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مقدمه
کس��ب وکارهایی که در بازارهای پویای کنونی فعالیت می کنند، با چالش های همیشگی برای رسیدن 
به موفقیت روبه رو هس��تند. در چنین شرایطی نوآوری کلید اصلی موفقیت است. با این حال اکتفاء به 
نوآوری های س��اده و مدل های تحقیق س��نتی با مرزهای بس��ته و اکتفاء به نوآوری ها و دانش داخلی 
در حال حاض��ر کاف��ی نیس��ت. یکی از مدل ه��ای جدید برای ن��وآوری، مدل نوآوری بازOI( 1( اس��ت  

 .)Bigliardi and Dormio, 2012(

نوآوری باز پدیده ای اس��ت که در چند س��ال اخیر بس��یار مورد توجه واقع شده است. چرخه کوتاه 
نوآوری، افزایش هزینه های تحقیق  و  توس��عه صنعتی و همچنین کمبود منابع از دالیل اصلی گرایش 
ش��رکت ها به سوی استراتژی های جدید نوآوری اس��ت )Gassmann  & Enkel,2006(. استفاده از 
نوآوری باز در فرآیند تجاری سازی توسط شرکت ها، مزایای متعددی را به همراه دارد. به عنوان نمونه بر 

طبق مطالعات انجام شده، استفاده از نوآوری باز می تواند نرخ موفقیت محصول را تا 50 درصد و بهره وری 
 .)Enkel, Gassmann & Chesbrough,2009( تحقیق  و توس��عه داخلی را تا 60 درصد افزایش دهد

از جمله سایر مزایایی که از این طریق عاید شرکت ها می شود می توان به دسترسی بیشتر و سریع تر 
ب��ه مناب��ع علمي، دانش فنی و ایده ها، تس��ریع در تحقق و تکمیل فرآینده��اي نوآوري، فرصت بهتر 
برای تس��هیم ریس��ك ضرر و زیان، کاهش هزینه ه��ا و ارزش آفرینی به نحو اقتصادی تر و...اش��اره کرد 

)مشیری،2011، ص 15(.
در عین حال، در کنار مزایای نوآوری باز، شرکت های درگیر در فرآیند نوآوری باز با خطرات و موانعی 
روبه رو هس��تند. در همین راستا تحقیقات انکل وگاسمان2 )2008(  بر روی 107 شرکت اروپایی، نشان 
می دهد که عواملی مانند از دست دادن دانش )48٪(، هزینه های هماهنگی باال )48٪(، پیچیدگی بیشتر 
و از دس��ت دادن کنترل )مجموعاً 41٪(، از شایع ترین خطرات اجرای نوآوری باز از دیدگاه شرکت هاست. 
عالوه بر ای��ن، موانع مهمی از جمله پیدا کردن همکار مناس��ب )43٪(، ایجاد هماهنگی بین فعالیت های 
ن��وآوری باز و س��ایر فعالیت های روزانه کس��ب وکار )36٪(، اختصاص منابع مالی و زمان مناس��ب برای 
فعالیت های نوآوری باز، از جمله مهم ترین موانع داخلی برای اجرای فعالیت های نوآوری باز به شمار می رود.

در نتیج��ه، اجرای موفقیت آمیز نوآوری باز، نیازمند شناس��ایی عوام��ل تأثیر گذار و محدودیت های 

1 . Open innovation
2 . Enkel and Gassmann
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پیش روی ش��رکت های درگیر اس��ت. با  این حال با وجود اهمیت نوآوری باز به عنوان یکی از مدل های 
جدید نوآوری مطالعات بومی قابل توجهی در ارتباط با عوامل درونی وبیرونی تأثیر گذار بر آن به منظور 

کمك به شرکت های ایرانی در راستای اجرای موفقیت آمیز آن نشده است.
در همی��ن راس��تا، در این مطالعه با بررس��ی مطالع��ات و تحقیقات قبلی س��عی در تعیین عوامل 
تأثیر گذار بر نوآوری باز متناس��ب با محیط کسب وکار ایران، شده است؛ چرا که شرکت ها قبل از اجرای 
موفقیت آمیز نوآوری بازالزم است سیستم مدیریت نوآوری را بر اساس عوامل درونی و بیرونی تأثیر گذار، 
منطبق س��ازند. لذا مس��ئله اصلی تحقیق حاضر تعیین مهم ترین عوامل درونی و بیرونی تأثیر گذار بر 

نوآوری باز برای شرکت ها است.

مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
نوآوری باز مفهومی است که در ابتدا توسط هنری چسبرو معرفی شد. بیان چسبرو1)2003( نوآوری 
باز »اس��تفاده هدفمند از جریان های داخلی و خارجی دانش برای افزایش س��رعت نوآوری داخلی و 
گس��ترش بازار برای اس��تفاده خارجی از نوآوری« تعریف شده است. بنابراین نوآوری باز یك پارادایم 
اس��ت که در آن یك ش��رکت می تواند از یك ایده خارجی و همچنین یك ایده داخلی استفاده کند . 

