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شناسایی مولفه های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 
)یک مطالعه فراترکیب(

 
علیرضا نصیری فیروز 1، خدایار ابیلی2*، جواد پور کریمی3، محمد رضا کرامتی4

چکیده

  زمینه و هدف: عالیق دانشگاهیان و کنشگران بر نوآوری به عنوان یک مزیت رقابتی افتراقی و راه ایجاد ارزش برای 
مشتری تمرکز کرده است. با این وجود، توجه کمی به فرهنگ نوآوری شده است. هدف این مقاله شناسایی توصیف 

کننده های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است. 
روش بررسی: روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع فراترکیب بوده است. جامعه پژوهش را کلیه منابع مرتبط با 
فرهنگ نوآوری در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی طی سال هاي 2003 تا 2020 به تعداد 600 منبع بود که ابتدا 
تعداد 246 منبع بر اساس چکیده انتخاب شدند. سپس 102 منبع بر اساس محتوا گزینش شد که درنهایت 60 منبع به 
عنوان منابع مرتبط، به روش تحلیل تم مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی کیفی داده ها، اعتبار و اعتماد یافته ها 

تأمین شده است .
یافته ها: یافته ها پیشنهاد می کند که فرهنگ نوآوری بایستی از طریق ساختاری معرفی شود که شامل هفت عامل 
گرایش به نوآوری، سازگاری سازمانی، یادگیری سازمانی، خالقیت و توانمند سازی، بازار محوری، ارزش محوری و زمینه 

اجرایی است. 
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان  به یک جمع بندی مفهومی در مورد مؤلفه های تشکیل دهنده 
فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی رسید که ا ز طریق تدوین مدل آن می توان به صورت توصیفی 
و تشخیصی وضعیت موجود دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را از نظر فرهنگ نوآوری ارزیابی و نقاط ضعف و قوت 

را شناسایی کرد.
 كلمات كلیدی: فرهنگ نوآوری، فراترکیب، آموزش عالی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه تهران، ایران.   .1
abili@ut.ac.ir .نویسنده مسئول، استاد تمام گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران  .*2
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علیرضا نصیری فیروز و همکاران شناسایی مولفه های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها.... 

مقدمه
به  عالی  آموزش  موسسات  و  دانشگاهها  جهان  سراسر  در 
از  شکل های مختلفی گسترش یافته اند. ریشه های این تفاوت 
تعیین  دانشگاهها  برای  جوامع  که  است  اهدافی  در  سو  یک 
بیرون  آموزش حرفه ای  سازمان  در  دیگر  از سوی  و  نموده اند 
این ظهور جامعه شبکه ای و  بر  از دانشگاه نهفته است. عالوه 
تغییر  و  ساختاری  عمیق  دگرگونی های  مجازی،  سازمان های 
و  دانشگاهها  سیاسی،  و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  شرایط 
موسسات آموزش عالی را با چالش های نحوه مواجهه با محیط 
جهانی  وسیع  مقیاس  در  رقابتی  متنوع،  متحول،  شدت  به 
روبرو ساخته است)محمد داودی و همکاران، 2:1395(. توان 
و موفقیت دانشگاههای جدید تا اندازه ای به این نکته بستگی 
و  مشارکت  مناسب  فرهنگ  از  می تواند  حد  چه  تا  که  دارد 
تصمیم گیری مشترک از تمام اعضایش بهره گیرد که داشتن 
برنامه ریزی بلند مدت نوآورانه و رهبران دور اندیش برای انجام 
تغییرات الزم است)ثمری،1394(. لذا در دنیای امروز نوآوری، 
راهبردی ترین امر برای حفظ و تقویت مزیت رقابتی به شمار 
می رود و مدیریت فرهنگ نوآوری یکی از جدی ترین چالش ها 
در نظام آموزش عالی است. همچنین به منظور عملکرد موفق، 
درک ارزش هایی که محرک و حمایت کننده فرهنگ آن محیط 
هستند بسیار ضروری است. از نظر رابیو1)2012( نوآوری معرفی 
یک چیز جدید یا تغییر در انجام یا نگاه به پیرامون است. از 
نظر محمد داودی و همکاران)2:1395( فرهنگ نوآوری یکی از 
عوامل سازمانی است که اجرای موفقیت آمیز آن نیازمند درک 
صحیح تمام ابعاد آن است و راهبردی ترین راه برای حفظ و 
تقویت مزیت رقابتی و یکی از جدی ترین چالش های مدیریتی 
و  فعالیت ها  و  رفتارها  از  بیشتر  نوآوری چیزی  فرهنگ  است. 
دانشگاهها  در  نوآوری  فرهنگ  است.  زمینه  به  وابسته  خیلی 
به  تجاری  موسسات  و  شرکت ها  از  عالی  آموزش  موسسات  و 

 Rubio .1

عاریت گرفته شده است. فرهنگ نوآوری از نگاه علی احمدی 
آنرا  مشروعیت  و  است  نوآوری  حامی  همکاران)25:1397(  و 
تقویت می کند. در عرصه فرهنگ نوآوری، زمینه اجرایی شامل 
توانایی سازمان برای اجرای ایده ایی است که می توانند ارزش 

افزوده ایجاد کنند.
اندازه  برای  مدلی  طراحی  به  همکاران)1390(  و  میرکمالی 
گیری سازگاری سازمانی دانشگاه به عنوان یکی از مولفه های 
فرهنگ نوآوری دانشگاه با محیط بیرونی پرداختند. یافته های 
یادگیری،  محیط،  مدیریت  عامل   9 که  داد  نشان  پژوهش 
فرهنگ سازمانی، روابط سازمانی، مشارکت جمعی، استراتژی 
محوری، مسئولیت پذیری، خودسازماندهی و هدفمندی تبیین 
با محیط هستند. مرادی و  کننده سازگاری سازمانی دانشگاه 
همکاران)1391( به تبیین و ارائه الگوی جامع فرهنگ نوآوری 
پرداختند. چارچوب به دست آمده شامل عوامل رهبری، چشم 
کننده  تعیین  عوامل  و  راهبردی  ساختار  ملی،  فرهنگ  انداز، 
پویا و محتوایی  فرهنگ محور است که همواره در همه حال 
در  کارآفرینی  و  نوآوری  فرهنگ  به  رجبی)1393(  می باشند. 
ابهام،  پذیرش  چون  ویژگی هایی  او  است.  پرداخته  سازمان ها 
در  بردباری  بیرونی کم،  کنترل  غیر عملی،  امور  در  شکیبایی 
و  وسایل  تا  نتایج  بر  تاکید  برخوردها،  در  شکیبایی  مخاطره، 
تاکید بر نظام باز را برای یک فرهنگ نوآوری پیش بینی کرده 
است. محمد داودی و همکاران)1395( به مولفه های تاثیر گذار 
بر فرهنگ نوآوری در مدیریت آموزش عالی پرداختند. یافته های 
برای  کلیدی  که  نوآوری  فرهنگ  که  داد  نشان  آنها  پژوهشی 
پرورش مهارت حل مسئله در کارکنان سازمان است موجب بروز 
پیامدهای مثبت در سطح سازمان می شود. همچنین سالمت 
بازارهای  و  محصوالت  به  دستیابی  سازمان،  سودآوری  مالی، 
سازمانی،  گیری های  تصمیم  در  کارکنان  مشارکت  جدید، 
تقدیر از مشارکت کارکنان در کارها، توسعه کارکنان، یادگیری 
مستمر، ارتباط موثر با مشتریان سازمان، اهداف روشن، مدیریت 
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علیرضا نصیری فیروز و همکاران شناسایی مولفه های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها.... 

