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Abstract 
The main purpose of research was to design and validate the open innovation 
model in the university. To achieve this goal, a sequential combined 
exploratory method was used. The mixed method was used a methodology. 
In the qualitative stage, using the data theory of the foundation and through 
semi-structured interviews and interviews with ten experts and researchers of 
open innovation who were selected theoretically. Data were collected and 
using the Strauss and Corbin systematic design of open innovation 
components in the form of a conceptual data model of the foundation. A 
questionnaire and a preliminary model were designed based on the findings 
of the qualitative stage. After assessing the validity (Lavache) and 
Cronbach's alpha reliability of 0.85, a questionnaire was designed to 364 
professors of mother universities using the proportional stratified sampling 
method. Findings show that the components of open innovation presented in 
the systematic design using Amos24 software. The first and second order 
confirmatory factor analysis methods were validated Factor loads of all 
components are greater than 0.4 and t values are greater than 1.96 The 
results indicate an acceptable fit for all components presented in the 
systematic design. The components of open innovation presented in the 
systematic design were validated using Amos24 software and first and 
second order confirmatory factor analysis. Factor loads of all components 
are greater than 0.4 and t values are greater than 96.1. These results indicate 
an acceptable fit for all components presented in the systematic design. 
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 میدانشگاه باز بر اساس پارادا یعلّ طیشرا یابیو اعتبار یطراح

 ختهیآم کردیرو کی ؛ینوآور

 .رانیا ل،یاردب ،یلیدانشگاه محقق اردب ،یآموزش تیریمد یدکتر یدانشجو  معصومه تجری

 

 .رانیواحد خدابنده، زنجان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،ییگروه آموزش ابتدا اریاستاد یلیرچیدم بایفر

 

 چکیده
شرايط علّی دانشگاه باز بر اساس پارادايم سنجی پژوهش، شناسايی، تبیین و اعتباراين  هدف اصلی در

. برای رسیدن به اين هدف، از روش ترکیبی متوالی اکتشافی استفاده شده است. در بوده است نوآوری باز

اد و بنیيه دادهازنظرشناسی پژوهش از رويکرد آمیخته استفاده شد، و در مرحله کیفی با استفاده روش

با ده نفر از متخصصان و پژوهشگران نوآوری باز که به روش نظری انتخاب شدند، يافته ساختارنیمهمصاحبه 

های شرايط علّی شناسايی و تبیین گرديد. آوری شد و سپس با استفاده از روش اکتشافی مؤلفهها جمعداده

طراحی شد و پس از سنجش روايی )الوشه( های حاصل از مرحله کیفی پرسشنامه، مدل اولیه بر اساس يافته

نفر از اساتید دانشگاهی با استفاده از روش  ۳۶۴شده به ، پرسشنامه طراحی۸5/0و پايايی آلفای کرونباخ 

شده های نوآوری باز ارائهدهد که مؤلفههای پژوهش نشان میيافتهای متناسب اجرا گرديد. گیری طبقهنمونه

و انجام روش تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه اول و مرتبه  AMOS24افزار ده از نرممند با استفادر طرح نظام

به دست آمده  9۶/۱بیشتر از  Tو مقادير  ۴/0ها بیشتر از دوم، اعتبار قرار گرفت و بارهای عاملی تمامی مؤلفه

 مفهومی است.ارائه شده در مدل های لفهؤاست که اين نتايج حاکی از برازش قابل قبول برای همه م

 نوآوری باز ،اديبنداده هيدانشگاه، نظرپارادايم، ها: کلیدواژه
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 مقدمه
يک  عنوانبهوکار و محیط دانشگاهی کارگیری نوآوری باز در عرصه کسبامروزه به 

خواهد محرک توسعه اقتصادی و است. دانشگاه نوآور باز میضرورت معرفی شده 
 باز منابع و تبادل دانش از مرزهای سازمان گسترش يافتهکه در نوآوری  اجتماعی باشد چرا

است. يکی از  يکی از بازيگران اصلی نوآوری باز معرفی شده عنوانبهاست و دانشگاه 
اصول ايجاد دانشگاه نوآور باز شناخت يک محیط نوآورانه و محیط اطراف است. در 

ش مهمی دارد. گرايش به ايجاد يک محیط نوآورانه هوش رقابتی و هوشمندی محیطی نق
سازی، همکاری دانشگاه با صنعت از تحقیق در زمینه کارآفرينی، تحقیق و توسعه، تجاری

 ,.Carlos et al)باشد های مهم مربوط به نوآوری باز است که به دانشگاه مرتبط میمقوله

ها گیری مفهوم اکوسیستم نوآوری باز نويدبخش ايفای نقش دانشگاهشکل (.2021
تر است که از طريق هايی برای تحقق نتايج گستردهمحرک و ايجاد فرصت عنوانبه

 ,Ganzalo & Martinez) پذير نیستهای سنتی تعامالت دانشگاه و صنعت امکانمدل

ضرورت وجود دانشگاه نوآور باز در اکوسیستم نوآوری باز به دنبال ضرورت  (.2016
بنیان عالوه بر بنگاه چرا که اقتصاد دانشگیرد، بنیان شکل میسامانه اقتصاد دانش