)Monsef and Wan Ismail ,2012(

ماهی��ت  ب��ه    )Lundvall,1992; Pavitt, 1998( دیگ��ری  نویس��ندگان  ای��ن،  از  پی��ش 
تعامل��ی و بین رش��ته ای آموزش ن��وآوری پرداختن��د. همچنین کوه��ن و لوینت��ال2)1990( مفهوم 
ظرفی��ت ج��ذب را معرفی کردن��د. با این حال چس��برو با معرفی اصط��الح جدید »ن��وآوری باز« یك 
 مطالع��ه سیس��تماتیك در م��ورد راه ش��رکت ها در مدیری��ت فرآیند ن��وآوری خارجی گ��را انجام داد

 )Bigliardi and Dormio, 2012(. مطالعات چس��برو )2006 ,2003( نشان داد که ارائه ایده های 
نوآورانه و نحوه تجاری کردن ایده ها دستخوش تغییرات اساسی شده است. در این باره و با ادبیاتی نزدیك 
به ادبیات توماس کوهن، می توان نتیجه گرفت که با گذر از قرن بیس��تم و ورود به قرن بیس��ت و یکم، 
تغییر پارادایمی در چگونگی تجاری سازی دانش صنعتی سازمان ها رخ داده است. به گونه ای که سازمان ها 
مجبور ش��ده اند از الگوی حاکم بر قرن بیستم یعنی نوآوری بس��ته به سوی پارادایم جدید نوآوری باز 
حرک��ت کنند. چس��برو )2003(، دو نوع ن��وآوری را مورد بحث قرار می دهد: نوآوری بس��ته و نوآوری 

1 . Chesbrough
2 . Cohen and Levinthal
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باز. اغلب تئوری های نوآوری بس��ته ناش��ی از واحدهای سازمانی در چهارچوب یك شرکت بروکراتیك 
هس��تند، در مقابل نوآوری باز تمرکز بر ش��بکه هایی متشکل از شرکت های مختلف و نهادهای مرتبط 
دارد )Won Park, Amano and Moon, 2012(. جدول )1( به صورت خالصه لیستی از ویژگی های 

هر دو پارادایم را نشان می دهد.

)Dufour and Son,2011( ویژگی های نوآوری باز و نوآوری بسته )جدول)1

نوآوری بازنوآوری بسته

بهره برداری از دانش افراد هوشمند خارج از شرکتجذب افراد هوشمند برای کار در شرکت

برای  داخلی   R&D از  بهره برداری  و  توسعه  کشف،  
بهره برداری همزمان R&D داخلی وخارجی کسب سود

تجاری سازی ایده های کشف شده داخلی توسط خود 
شرکت

برای سود حاصل از تحقیقات الزم نیست ما منشاء 
آن ها باشیم

بر موفقیت در گرو تجاری سازی نوآوری برای اولین بار تمرکز  جای  به  مناسب  کسب وکار  مدل  ساخت 
گرفتن بازار برای اولین بار

بهترین استفاده از ایده های داخلی و خارجی شاخص بیشترین و بهترین ایده ها به عنوان شاخص موفقیت
موفقیت

خرید و فروش IP ها به منظور کسب موفقیتحفظ مالکیت معنوی ایده های داخلی

فرآیندهای اصلی نوآوری باز
گاس��من و انکل1 )2004( با مطالعه روی 124 ش��رکت، با استفاده از مدل های نوآوری باز، سه فرایند 

اصلی در مدل های نوآوری باز را شناسایی می کنند:

1(فرایند های خارج به داخل2: فرآیندهای خارج به داخل غنی سازی دانش داخلی شرکت از طریق 
ادغام با دانش خارجی مشتریان، تأمین کنندگان یا همکاران است؛ که از طریق انتقال فعال فن آوری ها 

 )Gassmann and Enkel,2004(.از دیگر شرکت ها و دانشگاه ها صورت می پذیرد

2(فراینده�ای داخل به خارج3: به مفهوم بهره بردای خارجی از ایده های داخلی، فروش IP و انتقال 

1. Gassmann and Enkel
2 . Outside-in processes
3 . Inside-out processes
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ایده ها به محیط خارجی است. شرکت ها با فن آوری باال، با هدف کاهش هزینه های ثابت تحقیق و توسعه 
و همچنی��ن تقس��یم کردن خطر نوآوری با دیگر ش��رکت ها، بر به کارگیری فراین��د داخل به خارج در 

)Gassmann and Enkel,2004( .تحقیقات تمرکز می کنند

3(فراینده�ای همراه1: بیانگر این اس��ت که ش��رکت ها ب��رای ایجاد حداکث��ر ارزش از ظرفیت های 
تکنولوژیک��ی خود و س��ایر س��ازمان ها جریان ه��ای ورودی و خروجی را از طریق اتح��اد، همکاری و 

)Gassmann and Enkel,2004( .سرمایه گذاری های مشترک ترکیب می کنند

)Gassmann and Enkel,2004( فرایندهای اصلی در مدل های نوآوری باز )شکل)1

ب��ا وج��ود رش��د س��ریع ن��وآوری ب��از، ای��ن مفه��وم ب��ا ادبی��ات مح��دود، در مراح��ل اولی��ه 
 اس��ت. بنابرای��ن شناس��ایی رونده��ای خ��اص در ن��وآوری ب��از، ممکن اس��ت کارآس��انی نباش��د.