عملکرد و ترفیع کارکنان از جلوه ها و نتایج فرهنگ نوآوری 
به  همکاران)1398(  و  صوفی  خسروی  می باشند.  سازمان  در 
عملکرد سازمانی  بر  نوآوری  فرهنگ  و  اطالعات  فناوری  تاثیر 
پرداختند. نتایج نشان داد که فناوری اطالعات تاثیر معناداری 
بر عملکرد به طور مستقیم ندارد ولی به طور غیر مستقیم موثر 
است. همچنین فناوری اطالعات بر فرهنگ نوآوری و فرهنگ 
و  موالیی  دارند.  معناداری  تاثیر  سازمانی  عملکرد  بر  نوآوری 
رویکرد  با  ایران  اداری  فرهنگ  سنجش  به  همکاران)1399( 
نهادی پرداخته اند و نگرش حاکمیت به نحوه اداره و مدیریت 
سازمان ها را بیان می کند. یافته ها نشانگر آن است که فاصله 
قدرت و جمع گرایی گروهی در سطح باالیی ادراک می شود و 
مولفه های جمع گرایی نهادی، آینده گرایی، عملکرد گرایی، ابهام 
زدایی و قاطعیت که بر عملکرد موثر هستند در سطح پایین 

قرار دارند و نیازمند توسعه و تقویت هستند. 
موریس1)2015( برای فرهنگ نوآوری 7 عامل شناسایی نموده 
طول  در  موثر  فرهنگ  حفظ  و  کردن  فعال  تسریع،  برای  که 
زمان مورد نیاز هستند. این عوامل عبارتند از: رهبری، ارتباط، 
تخصیص منابع، ظرفیت، ساختار و فرایند، محیط یادگیری و 
قلب  نوآورانه در  فرهنگ  روملو2)2017(،  نظر  از  برنامه کاری. 
نسبت  سازمان  رقابتی  مزیت  به  منجر  که  دارد  قرار  نوآوری 
محیط  ایجاد  شدن  نوآور  برای  راه  بهترین  و  می شود  رقبا  به 
همکاران)2020(  و  وینکس3  است.  خالق  و  نوآور  سازمانی 
آموزش  نظام  در  که  رسیدند  یافته  این  به  خود  مطالعات  در 
است،  آموزش  نوآوری  فرایندهای  بر  تمرکز  حالی که  در  عالی 
در  خالقیت  به  که  فرهنگ هایی  و  فرایندها  به  حال  این  با 
علمی کمک  هیات  توسعه  به  که  هایی  و روش  عالی  آموزش 
داد  نشان  پژوهش  یافته های  است.  توجه کمی شده  می کنند 
موسسات  و  دانشگاهها  در  نوآوری  فرهنگ  سازی  هنجار  که 

Morris  .1
Rumulo .2

 Winks .3

آموزش عالی نیازمند این است که متناسب سازی های رفتاری 
و فیزیکی است و اعضای هیات علمی و موسسات الزم است 
ین4  باشند.  داشته  بیشتری  فعالیت  فضا  این  بازآفرینی  برای 
پویایی  برای  فرهنگ  به  خود  مطالعه  در  همکاران)2020(  و 
نوآوری باز پرداختند. فرهنگ به عنوان پیشران اصلی نوآوری از 
طریق کنترل پیچیدگی و تعامل میان کارآفرینی شرکت های 
باز کمک می کند.  نوآوری  پویایی  به  و سازمان  کارکنان  نوپا، 
دانش،  شبکه  چشم انداز،  ویژگی  چهار  دارای  نوآوری  فرهنگ 

الهام بخشی، رهبری و فضای پذیرش ایده های جدید است. 
بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال این است که در ابتدا سیمای 
پژوهش های مربوط به مولفه های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها 
و  و روش شناختی  نظر شکل  از  را  عالی  آموزش  و موسسات 
ادبیات  نظام مند  بررسی  با  سپس  و  کند  مشخص  محتوایی 
موجود در ارتباط با فرهنگ نوآوری به مولفه و ابعاد آن دست 
یابد و در نهایت الگویی در زمینه فرهنگ نوآوری در دانشگاهها 

و موسسات آموزش عالی ارائه دهد. 

هدف پژوهش
در  نوآوری  فرهنگ  مولفه های  شناسایی  پژوهش  هدف 
خصوص  این  در  است.  عالی  آموزش  موسسات  و  دانشگاهها 

سواالت زیر مطرح می گردد. 
1. توصیف کننده های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات 

آموزش عالی کدامند؟
آموزش  موسسات  و  دانشگاهها  در  نوآوری  فرهنگ  الگوی   .2

عالی چگونه است؟

روش بررسی
ها  داده  ماهیت  نظر  از  و  کاربردی  هدف  نظر  از  تحقیق  این 
گیرد.  می  قرار  کیفی  های  پژوهش  گروه  در  تحلیل  سبک  و 

 Yen .4
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علیرضا نصیری فیروز و همکاران شناسایی مولفه های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها.... 

این  در  داده ها  جمع آوری  روش  مبنای  اسنادی  اطالعات 
پژوهش است. شیوه انجام پژوهش، مرور مطالعات گذشته است 
با شیوه کدگذاری متداول در پژوهش های  فراترکیب  که یک 
کیفی است. ابزار گردآوری داده 60 مقاله است که از مجموع 

600 مقاله جستجو شده در پایگاههای اطالعاتی علمی معتبر 
داخلی و خارجی با استفاده از رویکرد هدفمند در بازه زمانی 
2003 الی 2020 انتخاب شدند. مبنای روایی این پژوهش نظر 
انجام  شیوه  است.  بوده  مشاورین  و  راهنما  استاد  متخصصان، 
فرامطالعه  از روش های  یکی  عنوان  به  فراترکیب  پژوهش  این 
کیفی  یافته های  از  تفسیری  ترکیبی  فراترکیب،  روش  است. 
از مجموع  بیش  ترکیب،  نتیجه  به گونه ای که  ارائه می نماید، 
یافته های مورد استفاده است)خاصیت گشتالتی()سندلوسکی و 
بارسو1، 2007 به نقل از پورکریمی و همکاران، 5:1399(. در 
این پژوهش از روش هفت مرحله ای فراترکیب سندلوسکی و 

  Sandelowski & Barroso .1

بارسو)2007، مانند شکل )1( استفاده شده است. 
پژوهش  سواالت  نظام مند،  مرور  گام  اولین  در  سوال:  طرح 
 .1 داد.  پاسخ  به سواالت  روش  این  با  بتوان  تا  گردید  تدوین 
توصیف کننده های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات 

آموزش عالی کدامند؟؛ 2. الگوی فرهنگ نوآوری در دانشگاهها 
و موسسات آموزش عالی چگونه است؟ روش تحقیق کیفی مرور 
نظام مند، به دلیل وجود اسناد زیاد و جدید در زمینه فرهنگ 
ناب در آموزش عالی با هدف تحلیل ترکیبی آنها صورت گرفت.

