامات یريکارگبهعمل درکه  شودپرداخته میبه بررسی این موضوع  پژوهش

                                                           
1. Winand & Anagnostopoulos 

2. Oltra 

3. Sivrikaya 
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 این توسعة برای مناسب یک رویکرد و مدل توانیم چگونهو  دارد؟ نيازورزشی  یهاسازمان ویژة

  بدست آورد. یهاسازمان در یندفرا

 

  پژوهش روش
اکتشافی  رویکرد با کيفی هایپژوهش نوع از پاردایم لحاظ به و کاربردی ف،هدث از حي حاضر پژوهش

عوامل نوآوری باز در  شناسایی هدف بااست. این پژوهش  پيمایشیها گردآوری داده جنبةاز  و

 تکنيکخبرگان ) نظرسنجی از روشمنظور شناسایی عوامل به .است شده انجامورزشی  فدراسيون های

، نوآوری باز در ورزش ةدر زميننظری  منابعکمبود اول، با توجه به  ةدر مرحلشد.  استفاده (فازی دلفی

نفر  10 ،هدفمندغيراحتمالی گيری روش نمونهيری از گبهرهبا عوامل شناسایی و استخراج  رایابتدا ب

نوآوری و فدراسيون، تجربه و تخصص در حوزة  دانش،ویژگی این افراد داشتن انتخاب شدند. خبرگان از 

 هاست صوصيات پنليستهمکاری بود که از خ تمایل به های منتخب وارتباط و آشنایی با فدراسيون

مدیریت ورزشی و  خبرگان شامل اساتيد دانشگاه و مدرسان حوزةاین پژوهش (. در 2006 ،1نداتاال)

کارشناسان فر از چهار ن فر( وسه ن) هاهای فدراسيونرئيسان و نائب رئيس ،نفر(سه مدیریت راهبردی )

که ارتباط مستقيمی با ارتقای خدمات و کيفيت بودند  ی منتخبهاونيفدراسبخش پژوهش و آموزش 

، ورود روندهای نو، پاسخ هادرک فرصتندها، سازی فرایها، توليد دانش نوین و بهينهفدراسيونآن در 

 کبدی،های فدراسيون شدهمطالعهی هاونيراسفدریان و افزایش نيروی رقابتی داشتند. به نياز مشت

گزارش مبنای این انتخاب، بودند که  بوکس و ورزشی یهاانجمن ناشنوایان، عشایری،-روستایی

مدیریتی، کارایی کارایی فنی، بررسی  بود که برپایة 1396 در سال وزارت ورزش و جوانانعملکرد 

در این گزارش،  د.گيرها صورت میدر فدراسيون تخصيص منابع و سایر موارد، دسترسی به اهداف

تمایل  دهندةنشانها دارد و ر عملکرد فدراسيونشود که تأثير مهمی بمواردی چون نوآوری ارزیابی می

ها برخی دیگر از فدراسيون ؛ البتهها به استفاده از ورود دانش و فرایندهای جدید استاین فدراسيون

اطالعات  ةدليل ارائو تعدادی به نکردنهمکاریدليل بهتعدادی ، ولی براساس این گزارش انتخاب شدند

استفاده  خبرگان، با با یافتهاختارسی نيمههامصاحبه اجرایپس از . اشته شدندذکنار گ از پژوهش ناقص

 برای. شدندشناسایی  2آیتیر اطلس. افزابه کمک نرم عوامل ها،ی متن مصاحبهاز روش تحليل محتوا

 محتوای تحليلروش در این مرحله  ا،هپرسشنامه و هامصاحبه آمده ازدستبه ميدانی دادهای تحليل

  متن باز، کدگذاری مرحلة شد. در انجام و گزینشی محوری باز، کدگذاریة مرحل سه طی کيفی

 

                                                           
1. Landeta 
2. Atlas.TI 
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 کدگذاری لةمرح در شد. شناسایی اوليهمقولة  26 و شد بررسی عميق طوربه هاپرسشنامه و هامصاحبه

 محوری لةمقوشش  قالب در هامقوله و شد برقرار ارتباط دهششناسایی فرعی هایمقوله بين محوری،

 شدند. بندیدسته

 هایر نظردان و احتمال وجود سوگيری از طریق مصاحبه با خبرگبه شناسایی با توجه  دوم ةدر مرحل

شده و رفع شناسایی عواملبودن و جامعيت ول اطمينان از صحت، دقت، کاربردیمنظور حصها، بهآن

. تفاده شددستيابی به توافق گروهی بين خبرگان اس برایفازی دلفی های احتمالی از تکنيک سوگيری

 . افزار آماری اکسل استفاده شداین مرحله از نرمدر 

  1مراتبی دلفی فازیفرایند تحليل سلسله

ای خلق رب 1950 ةدر ده 2انـدرکت رحاصل مطالعاتی است کـه شاین روش  یند روش دلفی فازی:فرا

با سنتی  پژوهشجایگزین رویکردهای که  ام دادانجان کسب اجماع بين متخصص منظوربهی روش

است  اط گروهـیبه فرایند ارتب یی برای ساختاردهروش فازی ی. دلفدآماری ش یهافاده از روشتاس

 نظرها از هریک به توجه یفاز دلفی روش مزیت. دهدیالش بـا مسئله را مچة زابه اعضای گروه اجو 

 (. 2008 ،3ن)کو و چ است گروهی توافق به دستيابی برای هاآنکردن هیکپارچ و

 از هاستفاد با مرحله هر هایداده تحليل و سنتی دلفی روش از ترکيبی روش این اجرایی مراحل

 فادهاست فازی اعداد از خبرگاننظرهای  کردنفازی برای. است فازی هایمجموعه نظریة تعاریف

 .شودمی

 نتایج اساسبر ساختار دارای هایپرسشنامه دلفی، اول مرحلة در -خبرگان نظرهای گردآوری: گام اول

بسيار  ی ازکالم متغيرهای از استفاده با شد ازخبرگان درخواست و شدند طراحی پژوهش اول مرحلة

 .کنند را مشخص شدهشناسایی عوامل، اهميت اهميتبا اهميت تا بسيار کم

 جدول به جهتو با کالمی متغيرهای مرحله این در -فازی اعداد به کالمی متغيرهای تبدیل :گام دوم 

 . شدند تعریف مثلثی فازی اعداد صورتبهشمارة یک 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Fuzzy Delphi Analytical Hierarchy Process: FDAHP 

2. Rund 
3. Kuo & Chen  



 1399، آذر و دی 63،  شماره 12وره مطالعات مدیریت ورزشی، د                                                              24

 متغیرهای کالمی و اعداد فازی متناظر با آن -1جدول 
Table 1- Verbal Variables and Corresponding Fuzzy Numbers 