 )G. Abulrub and Lee, 2012( در مطالع��ات موج��ود نوآوری ب��از، عمدتاً همکاری های خارجی و 

عملکرد نوآوری باز مورد تحقیق قرار گرفته اس��ت. در این زمینه مطالعات موجود عمدتاً به بیان تفاوت 

1 . Coupled process
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موجود در درجه نوآوری باز در شرکت ها با توجه به چهار عامل محیطی: نوع صنعت )تولیدی/خدماتی(، 
 )Low Tech صنایع/ High Techاندازه ش��رکت )بزرگ/کوچك یا متوسط(، شدت تکنولوژی )صنایع
 و بازار )بازارهای داخلی/ بازارهای خارجی( که فعالیت های نوآوری باز به آن ها وابسته است، پرداخته اند
.)G. Abulrub and Lee,2012;Van de Vrande and el, 2009; Chesbrough and Crowther, 2006 (

در مجم��وع، ب��ر طب��ق مطالع��ات انجام ش��ده صنایع تولی��دی، ش��رکت های ب��زرگ، صنایع با 
 تکنول��وژی ب��اال و ش��رکت ها ب��ا ب��ازار خارجی تجرب��ه بیش��تری در فعالیت های ن��وآوری ب��از دارند.

)G. Abulrub and Lee, 2012( 

ب��ا توج��ه به این اس��تدالل ک��ه اندازه ش��رکت بر اثربخش��ی ن��وآوری تأثی��ر دارد، مطالعاتی در 
ارتب��اط ب��ا نقش و کاربرد بالقوه نوآوری باز در کس��ب وکارهای کوچك و متوس��ط در حال انجام اس��ت. 
ب��ر طبق این مطالعات، ش��رکت های بزرگ در تالش ه��ای نوآوری باز عمدتاً تمرکز بر تحقیق و توس��عه 
 دارن��د در حالی ک��ه کس��ب وکارهای کوچك و متوس��ط عمدت��اً بر تجاری س��ازی متمرکز هس��تند، زیرا 
اغلب آن ها فاقد ظرفیت تولید، کانال های بازار و ارتباطات جهانی برای معرفی مؤثر نوآوری های خود به 

)Sungjoo Lee el al.,2012( .بازار هستند
برانسویکر و اهرنمان1 )2013( با مطالعه موردی شرکت نرم افزار CAS در آلمان بیان می دارند که 
کسب و کارهای کوچك و متوسط باید یك توانایی مدیریتی جدید با 6 بعد از سیستم مدیریتی جامع برای 

نوآوری باز ایجاد کنند. در نتیجه تحقیق آن ها، این 6 بعد عبارتند از: استراتژی، فرآیند، ساختار شرکت، 
ساختار شبکه میان شرکت ها، سیستم پشتیبانIT و فرهنگ.

عوامل مؤثر بر نوآوری باز
مدل ه��ای مختلف از عوامل مؤثر بر مدیری��ت نوآوری به طور کلی و پیاده س��ازی مدل های نوآوری باز 
به طور خاص وجود دارد. در این بخش با بررسی چندین مدل از عوامل تأثیرگذار بر نوآوری باز و ترکیب 
ای��ن عوامل، به ارائه م��دل مفهومی پژوهش در ارتباط با نوآوری باز و عوام��ل تأثیر گذار در اجرای آن 

می پردازیم.

1(مدیریت نوآوری جامع2: ریچوالد و اس��کالر3 )2006( مدل نوآوری جامع را به طور خاص در ارتباط با 

1 . Brunswicker  and  Ehrenmann
2 . Holistic Innovation Management
3 . Reichwald and  Schaller
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نوآوری های خدمات ارائه کردند. مدل مدیریت نوآوری جامع دیدگاه مبتنی بر بازار و دیدگاه مبتنی بر 
منابع را از طریق ادغام محیط شرکت و قابلیت ها و منابع داخلی، ترکیب می کند. این مدل روی فرایند 
نوآوری و چهار حوزه تأثیر گذار بر آن تمرکز دارد: مشتری، رقیب، کارکنان و سیستم. فرض این مدل بر 
این است که مشتری مداری عدم قطعیت بازار را کاهش می دهد و چالش اساسی در این راه، پیش بینی 
نیازهای آینده مشتریان و تبدیل این نیازها به محصوالت و خدمات قابل ارائه به بازار است. در این راستا 

.)Stucki, 2009( تعامل و ادغام مشتری در فرآیند نوآوری اجتناب ناپذیر است

2( مدل نوآوری خدمات1 : برانس��یچ2 )2005( هشت عامل عمده خارجی مؤثر بر مدیریت نوآوری در 

شرکت های خدماتی را شناسایی کرد:

عوامل خارجی مرتبط با صنعت: شامل عوامل سیاسی/قانونی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی،  •
فن آوری.

