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چكیده
یکی از عوامل کلیدی در بقای شرکت ها، ارتقای پیوسته ی عملکرد نوآوري سازمان است که سازمان ها 
را به جس��ت وجو برای یافتن عوامل افزایش نوآوری وادار می کند. یکی از ش��یوه های نوین نوآوری در 
جوامع، نوآوری باز و اس��تفاده از پتانس��یل نوآورانه ی اکوسیستم است. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر 
رویکردهای دوگانه نوآوري باز )وارد ش��ونده و خارج شونده( بر عملکرد شرکت هاي فناوري اطالعات و 
ارتباطات بود. جامعه ی آماری تحقیق ش��رکت هاي فعال در حوزه ی فناوري اطالعات و ارتباطات شهر 
تهران بودند که از بین آن ها تعداد 116 ش��رکت انتخاب ش��دند. برای گردآوري داده ها از پرسش��نامه 
اس��تفاده شد. نتایج نشان داد دو متغّیر نوآوري باز خارج شونده و وارد شونده بر عملکرد سازمان تأثیر 
مثبت و معنی داری دارند. این در حالی اس��ت که نوآوري باز خارج ش��ونده، نوآوري باز وارد ش��ونده و 
عملکرد سازمان روي هم رفته 89 درصد از تغییرات عملکرد نوآوري را تبیین کردند، لیکن سهم نوآوري 
باز وارد شونده کمتر از دو متغّیر دیگر است. تأیید رابطه ی مستقیم عملکرد سازمان و عملکرد نوآوری 

سازمان های فناوری اطالعات نوآوری تحقیق حاضر است.

واژه های كلیدی: 
نوآوري باز وارد شونده، نوآوري باز خارج شونده، عملکرد نوآوري، عملکرد سازمان.

1 . عضو هیئت علمی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران؛
mortezaakbari@ut.ac.ir :نویسنده عهده دار مکاتبات، رایانامه * 
2 . دانشجوی دکتری، مدیریت تکنولوژي-  نوآوري،دانشگاه آزاد اسالمی.

3 . عضو هیئت علمی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران؛
4 . دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.



فصلنامه مدیریت توسعه فناوری/ دوره ششم/ شماره2/ پاییز 1397 158

مقدمه
اگرچ��ه ن��وآوري به مثابه  خون حیات بخ��ش در سازمان هاست، اما معنایي که اف��راد از آن دارند بسیار 
متفاوت است. اهمیت نوآوري تا جایي است که نبود آن، مرگ سازمان ها را در پي خواهد داشت. نوآوري 
یکي از مهم ترین عوامل بقاي شرکت ها در بازار است. بر اساس نظر بسیاري از محققان، خلق سازمان ها 
ب��ر اساس فرایند نوآوري صورت گرفته است )مشدئي و تقوي، 1389(. انتخاب رویکرد نوآوری سازمان 
ب��رای موفقیت فرایند نوآوری حائز اهمی��ت است. تا جایی که دلیل شکست برخي شرکت هاي بزرگ، 
این است که تنها به یك رویکرد نوآوري گرایش دارند و از رویکردهای نوآورانه ی مدرن غافل مانده اند 
)رض��وي و اکبري، 1392(. تغییر و تح��والت سریع در حوزه ی فناوري، افزای��ش هزینه هاي نوآوري، 
رقابت روزافزون در معرفي محصوالت و خدمات جدید به بازار و کوتاه شدن چرخه ی عمر محصوالت و 
فناوري ها، منجر به افزایش نیاز سازمان ها به تعامل با محیط و ذي نفعان خارجي شان از طریق باز کردن 
مرزهاي سازمان به منظور تبادل ایده هاي نوآورانه شده است و لزوم افزایش سرعت در چرخه ی نوآوری 
را بیش ازپی��ش مشخص ساخته است )فلین و زنگ��ر1، 2014(. نوآوري باز الگویي مبتني بر این فرض 
اس��ت که اگر شرکت ها به دنبال ارتقای سطح فناوري خود هستند، مي توانند و مي بایست از ایده هاي 
فناورانه  خارجي همانند ایده هاي داخلي بهره برده و از راه هاي داخلي و خارجي متنوع به سمت و سوي 
بازار استفاده کنند تا سرعت بیشتر فرایندهای نوآورانه و هزینه ی کمتر آن سازمان ها را چابك تر نماید 
)چسب��رو2، 2003(. تحقیقات متعددي درباره ی پارادایم نوآوري باز در حوزه ی صنایع گوناگون صورت 
گرفت��ه است. در سال های اخیر محققان عالقه مند به بررسی رابط��ه راهبردهای نوآوری باز و عملکرد 
شرکت ها شده اند )مازوال و همکاران3، 2012(. این سؤال که چگونه باز بودن بر ظرفیت شرکت ها برای 
نوآوری تأثیر می گذارد، حوزه ی اصلی تحقیقات نوآوری باز بوده است )داالندر و گان4، 2010؛ گاسمن و 
همکاران5، 2010(. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر فعالیت ها و راهبردهای نوآوری باز بر عملکرد نوآوری 
و عملکرد سازمان می پردازد. محققان بسیاری در حوزه نوآوری باز تحقیق انجام داده اند، اما بسیاری از 
این محققان تنها به بررسی تأثیر یکی از رویکردها به صورت انفرادی بر ابعاد عملکرد پرداخته اند )مازوال 
و همکاران، 2012(؛ بنابراین نوآوری و سهم دانش افزایی این تحقیق این است که در مرحله ی اول به 
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بررسی هم زمان رویکردهای وارد شونده و خارج شونده پرداخته است. شرکت هاي فاوا به دلیل ماهیت 
نوین فاوا دائماً در حال نوآوری هستند؛ اما علی رغم این که نوآوری عنصر عادی فعالیت های آن هاست، 
هنوز به تفاوت رویکردهای گوناگون نوآوری توجه نکرده اند و تمایزي بین نوآوري وارد شونده و خارج 
شون��ده و همچنین بین نوآوري و خالقیت قائل نمي شوند. درنتیج��ه در خصوص تأثیر هر دو رویکرد 
ن��وآوري باز )وارد شونده و خارج شونده( ب��ر عملکرد نوآوري سازمان، در شرکت های فناوری اطالعات 
ایران��ی هنوز بررسي خاصی صورت نگرفته است. از طرف دیگر، تحقیق��ات موجود تأثیر نوآوري باز را 
به ص��ورت توأمان بر عملکرد نوآوري و عملکرد سازمان م��ورد تحقیق قرار نداده اند. این در حالي است 
ک��ه ب��ه نظر محققان، عملکرد سازمان مستقل از عملکرد ن��وآوري سازمان نیست و این دو بر یکدیگر 
اثرگذارن��د و عوام��ل تأثیرگذار نیز مي بایست در هر دو مبحث مورد بررسي قرار گیرد؛ بنابراین تحقیق 
حاضر به مطالعه ی عملکرد نوآوري سازمان در اثر به کارگیري نوآوري باز وارد شونده و خارج شونده در 

صنعت فاوا پرداخته شود.

