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The purpose of this study is ranking intra-organizational entrepreneurship 
components based on open innovation in higher education which is done as 
case study in Payame Noor University. The present research is applied-
developmental type and in terms of data collection method is mixed and 
(qualitative-quantitative) exploratory-confirmatory. First, exploratory 
interviews were conducted with 22 experts based on their expertise in the 
research topic. In the next stage, semi-structured interviews with experts 
were conducted based on the snowball method. This research was 
conducted based on theoretical saturation of 135 interviews. To find the 
themes, first the qualitative data obtained from the review of theoretical 
foundations and interviews were coded and categorized. Initially, 4 main 
themes (dimensions) and 32 sub-themes (branches) of open innovation 
were identified. Finally, using the screening questionnaire and reuse from 
the experts' point of view, 2 main themes (dimensions) and 24 sub-themes 
(branches) were prioritized using the AHP and Expert Choice11 software. 
The results showed that the organizational dimension has more priority 
than the human dimension. Prioritization of organizational dimension 
components showed that the process components (0.287), organizational 
structure components (0.226) and content components (0.113) are more 
important, respectively. Also, human dimension components included 
motivational factors (0.152), leadership (0.103) and culture (0.072), 
respectively. 
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آموزش عالی  درهاي کارآفرینی درون سازمانی مبتنی بر نوآوري باز بندي مؤلفهرتبههدف از این مطالعه 
اي و توسعه -نوع کاربرديپژوهش حاضر از . انجام شددانشگاه پیام نور  است که به صورت موردي در

نفراز خبرگان  22 نخست با تاییدي است.-اکتشافی و کمی)-آمیخته (کیفی ،هااز نظر روش گردآوري داده
بر اساس تخصصشان در زمینه موضوع پژوهش مصاحبه اکتشافی صورت گرفت. در مرحله بعد مصاحبه 

صورت گرفت. این پژوهش و بر اساس اشـباع   1نیمه ساختارمند با خبرگان، بر اساس روش گلوله برفی
هاي کیفی حاصل از مرور مبانی نظـري و  ها، ابتدا دادهبراي یافتن تم .مصاحبه به انجام رسید135نظري 

ها) نـوآوري  تم فرعی (شاخه 32تم اصلی (ابعاد) و  4 ابتدا بندي شدند. دردسته ها کدگذاري ومصاحبه
، تعداد گیري مجدد از نظر خبرگانبهره استفاده از پرسشنامه غربالگري ودر نهایت با  ند.باز شناسایی شد

  افـزار  نـرم و سلسـله مراتبـی    ها) بـا اسـتفاده از روش فرآینـد   تم فرعی (شاخه 24 و )ابعاد(تم اصلی  2
Expert Choice11که بعد سازمانی نسبت به بعد انسانی از اولویت نتایج نشان داد . شدندبندي ، اولویت

هـاي فرآینـد   به ترتیب مولفه نشان داد که هاي بعد سازمانیبندي مولفهبیشتري برخوردار است. اولویت
. اهمیـت بیشـتري دارنـد   ) 113/0هاي محتوایی (مولفه و )226/0هاي ساختار سازمانی ()، مولفه287/0(

فرهنـگ   ) و103/0)، رهبـري ( 152/0هاي بعد انسانی به ترتیب شامل عوامل انگیزشـی ( مولفههمچنین 
  .ند) بود072/0(
  

 در مراتبـی  سلسله تحلیل فرآیند کاربرد). 1400( .ش.م، زاده شریف .،ر، سمیعی.، ر.م، حسینی .،ب، عمید طباطباطبایی: استناد
 توسعه و کارآفرینی مطالعات .عالی آموزش در باز نوآوري بر مبتنی سازمانی درون کارآفرینی هاي مؤلفه بندي رتبه

 . 73-88)، 4( 8 ،کشاورزي پایدار
  

               DOI: 10.22069/JEAD.2021.18741.1447  
                   نویسندگان. ©                  گرگان یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورزناشر:               



 1400، 4، شماره 8، دوره کشاورزي پایدار توسعه و کارآفرینی مطالعات 

75 

  مقدمه
هـاي  هاي امروز بـا دانشـگاه  ي دانشگاهدر مقایسه

هـا،  تـوان دریافـت کـه دربرنامـه    هاي گذشته مـی دهه
اي ایجـاد و  ها تغییـر عمـده  ها و رویکردهاي آنروش

 هـا ها متحول شده است. سـال آن انتظارهاي موجود از
برعهده داشت که پیش، دانشگاه فقط نقش آموزش را 

 با اولـین تحـول در نظـام دانشـگاهی در اواخـر قـرن      
 نوزدهم، پژوهش نیز بـه کارکردهـاي آن افـزوده شـد    

)Arafeh, 2016.(  هـاي   فناوري به توسعهتوجه صرف
ــن    ــردن ای ــاربردي ک ــه ک ــد و توجــه نداشــتن ب جدی

ایـن  . شد هاهافزایش انتقاد از دانشگاموجب  ها فناوري
الب دوم دانشگاهی شده و طی آن، ایجاد انق باعثامر 

ي اقتصـادي و اجتمـاعی   در فراگـرد توسـعه   مشارکت
بـه   ،از طریـق توسـعه فرآینـدهاي کارآفرینانـه     جوامع

ایـن  . ها افـزوده شـد  هاي دانشگاهوظایف و ماموریت
که قصـد  ی نکته را نیز باید در نظر داشت که دانشگاه

 بایدورد ی را در سازمان خود به اجرا درآدارد کارآفرین
 ق،الخ کارآمد، پذیر،خود سازمانی انعطاف اول گامدر 

بتوانـد در برابـر تغییـر و     کارآفرین باشـد تـا   و نوآور
هاي موجود در ت انعطاف داشته باشد و فرصتتحوال
 ,.Gawke et al( هاي مختلف را از دست ندهـد زمینه

ــروزه  ).2017 ــی از ام ــریک ــعه وش ــا و توس ي ط بق
کـارآفرینی درون   مراکـز آمـوزش عـالی   هـا و   دانشگاه

زیـرا در عصـر    .بر نوآوري بـاز اسـت   سازمانی مبتنی
هاي پیشرفته و صـنایع دانـش محـور    ي فناوريتوسعه

 صـنعت  تنها از طریق تقویت تعامل و پیوند دانشگاه و
هاي گسترده و فراگیرکنونی توان با بحراناست که می

فـرض   ایـن  بـر  مبتنى الگویى باز نوآوري .مقابله کرد
هسـتند،   خـود  ارتقـاء  دنبـال  بـه هـا  دانشگاه است اگر

 داخلى هاىایده همانند هاى خارجىایده از بایست مى
ــتفاده ). Wang and Wang, 2012( کننـــد اسـ

تبـدیل  هاي اصلی کارآفرینی در دانشـگاه،  گیري جهت
ي دانــش و نــوآوري بــه ارزش بالفعــل، ارزش بــالقوه

 واقـع بخـش مهمـی از    در .اسـت  زاملموس و منفعت
هاي خالق ایده مندي از، بهرههادانشگاه در نوآوري باز
ــوآوري ــايو ن ــدجد ه ــی و   ی ــت علم ــاي هیئ اعض

هـاي مختلـف   آموختگان در عرصهدانشجویان و دانش
ها محصول، فرآیندها، به راهکارهاها و تبدیل آنعلوم 

ــل اســتفاده در جامعــه  خــدمت و ر د اســت.هــاي قاب
ــوزش ــت آم ــز حقیق ــاد مراک ــارآفرینی و ایج ــاي ک  ه
هاي اولیه بـراي گسـترش فرهنـگ    کارآفرینی از اقدام

اختراع و ظهـور  ، سازي دانشتجاري است.کارآفرینی 
هاي دانشـگاهی   ایجاد شرکتو  کارآفرینان دانشگاهی

 از بخشـی بنیان و مبتنی بر فرآینـدهاي پیشـرفته   دانش
 Chesbrough and( اسـت  در دانشـگاه  نـوآوري بـاز  

Brunnswicker, 2015.(     دانشگاه پیام نور بـه عنـوان
اش آمـوزش بـوده   رسـالت اولیـه   یک دانشگاه دولتـی 