• )Bransch, 2005( .عوامل خارجی خاص شرکت: شامل همکاران، مشتریان و رقیبان

3( عوامل مؤثر بر پیاده س�ازی مدل های نوآوری باز: مطالعه گاس��مان و انکل3)2005(، عواملی که بر 

پیاده س��ازی و انتش��ار مدل های نوآوری باز تأثیر گذار هستند را شناس��ایی می کند. بر اساس این مدل، 
مدیری��ت ن��وآوری از جنبه های مختلفی در مورد عوامل خارجی مانند بخ��ش اقتصادی، حوزه دانش، 
نوع نوآوری، دوره های تاریخی و کش��ور مربوطه متفاوت است. شدت دانش مورد استفاده برای توسعه 

محصول، ضرورت به ادغام دانش مازاد خارجی را تعیین می کند.

4(م�دل عوام�ل تأثیرگذار بر اج�رای نوآوری باز:  مدل ه��ای موجود مدیریت ن��وآوری و نوآوری باز 

چالش هایی که س��ازمان ها در تصمیم به پذیرش نوآوری باز با آن روبه رو هس��تند را نش��ان می دهند. 
پذیرش مدل های نوآوری باز تحت تأثیر فاکتورهای داخلی و خارجی شرکت و صنعت قرار دارد. به عنوان 
یکی از جامع ترین مطالعات انجام ش��ده در زمینه عوامل مؤثر بر نوآوری باز، بر اساس مدل های مختلف 
از عوامل تأثیر گذار بر OI، اس��تاکی4 )2009( عوامل داخلی وخارجی مؤثر بر پیاده سازی نوآوری باز را 

به صورت زیر شناسایی کرد:

1 . Service Innovation Model
2 . Bransch
3 . Gassmann & Enkel
4 . Stucki  
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عوامل خارجی مرتبط با صنعت: ش��امل فن آوری، مسائل زیس��ت محیطی، اقتصادی، فرهنگی،  •
سیاسی/ قانونی

عوامل خارجی خاص شرکت: رقیب، مشتری، همکار، اندازه •
عوامل داخلی: پروژه های نوآوری، مدیریت نوآوری باز، اهداف نوآوری و استراتژی •

در نتیجه بر اساس مبانی نظری تحقیق عوامل متعدد مؤثر بر نوآوری باز شناخته شده اند. این عوامل 
را می توان در دو گروه فاکتورهای درونی و بیرونی در نظر گرفت.

مدل مفهومی پژوهش: عوامل مؤثر بر نوآوری باز
نوآوری باز»استفاده هدفمند از جریان های داخلی و خارجی دانش برای افزایش سرعت نوآوری داخلی و 
گسترش بازار برای استفاده خارجی از نوآوری« تعریف شده است. بنابراین نوآوری باز یك پارادایم است 
که در آن یك شرکت می تواند از یك ایده خارجی و همچنین یك ایده داخلی استفاده کند. همانطور که 
دیده می ش��ود، مدل های نوآوری باز ویژگی های تعاملی نوآوری را برجس��ته می کنند و نشان می دهند 
که ش��رکت ها به تعامل با کاربران، تأمین کنندگان، رقبا و همکاران و طیف وسیعی از نهادهای داخلی 
سیس��تم نوآوری نیاز دارند )Monsef and Wan Ismail,2012(. ش��رکت ها به نوآوری باز به عنوان 
همکاری نزدیك با شرکای خارجی، مشتریان، رقبا، مصرف کنندگان، محققان و همه کسانی که ممکن 
اس��ت در آینده نقش��ی در دانش ورودی شرکت داشته باش��ند، می نگرند. اصلی ترین انگیزه شرکت ها 
برای همکاری، دس��ت یابی به موقعیت های تجاری جدید، اش��تراک و کاهش ریسك، استفاده از منابع 
مکمل و تحقق همکاری اس��ت. ش��رکت ها نوآوری باز را به عنوان یك ابزار استراتژیك برای جستجوی 
موقعیت های جدید، با ریس��ك کمتر قلم��داد می کنند )OECD,2008(. عوامل��ی از جمله کارکنان 
 )Stucki,2009 ؛Bransch,2005(، ساختار و فرایند )Gassmann & Enkel,2005(، اندازه شرکت

 )Gassmann&Enkel,2005 ؛Hamdani and Wirawan,2012؛Sungjoo Lee et  al.,2012( 
وانگیزه های مالی در مطالعات مختلف به عنوان مهم ترین عوامل درونی تأثیر گذار بر نوآوری باز شناسایی 

شده اند. بر این اساس فرضیه اول تحقیق در زیر ارائه شده است:

فرضیه اول: عوامل درونی بر نوآوری باز تأثیر معناداری دارد.

فن��اوری  زیس��ت محیطی،  اقتص��ادی،  فرهنگ��ی،  قانون��ی،  سیاس��ی/  عوام��ل  همچنی��ن 
 ،)Walsh& Perkmann,2007( همکاری دانش��گاه و صنع��ت ،)Bransch,2005؛Stucki,2009(
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همکاری با مش��تریان و رقب��ا )Stucki,2009 ؛Bransch,2005( به عن��وان مهم ترین عوامل خارجی 
تأثیر گذار بر OI شناسایی شده اند. بر این اساس فرضیه دوم تحقیق به صورت زیر ارائه شده است:

فرضیه دوم: عوامل بیرونی بر نوآوری باز تأثیر معناداری دارد.

