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10/10/1399؛ تاریخ پذیرش: 30/09/1399تاریخ دریافت:   

 چکیده 

تعامل با محیط و ذینفعان خارجی  درهابه افزای  نیازسررازمان و وفن آوری تغییر وتحوالت سررریع در حوزه دان 

 نیهدف از اانجامیده اسررت   های نوآورانه به بیرون از سررازمانهاشرران از طریب باز کردن مرزهای سررازمان وتبادل ایده

به ،  پژوه  حاضرر به لحا  هدف کاربردیاسرت    باز یبر نوآور  یمبتن  یدرون سرازمان  ینیکارآفر یالگو   یمطالعه طراح

ر این پژوه  جامعه و نمونه آماری شرامل دو د اسرت   کمی  -کیفی  آمیختهروش تحقیب از نوع   هالحا  گردآوری داده

 دانشررگاه پیام نور ارشررد ومعاونین  مدیران  نفر  220خبرگان شررامل جامعه آماریبخ  متخصررصرران و خبرگان بود   

ومدیران مراکز رشرد اسراتید دانشرگاهی نفر 2000جامعه آماری متخصرصران تحقیب شرامل  ومراکز کارآفرینی  ومدیران 

  مورگان   گرجسری،  براسرا  جدولکه   منتخب ومتخصر  در راسرتای کارآفرینی دانشرگاهیو کارمندان  واحدهای فناور  

  های مصرراحبه  طریب از کیفی تحقیب ازروش  اسررتفاده  با  نفر تعیین گردیدند  322و  135ترتیب به تعداد  به نمونه آماری

 مولفه 34 بعد و 4های مرتبط، در ابتدا  دانشرگاهی و براسرا  مبانی نیری و ادبیات پژوه با خبرگان   ارمنداختسر نیمه

مدل    مولفه به عنوان 24دو بعد سرازمانی و انسرانی و    روش دلفی فازی، از  گیریبا بهره  مدل شرناسرایی شردند مربوط به 

اکتشرافی و نرم افزار لیزرل اسرتفاده   -جهت برازش مدل نهایی از روش تحلیل عاملی تاییدی  نهایی در نیر گرفته شرد

بعد از برازش مدل، الگوی نهایی مورد تایید قرارگرفت  نتایج نشران داد که ابعاد سرازمانی نسربت به بعد انسرانی  گردید 

 در دانشگاه پیام نور از اولویت بیشتری برخوردار هستند  
 

 1آموزش عالینوآوری باز،  کارآفرینی درون سازمانی، لیدی:های کواژه
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 مقدمه 

های  با دانشررگاه یهای امروزمقایسرره دانشررگاه  با

هرا، برنرامره  توان دریرافرت کره درهرای گرذشرررتره میدهره

ای ایجراد و  هرا تغییر عمردههرا و رویرردهرای آنروش

از   هرا متحول شررررده اسررررتآن  انتیرارهرای موجود 

(Kawai, 2017)پی ، دانشررگاه فقط نق    ها  سررال

تحول در نیرام  آموزش را برعهرده داشرررت کره برا اولین 

قرن اواخر  در  بره    دانشرررگراهی  نیز  نوزدهم، پژوه  

    (Geum et al., 2013) کرارکردهرای آن افزوده شرررد

های جدید و  ی فناوریتوجه صررف به توسرعه دلیلبه

انتقراد از   ،هرابره کراربردی کردن این فنراوری  ترکمتوجره  

این    (Shan et al., 2016افزای  یافت )  هاهدانشررگا

ایجاد انقالب دوم دانشرگاهی شرده و طی آن،   باعث امر 

ی اقتصررادی و اجتماعی  در فراگرد توسررعه  مشررارکت 

ها افزوده  های دانشرررگاهبه وظایف و ماموریت   جوامع،

  توجه   ضررورت  شردن آشررار  با  (Kawai, 2017) شرد

  رد رررررررر کارک   یک  وانرررر عن به  کارآفرینی به  هادانشگاه

  زمینه   سرازیفراهم  پژوه ،  و آموزش  کنار در محوری

 پی  از بی   دانشگاهی  یرر رینرررررر کارآف برای  مساعد

و تحول سررروم یعنی گرذار بره دانشرررگراه    یرافرت   اهمیرت 

( افررترراد  اتررفررا    Sharifzadehm andکررارآفررریررن 

Abdollahzadeh, 2016  )که   دانشررگاهی  کارآفرینی  

  مهمی  راهرار  است   یرررر ازمانرررررررر س  کارآفرینی از  نوعی

 را  اقتصادی هرررر توسع در  هادانشگاه  مشارکت  که  است 

)مری  فرراهرم  فرزایرنررده  طرور  برره  Nikraftar andآورد 

Farid, 2015 )   گرای  کارآفرینی سرررازمانی از طریب

  مزیت  خلب  ب سربیدات و تول تر خدمانوآوری ب رثیأت

های دارای شررکت ها و  سرازمان   شرودرقابتی پایدار می

که    کنندمی فراهمپویایی را   لیرت کارآفرینرانه، قابگرای   

ن امر  یشرود و هممی جرها منشرتر برای آنیبه نوآوری ب

رقرابتی را برای این    هراینره تحقب و حف  مزیرت یزم

al., et Salunke سررازد )می مها فراهدسررته شرررکت 

2013 ) 

پرذیری و بنرابراین نوآوری عرامرل مهمی برای رقرابرت 

در این راسررتا     ای امروز اسررت یدر دنها  بقای سررازمان

هرای جردیرد بره یرافتن راه  یرازانرد کره نهرا دریرافترهسرررازمران

  ترش ود در جهت گسر های خازمندیییی نابرای شرناسر 

های ارتباطی با افراد و نهادهای  ها و شرربرهتخصرر 

 دی ازوی جدیلذا الگ   داخل و خارج از سرازمان دارند

نوآوری   الگوی  برا عنوان  ازنوآوری  دهره   براز  اوایرل 

جدید  معنوان پارادای مطرح شررده اسررت که به 2000

  ها سازمانپذیر شدن  ر به رقابت جسازمان من  وآوری درن

و  ها در سطح دانشگاه  (Virlée et al., 2015) شودمی

  ، ط بقا و توسررعهوشررریری از نیز   مراکز آموزش عالی

کارآفرینی درون سرررازمانی  مبتنی بر نوآوری   توجه به

های پیشررفته  ی فناوریزیرا در عصرر توسرعه   باز اسرت 

  پذیرش گسررترده و صررنایع دان  محور تنها از طریب 

توان  می  داخل   هرا ایرده  همراننرد  هرا  خرارج ایرده

 ,Wang and Wang)  ها را تضمین کردارتقاء دانشگاه

2012)  

، هادانشررگاهدر  نوآوری باز در واقع بخ  مهمی از

ازبهره   یردجرد  هرایو نوآوریهرای خال   ایرده  منردی 

اعضرای هیئت علمی و دانشرجویان و دان  آموختگان  

، به راهرارهاها  و تبدیل آنهای مختلف علوم  در عرصه

های قابل اسررتفاده در خدمت  ها ومحصررول، فرآیندها

دانشررگاه  عنوان یک  دانشررگاه پیام نور به  اسررت جامعه 

سرمت    به سرس اش آموزش بوده و رسرالت اولیه دولتی

هرای مختلف  نیراز بخ   پژوه  رفتره و برا توجره بره

به سرمت  تحول بعدی در دانشرگاه    ،به کارآفرینی  کشرور

بی    رفرت قرار گ   مرد نیر مردیرانکرارآفرینی سرررازمرانی  

،  ه تردید، حرکت دانشررگاه پیام نور در مسرریر کارآفرینان

نیازمند برخورداری از یک الگوی مقتضرری متناسررب با  

   های این دانشررگاه اسررت سرراختار، کارکرد و ماموریت 

مرکز و واحد تحت پوشر    500این دانشرگاه با داشرتن  

در داخل و خارج از کشور  
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دولتی و    هرایترین دانشرررگراهبزرگیری از  عنوان  بره