نیاز  سمت پژوهش رفته و با توجه به است و سپس به
تحـول بعـدي    ،به کارآفرینی هاي مختلف کشوربخش

بـه سـمت کـارآفرینی سـازمانی مـد نظـر       در دانشگاه 
دانشگاه پیام نور  تردید، حرکتبی رفت.قرار گ مدیران

ــ ــک  هدر مســیر کارآفرینان ــد برخــورداري از ی ، نیازمن
ــارکرد و     ــاختار، ک ــا س ــب ب ــی متناس ــوي مقتض الگ

. این دانشگاه با داشتن هاي این دانشگاه استماموریت
مرکز و واحد تحت پوشش در داخل و خارج از  500

دولتی  هايترین دانشگاهبزرگیکی از کشور به عنوان 
 مقــــاطع درو دانشــــگاه از راه دور در خاورمیانــــه 

دکتري است کـه داراي   و ارشد کارشناسی ،کارشناسی
این دانشگاه  باشد.عضو هیات علمی می 4000 حدود
فعال رشد واحدهاي فنـاور و حـدود    مرکز 10داراي 

بـا توجـه بـه عـدم     واحد کارآفرینی فعـال اسـت.    40
 از یـک  کارآفرینانه مناسـب  الگوي تهیه یک اهتمام به
ــو و  ــاهش بودجــه    س ــر ک ــی نظی ــل مختلف ي عوام
کردگـان،  هاي دولتی، بحران اشـتغال تحصـیل   دانشگاه

ــت، تغییــر در انتظــارات متقاضــیان دانشــگاه هــا، رقاب
گویی در مقابل پذیري و پاسخنیازهاي بازار، مسئولیت
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سـازي  مدیریت دانش و تجـاري  توجه بهافراد جامعه، 
هاي سنتی و گرایش ضرورت تحول در آموزشدانش، 

 هـاي کـاربردي  هـاي نـو و پـژوهش   به سمت آموزش
هاي آشـکار آمـوزش   ضرورت وجود دارد. با توجه به

ویژه دانشگاه پیـام نـور بـراي تحـول     ه ب ،عالی کشور
و همچنین تحـول در رسـالت،    جانبه از دیگر سوهمه

، انجـام ایـن تحقیـق در    هانقش و کارکردهاي دانشگاه
ایـن   لـذا هـدف در   .دیرسـ شرایط کنونی الزم به نظر 

 مبتنی برتحقیق طراحی مدل کارآفرینی درون سازمانی 
در نظـر گرفتـه    کشورنوآوري باز در دانشگاه پیام نور 

  .شد
  

  نظري و پیشینه تحقیق مبانی
پژوهشـگران دانشــگاه کـارآفرین را یــک سیســتم   

مورد  دنبال نوآوري در که بهکنند می فاجتماعی تعری
ییـرات  غکـار اسـت تـا بتوانـد ت     و بهاي کسـ فعالیت

و آینـده   شگرفی در شخصـیت سـازمان ایجـاد کـرده    
 ,.Centobelli et al( بهتـري را بـراي آن رقـم بزنـد    

هـا و  دانشـگاه  به همین دلیل تعامل جدید بین .)2019
هـا  بـرد اسـت. دانشـگاه   -یت بـرد ، یـک وضـع  عجوام

 ،خود را تقویت کنند هاي تحصیلیمأموریت توانند می
از  ایجاد شـده  ها و انتظارات جدیدحال، چالش با این

هـا  دانشـگاه  را هم مورد توجه قرار دهند.سوي جامعه 
سـازمانی، آمـوزش    برداشتن موانـع  توانند از طریقمی

 اهـ ایـت از برنامـه  مکارکنان مـاهر و کارآفرینـان و ح  
هـاي کـارآفرینی   بکه، از فرهنـگ و شـ  گـذاري سرمایه

 ,.Bischoff et al., 2018; Wright et al(د حمایت کنن

ــارآفرینی   ).2017 ــوع  از ک ــابیر متن ــگاه درتع  را دانش
نخسـتین   بررسی قرارداد. موردسه دیدگاه  توان در می

ــارآفرینی   ــین ک ــین تضــاد و تعــارض ب ــدگاه مب در دی
دیـدگاه دوم  و دانشگاه و رویکرد سنتی دانشگاه است 

کارهــاي  و  دانشــگاه بــر ایجــاد کســب درکـارآفرینی  
هـاي فکـري و علمـی     پایه دارایی خطرپذیر جدید بر

ــق تجــاري ــات   دانشــگاه از طری ــایج تحقیق ســازي نت
هاي زایشی استوار  دانشگاهی، انتقال فناوري و فعالیت

ــه از     ــتی یکپارچ ــین برداش ــوم مب ــدگاه س ــت. دی اس
 و در سازمانی یه کارآفرینیدانشگاه بر پا درکارآفرینی 

برگیرنده ایجاد، نوآوري و نوسازي راهبردي سـازمانی  
ــا خــارج دانشــگاه اســت. هــر ســه ایــن   در داخــل ی

گرایانـه دانشـگاهیان   گیـري بـرون  ، به جهتهارویکرد
وري در بستر جامعه یا نـوآوري  آبراي شکوفاسازي نو

   ).1389، همکارانزاده و  باز معطوف است (شریف
اصلی که پشت نوآوري باز وجـود دارد، ایـن   ایده 

است که دنیاي وسیعی از دانش وجود دارد که بنگاه یا 
هـا از طریـق تحقیقـات    تواند بـه همـه آن  سازمان نمی

اختصاصـی خـودش دسـت یابـد، بلکـه بایـد بجــاي       
تحقیقات خصوصی در درون بنگاه از سایر تحقیقـات  

یـا  از طریق فرآیند اعطـاي مجوزهـا و ثبـت اختـراع     
ـ    خریداري از سایر کمپانی عـالوه  ههـا اقـدام نمایـد. ب

اختراعــات داخلــی نیــز صــرفا در درون بنگــاه مــورد 
استفاده قرار نگیرند و در خارج از شرکت یا سـازمان  

 به باز نوآوري ).Lin Chen, 2010( سازي شوندتجاري
 و طیـف وسـیعی ازمنـابع داخلـی     نـد، منظـام  ايشیوه

 نوآوري، هايفرصت آوردن دسته ب براي را خارجی
 ايآگاهانه هايیکپارچگی و نمایدمی کشف و ترغیب

 بـه  و شودمی شناسایی شرکت منابع و هاقابلیت با که
 هـاي کانـال  طریـق  از هـا فرصـت  ایـن  از وسیع، طور

 ,.Huggins et al( دشـو مـی  بـرداري بهـره  چندگانـه 

2020(.  
 مبتنـی  و شده توزیع نوآوري یندآفر را ازب نوآوري

 از فراتـر  دهشـ  و مـدیریت  هدفمنـد  دانـش  جریان بر
 .)Zhu et al., 2019( اندکرده تعریف ازمانس مرزهاي

 توجه اخیر با دهد که در چند دههها نشان میوهشپژ
ـ  ابرانگـاره  فنـاوري،  ریعبه تغییرات سـ   تهوآوري بسـ ن

 ازایـن  ت؛اسـ  نبوده امروزي رقابتی فضاي پاسخگوي
 و دانـش  رقابتی، مزیت کسب براي باید هاسازمان رو
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ـ  سـازمان  خارجی و داخلی توانمندي  ادغـام  هـم  ارا ب
 درواقـع . کننـد  حرکـت  بـاز  نوآوري متس و به کرده

 مجموعـه  ازيسـ درونی مانع هاازمانهاي سمحدودیت
شود می نوآوري براي نیاز مورد هايقابلیت و هادانش
طیـف  منظور رویکرد نوآوري باز با توسعه  همین و به

مثبـت بـر    هاي همکارانه تأثیرياي از شراکتگسترده
   موفقیـــت نـــوآوري ســـازمان خواهـــد داشـــت    

)Rautr et al., 2019.(   بنابراین نوآوري بـاز از طریـق 
 از برداريبهره و خارجی رکايي بین شهمکار عهتوس