بررسی و جستجوی نظام مند متون و مقاالت: بیش از 600 سند 
علمی  اطالعاتی  پایگاههای  در  شده  منتشر  مطالعه  و   علمی 
معتبر داخلی و خارجی در سال های 2003 تا 2020، به مدت 
18 سال بر اساس کلید واژه های)فرهنگ2، نوآوری3، آموزش 
موسسات  و  دانشگاهها  زمینه  در  مرتبط  ارجاعات  و  عالی4( 

 culture .2
  innovation .3

 higher education .4

 

شکل 1. گام های روش فراتركیب
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آموزش عالی مورد  جستجو قرار گرفتند. بررسی ها بر اساس 
در  گرفت.  صورت  شکل)2(  مانند  محتوی  و  چکیده  عنوان، 
مجموع 60 منبع)مقاله( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و 
برای بررسی و پیداکردن مولفه های اصلی و مقوله ها و در نهایت 
استخراج الگوی فرهنگ ناب در آموزش عالی مناسب تشخیص 

داده شدند. 
لیست  از چک  استفاده  با  اطالعات  اسناد:  اطالعات  استخراج 
از  نقل  به  همکاران)1396(  و  لیاولی  جوانک  از  شده  اقتباس 
ترکیب  گردید.  استخراج   )6:1399( همکاران  و  پورکریمی 
مولفه ها  و  سند  نوع  نویسندگان،  به صورت  اطالعات  یافته ها: 
شدند.  شناسایی  ابعاد  دسته  هر  برای  نهایت  در  و  استخراج 
از  بودند،  مقاله  به صورت  بررسی  مورد  اسناد  همچنین چون 
ذکر نوع سند در جدول خودداری شد. برای تجزیه و تحلیل 
یافته های کیفی از تحلیل تم1 استفاده گردید. کنترل کیفیت و 
ارائه نتایج: پژوهشگر در تمام مراحل به دقت منابع را مطالعه 
و مولفه های هر سند را مشخص و دسته بندی کرد و برای هر 

 theme analysis .5

دسته مقوله ای شناسایی شد و در نهایت مورد وارسی و بازبینی 
پژوهشگر قرار گرفت. همچنین یافته ها به صورت ساختار یافته 
ثبت، سپس نوشتن و تفسیر صورت گرفت. پژوهشگر کنترل 
کیفیت الزم را به صورت زیر)جدول، 1( دنبال کرد. همچنین 
وارسی و بازبینی توسط اساتید راهنما و مشاور در جهت تامین 
اعتبار مطالعه دنبال شد. برای باال بردن اعتبار پژوهش، آنچه 
که انجام شد، به صورت شفاف ارائه شد. تمام قسمت ها، یعنی 
شیوه گردآوری مقاالت، عناوین مقاالت ورودی و نحوه تلفیق 

اطالعات به صورتی گویا بیان شده است.
جدول 1. معیارهای اعتبار پذیری تحقیق كیفی لینکلن و گوبا  

)5891( به نقل از گرجی پور و همکاران)8931:85(

پرداختند.  منتخب  اسناد  مطالعه  به  ماه  پژوهشگران طی سه 
از  بین داده ها و تحلیل  تعامل رفت و برگشتی  طی پژوهش 

 

شکل 2. جستجو و انتخاب مقاالت مناسب

 اقدامات پژوهشگر  معیارها               
 ماه  3مطالعه مقاالت و اسناد طی  قابل قبول بودن 

 انتخاب مقاله خوب با اطالعات کافی   انتقال پذیري   
 ثبت و ضبط جزئیات قابلیت اطمینان 

 رسیدگی و بازبینی مداوم   تایید پذیري 
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ابعاد  درباره  کافی  دانش  که  خبرگان  گروه  و  پژوهشگر  سوی 
بودند، صورت  برخوردار  پژوهش  موضوع  مختلف  جنبه های  و 
پذیرفت. اسناد مطالعه شده در پژوهش دارای بهترین دانش و 
داده در حوزه فرهنگ نوآوری بودند. درباره یافته های پژوهش با 
چندین فعال فرهنگی در بخش های گوناگون دانشگاه مشورت 

شد.  
یافته های تحقیق

با بررسی عنوان، چکیده و محتوای مقاالت، کتب و رساله ها در 
مرور  به  ورود  برای  مقاله)جدول 2(  اطالعاتی، 60  پایگاههای 
نوآوری در دانشگاهها و موسسات  نظام مند در زمینه فرهنگ 
نشان  منتشره  مقاالت  فراوانی  شدند.  انتخاب  عالی  آموزش 
به  توجه  با  نوآوری  فرهنگ  زمینه  در  پژوهش ها  که  می دهد 
تالش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای کسب مزیت 

رقابتی رو به افزایش است. 
جدول 2. بازه زمانی اسناد

به دلیل اینکه همه اسناد مطالعه شده، مقاله بود، بنابراین از 
ذکر نوع سند در جدول خودداری شد. مولفه های اصلی و زیر 
آموزش  موسسات  و  دانشگاهها  در  نوآوری  فرهنگ  مولفه های 
عالی از طریق چک لیستی شناسایی شدند. جدول)3( جزئیات 
مطالعات حاضر شامل نام پژوهشگر، سال انتشار آثار، نوع 
سند و مؤلفه هاي مربوط به خانه فرهنگ ناب در دانشگاهها و 

موسسات آموزش عالی را در پژوهش ها نشان می دهد.
در پاسخ به سوال دوم که الگوی فرهنگ نوآوری در دانشگاهها 
نظام مند  مرور  نتایج  است؟  کدام  عالی  آموزش  موسسات   و 
در  نوآوری  فرهنگ  الگوی  که  داد  نشان  پژوهش ها  یافته های 
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از مولفه های اصلی قصد و 

نیت نوآوری، نفوذ و اثر نوآوری، فراساختارهای نوآوری و اجرای 
نوآوری تشکیل شده  

است. این الگو در شکل)3( آمده است.