  ، کارشرناسری  مقاطع دردانشرگاه از راه دور در خاورمیانه  

 4000  دکتری اسرت که دارای حدود و  ارشردکارشرناسری

  مرکز   10این دانشگاه دارای   باشد علمی میعضو هیات

واحرد   40فعرال رشررررد واحردهرای فنراور و حردود  

در ایران ترا    )پروترال پیرام نور(  کرارآفرینی فعرال اسرررت 

برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،  آغاز 

بره کرارآفرینی توجهی نشرررده بود امرا در این برنرامره بره  

علرت وجود بیراری گسرررترده بویژه در میان جوانان و  

بینی تشررردید این  و پی   هاآموختگان دانشرررگاه دان 

کرارآفرینی مورد توجره قرار    ،1382معضرررل در دهره  

، راهرارهای اجرایی  الف-2بر اسرا  بند    گرفته اسرت 

بخ  آموزش عالی مندرج در جلد دوم پیوست شماره  

یحه برنامه پنج سرراله سرروم توسررعه، کارآفرینی و  ال 2

آموختگان از راه تحول  کارآمدی دانشررجویان و دان 

ی آموزشری تأکید شرده اسرت  لذا به  هاو شریوه  هابرنامه

منیور توسررعه و ارتقای سررطح کارآفرینی، بویژه ابعاد  

آموختگان   وزشرری و پرورشرری دانشررجویان و دان آم

آوردن مشررارکت   مقاطع گوناگون تحصرریلی و فراهم

نامه    هرچه بیشرتر دانشرگاهیان در توسرعه کشرور، آیین

ی کشرور تهیه و  هاطرح توسرعه کارآفرینی در دانشرگاه

توسرعه کارآفرینی در   غ شردالب  هابرای اجرا به دانشرگاه

ی علوم،  هرارتخرانرهبرنرامره مورد اشررراره در سرررطح وزا

تحقیقرات و فنراوری، بهرداشررررت، درمران و آموزش  

پزشرری، جهاد کشراورزی و صرنایع و معادن و نیز جهاد  

وزارت علوم،   .دانشررگاهی مطرح و در حال اجراسررت 

طرح توسررعه  »  تحقیقات و فناوری مسررئولیت اجرایی

دانشرررگرراه در  کشرررورهرراکررارآفرینی  برره  «  ی  کرره  را 

شررود، به سررازمان سررنج  نامیده می  «کاراد»اختصررار

آموزش کشرور واگذار کرده اسرت  این سرازمان نیز از 

نسررربت به سرررازماندهی آموزش   1363اواخر سرررال 

هرای مجری طرح اقردام نموده  کرارآفرینی در دانشرررگراه

  الگوی   تهیره یرک  توجره بره عردم اهتمرام بره   اسرررت 

عوامل مختلفی نییر سررو و از یک  کارآفرینانه مناسررب 

هرای دولتی، بحران اشرررتغرال ودجره دانشرررگراهکراه  ب

انتیرارات متقراضررریران  تحصررریرل تغییر در  کردگران، 

ها، رقابت، نیازهای بازار، مسرئولیت پذیری و  دانشرگاه

گویی در مقرابرل افراد جرامعره، تغییر در دان  و  پراسرررخ

سرررازی دان ، ضررررورت مردیریرت دان  و تجراری

های سرررنتی و گرای  به  ضررررورت تحول در آموزش

پژوه آموزش  سرررمرت  نو و  کراربردی،  هرای  هرای 

ها و سایر موارد که موجب  ضرورت برارگیری فناوری

ها شرده تحول در رسرالت، نق  و کارکردهای دانشرگاه

های آشرررار آموزش عالی کشررور بویژه  و ضرررورت

دانشررگاه پیام نور برای تحول همه جانبه از دیگر سررو،  

   دیرسر یر  انجام این تحقیب در شررایط کنونی الزم به ن

کرارآفرینی    ی برایطراحی مردل  این تحقیب برا هردفلرذا  

نوآوری باز در دانشررگاه پیام   مبتنی بردرون سررازمانی  

در این راسرررتا اهداف زیر با    اجرا شرررد  کشرررورنور 

  ندصورت مشخ  پیگیری شد

 

 اهداف تحقیق 

اصرررلری    در هرردف  پرژوهر   مرردل  ایرن  طرراحری 

نوآوری براز در   مبتنی برکرارآفرینی درون سرررازمرانی  

 کشور بود  دانشگاه پیام نور

 اهداف فرعی

 مبتنی بر کارآفرینی درون سرازمانی   شرناسرایی ابعاد (1

 در دانشگاه پیام نور کشور  نوآوری باز

های سررازمانی کارآفرینی درون شررناسررایی مولفه (2

 نورکشور سازمانی مبتنی بر نوآوری باز در دانشگاه پیام  

های انسرررانی کارآفرینی درون شرررناسرررایی مولفه (3

 سازمانی مبتنی بر نوآوری باز در دانشگاه پیام نورکشور 

 چارچوب نظری و پیشینه تحقیق •

توان می را  دانشرررگاه درتعابیر متنوع  از کارآفرینی  

نخسرتین دیدگاه    بررسری قرارداد   موردسره دیدگاه   در

دانشرررگاه و  در  مبین تضررراد و تعاري بین کارآفرینی  
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دیدگاه دوم کارآفرینی  و رویررد سرنتی دانشرگاه اسرت  

وکارهای خطرپذیر جدید   دانشرگاه بر ایجاد کسرب  در

هرای فرری و علمی دانشرررگراه از طریب  پرایره دارایی  بر

سرازی نتایج تحقیقات دانشرگاهی، انتقال فناوری  تجاری

های زایشری اسرتوار اسرت  دیدگاه سروم مبین  ت و فعالی

دانشرررگراه بر پرایره  دربرداشرررتی یرسرارچره از کرارآفرینی  

و دربرگیرنرده ایجراد، نوآوری و   سرررازمرانی  کرارآفرینی

در داخل یا خارج دانشرگاه  نوسرازی راهبردی سرازمانی  

رویررد این  هر سرررره  بره جهرت هرااسررررت   گیری  ، 

وری در آنو   گرایانه دانشرگاهیان برای شرروفاسرازیبرون

زاده  بسرتر جامعه یا نوآوری باز معطوف اسرت )شرریف

ایده اصررلی که پشررت نوآوری باز    ( 1389و اسرردی، 

وجود دارد، این است که دنیای وسیعی از دان  وجود  

هرا از توانرد بره همره آندارد کره بنگراه یرا سرررازمران نمی

طریب تحقیقات اختصراصری خودش دسرت یابد، بلره  

تحقیقات خصررروصررری در درون بنگاه از جای ه  باید ب

سررایر تحقیقات از طریب فرآیند اعطای مجوزها و ثبت  

ه  ها اقدام نماید  باختراع یا خریداری از سرررایر کمسانی

عالوه اختراعات داخلی نیز صررفا در درون بنگاه مورد  

اسرتفاده قرار نگیرند و در خارج از شررکت یا سرازمان  

نوآوری  بنابراین    ( Lin, 2010تجاری سررازی شرروند )

تواند سرازمان می  کندفري میاسرت که   رویرردیباز  

  ی و خارجی بازار به لداخ  یارهیمسر  ها وو باید از ایده

های مختلفی توسررط  ابعاد و مؤلفهکند  خوبی اسررتفاده  

که    محققان برای نوآوری باز در نیر گرفته شرده اسرت 

 ها ارائه شده است ای از آن( خالصه1در جدول )
 

 ای از مرور منابع داخلی و خارجی درمورد نوآوری باز خالصه   -1جدول 

نویسنده )گان(  
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 های نوآوری باز( نتایج )شامل ابعاد و مؤلفه عنوان

 الهام سهامی

 وهمراران

(1399) 

طراحی الگوی نوآوری باز با  

رویررد سرمایه انسانی در  

 فوالد صنعت 

 - رابطه برد اجرای نوآوری باز با رویررد سرمایه انسانی منجر به ارتقاء دان  سازمان، ایجاد

  برد، افزای  سرمایه ارتباطی وکسب قدرت و اعتبار برای سازمان خواهد شد

کاظم کیال ،امیر  

 ( 1398) البدوی

سازی رویرردنوآوری باز  پیاده

  چالشها،: در توسعه نوآوری

مورد   راهرارها  مالحیات و

 مطالعه صنایع بانری و پرداخت 

 از رویررد نوآوری باز متصور است:  چهار مرحله کلی در استفاده

 - 4سازی نوآوری تجاری-3یرسارچه سازی نوآوری  - 2به دست آوردن نوآوری -1

 .ی تعاملیهامرانیسم

سیدمهدی شریفی 

 (1398)،امیر حاتمی

مدیریت  ارائه مدل تبیین نق  

  منابع انسانی در اجرای موفب

مورد   نوآوری باز صنعت رسانه

 مطالعه: حوزه سازمان صداوسیما

کارگیری منابع انسانی، فرهنگ نوآورانه منابع انسانی،  مؤلفه بهچهارمدیریت منابع انسانی با 

سازی منابع انسانی، نق  مثبت در اجرای موفب نوآوری  منابع انسانی و به مدیریت دان 

 سازمان صداوسیما بر عهده داردIPTVباز درحوزه 

بهرام ،  لیال سرائی 

 غفاری 

(1398) 

بررسی تأثیر روابط مدیریتی در  

ظرفیت ه نوآوری باز، با توجه ب

جذب در شرکتهای فناور و 

 نوآور

 ظرفیت جذب و همچنین ظرفیت جذب باعث روابط مدیریتی باعث تقویت نوآوری باز و 

طور  به های فناور و نوآور میشود  در این وضعیت، شرکت هاتقویت نوآوری باز در شرکت 

برداری کرده، دسترسی به طیف وسیعی از  را کشف و بهره ی ابتراریهامؤثر دان  و ایده

برداری  زیابی، ادغام، بهرهای که آنها را درار گونه  و منابع جدید را فراهم میرنند؛ به هاایده

 باز ۀ ی نوآورانهاکرده، نق  حیاتی ظرفیت جذب در ترویج فعالیت هاو بازسازی این ایده 

 .سازی دان  و منابع شرکت مشخ  میرنند برای تجاریرا

مدهوشی  

 ( 1397وکیاکجوری )

تاثیر نوآوری باز در همراری  

دانشگاه و صنعت با استفاده از  

 PLS ترنیک

صنعت تاثیر   -حلیل مسیر الگوی پژوه  نشان داد که نوآوری باز بر همراری دانشگاهت

که همراری تحقیقاتی بر همراری دانشگاه و صنعت تاثیر مثبت و معنی دار  دارد، به طوری

همچون؛ خدمات تحقیقاتی، انتقال منابع   هاو ارتباط بین آنها متوسط می باشد  و بقیه متغیر 

ی دانشگاهی، تجاری سازی مالریت فرری، تعامل غیر رسمی و نشریات  انسانی، کارآفرین
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علمی بر همراری دانشگاه و صنعت تاثیر مثبت و معنی داری دارد اما در جامعه آماری این  

 ارتباط ضعیف می باشد 

زنجیرچی وهمراران  

(1396) 

