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چکیده

نوآوری باز با تأکید بر ازبینبردن مرزهای س��ازمان و دخیلکردن عوامل ارزشآفرین خارج از سازمان،
احتمال موفقیت و توس��عه س��ازمانی را باال برده و ریس��ک ناشی از خطرات س��رمایهگذاری را کاهش

میده��د .عليرغم پژوهشهای ف��راوان پیرامون نوآوری باز ،ارائه چارچوبی جام��ع و یکپارچه از ابعاد

پیادهس��ازی موفق ن��وآوری باز مغفول باقی مانده و هریک از مطالعات پیش��ین بر جنبهای متفاوت از
پیادهس��ازی نوآوری باز تمرکز یافتهان��د .هدف پژوهش حاضر ،ارائه یک چارچ��وب کلنگر و جامع از

عوامل موفقیت پیادهس��ازی نوآوری باز میباش��د و بدینمنظور در گام اول بررسي نظاممند  46مقاله
از ميان  200مقاله موجود در پیش��ینه حوزه نوآوری بازار با تکیه بر روش فراتركيب در دستورکار قرار
گرفته است و در گام دوم ،عوامل شناساییشده با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری اولویتگذاری

ش��دهاند .براس��اس یافتههای پژوهش ،ابعاد موفقیت پیادهس��ازی نوآوری باز شامل مشارکت داخلی و
خارجی ،مدیریت دانش ،قابلیت فناوری اطالعات ،نیرویانسانی ،عوامل راهبردی ،پشتیبانی و زیرساخت

س��ازمانی میباش��د و از میان عوامل مذکور ،نیرویانسانی ،پشتیبانی و زیرس��اخت سازمانی بهعنوان
تأثیرگذارترین ابعاد و مشارکت داخلی و خارجی بهعنوان تأثیرپذیرترین ابعاد شناسایی شدند .پژوهش

حاضر با شناس��ایی عوامل مؤثر بر پیادهس��ازی نوآوری باز به توس��عه نظریه و ایجاد بینش جدیدی در

این حوزه پرداخته اس��ت و چارچوب پیشنهادی پژوهش قابلیت کاربرد در سازمانها و صنایع مختلف

را دارا میباشد.

واژگان کلیدی
نوآوری باز ،پیادهسازی ،عوامل حیاتی موفقیت ،فراترکیب ،مدلسازی ساختاری تفسیری
 . 1عضو هیئتعلمی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه حضرت معصومه (س) ،قم.
*  .نویسنده مسئولmonajami@ut.ac.ir :
 . 2عضو هیئتعلمی دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم.
 . 3کارشناسی ارشد کارآفرینی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه حضرت معصومه (س) ،قم.
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مقدمه
نوآوري بهعنوان عاملی كليدي در خلق ارزش و كس��ب مزيت رقابتي پايدار در محيط پيچيده كنوني
بهحس��اب میآید .پژوهشهای اخیر بیانگر این اس��ت که تقریباً  %24از مدیران س��ازمانها ،نوآوری
را ب��ه عنوان یکی از س��ه اولویت برتر خ��ود رتبهبندی کردهاند (الکه��ارت .)2018 ،1نوآوري منجر به
افزايش بهرهوری و س��ودآوري ،دسترس��ي به بازارهاي جديد و بهبودبخشيدن بازارهاي موجود شده و
بههمیندلیل شرکتها در سراسر جهان بهسمت سرمایهگذاری در حوزه نوآوري روي آوردهاند .نوآوری
ب��از را فرایند نوآوری توزیعش��ده و مبتن��ی بر جریان دانش هدفمند و مدیریتش��ده فراتر از مرزهای
س��ازمان تعریف کردهاند (ژو 2و همکاران .)2019 ،پژوهشها نشان میدهد كه باوجوداینکه شرکتها