 (2010منبع: عطایی )

 هااهمیت شاخص
Importance of 

Indicators 

 اعداد فازی
Fuzzy 

Numbers 

 هاشاخصاهمیت 
Importance of 

Indicators 

 اعداد فازی
Fuzzy 

Numbers 
 اهميتبسيار کم

Very Insignificant 
(0,0,0.1) 

 تا حدودی بااهميت
Somewhat Important 

(0.5,0.7,0.9) 

 اهميتکم
Nonsignificant 

(0,0,0.3) 
 بااهميت

Important 
(0.7,0.9,1) 

 اهميتتاحدودی کم
Somewhat Insignificant 

(0,1.3,0.5) 
 بسيار بااهميت

Very Important 
(0.9,1,1) 

 تفاوتبی
Indifferent 

(0.3,0.5,0.7)     

 

 ثلثیم فازی اعداد مجموعة و شد داده مثلثی فازی اعداد خبرگان از هریک نظر به کهرتصوبدین

 آمد. دستبه روابط زیر از استفاده با خبره هر برای
                                   ., n3…2, 1,= i ))i(3a + )i(2a + )i(1(a = iA  

 

(i) ) اهمجموعه ميانگين مرحله این درم: سو گام
mA ( هامجموعه تمامی از(i)A  زیر رابطة طریق از 

  .شد محاسبه
 

 Am = (am1+ am2 + am3) =   
1

𝑛
∑ 𝑎𝑖1 𝑛

𝑖=1 +
1

𝑛
∑ 𝑎𝑖2 +

1

𝑛
∑ 𝑎𝑖3 𝑛

𝑖=1  𝑛
𝑖=1   

 

 .شد زیر محاسبه رابطة از استفاده با ميانگين از اختالف مقدار خبره هر برای سپس
 

(am1- a1
(i) , am2 - a2

(i), am3- a3
(i))  = 

1

𝑛
∑ 𝑎𝑖1 𝑛

𝑖=1 − 𝑎𝑖1 ,
1

𝑛
∑ 𝑎𝑖2 − 𝑎𝑖2,

1

𝑛
∑ 𝑎𝑖3 − 𝑎𝑖3𝑛

𝑖=1  𝑛
𝑖=1  

 تغييرات مالاع از بعد اول مرحلة پرسشنامة خبرگان، بين توافق ميزان بررسی منظوربه دوم لةمرح در

 برای وبارهد ،ميانگين با هاآن از هریک قبلی نظر اختالف و خبرگان نظرهای ميانگين همراههب الزم

 در نياز صورت در و کنند مرور را اهپاسخ شد درخواست هاآن از ول شد ارسا خبرگان پانل یاعضا

 .کنند تجدیدنظر خود هایقضاوت و نظرها

 نظرهای رفت،گ انجام دلفی دوم حلةمر و شد داده خبرگان به اوليه بازخورد اینکه از بعد چهارم: گام

 .درآمد زیرة رابط صورتبه مثلثی فازی اعداد قالب در خبرگان شدةاصالح

                                   ., n3…2, 1,= ) i)(i
3+ b (i)

2+ b (i)
1(b = ib 

(i) خبرگان شداصالح نظرهای ميانگين دوم، گام همانند نيز مرحله این در
mb از دلفی مدولة مرح در 

 زیر محاسبه شد. ةرابط طریق

 



 52                                                                          ورزشی هایسازمان در باز نوآوریناب : بومبقا مقدم

1

n
∑ bi1 n

i=1 +
1

n
∑ bi2 +

1

n
∑ bi3 n

i=1  n
i=1=    )3+ bm 2+ bm1bm = (bm 

 

د. دار وجود عوامل از کهری نهایی مقادیر زداییبرای فازی مختلفی هایروش -زداییفازیگام پنجم: 

 مراحل از هریک مقادیر زداییفازی برایمقابل رابطة  براساس ثقل مرکزة ساد روش از این پژوهش در

 شد.  استفاده دلفی

                                             Sj= 
uj+mj+lj

3
 

 دو رد خبرگان نظر اختالف ميزان -مرحله دو در خبرگان نظر اختالف ميزان گام ششم: محاسبة

 نظر اختالف که ودرمی پيش آنجا تا دلفی مراحل تکرار شد. محاسبه زیر رابطة طریق از دلفی مرحلة

 فرایند تصور این در د.برس (2/0) خيلی کم حد آستانة از کمتر به نظرسنجی مرحله دو بين خبرگان

 . (2002)چنگ و لين،  شودمی متوقف نظرسنجی

[S(Bm,Am)= 
1

3
[(bm1,bm2,bm3)-(am1,am2,am3)]  

 

 نتایج
عاملی، تسازمانی، فردی، شش عامل  نشان داد که بررسی نظرهای کارشناسان و خبرگان اول:مرحلة 

سایی شدند. ی ورزشی شناهاسازمانعنوان عوامل اصلی نوآوری باز در به مالی، محيطی و بازاریابی

فازی و اعداد  نظرسنجی خبرگان. جدول شمارة دو ی شدندگذارنام F6تا  F1ترتيب از به هامؤلفه

 دهد.متناظر با عوامل را نشان می
 

 خبرگان نظرهای ماتریس تجمیع - 2 جدول
Table 2 - Matrix of Aggregation of Expert Opinions 

F6 (0.94,0.72,0.83) (0.76,0.95,0.71) (0.71,0.82,0.98) (0.96,1.32,0.85)  0.97,0.74,0.93) (1,1,1) 

F5 (3.24,1.56,1.61) (4.85,2.54,2.36) (0.93,1.52,2.60) (1.22,3.91,2.69) (1,1,1) (3.14,1.83,2.39) 

F4 (0.94,0.87,1.01) (0.67,0.72,0.80) (1.83,0.91,1.18) (1,1,1) (0.90,0.96,1.82) (0.98,1.09,1.23) 

F3 (0.95,0.69,0.84) (1.28,0.72,0.61) (1,1,1) (0.75,0.81,0.68) (0.64,0.81,0.68) (0.72,0.99,1.23) 

F2 (1.34,1.57,2.83) (1,1,1) (4.31,3.18,1.46) (2.61,3.11,2.35) (3.15,1.23,4.98) (1.14,3.82,3.67) 

F1 (1,1,1) (0.86,1.57,2.74) (1.68,1.15,2.45) (1.79,0.91,0.86) (0.93,0.37,0.63) (0.89,1.27,1.96) 

  1 2 3 4 5 6 
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دوم تکنيک تحليل  یکدیگر با استفاده از روابط مرحلةها نسبت به  Siیریپذامکان درجة :دوم مرحلة