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف شناسایی فرهنگ نوآوری در دانشگاهها 
و موسسات آموزش عالی و ارائه الگویی برای فرهنگ نوآوری 
در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی انجام شد. نتایج پژوهش 
نشان می دهد که فرهنگ نوآوری از چهار مولفه اصلی و هفت 
در  آنها  فرعی  مولفه های  و  است  شده  تشکیل  فرعی  مولفه 
جدول)4( آمده است. در اینجا هر یک از مولفه ها مورد بحث و 

بررسی قرار گرفته است: 
: براساس یافته های پژوهش، دانشگاهها  قصد و نیت نوآوری 
و موسسات آموزش عالی در جهت تقویت فرهنگ نوآوری باید 
به مولفه اصلی قصد و نیت نوآوری با دو مولفه فرعی گرایش 
به نوآوری و سازگاری سازمانی)جدول 4( توجه نمایند.  برای 
باید شاخص هایی چون ماموریت  دستیابی به فرهنگ نوآوری 
تغییر، فراکنشی  برای  آمادگی  نوآورانه، روحیه مخاطره جویی، 
دوجانبه،  اعتماد  سازمانی،  تعلق  کنجکاوی،  کردن،  عمل 
.....)جدول  و  پاداش درونی  ابهام، چشم انداز مشترک،  پذیرش 
4( توجه داشته باشند. این شاخص ها کمک می کنند تا مدیران 
دریابند که سازمانشان تا چه میزان در جهت فرهنگ نوآوری 
معرفی  جهت  در  در  مدیران  به  همچنین  است.  برداشته  گام 

سازمانشان به عنوان یک سازمان نوآور کمک می کنند.
دانشگاهها  پژوهش،  یافته های  براساس   : نوآوری  اثر  و  نفوذ 
به  شدن  نزدیک  و  دستیابی  برای  عالی  آموزش  موسسات  و 
فرهنگ نوآوری بایستی شاخص های دو زیر مولفه بازار محوری 
و ارزش محوری را در سازمان خود تقویت کنند. این شاخص ها 
عبارتند از: فهم زنجیره ارزش، تجاری سازی ایده ها، خلق ارزش، 
تعالی  پاسخگویی،  و  استقالل  مشتری،  پذیرش  رقابتی،  بازار 

 سال انتشار  درصد  تعداد 
5 8% 2008  -  2003 
18 30% 2014  -  2009 
37 62% 2020  -  2015 
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جدول 3. فرا تركیب توصیف كننده های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

 یتوصیف کننده هاي فرهنگ نوآوري در دانشگاهها و موسسات آموزش عال سال  نویسندگان  کد
 ساختار، راهبرد، مکانیزم هاي حمایتی، الگوهاي رفتاري، ارتباطات  2003 مارتینز و همکاران   1
ارزش 2007 و همکاران   دامبروسکی  2 بیانیه  پایدار،  انعطافنوآوري  جانبه،  دو  ارتباطات  رقابت، ها،  ماهیت  رهبري،  همکاري،  پذیري، 

 هاي امن ماموریت نوآورانه، فضاي
 ن ون و همکارا 3

 
پذیري،  فرایند یادگیري، فرهنگ موقعیت، فرهنگ افتخار، ساختار انعطاف پذیر، کارکنان توانمند، خطر  2007

 شفافیت، اعتماد دو جانبه، ساختار حمایتی، ارتباط با محیط 
 دابنی  4

 
 
 

سیستم و    اختصاص منابع جدید، تبدیل ایده به محصول، استقالل مدیران پروژه، تغییر سریع فرایندها 2008
ها؛ مشارکت در نوآوري، اعتماد و احترام متقابل، ارتباطات باز، به چالش کشیدن اقدامات، پاداش درونی؛ 

هاي یادگیري منحصر به همه درگیر یادگیري، توسعه مهارت هاي جدید، مربیگري و حمایت، موقعیت
عتبر و قابل اعتماد؛ ارزش د مفرد، درك تغییرات؛ فهم زنجیره ارزش، محیط رقابتی، تولید دانش، فراین

ها، استقالل و پاسخگویی)؛ منحصر به فرد بودن، عدم  از نگاه مشتري، تعامل فراکنشی، جستجوي ایده
 اطمینان به عنوان فرصت 

ف، ها(رشد و توسعه، اطمینان بیرونی، آزادي، ریسک پذیري، اطمینان درونی)؛ ابزارها(اهداف شفا ارزش 2008 مک الفلین و همکاران  5
 فراساختارهاي پیشرفت، دیدگاه بیرونی، ساختار تیمی) 

 ، اطمینان درونی و بیرونی، فراساختارهاي کار تیمی ري، رشد، توسعهآزادي، خطر پذی 2009 تید و همکاران  6
هاي جدید، جامعه پذیري، پذیرش ابهام، بردباري در مخاطره، شکیبایی، تاکید بر نتایج تا فرایندها، ایده  1388 خسرویان و همکاران  7

 بازار محوري  تاکید بر نظام باز، تصمیم به نوآور بودن، سرمایه گذاري در بعد عملیاتی، 
سازمانی، انعطاف پذیري، پایداري،   هاي مشترك، تعالیادهوکراسی، بازار محوري، پذیرش جمعی، ارزش 2010 دوگان و همکاران   8

 تغییر، ارزش هاي رقابتی، تمرکز بر تعامالت، نتیجه محوري، مطالعات با کیفیت، مشارکت
 صادقی و همکاران   9

 
1389  

 
ایده با ارزش، توانایی تولید ید، توهاي جدرسیدن به  ایجاد نتایج ناب و  انایی حل مسائل به روش نو، 

 خالق، مشارکت و همکاري با دیگران، عادت کردن به تفکر دقیق، قابلیت سازگاري ها، تفکر  ایده
بین 2010 همسلی براون و همکاران   10 همکاري  محوري،  مشتري  رقابتی،  دمحیط  نیازهاي  مشتري،  رضایت  به  بخشی،  توجه  انشجویی، 

 اطالعات  ربارهدانش، بحث کردن د  هاي دانشجویی، پیشرفت مستمر، تسهیمنگرانی 
 محوریت فناوري، دانش فناوري، خطر پذیري، بازار محوري  2011 برتل و همکاران  11
ي محوري، مسئولیت پذیري، مدیریت محیط، فرهنگ سازمانی، روابط سازمانی، مشارکت جمعی، استراتژ  1390 میرکمالی و همکاران  12

 ر بقا، یافتن ساختار مناسب، رهبري متعهد خودسازماندهی، تغییر خود یا محیط به منظو
پذیري،   2011 اسماوي و همکاران   13 خطر  توسعه،  و  رشد  شناخت،  تیمی،  کار  و  دانش  شبکه مبادله  ساختار  محوري،  اي مشتري 

 درك از موفقیتها، رفتارها، منابع، فرایندها، اجتماعی، ارزش
ها، تبادل دانش و اطالعات، هاي خالقانه به خدمات نو، آمادگی تکنولوژیکی، تجاري سازي ایدهتبدیل ایده  1391 خوارزمی و همکاران  14

 پذیر، ارتباط گذاران ریسک سرمایههاي قانونی، محل کار مناسب، زیر ساخت
 مرادي و همکاران  15

 
سازي یک ایده، پذیرش ابهام، تحمل، کنترل بیرونی پذیر، ارزشی، تجارينعطاففرهنگ قوي، سازشکار، ا  1391