در دهه  1980عمدتاً وابس��ته به تحقيق و توس��عه داخلي بودند (اتلينگر ،)2017 ،3ولی در چند دهه
اخیر باتوجهبه تغييرات س��ريع فناوري ،ابرانگاره نوآوري بس��ته پاسخگوي فضاي رقابتي امروزي نبوده
اس��ت؛ ازاینرو سازمانها بايد براي كس��ب مزيت رقابتي ،دانش و توانمندي داخلي و خارجی سازمان
را ب��ا ه��م ادغام کرده (وانهاوربك و چس��برو )2014 ،4و بهس��مت نوآوری باز حرک��ت کنند .درواقع
محدودیتهای س��ازمانها مانع درونیس��ازی مجموعه دانشها و قابلیته��ای موردنیاز برای نوآوری
میشود و بههمینمنظور رویکرد نوآوری باز با توسعه طیف گستردهای از شراکتهای همکارانه تأثیری
مثبت بر موفقیت نوآوری سازمان خواهد داشت (راتر 5و همکاران)2019 ،؛ بنابراین نوآوری باز از طریق
توس��عه همکاری بین ش��رکای خارجی و بهرهبرداری از منابع متنوع ،عامل کلیدی در تس��ریع فرایند
نوآوری درونسازمانی و بهبود عملکرد نوآوری سازمان میباشد (ژو و همکاران.)2019 ،
برخي از پژوهشها به بررسی عوامل اساسي موفقيت اجراي نوآوري باز پرداختهاند و ضمن تأکید
بر ايجاد مقدمات پیادهس��ازی و بهکارگیری آن ،بر اصالح س��اختاري مدل کس��بوکار بنگاهها تأکید
کردهان��د (کالرک و رامی��رز2014 ،6؛ هوولز .)2006 ،7هرچند تعدادی از بنگاههای مش��هور در اجرا و
پیادهس��ازی نوآوری باز موفق بودهاند ،اما بس��ياري نیز در اين مسير شكس��ت را تجربه کردهاند و يا با
1 . Lockhart
2 . Zhu
3 . Ettlinger
4 . Vanhaverbeke & Chesbrough
5 . Rauter
6 . Clarke & Ramirez
7 . Howells
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موفقيت نتوانس��تهاند از نوآوري باز براي دستیابی به اهداف سازماني استفاده کنند (چسبرو.)2006 ،1
عالوه بر این کارآفرینان و مدیران با کمبود پژوهش در این حوزه روبرو هس��تند (تیس2010 ،2؛ زت و
آمیت.)2010 ،3
پژوهشهای انکل و گاسمن )2005( 4بر روی  107شرکت اروپایی ،نشان میدهد که عواملی مانند
ازدس��تدادن دانش ،هزینههای هماهنگی باال ،پیچیدگی بیش��تر و ازدستدادن کنترل ،از شایعترین
خط��رات اجرای نوآوری باز از دیدگاه ش��رکتها میباش��د .عالوهبراین ،یافتن همکار مناس��ب ،ایجاد
هماهنگی بین فعالیتهای نوآوری باز و سایر فعالیتهای روزانه کسبوکار ،اختصاص منابع مالی و زمان
مناسب برای فعالیتهای نوآوری باز ،ازجمله مهمترین موانع داخلی برای اجرای فعالیتهای نوآوری باز
بهشمار میرود .از دیدگاه یون 5و همکاران ( ،)2016عدم آگاهی درباره قابلیت اعتماد به شرکای بالقوه،
ع��دم آگاهی از دولت و قانون ،کمبود توانایی فنی برای همکاری ،مش��کالت ارتباطی بهدلیل اختالف
زبانی ،مشکالت ارتباطی ناشی از فاصله جغرافیایی ،مشکالت ارتباطی منتج از دانش فناورانه متفاوت و
خطرات مربوط به همکاری با اهداف کاری مختلف از جمله موانع اجرای نوآوری باز میباشد؛ بنابراین
باوجود توافق گسترده در مورد مزایای استفاده از راهبرد نوآوری باز ،مطالعات تجربی نشان میدهد که
بس��یاری از شرکتها هنوز تمایل به اس��تفاده از این راهبرد را ندارند (پوپا 6و همكاران )2017 ،و اکثر
سازمانهايي كه بهاينسمت میروند با شكست مواجه میشوند چرا که دانش كافي در مورد قابلیتهای
مورد نیاز براي اجراي موفق نوآوري باز را ندارند (سابيوال 7و همكاران2017 ،؛ آن 8و همکاران.)2017 ،
ب��ا توج��ه به مزایای بیانش��ده بهکارگیری ن��وآوری باز در س��ازمانها به یک ض��رورت در حوزه
نوآوری تبدیل ش��ده است زیرا روند آتی کسبوکارها نیز بهس��مت بهرهگیری از خرد جمعی و دانش
برونس��ازمانی در حال پیشروی میباشد .بااینحال علیرغم اهمیت اجرای نوآوری باز و نرخ روبهرشد
سرمایهگذاریها در آن ،پیادهسازی این راهبرد با چالشهایی مواجه است ،مدیران کماکان درک جامعی
از عوام��ل موفقیت پروژههای نوآوری ب��از ندارند و درنتیجه این موضوع یکی از زمینههای پژوهش��ی
1 . Chesbrough
2 . Teece
3 . Zott & Amit
4 . Enkel & Gassmann
5 . Yoon
6 . Popa
7 . Sabiölla
8 . Ahn
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موردتوجه میباشد (مورتی و بیانکاردی .)2020 ،1بررسی صورتگرفته در پیشینه حوزه پژوهش آشکار
میکن��د که پژوهش��گران از دیدگاههای متفاوت و بهطور پراکنده به این ح��وزه پرداختهاند .مطالعات
مروری صورتگرفته در این حوزه نیز عمدتاً به توصیف اطالعات کتابش��ناختی مطالعات ،دستهبندی
موضوعی و شناسایی روند پژوهشی در این حوزه پرداختهاند (رندهاوا 2و همکاران2016 ،؛ ترهوست 3و
همکاران2018 ،؛ حسین و کارانن .)2016 ،4بنابراین بهرهگیری از رویکرد جامع و نظامیافته فراترکیب
به شناس��ایی عوامل موفقیت پیادهس��ازی نوآوری باز کمک خواهد کرد و برایناس��اس مس��ئله اصلی
پژوهش حاضر ،شناس��ایی عوامل موفقیت پیادهسازی نوآوری باز در سازمانها میباشد .در بخشهای
آتی بهمنظور پاس��خ به این س��ؤال ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش مورد بحث قرار گرفته است و
س��پس روششناسی پژوهش مطرح شده است .در ادامه یافتههای پژوهش با تکیه بر روش فراترکیب
و مدلس��ازی ساختاری تفسیری استخراج شده است و درنهایت نیز ضمن نتیجهگیری ،پیشنهادهای
نظری و کاربردی ارائه شده است.
مبانی نظري و مروري بر مطالعات پیشین
مفهوم نوآوری باز