بنیان دارد تا بتواند در اقتصاد مبتنی بر دانش از سرمايه بنیان نیاز به دانشگاه دانشدانش
فکری به منظور خلق و افزايش ارزش سازمانی استفاده کند و همچنین بتواند به يکی از 

های اقتصاد گردد. از ويژگی نائلهای مهم خود که مزيت و توسعه پايدار است قابلیت
های وری همه بخشمحور در افزايش بهرههای دانشبنیان کاربست دانش و بخشدانش

اقتصادی از طريق نوآوری است که اين موضوع ضرورت ايجاد نوآوری باز را در 
ن نهادی با قدمت هشتصد ساله بايد بتواند با اي عنوانبهکند. دانشگاه هم ها تبیین میدانشگاه
های دانشگاهی و ايجاد بوم خود را هماهنگ نمايد. ازطرف ديگر با تغییر نسلزيست

بوم يک رکن مهم در زيست عنوانبهکارکردهای جديد، انتظارات جديدی از دانشگاه 
گیرد که برای پاسخگويی به اين بنیان شکل مینوآوری و حلقه مهم در اقتصاد دانش

گیری شود. به همین منظور شکلآوری باز درک میانتظارات ضرورت وجود پاراديم نو
بنیان که بوم خاص محیطی در محور اقتصاد دانشمدل دانشگاه نوآور باز با توجه به زيست

و تنگناها از هوش محیطی  مسائلبتواند در صورت نیاز با تغییر و تحول و هنگام برخورد با 
 .(Salami et al., 2017)استو فناوری خود استفاده کند، يک ضرورت 
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های اصلی نوآوری باز از اساتید دانشگاهی و اين مقاله با طرح پرسش مقوله
پژوهشگران به دنبال تبیین و اعتباريابی شرايط علّی دانشگاه باز بر اساس پارادايم نوآوری 

 باز انجام شده است.
اتژيک های مديريت نوآوری و مديريت استرنوآوریِ باز يکی از مهمترين پارادايم

ای اساسی برای پايداری و جنبه عنوانبهها معرفی شده است و مديريت نوآوری در سازمان
مطالعات آغازين اين  (Carlos et al., 2021رقابت سازمان و اقتصاد تبديل شده است )

میالدی  ۲00۳میالدی شکل گرفته است. اما به صورت علمی در سال  ۸0موضوع از دهه 
 ۲0۲0مثال کمیسیون اروپا برای افق  عنوانبهی چسبرو مطرح شد. اين مفهوم توسط هنر

میلیارد يورويی را در سه حوزه؛ علم باز، نوآوری باز و استانداردهای جهانی  77يک برنامه 
(. همچنین حوزه مطالعاتی Brunswicke & Chesbrough, 2018)در نظر گرفته است 

میالدی تا کنون  ۲00۳از سال  های بررسی شده قبلنوآوری باز بر اساس پژوهش
يکی از عوامل مهم در حوزه مطالعاتی مديريت  عنوانبهدهنده اين موضوع نشان

های فردی به نام استراتژيک مورد بررسی قرار گرفته است. اين موضوع درپژوهش
Wenderfelt (1984در همین راستا تحت عنوان تئوری )گردد که اين موضوع در برمی ۱

طی انجام  ۲00۸های کمتر مورد توجه قرارگرفته است تا اينکه در سال پژوهشادبیات 
گرفت و بیان شد پژوهشی اين تئوری در راستای تبیین تئوری مديريت استراتژيک شکل

 ,Foegeکنند )گیری ها بايد بر اساس ظرفیت بیش از منابع تولیدی خود تصمیمکه شرکت

استفاده "کند: نوآوری باز را چنین تعريف میپارادايم  ۲00۳(. چسبرو در سال 2017
سازمانی و هدفمند از جريانات دانشی به صورت ايده، علم و فناوری؛ چه به صورت درون

سازمانی، به منظور شتاب بخشیدن به فرايند نوآوری در داخل سازمان و چه به صورت برون
. نوآوری باز مجموعهای از "های سازمانيا گسترش بازار برای استفاده بیرونی از نوآوری

عملکردها برای کسب سود از نوآوری و يک مدل وابسته به دانش برای خلق، تفسیر و 
 Lichtenthaler(. Chesbrough, 2006تحقق اين عملکردها تعريف شده است )

برداری سیستماتیک دانش در درون و نوآوری باز را کاوش، نگهداری و بهره (2009)
 Felin andازمان در کل فرايند نوآوری تعريف نموده است و بیرون مرزهای يک س

Zenger (2013 نوآوری باز را ارتباط و افزايش تعامل و همکاری بازيگران خارجی )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

۱. Resource based view (RBV) 
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های ها و حتی رقبا جهت تبادل ايدهکنندگان، دانشگاههمچون؛ کاربران، مشتريان، تأمین
 ,Striukova) نوآوری باز نیاز دارند ها برای موفقیت در عرصه جهانی بهنوآورانه سازمان

2014). Chang and Shiu (2015 منطق اصلی نوآوری باز را مديريت بر جريان )
گرا( اطالعات، دانش، فناوری، مهارت و ريز )بعد برونگرا( و برونريز )بعد دروندرون

خارجی برداری از نوآوری ها برای بهبود نوآوری داخلی و بیشینه کردن بهرهزيرساخت
. اصطالح نوآوری باز (jahromi & Pajhohesh, 2018ها بیان کرده است )انواع سازمان

ها با درگیر کردن نهادهای خارجی نوآوری را شود که سازمانهايی گفته میبه روش
(. امروزه ديگر نوآوری باز تبديل به Cheng & Shhive, 2020کنند )سازی میتجاری

دارد مشارکت کنشگران در اين بازی اهمیت بسیار زيادی  جمعی شده ويک بازی دسته
(Johnston, 2020.) 