افراد حرفه از  مخاطره جویی، حمایت  روحیه  باز،  نتایج، سیستم  بر  تمرکز  تخصصی، وجود  کم،  و  اي 
 اي، تسهیلگري، ماموریت گرا استقالل حرفه

 فلیزوال و همکاران   16
 

تمرکز 2013 تغییر،  براي  مکازداییآمادگی  مشارکتی، خالقیت، نیزم،  کار  شفافیت،  ارتباطات،  هاي حمایتی، 
 کارانه، خالقیت فرهنگ سازمانی، فرهنگ سازمانی محافظه

 بوسجنز  17
 

مکانیزمارزش 2013 مشترك،  و  رقابتی  انعطافهاي  هاي  درونی،  تحمل کنترل  سازمانی،  یادگیري  پذیري، 
 جو سازمانی، تولید ایده، کنترل مدیریتی ریسک، توسعه منابع انسانی، رضایت کارکنان،

 وجلرز و همکاران  18
 

گذاري در پژوهش و توسعه، سرمایه رشد درونزا، انتظارات اجتماعی، مدیریت فناوري، اختراع، سرمایه 2014
 انسانی، اثر تخریب خالق، انتقال فناوري، ساختار سازمانی 

 جانسون و همکاران  19
 

هاي جدید، توسعه راهبرد، نوآوري محصول، نوآوري مدیریتی، نوآوري بازاریابی، هخلق ارزش، تبیین اید 2014
هاي مشتري، ارزشمنابع فراوان، الگوهاي ذهنی مشترك، مصنوعات قابل مشاهده، مشارکت، تمرکز بر  

 سازي، تیم محوري، توسعه قابلیت ها، یادگیري سازمانی محوري، توانمند
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 توصیف کننده هاي فرهنگ نوآوري در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سال  نویسندگان  کد
 باربوسا  20

 
هاي متمایز، نوآوري فردي، ارتباطات قوي، پذیرش  هاي فرهنگی، مزیت رقابتی، کیفیت باال، قابلیتارزش 2014

دانشگران، حمایت مدیر ارشد، تحمل عدم  فرهنگی، محیط پویا، تغییر سازمانی، سبک رهبري، استقالل  
 اطمینان، انعطاف پذیري، شناخت مشتري

 بازار محوري، یادگیري سازمانی، راه حل جدید، فناوري، خطر پذیري، تحمل قصور 2014 بادر و همکاران  21
 لویت و همکاران  22

 
رویکردهاي نوآورانه، تغییر در فعالیت سازمانی، دیدگاه فراگیران، تغییر در ادراکات، تغییر دانش و مهارت،   2014

 فناور محور بودن، فراساختارها، فرهنگ یادگیري، حل مسئله، توجه به نیازهاي ذینفعان
 عبودي و همکاران  23

 
مندي، پاسخگویی و کارایی، نوآوري، هویت سازمانی، حمایت مدیریت، سیستم پاداش، عملکرد و رضایت  1393

 عنوان عنصر ارتباطی، حل مسئله به وسیله مدیران و کارکنان توانمند سازي به  
 دوگوال و همکاران  24

 
اي، اختصاص وقت آزاد،  مبادله دانش، ارتباطات باز، توسعه یادگیري اجتماعی، همکاري بیرونی شبکه 2015

 ها، کار تیمی تحمل خطاها، نظام جایزه و پاداش، مدیریت تفاوت
 گومز و همکاران  25

 
راهبرد، ساختار، مکانیزم حمایت، محرك نوآوري ، انعطاف پذیري، آزادي، همکاري گروهی، دسترسی   2015

 ها، تسهیم اطالعات به منابع، مدیریت اشتباهات، مدیریت ایده
گیري ارزشی،  گیري بازار محور، گرایش به نوآوري، جهت  آمادگی سازمانی، یادگیري سازمانی، جهت 1394 پور عزت و همکاران   26

 هاي پشتیبانی، یادگیري و کارآفرینیخالقیت کارکنان، توانمند سازي، خالقیت، مکانیسم
پژوهش محوري، حامی نوآوري، جو گشودگی و اعتماد متقابل، جو خالق و حامی نوآوري، فرهنگ نقد   1394 حیدري و همکاران  27

 و نقد پذیري، شکوفایی استعداد، پرورش تفکر خالق، ایجاد قدرت حل مسئله  
 داودي و همکاران  28

 
1395  /
2016 

نوآور   به  برخوردها، رهبري بصیر، تصمیم  ابهام، شکیبایی در  بودن محیط کار،  پذیرش  رقابتی  بودن، 
ایده پذیرش  پذیري،  انعطاف  تیمی،  کار  فرهنگ  ریسک توسعه  منابع،  ها،  تخصیص  ارتباطات،  پذیري، 

 استراتژي بر اساس دانش، نوآوري بر اساس توسعه و استعداد 
سیستمی، خلق و انتشار دانش، پذیري، اعتماد، مشارکت، نوآوري خلق یک محصول، تفکر  روحیه ریسک  1395 خوارزمی و همکاران  29

 کاهش عدم اطمینان به آینده، تشویق به نوآوري، روحیات مردانگی، تمایل به پیشرفت= 
 محمد اسماعیلی  30

 
1395 

 
نوآوري و خالقیت، مفروضات اساسی مشترك، آزادي عمل، کار تیمی، نتیجه مداري، اجراي ایده براي 

روشن، نیاز به نوآوري توسط مدیران، پذیرش ابهام، ریسک پذیري،  ها، فلسفه  محصول جدید، زیرساخت
 سازي، خالقیت باال، سالست فکري، ایده هاي بدیع توانمند

 میرکمالی و همکاران 31
 

1395 
2016 

اي، تفکر سیستمی، یادگیري سازمانی، کارآفرینی، خالقیت، اصالح و جایگزینی، یادگیري یک و دو حلقه
کوانتومی، پاسخگویی، مشارکت جمعی، ارتباطات سازمانی، هدفمندي، دانشگري، دانایی محوري، دید  

 هاي ارتباطی، الگوي فکري مدیرانفناوري
 2015 مهد رافعی و همکاران 32

2016 
هاي ارزشی، استاندارد باالي عملکرد، توسعه  هاي جدید، چشم انداز مشترك، موفقیتگیري ایدهبه کار

 ، رفتار نوآورانه، فراساختارها، خطر پذیري، استقاللدانش مرزي
هاي جدید، امکانات محوري، اعضاي هیات علمی ارزشی، کنجکاوي، خالقیت، انعطاف پذیري، خلق ایده 2016 مهد رافعی و همکاران  33

توانمند فراکنشی،  خطراستقالل،  درونی،  سازي،  ارتباطات  تعارض،  مدیریت  فراساختارها، پذیري، 
 کارتیمی، ارتباطات بین شخصی 

 کرات و همکاران  34
 

2016 
 

ایده کارگیري  موقعیتبه  جدید،  ارزشهاي  نانوشته،  توانمندهاي  محوري، خالقیت،  سازي، خطر  هاي 
 پذیري، آزادي و استقالل، قصد نوآوري، خدمات مشتري، بازار محوري، فراساختارهاي نوآوري 