ارائه مدل جامع از عوامل موثر  

بر موفقیت نوآوری باز با  

- سازی ساختاریرویررد مدل 

تفسیری )مورد مطالعه: دانشگاه  

 یزد(

 

 عوامل موثر بر موفقیت نوآوری باز در چهار سطح بررسی شد 

 سطح یک، رهبری 

 ی مناسب فناوری اطالعات و نیروی کار شایستههاسطح دوم، زیر ساخت

 هاسطح سوم، مشارکت پژوهشی، جذب کارکنان شایسته وآموزش آن

های پژوهشی به محیط بیرون، مندی از خالقیت کارکنان، عرضه یافتهسطح چهارم، بهره

توسعه روابط صنعت و دانشگاه، واحدهای تحقیب و توسعه خارجی، وجود فضای خال ، 

 گذاری در واحد تحقیب و توسعهفرآیند برونی سازی دان  و سرمایه

یت است و با داشتن  دراین مدل سبک رهبری به عنوان زیر بنای مدل نوآوری باز دارای اهم

 بیشترین قدرت نفوذ، تاثیر زیادی بر کیفیت سایر عوامل موثر است 

مدهوشی  

 ( 1396وکیاکجوری )

  یباز و گرا ینوآور ریتاث

 ی رقابت  تیبر مز نانهیکارآفر

ساختار نامناسب سلسسله ، ضعف خلب ایده، : عدم اعتماد میان کارکنان و اساتیددرونیابعاد 

نشگاه آموزش محور به جای دانشگاه کارافرین، عدم توجه به مالریت  دا، مراتبی و دولتی

های مادی و معنوی برای تولید و ضعف مشو ، نبود یک مدل کسب وکار مناسب، فرری

نبود یک مرانیزم مناسب برای رابطه مناسب و ایجاد یک ح  تفاهم  ، پرورش نوآوری

 مثبت، نبود انگیزه کافی برای همراری متقابل 

ضعیف بودن و به روز نبودن فناوری و دان  شرکایی بیرونی، نبود ،  ابعاد بیرونی: سیاسی

های قوی برای ایجاد  مدیریت دان  و بانک ایده، نبود واسطه، یک پایگاه جامع اطالعاتی

 تعامل بین دانشگاه و شرکای بیرونی 

صدر و انصاری 

(1394) 

  یباز و گرا ینوآور ریتاث

 ی رقابت  تیبر مز نانهیکارآفر

، ضعف خلب ایده و عدم مشترک دان ، : عدم اعتماد میان کارکنان و اساتیددرونیابعاد 

های مادی و معنوی برای تولید و ساختار نامناسب سلسسله مراتبی و دولتی، ضعف مشو 

 پرورش نوآوری

 ضعیف بودن و به روز نبودن فناوری و دان ،  ابعاد بیرونی: سیاسی

حسن آبادی منطقی و 

(1394) 

الزامات گذر از نوآوری بسته به 

 نوآوری باز

 سازی: آزمایشگاهی، صنعتی شبره -1

 فرآیند ارزیابی  فرآیندها: فرآیند بیرون به درون، فرآیند درون به بیرون، -2

های سازمانی حامی نوآوری باز، آموزش و ساختار سازمانی: واحدهای سازمانی، نق  -3

 مشو  متناسب  

 تم مدیریت دان : مدیریت دان  درون، مدیریت دان  بیرون سیس-4

ی و  نرگس رمضانسور

 (1394همراران )

و   یعوامل درون ری تأث یبررس

باز )مورد    یبر نوآور یرونیب

وزارت   یقاتی مطالعه: مراکز تحق

 و علوم( عیصنا

 ی: ساختار و فرآیند، مالی، وکارکنانعوامل درون

 رقبا، ارتباط با مشتری، عوامل سیاسی/قانونی، ارتباط با دانشگاه همراری  ی: رونیب املوع

زاده وکریمی   نقی

(1394) 

 گرای  و باز نوآوری تاثیر

 رقابتی  مزیت بر کارآفرینانه

طراحی   های پویا برای تغییر و باز سازی،آمادگی سازمانی: گشودگی فرهنگی، توانمندی-1

 خاص فرآیند و ساختار سازمان 

سازی، همراری از بیرون به  قابلیت شبره  های مشارکتی: همراری داخلی،توانمندی-2

 بهبود فرآیند ، درون و بالعر 

 ظرفیت جذب: ظرفیت جذب بالقوه، ظرفیت جذب تشخی  داده شده  -3

خسروپوروهمراران 

(1394) 

های  بندی عاملبررسی و رتبه

موثر بر ساز وکار به کارگیری  

نوآوری باز در صنعت  رویررد 

 هوایی ایران

،  های پویا برای تغییر و بازسازیآمادگی سازمانی:گشودگی فرهنگی سازمان، توانمندی-1

 بهبود فرآیند، طراحی خاص ساختار فرآیند

توانمندی شبره سازی، همراری از بیرون به ، های مشارکتی: همراری داخلیتوانمندی-2

 درون و بالعر 
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اشتراک، ، استخراج و تلفیب، فهم و تبادل، های نوآورانهسایی فرصتظرفیت جذب: شنا -3

 انتشار و برارگیری 

الدینی و فخر

 (1394همراران )

طراحی مدل مفهومی برای 

های توسعه نوآوری باز در پارک

علم وفناوری با استفاده از تحلیل  

 عاملی

دانشگاه، وجود مشتری به ارتباط همراری با  گری: تسهیل همراری فناورانه،تسهیل-1

 سازی، رصدکردن رقبا و تسهیل انتقال فناوریعنوان همرار شبره

آمیز، حمایت از نیروهای ، تامین سرمایه مخاطرهRandDحمایتی: حمایت از ایجاد  -2

 بازنشسته، تامین دارایی مرمل جهت برارگیری نوآوری باز

تماد، فرهنگ همراری، آموزش آوری، فرهنگ اعهنجاری: آموزش فرهنگ، آموزش جمع-3

 استفاده از بهترین مدل کسب وکار

های فرری، تدوین ضوابط و قراردادهای مشترک  گری: مدیریت مناسب داراییتنییم-4

های داخلی پارک با  های داخلی پارک، تدوین ضوابط و قراردادهای مشترک شرکتشرکت

 های بین المللی شرکت

بختیاری و ناهید  

(1394) 

باز و مشارکت ذی   نوآوری

 نفعان )مزایای و مخاطرات( 

فرآیند خارجی: استفاده از دان  جهانی، اطالع از نیازهای آینده، تلفیب نیاز بازار و فرصت  

 فناوری

گیری از کارکنان خال ، برخورداری فرآیند داخلی: شناسایی و تولید محصوالت جدید، بهره

 بهبود محیط و فضای کار از دان  تخصصی،

صفدری 

 رنجبروهمراران 

(1393) 

جامع بر   ی باز؛ نگاه ینوآور

روندها و  رردها،یرو م،یمفاه

 تیموفق یدیعوامل کل

های نوآوری، هوشمندی فناوری، ظرفیت سازی خارجی، واسطه بعد سازمانی: شبره-1

 جذب، مدل کسب وکار 

 بعد انسانی: فرهنگ، انگیزه  -2

 دهقان پوده و

 (1392همراران )

افزای  موفقیت توسعه محصول 

جدید مبتنی بر رویررد نوآوری  

باز )مطالعه موردی در یک  

 سازمان پژوهشی( 

 جدید کامال هایفناوری ایجاد و توسعه دنبال  به بیشتر، ما صنعتاکتشاف درونی : -1

 است 

 فرآیندهای با را خارج در موجود هایصنعت باید بتواند فناوریاکتشاف بیرونی: -2

 دهد   انتقال خود صنعت به را و آن ادغام کامل طور به خود نوآوری

 برداری درونیبهره-3

 فروش یا انتقال برای هاییفرصت وجود صورت  صنعت در برداری بیرونی:بهره-4

 داده انتقال هاسازمان یا صنایع سایر به را فناوری خود دان  صنعت، از خارج در فناوری

 .فروشدمی یا

باقری نژاد  و جاوید

(1391) 

  و باز نوآوری فرآیند ارتباط

 ها بنگاه جذب  توانمندی

 انگیزه، بعد انسانی: کارتیمی، رهبری

 مدل تجاری، ظرفیت، بعد سازمانی: ساختار

زعفریان و عربشاهی  

(1390)  

 و رفتار بر باز نوآوری تاثیر

 صنعت تامین  زنجیره عملررد

 گاز

 : باز نوآوری ابعاد

، شبره کسب وکار، شبره صنعتی،  اجتماعی های شبره، شخصی هایشبره (سازیشبره-1

 های صنعتی، شبره بازاریابی( شبره

 معنوی مالریت مدیریت-2

 توسعه تحقیب-3

 همراری-4

 کارآفرینی شرکتی -5

 پیشینه خارجی

 (2018)برر و اییوب 
 وبررسی عوامل  شناسایی

 نوآوری بازمؤثر بر موفقیت 

وری باز مورد توجه آیخصوصی در تحقب و موفقیت نوهاو شرکت  هانق  دولت و دانشگاه

   قرار گرفته است

بروگرز و همراران  

(2018) 

  "تحقیب نوآوری باز"در زمینه  

در نشست ساالنه آکادمی 

 مدیریت

ظاهر میشوند ی اصلی و موضوعاتی که در تحقیقات در مورد نوآوری باز هاارائه دیدگاه

یی که هامقوله اند بویژه پیشنهاد کردهزیی برای تحقیقات آینده در مورد نوآوری باهاوفرصت