ادبیات نظري تحقیق

نوآوري باز1

ن��وآوري فرایندی ذهني است که به ایجاد یك پدیده ی جدید مي انجامد، این پدیده ی نو ممکن است 
یك محصول مادي یا خدمت جدید یا تکنیك جدید باشد. خالقیت و نوآوري، در واقع تحلیل یا ترکیب 
چند مفهوم و ایجاد مفهوم و تصّوري جدید است که قباًل موجود نبوده است )کائو2، 2007(. نوآوري یك 
فرایند است و باید همچون یك فرایند مدیریت شود. براي تغییر خروجي فرایند، مي توان عوامل مؤثر 
بر آن را دست کاری کرد )تید و بسانت3، 2009(. نوآوري باز به این مفهوم است که ایده هاي ارزشمند 
مي توان��د از داخل یا خارج سازمان بازار عرض��ه و به بازار وارد شوند )رضوي و اکبري، 1392(. نوآوري 
ب��از پدیده اي اس��ت که در چند سال اخیر بسیار مورد توجه واقع ش��ده است. چرخه ی کوتاه نوآوري، 
افزایش هزینه هاي تحقیق  و توسعه  صنعتي و همچنین کمبود منابع، از دالیل اصلي گرایش شرکت ها 
به سم��ت استراتژي هاي جدید نوآوري است. گاسمن و ان��کل4 )2004( با مطالعه روي 124 شرکت، 

1 . Open Innovation
2 . Kao
3 . Tid and Bessant
4 . Gassmann and Enkel
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مشاه��ده کردند فرایندهاي نوآوري باز به جاي اینکه با رویکرد دقیق و حرفه اي دنبال شوند، به صورت 
موقت و نادرست انجام مي گیرند. همچنین آن ها بر این نکته تأکید کردند که باید مقیاس هاي مناسبي 
براي سنجش نوآوري باز وجود داشته  باشد. ایشان سه فرایند اساسي را که سازمان ها مي توانند مبتني 

بر آن ها فرایند نوآوري خود را باز نمایند، مشخص کردند:
فرایندهاي وارد شونده )خارج به داخل(1: این فرایندها، باعث غني سازي دانش داخلي شرکت از . 1

طریق ادغام با دانش خارجي مشتریان، تأمین کنندگان یا همکاران است که از طریق انتقال فعال 
فناوري ها از دیگر شرکت ها و دانشگاه ها صورت مي پذیرد.

فراینده��اي خارج شونده )داخل به خارج(2: به مفهوم بهره ب��رداری خارجي از ایده هاي داخلي، . 2
ف��روش حق مالکیت3 و انتقال ایده ها به محیط خارجي اس��ت. شرکت ها با فناوري باال با هدف 
کاهش هزینه هاي ثابت تحقیق  و توسعه، همچنین تقسیم کردن خطر نوآوري با سایر شرکت ها، 

بر به کارگیری فرایند خارج شونده در تحقیقات تمرکز مي نمایند.
فراینده��اي ترکیبي )جفت شونده(4: بیانگر این است که شرکت ها براي ایجاد حداکثر ارزش از . 3

ظرفیت ه��اي فناوران��ه  خود و سایر سازمان ها، جریان ه��اي ورودي و خروجي را از طریق اتحاد، 
همکاري و سرمایه گذاري هاي مشترك، ترکیب مي کنند.

بر اساس جمع بندي اطالعات و تحقیقات انجام شده )رنگ آمیز توسی و اسماعیلی5، 2015؛ رنجبر 
و همکاران، 1393( 36 روش از 3 دیدگاه نوآوري باز )وارد شونده، خارج شونده، ترکیبي( معرفي شده 

است که در جدول 1، وجود دارد.
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جدول )1( روش هاي موجود در فرايند هاي نوآوري باز

تعريفروشروش

ده
شون

رد 
وا

خرید فناوري، دانش، دارایي هاي فکري، ثبت اختراعات، کپی رایت از منابع خارجيخرید

به دست آوردن حق بهره برداري از فناوري )اختراع ثبت شده، کپي رایت و عالئم اخذ مجوز
تجاري( توسط پرداخت حق امتیاز به شرکاي خارجي

سرمایه گذاري 
مشترك

تهیه ی پول و تأسیس سرمایه گذاري مشترك در همکاري با سایر شرکت ها و 
سرمایه گذاران شخص ثالث براي توسعه و تجاري سازي فناوری ها

سرمایه گذاري 
سرمایه گذاري بر فناوري هاي نویدبخش خارجي مخاطره آمیز با آینده اي مبهمخطرپذیر

برون سپاري 
قراردادهاي تحقیق  

و توسعه

خرید خدمات تحقیق  و توسعه از سایر سازمان ها )دانشگاه ها، سازمان هاي 
تحقیقاتي، متخصصان و صاحبان دانش(

خرید و ادغام شرکت هاي مختلف و نهادهاي صاحب دانش در شرایطي که ادغام و اکتساب
توسعه ی داخلي فناوري دشوار است

شرکت دادن مشتري در فرایند هاي نوآوري )از تحقیق بازار تا توسعه ی مشارکت مشتري
محصول بر اساس نیاز مشتري(

همکاري با شرکاي )خبرگان( خارجي جهت کسب دانش و فناوري جدیدشبکه سازي خارجي

مشارکت در 
به اشتراك گذاري امکانات با سازمان هاي دیگر، مخترعان، محققان و غیرهامکانات

اکتساب دانش و یا اطالعات جدید از طریق مهندسي معکوسمهندسي معکوس

ارائه ی تحقیق قرارداد به سایر منابع خارجيتحقیقات قرارداد

اکتساب جدید/ بهبودیافته ی ماشین آالت، تجهیزات و نرم افزارکسب ماشین آالت

مشارکت با کاربران 
مشارکت مستقیم با کاربران کلیدي و پیشگاماناصلي

استفاده از دانش کارکناني که در بخش تحقیق و توسعه داخلي کار نمي کنندمشارکت کارکنان

همکاري با مشاوران خارجي براي به دست آوردن دانش جدید و یا مشاوره ی مشاوره
کارشناسان خارجي براي حل مشکالت نوآوري و به اشتراك گذاری اطالعات
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تعريفروشروش

ده
شون

رد 
وا

ساخت یك تماس آنالین باز براي یك ایده ی خاّلق، حل مسئله، ارزیابي و یا جمع سپاری
هر نوع دیگري از مسائل کسب وکار و اجازه ی ورود همگان براي ارائه ی راه حل

جذب سرمایه ی 
استفاده از تأمین مالي خارجي با مقادیر بسیار کم توسط گروه بزرگي از مردممردمي

برون سپاري یك کار به یك گروه بزرگي از افراد خارج از سازمان براي معرفي منبع یابی فناوری
راه حل هاي فناوري جدید

اختصاص بخشي از کارمندان شرکت براي رسیدن به نوآوري با ویژگي هاي رصد فناوری
متمایز براي شناسایي فناوري هاي نوظهور

ارائه ی محصول سفارشي به مشتریان خاص سفارشي سازي انبوه

استفاده از سفر آموزشي براي انتخاب اطالعات مهمسفرهاي آموزشي

استفاده از پورتال آنالین براي جذب ایده ها و نوآوري هاي دیگران در خارج از شرکتپورتال اینترنتي

ارائه ی تحقیق قرارداد به سایر منابع خارجيتحقیقات قرارداد

ده
شون

ج  
خار

فروش فناوري داخلي )مالکیت معنوي، اختراع ثبت شده، کپي رایت و یا عالئم فروش
تجاري( به بازار براي کسب سود بیشتر

صدور مجوز استفاده از فناوري هاي داخلي یا مالکیت معنوي به شرکاي خارجي اعطاي مجوز
براي تولید درآمد در قالب پرداخت صدور مجوز، به جاي تجاري سازي مستقیم

معرفي فناوري هاي داخلي بدون توجه به منافع مالي مستقیم و فوري براي منبع باز
جذب منافع غیرمستقیم به شرکت