  آمد. دستبهبا جدول شمارة سه  مراتبی فازی مطابقلهسلس
 

 اصلی متغیرهایبسط مرکب فازی  -3جدول 
Table 3- Fuzzy Compound Expansion of Main Variables 

Row Si ijU ijM ijL 

1 
 (1Fتعاملی )

Interactive (F1) 
0.741 0.614 0.443 

2 
 (2F) زمانیسا

Organizational (F2) 
1.638 0.925 0.871 

3 
 (3Fبازاریابی )

Organizational (F2) 
0.297 0.149 0.124 

4 
 (F4مالی )

Organizational (F2) 
0.512 0.367 0.296 

5 
 (5Fفردی )

Organizational (F2) 
0.984 0.765 0.503 

6 
 (6Fمحيطی )

Organizational (F2) 
0.493 0.321 0.218 

 

 یهاحالت یریپذامکان درجة، هر عامل نسبت به سایر عوامل یریپذامکان پس از درجة :سوم مرحلة

 آمده است. محاسبه شد نتایج در جدول شمارة چهار نيز دوگانه 
 

 دوتایی یهاحالت یریپذامکان درجة -4جدول 
Table 4- Degree of Feasibility of Dual Modes 

F6 F5 F4 F3 F2 F1  

V(SC6≥ 

SCi) 

V(SC5≥ 

SCi) 

V(SC4≥ 

SCi) 

V(SC3≥ 

SCi) 

V(SC2≥ 

SCi) 

V(SC1≥ 

SCi) 
 

0.762 1 0.644 0.579 1   1 

0.634 1 1 0.506   1 2 

0.473 0.598 0.652   1 0.896 3 

1 1   0.441 1 1 4 

0.561   1 0.380 1 0.702 5 

  1 0.574 0.0597 1 1 6 
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 هافتهایین جدول شمارة پنج ا در .شدمشخص  هر عامل درنهایت وزن نهایی و رتبة :چهارم مرحلة

 ارائه شده است. 
 

 هر شاخص وزن نهایی و رتبة -5جدول 
Table 5 - Final Weight and Rank of Each Index 

 نهایی رتبة
Final Rank 

 وزن نهایی
Final Weight 

 یریپذامکان درجةحداقل 
Minimum Degree of Feasibility 

 عوامل اصلی
Main Factors 

3 0.117 0.216 1F 

1 0.598 1 2F 

6 0.0239 0.0431 3F 
4 0.0941 0.136 4F 

2 0.354 0.461 5F 

5 0.0594 0.0876 6F 

 

 1بوم ناب

وجود ای است که در ذهن ترسيم ایده ،اصلیهای یکی از چالش ،های نوایده سازیپيادهر راستای د

 طور اختصاصی برایکه به تاس پلنیناب بومکند. را فراهم میترسيم این ایده امکان ناب بوم ؛دارد

ی ایده و مسير وشنربه نتوامیناب بومواقع با استفاده از . درودشمی طراحی ذهنی نو یک نقشة

منظور بهکه و راهبردهایی است  ابزار مجموعةناب بوم. کردرا ترسيم  نوهای ایده کردنمحقق

ها الهام گرفته مدلشود که این ابزار و راهبردها از بومیمی فعاليتی نو و جدید استفاده سازیبوم

را معرفی ناب بومبا عنوان  مدلبوماین  کتاب نوپای ناب( در 2010) 2موریااش بار برای اولين  د.شونیم

 مدل بتواند تا است تيم یک برای سودمند و ریپذانعطاف روشن، یار، ایجاد ابزناب بومهدف . کرد

 ديکلشاهعنوان منابع کليدی به کسبنظر به  .دهد بهبود را آن و کند شفاف را فعاليت جدید خود

ناب بوماجزای د. در مدل تکميل شناب بوم یهاسنجهاین اساس سایر ، بر ناببومو ترسيم  یسازادهيپ

 است:های زیر شامل متریک

 .داردنياز حل راهکه به است وجود مسئله یا مشکل همان  مشکل یا مسئله: -1

مکاری با رقبا، ائتالف راهبردی انند هم منظور رفع مشکلپيشنهادی به ییهاحلراهة ارائ: هاحلراه -2

راهکارهای  که نيازهای مشتریان نيتأممشترک برای حصول اطمينان از  یهایگذارهیسرمابا رقبا، 

 .ستهاونيفدراسنوآوری باز در  یسازادهيپ

                                                           
1. Lean Canvas   

2. Ash Mauriya 
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ثر در اریابی، اداری و مادی که عوامل مؤعوامل فردی، سازمانی، محيطی، باز: منابع کليدی -3

 .هستندنوآوری باز  یسازادهيپ

همان  داشته باشد. یاژهیوآن فعاليت اهميت  شودیم: وجود ارزشی یکتا که باعث ارزش پيشنهادی -4

  .هستندعنوان یک مزیت رقابتی نوآوری باز به و اثرهایویژگی 

باط با مشتریان ارت یهاکانالاعتماد و جذب مشتری و  یهاروشدر این سنجه، : برتری مطلق -5

 .شودبررسی می

کارایی داشته  هاآنبرای  تواندیمکه فعاليت جدید  یمشتریان و همکاران تمام: مشتریان یهاگروه -6

 .هستند هاونيفدراسنوآوری باز در  نفعانیذهمان کاربران و  باشد،

 .شودیمدرآمد حاصل از ایجاد فعاليت را شامل : جریان درآمد -7

 .شودیمثابت و متغير فعاليت را شامل  یهانهیهز: ساختار هزینه -8

های ای نو در سازمانعنوان ایدهباز بهای شفاف برای اجرای نوآوری ه نياز به تدوین نقشهبا توجه ب

بازپاسخی که طی  هایبراساس نظر خبرگان و بخشی از سؤالناب بومهای این ، تکميل سنجهورزشی

رة مشکالت ها از خبرگان دربا. در این مصاحبهساختاریافته انجام گرفت؛ بدست آمدهای نيمهمصاحبه

فعاليتی،  نفعان براساس هرمها، شناسایی کاربران و ذیسازی، راهکارهای حل مشکالت، پيشرانپياده

با ی پرسيده شد که هایهای ورزشی سؤالنوآوری باز در فدراسيون کردنها و درآمدهای اجراییهزینه

 .دش شمارة شش تدوینحاضر در جدول ناب بومی آنان بندی نظرهاجمع
 

 ورزشی یهاسازماننوآوری باز در ناب بوم -6جدول 
Table 6- Lean Canvas of Open Innovation in Sports Organizations 