 اند ی تحقیقاتی هستند که تاکنون در انزوا توسعه یافتههادر حوزه
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گریرو و گریمالدی 

(2015) 

بررسی اقدامات نوآوری باز و 

 عملررد نوآوری

  کندیم فاینوآوری ا ندآیتری را در فریش  بنق لیهای داختینوآوری باز نسبت به فعال

 الت شه در مقایرد نوآوری هملرعم ندآیل و فرونوآوری در محص ت اقداما رثا نیعالوه بر ا

  مرور شده مثبت بوده است

 استریوکووا و 

 (2015)راینا 

  هاوری باز آنوبررسی 

 ی بریتانیا هادانشگاهدر

 ت  انجام شده اسدبه چه معنا میتواندباش هانوآوری باز در دانشگاهبا هدف درک بهتر اینره 

دانشگاه عالوه بر نق  سنتی آموزش، تحقیب و تبادل دان ،  به این نتیجه رسیدهاند که

  مورد اعتماد« یا »هاب نوآوری باز« را میتواند ایفا کند نق  جدیدی با عنوان »واسطه

 و همرارانکوی

(2015) 

 

 باز یاطالعات و نوآور یفناور

شود نتایج حاکی پیشنهاد می ی رد نوآوری باز سازمانلرح عمیبرای توض یب مدلیتحق  نیا در

ررد لبهبود عم از همسویی انعطاف پذیری فناوری اطالعات و شدت و حجم نوآوری باعث

  شودینیر فروش م از  یسازمان

ورلی و همراران  

(2015) 

صنعت  اجرای نوآوری باز در 

 خدمات

های ورودی به های کوچک و متوسط خدماتی تمایل بیشتری به استفاده از روششرکت

-دالیل مرتبط با اندازه شرکت، صنعت و شدت دان  در بازار دارند در حالی که تصمیم

ها برای اتخاذ نوآوری باز به وسیله نوع کارکنان، آسیب پذیری  گیری در مورد زیر شیوه

گیرد؛ بنابراین هدف این تحقیب  مدیریتی داخلی تحت تاثیر قرار می هایشرکت و مهارت 

 های خدماتی بود کمک به ارائه بین  اولیه در جهت اتخاذ نوآوری باز در شرکت

وانگ و همراران 

(2015) 

بررسی تاثیر نوآوری باز شرکت  

های  در صنعت با ترنولوژی

 پیشرفته

با خارج از   یارتباط یهاشرکت در توسعه کانال ییتوانادهد که ینشان م بیتحق یهاافتهی

 دهد یم  یبه عملررد بهتر شرکت افزا یابی را در دست یباز داخل یورآنو ییشرکت، کارا

 (2014زماتی  )
 یالگو نهیدان  درزم تیریمد

 باز ینوآور

دانشگاه به عنوان یک سازمان کارآفرین   کند کهدرصورتی بروز میدانشگاه در کارآفرینی

   دناعضای دانشگاه مانند استادان دانشجویان و کارکنان رفتار کارآفرینانه داشته باشو  باشد

دانشگاه برای کارآفرین بودن باید استقالل عمل زیادی در رابطه با دولت و صنعت داشته و 

دو بخ ، عامل کلیدی برای بهبود ، تعامل زیادی نیز داشته باشد  تعامل این در عین حال

 شرایط نوآوری در جامعه دان  بنیان است  

  همراران و ستو

(2013) 

  و باز نوآوری یندآفر ارتباط

 ها بنگاه جذب  توانمندی

 سطح ، فناورانه منابع، خود داخل  ها ظرفیت و کارآمد انسان  نیرو  از استفاده با هابنگاه

  هایفناوری شناسای  خارج، ازمحیط  گرفتن ایده به ها قادرسایرشایستگ و  باال دان 

 خواهند سازمان ها ارزش و نیازها  با آن و تطبیب هاایده جذب  و مشتریان نیازها  و جدید

  کنندمی حرکت باز نوآور  تقویت و ساز پیاده درجهت وسیله بدین و بود

همراران   اد  و

(2013) 

-باز در شرکتاجرای نوآوری 

 های، نوترال، ای بی ام، سیمن  

فرهنگ  : عبارتند از  که هایی استنیازمند توسعه فعالیتها درسازمان اجرای نوآوری باز

ها برای  انگیزه آن و نوآوری باز  های مرتبط بافعالیت در  درگیر سازمانی، مهارت افراد

 نوآوری باز از طریب برارگیری  دستیابی به نتایج مورد نیر

مونرونگ سوجاریت 

و اسریوانابون 

(2011) 

تعیین اجزای کلیدی نوآوری باز 

 SMEsهای در شرکت

 

ها از منابع خارجی به داخل جریان دارند؛ و نوآوری  نوآوری باز درون سو که در آن، ایده

 ها و اطالعات از شرکت به بیرون جریان دارند باز برون سو که در آن، ایده

ها و دان  جدیدی را از بیرون از  کنند ایدهها سعی میبرای نوآوری باز درون سو، شرکت

دهد که به جای انجام مرزهای شرکت، دریافت کنند  این دان  به شرکت این امران را می

تمام تحقیب و توسعه در داخل شرکت، بهترین راه حل ترنولوژیری را در مدت زمان  

 نیازهای بازار، به دست آوردند تری برای پاسخ به کوتاه

ر هدن و ابوزیدان

(2011) 

و   یساختار سازمان  یهاهینیر

 باز ینوآور یالگو

ها روشآن های مختلف ارائه نمود توان در قالبالگوهای تعاملی صنعت و دانشگاه را می

از:  عبارتند ایی برای ارتباط هرچه بیشتر میان دانشگاه و صنعت پیشنهادکردندکه ه

انجام تحقیقات کاربردی توافقی بین   ها، جلسات مشاوره وها و نشستکنفران برگزاری

ساخت تاسیسات و ساختمان، حمایت مالی صنعت برای ساخت  صنعت و دانشگاه،

ها،  تاسی  شرکت مراکز تحقیقاتی مشترک، شد،مرکز ر ایجاد ها،آزمایشگاه تاسیسات،

 آموزش و تحقیقات مشترک 
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بررسری ادبیات پیشرین بیانگر این اسرت که محققان  

های مختلف با توجه به زمینه تحقیب خود ابعاد و مؤلفه

بررسری نوآوری باز مورد اسرتفاده قرار    جهت  متعدی را

بررسرری ادبیات موضرروع بیانگر این  اند  به عالوه  داده

اغلب مطالعات یاد شرده بررسری یک   در نرته اسرت که

مدل جامع در زمینه کارآفرینی درون سرازمانی مبتنی بر  

   نوآوری باز در دانشرگاه مورد توجه قرار نگرفته اسرت 

ن شرراف دانشری یاد  حاضرر در صردد پرکرد تحقیبلذا  

 است شده 

 
 مدل مفهومی اولیه برگرفته از پیشینه تحقیق  -1 شکل

 

 روش شناسی تحقیق 

از منیر ،  پژوه  حاضرررر به لحا  هدف کاربردی

و به لحا  پاردایم   کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشررری

  ی الگو یطراح  هدف  که با  است کمی    تحقیقات  از نوع

در   براز  یبر نوآور  یمبتن  یدرون سرررازمران  ینیکرارآفر

جامعه آماری شرامل  اسرت   م شرده انجانور  امیدانشرگاه پ

مردیران مراکز رشرررد واحردهرای فنراور و مردیران مراکز  

کرارآفرینی و ارتبراط برا صرررنعرت و مردیران مراکز و  
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 10هرای کرارآفرینی از  واحردهرا دارای سرررابقره فعرالیرت 