خلق شرکت هاي جدید مبتني بر دانش دروني و حمایت از آن ها توسط شرکت مادرشرکت هاي زایشي

سلب/ فروش واحدي از شرکتواگذاري

شرکت هاي زایشي 
حمایت از کارکنان خارج از شرکت با ایده هاي شخصيدانشگاهي

گاسم��ن و همکاران )2010( نتیجه گیري کردن��د سازمان هایي که از فرایند خارج شونده استفاده 
مي کنند بسیار عالقه مند به برندسازي و تدوین استاندارد هستند، درحالی که سازمان هاي استفاده کننده 
از فراین��د وارد شونده، بر پیوند با تأمین کنندگ��ان و توسعه و پیشرفت هم زمان مشتریان تأکید دارند. 
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به طورکل��ي، مباحث نوآوري باز تأکید مي کن��د که توانایي جذب دانش خارجي، محّرك عمده اي براي 
رقاب��ت است. در حالت نوآوري باز، سازمان ها، محیط را براي فناوري و دانش جست وجو نموده و صرفاً 
ب��ه تحقیق و توسعه داخلي خ��ود وابسته نیستند )اسپیت هاون و همک��اران2010،1(. دو رویکرد مهم 
ن��وآوري باز )وارد شونده و خ��ارج شونده(، مستلزم آن است که شرکت ه��ا، ورودي فرایندهاي خاص 
ن��وآوري باز خود را به انواع مختلفي از ورودي ها و کمك هاي خارجي باز نماید )چسبرو2، 2012(. این 
بدین  معناست که شرکت هایي که رویکرد وارد شونده را انتخاب مي کنند براي خلق اندیشه ها و دانش 
جدید که قابل ادغام با دانش کنوني شرکت باشد تصمیم به مشارکت با دانشگاه ها و سایر سازمان هاي 
تحقیقات��ی عمومي، تأمین کنندگان، مشتریان، رقب��ا و... مي گیرند. شرکت ها براي اجراي موفقیت آمیز 
فراینده��اي وارد شونده بای��د داراي توانایي ها و مهارت هاي الزم براي ادغام منابع دروني و ورودي هاي 
خارجي سایر اعضا باشند. به طورکلی شواهد تحقیقات نوآوري باز نشان داده اند که برخي از ابعاد نوآوري، 
باز و برخي بسته مي باشند و دلیل آن نیز تنوع فزاینده اي  است که در مفاهیم و رویکردهاي موجود در 

رابطه با نوآوري باز در مطالعات مختلف شاهد آن هستیم )الزاروتی و مانزینی3، 2010(.

عملكرد سازماني
عملکرد، واژه اي است که مفهوم فعالیت براي انجام کار و نتیجه ی آن فعالیت را یکجا در بردارد. در حقیقت 
عملکرد، نتیجه ی عمل است؛ بنابراین، عملکرد سازه ی کلي است که بر چگونگي انجام عملیات اشاره دارد 
)شفیعي و تارمست، 1393(. مرور مطالعات مربوط به عملکرد سازماني مشخص مي سازد که این معیار از 
ارزیابي چند شاخص به دست مي آید. به طور نمونه یکي از این شاخص ها آن است که چقدر از فعالیت هاي 
مطرح در سازمان به اجرا درآمده است )پریرا و گومز4، 2012(. ارزیابي عملکرد فرایندي است که به منظور 
آگاه��ي از عملک��رد سازمان و ارائه ی بازخوردهاي الزم جهت بهب��ود و ارتقاي عملکرد سازماني به انجام 
مي رسد؛ بنابراین، استقرار نظام کنترل و ارزیابي عملکرد عاملي حیاتي براي پیاده سازي مؤثر استراتژي هاي 
سازمان محسوب مي شود. فقدان چنین نظامي، موجب عدم اطالع مدیران از چگونگي انجام فعالیت هاي 
درون سازماني و نیز شرایط حاکم بر محیط بیروني سازمان مي شود که این امر مي تواند منجر به کاهش 

1 . Spithoven et al.
2 . Chesbrough
3 . Lazzarotti and Manzini
4 . Pereira and Gomes
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کارایي و اثربخشي سازمان شود )قره خاني و صامعي، 1392(.
ب��ا توجه به تحقیق سانتوس و بریت��و1 )2012( شاخص هاي ارزیابي عملکرد کیفي شناسایي شده، 
عبارت ان��د از می��زان رضایت مندي عمومي کارکن��ان، میزان رضایت مندي عموم��ي مشتریان، میزان 
شکایات، میزان خدمات و محصوالت جدید عرضه شده، مشارکت کارکنان، استانداردسازي، فرصت هاي 
یادگی��ري، میزان پاسخگویي، رقابت پذیري، خدمات پس از فروش، میزان پیشنهاد ها، امکانات رفاهي، 
بحث ه��اي زیست محیطي، بهب��ود مستمر که در قالب چهار بُعد اصل��ي »رضایت کارکنان«، »رضایت 

مشتري«، »عملکرد محیطي« و »عملکرد اجتماعي« مطرح شدند.
افزایش رضایتمندي کارکنان درنهایت منجر به بهبود عملکرد کلي سازمان مي شود، کارایي در مورد 
فعالیت هاي درون سازمانی به مق��دار منابعي که براي تولید محصول مورداستفاده قرار مي گیرد، اشاره 
دارد. اگر سازماني بتواند در مقایسه با سازمان دیگر با صرف مقدار کمتري از منابع به هدف مشخصي 
برسد، مي گویند کارایي بیشتري داشته است. از دیدگاه رضایتمندي کارکنان عملکرد فرایندي است که 
به واسطه ی برانگیختن کارکنان به تحقق اهداف سازماني منجر گردد )مظلومي و همکاران، 1393(. از 
بعد رضایت مندي مشتریان، عملکرد معیاري است براي اندازه گیري و تعیین میزان کارایي و اثربخشي 
سازمان در یك دوره ی زماني خاص که از طریق نشانه هایي در بازار، مشتري و میزان فروش آن سازمان 
مشخ��ص مي گردد )عربی��ون و همکاران، 1392(. معیارهاي عملکرد محیط��ي ناشي از محیط بیرون 
کسب وک��ار شناخته شده و مهم ترین شاخص در این گ��روه اتالف یا هدر رفت برگرفته از کسب و کارها 
معرف��ي مي شود )آزودو و همکاران2، 2011(. یک��ي از روش  هاي اندازه گیري عملکرد سازمان از طریق 
معیارهاي اجتماعي است، بهبود عملکرد سازمان از بعد اجتماعي به شاخص هایي همچون سیاست هاي 

استخدامي، برنامه هاي فرهنگي و مسئولیت سازماني ارتباط دارد )پریرا و گومز، 2012(.