مفهوم نوآوری باز برای اولین بار در کتاب چسبرو در سال  2003مطرح شد و بهمنظور تعریف ماهیت
شبکهای سازوکارهای نوآوری توسعه یافت (هاگینز 5و همکاران .)2020 ،نوآوری باز بهمنظور بهرهگیری
از ایدهها و فناوریهای خارج از سازمان ،بر توسعه شبکههایی متشکل از شرکتها و نهادهای مختلف
تمرکز دارد (ونپارک 6و همکاران .)2012 ،در رویکرد نوآوری باز مرزهای ش��رکت ،نفوذپذیر میشوند
و تطبیق و ادغام منابع بین ش��رکت و همکاران خارجی موردتأکید قرار میگیرد (مورتارا 7و همکاران،
 .)2009در این پژوهش ،مفهوم نوآوری باز از دیدگاه چس��برو ( )۲۰۰۶و براکمن 8و همکاران ()2018
بهعن��وان پرکاربردترین تعریف نوآوری باز موردتأکید قرار گرفته اس��ت .این پژوهش��گران نوآوری باز
1 . Moretti & Biancardi
2 . Randhawa
3 . Terhorst
4 . Hossain & Kauranen
5 . Huggins
6 . Won Park
7 . Mortara
8 . Brockman
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را ش��امل یک رویکرد مش��ارکتی برای نوآوری تعریف کردهاند که در آن ش��رکتها دانش و تخصص
خارجی را در فرآیندهای نوآورانه خود ادغام میکنند .در تعاریف اخیر ،توانایی سازمانی برای مدیریت
جریانهای دانشی بهعنوان مهمترین ویژگی نوآوری باز شناخته شده است (هاگینز و همکاران.)2020 ،
مطالع��ات متعددی در حوزه نوآوری باز صورت گرفته اس��ت ک��ه دیدگاههای متنوعی را در رابطه
با الگوهای مختلف نوآوری باز در قالب منبعیابی دانش ،جمعس��پاری ،حل مس��ئله توزیعشده ،ائتالف
بینس��ازمانی و همکاری با انجمنها ،جامعه و ش��بکهای از افراد مطرح میس��ازند و هر یک ،به توسعه
بصیرتی منحصربهفرد برای درک فرایند نوآوری توزیعشده میپردازند (باگرز 1و همکاران.)2018 ،
مطالعات مروری در حوزه نوآوری باز و عوامل موفقیت پیادهسازی نوآوری باز
گس��تردگی مطالعات در حوزه نوآوری باز ،محققان را به انجام فرامطالعات و مرور نظاممند پیشینه در
ای��ن حوزه ترغیب کرده اس��ت .عثمان 2و همکاران ( )2018به م��رور نظاممند مطالعات حوزه نوآوری
باز در ش��رکتهای کوچک و متوسط پرداختهاند .آنها از میان مطالعات صورتپذیرفته در بازه زمانی
 2003تا  118 ،2017مقاله 8 ،فصل کتاب و  6کتاب را موردتحلیل قرار دادهاند و به معرفی توصیفی
مطالعات و دس��تهبندی آنها از بُعد موضوعی پرداختهاند .برایناساس مطالعات ذیل  7دسته مطالعات
مرتبط با پذیرش ،منافع ،چالشها ،نقش شبکهس��ازی ،الگوهای بخش��ی ،نقش سیاستگذاری و سایر