 مسئلة حلراه ارزش پیشنهادی برتری مطلق های مشتریانگروه

های مختلف اشگاهب-1
 ورزشی

سرعت عمل در -1
انجام خدمات به 

 مشتری

استفاده از -1
روزترین اطالعات به

 دانشی

العاتی از تهية بانک اط-1
حوزة همة متخصصان 

ورزش تخصصی، 
ورزشکاران ، داوران و 

 مربيان

نداشتن ارتباط-1
های فدراسيون

ورزشی با یکدیگر و 
 با دانشگاه

 هاها و انجمنهيئت
تدوین -2
های مؤثر در راهبرد

 ارائة خدمات

حل مشکالت -2
صورت کارشناسی به

 و با نظر متخصصان

های ایجاد سایت-2
اطالعاتی و آموزشی 

 روزبه

نيافتن توسعه-2
ورزش در برخی 

 هارشته
آموزی، ورزش دانش

دانشجویی کارگری و 
 نظامی

سازی خصیش-3
 خدمات

با  توسعة همکاری-3
 دانشگاه

اط با سایر برقراری ارتب-3
ها )ملی و فدراسيون

 المللی(بين

نبود توسعة -3
 پایدار در ورزش
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 ی ورزشیهاسازمانناب نوآوری باز در بوم -6ادامة جدول 
ean Canvas of Open Innovation in Sports OrganizationsL -Table 6 

 مسئلة حلراه ارزش پیشنهادی برتری مطلق های مشتریانگروه

 وافراد متخصص -2

کارشناس در حوزة 

 ورزش

تعامل و -4

سازگاری با 

 مشتریان

 توسعة همکاری-4

 در صنعت ورزش

تبادل اطالعات با سایر 

 هافدراسيون

یجاد پایگاه ا-4

 یکپارچه

 های ورزشیرسانه
عایت اخالق ر-5

 ایحرفه

ز توسعة ورزش ا-5

طریق همکاری 

 رقابتی

گذاری مشترک سرمایه-4

 های مشترکدر حوزه

رسانی در اطالع -5

 حوزة ورزش

 هاسایر فدراسيون
حترام به ا-6

 مشتریان

ایجاد مزیت -6

رقابتی در سطوح 

 المللیبينملی و 

 مایت از کارکنانح-5

 نوآور و خالق

6- 

نبودن روزرسانیبه

 خدمات در ورزش

  کميتة ملی المپيک
ودآوری در س-7

 حوزة ورزش

ید جذب منابع جد-6

 دانشی در فدراسيون

کمبود -7

افزارهای نرم

شده در هنجاریابی

 حوزة ورزش

  وزارت ورزش و جوانان
شی افزایش اثربخ-8

 کارکنانو کارایی 

ت شناسایی مشکال-7

مشترک و تالش در 

ها با جهت حل آن

همکاری سایر 

 هافدراسيون

نيافتن گسترش-8

دانش و مدیریت آن 

 در ورزش

های فدراسيون

 المللیبين
 

ایجاد محيط -9

 خالق و نوآور

ة مدیریت پيوست-8

ارتباط با مشتریان و 

 کارکنان

يم انتقال و تسه-9

دانش مفيد در 

 های ورزشیسازمان

  های ورزشیهيئت

 حمایت گسترده-10

از توسعة علم و 

 فناوری در ورزش

ای مبادلة نيروه-9

دانشی، خالق، نوآور و 

 کارا
 

گذاران در سرمایه-3

 ورزش و خيران
 

توسعة  -11

های شرکت

بنيان در رابطه دانش

با ورزش در 

 های مرتبطحوزه

های هبرگزاری پروژ-10

سایر مشترک با 

 هافدراسيون
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 ی ورزشیهاسازمانناب نوآوری باز در بوم -6جدول ادامة 
Table 6- Lean Canvas of Open Innovation in Sports Organizations 

 مسئلة حلراه ارزش پیشنهادی برتری مطلق های مشتریانگروه

های فناوری شرکت. 4

 اطالعات
 

 وایجاد همدلی -12

های تيم انسجام در

 کاری

گذاری سرمایه-11

های مشترک در حوزه

پژوهشی و ارتباط با 

دانشگاه در جهت ارائة 

هایی برای حل طرح

مشکالت فدراسيون از 

 هاسوی آن

 

 کانال ارتباط با  

توسعة فرهنگ -13

حمایتی در سازمان 

جای فرهنگ به

 رقابتی

   منابع کليدی:

  شرکا:  

 -1عوامل فردی شامل 

نيروی متخصص در حوزة 

ها و ورزش در فدراسيون

نيروی -2ها ، دانشگاه

-3انسانی بخش اداری، 

 ITمتخصصان بخش 

  

  
د از طریق ایجا-1

 هاسایتوب
 

يروی متخصص در ن-4

 حوزة مالی
  

  
رتباط از طریق ا-2

 رسانه
 

-1عوامل سازمانی: 

 هامدیران فدراسيون
  

  
ز طریق اارتباط -3

 های اجتماعیشبکه
   زمانیجو سا-2 

  
یق ارتباط از طر-4

 ایميل و تلفن
 

منابع -1عوامل مادی: 

مالی، درآمدها، 

 هاگذاریسرمایه
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 ی ورزشیهاسازمانناب نوآوری باز در بوم -6جدول ادامة 
Table 6- Lean Canvas of Open Innovation in Sports Organizations 

های مشتریانگروه  مسئلة حلراه ارزش پیشنهادی برتری مطلق 

  ارتباط حضوری  

-1عوامل بازاریابی: 

نيروهای متخصص در 

ایجاد -2حوزة بازاریابی، 

 ارزش برای مشتری

  

    
شرایط -1عوامل محيطی: 

 هازیرساخت-2اقتصادی، 
  

  

 ساختار هزینه  جریان درآمد 

افزارهای ارزیابی و درآمد از نرمکسب -1

 نظارت در ورزش
 هزینة منابع انسانی متخصص-1

 های بازاریابی و تبليغاتهزینه-2 کسب درآمد از فروش محصوالت مشترک -2

کسب درآمد از طریق افزایش تعداد -3

 مشتریان
 هزینة قراردادها و ماليات -3

 افزارهاهزینة توليد نرم-4  

 

  یریگجهینتبحث و 
از مدل  ،شودو به آن توجه میپيشر یهاسازمانجایگاه رقابتی در و  منشأعنوان بهامروزه  که نوآوری

، فاصله گرفته است. پژوهشگرانی که در داندیمو خودکفایی گرو کنترل سنتی خود که موفقيت را در 

نظور دستيابی به ممرزهای خود بهبر نياز سازمان به فراتررفتن از  کنند،العه میطری باز منوآو زمينة

و همسویی  هاسازمانرویکرد نوآوری باز در  یريکارگبه نياز احساس با. اندکردهوری تمرکز دانش و فنا