عملكرد نوآوري
عملکرد نوآوري ترکیبي از موفقیت هاي کلي سازمان در نتیجه تالش هاي صورت گرفته جهت جدید کردن 
و بهبود و به کارگیري جنبه هاي مختلف نوآوري در سازمان است. عملکرد نوآوري در ادبیات موضوع به عنوان 
یک��ي از مهم ترین پیشران هاي سایر جنبه هاي عملکردي سازمان انگاشته شده است. عملکرد نوآوري با 

1 . Santos and Brito
2 . Azevedo et al.
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توج��ه ب��ه تالش هاي مداوم به منظور بهبود، تجدید، اکتشاف، یادگی��ري از اشتباهات و سازش با محیط 
رقابتي به سرعت متغّیر، صورت مي گیرد )گان��دی و همکاران1، 2011(. یکی از شاخص های اندازه گیري 
عیني و عملي براي عملکرد نوآوري سازمان، معموالً تعداد حق انحصاري ثبت شده، گزارش هاي چاپ شده 
و پروژه هاي تصویب شده جدید را اندازه گیری می کند. یك شاخص ذهني، کیفیت و عملکرد محصوالت و 

فرایندهاي جدید سازمان را با رقبا مقایسه مي کند )لی تین2، 2005(.
شرکت ه��ا با نوآوري هایشان بهت��ر مي توانند به تغییرات محیطي پاسخ دهن��د و براي رسیدن به 
عملک��رد بهتر، قابلیت ه��اي جدیدي کسب کنند. عملکرد نوآوري در ادبی��ات یکي از عوامل اصلي در 
عملک��رد سازمان به شمار مي رود که به یادگیري سازماني، نوس��ازي، بهبود، یادگیري از شکست ها و 
تطبی��ق با محیط رقابت��ي در حال تغییر منجر مي شود )گاندی و همکاران، 2011(. همچنین عملکرد 
نوآوري بر مبناي سهم بازار و شهرت شرکت نیز اندازه گیري مي شود. بسیاري از شرکت ها داراي تجربه ی 
اندک��ي در تعیین معیارهاي مناسب براي نوآوري ان��د. گاهي اوقات، به دلیل کم تجربه بودن شرکت ها، 
ممکن است معیارها خیلي مغرضانه یا یك طرفه، با تمرکز بر نوآوري هاي فناورانه و مالکیت هاي فکري 
ثبت شده، در نظر گرفته شود. تعدادي از معیارهایی که معموالً براي اندازه گیري خالقیت و نوآوري در 
بخش خصوصي استفاده مي شود عبارت اند از رشد درآمد حاصل از محصوالت جدید، ثبت اختراع، ثبت 
ایده و جریان آن، ظرفیت نوآوري. هن و همکاران3 )1988( تأکید مي کنند عملکرد نوآوري، ترکیبي از 
نوآوري هاي اداري و فني است که به رشد و سودآوري منجر مي شود و ترکیبي از دستاوردهاي سازماني 
است که از بهبود فعالیت ها ناشي مي شود و جنبه هاي مختلف نوآوري در فرایند، محصول، ساختار و ... 

را در برمی گیرد )نیك رفتار و همکاران، 1394(

نوآوری باز در شركت های فاوا
زمین��ه ی فعالیت شرکت های فاوا ب��ا نوآوری گره خورده است. تأثیر ن��وآوری در عملکرد سازمان های 
فناوری محور همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است؛ اما بر تأثیر نوآوری باز که رویکردی جدید در 
استراتژی های ن��وآوری شرکت هاست، بر عملکرد نوآورانه و سازمانی در شرکت های کوچك و متوسط 
ح��وزه ی فناوری اطالع��ات پژوهش های کمتری انجام شده است و نیاز ب��ه بررسی تخصصی رابطه ی 

1 . Gundy et al.
2 . LeeTin
3 . Han et al.
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هم زم��ان رویکردهای نوآوری ب��از و عملکرد نوآوری سازمان به منظ��ور شناسایی ابعاد و پتانسیل های 
ن��وآوری استف��اده نشده در ای��ن سازمان ها وج��ود دارد. از دیدگاهی دیگر، عملک��رد مطلوب سازمان 
فراینده��ای نوآوری را تشویق کرده و قاعدتاً بایستی به بهبود عملکرد نوآورانه منجر گردد )محمدی و 

همکاران، 1396(.
 اکث��ر شرکت هاي ف��اوا، با توجه به ویژگی ه��اي انعطاف پذیري و چابکی خود ک��ه از ویژگی هاي 
شرکت ه��اي کوچك و متوسط است، استفاده از رویکرد ن��وآوري باز را در واحدهاي تحقیق و توسعه، 
توسعه ی بازار و بازاریابی مدنظر قرار داده اند. در سالیان اخیر، تالش نموده اند که در هر دو حوزه رویکرد 
خ��ارج به داخل و رویکرد داخ��ل به خارج، از ظرفیت هاي بیرون از سازمان و داخل سازمان به بهترین 
نح��و استف��اده نمایند. به دلیل پیچیدگ��ی و ماهیت بین رشته اي نوآوري در بخ��ش فاوا و نی�ز نق�ش 
پررن��گ بنگاه ه�اي کوچك و متوسط در میان سایر بنگاه هاي این بخش، رویکرد نوآوري باز، راهبردي 
مؤث��ر ب��راي کاهش زمان توسعه محصول یا خدمت، کاهش مخاط��رات مربوط به کسب وکار و مالی و 
همچنی��ن کاهش هزینه ن��وآوري و تجاري سازي به شمار می رود. این موارد با توجه به محدودیت هاي 
منابعی که شرکت هاي کوچ�ك و متوسط وجود دارد، می تواند بسیار مهم و حیاتی باشد. عمق و وسعت 
نوآوری ه��ای این شرکت ها بر عملکرد این شرکت ها مؤثر است و هرچه شرکت ها نوآوری های بیشتر و 

مؤثرتری داشته باشند، عملکرد کلی و نوآورانه بهتری را شاهد هستند )محمدی و همکاران، 1396(.

پیشینه تحقیق
یکي از مباحث جدید نوآوري در سال هاي اخیر بحث نوآوري باز و نوآوري بسته و مفاهیم مرتبط با آن 
است )اکبری و همکاران، 1394؛ اکبری و همکاران، 1396؛ مشدئي و تقوي، 1389(. پارادایم نوآوري 
بسته و شیوه ی نگاه آن به سازمان دهی تحقیق و توسعه ی صنعتي با دستاوردهاي فراوان و کامیابي هاي 
تج��اري ف��راوان همراه بوده است. راز ماندگ��اري پارادایم نوآوري بست��ه در رویارویي با دگرگوني هاي 
چشم ان��داز دان��ش بود. نگاه این رویکرد به داخل سازمان است. ای��ن نگاه، با دانش قرن بیستم سازگار 
است، ولي با چشم انداز دانشي قرن بیست ویکم، ناسازگار است؛ به طوري که باعث گسست میان تحقیق 
و توسعه شد. دگرگوني چشم انداز دانش، باعث ظهور دیدگاه نوآوري باز شد )چسبرو1، 2010(. از سال 
2003 و مطرح شدن ایده ی چسبرو، مبني بر پارادیم نوآوري باز، شرکت ها بیشتر از ناتواني استفاده از 

1 . Chesbrough
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امکانات داخلي براي حفظ مزیت رقابتي، آگاه شدند )میچلینو و همکاران1، 2014(.
چسبرو و گارمن2 )2009( مجموعه  اي از بهترین نمونه هاي عملي را براي نمایش استفاده از رویکرد 
خ��ارج شونده نوآوری باز و مزایاي خاص آن ب��راي شرکت ارائه کرده اند. گرچه این رویکرد در گذشته 
به ن��درت به کار مي رفت��ه است. این محققان به مثال بریتیش تلکام3 اش��اره کرده اند تا نحوه ی رشد و 
پرورش روابط شراکتي و تأمیني نوین را توسط شرکت توصیف نمایند. بنا به گفته ی چسبرو و گارمن 
مشارک��ت با مشتري یا تأمین کننده ی پروژه هاي دروني به کاهش هزینه ها یا ریسك ها منجر مي شود. 
به عنوان مثال، این محققان نشان دادند که الي  لي لي4، چگونه توانست با پروژه ی باونتي شم5 منبع یابی 
از ایده هاي خارجي را براي توسعه و تولید داروهاي جدید بهبود بخشد. این عملیات به توسعه ی شرکت 
اینوسنتیو منجر شد و تبدیل به اولین مشتري لي لي شد. هزینه ها و خدمات اینوسنتیو بین تعدادي از 