بر اس��اس آنچه مطرح ش��د الگوی مفهومی تحقیق که نش��ان دهنده بعد درونی و بیرونی تأثیر گذار بر 
نوآوری باز است در شکل)2( نشان داده شده است. در این پژوهش با بررسی مدل های مرتبط با اجرای 
نوآوری باز و با تأکید بر مدل ارائه ش��ده توسط اس��تاکی )2009(، مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر اجرای 

نوآوری باز متناسب با محیط کسب وکار ایران شناسایی شده اند.

شکل)2(مدل مفهومی پژوهش )عوامل مؤثر بر نوآوری باز(

روش شناسی
هدف این پژوهش شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نوآوری باز بود. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی-

همبستگی است و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده است. به منظور دست یابي به اهداف پژوهش، 
ابتدا مبانی نظری مطالعه ش��د و مدل مفهومی و پرسش��نامه اولیه تدوین ش��د. در گام بعد با حضور 
خبرگان دانش��گاهی، مدل و پرسش��نامه تدوین ش��ده مرور شد. در ادامه پرسش��نامه ای با مقیاس 5 

گزینه اي لیکرت)خیلي کم تا خیلي زیاد( تهیه شد.
جامع��ه آماری این پژوهش خبرگان مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علوم در نظر گرفته ش��ده و با 
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روش نمونه گیری تصادفی در مجموع تعداد 100 پرسشنامه توزیع  شد؛ به منظور تجزیه وتحلیل داده ها 
از نرم افزار PLS و روش تحلیل مسیر استفاد شد.

جدول)2( ارزیابی کلی اعتبار مدل

آلفاي کرونباخپایایي مرکبAVEشاخص

)AVE>0.,5()CR>0.,7()Alpha>0.,7(معیار پذیرش
0,580,870,90نوآوری باز

0,630,890,82همکاری با دانشگاه
0,720,790,82عوامل قانونی و سیاسی

0,580,800,72کارکنان
0,710,920,89منابع مالی

0,590,760,77مشتری
0,870,950,90همکاری با رقبا
0,620,820,79ساختار سازمان

جدول)3(مقایسة ضرایب همبستگی و جذر میانگین واریانس استخراج شده

متغیرهای اصلی 
پژوهش

همکاری با 
دانشگاه

عوامل قانونی و 
همکاری بین مشتریمنابع مالیکارکنانسیاسی

سازمانی)رقیب(
ساختار 
سازمان

0,88همکاری با دانشگاه

عوامل قانونی و 
0,750,91سیاسی

0,570,640,75کارکنان

0,760,650,740,89منابع مالی

0,520,490,440,450,69مشتری

همکاری بین 
0,550,670,610,680,660,78سازمانی)رقیب(

0,860,680,590,630,590,750,80ساختار سازمان
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برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی تشخیصي1 به روش تعیین شاخص میانگین واریانس 
استخراج شده )AVE( و روایی واگرا2 استفاده شده است. جدول)2( و )3( نشان می دهد که متغیرهای 
پژوهش از روایی مناس��بی برخوردار می باشد. به منظور س��نجش روایی واگرا از شاخصAVE استفاده 
شده اس��ت. نتایج روایي همگرا نشان دادکه جذر میانگین واریانس استخراج شده براي هریك ازسازه ها 
درمقایسه با همبستگي آن سازه باسازه هاي دیگر بیشتر مي باشد. بنابراین پرسشنامه داراي اعتبارکافي 

است.روایی محتوایی ابزار پژوهش نیز توسط خبرگان دانشگاهی تأیید شده است.
همچنین برای س��نجش پایایی از ضرایب پایایی مرکب3 وآلفای کرونباخ اس��تفاده شده اس��ت، که 

ضرایب مشخص شده در جدول)2(بیانگر پایایی پرسش نامه پژوهش می باشد.

یافته ها
به منظ��ور ش��ناخت بهتر، متغیر های جمعیت ش��ناختی فردی )جنس��یت، تحصی��الت( و متغیرهای 

جمعیت شناختی سازمانی )سابقه کار، سمت سازمانی( درجدول)4( ارائه شده است.

جدول)4( آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی

درصدگروهمتغیر

جنسیت
70مرد

30زن

تحصیالت

33کارشناسی

37کارشناسی ارشد

26دکتری

سابقه کار

23کمتر از 5

625 تا 10

1121 تا 20

32باالی 20

1 . Discriminant Validity
2. Convergent Validity
3. Composite Reliability
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درصدگروهمتغیر

سمت

28کارشناس

49کارشناس ارشد

4معاون

7مدیر

میانگین متغیرهاي مدل پژوهش
 در ج��دول زی��ر میانگین ابعاد مدل پژوهش با هدف تلخیص و توصیف متغیرهای مدل آمده اس��ت. 
همان طور که نتایج این جدول نش��ان مي دهد، میانگین عوامل شناسایی شده نزدیك به عدد 4 است. 
به بیان دیگر از جنبة توصیفی، عوامل شناسایی ش��ده از اهمیت باالیی برخوردار هس��تند. زیرا همة 
آن ه��ا حداقل دارای میانگی��ن 3,8 از 5 بوده و به گزینه های موافق و کاماًل موافق در مقیاس لیکرت 

نزدیك تر هستند.