 آن در سازمان یريکارگبهکارهای چگونگی ین رویکرد، فرایندهای رسمی و سازوراهبرد سازمان با ا

شوند.  کار گرفتههبدر سازمان عنوان پشتيبان ابزارها به دیگری باید هر تغييرهمانند د و باید ایجاد شو

ازمند رقابتی نيشدت به سازمانی و محيط توجه به پيچيدگیورزشی نيز با  یهاسازمان

 با هدفهستند. در این راستا پژوهش حاضر دانش و تجارب خود با دیگران  و هادهیاگذاشتن اشتراکبه

 هامصاحبه در تحليلورزشی انجام شد.  یهاسازماننوآوری باز در  یسازادهيپشناسایی عوامل بومی 

 عوامل سازمانی شد. استخراجولة اوليه و شش مقولة محوری مق 26 مراحل کدگذاری درا، هپرسشنامه و

، عوامل فردی شامل دانش، مهارت، استقالل، و جو سازمانی شامل ساختار، فرهنگ، سبک مدیریت

توانمندی مشارکتی، اعتماد، همکاری  شامل ینفس، عوامل تعاملشهامت و اعتمادبهپذیری، ریسک

گذاری، عوامل بازاریابی های سرمایهدرآمد و مشوق هزینه، ، عوامل مالی شاملراهبردیرقابتی و اتحاد 

عوامل محيطی شامل عوامل اقتصادی، سياسی، ارزش مشتری و خلق ارزش و مشارکت مشتری،  شامل
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ها توجه به نقش کليدی و محوری مقوله. با ندوری بودها، پویایی سازمانی و هوشمندی فناتزیرساخ

 . تفصيل پرداخته شده استها بههولبه این عوامل و مقناب بومدر ساختار 

 .در نوآوری باز مطرح است بسيار مهم عاملیعنوان عامل سازمانی بهنشان داد  هاافتهیحاصل از نتایج 

 ةدهندليتشک یهامؤلفهاز ، سبک مدیریت و جو سازمانی سازمان ، فرهنگیساختار سازمانهای مقوله

را فراهم  ی سازمانهاتيفعال بستر عنوان یکی از اجزای عوامل سازمانی،-ساختار به .عامل بودنداین 

 باید نوآور ساختار سازمان است. سازمانی ساختار در نيازمند تحول تغييرات در سازمان .کندمی

 فرایندهای را برای شرایط وآسان و روان کند  را عمودی سازمان و افقی ارتباطات تا باشد ریپذانعطاف

در خأل  باز نوآوری .(125 ،1،2006بنگ مارایا و )نسوردین، کند تسریع و نوآوری تسهيل و خالقيت

ساختار . کندیم فراهمينه را برای ظهور آن زمزیرساخت این بلکه ساختار سازمانی  گيرد؛شکل نمی

گيری و دهی و گزارشگزارش ة، نحویريگميتصمارتباطات، جایگاه  ةنحو ةکنندنييتعسازمانی 

منعطف باشند، برای ایجاد همکاری که دارای ساختاری غير ییهاسازمان. ت استاختيارا مراتبسلسله

رابطه  کردنبرقرارکه امکان  ییهاسازمان کهیدرحال ؛شوندیمو وحدت در دوران بحران دچار آشفتگی 

، عوامل مثبت و مؤثری را کنندیم ینيبشيپرا در ساختار خود  ریپذانعطافو  یررسميغ ةرابطویژه به

 ،2011 ،هادویو  ، تندنویسصفریآورند )یموجود سازمان خود بهبرای ترغيب و رشد نوآوری در 

در  هایريگميتصماغلب  .ندهست یمنعطفريغاختارهای بسته و دارای س ورزشی یهاونيفدراس(. 55

 هاونيفدراس سازمانی . ساختارابدییماجرا انتقال  و به سطوح پایين برای رديگیمسازمان صورت  رأس

به اطالعات آن برون و درون در هم و شود منجر ارتباطی یهاکانالتوسعة  به که باشد شکلی به باید

 منعطف اندک، با رسميت غيرمتمرکز ساختاریها در این سازمان باید منظوربدین یابد. جریان سادگی

داخلی و خارجی را ارتقا  در ساختارها پاسخ به انواع تقاضاهای یریپذانعطاف پویا شکل بگيرد. و

فالن ) کندیم توانمند مختلف یهانهیگز و جایگزین عملی یهاراه پيگيری برای را و سازمان دهدیم

بوروکراسی حاکم بر مراتبی، سلسله یريگميتصمبنا بر ماهيت ساختار . (269 ،8201 ،2استينلينگو 

معتقد  در این پژوهشن متخصصا. دهدینمجدید  یهاتيوضعبه اجازة واکنش سریع را  هاونيفدراس

ن یک زیرساخت نوآوری اعنوبهورزشی در کشور  یهاسازمانبودن ميزان رسميت ساختار باالبودند که 

به لحاظ کاهش ميزان  هاونيفدراسدر ایجاد تغييراتی در این زمينه  ضرورتبه . نياز داردتغيير  بهباز 

 یهابخشآزادانه در  یهایريگميتصم منظوربهآزاد بيشتر فضای ایجاد قوانين و مقررات اضافی و 

تخصصی و  یهامشاوره ةارائ آزادی عمل به کارکنان، اعطایق فردی و مختلف، کاهش اعمال سالی

بازبينی استانداردها و قوانين ، هاونيفدراساجرای نوآوری باز در  برایاجرایی  یهابخشسازنده به 

                                                           
1. Nasurdin, Ramayah & Beng 

2. Fahlén & Stenling 
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نتایج . نياز استشدت به نوآورانه یهاتيفعال شدنفضای الزم برای انجامو ایجاد  هاآنکاری و تعدیل 

 .ی داشت( همخوان2011)و همکاران  صفری سازمانی با نتایج پژوهش پژوهش در بعد عنصراین 

 ،مناسب سازمانی جو ایجاد با کهشناسایی شد  عوامل سازمانی دیگر مهم ةمؤلف عنوانبه فرهنگ

فرهنگ سازمان  ،در تغيير رویکرد یک سازمان. کندیم حمایت آن و از کندنهادینه می را نوآوری

 مبادلة و تعاملی و پيچيده روند تداوم و انگيزه ایجاد با حمایتی فرهنگ. کندیمنقشی اساسی ایفا 

در  راتبیمسلسله فرهنگ (.2015، 1)کاریاپروما کندیمرا تسهيل  موفق نوآوری باز اجرای اجتماعی

، 2وربانو) کندمحدود شدت نوآوری باز را به تواندیمو  دارد باز نوآوری تسهيل بر منفی تأثير سازمان