هاي مشترك، تعهد به اعضا، جامعه هاي ناخودآگاه، ارزشپذیري، نوآوري، ارزشدانش محوري، انعطاف 2016 کومان   35
هاي مشارکتی، صداقت، دوگانگی منحصر به فرد در ساختار سازمانی، تمرکز زدایی، پذیري، آزادي، تیم

 پذیري، مربیگري، مکانیزم حمایتیمسئولیت
 استقالل، آزادي، فراکنشی عمل کردن، خطر پذیري  2016 باکویک و همکاران  36
 1395 بنیادي نائینی و همکاران   37

       
هاي نو، رفتارهاي نوآورانه، تبدیل کلمات به عمل، احترام به نظرات و ایده ها، نوآوري پیاده سازي ایده

 اجرایی، نوآوري فنی، اکتساب دانش، تغییرات شناختی و رفتاري، انعطاف پذیري 
 روملو و همکاران  38

 
محوري، تحمل مخاطره، بازار رقابتی، قصد نوآوري، فراساختارهاي حمایت نوآوري، بازار محوري، ارزش 2017

 استقالل کارکنان، حمایت تیمی، فرایند، منابع انسانی، فناوري اطالعات 
انعطاف 2017 اسکویناس و همکاران  39 کارآفرینی،  فرهنگ  پایین،  درونزا، رسمیت  توسعه  فناوري هاي جدید،  تغییر،  پذیرش  پذیري، 

 ارزش محوري، ذخایر شناختی، تکثر فرهنگی، تصمیم گیري غیر متمرکز، ابزار راهبردي 
 جادرا و همکاران  40

 
-هاي جایگزین، یادگیري موارد جدید، لذت بردن از چالش، صالحیتیادگیري واکنشی، پیدا کردن روش 2017

 حیت فردي و اجتماعی، دستیابی به اهداف واقعی اي، صالهاي حرفه
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علیرضا نصیری فیروز و همکاران شناسایی مولفه های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها.... 

 توصیف کننده هاي فرهنگ نوآوري در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سال  نویسندگان  کد
 یمنی دوزي سرخابی    41

 
قصد شده، نقش تغییر در توان سازگار شوندگی، انگیزش   ط با توجه به تغییراتارتباط دانشگاه و محی 1397

فرد براي تغییر، سازگار شوندگی به مثابه کارایی، سازگار شوندگی به مثابه تغییر و انتخاب استراتژي، 
 سازگار شوندگی به معناي واکنش به تغییر سازمانی 

هاي مشترك داخلی، قابلیت برون سپاري، آمادگی هاي جدید، تالشتیابی به ایدهشناسایی مشتریان، دس 1397 سبک رو و همکاران  42
 هاي مشارکتی، ظرفیت جذب سازمانی، توانمندي

 طوطیان اصفهانی و همکاران  43
 

جدید، نوآوري و تغییر، خالقیت و نوآوري، عملکرد نوآورانه، حفظ مزیت رقابتی، جستجوي فرصت هاي   1397
ایده  به  نوآوريجدیدهاي  واکنش  نوآوري ،  قوانین سازمانی،  و  اجرایی  فرایندهاي  اجرایی،  و  فنی  هاي 

 ها، استراتژي تکنولوژي اداري و فنی، کیفیت ایده
سرمایه 1397 میر کمالی و همکاران  44 سازي  یکپارچه  کنترلی،  باورهاي  دانش،  اشتراك  هدفمند،  اندااشتراك  چشم  دانشی،  ز  هاي 

 هاي جدیدو فناوري مشترك، استفاده از دانش
 علی احمدي و همکاران   45

 
یادگیري و توسعه، جهت 1397 بازار، جهت گیري ارزش،  اشتراك گذاري قدرت، حمایت و همکاري،  گیري 

یادگیري ارزش دانش،  گذاري  اشتراك  سازمانی،  دستی  چیره  اشتباهات،  ستایش  افراد،  براي  گذاري 
 عه، حمایت  سازمانی، توسعه فرهنگ، اشتراك قدرت، توس

 پاندیا 46
 

سازش 2018 مشارکت،  قدرت،  فاصله  یادگیري،  تجربهظرفیت  استقالل،  صداقت،  شفافیت،  کردن، پذیري، 
 فراکنشی  عمل هاي غالب، رهبري سازمانی، تاکید راهبردي، چسب سازمانی، مشارکت؛  ویژگی

 مهد رافعی  47
 

س ده جدید، رفتار نوآورانه، ارتباطات بین شخصی، ح خودکفایتی، ارتباطات موثر، جو نوآوري، پذیرش ای 2018
 ها هاي جدید، بیان ارزشاطمینان، توانمند سازي، حمایت از ایده

 جیم  مک  48
 

تعقیب نوآوري، ارتقاي خالقیت، رویکردهاي یادگیري نوآورانه، حمایت از خالقیت، آزادي، چالش، پویایی  2018
 تشویق و نظارت و سرزندگی، خطر پذیري، حمایت از نوآوري،

نوآوري به عنوان فرهنگ، خلق دانش جدید، پذیرش ایده براي سازمان، نوآوري مستمر، اقدامات ملموس،  2018 شریفی نژاد و همکاران   49
 پذیريقصد نوآوري، اجراي نوآوري، فراساختار نوآوري، بازار محوري، مشارکت، انعطاف

 والنسیا و همکاران  50
 

هاي   ك، بازار محوري، یادگیري سازمانی، منبع راهبردي ناملموس، مکانیزم ضات مشترها، مفروارزش 2018
 سازي، ارتباطات، شفافیت، انعطاف پذیري، آزادي، کار مشارکتی حمایتی، توانمند

 جاندرا و همکاران  51
 

ت محوري،  تنوع در بازار، مشارکت، ثبات، دستیابی به اطالعات، تغییر اطالعات، مشتري محوري، رقاب 2019
 قصد نوآوري، نفوذ نوآوري، اجراي نوآوري، فراساختارهاي نوآوري

 زواره و همکاران  52
 

توسعه   1398 مشارکتی،  رهبري  استراتژي،  تیمی،  یادگیري  و  کار  سازمانی،  فرهنگ  مشترك،  انداز  چشم 
 شایستگی کارکنان، ساختار سازمانی، برون سپاري دانش 

سازي، ارتباطات موثر، انگیزه درونی، توانمند سازي، اعتماد، مدیران خالق، انگیزش  نوآور و خالق، ایده 1398 حاجی علی اکبري و همکاران  53
 الهام بخش، مالحظه فردي، کنجکاوي و میل به تحقیق براي رفع ابهام، توانمند شدن 

نش، مشارکت مشتري، زیت رقابتی، انتشار دامدیریت دانش، تعقیب م  محیط بازاري پویا، عملکرد نوآورانه 2020 وحیونی و همکاران  54
 ارتباطات فشرده، اعتماد سازي، گفتار غیر رسمی، منحصر به فرد بودن محصول 