( دانشگاه نوآور را دانشگاهی 2011) Christen and Eyring. 1نوآوری باز دانشگاهی 
تواند به نیازهای محیطی واکنش نشان داده و آموزش عالی می در آنکنند که تعريف می

آنها دانشگاه نوآور بايد فرصتی برای تعامل،  ازنظربه تجزيه و تحلیل موشکافانه آن بپردازد 
کند. دانشگاه نوآور دانشگاهی است که ها و روابط متقابل فراهمهمکاری، تدريس ارزش

الت محیط پیرامون خود است و پذيری باال و پذيرای تغییر و تحودارای قابلیت انعطاف
های اساسی در کند. بنابراين چابکی و سازگاری از ويژگیمنطبق با محیط خود تغییر می

ها در کشورهای (. امروزه دانشگاهJavanmardi et al., 2018است )دانشگاه نوآور 
موارد  شان را در بسیاریهای نوآوریای نوآور شده و فعالیتيافته به طور فزايندهتوسعه

های علم و فناوری؛ همچون ثبت اختراع و صدور مجوز؛ ايجاد مراکز رشد و پارک
های نوپا افزايش داده شده گذاری در شرکتهای زايشی دانشگاهی؛ و سرمايهشرکت

پیوستگی عوامل در اقتصاد همهای اقتصادی مستقل به سمت بهاست. از طرف ديگر فعالیت
های های اقتصادی در شبکهپس در جهانی که بنگاه ای تغییر جهت داده استشبکه

نمايند، نوآوری دانشگاهی بايد ای با ديگر فعاالن اقتصادی همکاری میاجتماعی و حرفه
ديده شود. از سوی ديگر  "رقابت و همکاری هم زمان"در محیطی از تعامالت دوسويه

ديده غیرخطی معرفی يک پ عنوانبه ۲00۳هنری چسبرو اصطالح نوآوری باز را در سال 
های بسیار ها به سمت افراد تغییر داده شده است. يکی از نقشکرد که تمرکز شرکت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

۱. Open Innovation University(OIU) 
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است، نقش  "مرکز نوآوری باز"يا  "۱واسطه معتمد "ها داده شده استمهمی که به دانشگاه
شود. ها میجديد واسطه معتمد باعث تغییر فضای موجود نوآوری باز و تغییر شکل سیاست

ها نقش مهمی در تعیین میزان ها و چالشها از نوآوری باز، فرصتگی درک دانشگاهچگون
 ,Striukova & Raynaواسطه معتمد دارد ) عنوانبهاصالت و ارزش نوآوری باز 

2015.) 
تحت عنوان دانشگاه در يک سیستم ( 2012)و همکاران  Howellsهای پژوهش يافته

شرق انگلستان با دانشگاه همکاری داشتند نشان  شرکت انگلیسی در ۶00نوآوری باز که 
ها بر عملکرد نوآورانه آنها تأثیرگذار است؛ و دهد که همکاری دانشگاه با شرکتمی

( در پژوهشی تحت عنوان طراحی مدل برای نوآوری در 2018) Jakovljevicهمچنین 
را  OREDمدل طراحی شده  آموزش عالی در دانشکده علوم و تکنولوژی آفريقای جنوبی

و  Mirfakhrdiniکند؛ را معرفی می 5و طراحی ۴، اکتشاف۳، الهام۲که شامل مشاهدات
( در پژوهش طراحی مدل مفهومی برای نوآوری باز مدلی را که شامل 2015) همکاران

هنجاری را ارائه داده است؛ -گری، شناختیگری، حمايتی، تنظیمچهار نقش تسهیل
Javanmardi  ( درپژوهش طراحی الگوی دانشگاه نوآور در چارچوب 2018همکاران )و

اکوسیستم نوآوری در ايران، الگوی دانشگاه نوآور را در سه سطح فردی، گروهی، نهادی 
پژوهش، کارآفرينی و نوآوری  های آموزش،بندی کرده است که در هر طبقه مؤلفهطبقه

 .اندشدهمعرفی 
قی، بر اساس وبگاه دانشگاه کمبريج، اين دانشگاه در همچنین با انجام مطالعات تطبی

میالدی در کمبريج بريتانیا تأسیس شده است. بیشترين درآمد اين دانشگاه از  ۱۲09سال 
های جديد، اکتشافات و شود. استفاده از ايدهطريق نوآوری و کارآفرينی تأمین می