 هاسازمانر اجرای نوآوری باز در ولی فرهنگ مشارکتی و یکپارچه د ،(43 ،2011 ،ونچورینی و کریما

خارج از سازمان را  یهاارزشایجاد فرهنگی که  ،بنابراین ؛(2015 ،3)کاریاپروما دارد نقشی مثبت

نتایج این (. 4،2010انکل و )گاسمان شودیمدر کسب نوآوری باز تمرین خوبی محسوب  ،بپذیرد

 یهاونيفدراس پذیرش مدل بومی نوآوری باز در یهارساختیزفرهنگ یکی از پژوهش نشان داد 

الزم را فراهم  یهارساختیز دیبایم فرهنگ حمایتیدر ایجاد یک نوع  هاونيفدراس. استورزشی 

؛ بکوشندکردن فرهنگ یکپارچه و مناسب حامی نوآوری باز در سازمان در جهت نهادینهو  کنند

 یهاتیحما، متخصص و خالق داشته باشند و برای جذب افراد نخبهرا های الزم راهبردکه یاگونهبه

به این  ( در پژوهشی2009)، نپ، سالسيک و مينشالرامورتا .این افراد کنندمعنوی نيز از مادی و 

د حامی فرهنگ در ایجاو متدهای کنترل  هامشوق، هامهارتنتيجه دست یافتند که تغيير ساختارها، 

. هرچه طلبدیمخاص خود را  ساختار سازمانیفرهنگ خاص نيز هر . استثر نوآوری باز بسيار مؤ

نظر به .شودیمنوآوری باز بيشتر  سمت فرهنگبه هابر آنفرهنگ حاکم  ،تر باشندارگانيک هاسازمان

و  ندریپذانعطافایجاد نوآوری با دیدگاه  نيازمندسو ورزشی کشور ازیک یهاونيفدراس رسدیم

 نبود. این (2017 )عباسی و همکاران، بر یک ساختار مکانيکی و بوروکرات تأکيد دارند ،یگردسویزا

در دسترسی به سبب ایجاد شکاف  یسازمان فرهنگو کنترل  یریپذانعطافهمخوانی در  نبودتوازن و 

 اپرومایکارهای پژوهش یهاافتهیبا  نتایج این پژوهش. شودیمانتظار از این رویکرد  اهداف و نتایج مورد

 سازنهيزمسبک مدیریت و جو سازمانی نيز  .( همخوانی دارد2017) کاميل( و نقشبندی و 2015)

و تعهد مدیر  هاتيقابل مدیریتی، یهامهارتشناسایی شدند.  هاونيفدراسپذیرش نوآوری باز در 

 یهاسبک. (919 ،2013 ،5)فلين و رنگرز استثر از نوآوری باز بسيار مؤ مندنظامحمایت  منظوربه

                                                           
1. Kariyapperuma 

2. Verbano 

3. Kariyapperuma 
4. Gassmann & Enkel  

5. Felin & Zenger  
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سبک مدیریت . اندکرده تغييرات خوشتدستحول  مسير را در انسانی منابع و هاسازمان مدیریتی،

 هایريگميتصمميزان مشارکت کارکنان در  تيار به کارکنان و، دادن تفویض اخگراتحولی و مشارکت

 محسوب شوند کنندهليتسهدر پذیرش جو نوآوری و ورود دانش جدید به سازمان از عوامل  ندنتوایم

 وعوامل فردی دومين عامل پذیرنده در ایجاد ج (.2018 ،دابروسکاو  آلباتس ، پودمدینا،1تِپلوف)

، شهامت و یریپذسکی، رمهارت کارکنان، استقالل دانش و. نوآوری باز در سازمان شناسایی شدند

سير تطور دانش د. نزیادی داشته باش ريتأثر ایجاد رویکرد نوآوری باز ب دنتوانیمفردی  نفساعتمادبه

دانشی متناسب  یهابستهیندها و عملکردها، تغييری در فرا هر نوعبشری نشان داده است که به موازات 

 یمندبهرهيستم مدیریت دانش مناسب برای باید س ،بنابراین؛ شوندیمبا این تغييرات دستخوش تحول 

، کلیطوربه(. 32 ،2016 آبادی،)منطقی و حسن کار گرفته شودهاز دانش درونی و دانش بيرونی ب

 . درستينیند نوآوری فرامنظور بهبود ردن دانش درونی و بيرونی بهکنوآوری باز چيزی جز اهرم

. دارد وجود مختلف دانشی فرایندهای مدیریت در زیاد شکست خطرپذیری باز، نوآوری فرایندهای

 داخلی جریان مدیریت و باز نوآوری زيآمتيموفق یسازادهيپو  نگرش این با سازگاری برای هاسازمان

ميان مرزهای در هم و سازمان درون در هم .اندیکپارچة دانش مدیریت نيازمند دانش خارجی و

 شناخته باز نوآوری به رسيدن برای مسيرهایی مجموعه عنوانبه دانش مدیریت یهاتيفعال سازمانی،

با  .هستند باز نوآوری شوندةخارج و شوندهوارد یهاتيفعال ةکنندکاملدانشی  یهاتيقابل. شودیم

 شناسایی نوآوری موفقيت برای ازينشيپ یک دانش مدیریت یهاتيقابل دانش، راهبردی نقش به توجه

ایده، تشریک  ، خلقو مدیران ایجاد اعتماد ميان کارکنان(. 50 ،2018 جعفری پستکی،است ) شده

توليد و پرورش نوآوری  مادی و معنوی برای یهامشوقوجود  ،دانش، توجه به مالکيت فکری کارکنان

( 71، 2020، زاميلو  ، داوودینجار) ارتباطی سرمایةم مناسب برای ایجاد مکانيسو  (2015، 2)باکار

ثر واقع مؤ دانش یسازکپارچهیو  در توسعه و تسهيم دانش ندنتوایم هاونيفدراسو حس تفاهم در 

، شهامت استقالل) یریپذسکیرمشترک  یهاارزش از یامجموعهمانند نيز سایر عوامل فردی  د.نشو

در پاسخ  ناشناخته، اقدامات خالقانه یهاتيوضعبا  مواجهه در زیاد انطباق قابليت (،یریپذسکیرو 

درونی و فردی از  ةکنندنييتع و عواملتحمل ابهام( و اتخاذ تصميمات ) یطيمحبه شرایط نامشخص 

با  پژوهش(. نتایج این 2018 ،لنگسیو  ، فوس3بوگرز) هستندنوآوری باز  یهاسازمان نقاط برجستة

و نقش  زمينة ( در2018)و بوگرز و همکاران  (2015) و پاریدا یحامد ،4یرلیو هایپژوهشنتایج 