 بنداك و همکاران  55
 

هاي فناورانه، به تغییر، خالقیت، فاصله گرفتن از دانش موجود، پیشرفت  حمایت از نوآوري، پاسخ نواورانه  2020
 اعتماد متقابل  ، پویایی و کارآفرینی، مربیگري، وفاداري،آزادي، کارتیمی، خطر پذیري

 فتوحی و همکاران  56
 

عملکرد دانشجو،  ، ارتباطات سازمانی، تعهد سازمانی، ارزیابی  پذیري، استقاللتعلق سازمانی، مسئولیت 1399
 فرصت مطالعاتی، مدیریت کیفیت، مدیریت تحول، دسترسی به فناوري، نظام پیشنهادات 

 مکاران و ه نجفی 57
 

مهندسی مسئولیت 1399 اجرایی، باز   فردي،  اجتماعی،  قدرت  نوآوري(فرهنگی،  اجراي  و  پذیرش  موانع  ها، 
 کاري، فراهم بودن بستر الزم، ریسک پذیري سازمانی و فراسازمانی)، رهبري تحول آفرین، محافظه

یتی، مشارکت در  ر سازمانی، فعالیت هاي حمامحوري، ساختاگیري، بازار  ارزش افزوده، فرایند تصمیم 2020 پارولین و همکاران  58
 نوآوري، تشویق خالقیت، انعطاف پذیري براي سازگاري، نتیجه محوري 

اتفاق می افتد، تعامالت اعضا،    فرهنگ جمعی، فضاي همکارانه، خدمات حرفه اي، نوآوري در هرفضایی  2020 وینکس و همکاران  59
 ردهاي اجتماعی، جوامع یادگیريیادگیري دو نفره و گروهی، کارک

شفافیت، ثبات و پایداري، صحت و درستی، قدرت، دستاورد، نیکوکاري، خودمحوري، امنیت، احترام،  2020 میکولکا و همکاران  60
 وفاداري، پذیرش مشتري
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علیرضا نصیری فیروز و همکاران شناسایی مولفه های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها.... 

سازمانی، شفافیت، واکنش به ایده های جدید و .....)جدول 4(. 
این مولفه به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمک می کند 
تا هشیاری رفتاری کارکنان را در جهت بازار محوری و تقویت 

شاخص ها  این  انگیزانند.  بر  سازمان  در  دانش  انتشار  و  تولید 
به مدیران  به صورت تشخیصی  به صورت توصیفی و هم  هم 
بتوانند  تا  عالی کمک می کند  آموزش  موسسات  و  دانشگاهها 

جدول  4. فراتركیب زیر مولفه ها  و مولفه های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

 کد پژوهشگران  زیر مولفه ها  ها  مولفه  

ري 
آو

 نو
ت

 نی
د و

قص
 

ري 
وآو

ه ن
ش ب

رای
گ

 
مخاطره جویی، آمادگی براي تغییر، نوآوري فردي، ارتباطات باز، تصمیم    هماموریت نوآورانه، روحی 

ایده نوآوري،  به  نوآور بودن، تشویق  فراکنشی عمل کردن، رفتارهاي  به  هاي بدیع، کنجکاوي، 
 سازي، تعلق سازمانی ها، ایدهنگیزش فرد براي تغییر، کیفیت ایدهنوآورانه، ا

2  –  15  –  16  –  20  –  24  –  28  – 
29  –  30   –  33  –  36  –  37   –  41  
– 43 – 53  - 56 

ي  
گار

ساز
  

در    بردباري  بیرونی،  و  درونی  اطمینان  درونی،  پاداش  جانبه،  دو  اعتماد  همکاري،  ارتباطات، 
ابهام، مشارکت، تحمل عدم اطمینان، ارتباطات باز، شکیبایی در    پذیرش  پذیري،مخاطره، انعطاف

شخصی، انعطاف پذیري، پذیرش تغییر، نقش تغییر  مشترك، ارتباطات بینبرخوردها، چشم انداز  
 در توان سازگار شوندگان، تعلق سازمانی، تعامالت اعضا، احترام 

1-   2  –  3  –  4  –  6  –  7  –  8  –  15  
–  19  –  20  –  24  –  28  –  32  – 

33  –  35  –  39  –  41  –  45  –  53  
– 54 – 55  – 56  – 59 – 60   

ثر 
و ا

وذ 
نف

ري 
آو

نو
 

ري 
حو

ر م
ازا

ب
 

گذاري در بعد عملیاتی، ایجاد نتایج ماهیت رقابت، فرهنگ افتخار، فهم زنجیره ارزش، سرمایه 
ایده تجاري سازي  ارزش،  با  و  قابلیت ناب  ارزش،  وها، خلق  تغییر دانش  متمایز،  مهارت،    هاي 

اعتماد متقابل، استراتژي بر  اي، جهت گیري بازار محور، جو گشودگی و  کههمکاري بیرونی شب
مداري خدمات مشتري، بازار رقابتی، شناسایی مشتریان،  اساس دانش، خلق و انتشار دانش، نتیجه

 تنوع در بازار، مشارکت مشتري، اعتماد متقابل، رهبري تحول آفرین، پذیرش مشتري

2  –  3   –  4   –  7   –  9   –  14  –  19  
–  20  –  22  –  24  –  26   –  27   –  

28  –  29  –  30  –  34  –  38  –  42  
– 51 – 54  – 55  – 57  - 60 

ار
ش

ز
 

ري 
حو

م
 

ایده  به  واکنش  توسعه،  و  رشد  پاسخگویی،  و  به استقالل  رسیدن  سازمانی،  تعالی  هاي جدید، 
درونزا،هایده رشد  شفافیت،  قوي،  فرهنگ  مشتري،  رضایت  جدید،  پذیرش    اي  ارزش،  خلق 

، تمایل به پیشرفت، فلسفه روشن، دانشگري، توسعه دانش مرزي، تعهد به  رویکردهاي نوآورانه
ها، ایده  اعضا، فراکنشی عمل کردن، دستیابی به اهداف واقعی، ارزشگذاري براي افراد، بیان ارزش

 سازي، تعامالت اعضا، صحت و درستی 

4  –  5   –  7   –  8   –  9   –  10  –  15  
–  16  –  18  –  19  –  22   –  29   –  

30  –  31   –  32  –  35  –  36   –  40  
– 45 – 47  – 53  – 59 – 60   

ري 
آو

 نو
ها

تار
اخ

 س
فرا

 

نی 
زما

سا
ي 

گیر
یاد

 
هاي جدید، مطالعات با کیفیت، عادت کردن به تفکر دقیق،  الگوهاي رفتاري، انتظار توسعه مهارت 

و    تسهیم دانش  تبادل  تیمی،  کار  و  دانش  مبادله  بقا،  منظور  به  محیط  یا  خود  تغییر  دانش، 
توسعه منابع انسانی، تغییر در فعالیت سازمانی، توسعه یادگیري  اطالعات، آمادگی براي تغییر،  