نـوآوري   ینـد آفر تسـریع  در کلیدي عامل متنوع، منابع
ــود عملکــرد  درون ــوآوري ســازمان ســازمانی و بهب ن

دانشگاهی  گرایش بخش .)Zhu et al., 2019(باشد  می
به کارآفرینی تحـت تـأثیر انتظـارات عملـی ناشـی از      

   دانـــش اســـت هـــاي بنیـــادین ازظهـــور نـــوآوري
)Wu and Zha, 2018( .    تحقیقـات مختلفـی در ایـن

زمینه انجام شده کـه بـه نتـایج برخـی از آنهـا اشـاره       
  شود. می

)، در تحقیـق خـود بـا    1399سهامی و همکـاران ( 
طراحی الگوي نوآوري باز با رویکـرد سـرمایه   عنوان 

 بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه      انسانی در صنعت فـوالد 
اجراي نوآوري باز با رویکرد سرمایه انسانی منجر بـه  

بـرد، افـزایش    -رابطه بـرد  ارتقاء دانش سازمان، ایجاد
اعتبار براي سازمان کسب قدرت و  سرمایه ارتباطی و

در تحقیق خود  ،)1398( حاتمی و شریفی .خواهد شد
ارائه مدل تبیین نقش مدیریت منـابع انسـانی   با عنوان 

بـه ایـن   ، نوآوري باز صـنعت رسـانه   در اجراي موفق
مؤلفـه  چهار مدیریت منابع انسانی با نتیجه رسیدند که 

کــارگیري منــابع انسـانی، فرهنــگ نوآورانــه منــابع  بـه 
سـازي منـابع   منابع انسانی و به انسانی، مدیریت دانش

 انسانی، نقش مثبت در اجراي موفـق نـوآوري بـاز در   
سـرائی و غفـاري    .سیما بر عهـده دارد  و سازمان صدا

بررسی تأثیر روابط مدیریتی در نـوآوري  )، در 1398(
هـاي فنـاور و   ظرفیت جذب در شرکته با توجه ب باز

روابط مـدیریتی باعـث تقویـت    بیان کردند که  ،نوآور
تقویت نوآوري بـاز در   نوآوري باز و ظرفیت جذب و

شود. در ایـن وضـعیت،   هاي فناور و نوآور میشرکت
را  هـاي ابتکـاري  طور مؤثر دانش و ایـده  ها بهشرکت

برداري کرده، دسترسی به طیف وسـیعی  کشف و بهره
 مدهوشـی و  .کنندها و منابع جدید را فراهم میاز ایده

موانـع  شناسـایی   در پژوهشی به )،1397کیاکجوري (
هاي استان مازنـدران پرداختنـد   دانشگاهدر باز نوآوري 

بنـدي کردنـد   و موانع نوآوري باز را به دو گروه دسته
که شامل موانع درونی و بیرونـی بـود. موانـع درونـی     
شامل عدم اعتماد میان کارکنان و اساتید، ضعف خلق 

ساختار نامناسـب سلسـله    ریک دانش،ایده و عدم تش
دانشـگاه آمـوزش محـور بـه جـاي       ،مراتبی و دولتـی 

دانشگاه کارآفرین، عدم توجـه مالکیـت فکـري، نبـود     
یک مدل کسب و کار مناسب، نبود انگیزه کافی بـراي  
همکاري متقابل و... ، و موانـع بیرونـی شـامل موانـع     

  بود. سیاسی، قانونی، نبود پایگاه جامع اطالعاتی و..
)، در یــک مطالعــه 1396و همکــاران ( صــفدري 

جامع  ینگاه مروري جامع به موضوعاتی نظیر مفاهیم،
ـ موفق يدیعوامل کل، روندها کردها،یرو م،یبر مفاه  تی

هـاي  نظران پرداختند. یافتـه از دید صاحب باز ينوآور
را در دو بعـد   باز ينوآور تیعوامل موفقاین پژوهش 

  بندي کرد:دسته
ــبکه   -1 ــامل ش ــازمانی ش ــد س ــارجی،  بع ــازي خ س

هـاي نـوآوري، هوشـمندي فنـاوري، ظرفیــت      واسـطه 
بعــد انســانی شــامل  -2کســب و کــار  جـذب، مــدل 

    فرهنگ، انگیزه، رهبري، و اعتماد.

Mohammadimehr )2021 ( هـاي  بررسی شاخصدر
دانشگاه کارآفرین در دانشگاه علوم پزشکی نظامی در 

 در کارآفرینی بر مؤثر که عوامل کرد بحران کرونا بیان
 مـدیریت،  شـامل  داخلـی  بعـد  دردانشـگاه   هـاي نظام

 بیرونی بعد در و پذیريتیم فرهنگ و سازمانی ساختار
هاي دولت حمایت و نگرش اقتصادي، وضعیت شامل
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 مطالعـه ) در Becker and Eube  )2018و مردم اسـت. 
 تأثیر دانشگاه قوانین و مقررات که کردندگزارش خود

ــارآفرینی  ــر ک ــاداري ب  دارد. در دانشــگاهمثبــت و معن
Virlée et al. )2015( نشـان دادنـد   خـود   پژوهش در

 ایجـاد  نیازمند رویکردهاي کارآفرینی در آموزش عالی
انداز مطلوب به آینده چشم بر مبتنی استراتژیک اهداف

ــ  ــر انتق ــان ب ــت و محقق ــاوري،  الاس ــت فن  ازحمای
نوآوري، آموزش مستمر، تقویت تحقیـق و  فرآیندهاي 

-تاکیـد   توسعه دانشگاهی، حمایت از مالکیت فکـري 

   کردند.
Wu and Zha )2018(     به این نتیجـه رسـیدند کـه

حیاتی در اقتصـاد   هايکارآفرین سازمان ،هايدانشگاه
اهمیـت و   اي و ملّـی هسـتند.  محلی، منطقـه  عو جوام
تحقیقات تجربی مورد ارزیابی  ها نیز از طریقتأثیر آن

ــی از آن  ــه برخ ــه ک ــأثیر  قرارگرفت ــد از: ت ــا عبارتن ه
گیـري  کارآفرین در شکل دادن به جهـت  هاي هدانشگا

 کارآفرینی یک مکان یا منطقه نفـوذ جمعـی، ظرفیـت   
ي توسـعه، رفـاه اجتمـاعی و    نوآورانه و کارآفرینی برا

عنـوان یـک کاتـالیزور     اه کارآفرین بهدانشگ .اقتصادي
کنـد کـه بـه    تسهیل کارآفرینی دانشگاه عمل مـی  براي

 دوشـ مـی  توسعه اقتصادي و اجتمـاعی منطقـه منجـر   
)Centobelli et al., 2019( .ــه ــگاه ب طــورکلی دانش

سازي نوآوري و همچنـین دانـش   تجاري کارآفرین بر
 دارد تأکیـد ها و مراکز تحقیقاتی تولید شده در دانشگاه

)Brito, 2018(.  
Žemaitis )2014( ــژوهش در ــوپ ــیط  دخ در مح

 در کـارآفرینی دانشگاهی به این نتیجه دست یافت که 
دانشگاه به عنـوان   کند کهصورتی بروز می دردانشگاه 

 اعضاي دانشـگاه ماننـد   و یک سازمان کارآفرین باشد
  داشته کارآفرینانه رفتار کارکنان و دانشجویان ،استادان

کارآفرین بودن باید استقالل عمل  براي دانشگاه .دنباش
  دي در رابطــه بـا دولــت و صـنعت داشــته باشــد.  زیـا 

 Van Looy et al )2011( تحقیق خود عوامل مـوثر  در

کارآفرینی دانشـگاهی را در ابعـاد مختلـف شـامل      بر
ــازمانی (در  ــل س ــل  عوام ــده عوام ــرایط  و برگیرن ش

فیزیکی)، غیر انسانی (عوامل نهادي) و نهایتـا عوامـل   
  فردي تقسیم بندي نمودند.