گلسرتان،  واحد دانشرگاهی پیام نور کشرور ) 50مرکز و 

رضروی،  مازندران، گیالن، تهران، اصرفهان، یزد، خراسران

سریسرتان و بلوچسرتان( اسرت   غربی، بوشرهر،  آذربایجان

نفر بود کره برا توجره بره   220این جرامعره آمراری شرررامرل

نفر بره عنوان    135جردول کرجسررری و مورگران  تعرداد  

گیری نمونره در نیر گرفتره شررردنرد و بره روش نمونره

به  بصرورت غیر تصرادفی انتخاب شردند   گلوله برفی و

و  ابعراد  آن،  دلیرل جدید بودن موضررروع و گسرررتردگی

ایرد بر مبنرای خرد جمعی هرای الگوی مورد نیر بر مولفره

  ، روش دلفی فازی در کنار ، بنابراینشررناسررایی شرروند

قرار گرفت تا عالوه   مبنای کار بررسرری پیشررینه تحقیب

و دسرتیابی  دانشرگاه پیام نور  بر ارتباط مؤثر با خبرگان  

 ها، با به کارگیری اعدادسرریع به اجماع میان نیرات آن

د قطعی، بره نترایج نزدیرک بره واقعیرت فرازی بره جرای اعردا

ر این اسرا  روش تحقیب در دو مرحله  ب  یافت  دسرت 

 .طراحی شده است 

  هرای مصررراحبره  از  اسرررتفراده  برادر مرحلره اول،  

با خبرگان دانشرگاهی و بر اسرا  مبانی   ارمنداختسر نیمه

  بعرد و   4هرای مرتبط، در ابتردا  نیری و ادبیرات پژوه 

  گیری با بهره  مدل شرناسرایی شردند مربوط به  مولفه 34

 24دو بعد سرازمانی و انسرانی و   از روش دلفی فازی،

در مرحله     مدل نهایی در نیر گرفته شد مولفه به عنوان

صررورت گرفته در مرحله  دوم، با توجه به شررناسررایی  

  ، بره منیور حصرررول اطمینران ازصرررحرت، دقرت، اول

شرناسرایی  های ابعاد و مؤلفهکاربردی بودن و جامعیت  

های احتمالی از ترنیک دلفی رفع سررروگیری شرررده و

توافب گروهی بین خبرگان    به  فازی جهت دستیابی

روش دلفی فازی با ادغام روش دلفی  .اسرررتفاده شرررد

شرررود  هرای فرازی ایجراد میسرررنتی برا نیریره مجموعره

(Murry et al., 1985روش ایررن  در  یرررات  نرر   (  

  با  شرررودمینقطعی بیان  در قالب اعداد  پاسرررخگویان

ذهنی خود   هایافراد خبره از شرایسرتگیتوجه به اینره 

احتمالی بودن  که باعث  کنند  برای بیان نیر اسرتفاده می

  احتمالی  شرود و اینها میپاسرخعدم قطعیت حاکم بر  

ی فرازی سرررازگراری هرابودن عردم قطعیرت، برا مجموعره

در این روش از توابع (  Azar and Faraji, 2010) دارد

  شرود عضرویت برای نشران دادن نیرخبرگان اسرتفاده می

(Kardaras et al., 2013  )  توجره بره هر   ت آنمزیر کره

ها برای دسرررتیرابی  آن یک از نیرات و یرسرارچه نمودن

بره  (   Kuo and Cheng, 2008سرررت )توافب گروهی ا

د فرازی  اعردا  سرررازی نیرات خبرگران از  منیور فرازی

هسرتند که   های فازی  اعداد فازی، مجموعهشرداسرتفاده  

همراه    مورد یرک پردیرده بره در مواجره برا عردم قطعیرت در

د  در این مطرالعره از نر شرررو هرای عرددی تعریف میداده

  بره منیور  فرازی مثلثی اسرررتفراده شرررده اسرررت   عردد

  بر   مندای سراختارپرسرشرنامهگردآوری نیرات خبرگان  

طراحی و از خبرگان  شرنه تحقیب بررسری پی  اسرا  نتایج

طیف پنج سررطحی درخواسررت شررد تا با اسررتفاده از  

اهمیرت   لیررت از    میزان  یرک  مؤلفرههر  هرا و  ابعراد، 

   شرناسرایی شرده را مشرخ  نمایند  هایزیرشراخ 

به   سررس  با توجه به به شرررح زیر اعداد طیف لیررت

 ,Cheng and Linتبردیرل شرررد )  فرازی مثلثی  داعردا

2002 ) 
 

 خیلی زیاد زیاد متوسط  کم خیلی کم 

(25/0 ،0 ،0) (5/0 ،25/0 ،0) (75/0 ،5/0 ،25/0) (1 ،75/0 ،5/0) (1 ،1 ،75/0) 

از   j  مؤلفرهادامره برای محراسررربره ارزش عردد فرازی    در

 ( استفاده شد  1رابطه )
aj=min{aij}                           

bj=
1

𝑛
∑ 𝑏𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1
 رابطه )1(                                   

cj=max{cij}                                  
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از نگرراه   j فري بر این است که ارزش ارزیررابی مؤلفه

ij, bija ,)  خبررررره  nاز میرررران   iپاسخگوی شررررماره  

ijc=)jW   اسرت که مقدارj  برابر باj=1,2,..,m    و میزانi 

ارزش فازی  اسررت  به این ترتیب   i =1,2,..,nبرابر با 

ij, bija ,)شررود که برابر اسررت با محاسرربه می j مؤلفه

ijc=)jW  ( اسرررتفاده  2فازی سرررازی از رابطه )برای دی

 شد  

Sj=
𝑎𝑗+4𝑏𝑗+𝑐𝑗

6
,  j=1,2,…m                     )2( رابطه 

هرای مورد نیر، حردی را برای برای اسرررتخراج مؤلفره

گیریم  در این  ول یرا عردم قبول آن مؤلفره در نیر میقب

مطرالعره حرد آسرررترانره کره از میرانگین سرررتون مقردار 

آید به عنوان مرز قابل قبول در داری به دسرت میمعنی

 نیر گرفته شده است   

 

 ها تجزیه و تحلیل داده

در این قسمت آمار  : پاسخگویان آمار توصیفی

درصد  80شود  توصیفی پاسخگویان تحقیب ارائه می

درصد   63درصد زن بودند   20پاسخگویان مرد و 

سال قرار داشتند    50تا   40پاسخگویان در فاصله سنی 

درصد افراد دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و   53

درصد نیز دارای مدرک کارشناسی بودند  همچنین  11

 سال داشتند   15-5ها سابقه کاری بین  درصد آن  60

راسرتای بررسری    در:  آمار اسلتنااییحاصلل ازهای  یافته

کارآفرینی درون سرازمانی   ابتدا ابعاد هدف اول تحقیب،

)جدول   مورد بررسری قرار گرفت   نوآوری باز مبتنی بر

مقدار حد آسررتانه که از میانگین سررتون    با توجه به (2

از میان   ( به دسرت آمده اسرت،7/ 67داری )مقدار معنی

منابع محیطی و  ، شرناسرایی شرده در مرحله اولبعد   4

ابعاد مقدار معناداری    سرررایر  با در مقایسررره منابع مالی

 و بنابراین حذف  است (  7/ 67)  ها کمتر از حد آستانهآن

که مقدار  توجه این باانسرانی و سرازمانی  و ابعاد   هسرتند

باشرد، انتخاب  ها بیشرتر از حد آسرتانه میمعناداری آن

  شدند

 
 دلفی فازی باز بر اساس روش کارآفرینی درون سازمانی ماتنی بر نوآوری  ابعادشناسایی   -2 جدول

    67/7*حدآستانه = 
   

شررناسررایی   در راسررتای بررسرری هدف دوم تحقیب

به تفریک دو بعد سرررازمانی و انسرررانی مورد   هالفهؤ م

هرای  در ابتردا مؤلفره   (4و    3)جردول    توجره قرار گرفرت 

با توجه به مقدار   (3)جدول  بعد سرازمانی بررسری شرد

از میران    توان نتیجره گرفرت کرهمی  (6/ 80حرد آسرررترانره )

های قانونمند کارآمد و  ، نیاممؤلفه شرناسرایی شردهپنج 

دارای مقدار ها مؤلفه  سرایر با  مقایسرهمدیریت دان  در 

هسررتند و قابل  (  6/ 80معناداری کمتر از حد آسررتانه )

فرآیندی، سراختار  های مؤلفهکه  ، در حالیحذف هسرتند

کره مقردار معنراداری  توجره این براسرررازمرانی و محتوایی  

  شدندباشد، انتخاب  ها بیشتر از حد آستانه میآن

 

 

 ابعاد 
 میانگین هندسی  مقدار خوش بینانه  مقدار بدبینانه 

 داری معنی
𝐼𝑚 بیشترین کمترین بیشترین کمترین

𝑖  𝑈𝑚
𝑖  

 24/11 11/8 92/5 9 7 8 3 منابع انسانی 

 82/3 00/7 66/4 9 4 6 3 منابع محیطی  

 76/11 55/7 38/7 10 5 10 2 منابع سازمانی 

 87/3 40/4 78/4 9 2 8 2 منابع مالی 
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 بعد سازمانی براساس روش دلفی فازی    هایمؤلفه  -3 جدول

 ها مؤلفه
 میانگین هندسی  مقدار خوش بینانه  مقدار بدبینانه 

 معنی داری 
𝐼𝑚 بیشترین کمترین بیشترین کمترین

𝑖  𝑈𝑚
𝑖  

 62/10 06/8 56/5 9 7 8 3 فرآیند 

 29/8 87/8 29/5 10 8 7 3 سازمانی ساختار 

 16/10 77/8 49/5 10 8 8 3 محتوایی

 08/2 66/5 28/4 7 3 5 4 قانونمند کارآمد نیامهای

 89/2 42/6 37/4 7 4 5 4 مدیریت دان  

 80/6*حدآستانه = 

)جدول   های بعد انسرانی بررسری شرددر ادامه مؤلفه

( از میان چهار  8/ 71  با توجه به مقدار حد آسررتانه )(4

که بعرد موجود، بعرد نیروی کار با کیفیرت باال به دلیرل آن

تر از حرد آسرررترانره بود، حرذف مقردار معنراداری آن کم

کره مقردار معنراداری ابعراد رهبری،  توجره این گردیرد و برا

 انگیزشری و فرهنگ بیشرتر از حد آسرتانه بودند،  عوامل

 انتخاب شدند 

 

 بعد انسانی براساس روش دلفی فازی   هایمؤلفه  -4جدول 

 ها مؤلفه
 میانگین هندسی  مقدار خوش بینانه  مقدار بدبینانه 

 معنی داری 
𝐼𝑚 بیشترین کمترین بیشترین کمترین

𝑖  𝑈𝑚
𝑖  

 78/8 80/5 14/4 8 4 10 2 رهبری 

 28/11 06/8 92/5 9 7 8 3 عوامل انگیزشی 

 96/10 58/8 28/5 10 8 8 2 فرهنگ

 82/3 00/7 66/4 9 4 6 3 نیروی کار با کیفیت باال 

 71/8*حدآستانه = 
 

های  هزیرشاخ  تحقیب  سومدر راستای بررسی هدف  

که مشرخ  طور همان ها بررسری شرد هر کدام از مولفه

سرره مؤلفه فرآیند، محتوا و    شررد بعد سررازمانی شررامل

های این  هاسرت که در ابتدا زیرشراخ  سراختار سرازمانی

(  5)جدول (  7تا  5های سره مؤلفه بررسری شرد )جدول

فرآیند را نشررران  مؤلفههای  هنتایج بررسررری زیرشررراخ

(  8/ 18شرود که مقدار حد آسرتانه )دهد  مشراهده میمی

 توسرعه  و بنابراین  هر سره زیر شراخه تحقیبباشرد و می

دارای مقادیر  تحقیب و توسعه درونی و همراه   بیرونی و

معناداری بیشرتر از حد آسرتانه بوده و انتخاب  شردند  و  

 مقدار ابعاد سرایر  با مقایسره سرازی درزیر شراخه شربره

  و حرذف   بوده(  8/ 18)آسرررترانره    حرد  از  کمتر  معنراداری

  گردید
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 براساس روش دلفی فازی  های بعد فرآیندزیرشاخه  -5جدول 