مشتریان و سرمایه گذاران خارجي توزیع و اشتراك گذاري شد.
ون هیپ��ل )2002( تکرار تجربه نوآوری ب��از را در مورد عطروطعم های بین المللی در بخش صنایع 
ارائه کرد. این شرکت چاشني هایي را براي صنعت غذایي تأمین نموده و به گونه اي مدیریت مي شود تا 
بخش��ي از طرح تولیداتي نوین خود را با مشتریان مشارکت نماید. این شرایط ضمن تولید محصوالت 
سفارش��ي به کاهش هزینه ی فعالیت هاي تحقیقاتي منجر ش��د و بدین ترتیب سرعت عمل چرخه ی 
آزمون وخطا در مرحله ی تولید محصول افزایش یافت. به واسطه  درك طرح هاي مشتریان و استفاده از 
آن ها و نیز ضمن کاهش هزینه ها و ریسك ها به تقویت پایه هاي دانشي خود پرداخت. هیلگرز )2011( 
با مطالعه  مروري به نمایش تعدادي از رویکردهاي موفقیت آمیز نوآوري باز شرکت هاي مختلف پرداخته 
که عمدتاً تأکید خاصي بر ارائه ی بخش هایي از فرایندهاي تجاري خود به منابع خارجي داشته و بر نیاز 
ب��ه مشارکت و ارزش زایی مشت��رك صحه می گذارد. زنگر6 )2015( بیان مي کند که سبك مدیریت و 
حاکمیت شرکت با اثرگذاري بر عوامل انواع مختلف کانال هاي ارتباطي براي تسهیم و به اشتراك گذاري 
دان��ش، ان��واع مختلف مشوق ها و عوام��ل انگیزشي و انواع مختلف حقوق مالکی��ت براي کسب ارزش 
متناسب با نوآوري مي تواند بر نوآوري باز تأثیر داشته باشد. از طرف دیگر گاسمن )2006(، بیان مي کند 

1 . Michelino et al.
2 . Chesbrough and Garman.
3 . British telecom
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5 . Bounty Chem
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که نوآوري باز در بسترهایي با ویژگي جهاني سازي، فناوری محوری و مدل هاي کسب و کار جدید بهتر 
شکل مي گیرد )رنجبر، منطقي و توکلي، 1393(. با توجه به موارد فوق و هدف تحقیق حاضر که بررسي 
تأثیر نوآوري باز وارد شونده و خارج شونده بر عملکرد نوآوري سازمان بود، مدل مفهومي مطابق شکل 

1، طراحي و پیشنهاد شد.

شكل )1(. مدل تحقیق

روش تحقیق
داده های این تحقیق با توجه به مراحل گوناگون تحقیق به دو صورت کتابخانه ای و میدانی به وسیله ی 
پرسشنامه گردآوری شده است. ازآنجایی که تحقیق حاضر با هدف شناسایي اثر نوآوري باز بر عملکرد 
ن��وآوري سازمان و عملک��رد نوآوری و به منظور کاربرد نتای��ج آن در حل مسائل و مشکالت شرکت ها 
ص��ورت گرفته است؛ تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات، توصیفی- همبستگی 
و به ص��ورت پیمایش��ی انجام شده اس��ت. نمونه ی آماری تحقیق شامل 116 شرک��ت در حوزه فاوا در 
ته��ران اس��ت که از طریق روش نمونه گی��ري تصادفی ساده انتخاب گردید. با توج��ه به اینکه فاوا، در 
رده ی فناوري ه��اي پیشرفته ق��رار مي گیرد، نوآوري در سطوح مختلف محص��ول، سازمان و فرایند از 
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اقالم جدانشدني این صنعت است. فرایند نوآوري به طورکلي در شرکت هاي فاوایي در حال انجام است، 
ام��ا تعریف دقیق و علم��ي از آن صورت نپذیرفته است، به گونه ای که طي مراحل مختلف این تحقیق، 
ارائه ی تعریف مفاهیم نوآوري باز و بسته و پارادایم هاي آن توسط محققین به مدیران صورت گرفت و 
نتیج��ه ی حاصل آن بود که مدی��ران و پاسخ دهندگان اذعان مي داشتند که نوآوري در سطوح مختلف 
سازمان جاري است. به منظور ارتقای سطح دانش در مدیریت عملکرد نوآوري سازمان، ایده ی انتخاب 
شرکت ه��اي فاوایي قوت گرفت. به منظور گردآوری اطالع��ات از پرسشنامه  استفاده شد. ضمن اینکه 
ب��رای سنجش روایی صوری و محتوایی آن ها از نظ��رات استادان دانشگاه تهران و نیز با مرور جامع بر 
 SmartPLS و SPSS ادبی��ات، اصالح��ات الزم به عمل آمده است. داده ها با استف��اده از نرم افزارهای
تجزیه وتحلیل و از مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شد. باالتر بودن ضرایب آلفای کرونباخ از 0/7 
تأییدکننده ی پایایی مناسب ابزار است )هایر و همکاران، 2011؛ کرونباخ، 1951(. ازآنجایی که ضریب 
آلف��ای کرونباخ محاسبه شده برای نوآوري باز وارد شونده، با 8 سؤال، 0/846، نوآوري باز خارج شونده 
ب��ا 14 س��ؤال، 0/946، عملکرد سازمان با 12 سؤال، 0/934 و عملکرد نوآوري با 17 سؤال، 0/958 به 
دست آمد، بنابراین شاخص های تحقیق پایاست. برای اندازه گیری هر یك از سؤال ها نیز از طیف لیکرت 

)1- کاماًل مخالف تا 5- کاماًل موافق( استفاده شده است.

جدول )2( گويه هاي پرسشنامه و ارتباط آن با متغّیرهاي تحقیق

ابعادابعاد

نوآوري باز وارد 
شونده

رصد فناوری )مشاهده ی روند هاي فناوری، مشاهده ی منابع خارجي براي ایده  ها و . 1
دانش و جمع آوري اطالعات در مورد محیط زیست فناوري(

همکاري   هاي افقي فناوری )تبادل اطالعات با سایر شرکت  ها، اخذ ورودي  ها از سایر . 2
شرکت  ها، بهره وري از ورودي   هاي سایر شرکت  ها(

همکاري   هاي عمودي فناوری )روند ورودي از مشتریان بالقوه، کاربران نهایي(. 3
منبع یابی فناوری )دسترسي، استفاده و خرید فناوري از شرکت   هاي ارائه کننده(. 4

نوآوري باز 
خارج شونده

انتقال فناوری )فعالیت   هایي نظیر فروش، اعطاي مجوز، واگذاري واحد  هاي سازماني(. 1
سرمایه گذاري   هاي مشترك )ایجاد شرکت   هاي زایشي، همکاري با دانشگاه  ها(. 2

عملکرد سازمان

رضایت کارکنان )حقوق و دستمزد، مشارکت کارکنان، وفاداري کارکنان(. 1
رضایت مشتري )وفاداري مشتري، رضایت مشتري، کاهش قیمت(. 2
عملکرد محیطي )کاهش مصرف منابع نظیر کاغذ(. 3
عملکرد اجتماعي )مسئولیت اجتماعي، تعداد پروژه هاي فرهنگي(. 4
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ابعادابعاد