از دیگر  یعامل تعامل ،نبا توجه به نظر متخصصاهمسو بود. نوآوری باز  ت منابع انسانی در توسعةاهمي

                                                           
1. Teplov  

2. Bakar  
3. Bogers, Foss & Lyngsie 

4. Virlée 
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شامل تعاملی و در اولویت سوم قرار گرفت.عامل  شناسایی شدایجاد نوآوری باز  یهارساختیز

اعتماد به دانش و کارکنان سایر اعتماد )(، هاونيفدراسارتباط با سایر ) یمشارکتتوانمندی 

داشتن اهداف ) راهبردیو اتحاد  رقيب( یهاونيفدراسهمکاری با سایر ) یرقابت(، همکاری هاونيفدراس

تعامل و همکاری با سایر  .(359 ،2016 و همکاران، )ومر است( هاونيفدراسمشترک با سایر 

و مدیران  ساؤر. دهدیم، عملياتی و خارجی رخ فردی در چهار سطح سازمانی، هاونيفدراس

ی هاراهبرددر اهداف و مدیریت کنند تا تعارضات  یخوببهباید بتوانند این چهار سطح را  هاونيفدراس

و  ساختارها، سازگاری در هابرنامهو  هادگاهیدمنابع، سازگاری در  همگرایی. مرتفع شود هاآنبين 

کارکنان  ر تجربيات و پيشينةفدراسيون، سازگاری در فرهنگ و سازگاری د روزمرة یهاتيفعال

 نتایج پژوهش نتایج این پژوهش باباال ببرند.  هاونيفدراسسطح این تبادالت و تعامالت را در  ندنتوایم

بر ایجاد  هاسازمانهمخوانی داشت که نشان داد تعامل و همکاری با سایر  (2018) 1تحقيق کورت

 است. رگذاريتأثنوآوری باز 

نوآوری باز قرار  ةجادکنندیاعوامل  یبندتیاولوبعدی  یهاردهعوامل مالی، محيطی و بازاریابی در 

 این اینکه احتمال باشد، بيشتر نوآوری یهاپروژه دادنبرای انجام یگذارهیسرما ميزان هرچهگرفتند. 

 یگذارهیسرما برای مالی موجود منابع نبود صورت در یعنی؛ است بيشتر باشند نوع رادیکال از هاپروژه

مالی یا  نابع. کمبود مابدییم افزایش تدریجی یهاینوآوردر  یگذارهیسرما به تمایل هاسازمان

 یهامشوق کاهش درآمدها، دادندستاز ناشی از ترس تواندیمتخصيص ناکافی در نوآوری باز 

ندة از عوامل بازداريون، در فدراس سنگين خروج یهانهیهزماندن از متروک و ترس یگذارهیسرما

. گرایش به نوآوری باز هستندو  (2016,312معصومی،زندی، کجوری و عمادی) یراهبردتوسعة 

 یگذارهیسرما عنوانبهآن را بلکه باید  تصور کنند؛کرد نوآوری باز را هزینهنباید فدراسيون مدیران 

 ریسا تری در مقایسه باتوجه به ماهيت آن در زمان طوالنیدر ورزش با  هاهیسرماببينند. بازگشت 

در دنيای خواهد داشت.  هاآن سودآوری بيشتری در مقایسه بامراتب بهولی  ،افتدیماتفاق  عیصنا

 موفقيت که است هاییراهبرد یسازادهيپ و تدوین ،هاسازمان بيشتر دغدغة نیترمهم امروز کهرقابتی 

در راستای باید های سازمانی سيستم ،کند ضمينمحيطی ت پيچيدة و متحول شرایط در را هاآن بقای و

 ؛گرا باشدو محيط نگرآیندهگيرند که  بهره ریزیبرنامه نوعیموفقيت در ميدان رقابت از کسب 

خالقيت و نوآوری در یک افق  کارگيریبهکه ضمن شناسایی عوامل و تحوالت محيطی، با طوریبه

 دهقی،هاشمی ) کندرا مشخص  هاآنتعامل سازمان با ة بر سازمان و نحو هاآنزمانی بلندمدت، تأثير 

بقای  شرط و دهدینم سکون و ایستایی اجازة هاسازمان به پيچيده رقابتی فضای (. این27 ،2014

 برای و اندازه هر به شروط این تحقق راهکار .است داده قرار یوربهره و نگریپيش پویایی، را هاآن

                                                           
1. Corte  
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. (145 ،2015 شمس،حسينی و است ) جدید یهاینوآورسمت گرایش به  سازمانی، نوع هر

آوردن مزیت دستبهتنش و رقابتی نيازمند پر ییهاطيمحداشتن در دليل قرارورزشی به یهاونيفدراس

دانش داخلی  خارجی و با ادغام ایدةنوآوری باز . هستنداین محيط  برغلبه استفاده و  دررقابتی 

ب و ذشناسایى، ج. تضمين کندنوین  یهاینوآوراز طریق دسترسی به را  یوربهرهبقا و  تواندیم

 تواندیم هاونيفدراسداخلى  ةاسایى محيط خارجى و تحقيق و توسعق شناز طری بيرونیش تطبيق دان

دستيابى به  و تسهيل هاآن بهو انتقال دانش  هاونيفدراسسایر رت برقرارى ارتباط با دبه افـزایش ق

 )حسينی و شمس، شود هاسازماناین نوع  یشود و ضامن بقا منجر رقابتی تیو مز جدید یهاینوآور

 یسازادهيپآخرین عامل  ،خلق ارزشعامل بازاریابی و کسب ارزش برای مشتری و  .(145، 2015

 نياز ارضای برای خالقيت ارزش بر باید نوآوران تمامیورزشی بود.  یهاونيفدراسنوآوری باز در 

 کشف یهاراه بهترین از یکی هاآن نيازهای فهم و مشتریان با تعامل .دنباش داشته کيدتأ مشتری

 ،2014 پرهيزگار و همکاران،) هاستآن کردناجرایی برای ایانگيزه و جدید یهاتيقابل و هافرصت

عالقه  بينیيشویژه برای آگاهی و پ یگذارارزش، با اهداف مشتری هاتيفعالة همردن کهمسو .(102

و  یافزارسخت، ایجاد امکانات یازسنجينهای ، ایجاد سيستمهاونيفدراسدر  و نياز واقعی مشتری

ه از مدیرانی با رسانی، استفادخدمت یهاکانالاطالعاتی، افزایش  یهاگاهیپا ، توسعةیافزارنرم

مشارکت مشتریان در فرایند توسعه، افزایش دقت برای تحقيقات بازار و محور، رویکردهای مشتری