 های بعد فرآیند زیرشاخه
 میانگین هندسی  مقدار خوش بینانه  مقدار بدبینانه 

 معنی داری 
𝐼𝑚 بیشترین کمترین بیشترین کمترین

𝑖  𝑈𝑚
𝑖  

 76/3 56/5 52/3 6 4 4 2 شبره سازی 

 94/8 58/9 44/5 10 8 8 4 تحقیب و توسعه بیرونی 

 54/10 77/8 75/5 10 8 8 3 تحقیب و توسعه درونی 

 48/9 56/9 04/6 10 8 8 4 همراه فرآیند 

 18/8حدآستانه = *

 

هرای بعرد  ( نترایج بررسررری زیرشررراخ 6جردول )

توجه به مقدار حد آسرتانه   دهد  بارا نشران می  محتوایی

  و   دان ، حف   هر چهرار زیر شررراخره خلب(،  8/ 31)

 دارایدان   دان  و انتقرال  دان ، بررارگیری نگهرداری

که این    دنباشر مقدار معناداری بیشرتر از حد آسرتانه می

جذب   انتخاب شردند و زیر شراخه ظرفیت   هازیرشراخه

 از  کمتر  معناداری  دارای مقدار ابعاد  ایرسر  با  مقایسره در

 گردید  و حذف  بوده(  8/ 31)آستانه  حد
 

 براساس روش دلفی فازی  های بعد محتوایی زیرشاخه  -6 جدول

 های بعد محتواییزیرشاخه
 میانگین هندسی  مقدار خوش بینانه  مقدار بدبینانه 

 معنی داری 
𝐼𝑚 بیشترین کمترین بیشترین کمترین

𝑖  𝑈𝑚
𝑖  

 66/8 55/8 59/5 10 7 8 3 خلب دان  

 48/9 56/9 04/6 10 8 8 4 حف  و نگهداری دان  

 20/9 28/9 68/5 10 8 8 4 کارگیری دان  ه ب 

 48/10 56/8 98/4 10 8 8 2 انتقال دان  

 76/3 56/5 52/3 6 4 4 2 ظرفیت جذب 

 31/8*حدآستانه =  

 

هرای بعرد  ( نترایج بررسررری زیرشررراخ 7جردول )

شرود که  دهد  مشراهده میسراختار سرازمانی را نشران می

پذیری، نوسرازی، پیشرگامی و  چهار زیر شراخه ریسرک

نوآوری دارای مقدار معناداری بیشرررتر از حد آسرررتانه 

هرای  شررراخره  زیر  ( بوده و انتخراب شررردنرد و7/ 65)

کارآفرینانه   اطالعات و خودکارآمدی  منابع به  دسرترسری

 حد از  کمتر معناداری مقدار ابعاد سررایر  با مقایسرره در

  شدند حذف و  داشته(  7/ 65) آستانه
 براساس روش دلفی فازی  سازمانی  های ساختارزیرشاخه  -7 جدول

 سازمانی  های ساختارزیرشاخه
 میانگین هندسی  مقدار خوش بینانه  مقدار بدبینانه 

 داری معنی
𝐼𝑚 بیشترین کمترین بیشترین کمترین

𝑖  𝑈𝑚
𝑖  

 66/8 55/8 59/5 10 7 8 3 ریسک پذیری 
 03/5 42/6 36/4 7 4 6 3 دسترسی به منابع اطالعات 

 48/9 56/9 04/6 10 8 8 4 نوسازی
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 20/9 28/9 68/5 10 8 8 4 پیشگامی 
 36/9 07/9 89/4 10 8 8 3 نوآوری 

 20/4 64/5 68/3 7 4 5 2 خودکارآمدی کارآفرینانه 

 65/7*حدآستانه = 

 
طور که مشرخ  شرد بعد انسرانی نوآوری باز همان

اسرت که   فرهنگو   انگیزش، رهبریشرامل سره مؤلفه 

د  و شر میهای این سره مؤلفه بررسری زیرشراخه ادامه در

( نترایج بررسررری  8(  جردول )10ترا    8هرای  )جردول

با توجه    دهد را نشران می رهبری مؤلفههای  هزیرشراخ

( دو زیر شررراخه سررربک  7/ 18به مقدار حد آسرررتانه )

رهبری و حمرایرت مردیریرت دارای مقردار معنراداری  

  زیر  بیشرررتر از حد آسرررتانه بودند و بنابراین انتخاب و

 طرز تفرر مدیریت که در های مدیریت تغییر و  شراخه

 حد از  کمتر معناداری  مقدار ابعاد دارای  سایر  با مقایسه

 شدند  حذف بودند،(  7/ 18) آستانه

 اسا  روش دلفی فازی  های رهبری برزیرشاخه -8 جدول

 های مؤلفه رهبری زیرشاخه
 میانگین هندسی  مقدار خوش بینانه  مقدار بدبینانه 

 داری معنی
𝐼𝑚 بیشترین کمترین بیشترین کمترین

𝑖  𝑈𝑚
𝑖  

 30/10 77/8 59/5 10 8 8 3 سبک رهبری 

 27/5 56/5 68/3 6 4 5 2 مدیریت تغییر 

 36/9 07/9 89/4 10 8 8 3 حمایت مدیریت 

 80/3 96/6 60/4 9 4 6 3 طرز تفرر مدیریت 

 18/7*حدآستانه = 

 

هرای مؤلفره  ( نترایج بررسررری زیرشررراخره9جردول )

توجه به مقدار حد آسرتانه دهد  با  را نشران می انگیزش

(، سرره زیر شرراخه پاداش و ترفیع، شررایسررته  8/ 09)

که دارای مقدار محوری و رضرایت کارکنان به دلیل این

  زیر  معناداری بیشرررتر از حد آسرررتانه بودند، انتخاب و

  سررایر   با مقایسرره حمایت از کارکنان خال  در  شرراخه

  شرته دا(  8/ 09) آسرتانه حد از  معناداری کمتر مقدار ابعاد

  شدند حذف و
 

 های عوامل انگیزشی براسا  روش دلفی فازی زیرشاخه -9 جدول

 انگیزشی مؤلفه های زیرشاخه
معنی   میانگین هندسی  مقدار خوش بینانه  مقدار بدبینانه 

𝐼𝑚 بیشترین کمترین بیشترین کمترین داری 
𝑖  𝑈𝑚

𝑖  
 66/8 55/8 59/5 10 7 8 3 ترفیع پاداش و 

 48/9 56/9 04/6 10 8 8 4 شایسته محوری 

 03/5 42/6 36/4 7 4 6 3 حمایت از کارکنان خال  

 20/9 28/9 68/5 10 8 8 4 رضایت کارکنان

 09/8*حدآستانه =

 

های مؤلفه  ( نتایج بررسررری زیرشررراخه10جدول )

با توجه به مقدار حد آسرتانه   دهد نشران میفرهنگ را 

اعتمراد و فرهنرگ  7/ 48) دو زیر شرررراخره فرهنرگ   )

ها بیشرتر از که مقدار معناداری آنتوجه این همراری با

انتخراب و فرهنرگ    شررراخره  زیر  حرد آسرررترانره بود، 

  معناداری   مقدار ابعاد سایر با مقایسه  محوری درشایسته
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در   شردند حذف و  بوده(  7/ 48)  آسرتانه حد از ترکم  آن

جهت برازش الگوی سراختاری از روش معادالت ادامه  

 ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد 

 

 های فرهنگ براسا  روش دلفی فازی زیرشاخه -10 جدول

 های فرهنگزیرشاخه
 هندسی میانگین  مقدار خوش بینانه  مقدار بدبینانه 

 معنی داری 
𝐼𝑚 بیشترین کمترین بیشترین کمترین

𝑖  𝑈𝑚
𝑖  

 36/9 07/9 89/4 10 8 8 3 فرهنگ اعتماد 

 13/10 77/8 46/5 10 8 8 3 فرهنگ همراری 

 95/2 42/6 09/4 7 4 5 4 محوری فرهنگ شایسته

 48/7*حدآستانه = 

 