عملکرد نوآوري

ایده   هاي جدید )تعداد پیشنهاد های اجراشده، تعداد ایده   هاي جدید، تعداد ایده   هاي . 1
جدید اجرا شده، تعداد طرح   هاي شکست خورده، تعداد طرح   هاي موفق(

سهم رقابتي در بازار )پاسخگویي به تغییرات، سرعت انتقال به بازار(. 2
مدیریت . 3 جدید،  محصوالت  در  فناوري  )ترکیب  نوآوري  عملکرد  در  فناوري  سهم 

نوآوري در فرایند(

جدول )3( شاخص هاي توصیفي براي متغّیرهاي تحقیق

كشیدگيچولگيضريب تغییراتانحراف  معیارمیانگینمتغّیر تحقیق

0/8080/415-3/5580/9550/268رصد فناوری

0/8050/072-3/5540/9750/274همکاري هاي افقي فناوری

0/9370/242-3/5600/7010/197همکاري هاي عمودي فناوری

0/7220/133-3/5970/8980/250منبع یابی فناوری

0/512-0/035-3/0960/7790/252انتقال فناوری

0/876-2/8290/7700/2720/172سرمایه گذاري هاي مشترك

0/6740/258-3/3850/8440/249رضایت کارکنان

0/9390/802-3/9810/7420/186رضایت مشتري

0/6620/259-3/6170/8860/245عملکرد محیطي

0/467-2/1900/9510/4340/125عملکرد اجتماعي

0/161-0/697-3/4020/8970/264ایده   هاي جدید

1/4061/524-3/1921/1480/360سهم رقابتي در بازار

1/0061/388-220//3/3300/7310سهم فناوري در عملکرد نوآوري

تجزيه و تحلیل يافته ها
در ح��وزه ی فعالیت  شرکت ها، گروه شرکت هاي فن��اوري اطالعات با فراواني 86، جامعه ی اطالعاتي با 
فراوان��ي 69، فناوري ارتباطات با فراوان��ي 67، تولیدکننده و پیمانکار با فراواني 43، مشاوره، تحقیق  و 
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توسعه با فراواني 72، خدمات بازرگاني با فراوانی 43 و در کلیه ی گروه ها با درصد اعتبار 100 به دست 
آمد. تعداد اعضاي هیئت مدیره دسته ی 3 تا 5 نفر با فراواني 72، بیشترین میزان فراواني در داده هاي 
جمع آوري شده را به خود اختصاص داد. از 116 پرسشنامه گردآوری شده، 24 شرکت بیش از 100 نفر 

کارکنان داشتند. شاخص هاي مرکزي و پراکندگي متغّیرهاي تحقیق در جدول )3( آمده است.

جدول )4( نتايج بارهاي عاملي مرتبه ی دوم

نتیجهسطح معناداريبار عاملیمتغّیرهاي پنهانسازه ها

نوآوري باز وارد شونده

معنادار>0/9230/01رصد فناوری

معنادار>0/9120/01همکاري هاي افقي فناوری

معنادار>0/9680/01همکاري هاي عمودي فناوری

معنادار>0/9640/01منبع یابی فناوری

نوآوري باز خارج شونده
معنادار>0/9450/01انتقال فناوری

معنادار>0/9630/01سرمایه گذاري هاي مشترك

عملکرد سازمان

معنادار>0/9600/01رضایت کارکنان

معنادار>0/9380/01رضایت مشتري

معنادار>0/8710/01عملکرد محیطي

معنادار>0/9130/01عملکرد اجتماعي

عملکرد نوآوري

معنادار>0/9630/01ایده   هاي جدید

معنادار>0/9910/01سهم رقابتي در بازار

معنادار>0/9710/01سهم فناوري در عملکرد نوآوري

به منظور کشف عوامل تشکیل دهنده ی هر سازه از بارهاي عاملي استفاده شده است. نتایج بارهاي 
عامل��ي متغّیرهاي تحقیق در جدول )4( خالصه شده اند. تمامي مقادی��ر بارهاي عاملي از 0/5 بیشتر 
شده اند و همچنین مقادیر محاسبه شده ی t براي هر یك از بار هاي عاملي هر نشانگر با سازه یا متغّیر 
پنهان خود باالي 1/96 است. لذا مي توان همسویي سؤاالت پرسشنامه براي اندازه گیري مفاهیم را در 
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ای��ن مرحله معتبر نش��ان داد. در واقع نتایج فوق نشان مي دهد آنچه محقق توسط سؤاالت پرسشنامه 
قصد سنجش آن ها را داشته است توسط این ابزار محقق شده است.

مقدار شاخص برازش برابر 0/767 نشان از برازش مناسب مدل دارد. به بیان ساده تر داده هاي این 
تحقیق با ساختار عاملي و زیربناي نظري تحقیق، برازش مناسبي دارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت 
ب��ا سازه هاي نظري است. اعتبار همگرا، پایایي ترکیبي و شاخص نیکویي برازش مدل به صورت جدول 

)5( به دست آمد.

جدول )5( شاخص هاي روايي، پايايي و برازش مدل

AVE2RGOFآلفاي كرونباخAVECRR2متغّیرهاي پنهان

0/8080/8940/8520/763رصد فناوری

0/8640/8870/767

0/8650/9280/8310/844همکاري هاي افقي فناوری

0/6830/9140/9380/881همکاري هاي عمودي فناوری

0/7560/9390/9300/919منبع یابی فناوری

0/7300/8900/8940/814انتقال فناوری

0/5640/8660/9630/805سرمایه گذاري هاي مشترك

0/8200/9480/9220/925رضایت کارکنان

0/8200/9480/8790/926رضایت مشتري

0/7280/8430/7590/738عملکرد محیطي

0/8710/9310/8340/852عملکرد اجتماعي

0/7880/9370/9280/910ایده   هاي جدید

0/7660/9630/9820/956سهم رقابتي در بازار

0/7880/9640/9440/953سهم فناوري در عملکرد نوآوري

0/6800/96700/963نوآوري باز وارد شونده

0/5710/91400/892نوآوري باز خارج شونده

0/7030/9660/8420/961عملکرد سازمان

0/7600/9820/8900/980عملکرد نوآوري
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همبستگ��ي رابطه اي است میان دو متغّیر در یك مدل اما غی��ر جهت دار و ماهیت این نوع رابطه 
به وسیله ی تحلیل همبستگي مورد ارزیابي قرار مي گیرد. جدول )6( ضرایب همبستگي پیرسون براي 
بررسي رابطه ی میان متغّیرهاي پنهان را به صورت دو به دو نشان مي دهد. روي قطر اصلي این ماتریس 
ع��دد ی��ك واقع شده است به این منظور که هر متغّیر با خودش همبستگي کامل دارد. تمامي ضرایب 
در سط��ح اطمین��ان 99% معنادار هستند. هر چه قدر مقدار ضری��ب همبستگي بزرگ تر باشد، شدت 
رابط��ه ی بی��ن دو متغّیر بیشتر و قوي تر است. جدول )6( عالوه بر بررسي ضرایب همبستگي به روایي 
واگ��را مي پردازد. ستون آخر این جدول ریشه ی دوم میانگی��ن واریانس تبیین شده )AVE( را نشان 
مي ده��د. الزمه ی تأیید روایي واگرا، بیشتر بودن مقدار ریش��ه ی دوم میانگین واریانس تبیین شده از 
تمامي ضرایب همبستگي متغّیر مربوطه با باقي متغّیرهاست. به عنوان مثال ریشه  دوم میانگین واریانس 
تبیی��ن شده براي متغّیر رصد فناوری )89/9%( به دست آمده است. همان طور که در جدول مشخص 
است، مقدار ریشه ی دوم شاخص میانگین واریانس تبیین شده، براي تمامي متغّیرها، از همبستگي آن 

متغّیر با سایر متغّیرها است.