Munkongsujarit and Srivannaboon )2011 (
بنـدي کردنـد: نـوآوري    نوآوري باز را به دوگروه دسته

هـا از منـابع خـارجی بـه     سو که در آن، ایـده باز درون
آن، سو کـه در  داخل جریان دارند؛ و نوآوري باز برون

ها و اطالعات از شرکت به بیرون جریـان دارنـد.   ایده
کننـد  ها سعی مـی براي نوآوري باز درون سو، شرکت

ــده ــاي  ای ــرون از مرزه ــدي را از بی ــش جدی هــا و دان
شرکت، دریافت کنند. این دانش به شرکت این امکان 

دهد که به جاي انجام تمام تحقیق و توسـعه در  را می
حــل تکنولــوژیکی را در داخــل شــرکت، بهتــرین راه 

تري براي پاسخ به نیازهاي بازار، بـه  مدت زمان کوتاه
در تحقیقی ) 1393و همکاران (صفري  .وردنددست آ

ارتباط اعضاي هیات علمی با بخـش  به بررسی موانع 
صنعت پرداختنـد. نتـایج ایـن تحقیـق نشـان داد کـه       

تواننــد بــه طــرق مختلــف، از وجــود هــا مــیشـرکت 
ها در پژوهش خود به چندین آن .ه ببرندها بهردانشگاه

مورد از سودمندي ارتباط صنعت و دانشگاه پرداختنـد  
فــارغ التحصــیالن دانشــگاهی،  زایــیاز قبیــل اشــتغال

پردازي براي تولید محصوالت جدید با فرآیندهاي  ایده
 آشنا کردن بخش تحقیق و توسـعه صـنعت بـا   ، جدید
در فرآینـد   وحمایت مستقیم تحقیقات روز دنیا علم و
به  )Abouzeedan and Hedner )2011 .صنعت توسعه

بررسی تعامالت میـان صـنعت و دانشـگاه پرداختنـد.     
الگوهاي تعاملی صنعت و  ها به این امر رسیدند که آن

 هاي مختلف ارائـه نمـود.  توان در قالبدانشگاه را می
هــایی بــراي ارتبــاط هرچــه بیشــتر میــان هــا روشآن

ــد کــه عبارتنــد از:  پیشــنهاددانشــگاه و صــنعت  کردن
 ها، جلسات مشـاوره و ها و نشستبرگزاري کنفرانس

ــنعت و   ــین ص ــوافقی ب ــاربردي ت ــات ک انجــام تحقیق
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ساخت تاسیسات و ساختمان (حمایت مالی  دانشگاه،
 ایجـاد  هـا، آزمایشـگاه  صنعت براي ساخت تاسیسات،

ــاتی مشــترك، مرکــز رشــد، ــز تحقیق تاســیس  مراک
و  زالــی وتحقیقــات مشــترك.آمــوزش  هــا)، شــرکت
بـا هـدف تبیـین    در پژوهش خـود   ،)1392( همکاران

ــارآفرینی   ــر ک ــه ب ــگ ســازمانی کارآفرینان ــاثیر فرهن ت
کـه  به این نتیجه رسیدند  دانشگاهی در دانشگاه تهران

کارآفرینانه بر کـارآفرینی دانشـگاهی    فرهنگ سازمانی
انه، تاثیر دارد و در میان ابعاد فرهنگ سازمانی کارآفرین

به ترین رتبه را  پیشگامی باالترین و ارتباطات باز پایین
بـا انجـام    ،)1392فیضـی و همکـاران (  . دست آورنـد 

تحقیقات خود در زمینه کـارآفرینی سـازمانی بـه ایـن     
هاي کارآفرین بایسـتی داراي  نتیجه رسیدند که سازمان

هاي ذیل باشند کـه عبارتنـد از توفیـق طلبـی،     ویژگی
پذیري و اعتماد به نفس باال. ي، ریسکخالقیت، نوآور

در پـژوهش خـود بـه ایـن      ،)1398(همکاران ضیا و 
هـاي کارآفرینانـه   چه براي فعالیتنتیجه رسیدند که آن

سازمانی حیاتی است دسترسی به اطالعات الزم براي 
هـا بـه ایـن    هاي کارآفرینی است. آنتشخیص فرصت

کارآفرینی سازمانی نتیجه رسیدند که اقداماتی منجر به 
پیشـگامی،   بندي نمود:توان در هشت گروه طبقهرا می

اعتمـاد   طلبـی،  اسـتقالل   ،پـذیري ریسکابتکارعمل، 
جـو   تجدیـد سـاختار سـازمانی،    پذیري،رقابت ،بنفس

   .کارآفرینی سازمانی و نوآوري
Kawai   )2017( اي بــــه ارزیــــابی  در مطالعــــه

دانشـگاهی در  ان گفرینی دانش آموختآهاي کار ویژگی
ها ند. آناندازي و توسعه کسب و کار پرداختمرحله راه

تـرین شایسـتگی   کـه مهـم   نـد کرد در نتایج خود بیان
انـدازي و توسـعه    فرینان دانشگاهی در مرحلـه راه آکار

ها است. از طرف دیگـر  بلند پروازي آن ،کسب و کار
ویژگی خطرپذیري در  در مرحله توسعه کسب و کار،

 انـدازي،  امـا در مرحلـه راه   ،اهمیت قرار داردرتبه دوم 
فرینـان دانشـگاهی در رتبـه    آویژگی اعتماد بـنفس کار 

این  بهخود  مطالعهدر  )West et al. )2014 .دوم است
 انسانى روىــنی از استفاده با هابنگاه که رسیدند نتیجه

 و اورانهـــفن (منابع خود داخلى هاىظرفیت و کارآمد
 ایـده  بـه  هـا) قـادر  سایرشایسـتگى  و باال دانش سطح

 و جدیـد  هايفناوري شناسایى خارج، ازمحیط گرفتن
 نیازهـا  با آن و تطبیق هاایده وجذب مشتریان نیازهاى

ـ  و بـود  خواهنـد  سازمان هاىارزش و  وسـیله  یـن ه اب
 حرکـت  بـاز  نـوآورى  تقویـت  و سـازى پیاده درجهت

  .کنند می
Ades et al. )2013(       بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه

ــاز ــوآوري ب نیازمنــد توســعه هــا درســازمان اجــراي ن
فرهنـگ سـازمانی،    عبارتنـد از  کـه  هایی استفعالیت

نـوآوري   هاي مرتبط بـا فعالیت در درگیر مهارت افراد
از  ها براي دستیابی به نتایج مورد نظـر انگیزه آن و باز

ادبیات بنابراین بررسی  کارگیري نوآوري باز.ه طریق ب
مرور پیشینه تحقیق بیانگر این نکتـه اسـت    موضوع و

که در اغلب مطالعات یاد شده بررسی یک مدل جامع 
در زمینه کارآفرینی درون سازمانی مبتنی بـر نـوآوري   

لـذا  ، باز در دانشگاه مورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت    
ي حاضر در صدد پرکردن شکاف دانشـی یـاد   مطالعه

   است. شده بوده
  تحقیقروش 
شناسـی ایـن تحقیـق در دو     به لحاظ فرآیند روش

). مرحله 1مرحله متوالی به انجام رسیده است (شکل 
نخست این تحقیق با هدف شناسایی و استخراج ابعاد 

کارآفرینی هاي فرعی) ها (تمهاي اصلی) و زیرشاخه(تم
، انجام شد. نمونـه  درون سازمانی مبتنی بر نوآوري باز

 که در بر گیرنده تیم خبرگانآماري این قسمت شامل 
نظـر در حـوزه    معـاونین صـاحب   مدیران ونفر از  22

مراکز کارآفرینی و مراکز  کارآفرینی در دانشگاه، مدیران
رشد واحـدهاي فنـاور و مـدیران ارتبـاط بـا صـنعت       

نظران علمی داراي تخصص و  دانشگاه پیام نور، صاحب
مرکـز و   10مفید فعال درحوزه کـارآفرینی در  تجارب
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گلسـتان،   اسـتان (نورکشور  واحد فعال دانشگاهی پیام
رضـوي، اصـفهان،    خراسـان  تهـران،  مازندران، گیالن،

 )و بلوچسـتان  آذربایجان غربی، یزد، بوشهر، سیسـتان 
بر اسـاس روش گلولـه برفـی    ها که انتخاب آن بودند