جدول)5( میانگین متغیرهاي مدل مفهومي پژوهش

میانگینمتغیربعد

عامل درونی

3,97کارکنان

3,99منابع مالی

4,20مشتری

عامل بیرونی

3,63همکاری با رقبا

3,91ساختار سازمان

3,71عوامل قانونی 

3,99همکاری با دانشگاه

نمودارتحلیل مس��یر را مي توان به عنوان وس��یله اي براي نمایش این مطلب درنظرگرفت که کدام 
متغیرها موجب تغییراتي در متغیرهاي دیگر مي ش��ود. ش��کل)3( نمودارمس��یر مورد نظر براي آزمون 

فرضیات تحقیق است.
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شکل)3( الگوی تحلیل مسیر

نیکویی برازش کلی مدل از طریق جذر حاصل ضرب میانگین شاخص تجمعی میانگین توان دوم ضرایب 
همبس��تگی بین سازه ها به دس��ت می آید .)GOF=√communality( در این پژوهش با توجه به اینکه 
مقدار GOF برابر با 0.54.محاسبه شده است که بزرگ تر از 0,36 می باشد بنابراین می توان گفت که مدل 

در مجموع دارای برازش مناسب است.
آزمون فرضیه های تحقیق توسط تحلیل مسیر انجام شد و با توجه به نتایج ارائه شده در جدول)6(، 

همه فرضیات پژوهش در سطح اطمینان 95% پذیرفته شده اند.
در فرضیه اول تأثیر عوامل درونی بر نوآوری باز آزمون ش��د. ضرایب مس��یر به دس��ت آمده نشان 
می دهد که عوامل دورنی به میزان 0,68بر نوآوری باز تأثیر دارد. بر طبق نتایج ارائه شده در جدول)6(،  
،)t>1.96 , B=0.79( در ضری��ب اطمینان 95٪ کلیه ابعاد عوامل درونی یعنی، س��اختار سیس��تم 

 کارکن��ان)t>1.96 , B=0.80(، منابع مال��ی)t>1.96 , B=0.88( معنادار بوده و بر نوآوری باز تأثیر 
می گذارند. همچنین براس��اس تحلیل مسیر انجام شده از بین ابعاد عوامل درونی منابع مالی بیشترین 
همبس��تگی )0,88( را با متغیر مکنون یعنی عوامل درونی دارد. پس از آن کارکنان )0,80( دوم را به 
خود اختصاص داده است. ساختار)0,79( در عوامل درونی در اولویت سوم قرار دارد. به عبارتی در اجرای 

نوآوری باز مسائل مالی مهم ترین عامل درونی است.
در فرضیه دوم تأثیر عوامل بیرونی بر نوآوری باز آزمون شد. آزمون این فرضیه توسط تحلیل مسیر 
نش��ان می دهد که عوامل بیرونی به میزان 0,54بر نوآوری باز  تأثیر داشته اس��ت. بر طبق نتایج آماری 
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ارائه شده در جدول )6(، کلیه ابعاد عوامل بیرونی یعنی، همکاری با مشتری )t>1.96 , B=0.64(، رقبا 
 )t>1.96 , B=0.90( و ارتباط با دانشگاه )t>1.96 , B=0.70( عوامل سیاسی ،)t>1.96 , B=0.81(

معنادار بوده و بر پیاده سازی نوآوری باز تأثیر دارند. بر طبق نتایج، عوامل بیرونی تأثیر گذار بر نوآوری باز 
به ترتیب اولویت عبارتند از: ارتباط با دانشگاه )0,90(، همکاری با رقبا )0,81(، عوامل سیاسی )0,70( 

و همکاری با مشتری )0,64(.

جدول شماره)6( آزمون  فرضیات پژوهش 

نتیجه آزمونt آمارهضریب فرضیه

عوامل درونی بر نوآوری باز تأثیر 
معناداری دارد.

پذیرش0,7920,17ساختار و فرایند

پذیرش فرض پذیرش0,8011,79کارکنان

پذیرش0,8819,14منابع مالی

عوامل بیرونی بر نوآوری باز تأثیر 
معناداری دارد.

پذیرش0,8123,39رقبا

پذیرش فرض
پذیرش0,649,84مشتریان

عوامل سیاسی و 
پذیرش0,7015,12قانونی

پذیرش0,9035,03ارتباط با دانشگاه

نتیجه گیری و پیشنهادات
ب��ا توجه به نوظهور بودن مفهوم نوآوری باز و تحقیق��ات تجربی و تئوریك اندک مرتبط در ایران، این 
مقاله به بررس��ی عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر نوآوری باز پرداخته است. با توجه به مبانی نظری 
و مصاحبه با خبرگان، مدل پژوهش تدوین ش��د که بر اس��اس عوامل تأثیرگذار بر نوآوری باز شامل دو 
بعد عوامل درونی و بیرونی می باش��د. عوامل درونی مفهوم نوآوری باز ش��امل 3 بعد )ساختار و فرایند، 
کارکنان، مالی( و عوامل بیرونی ش��امل 4 بعد )ارتباط با دانش��گاه، همکاری با رقبا،  عوامل سیاس��ی و 