جدول )6( ضرايب همبستگي و شاخص اعتبار واگرا

AVE)13()12()11()10()9()8()7()6()5()4()3()2()1(متغّیرهاي پنهان

1/0000/899)1(رصد فناوری

)2(همکاري هاي  
0/6921/0000/930افقي فناوری

)3(همکاري هاي  
0/5500/8531/0000/826عمودي فناوری

)4(منبع یابي 
0/7220/8260/9021/0000/869فناوری

0/4520/7600/8280/7801/0000/854)5(انتقال فناوری

)6(سرمایه گذاري هاي 
2/6490/6960/7760/8100/8231/0000/751مشترك

)7(رضایت 
0/5890/7930/8160/8260/8140/7641/0000/906کارکنان

0/5340/8140/8550/8530/8620/7990/9451/0000/906)8(رضایت مشتري
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AVE)13()12()11()10()9()8()7()6()5()4()3()2()1(متغّیرهاي پنهان

0/6040/7600/8220/8220/8430/7470/8970/9441/0000/853)9(عملکرد محیطي

)10(عملکرد 
0/5340/7800/8180/8310/7880/7300/8660/9020/9101/0000/933اجتماعي

0/6290/8080/8880/8660/7710/7230/8170/8320/8290/8331/0000/888)11(ایده   هاي جدید

)12(سهم رقابتي 
0/6920/7590/8070/7880/7620/7220/7560/7620/7600/7830/8001/0000/875در بازار

)13(سهم فناوري 
0/6390/6790/7130/7290/7940/7590/8440/8680/8810/8940/7740/7371/0000/888در عملکرد نوآوري

همچنی��ن نتایج حاصل از بررسي صحت فرضیه هاي تحقیق ب��ا استفاده از معادالت ساختاري، به 
شرح جدول )7( به دست آمد.

جدول )7( نتايج معادالت ساختاري جهت بررسي فرضیه ها

ضريب Tبتافرضیات تحقیق
تعیین

وضعیت 
جهت تأثیرفرضیه

+تأیید0/86122/7380/742نوآوري باز وارد شونده   نوآوري باز خارج شونده

0/6518/330نوآوري باز وارد شونده← عملکرد سازمان
0/842

+تأیید

+تأیید0/2253/244نوآوري باز خارج شونده ← عملکرد سازمان

0/1570/713نوآوري باز وارد شونده← عملکرد نوآوري

0/890

رد

+تأیید0/2943/091نوآوري باز خارج شونده ← عملکرد نوآوري

+تأیید0/5445/441عملکرد سازمان ← عملکرد نوآوري

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01

نتیجه گیری
ه��دف از تحقیق حاضر بررس��ی تأثیر نوآوري ب��از وارد شونده و خارج شونده ب��ر عملکرد نوآوري در 
شرکت ه��اي فاواست. فرضیه ی اول بیان مي کند که »بین نوآوري ب��از وارد شونده و نوآوري باز خارج 
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شون��ده رابطه ی معناداري وجود دارد«. طبق نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، رابطه ی بین نوآوري باز وارد 
شون��ده و نوآوري باز خارج شونده، رابطه اي مثبت و معن��ادار است. طبق یافته هاي رنگ آمیز توسی و 
اسماعیل��ی )2015(، میچیلین��و و همکاران )2014( و تریپات��ی1 )2016( با توجه به هم خانواده بودن 
ن��وآوري ب��از وارد شونده و خارج شونده، این ارتباط توجیه منطقي دارد و هر یك از دو بعد نوآوري باز 
ب��ر دیگري اثرگذار خواهد بود. با توجه به وضعی��ت شرکت های فاوا در ایران مشاهده ی منابع خارجي 
ب��راي ایده  ه��ا و دانش، تبادل اطالعات با سایر شرکت  ها، اخ��ذ ورودي  ها از سایر شرکت  ها و استفاده و 
خرید فناوري از شرکت   هاي ارائه کننده با انتقال فناوری و سرمایه گذاري   هاي مشترك رابطه دارد؛ زیرا 
مشاه��ده ی منابع خارجي براي ایده  ها و دانش و تب��ادل اطالعات با سایر شرکت  ها می تواند در انتقال 

فناوری و سرمایه گذاري   هاي مشترك تأثیر زیادی داشته باشد.
 فرضی��ه ی دوم نشان داد ن��وآوري باز وارد شونده ب��ر عملکرد سازمان تأثیرگ��ذار است؛ بنابراین 
همکاري   ه��اي افق��ي فناوری مانند تبادل اطالعات با سایر شرکت  ها، اخ��ذ ورودي  ها از سایر شرکت  ها 
و به��ره وري از ورودي   ه��اي سایر شرکت  ها و همچنین همکاري   هاي عمودي فن��اوری )روند ورودي از 
مشتریان بالقوه و کاربران نهایي( بر عملکرد محیطی و اجتماعی شرکت های فاوا تأثیر بگذارد. تحقیقات 
جوانمرد و سخایي )1388(، مازوال )2012( و گاندی و همکاران )2011( نیز نتایجي مشابه با یافته ی 

تحقیق حاضر را نشان داده است.
همچنین نتایج نشان داد نوآوري باز خارج شونده بر عملکرد سازمان، تأثیري مثبت و مستقیم دارد. 
نتای��ج تحقیقات لیچن تالر2  )2015(، مازوال و همکاران )2012(، آهن3 و همکاران )2015(، میچیلینو 
و همک��اران )2014( نیز مؤید این فرضیه اس��ت. به نوعی انتقال فناوری و سرمایه گذاري   هاي مشترك 
توانسته رضایت کارکنان شرکت های فاوا و عملکرد اجتماعی و محیطی آن ها را افزایش دهد. با توجه 
ب��ه نتای��ج فوق مي توان اثر دو متغّیر نوآوري باز خارج شونده و وارد شونده بر متغّیر عملکرد سازمان را 

مثبت و مستقیم برشمرد.
فرضیه ی چهارم بیان مي کند، »نوآوري باز وارد شونده بر عملکرد نوآوري تأثیرگذار است«. با توجه 
ب��ه نتایج تحلیل، نوآوري ب��از وارد شونده بر عملکرد نوآوري اثر مثب��ت و مستقیم ندارد و فرضیه، رد 

1 . Tripathi
2 . Lichtenthaler
3 . Joon Mo Ahn
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ش��ده است. تحقیقات هانگ و چ��و1 )2013( و پریدا و فریشامار )2012( نیز نوآوري باز وارد شونده را 
مؤثر بر عملکرد نوآوري ندانسته اند. این به مفهوم این است که در شرکت های فاوا، منبع یابی فناوری، 
همکاري   هاي عمودي و همکاري   هاي افقي و رصد فناوری نتوانسته در خلق ایده   هاي جدید، سهم رقابتي 
در ب��ازار و سه��م فناوري در عملکرد نوآوري مؤثر واقع شود. ولی انتق��ال فناوری و سرمایه گذاري   هاي 
مشت��رك در این زمینه مؤثر بودند، به طوری که فرضیه ی پنجم نش��ان داد نوآوري باز خارج شونده بر 
عملکرد نوآوري تأثیرگذار است. الرسن و سالتر2 )2005( و سانز وال3 و همکاران )2010( در تحقیقات 