 گیري از تکنیک صورت گرفت.  در این قسمت با بهره
تم اصلی (ابعاد) و  7هاي کانونی و مصاحبه تعداد گروه

هاي کارآفرینی ، به عنوان مؤلفهها)تم فرعی (شاخه 20
، شـناخته شـدند   درون سازمانی مبتنی بر نوآوري بـاز 

). دستاورد مرحله نخست که در مرحله بعدي 1(شکل 
جهت به کارگیري در پرسشـنامه بخـش کمـی مـورد     

هـاي اصـلی و   ه قرار گرفت، شامل توافق بر تماستفاد
فرعی بیان شد بود. سپس با طراحی پرسشنامه مبتنی بر 

ــی (  ــد تحلیــل سلســله مراتب  AHP(1چــارچوب فرآین
هاي اصلی و فرعی انجام شد و مقایسات زوجی این تم

اج شـد. مقایسـات زوجـی از    هاي مربوطه استخر وزن
د و تخصیص تحلیل ش Expert Choiceافزار  طریق نرم

هاي اصلی و فرعـی بـر اسـاس    وزن به هر کدام از تم
هاي کارآفرینی درون میزان اهمیت آنها به عنوان مؤلفه

سازمانی مبتنی بر نوآوري باز با توجه به شرایط دانشگاه 
  پیام نور انجام شد و اولویت عوامل مشخص شد. 

هــاي کــارآفرینی درون مؤلفــهشناســایی : گــام اول
 ).AHP(براساس مدل  ،نوآوري بازبرمبتنیسازمانی 

بعد  -ابعاد نوآوري باز عبارتند از: الف :تم اصلی اول
  .بعد انسانی -سازمانی، ب

  هاي فرعی:  تم
-1 هـاي بعـد سـازمانی عبارتنـد از:    زیر شاخه -الف

  ،     ساختاري –3 ،محتوایی –2 ،فرآیند
رهبري،  -1هاي بعد انسانی عبارتند از: زیر شاخه -ب
  .فرهنگ -3 ،عوامل انگیزشی -2

                                                             
1. Analytical Hierarchical Process 

   باشـد کـه   زیر شاخه فرآیند، شامل سه مولفـه مـی
فرآیند درون به بیـرون، فرآینـد بیـرون بـه      عبارتند از:

 درون، فرآیند همراه.

: هدف این فرآیند ایجاد روابـط  فرآیند درون به بیرون
برداري تجـاري از  هاي بیرونی به منظور بهرهبا سازمان

در بازارهــاي مختلــف اســت. از     اندانــش ســازم  
توان به فـروش فنـاوري   فرآیندهاي درون به بیرون می

ها، کپی رایت یـا  درون سازمان (مالکیت فکري، پتنت
هـاي  عالیم تجاري)، فروش لیسانس، ایجـاد شـرکت  

گـذاري  هـاي نـوآوري، سـرمایه   زایشی، فروش پروژه
سازي فنـاوري، تـامین خـدمات    مشترك براي تجاري

پـذیر شـرکتی و   گذاري مخـاطره علمی، سرمایه فنی و
 ,Abulrub and Leeاتحادهـاي نـابرابر اشـاره کـرد (    

2012.(  
مندي از : هدف این فرآیند بهرهفرآیند بیرون به درون

دانش بیرونی است. ایـن فرآینـدها بـه ایجـاد روابـط      
ها یا افراد بیرونی، با هدف دسـتیابی  سازمان با سازمان

می و فنی به منظور بهبود نوآوري هاي علبه شایستگی
کنند. از فرآیندهاي بیرون بـه درون  سازمان، کمک می

توان به خرید لیسانس و فناوري (مالکیـت فکـري،   می
هـا، کپـی رایـت یـا عالیـم تجـاري)، اکتسـاب،        پتنت

گـذاري مشـترك،   گذاري سهام اقلیت، سـرمایه سرمایه
مین گذاري غیرمشترك)، روابط با تـا همکاري (سرمایه

کنندگان، قراردادهاي تحقیق و توسـعه و تـامین وجـه    
پژوهش، خرید خدمات فنی و علمی، اتحـاد نـابرابر،   
برنــد مشــترك و بــرون ســپاري اشــاره کــرد (ضــیا و 

  ).1398همکاران، 
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  AHPنمودار درخت سلسله مراتبی مدل  -1شکل 

  
هاي جدید است در دنیایی که پر از ایده :فرآیند همراه

هـاي تحقیقـاتی دولتـی و    ویـژه سـازمان  ها بـه سازمان
هاي نوید بخش ها باید یاد بگیرند چگونه ایدهدانشگاه

بیرونی را شناسایی و ارزیابی کرده و با پیوند زدن آنها 
 .ها ارزشی را اضافه کنندبا دانش درونی سازمان به آن

محاسن انجام تحقیق و توسعه داخلی، گذشته  یکی از
از افزایش قدرت جذب فنـاوري، یـادگیري ناشـی از    

هـاي   گیـري  تصمیم، ساس شدن به محیطانجام کار، ح
رقبا، وقـوف بـر نیازهـاي سـایر بازارهـاي تجـاري و       

روندهاي توسعه علم و فنـاوري   و موسسات پژوهشی
 توان آن را آگـاهی رقـابتی نامیـد   که مجموعاً می است

توانـد  این آگاهی مـی ). 1397 کیاجوري،و مدهوشی (
توسعه هاي ها و فناوريدر خدمت بازاریابی براي ایده

ي فاقد مصـرف داخلـی قـرار گرفتـه و پیشـنهاد      یافته
ي الزامـاً همـه   .انتقال فناوري به بیرون را موجب شود

هاي تحقیقاتی فرصت و بخش یافته درهاي توسعهایده
ي مسیر توسـعه در داخـل مرکـز    جایگاهی براي ادامه

عمــالً بـه کنـاري گذاشــته    یابنـد و نمـی  ی راتحقیقـات 
ــی ــن   م ــه ای ــوند ک ــره ش ــاهش به ــاي ک ــه معن وري ب

هـا  هـاي تحقیقـاتی اسـت امـا سـازمان     گذاري سرمایه
شان توسط برداري از دانشتوانند با دادن اجازه بهره می

مشارکت خود در ارتقاي رفاه جامعه و قدرت  ،دیگران
 ،فیضــی و همکــاران( رقابــت ملــی را افــزایش دهنــد

1392(.  
 عبارتند از:که  باشد، شامل چهارمولفه میمحتوایی 

مؤسسات آموزشـی  براي  دانشگاه:مدیریت دانش در 
ینـد  آگونه تعریـف شـده اسـت: فر   مدیریت دانش این

انتشار اطالعـات،   سیستماتیک و سازمان یافته خلـق و
ــش صــریح  انتخــاب، خــالص ســازي و گســترش دان

 منحصر بـه  و ضـمنی بـراي ایجـاد ارزشـی )آشـکار(
 یـادگیري  کردن محیطتواند براي مستحکم که می فرد

طبـق ایـن    بـر . گیـردقـرار اسـتفاده مـورد تـدریس و 
تعریف، نقش اصلی ایـن مؤسسـات مـدیریت کـردن     

است تا بتوانند عملکرد دانش  )صریح ضمنی و(دانش 
 را براي توسـعه و پیشـرفت جامعـه افــزایش دهنــد  

)Ketidis et al., 2012.(  
نوآوري در یک سـازمان    :آوري و ذخیره دانشجمع

آوري و ذخیـره دانـش جدیـد    به میزان زیادي به جمع
ها براي حل مسائل نیاز همچنین، سازمان. بستگی دارد

ها و افراد دارند؛ در ایـن  به انتقال مؤثر دانش بین گروه
در  هـاي موجـود  هنگامی که دانش بـین گـروه   یندآفر

 گروه هاي موجود در یکدهسازمان انتقال داده شود، ای
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هاي جدید و نو در گروه دیگـر ظـاهر   صورت ایده به
آوري و ادغـام مسـتمر دانـش    در کل، جمـع  .دنشومی

نوآوري منجر خواهد شد؛ به عبـارت دیگـر،    جدید به
هاي ملمـوس و  هنگامی که کارکنان در سازمان تجربه