 تحلیل عاملی

انجرام تحلیرل عراملی، ابتردا برایرد از این مسرررألره در  

های موجود را توان دادهاطمینان حاصرل شرود که آیا می

برای تحلیرل مورد اسرررتفراده قرار داد یرا نرها بنرابراین در 

ها برای تحلیل عاملی  ابتدا به بررسری مناسرب بودن داده

وجود  پردازیم  روشمی کرار  این  برای  مختلفی  هرای 

توان بره محراسررربره مقردار هرا میجملره آندارد کره از  

 1ترا   0اشررراره کرد کره مقردار آن همواره بین    کرایزرمرایر

کمتر از   کایزرمایرکه مقدار  در نوسران اسرت  درصرورتی

ها برای تحلیل عاملی مناسرب نخواهد باشرد، داده 50 0

توان با  باشرد، می 69 0تا  50 0بود و اگر مقدار آن بین  

ل عاملی پرداخت، ولی احتیاط بیشتر به تحلی

بزرگدرصرررورتی آن  مقردار  از  کره  براشررررد،    7 0تر 

هرا برای تحلیرل  هرای موجود در بین دادههمبسرررتگی

عاملی مناسرب خواهد بود  از سروی دیگر برای اطمینان  

داده بودن  منراسررررب  ایناز  بر  مبنی  مراتری  هرا  کره 

گیرد، در جامعه  هایی که پایه تحلیل قرار میهمبسرتگی

شررده  صررفر نیسررت، از آزمون بارتلت اسررتفاده برابر با

اسرررت  بره عبرارت دیگر برا اسرررتفراده از آزمون برارتلرت  

گیری اطمینران حراصرررل کرد   توان از کفرایرت نمونرهمی

نشران داده شرده اسرت،   10نتایج حاصرل که در جدول 

ها  های موجود بین دادهنشرانگر مناسرب بودن همبسرتگی

گیری اسررت، از این  نمونهبرای تحلیل عاملی و کفایت  

 توان به تحلیل عاملی، اقدام کرد رو می

 

 الکین و بارتلت_ آزمون کایزرمایر -10جدول 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 838/0   

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 6/604   

Df 153 

Sig. 000/0   

 

( 7 0  از  بزرگتر)الرین  _ کرایزرمرایربرا توجره بره عردد  

توان  ( می>05sig 0)  و عردد معنراداری آزمون برارتلرت 

هرا برای اجرای تحلیرل عراملی منراسرررب  گفرت کره داده

برای  اسررت و از شرررایط مورد نیاز برخوردار اسررت   

منیور   بره  احتمرال و  از روش حرداکثر  مردل  برآورد 

تطبیقی،  بررسررری برازش مردل از شررراخ  برازش

شراخ  برازندگی، شراخ  تعدیل برازندگی، شاخ   
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نرم شرردب برازندگی، شرراخ  نرم نشرردب برازندگی، 

 ن مجذورات تقریب استفاده شد خطای ریشة میانگی
 

 

 

 نتایج حاصل از بررسی نیکویی برازش مدل ساختاری تحقیق  - 11  جدول 
 نتیجه  مقدار دامنه مورد قبول  مدل ساختاری تحقیب  شاخ  برازش

CFI مناسب  96/0 >9/0 تطبیقی(  )شاخ  برازش 

 GFI   مناسب  95/0 >9/0 برازندگی( )شاخ 

AGFI  )مناسب  97/0 >9/0 )شاخ  تعدیل برازندگی 

NFI  )مناسب  94/0 >9/0 )شاخ  نرم شدب برازندگی 

NNFI  )مناسب  95/0 >9/0 )شاخ  نرم نشدب برازندگی 

RMSEA  )مناسب  043/0 <08/0 )خطای ریشة میانگین مجذورات تقریب 

 

های نیرویی برازش مدل  نتایج بررسرری شرراخ 

آمرده اسرررت،     11سررراختراری پژوه  کره در جردول  

دهندب برازش مدل اسررت، چرا که میزان کمتر از نشرران

  ( خطرای ریشررررة میرانگین مجرذورات تقریرب )  0/ 08

نشرررانگر برازش قرابرل قبول مردل سررراختراری اسرررت   

شررراخ  تعدیل ، برازندگی  شررراخ همچنین مقادیر

شاخ  نرم شدب  ،شاخ  تعدیل برازندگی  ،برازندگی

همگی باالتر ، شراخ  نرم نشردب برازندگی، برازندگی

  هستند  0/ 9از 

 

 بعد سازمانی نتایج حاصل از بررسی نیکویی برازش مدل ساختاری 12  جدول 

 نتیجه  مقدار دامنه مورد قبول  مدل ساختاری تحقیب  شاخ  برازش

CFI مناسب  95/0 >9/0 تطبیقی(  )شاخ  برازش 

 GFI  )مناسب  94/0 >9/0 )شاخ  برازندگی 

AGFI  )مناسب  96/0 >9/0 )شاخ  تعدیل برازندگی 

NFI  )مناسب  93/0 >9/0 )شاخ  نرم شدب برازندگی 

NNFI  )مناسب  94/0 >9/0 )شاخ  نرم نشدب برازندگی 

RMSEA  )مناسب  064/0 <08/0 )خطای ریشة میانگین مجذورات تقریب 

 

هرای نیرویی برازش مردل  نترایج بررسررری شررراخ  

آمرده اسرررت،    12سررراختراری پژوه  کره در جردول  

دهنردب برازش مردل اسرررت، چرا کره میزان کمتر از  نشررران 

نشرانگر  خطای ریشرة میانگین مجذورات تقریب در   0/ 08

برازش قرابرل قبول مردل سررراختراری اسرررت  همچنین 

شرراخ    ، شرراخ  برازندگی ، شرراخ  تطبیقی مقادیر 

شاخ   ،  شاخ  نرم شدب برازندگی   ، تعدیل برازندگی 

   هستند   0/ 9همگی باالتر از    نرم نشدب برازندگی 

برای برآورد مدل  : (ENمدل سلاختاری بعد انسلانی )

روش حرداکثر احتمرال و بره منیور بررسررری برازش  از  

تطبیقی، شرراخ  برازندگی،  مدل از شرراخ  برازش

شاخ  تعدیل برازندگی، شاخ  نرم شدب برازندگی، 

شرراخ  نرم نشرردب برازندگی، خطای ریشررة میانگین  

 مجذورات تقریب استفاده شد 
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 بعد انسانی حاصل از بررسی نیکویی برازش مدل ساختارینتایج    - 13  جدول 

 نتیجه مقدار دامنه مورد قاول  مدل ساختاری تحقیق  شاخص برازش

CFI مناسب  97/0 >9/0 تطبیقی(  )شاخ  برازش 

 GFI  )مناسب  95/0 >9/0 )شاخ  برازندگی 

AGFI  )مناسب  96/0 >9/0 )شاخ  تعدیل برازندگی 

NFI  مناسب  94/0 >9/0 برازندگی( )شاخ  نرم شدب 

NNFI  )مناسب  96/0 >9/0 )شاخ  نرم نشدب برازندگی 

RMSEA  )مناسب  068/0 <08/0 )خطای ریشة میانگین مجذورات تقریب 

 

های نیرویی برازش مدل  نتایج بررسرری شرراخ 

آمرده اسرررت،   13سررراختراری پژوه  کره در جردول  

دهندب برازش مدل اسررت، چرا که میزان کمتر از نشرران

خطرای ریشررررة میرانگین مجرذورات تقریرب(  )  0/ 08

نشرررانگر برازش قرابرل قبول مردل سررراختراری اسرررت   

 ،شرراخ  برازندگی، شرراخ  تطبیقیهمچنین مقادیر

، شاخ  نرم شدب برازندگی  ،شاخ  تعدیل برازندگی

  0/ 9همگی براالتر از   ،شررراخ  نرم نشررردب برازنردگی

  هستند

 
 نهایی ساختاری  مدل -2شکل 
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 پژوهش مدل نهایی  -3شکل 

 

 گیری نتیجهبحث و 

روش گیری از بهرهدر این تحقیب تالش شرد که با  

های نوآوری باز در دانشرررگاه  دلفی فازی ابعاد و مؤلفه

بر اسررا  مبانی  ابتدا و  درپیام نور شررناسررایی شررود   

پرژوهر  ادبریررات  و  مررتربرط،نریرری  برعررد    چرهررار  هررای 

اسرتخراج   منابع محیطی و منابع مالی  انسرانی،  ،سرازمانی

ابعراد  از میران    گیری از روش دلفی فرازی  برا بهرهدیر گرد

انسرررانی و سرررازمانی انتخاب   دو بعد،  مورد بررسررری

مرتبط با هر   هایو زیرشررراخصررره هامؤلفهو  گردیدند

اسرا    برشرناسرایی شرد  ها  و مؤلفه ابعادکدام از این 

فرآینردی، سررراخترار   هرایمؤلفره  هدسرررت آمرده  نترایج بر 

در    شرردند  بعد سررازمانی  برای  سررازمانی و محتوایی

برخی تحقیقرات پیشرررین در زمینره کرارآفرینی درون 

های مشررابهی  سررازمانی مبتنی بر نوآوری باز نیز یافته

Safdari; et al., 2015 Greco )بیان شرررده اسرررت  

2015  Tajpoor, and Zia 2014; al., et Ranjbar)  

ها به تفریک هر کدام از نتایج بررسرری زیرشرراخه

سره زیرشراخه   فرآیند لفهؤ م برایها نشران داد که  مؤلفه

تحقیب و توسرررعه بیرونی، تحقیب و توسرررعه درونی و  

با توجه به اهمیت مولفه    ندشرردانتخاب   همراهفرآیند 

در که   توان نتیجه گرفت میآن های  زیرشراخهفرآیند و 

ها به ویژه  های جدید اسرت سرازماندنیایی که پر از ایده

هرا برایرد یراد  تحقیقراتی دولتی و دانشرررگراههرای  سرررازمران

فرآینرد درون بره بیرون، ایجراد روابط برا    هردف  بگیرنرد

برداری تجراری از هرای بیرونی بره منیور بهرهسرررازمران
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محاسرن  در بازارهای مختلف اسرت  از دان  سرازمان