مشتری( است.
نتایج تحلیل مسیر پژوهش نشان می دهد که مدل دارای برازش قابل قبولی است. به بیان دیگر مدل 
پیشنهادی قابل قبول و هر 2 فرضیه تحقیق تأیید شده است. از این جهت این مطالعه در اغلب ابعاد با 
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مطالعات پیشین سازگار است و از میان عوامل تعیین شده در مطالعات قبلی، دراین مطالعه عوامل مالی، 
ساختار سازمان )سیستم(، کارکنان، همکاری با دانشگاه و رقبا،  عوامل سیاسی و مشتری به عنوان عوامل 

تأثیر گذار بر نوآوری باز شناسایی شده است.
در بررسی فرضیه اول، عوامل درونی تأثیرگذار بر نوآوری باز هر سه عامل ساختار و فرایند، کارکنان 
و مالی تأیید شده و بر طبق نتایج آماری میزان تأثیر آن ها به ترتیب شامل منابع مالی، کارکنان و ساختار 
و فرایند است. تأیید این فرضیه و ترتیب عوامل نشان می دهد که مطابق با تحقیقات پیشین، اصلی ترین 
انگیزه ش��رکت ها برای همکاری، دست یابی به موقعیت های تجاری جدید، کاهش ریسك و استفاده از 
منابع مکمل اس��ت. در بررس��ی فرضیه دوم، عوامل بیرونی تأثیر گذار بر ن��وآوری باز به ترتیب اولویت 

عبارتند از: ارتباط با دانشگاه، همکاری با رقبا، عوامل سیاسی/قانونی و همکاری با مشتری.
بر طبق نتایج این پژوهش همکاری با دانشگاه به عنوان مهم ترین عامل بیرونی مؤثر بر نوآوری باز 
ش��ناخته شده است. در این راس��تا یکی از مهم ترین اقدامات در جهت پیاده سازی این مفهوم، برقراری 
ارتباط اثر بخش میان دانش��گاه و صنعت اس��ت. ارتباط اثر گذار میان دانش��گاه و صنعت زمانی تحقق 
می یابد که دانشگاه ها با تحقیقات کاربردی درصدد انتقال فناوری برآیند و این امر بدون نهادینه کردن 
پژوهش در دانشگاه و همچنین، برآورده ساختن نیازهای آموزشی متخصصان برآورده نخواهد شد. باید 
این موضوع را در نظر گرفت که صنعت بدون ارتباط تعریف شده و هدفمند با دانشگاه پیشرفت نمی کند. 
برای مثال یکی از ش��رایط الزم براي ارتباط دانش��گاه و صنعت ایجاد بخش تحقیق و توسعه در صنعت 
است. این در حالی است که بسیاري از صنایع در ایران فاقد این بخش اند. لذا پیشنهاد می شود شرکت ها 

به این مهم توجه الزم را مبذول دارند.
همکاری با رقبا و مشتریان از جمله ابعاد عوامل بیرونی تأثیرگذار بر نوآوری باز است. اشتراک گذاری 
دانش با رقبا و مش��تریان یکی از منابع اصلی دریافت ایده و خدمت رس��انی مؤثر به مش��تریان اس��ت. 
همکاری با رقبا و مشتریان نیازمند این است که شرکت ها مرزهای شرکت را از حالت بسته خارج کرده 
و از طریق ایجاد مکانیزم هایی س��عی در توس��عه و پایداری همکاری با سایر شرکت ها نمایند. عالوه بر 
موارد ذکر شده دولت ها با افزایش قوانین حمایتی از همکاری و مشارکت و کاهش قوانین محدود کننده 

می توانند گامی اساسی در جهت پیاده سازی نوآوری باز در شرکت ها بردارند.
در میان عوامل دورنی تأثیرگذار بر نوآوری باز منابع مالی بیش��ترین تأثیر را دارد. در کنار مزایایی 
نوآوری باز برای شرکت ها، اجرای نوآوری باز نیازمند صرف منابع مالی در این راستاست. تمایل مدیران 
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عالی به صرف منابع در جهت نوآوری، میزان دسترس��ی ش��رکت به منابع مالی جهت نوآوری از جمله 
عوامل تعیین کننده در میزان منابع مالی صرف ش��ده در راس��تای اجرای نوآوری باز اس��ت. آش��نایی 
شرکت ها با این مفهوم و مزایای حاصل از آن، انتخاب شریك )همکار مناسب( ، افزایش توان شرکت ها 
در استفاده از منابع مکمل و کاهش ریسك های مالی در اجرای فرآیند نوآوری باز، می تواند محرک هایی 
برای ش��رکت ها در راستای اجرای مدل نوآوری باز توسط ش��رکت ها باشد. عالوه بر بعد مالی ساختار 
درونی شرکت تأثیر قابل توجهی بر نوآوری باز دارد. باتوجه به اهمیت ابعاد عوامل درونی بر نوآوری باز 
نقش مدیران ارشد سازمان ها به منظور تشویق کارکنان به مشارکت در نوآوری و ایجاد ساختار سازمانی 

و فرهنگ سازمانی منعطف و مناسب با اجرای فرآیندهای نوآوری باز حائز اهمیت است.
ب��ا توجه ب��ه محدودیت های این تحقیق و تمرکز آن بر شناس��ایی عوامل اثرگذار ب��ر نوآوری باز، 

پیشنهاد می شود برای افزایش شناخت از نوآوری باز در حوزه های زیر تحقیق انجام شود:

بررس��ی تأثیر اجرای نوآوری باز بر عملکرد ش��رکت ها. با توجه به اینکه این پژوهش به شناخت  •
عوامل اثرگذار بر نوآوری باز می پردازد، بررسی تأثیر این ابعاد بر عملکرد مالی و غیر مالی می تواند 

مفید باشد.
بررسی ابعاد نوآوری باز در صنایع مختلف می تواند نقش تکمیلی را برای این تحقیق ایفاء کند. •



45 بررسی تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز ...