خـود را بـا دیگـران تسـهیم کننـد، خالقیـت و        دانش
بنابراین، تسهیم دانـش بـراي   یابد. نوآوري افزایش می

سـرایی و  ( اکتشافی و انتفاعی ضروري اسـت  نوآوري
  ).1398غفاري، 
ــق و ــار خل ــش  انتش ــگاه دردان ــگاه :دانش ــا دانش ه

 ترین مراکز تولید و اشاعه دانـش هسـتند. ایجـاد    هعمد
ها و در نتیجه، خلق دانش جدید از دیربـاز از  نوآوري

 شـمار  بـه مهمترین کارکردهاي مؤسسات دانشـگاهی  
محـیط پویـا و در    در این خصوص، در .آمده استیم

هـایی  حال تغییر امروزي مؤسسات آموزشی موفـق آن 
جدیـد تولیـد و    طور مداوم دانش هستند که بتوانند به

 طور گسترده در سرتاسر سازمان منتشـر کننـد  آن را به
)Ketidis et al., 2012.( ها براي حل همچنین، سازمان

هـا و افـراد   انتقال مؤثر دانش بین گـروه مسائل نیاز به 
هـاي  هنگامی که دانش بین گروه یندآدارند؛ در این فر

هـاي موجـود   موجود در سازمان انتقال داده شود، ایده
هاي جدید و نو در گروه صورت ایده به در یک گروه

آوري و ادغام مستمر در کل، جمع .شوددیگر ظاهر می
بـه عبـارت    .خواهد شدنوآوري منجر  دانش جدید به

هـاي  دیگر، هنگامی کـه کارکنـان در سـازمان تجربـه    
خـود را بـا دیگـران تسـهیم کننـد،       ملموس و دانـش 

یابد. بنـابراین، تسـهیم   خالقیت و نوآوري افزایش می
 اکتشافی و انتفاعی ضروري است دانش براي نوآوري

)Ketidis et al., 2012.( 

تغییر یافتـه و  امروزه، محیط جهانی  :بکارگیري دانش
گیــري و عملیــاتی در مؤسســات ینــدهاي تصــمیمآفر

تر از گذشته شده است. این سریع آموزشـی پویـاتر و
هـاي فراوانـی از جملـه تغییـرات     مؤسسات با چالش

هـا، تقاضـاي متنـوع    نظـام  سریع فنـاوري، گســترش  

هاي آموزشی و نیاز بـه تطبیــق   جامعه، افزایش هزینه
 در نتیجه، بـه  .اندمواجه عـاتبـا عصـر دانـش و اطال

کــارگیري روشــی بــراي ایجــاد و مــدیریت دانــش و 
امـري ضـروري    سـازي آن در ایـن مؤسســات پیـاده
  است.

 براي مدیریت موفق دانش بیرون : ختار سازمانیسا
سازمان نیاز به اختصاص ساختار سـازمانی اسـت کـه    
دستیابی به دانش بیرونی و یکپـارچگی آن بـا فرآینـد    

ساختاري براي  چنین .پذیر باشدامکاننوآوري سازمان 
 منـد هاي درون سازمان به بیرون سـازمان نیاز ارائه ایده

سـازمانی  سـاختار  ). Abulrub and Lee, 2012( است
: کـارگیري نـوآوري بـاز شـامل    مورد نیـاز جهـت بـه   

  است.  نوآوريو  ، پیشگامیپذیري، نوسازيریسک
هـاي کارآفرینانـه   بازتـابی از فعالیـت   :پـذیري ریسک

هاي سنگین یـا تعهـد منـابع    سازمان مانند تقبل بدهی
بزرگ در جهت به دست آوردن بازدهی باال از طریـق  

پـذیري  همچنین ریسـک  ت.هاي بازار اسدرك فرصت
هـاي  اشاره به تمایل سازمان بـراي حمایـت از پـروژه   

ها نوآورانه دارد حتی زمانی که نتیجه حاصل از فعالیت
اي از . عـده )Bogers et al., 2018(نامشـخص باشـد   

ــین  ــه    محقق ــد ب ــدیران ارش ــل م ــه تمای ــد ک معتقدن
پذیري، تعهد تمامی سـازمان را بـه نـوآوري و     ریسک

  کند. ي تشویق و تسهیل میپذیرمسئولیت
اي هایی دارد که داراي ارادهاشاره به سازمان: پیشگامی

براي رهبري بـازار و همچنـین دوراندیشـی بـراي بـه      
هـا همیشـه   ها دارند، حتی اگر آندست آوردن فرصت

 همچنین پیشگامی به .اولین براي ورود به بازار نباشند
هاي جدید در بازار تعریـف  عنوان دنبال کردن فرصت

ـ  تواننـد فعاالنـه از  هـا مـی  شود کـه سـازمان  می ق طری
بینی ها در بازار، پیشبینی تقاضاي آینده و فرصت پیش

ــی     ــیط و معرف ــکل دادن مح ــور، ش ــاي نوظه بازاره
 محصوالت و برندهاي جدید قبل از رقبـا عمـل کننـد   

)Shan et al., 2016.(  
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کـه عبارتنـد    باشد، شامل سه زیر شاخه میبعد انسانی
  ، فرهنگ.عوامل انگیزش ،(مدیریت) رهبري-1 از:
 باشـد شامل دو زیر مولفه مـی  :(مدیریت) رهبري 

 .حمایت مدیریت ،سبک رهبري که عبارتند از:
هاي بیرونی تنهـا   نظور منفعت کامل از فرصتبه م

هاي فنی کافی نیست بلکه تغییـر بنیـادي   تغییر سیستم
گرا نیاز است و مدیریت نقش برون براي افزایش تفکر

تحقیقات زیادي بـه  . کندمهمی در این تحول بازي می
حمایت مدیریت ارشـد بـه عنـوان اولـین قـدم بـراي       

تعهـد   .انـد حرکت به سمت نوآوري بـاز تأکیـد کـرده   
کامل مدیریت در رابطه با فرایند گذر از نوآوري بسته 

هـاي نـوآوري بـاز در    کند که طـرح به باز تضمین می
  لویت خواهد بود. او
 کـه   باشـد  شامل سه مولفـه مـی   :عوامل انگیزشی

 محـوري، شایسـته  ترفیع، و پاداش مدیریت عبارتند از:
هـایی  تواند کانالپاداش می مدیریت. کارکنان رضایت

را ایجاد کند که از طریق آن دانش بتواند جریان یابـد 
عنــوان  هــاي پــاداش بــهباشــد. نظــام و در دســـترس

هاي مدیریت توانند از فعالیتمیانگیزشی هاي ظرفیت
هـا یـک عامـل    ایـن سیسـتم  . دانـش حمایـت کننــد 

مهمی هستند که رفتار فـردي و تصــمیمات   انگیزشی
انتقـال دانـش را    دربــاره خلــق و  اساتید  وکارکنـان 

هـا بـراي   تـوان از آن دهنـد. مـی   تحت تأثیر قـرار مـی  
 بــراي تســهیم دانــش   برانگیختن و ترغیب کارکنان 

هـاي  تحقیقات نشان داده است که پاداش .استفاده کرد
توانـد موجـب افـزایش انگیـزه      درونی و بیرونـی مـی  

هـاي نـو و توسـعه    ایـده  در ارائــه اساتید  وکارکنـان 
  ). Shan et al., 2016( محصول و خدمات جدید شود

 از: کـه عبارتنـد   باشدشامل دو مولفه می :فرهنگ 

  .فرهنگ همکاري ،اعتماد  فرهنگ
فرهنگ سازمانی همانند ساختار سـازمانی، رفتــار  

کنـد و  دهد و کنترل مـی سازمان را شکل می افـراد در
هاي مختلف را تحـت تـأثیر   واکنش افراد در وضعیت

فرهنگ مـؤثر سـازمانی از طریــق   یک .دهـدقرار می
مناسب براي مبادلـه دانـش و    فـراهم کـردن محیطـی

توانـد نقـش مهـم هاي دانش محور مـیحمایت فعالیت
-بسیاري از مطالعات نشان می .و مـؤثري را ایفـا کنـد

اصلی در تعیـین اثربخشـی    دهنـد کـه فرهنـگ عامـل
یکـی از   مشـارکت  همکـاري و تسهیم دانـش اسـت.   