 عنوانبهبیانیه اصلی مأموريت اين دانشگاه است. نوآوری و خالقیت  عنوانبهاختراعات 
بیانیه اصلی مأموريت اين دانشگاه است. نوآوری و خالقیت به همراه تحقیقات بنیادی از 

های ها و شرکتها و سازمانها میان دانشگاهیان و شرکتطريق تبادل دائمی ايده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

۱. truseted intermediary 

۲. observations 

۳. revelation 

۴. explorations 

5. design 
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به صورت  ۱۶۳۸انشگاه هاروارد در سال غیردولتی، راهبرد اين موفقیت بوده است. د
های مالی يکی از منابع خصوصی در ايالت ماساچوست امريکا تأسیس شده است. کمک

با اهمیت اختصاصی و دائمی بودجه است که مأموريت آموزشی و پژوهشی دانشگاه را 
های مختلف توسط کند. اساس درآمد دانشگاه از طريق نوآوری در رشتهحفظ می

ان، استادان و کارکنان حاصل شده است. مجموع درآمد اين دانشگاه در سال دانشجوي
به پنج میلیارد رسیده است که از طريق تحقیقات همراه آموزش حاصل شده است.  ۲0۱7

اين دانشگاه با استفاده از توانمندی هیئت علمی و روابط با صنايع و مؤسسات بخش 
الکترونیکی، نقش کلیدی در منابع درآمدی خصوصی و دولتی با تأکید به آموزش نوين و 

های پژوهش .(Godarzvand, 2018& Chegini )است و تأثیر آن در اقتصاد داشته
انجام شده، مبین اين است که در دانشگاه نوآور باز، همکاری، مديريت و سبک رهبری در 

عه روابط بالفعل نمودن پتانسیل نوآوری نقش مهمی داشته و اين تعامل دوطرفه بر توس
صنعت و دانشگاه، استفاده از دستاوردهای پژوهشی در محیط بیرون، ايجاد فضای خالق و 
مشارکتی تأثیرگذارخواهد بود. به همین منظور با ايجاد و طراحی الگوی دانشگاه نوآور، 

های ارتباطی با محیط بیرونی ها در مرکزيت شبکه قرار خواهندگرفت و کانالدانشگاه
های اصلی يافت و همچنین توسعه شکل جديد از نوآوری در مأموريتتوسعه خواهد 

وری، مزيت رقابتی خواهد شد و همچنین نقش دانشگاه منجر به ارتقای عملکرد، بهره
جديد دانشگاه نوآور باز واسطه معتمد به تمام دستاوردهای نوآوری باز دانشگاهی کمک 

 کنندگی دارد.کند و نقش تسهیلمی
اهمیت و ضرورت طراحی مدل دانشگاه نوآور باز در ايران، از آنجايی که با توجه به 

ها تعاملی پويا و دوسويه بین صاحبان نوآوری و کارفرمايان تولید و تمام دانشگاه
ها، اساتید و دانشجويان و کارفرمايان نوآور در های نهفته کشور مخصوصاً دانشگاهظرفیت

های های نسلدارد و از طرف ديگر کارکردخدمت حل مشکالت صنعت و تولید وجود 
دانشگاهی تغییر کرده و به سمت کارآفرينی و نوآوری جهت پیدا کرده است، ايجاد 

بنیان به منظور دانشگاه نوآور باز در اکوسیستم بومی نوآوری و چرخه اقتصاد دانش
ت سازی، مرز گستری يک ضرورسازی، افزايش اثربخشی تحقیق و توسعه، شبکهچابک

است و به همین منظور شناسايی شرايط علّی اثرگذار بر دانشگاه نوآور باز مورد پژوهش 
 قرار گرفته است.
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ها کدامند؟ و های اصلی شرايط علّی نوآوری باز در دانشگاهمقوله اصلی تحقيق: سؤال
 هايی دارد؟شرايط علّی مناسب نوآوری باز دانشگاهی چه مولفه

ها به ها کدامند؟ و اينکه آيا مؤلفهّلی نوآوری باز در دانشگاهشرايط ع فرعی تحقيق: سؤال
 شود؟شده برازش میآوریهای جمعوسیله داده

 روش
سازد و های مربوط به آن ديدگاه را نمايان میبینی ويژه هر ديدگاه فلسفی، مفروضهجهان

کند، لذا زير بنای انتخاب روش پژوهش است جهت فکری پژوهش را هدايت می
(Bazargan, 2019در روش .) شناسی، پارادايم تفسیری به دنبال ايجاد الگويی مورد

توافق بر مبنای تفاسیر مختلف و متعدد از واقعیت است. رويکرد ترکیبی )آمیخته( نوعی 
روش پژوهش است که در آن در رويکرد رقیب کمی و کیفی در کنار يکديگر قرا 

ی و کیفی را به منظور آشکار ساختن موانع گیرند و پژوهشگر عناصر رويکرد کممی
 & Dehkordi) کندديگر ترکیب میها با يکيدهپدموجود در امر پژوهش و درک عمیق 

Mobini, 2011)بنیاد پژوهشگر به دنبال اين است که از طريق يکی از . در نظريه داده
های اين بپردازد. رهیافتهای کیفی به تولید نظريه مند دادهها به وسیله بررسی نظامرهیافت