منابع
مش��یری بنیامین)1390(. »توس��عه نوآوری باز در میان عناصر نظام ملی نوآوری«، مقاله پذیرفته ش��ده در  –

.)IASP 2011( کنفراس جهانی پارک های علمی- دانمارک

 – Bigliardi, B., Ivo Dormio,A and Galati, F. )2012(, “The adoption of open 
innovation within the telecommunication industry “, European Journal of In-
novation Management, Emerald ,Vol. 15 No. 1,pp. 27-54

 – Brunswicker,S. and Ehrenmann,F. )2013(, “ Managing Open Innovation in 
SMEs: A Good Practice Example of a German Software Firm “,International 
Journal ofIndustrial Engineering and Management )IJIEM(, Vol. 4 No. 1, pp. 
33 – 41

 – Chesbrough,H.,)2003(,”Open Innovation: The New Imperative for Creating 
and Profiting from Technology”, Harvard Business School Press, Boston, MA.

 – Chesbrough, H. and  Crowther, A.K., )2006(, “Beyond high tech: early adopt-
ers of open innovation in other industries”, R&D Management 36 )3(, 229–236

 – Dufour,J. and Son,P.E. )2011(, “ Open innovation in SMEs: towards formal-
ization of openness “, University of Halmstad

 – Enkel, E. and Gassmann, O. )2008(,  “Driving open innovation in the front 
end. The IBM case",  Working Paper University of St. Gallen and Zeppelin 
University, St. Gallen and Friedrichshafen.

 – Enkel, E. and Gassmann, O. and Chesbrough, H. )2009(, “Open R&D and 
open innovation:exploring the phenomenon “, R&D Management 39, 4.

 – Gassmann, O. )2006(,  “Opening up the innovation process: towards an agen-
da", R&DManagement, 36, 3, 223–226.

 – Gassmann, O. and Enkel, E. )2004(, “Towards a theory of open innova-
tion: three core process archetypes ", Proceedings of the R&D Management 
Conference,Lisbon, Portugal.

 – Gassmann, O. and Enkel, E. )2005(, “Open Innovation Forschung. Forsc-
hungsfragen und erste Erkenntnisse” , In Weissenberger-Eibl, M. A. )eds(: 
Gestaltung von Innovationssystemen. Kassel: Cactus Group Verlag.

 – G.Abulrub, A.H. and Lee,J. )2012(, “Open innovation management: chal-



فصلنامه مدیریت توسعه فناوری/ دوره دوم/ شماره 1/ تابستان 1393 46

lenges and prospects “,International Conference on Leadership, Technology 
and Innovation Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences 41 
,130 – 138

 – Hamdani, J. and Wirawan,CH.  )2012(, “Open Innovation Implementation to 
Sustain Indonesian SMEs”, Elsevier Ltd,Procedia Economics and Finance . 
223 –233

 – Lee Sungjoo, Park, G .Yoon, B and Park, J, )2010(, “Open innovation in 
SMEs—An intermediated network model”, Research Policy )30( , pp. 290-
300.

 – M. Lee,S. Hwang,T and  Choi,D. )2012(,”Open innovation in the public sec-
tor of leading countries”, Management Decision, Vol. 50 Iss: 1 pp. 147 – 162

 – Monsef, S.  and Wan Ismail,W. KH. )2012(, “ The Impact of Open Innovation 
in New Product Development Process”,IJFPSS, Vol .2, No.1, pp. 7-12

 – OECD )2008b(, “Open Innovation in Global Networks” , ISBN 978-2-64-
04769-3, _ 16, 128pages.

 – Perkmann, M., Walsh, K. )2007(, “University–industryrelationships and open 
innovation: Towards a research agenda “, International Journal of Manage-
ment Reviews, Vol 9 Issue 4 pp. 259–280.

 – Van de Vrande, V., P. J. De Jong, J., Vanhaverbeke, W. and de Rochemont, M. 
)2009(, “ Open innovation in SMEs: Trends,motives and management chal-
lenges”. Technovation, 29, pp.423-437

 – Stucki A.)2009(,” Internal and External Factors Influencing the Implementan-
tion and Diffusion of the Open Innovation Models:The Case of the Postal 
Sector”,  Paper presented at the 3rd Global Postal Research and Education 
Network Conference

 – Won Park,Y. Amano,T aand Moon,G )2012(,”Benchmarking open and clus-
ter innovation: case of  Korea”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 
19 Iss: 4 pp. 517 - 531