اي،  اي و دو حلقه، یادگیري تک حلقهدانش  اجتماعی، استراتژي بر اساس دانش، خلق و انتشار
 اکنشی، جستجوي فرصت  یادگیري و
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عدم اطمینان به عنوان فرصت، توانایی حل مسائل به روش نو، تبدیل ایده خالقانه به خدمت نو،   
ها،  ر تخریب خالق، توسعه قابلیتمسئله، اثاي و تخصصی، خالقیت در حل  حمایت از افراد حرفه

هاي جدید، خالقیت کارکنان، پرورش تفکر خالق، نوآوري بر اساس  هاي متمایز، راه حلقابلیت
ایده استعداد،  و  دید کوانتومی، صالحیت ه  توسعه  بدیع،  توسعه،  هاي حرفهاي  و  یادگیري  اي، 

 مدیران خالق، منحصر به فرد بودن  

4  –  9  –  14  –  15  –  16  –  18  – 
19  –  20   –  21  –  26  –  27   –  28  
–  30  –  31  –  40  –  45  –  53  - 

54 
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آمادگی  مکانیزم  مناسب،  ساختار  یافتن  پسند،  بازار  محصول  به  ایده  تبدیل  حمایتی،  هاي 

هاي نوآوري، مدیریت تعارض، نوآوري  تکنولوژي، دسترسی به منابع، تخصیص منابع، زیرساخت
ف  و  فناورياجرایی  و  دانش  از  استفاده  سازمانی،  قوانین  سپاري،  برون  قابلیت  جدید،  نی،  هاي 

 اي دستیابی به اطالعات، مدیریت تحول، فرایند تصمیم گیري، خدمات حرفه

1  –  4   –  12   –  14  –  25   –  28   –  
30  –  33  –  37  –  42  –  43  –  44  
– 51 – 56  – 58  – 59   
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بازار محوری و یا مشتری مداری را در ارتباطات و یا در تعامل 
با ذینفعان تقویت کنند. 

دیگر  از  پژوهش  یافته های  اساس  بر   : نوآوری  فراساختارهای 
مولفه های تعیین کننده و اثر گذار در فرهنگ نوآوری دانشگاهها 
فراساختارهای نوآوری در دو بخش یادگیری سازمانی، خالقیت 
و توانمندی است. این فراساختارها از طریق شاخص هایی جون 
مطالعات با کیفیت، عادت کردن به تفکر دقیق، تغییر خود یا 
محیط به منظور بقا، خلق و انتشار دانش، توانایی حل مسائل 
به روش نو، توسعه قابلیت ها و خالقیت کارکنان، دید کوانتومی 
و صالحیت های حرفه ای و ...)جدول 4( خود را نشان می دهند. 
برداشتن  گام  با  مدیران  که  می دهد  نشان  پژوهش  یافته های 
نوآوری  فراساختارهای  های  شاخص  تقویت  جهت  در  دقیق 
میزان فاصله و دوری سازمان خود از فرهنگ نوآوری را کاهش 
سازمانی،  یادگیری  چون  کلیدی  های  قابلیت  بنابراین  دهند. 
فرهنگ  تقویت  هدف  با  کارکنان  در  توانمندی  و  خالقیت 
نوآوری بایستی مد نظر قرار گیرد. این فراساختارها ارتباط قوی 

را در رابطه با فرهنگ نوآوری به وجود می آورند.
اجرای  مولفه   پژوهش  یافته های  اساس  بر  نوآوری:  اجرای 
استقرار  را در  اجرا نقش مهمی  با مولفه فرعی زمینه  نوآوری 

فرهنگ نوآوری در سازمان ایفا می کند. این مولفه شاخص هایی 
چون مکانیزمهای حمایتی، دسترسی به منابع، زیرساخت های 
نوآوری، قوانین سازمانی، قدرت برون سپاری، خدمات حرفه ای 
و .....)جدول 4( را در بر میگیرد. نکته کلیدی در دانشگاهها و 
موسسات آموزش عالی در جهت تقویت نوآوری، تعریف، تثبیت 
و تقویت نوآوری حمایت از ویژگی های زمینه ای و مشخصه های 
کارکنان است. مدیران باید به این تشخیص برسند که نوآوری 
مزیت های بلند مدت ایجاد می کند و در نهایت مزیت رقابتی 
ایجاد می کند. توجه به شاخصهای برآمده از یافته های پژوهش 
به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمک می کند تا نقاط 
نوآورانه  فرهنگ  یک  به  دستیابی  در  را  خود  ضعف  و  قوت 
تشخیص دهند و مدیران در جهت تقویت قوت ها و برداشتن 

نقاط ضعف گام بردارند. 
توصیه  پژوهش  یافته های  براساس  زیر  کاربردی  پیشنهادهای 

می شود:
موضوعات مرتبط با فرهنگ نوآوری بایستی به صورت آشکار، 
موضوع پژوهش های عمیق بین رشته ای قرار گیرد که در آن 
رشته های مدیریت، روان شناسی، جامعه شناسی، زبان شناسی 
زمینه  در  پژوهش  گیرند.  قرار  توجه  مورد  رشته ها  دیگر  و 

 

شکل 3. الگوی مفهومی توصیف كننده های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
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دانشگاهها  در  نوآوری  فرهنگ  ایجاد  بیرونی  و  درونی  عوامل 
و موسسات آموزش عالی توصیه می شود. با تقویت مولفه های 
فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مدیران 
در جهت تغییر فرهنگ سازمانی فعلی به سمت فرهنگ نوآوری 

عنوان  به  دانشگاهی  سطوح  تمام  در  مدیران  از  بردارند.  گام 
اجرایی  مدیریت  در  که  می رود  انتظار  مهم  و  اثرگذار  عوامل 

فاصله گرفته و در جهت اجرای فرهنگ نوآوری گام بردارند.
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Identifying Culture of Innovation Factors in Universities 

and Higher Education Institutions (A meta-synthesis study)

-------------

Abstract
Background and objective: Academics and practitioners interest has focused on innovation as a method of 

competitive differentiation and as a way to create customer value. However, less attention has been devoted to 
innovation culture. The purpose of this paper is identifying culture of innovation descriptors in universities and 
higher education institutions. 

Materials and method: Research method was qualitative with meta-synthesis type. Research population 
consisted of all resources related to culture of innovation in universities and higher education institutions during 
2003 till 2020 with total number of 600 resources that 246 resources were selected based on abstracts. Then 102 
resources were chosen based on content that at final, 60 resources as related resources were investigated through 
theme analysis. With the purpose of investigating data qualitatively, reliability and validity of findings have been 
secured.  

Results: Findings suggest that an innovation culture is represented through a structure that consists of seven 
factors identified as innovation propensity, organizational constituency, organizational learning, creativity and 
empowerment, market orientation, value orientation, and implementation context. 

Conclusion: Based on the research findings, it is possible to reach a conceptual conclusion about the components 
of culture of innovation in universities and higher education institutions that through designing a model can evaluate 
the existed status of universities and higher education institutions from culture of innovation viewpoint descriptively 
and diagnostically and identify strengths and weaknesses.
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