 ۲، رهیافت ظاهرشونده(Strauss & Corbin, 1998)که با اثر  ۱مندرويکرد رهیافت نظام
Charmaz (2000 )که توسط  ۳گرايانهرهیافت ساخت ( و1992) Glaserمربوط به 

 در اين مقاله از رهیافت ظاهرشونده استفاده شده است.. معرفی شده است
است. به اين معنا که در راستای تولید  "نظری"بنیاد نظريه داده گیری در رويکردنمونه

گیری ارادی و متمرکز بر تولید يک شود و نمونهها انجام میآوری دادهيک نظريه، جمع
 "کفايت نظری"گیری نظری، کردن نمونهنظريه است. معیار قضاوت در مورد متوقف

گیری توسط ظهور مفهومی، نه بنیاد، نمونهادهپردازی دها است. در نظريهها يا نظريهمقوله
شود رود و توسط کفايت نظری، نه طرح پژوهش محدود میطرح پژوهش به پیش می

(Danaeeifard et al., 2019.)  در اين مقاله، پژوهشگران و صاحبان اثر علمی و
دوم  پژوهشی در زمینه نوآوری باز دانشگاهی در اولويت اول و نوآوری باز در اولويت

 .نمونه مورد مصاحبه قرار رفتند عنوانبهشناسايی شدند و 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. systematic 
2. emergent 
3. constructivist 
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، کدگذاری ۱بنیاد شامل کدگذاری بازسه فن کدگذاری در فرايند انجام نظريه داده
است. کدگذاری باز فرايند تحلیلی است که از طريق آن  ۳و کدگذاری گزينشی ۲محوری

 ,Strauss & Corbin)شود کشف می هادادهدر  هاآنمفاهیم مشخص و خواص و ابعاد 

ها و پیوند دادن ها به زيرمقولهدهی مقوله. کد گذاری محوری، فرايند ربط(1998
شود که حول ها و ابعاد است. به اين دلیل محوری نامیده میها در سطح ويژگیزيرمقوله

بین گذاری گزينشی يک نظريه از روابط فیمايابد. در کدمحور يک مقوله تحقق می
 (.Danaeeifard et al., 2019گیرد )های موجود در کدگذاری محوری شکل میمقوله

و  SPSS25های آماری توصیفی و آمار استنباطی از نرم افزار در بخش کمی آزمون
AMOS 24 و  ۴استفاده شده است. جهت بررسی نرمال بودن داده از ضريب چولگی

متغیرها از ضريب همبستگی پیرسون و جهت ، جهت بررسی ارتباط بین 5ضريب کشیدگی
بررسی سؤاالت پژوهش جهت تأيید مدل نظری به دست آمده از تحلیل عاملی تأيیدی 
استفاده شده است. تحلیل عاملی تأيیدی يک مدل آزمون تئوری است. در روش تحلیل 

ی های پیش تجربی از طريق برازندگی مدل عاملعاملی تأيیدی بعد از مشخص کردن عامل
شده تطابق بهینه ساختارهای عاملی مشاهده شده و نظری را برای مجموعه از پیش تعیین

کند. قدرت رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر قابل مشاهده به وسیله ها آزمون میداده
شود. بار عاملی مقداری بین صفر و يک است اگر بار عاملی بارهای عاملی نشان داده می

شود. بار عاملی باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرف نظر می ۳/0کمتر از 
 رابطه خیلی مطلوب است. باشد ۶/0تر از قبول است و اگر بزرگ قابل ۶/0 تا ۳/0

های فراروی پژوهشگران کیفی، چگونگی ترين چالشيکی از بزرگ. نظريه 6اعتباريابی
است که از اين جهت زير فشار پژوهشگران  اطمینان از کیفیت و مورد اعتماد بودن پژوهش

اند که اصطالح روايی برای کمی قرار گرفته است. پژوهشگران کیفی استدالل کرده
کند که روايی ( بیان می2005) Miller and Creswellپژوهش کیفی کاربرد ندارد ولی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

۱. open coding 

۲. axial coding 

۳. selecttive coding 

۴. skewness 

5. kurtosis 

۶. validation 
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مفروضات پاراديمی را در مطالعه  آنچهگیرد که پژوهشگرتحقیق تحت تأثیر اين قرار می
پايايی برای برای هر مطالعه کیفی بسیار  خود انتخاب کرده است و از طرف ديگر بررسی

 .(Akbari, 2018)مهم است. 
برای سنجش پايايی از فرمول الوشه استفاده شده است. به اين صورت که سه مصاحبه 

کدگذاری شد و  روزه ۱0مانی کوتاه نمونه انتخاب شد و هر کدام در يک فاصله ز عنوانبه
در اين روش، در هر يک از  .های انجام شده با هم مقايسه گرديدسپس کدگذاری

و کدهای غیرمشابه با عنوان  "توافق"های انتخاب شده، کدهای موافق با عنوان مصاحبه
 شود. پايايی انجام گرفته در اين پژوهش با استفاده از فرمولمشخص می "توافقعدم"