تغييرات محيطی باید به سریع پاسخگویی  و افزایی بين نوآوری داخلی و خارجیمشتریان هدف، هم

 تواندیمنوآوری باز . (1928 ،2017 )ومر، شوندمحسوب این سازمان در راهبردی  یهاتيفعال وجز

 و توسعة هاتيفعالاین  دادنکمک به روند بهبود توان انجام راستای درضمانت اجرایی مناسبی 

 . (2018 سيویریکایا،) شودسازمانی  یریپذانعطاف

ترین پرداخته شد، مهم هاصورت تفصيلی به آنگيری بهبع کليدی که در قسمت بحث و نتيجهمنا

مؤثر  نوآوری باز در سازمان در ميزان پيشرفت و سرعت رشد هامدیریت آنو  است ناببوممتریک 

برای آن  نيز را مناسبی حل توان راهدرستی تعریف شود، میبه ایمسئلهناب بومدر هنگامی که . است

زادگان، )یعقوبی و کوچک پشتيبانی از مدیریت دانش برایهای یکپارچة اطالعاتی پایگاهنبود ارائه داد. 

 ة ورزش در راستایوزافزارهای تخصصی در حمات مطابق با دانش روز، نبود نرمنبودن خدروز(، به2005

دانش  (، ارتقای2017,137، کشاورز و صادقیهای آموزشی )فراهانی وگذاری زیرساختتوسعه و ریل

 شناخت درستکه  هاستو مشکالت مهم فدراسيون ها، بخشی از مسائلهمکاری با دانشگاه وسيلةهب

اند، شامل د دادهایی که خبرگان پيشنهاهحل. راهدارد هافدراسيوناهميت زیادی برای  هانيازاین 

ها، جذب بانک اطالعاتی یکپارچه با قابليت تسهيم دانش و اطالعات بين فدراسيون مواردی مانند تهية

منظور رفع مشکالت عملياتی موضوعات مختلف به در زمينةپژوهش شی در فدراسيون، منابع جدید دان

https://daneshzar.com/8-step-problem-solution/
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و ترغيب کارکنان و  کردنآگاهو  (2005 )جعفرنژاد ،ها پژوهشسازی بومیورزش،  صنعت ةدر حوز

های مشتریان گروه ، ناببومضروری، است. در بخش دیگر های علمی فعاليت دادنانجام سویمدیران به

ق نيازها و شناخت دقي دليلکنندگان از خدمات فدراسيون بهگذاران، استفادهنفعان، سرمایهو ذی

های کانال اند. سنجةرزشی( تسری یافتههای وترین سطح )باشگاهند و به پایينابازارها شناسایی شده

( تا 2012 )باقری، است استقرار نظام جامع مدیریت ارتباط با مشتری تدوین شدهدليل ارتباطی به

های جدید شند. درآمد حاصل از خدمات و ایدهها دسترسی داشته بابرای ارتباط مؤثر به تمامی کانال

ی برای فدراسيون به و منبع مالی مهم رمایه را کاهش دهدبازگشت س تواند دورةاز نوآوری باز می

توان گفت طورکلی میدهد. به پوشش کامالًین رویکرد را های ناشی از اکه هزینهطوریه؛ بارمغان آورد

ساخت ارزیابی و یادگيری، چابکی سازمان، توانمندی اصالح جهت و معيارهای ارزیابی  چرخةناب بوم

  (.2016 ،و همکاران نهِ بخشد )آیرا در سازمان بهبود م

 نوینی مدیریتنگرش و  باز نوآوری رویکرد اظهار کرد براساس نتایج این پژوهش، توانیمدر پایان 

از  هاییمأموریت ورزشی یهاونيفدراس .(576 ،2017، اناگنوستوپولوس)واینند و  کندیمطلب  را

 یهاعرصهحضور موفق در  رشتة ورزشی، تقویت و توسعة یفيو کی کمّ قبيل گسترش و توسعة

تسهيل مشارکت  تینهادرمنظور افزایش توانمندی و تندرستی و و ترغيب اقشار جامعه به یالمللنيب

به  نيل نيازمند هاسازماناین  ها،دیگر دولتی و خصوصی دارند. با توجه به این مأموریت یهابخشبا 

 هاونيفدراس ،هاسازمانسایر  روی به خود ی پژوهشیهابخشگشودن درب  دربارة متفاوتی یهانگرش

، راثربخشی بيشت بهی جدیدی را خلق کنند تا هافرصت بتوانند تا هستند یالمللنيبو حتی ارتباطات 

، پيشنهاد شدهتدوینناب بومبراساس . منجر شود هاسازمانکارآفرینی، سودآوری و نيل به اهداف این 

ی در ساختارها، حمایت از نوآوری و کارکنان خالق، توسعه ریپذانعطافها از طریق فدراسيون شودمی

کارگيری ، بههاونيفدراسسایر  تقویت اعتماد کارکنان در مقایسه باان، و مشارکت کارهای تيمی کارکن

روابط مطلوب بين کارکنان، انتقال جریان سيال  ، ایجاد جو سازمانی مناسب و توسعةمنابع انسانی کارا

ی را در اجرای نوآوری باز و های مهماهداف سازمانی بتوانند گامو اجماع نظر کارکنان دربارة دانش 

 زش در جامعه بردارند. توسعة ور

ها، کمبود مبانی نظری در صنعت برخی از فدراسيون نکردنمکاریاین پژوهش ه هایاز محدودیت

کنندگان توجه به مشغلة کاری متخصصان و شرکت ها باآوری دادهو جمع بربودن پژوهشو زمانورزش 

 بود. ر پژوهشد
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Abstract 
Nowadays, innovation in various industries is no longer confined to research and 

development units in the organization and has reached beyond these boundaries. This 

concept which is named open innovation deals with research and provides a complement 

to research and development. The purpose of the present study was to develop a lean 

canvas of open innovation in the selected sports federations. To achieve the study 

objectives, first, a semi-structured interview was conducted with 10 experts, including 

university professors, heads, vice presidents, and experts of federations, who were 

purposefully selected randomly. Initial factors were then extracted from the interviews 

using Atlas TI software. In the second step, the Fuzzy Delphi method was used in order to 

prevent unwanted bias and confirm the key sources of open innovation. Excel statistical 

software was utilized at this stage. Following these steps, six factors were identified 

through 26 components of open innovation which included organizational, individual, 

interactive, financial, environmental, and marketing factors. Afterwards, the Lean Canvas 

map and its key metrics were plotted. These factors indicated that implementing open 

innovation requires systematic and structured conditions; accordingly, by clarifying the 

path of their activities and providing such conditions, federation managers can use this 

new strategy so that they continue their activities in a more competitive and dynamic way. 
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