خود این مطلب را تأیید کردند.
فرضی��ه ی شش��م، فرضیه ی آخر تحقیق نی��ز تأیید شد و اثر عملکرد سازم��ان بر عملکرد نوآوري 
تأثی��ري مستقی��م و مثبت داشت. بنابراین نوآوري باز خارج شونده، ن��وآوري باز وارد شونده و عملکرد 
سازمان روي هم رفت��ه توانسته اند 89 درصد از تغییرات عملکرد نوآوري را توضیح دهند. نتایج تحقیق 
محققاني نظیر سانتوس و بریتو4 )2012(، برومند و رنجبري )1388(، آلگر و همکاران5 )2011(، وست6 
)2013(، نیك رفتار و همکاران )1394( نیز این یافته را تأیید مي کند. لذا مي توان گفت سهم عملکرد 
سازمان بیشتر از متغّیرهاي دیگر بوده است و سهم نوآوري باز وارد شونده کمتر از دو متغّیر دیگر در 
شرکت ه��ای فاواست. البته ذکر این نکته الزم است ک��ه سهم نوآوري باز وارد شونده کمتر از تأثیر دو 
متغّیر عملکرد سازمان و نوآوري باز خارج شونده بر عملکرد نوآوري سازمان است. خبرگان صنعت فاوا 
ب��ر ای��ن عقیده هستند که نوآوري باز وارد شونده در این صنعت بیشتر به صورت استفاده از کدهاي باز 
ص��ورت مي گیرد و با توجه به سطح رقابت باال بین شرکت ه��ا، مدیران با مفاهیم و روش هاي مختلف 

آشنایي کامل ندارند، لذا از طریق آموزش هاي مبتني بر نوآوري مي توان این سطح را ارتقا بخشید.
نتایج این تحقیق براي مدیران به ویژه مدیران ارشد و میاني سازمان ها مفید واقع خواهد شد. پیشنهاد 
مي شود براي افزایش کیفیت عملک��رد نوآوري و همچنین عملکرد سازماني، روش هاي شناسایي شده 
در زمینه  نوآوري باز در سطح گسترده موردتوجه قرار گیرد. به خصوص اینکه در دنیاي امروز که جاي 
هیچ گون��ه توق��ف و رکودي براي هیچ شرکت یا فردي به شمار نم��ي رود و نیز ذکر این نکته که مرگ 

1 . Hung and Chou
2 . Laursen and Salter
3 . Sanz walle
4 . Santos and Brito
5 . Alger et al.
6 . West
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سازمان بر اثر بي تفاوتي به محیط و بازار رقابتي صورت مي گیرد، استفاده و گسترش آن از ابعاد مختلف 
ن��وآوري باز پیشنهاد مي گردد. رشد و بهبود شاخص ها در ابعاد عملکرد نوآوري سازمان بر اثر استفاده 
از نوآوري باز و ابعاد مختلف آن اتفاق خواهد افتاد و این امر در مواردي نظیر رضایت مشتري، رضایت 

کارکنان، افزایش بهره وري، افزایش سود و درآمد و ... قابل مشاهده و پیگیري است.
درنهای��ت پیشنهاد می شود شرکت ها براي تمرکز ب��ر پیاده سازی فعالیت های مرتبط با نوآوري باز 
وارد شون��ده در شرکت های فاوا می توانند از روش هاي معرفي شده توسط محققان مختلف و همچنین 
ابع��اد مورد آزمون در این تحقیق استفاده نماین��د. روش هاي مختلف در این راهکار، می تواند عالوه بر 
پویایي شرکت در سوددهي، افزایش کارایي و بهبود اثربخشي فرایندها، محصوالت و کارکنان و مواردي 
از ای��ن دست مؤثر باشد. پیشنهاد مي ش��ود از تکنیك هایي نظیر تدوین نقشه ی  راه، بازبیني استراتژي 
کسب و ک��ار، رصد بازار، رقیب سنجی براي ارتقای سطح نوآوري و به دنبال آن ارتقای عملکرد نوآوري 
سازم��ان، بهره برداري گردد. در این خصوص الزم اس��ت از روش هاي مدون و جدید انتقال فناوری )با 
توجه به سطح باالي فاوا( استفاده شود تا ارتقاي عملکرد سازمان و عملکرد نوآوري محقق شود. برخي 
از موارد که توسط محققین مختلف در نوآوری باز وارد شونده نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است 

عبارت اند از خرید نوآوری، اخذ مجوز استفاده از نوآوری های خارج از سازمان، جمع سپاری و غیره.
همان ط��ور که نتایج تحقیق نشان داد، عملکرد سازم��ان بر عملکرد نوآوري تأثیري مستقیم دارد. 
ب��ا استفاده از روش ه��ای ذکرشده می توان به منظور بهبود عملکرد سازمان بر کسب رضایت مشتري و 
به طور هم زمان بر معیارهاي دیگر نظیر رضایت کارکنان، افزایش عملکرد کیفي، بهبود فرایندهاي کاري 
تمرکز نموده تا این مهم قابل دستیابي باشد. برخي روش های پیشنهادی براي بهبود عملکرد سازمان 
شامل رهبري تحول آفرین، مدیریت هزینه ها، ارتقاء یادگیري سازماني، هماهنگي بین استراتژي منابع 
انسان��ي، استراتژي تصمیم گیري اخالقي و استرات��ژي فرهنگ سازمانی موجب بهبود عملکرد مي شود 

)رفیعی و همکاران،1391(. 
به طورکلي مشاهده شد تعداد زیاد و متنوعي از معیارها و شاخص ها منجر به دستیابي به عملکرد 
ن��وآوري مطل��وب در سازمان خواهد ش��د. در این راستا شرکت های فاوا مي  بایس��ت با بهبود و اجراي 
فرایندهای��ي نظیر به کارگیري روش هاي نوآوري ب��از، کیفیت فراگیر، یادگیري سازماني، افزایش سهم 
فن��اوري در عملک��رد نوآوري، افزایش سهم رقابتي و بازار و مواردي از این دست، عملکرد نوآوري را در 
سازمان خود را بهبود دهند. در این راستا از نظرات محققان و پیشنهادهای آن ها که مؤید نتایج تحقیق 
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حاضر نیز هست، مي توان بهره برد. 
ازآنجاک��ه عملکرد نوآوری در شرکت های فاوا به عمق و گستردگی نوآوری بستگی دارد، شناسایی 
محیط و تحلیل صحیح همکاران و رقبا به مدیران شرکت ها امکان یافتن همکاران نوآوری را می دهد. با 
این شناخت، فرصت های محیطی سریع تر و راحت تر کشف و کسب می گردند. رصد نوآوری های فناوری 
و بازار با شرکت فعاالنه در کنفرانس ها و سمینارها، تشکیل مشارکت های نوآوری و تشکیل گروه های 

فکری چند رشته ای می تواند نتیجه ی بهتری به همراه داشته باشد.
درنهای��ت، پیشنهاد مي گردد در تحقیقات آتي به بررسي ابعاد دیگري از عملکرد نوآوري، تضمین 
کیفیت، عملکرد سازمان، یادگیري، سبك رهبري، فرهنگ سازمانی، مدیریت کیفیت، مدیریت ریسك 
و تأثیرپذیري آن ها از نوآوري باز، در صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات پرداخته شود. همچنین انواع 
نوآوري تدریجي، رادیکال، نفوذي، نوآوري محصول، فرایند و روابط متقابل آن ها، اثرپذیري و اثرگذاري 

هر یك بر دیگري نیز به عنوان تحقیقات آتي پیشنهاد مي شود.
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