 ها مورد تأيید قرار گرفته است.است که قابلیت اعتماد کدگذاری %۸5الوشه 

 
آوری برای جمع های پژوهش در بخش کیفی: در بخش کیفی پژوهش حاضر،يافته

ساختاريافته عمیق از پژوهشگران حوزه نوآوری باز های کیفی با انجام ده مصاحبه نیمهداده
علمی و پژوهشی بودند، انجام شده است. پرسشنامه طراحی شده در  که صاحب اثر و مقاله

است که به منظور شناسايی و تبیین عوامل  سؤال ۱۸بخش کیفی به منظور مصاحبه حاوی 
باشد. بعد از انجام هر مصاحبه، متن مصاحبه مورد مطالعه قرار علّی دانشگاه نوآور باز می

 ۱50ها بارگذاری گرديد. با مطالعه مصاحبه Maxqda 10افزار گرفت و سپس در نرممی
کد باز استخراج  70اولیه استخراج گرديد. به منظور شناسايی و تبیین شرايط علّی  کد

کد محوری ارتباطات، نیازسنجی، مديريت و رهبری، توانمندسازی، فرهنگ،  ۸گرديد که 
 منابع انسانی، دولت، ساختار دانشگاهی شناسايی و استخراج گرديد.
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 مدل مفهومی شرايط علّی نوآوری باز دانشگاهی .1شکل 

 
عاملی در بخش کمی پژوهش با استفاده از روش تحلیل . های پژوهش در بخش کمیيافته

پژوهش هستیم که آيا مدل نظری مفهومی  سؤال( به دنبال اين بخش از CFA) ۱تأيیدی
تحلیل عاملی تأيیدی  -۱شود يا نه؟ تحلیل عاملی تأيیدی دودسته اصلی دارد: تأيید می

تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه دوم. در پژوهش حاضر با استفاده از نرم افزار  -۲مرتبه اول، 
به دنبال تأيید مدل مفهومی نظری بخش کیفی هستیم. برای تفسیر نتايج  Amos 24 آماری

 .۳و آماره تی ۲تحلیل عاملی تأيیدی به دو نکته بايد توجه نمود: بار عاملی
نفر از دانشگاه  ۱۱۸های تعیین شده اساتید در هشت دانشگاه، تعداد با توجه به نمونه

نفر از دانشگاه  ۳۸تربیت مدرس،  دانشگاهاز  ۴۱نفر از دانشگاه شهید بهشتی،  50تهران، 
نفر از  ۲۸نفر از دانشگاه علم و صنعت،  ۳۱نفر از دانشگاه صنعتی اصفهان،  ۳۱شیراز، 

ای گیری طبقهنفر از دانشگاه صنعتی شريف براساس فرمول نمونه ۲7دانشگاه امیر کبیر و 
نفر نمونه مورد  ۳۶۴تعداد  اند. ازای متناسب در امر تکمیل پرسشنامه همکاری نمودهسهمیه

 اند.( زن بوده%9/۴نفر ) ۱۸( مرد و %۱/95نفر ) ۳۴۶مطالعه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

۱. Confirmatory factor analysis 

۲. factor loading 

۳. t-value 

 ارتباطات توانمندسازی

 نیازسنجی

 منابع انسانی

مديريت و 

 رهبری
 فرهنگ

 دولت

 ساختاردانشگاهی

شرايط علی نوآوری 

 باز دانشگاهی
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( در نظر گرفته شده 5تا  ۱ای )گزينهپرسشنامه تنظیم شده بر اساس طیف لیکرت پنج
بر اساس کد باز حاصل از مدل مفهومی طراحی شده  سؤالبود و برای هر متغیر تعدادی 

مربوط به خودشان میانگین  سؤاالتجهت ساختن اين متغیرها از  SPSSافزار است. در نرم
کرد؛ نتايج جدول فوق نشان تغییر می 5تا  ۱گرفته شد. با توجه به اينکه طیف لیکرت بین 

های محاسبه شده است و اين يعنی، داده 5تا  ۱دهد که بازه نمرات همه متغیرها بین می
 اند.افزار کدبندی، ورود و کامپیوت شدهآوری شده به درستی در محیط نرم جمع

برای  سؤاالتاالت پرسشنامه طراحی شده است که تعداد اين ؤباز، س کد 70با توجه به 
 باشد.می سؤال 70پرسشنامه بخش کمی 

بار عاملی مقداری بین صفر و يک . تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه اول نوآوری باز دانشگاهی
 برآورد 9۶/۱ای شرايط علّی نوآوری باز با معنادار و بیشتر از هاست. مقدار آماره تی مقوله

( نیز بیشتر از 9۸/0های شرايط عّلی نوآوری باز )شده است. ضريب آلفای کرونباخ مقوله
 ها در سطح مطلوبی قرار دارد.دهد که پايايی مؤلفهشده است و نشان می محاسبه 7/0