 که موجبهـاي راهبـردي منـابع انسـانی اسـت رویـه
 هـا ها وسـازمان دانشگاهافراد در همکاري  ومشارکت 

هـایی را بـراي تشـویق و    موقعیـت همچنـین   شود.می
نـو و مبادلـه    هـاي ترغیب کارکنان به منظور ارائه ایده

 همکـاري  و کند. بنـابراین، مشــارکت  دانش ایجاد می
-حل مسائل و تصمیم در اساتید در دانشگاه کارکنان و

در  ها راتواند تعهد، مشارکت و درگیري آنها میگیري
  ).Bogers et al., 2018( سازمان افزایش دهـد

  
  هایافته

همان طور که گفته شد در ایـن تحقیـق هـدف از    
هــاي ابعــاد و مؤلفـه تعیــین وزن نسـبی   AHPکـاربرد  

اهمیـت نسـبی   بنابراین براي تعیین  نوآوري باز است.
هاي زوجی  مقایسهابعاد و عوامل سطوح مختلف، ابتدا 

شـده کـه نتـایج آن     انجـام براي تعیین وزن نسبی آنها 
(عوامـل نشـان داده شـده در    براي عوامل سـطح اول  

نشان داده شده است. شایان ذکر  1در جدول  )1شکل 
گیرندگان و به  است که براي لحاظ کردن تعدد تصمیم

گیري گروهـی   ها در یک تصمیم دست آوردن قضاوت
ی براي تعیین عناصر ماتریس تصمیم از میانگین هندس

هـاي  نـرخ ناسـازگاري قضـاوت    .استفاده شده اسـت 
هاي مورد نظر نشان داده شده زوجی در انتهاي جدول

اســت،  1/0کـه در همــه مـوارد ایــن مقـدار کمتــر از    
 آن در مقایسـات زوجـی   تـوان گفـت کـه   می بنابراین
   ، سازگاري در قضاوت خبرگان وجود دارد.ماتریس
کـه اوزان   شـود مالحظـه مـی   1جـدول   توجه بـه با 

با وزن  یرونیو توسعه ب یقتحقیعنی فرآیند عوامل فرعی 
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و توسـعه   یـق تحقدر رتبه اول و پس از آن  604/0نسبی 
در رتبه دوم و عامل همراه بـا   271/0ی با وزن نسبی درون

اوزان در رتبه سوم اهمیـت قـرار دارد.    125/0وزن نسبی 
دهــد کــه ســاختار ســازمانی نشــان مــیعوامــل فرعــی 

در رتبه اول و پـس از   577/0پذیري با وزن نسبی  ریسک
بـا   پیشگامیدر رتبه دوم و  313/0نوسازي با وزن نسبی 

در رتبه سوم و نوآوري بـا وزن نسـبی    068/0وزن نسبی 

  در رتبه چهارم اهمیت قرار دارد.   042/0
دهـد کـه   محتـوایی نشـان مـی   اوزان عوامل فرعی 

در رتبـه اول و   535/0با وزن نسبی  عامل خلق دانش
با وزن نسـبی  حفظ و نگهداري دانش پس از آن عامل 

ــه دوم و  225/0 ــشدر رتب ــال دان ــا وزن نســبی  انتق ب
با وزن نسـبی   بکارگیري دانشدر رتبه سوم و  182/0
  در رتبه چهارم اهمیت قرار دارد.  058/0

  
  کارآفرینی درون سازمانی مبتنی بر نوآوري بازي هامؤلفهمحاسبه اوزان نتایج  -1 جدول

  
عامـل  دهد که رهبري نشان میاوزان عوامل فرعی 

در رتبه اول و پس  713/0سبک رهبري با وزن نسبی 
در  287/0با وزن نسـبی   حمایت مدیریتاز آن عامل 

عوامـل  اوزان عوامل فرعی رتبه دوم اهمیت قرار دارد. 
مدیریت پـاداش بـا    یستمسدهد که انگیزشی نشان می

شایسـته  در رتبه اول و پـس از آن   581/0وزن نسبی 
در رتبـه دوم و عامـل    293/0بـا وزن نسـبی    محوري

در رتبه سوم اهمیت  126/0با وزن نسبی  امنیت شغلی
  قرار دارد. 

دهـد کـه   فرهنـگ نشـان مـی   اوزان عوامل فرعـی  
 در رتبه اول و پس 550/0فرهنگ اعتماد با وزن نسبی 

در رتبـه   450/0رهنگ همکاري با وزن نسـبی  از آن ف
ــدول    ــین ج ــرار دارد. همچن ــت ق ــایج  2دوم اهمی نت

کارآفرینی درون سازمانی مبتنی بر  محاسبه اوزان ابعاد

وزن محلی   وزن نهایی  رتبه
وزن عوامل   عوامل فرعی  عوامل فرعی

  عوامل اصلی  اصلی

1  173/0   تحقیق و توسعه بیرونی  604/0 
287/0   تحقیق و توسعه درونی  271/0 077/0  4  فرآیند 

  همراه 125/0 035/0  9
  ریسک پذیري  577/0 130/0 2

  نوسازي  313/0 070/0 7  ساختار سازمانی  226/0
 پیشگامی 068/0 015/0 16
 نوآوري 042/0  009/0  17
  خلق دانش  535/0 060/0 5

  حفظ و نگهداري دانش  225/0 025/0 13  محتوایی  113/0
  انتقال دانش  182/0  020/0  14
  بکارگیري دانش  058/0  006/0  18
 حمایت مدیریت  287/0  0295/0  11  رهبري  103/0 سبک رهبري  713/0  073/0  6
 پاداش  581/0  082/0  3

154/0  شایسته ساالري  293/0  041/0  8  عوامل انگیزشی 
 رضایت کارکنان 126/0  017/0  15
 فرهنگ همکاري  450/0  027/0  12  فرهنگ  072/0 فرهنگ اعتماد  550/0  033/0  10
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را با استفاده از تلفیـق مـاتریس مقایسـات     نوآوري باز
شـود کـه   دهد. مشـاهده مـی  زوجی این ابعاد نشان می

در رتبه اول و پـس   287/0مؤلفه فرآیند با وزن نسبی 
در رتبـه   226/0از آن ساختار سازمانی با وزن نسـبی  
در رتبـه   154/0دوم و عوامل انگیزشی با وزن نسـبی  

در رتبه چهارم و  147/0سوم و محتوایی با وزن نسبی 
در رتبه پـنجم و فرهنـگ    113/0رهبري با وزن نسبی 

  در رتبه ششم اهمیت قرار دارد.  072/0با وزن نسبی 
  

  
  کارآفرینی درون سازمانی مبتنی بر نوآوري باز محاسبه اوزان ابعادنتایج  -2جدول 

  فرهنگ  وزن  رتبه
عوامل 
 انگیزشی

 رهبري
ساختار 

 یسازمان
  عوامل اصلی  فرایند محتوایی

1  287/0  82/4  57/1  13/2  57/2  44/1   فرآیند  1 
4 147/0  62/1  4/1  54/1  41/3  محتوایی 694/0 1 

2 226/0  09/3  23/1  72/1  ساختار سازمانی 389/0 293/0 1 

  رهبري  469/0 649/0  581/0  1 06/1  23/1  113/0  5
  عوامل انگیزشی  636/0 714/0  813/0  943/0 1  34/3  154/0  3
  فرهنگ  207/0 617/0  323/0  813/0 299/0  1  072/0  6

IR= 05/0 < 1/0  

  
 گیرينتیجه

هـایی   بسیاري از کشـورهاي دنیـا بـه دنبـال روش    
تولید دانش در کنار انتشار موفق براي انتقـال دانـش و   

هـاي  فناوري از تحقیقات دانشـگاهی از طریـق کانـال   
دانشـگاه بـه معنـی     کـارآفرینی در  .کارآفرینی هسـتند 
ها در توسـعه اقتصـادي اسـت و بـه     مشارکت دانشگاه