توان بره فروش  فرآینردهرای درون بره بیرون میانجرام  

ها، کسی  )مالریت فرری، پتنت   دانشرررگاهفناوری درون 

ایجراد  لیسرررران ،  یرا عالیم تجراری(، فروش  رایرت 

هرای نوآوری، هرای زایشررری، فروش پروژهشررررکرت 

سررازی فناوری،  گذاری مشررترک برای تجاریسرررمایه

پذیر گذاری مخاطرهتامین خدمات فنی و علمی، سرمایه

 Abulrub andاشاره کرد )  شرکتی و اتحادهای نابرابر

Lee, 2012 )  بره درون    در بیرون  هردف   نیزفرآینرد 

مندی از دان  بیرونی اسرت  این فرآیندها به ایجاد  بهره

ها یا افراد بیرونی، با هدف با سررازمان  دانشررگاهروابط  

های علمی و فنی به منیور بهبود  دسرتیابی به شرایسرتگی

فرآیندهای    ازمحاسرن انجامد   نکن، کمک میبازنوآوری 

توان به خرید لیسران  میها در دانشرگاهبیرون به درون 

ها، کسی رایت یا عالیم لریت فرری، پتنت او فناوری )م

گرذاری سرررهرام اقلیرت،  تجراری(، اکتسررراب، سررررمرایره

گذاری  )سررررمایهگذاری مشرررترک، همراری  سررررمایه

کننردگران، قراردادهرای  غیرمشرررترک(، روابط برا ترامین

تحقیب و توسرعه و تامین وجه پژوه ، خرید خدمات  

فنی و علمی، و اتحراد نرابرابر، برنرد مشرررترک و برون 

 ( Ades et al., 2013سساری اشاره کرد )

 زیرمولفره   چهرار  براسرررا  نترایج روش دلفی فرازی

پذیری، نوسرازی،  ریسرکبا عناوین  سراختار سرازمانی  

ای از محققین عده   انتخاب شردندنوآوری و پیشرگامی،  

پذیری، تعهد  معتقدند که تمایل مدیران ارشرد به ریسک

پذیری تشرویب  تمامی سرازمان را به نوآوری و مسرئولیت 

ها با تحقیقات انجام گرفته  این یافتهکند   و تسررهیل می

در زمینره کرارآفرینی درون سرررازمرانی مبتنی بر نوآوری  

اسرررا  نترایج    بر  ( مطرابقرت داردArafeh, 2016)براز  

  محتوایی   هرای سررراخترارزیرمولفرهروش دلفی فرازی  

دان ،   نگهرداری  و  دان ، حف   خلباز    بودنرد  عبرارت

  ترین مدهها عدانشررگاه  دان  دان  و انتقال  برارگیری

ها و  نوآوری ایجاد و مراکز تولید و اشاعه دان  هستند

براز از مهمترین   در نتیجره، خلب دان  جردیرد از دیر

آمده می  شررمار کارکردهای مؤسررسررات دانشررگاهی به

فنراوری   عالوه بر این، برا توجره بره انقالب  .اسررررت 

اطالعرات و ارتبراطرات در محیط پر رقرابرت و پر تحول 

دانشررگاه و باال   رای ورود بهامروزی، افزای  تقاضررا ب

هرای  عرالی برا چرال  رفتن انتیرارات مشرررتریران، آموزش

نوآوری در  فراوانی مواجره شرررده و بنرابراین، نیراز بره

نوآوری باید    راسرتا،عالی الزامی اسرت  در این  آموزش

درسررری،  هرایهرا، کترابدر دانشرررجو، اسرررتراد، برنرامره

  فضررراهای آموزشررری، وسرررایل کمک آموزشررری و به 

داشررته    طورکلی، در همه ابعاد تربیتی و فرهنگی وجود

  تحقب یابد هادانشگاهباشد تا اهداف 

بود   بعد انسرانییری از ابعاد اصرلی شرناسرایی شرده 

  چهرار از میران  اسرررا  نترایج روش دلفی فرازی    برکره  

و سه    نیروی کار حذف گردید  مؤلفهبعد انسانی،    مؤلفه

انتخاب  و فرهنگ    رهبریشامل عوامل انگیزشی،  مؤلفه  

براسرا  روش دلفی که    انگیزشری لفهؤ زیرمسره   شردند

پاداش، شرایسرته سراالری،  مدیریت  شرامل   انتخاب شردند

ها با تحقیقات در   این یافتهندرضرررایت کارکنان بودو 

زمینه کارآفرینی درون سرررازمانی و رضرررایت شرررغلی 

عنوان    هرای پراداش برهنیرام  ( تطبیب دارد 2016)آرافره،  

های مدیریت  توانند از فعالیت میانگیزشری  های  ظرفیت 

ها یک عامل  این سیستم   دانرررر  حمایررررت کننررررد

مهمی هستند که رفتار فررردی و تصررمیمات    انگیزشی

انتقال دان  را  دربررراره خلرررب واساتید   وکارکنررران  

می قرار  ترأثیر  آنمی  و  دهنردتحرت  از  برای  توان  هرا 

  رکنان بررررای تسرررهیم دانررر  برانگیختن و ترغیب کا

   استفاده کرد

متنراسرررب برا رویررد   کرارکنران  هرایموزش مهرارتآ

ها و سریسرتم پاداش با تعیین نوآوری باز و تغییر مشرو 

کند  کمک می  هگیری با صررفمعیارها و اهدافی با جهت 

ترا بره تردریج فرهنرگ حرامی نوآوری براز در سرررازمران  

برداری موثر از به منیور شرناسرایی و بهره   ایجاد گردد
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های کارکنان  ها و شرایسرتگیدان  بیرونی باید مهارت

هرا بره منیور  عالوه بر آموزش مهرارترا توسرررعره داد  

توان  تسرریع ایجاد فرهنگ مشرارکتی باز در سرازمان می

هرای موفب مرتبط برا نوآوری براز  در بره معرفی پروژه

  برنامه آموزشی پرداخت 

براسررا  نتایج بدسررت   رهبری  زیرشرراخهچهار   از

طرز  و  مدیریت تغییر شاخه زیر  دو  آمده از روش دلفی

سرربک    زیرشرراخهشرردند و دو   حذف  تفرر مدیریت 

تعهد کامل     انتخاب شرردندرهبری و حمایت مدیریت  

کنرد که  زمان تضرررمین میمدیریت در رابطره با منرابع و 

   گرفرتخواهرد  قرارهرای نوآوری براز در اولویرت  طرح

ارشررد به تغییر فرهنگی نیز درگیری مسررتقیم مدیریت  

هرا  کنرد و بره موجرب آن کرار برا دیگر سرررازمرانکمرک می

  ، عالوه بر حمایت مدیریت    شرودپذیرفته و تصردیب می

 وارد کردن فنراوری بیرونی بره حرامیران داخلی نیراز دارد

ینرد گرذر از نوآوری آوجود حرامیرانی کره فر  رواز این  و

در   .کنند در سرازمان الزم اسرت بسرته به باز را هدایت 

  مقایسره  شرایسرته محوری در  میان سره زیرشراخه فرهنگ،

 آسررتانه حد از ترکم آن معناداری  مقدار  ابعاد سررایر  با

فرهنگ اعتماد و    شررد و دو زیر شرراخه حذف و  بوده

هرا برا    این یرافترهانتخراب شررردنردفرهنرگ همرراری  

تحقیقات در زمینه کارآفرینی درون سررازمانی، فرهنگ  

al., et Ranjbar Safdari; Baltar, 2015 همراری )

فرهنگ مرررؤثر سرررازمانی از   یک تطبیب دارد ( 2014

مناسب برای مبادله   طریرررب فرررراهم کرررردن محیطررری

توانرررد  های دان  محور مررریدان  و حمایت فعالیت 

های نوآوری  در پیشبرد مؤلفه  نقرر  مهررم و مررؤثری

  با بنابراین ضرورت دارد که دانشگاه     ایفرررا کنرررد  باز

داخلی خود  هرای  اتخراذ رویررد نوآوری براز توانمنردی

را نیز به کار گیرند و شررایط را برای اسرتفاده از دان  

فرهنرگ تعرامرل و   از طرفی  کرارکنران مسررراعرد سرررازنرد

همرراری    وهرا  فرصرررت   از  بهره برداریبرای    همرراری

 نیز ضرورت دارد  بیرونی  

توانرد برای مردیران  طور کلی نترایج این تحقیب می بره 

ها را در جهت  دانشررگاه مفید باشررد و آن   فعال در حوزه 

مندی هر چه بیشررتر از مزایای نوآوری  سررازی و بهره پیاده 
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Abstract 

Innovative success includes creativity, speed and specialist knowledge. Today organizatons 

can no longer afford to do so with their own research and development department. It requires an 

opening up of the innovation process in order to be able to use the creatives, experts and talents 

outside the organizaton and their ideas, technologies and competences. Therefore, open 

innovation is necessary for the competitiveness and sustainability of organizations. The purpose 

of this survey study is to design an intrapreneurship model based on open innovation at Payame 

Noor University. The target population includes managers of Payame Noor University in 

technology incubator, centers of entrepreneurship and industry relationship as well as managers 

with the background of entrepreneurial activities. In this research, first by reviewing related 

literature, the initial framework of components of entrepreneurship based on open innovation was 

identified and entered Delphi process. Therfore required data were collected using Delphi 

questionnaires and analyzed using fuzzy Delphi method. The results showed that entrepreneurship 

based on open innovation has two dimensions of organizational and human, each includes 

different components. These components by dimension are process, organizational structure, 

content (from organizational dimension), and motivational factors, leadership and culture (from 

human dimension components). Finally, each component has different sub-indicators that were 

identified and analyzed in this study. 
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