 دانشگاهی تحليل عاملی مرتبه اول نوآوری باز .1 جدول

 شرايط علّی

DF  
)درجه آزادی 

 (3از کمتر 

RMSEA  
)ريشه ميانگين مربعات 

 8/0از خطای برآورد کمتر 

CFI  
ای )برازش مقايسه

 (9/0از بيشتر 

IFI  
)برازش فزاينده 

 (9/0بيشتر از 

GFI  
 (8/0)بيشتر از 

 82/0 96/0 96/0 2/0 8/1 ارتباطات

 90/0 92/0 92/0 7/0 7/1 نيازسنجی

 94/0 96/0 96/0 6/0 7/2 مديريت و رهبری

 82/0 95/0 95/0 6/0 7/2 توانمندسازی

 96/0 98/0 98/0 2/0 9/2 فرهنگ

 95/0 98/0 89/0 6/0 4/2 منابع انسانی

 98/0 98/0 98/0 7/0 4/2 دولت

 96/0 96/0 96/0 4/0 8/1 ساختار دانشگاهی

مدل تحلیل عاملی تأيیدی . دانشگاهیتحلیل عاملی تأيیدی مرتبه دوم نوآوری باز 
مفهومی  مدل 77/0های شرايط علّی با میزان بار عاملی دهد که مولفه( نشان می۳جدول )

 کند.نظری را تأيید می
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 های شرايط علّیمقدار بارعاملی استاندارد شده و آماره تی بر اساس مؤلفه .2جدول 
استاندارد شدهمقدار بار عاملی  مولفههای شرايط علّی  نتيجه آلفای کرونباخ tمقدار  

92/0 ارتباطات  - 

98/0  

 مطلوب
92/0 نيازسنجی  41/33  مطلوب 

92/0 مديريت و رهبری  مطلوب - 
91/0 توانمندسازی  29/32  مطلوب 

92/0 فرهنگ  49/33  مطلوب 
92/0 منابع انسانی  83/32  مطلوب 

91/0 دولت  مطلوب - 
93/0 ساختار دانشگاهی  72/33  مطلوب 

های برازش مدل در حالت کلی شود، شاخصهمانطور که در جدول فوق مالحظه می
 بسیار مطلوب بوده و در سطح قابل قبولی قرار دارد.

 ها بر اساس بار عاملیبندی مولفهرتبه .3جدول 

 رتبه بندی بار عاملی های شرايط علّیمولفه

 ارتباطات
 مديريت و رهبری

 نيازسنجی
 توانمندسازی

 فرهنگ
 منابع انسانی

 دولت
 ساختار دانشگاهی

83/0 
80/0 
75/0 
66/0 
46/0 
41/0 
33/0 
22/0 

 گیریبحث و نتیجه

های در اين مقاله در راستای سؤاالت پژوهش و با توجه به طرح ظاهرشونده گلیزر مؤلفه
های شرايط علّی مؤلفهشرايط علّی دانشگاه نوآور باز مورد تبیین و اعتباريابی قرار گرفت. 

ارتباطات، نیازسنجی، مديريت و رهبری، توانمندسازی، فرهنگ، منابع انسانی، دولت، 
های مربوط مطالعات انجام شده در زمینه مؤلفه ازجملهاند. ساختار دانشگاهی معرفی شده

و شناسايی نیازها  (Eyring & Christensen, 2011)توان به مطالعات به شرايط علّی می
يک عامل  عنوانبهنقش فرهنگ  (Arditi et al., 2017)پاسخگويی آن و تغییر درآينده؛ 
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 (Chesbrough, 2014)گیری ارزش رقابتی؛ غیرملموس در عملکرد سازمانی و شکل
 ,Felen & Zenger)اهمیت رهبری راهبردی و تأثیر آن بر نوآوری باز دانشگاهی؛ 

بر سبک مديريت و مالکیت در سازمان، عوامل انگیزشی و کانالهای ارتباطی و  (2013
به اهمیت و ضرورت دو رهبری  (Deeboonmmee & Ariatana, 2014)سازی؛ شبکه
گرا و بر اهمیت توجه کشورهای در حال توسعه به ارتباط بین دانشگاه و گرا و تحولتعامل

به اهمیت تعامل دانشگاه و  (Madhoshi, 2018)صنعت و حمايت قوی دولت از آنها؛ 
گیری دانشگاه نوآور و صنعت و دولت و تأکید بر شناخت ساختارهای اصلی برای شکل

کننده نوآوری؛ تسهیل عنوانبهنقش دولت  (Pajhoheshjahromi, 2018)کارآفرين؛ 
(Sherod & Denis, 2010) گیری به توانمندسازی و احساس خودمختاری و شکل

گیری نوآوری و فرايندهای اجرايی نقش مهم در شکل عنوانبهل و خودکارآمدی استقال
دهی نوآوری باز و همچنین اهمیت درک و بینش رهبری برای بسترسازی و شکل

 ها و توانمندسازها اشاره نمود.انگیزاننده
 گردد:در راستای نتايج پژوهش حاضر پیشنهادات ذير ارائه می

های طراحی شده توسط نوآور باز، فرايندهای اجرايی مدل برای ايجاد يک دانشگاه -

های اجرايی برخی پژوهشگران و متخصان احصاء گردد و در چارچوب سیاست

 بندی، اجرا و ارزيابی قرارگیرد.ريزی، اولويتبرنامه

سازی به اساتید، کارکنان و های الزم به منظور توانمندسازی و فرهنگآموزش -

عوامل  عنوانبهها منابع انسانی دانشگاه را طوری که اين آموزشدانشجويان داده شود 

 اصلی نوآوری باز دانشگاهی درگیر کند.