هـاي  را تنظـیم تمـام فعالیـت    تـوان آن جامع مـی  طور
ــر ــاتی و عناص ــجویان  عملی ــم از دانش ــگاهی اع  ،دانش

مسئوالن دانشگاه و کارکنان به نحوي کـه در   ،استادان
طی مراحل نوآوري و رقابتی شدن اقتصـاد محلـی در   

ــرمایه   ــزایش س ــانی و اف ــی و جه ــاي مل ــاي بازاره ه
دانست. نوآوري بـاز   ،اجتماعی آن کشور شرکت کنند

در دانشگاه در واقع درگیري مسـتقیم دانشـگاهیان در   
باشــد و کارآفرینــان ســازي تحقیقاتشــان مــیتجــاري

یند انتقال فنـاوري  آدانشگاهی را مهمترین بازیگران فر
دانـش   کنـد کـه بـا   از دانشگاه به صنعت معرفـی مـی  

تجــاري شــدن وارد بــازار شــده و کســب و کارهــاي 
   د.کنمی کارآفرین ایجاد

ــاد و  ــدي ابع ــه بن ــایج حاصــل از رتب  براســاس نت
هاي کارآفرینی درون سازمانی مبتنـی برنـوآوري    مولفه

تحلیل سلسله مراتبی  که با استفاده از روش فرآیند باز،
سازمانی نسـبت  که بعد  دست آمده مشخص گردید به

 به بعد انسانی از اولویـت بیشـتري برخـوردار اسـت.    
 هـاي بعـد سـازمانی بـه ترتیـب     مولفـه  همچنین سایر

هـاي  مولفـه  هـاي فرآینـد،  مولفـه  :اولویت عبارتنـد از 
در  باشـد. مـی ، هـاي محتـوایی  مولفه، ساختار سازمانی

 ترتیـب  بنـدي بـه  هـاي فرآینـد اولویـت   میان زیرمولفه
، تحقیـق و  توسـعه بیرونـی   تحقیـق و  عبارت است از

هاي مولفه در میان زیرباشد.  می همراه و توسعه درونی
 عبارت است از ترتیب بندي بهساختار سازمانی اولویت

باشـد.   می نوآوري پیشگامی و ،نوسازي پذیري،ریسک
تحقیقـات در زمینـه کـارآفرینی درون     هـا بـا  این یافته

رمضـان  ؛ 1383 ،وپاکج( وري بازآنو سازمانی مبتنی بر
 ،و همکـاران  ؛ پرهیزگـار 1393 و همکـاران،  پورنرگسی

، )Arafeh, 2016( پــذیري میــزان ریســک ، )1393
در میـان   ) مطابقـت دارنـد.  Arafeh, 2016(نـوآوري  
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 شـامل  بندي به ترتیـب هاي محتوایی اولویتزیرمولفه
 ، وانتقـال دانـش   ،حفظ و نگهداري دانش خلق دانش،

هاي بعـد  بندي مولفهاولویت باشد.می بکارگیري دانش
 و ، رهبـري شـامل عوامـل انگیزشـی    ترتیـب انسانی به

هـاي انگیزشـی   در میـان زیرمولفـه   باشـد. می فرهنگ
ــت ــب: اولویـ ــه ترتیـ ــدي بـ ــاداش بنـ )، 082/0( پـ

 )017/0( )، رضـایت کارکنـان  041/0ساالري ( شایسته
ی ر زمینـه کـارآفرین  تحقیقات د ها باباشد. این یافتهمی

) Arafeh, 2016(رضــایت شــغلی درون ســازمانی و 
هـــاي رهبـــري در میـــان زیرمولفـــه مطابقـــت دارد.

 بندي به ترتیب عبارت است از سبک رهبري و اولویت
هـاي  میـان زیرمولفـه   باشـد. در مـی  حمایت مدیریت
و  شامل فرهنگ اعتماد بندي به ترتیبفرهنگ اولویت

تحقیقـات در   ها باباشد. این یافتهمی فرهنگ همکاري
ــارآفرینی درون ــه ک ــازمانی زمین ــه س ــگ در زمین فرهن

 ،وج(پـاک  فرهنـگ اعتمـاد   ،)Baltar, 2015( همکـاري 
 )1393 ،و همکـاران  پرهیزگار؛ ،1399، سهامی؛ 1383

دانشگاه مدیریت دهند که یافته نشان می .مطابقت دارد
پیام نور با توجه به ماموریت سازمانی خود به موضوع 

، تـدابیر و اقـداماتی را در   توجه داشته استکارآفرینی 
اجـرا نمـوده اسـت؛ از ایـن جملـه       این راستا طرح و

توان به تأسـیس مراکـز رشـد و نـوآوري؛ تسـهیل       می
 درکز رشـد  امرایجاد  ،بنیان فعالشرکت دانش استقرار

دانشگاه و ایجاد بستر الزم براي کارآفرینی و آمـادگی  
ورود به بـازار کـار    آموختگان این دانشگاه برايدانش

هـاي دانشـگاه اشـاره نمـود.     عنوان یکی از اولویت به
ــی ــیر     ب ــور در مس ــام ن ــگاه پی ــت دانش ــد، حرک تردی

ــک الگــوي   ــد برخــورداري از ی کارآفرینــانگی، نیازمن
هـاي  مقتضی متناسب با ساختار، کـارکرد و ماموریـت  

سپاري برون گرچه دانشگاه پیام نور این دانشگاه است.
 شـده،  گیري از منابع مستقل سـازماندهی بهره ،آموزش

سـاختار سـازمانی    توسعه کمی و کیفـی مراکـز تابعـه   
ها در ضعف زقرار داده اما بسیاري امتفاوت را مد نظر 

هـاي ایـن   یمشـ زمینه کارآفرینی به سازماندهی و خط
وجود مراکز رشد و دفاتر انتقـال   .گردددانشگاه بر می

باط بـین دانشـگاه و صـنعت    فناوري براي برقراري ارت
ایـن امـر در دانشـگاه پیـام نـور از       و ضروري اسـت 

امکانات فیزیکی از حیث  .اولویت اول برخوردار است
وجود مراکز مشاوره و آمـوزش کـارآفرینی و کمیـت    

ها بـر اسـاس نیازهـاي    مراکز آموزشی و پراکندگی آن
 .اي بر توسعه کـارآفرینی دانشـگاهی تـاثیر دارد   منطقه

فرینی آهـاي کـار  دانشـگاهی فعالیـت   کـه در  براي این
باید کارآفرینی ماموریت اصلی دانشـگاه   صورت گیرد

ـ  ه باشد و اتخاذ چنین استراتژي در مرحله اول قائدتا ب
ایجـاد   تشـویق و  عهده مدیران ارشد سـازمان اسـت.  

طـور   همـین  ،اعضاي علمی انگیزه در میان کارکنان و
 تمـاعی دانشـجویان و  جاکاري براي تعامل وایجاد ساز

هـاي همگـرا و   جذب اعضاي علمی با مهارت ،اساتید
تقویـت  سـبب   کـه  هـا هاي الزم براي آنوجود انگیزه

، ضرورت شودهاي دانشگاهی میتحقیق و توسعه تیم
تعریـف محورهـاي    حمایت از مالکیت فکـري،  .دارد

رینانـه  هاي کارآفپژوهشی مورد نیاز بر افزایش فعالیت
سـایر   بـه  در دانشگاه پیام نور از اولویـت دوم نسـبت  

نظام پژوهشـی از طریـق    رتقاا .عوامل برخوردار است
ها ها و گرایشهاي تحقیقاتی برحسب رشتهتیم وجود

عقــد  اي،تنــوع موضــوعات پژوهشــی میــان رشــته و
هــاي عنــوان مشــوق فعالیــتبــه قراردادهــاي تجــاري

پژوهشـی بـا بخـش صـنعت     ارتباط نظام  کارآفرینانه،
جهـت تعریــف محورهـاي پژوهشــی مـورد نیــاز بــر    

هاي کارآفرینانه در دانشـگاه پیـام نـور    افزایش فعالیت
   .همچنین اهمیت زیادي دارد
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