ارتباطات، همکاری، مشارکت، تعامل با محیط و ذينفعان خارجی دانشگاه عامل بسیار  -

های مهمی مهم در موفقیت نوآوری باز است. پس الزم است در اين زمینه گام

 برداشته شود.

تر شود و سعی در های دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت در هر دانشگاه اجرايیفعالیت -

 کم کردن فاصله بین دانشگاه و صنعت نمود.

انداز برای رهبران دانشگاهی، عامل بسیار مهم در اجرای داشتن درک و بینش و چشم -

 نوآوری باز است.
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رکنان، دانشجو( بايد تغییر کند و اساتید، کا) یدانشگاهها برای جامعه شکل انگیزاننده -

 های درونی آنها باشد و جنبه انگیزاننده داشته باشد.متناسب با انگیزه

 منابع
. يختهو آم يفیک ی،کم یهادر پژوهش يفيتو سنجش ک ی(. اعتبار سنج1397) .مرتضی اکبری،

 .45-23(، 94)24 ،انسانی علوم شناسیروش
 يردر برنامه گذار دانشگاه ام يگاهجا ينتدو ی(. دانشگاه نسل سوم و الگو1396) .احمد افشار،

 .28-16،اميرکبير صنعتی دانشگاه باز تخصصی نشستهای سلسله ير،کب

 ینوآور یالگو ی(. طراح1397) .ابوذر يدادی،دوست، عاطفه و علّ امين ،ميثم فارسانی، بابايی
 دانش مديريت يه. نشريادداده بن يهازنظرکوچك و متوسط با استفاده  یباز در شرکتها

 .136-96 (،2)1،سازمانی

 .ديدار: تهران. آميخته و کيفی تحقيق روشهای بر ایمقدمه(. 1399) .عباس بازرگان،
 .نگر آتی: تهران. باز نوآوری به جديد اندازی چشم(. 1397) .امين جهرمی، پژوهش
 يقاتتحق یدستاوردها یساز یعوامل مؤثر بر تجار ی(. مدلساز1396) .امين جهرمی، پژوهش

 .286-265 (،2)9 ،صنعتی مديريت. يختهآم يکردی: رویدانشگاه
 ارزش ايجاد و طراحی(. 1399) .ياریشهر يانمحسن و عدالت پازری، ،يژهنسب، من حقيقی

(، 4)13.ينیتوسعه کارآفر .فناوری کارآفرينی اکوسيستم در نوآوری بر مبتنی مشترک
560-541. 

(. 1397) .سعيد ندوشن، و غياثی علی، طاسکوه، خرسندی عباس، پور،عباس ،شيوا جوانمردی،
 علمی. فصلنامه يراندر ا ینوآور يستمدانشگاه نوآور در چارچوب اکوس یالگو یطراح

 .170-137(،4)10 ،يراندر ا یآموزش عال یپژوهش –
 در کيفی پژوهش هایروش (.1398) .عادل آذر، و مهدی سيد ی،الوان ،حسن فرد، دانايی

 .اشراقی انتشارات: تهران. جامع رويکردی: مديريت

(. ارائه مدل جامع از 1397) .مهدی محمد آزاد، معينو  نگار جليليان، ،محمود سيد زنجيرچی،
 نامهتفسيری.  -عوامل مؤثر بر موفقيت نوآوری باز با رويکرد مدل سازی ساختاری

 .166-137(، 41)11،عالی آموزش
اقتصاد دانش  ی(. حرکت به سو1396) .عاطفه صفردوست، و حسين ميرزايی، ،رضا سالمی،

 رشد. ینوآور یشاخص جهان یو خروج یابعاد ورود يانم یبا ارتباط درون يانبن
 .25-16(، 51)13 ،فناوری
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 بر جامع نگاهی ،باز(. نوآوری 1393) .غالمرضا توکلی، و منوچهر منطقی، ،مصطفی صفدری،
 ،(40) 10،فناوری رشد فصلنامهو عوامل کليدی موفقيت.  روندها ،رويکردها مفاهيم،

10-17. 
 فصلنامههای نسل چهارم از کار تا عمل. (. رويکرد دانشگاه1397) .مهرداد چگينی، گودرزوند

 .16-1(، 78)20 ،ايران مهندسی آموزش
طراحی مدل مفهومی "(. 1394) .کريمی تکلو، سليم دسترنج ميثم و ،حيدر سيد فخرالدينی، مير

. "های علم و فناوری با استفاده از تحليل عاملیبرای توسعه نوآوری باز در پارک
 .71-98 (،27)8 ،عمومی مديريت هایپژوهش

دانشگاه و  یباز در همکار ینوآور ير(. تأث1397) .يمکر ی،کجور ياکو  مهرداد مدهوشی،
 .65-51 (،2)5 ،دريايی آموزش فصلنامه. PLS يكصنعت با استفاده از تکن
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