موضوعات طبقهبندی شدهاند .در مرور نظاممند رامیرز-مونوتویا و گارسیا-پنالوا 168 ،)2018( 3مقاله
از دوره زمانی  2014-2017موردبررس��ی قرار گرفته اس��ت و مطالعات براس��اس کشور ،سال و زمینه
پژوهش (جامعه ،دانشگاه ،کسبوکار و فرهنگ) در سه حوزه نوآوری باز ،علم باز و خلق ارزش همکارانه
دس��تهبندی ش��دهاند .ترهوس��ت و همکاران ( )2018نیز به مرور نظاممند پیشینه حوزه نوآوری باز با
رویکرد تفکر سیستمی پرداختهاند و ضمن بررسی کتابشناختی  5776مطالعه در بازه زمانی  1996تا
 ،2018به توصیف زمان انتشار مطالعات ،بیشترین کلیدواژههای مورداستفاده ،مطالعات دارای بیشترین
ارجاعات ،تحلیل همارجاعی نویسندگان و همرویدادی کلیدواژهها پرداختند .وست و بگرز )2014( 4به
مرور نظاممند  291مطالعه حوزه نوآوری باز در دوره زمانی  2003-2010پرداختند و مطالعات منتخب
را براس��اس دوره تمرکز در فرایند نوآوری باز (مراحل اکتس��اب ،یکپارچگی ،تجاریس��ازی و تعامل)
1 . Bogers
2 . Usman
3 . Ramírez-Montoya & García-Peñalvo
4 . West & Bogers
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دس��تهبندی کردند .حس��ین و کارانن ( )2016نیز به بررس��ی نظاممند مطالعات نوآوری باز در حوزه
کسبوکارهای کوچک در بازه زمانی  2006تا  2013پرداختند و ضمن توصیف  51مقاله انتخابشده
از نظر س��ال چاپ ،نویس��ندگان ،روش مطالعه و زمینه جغرافیایی ،مطالعات را در  6حوزه شبکهسازی
و راهبردهای جس��تجو ،همکاری ،تحول ش��رکتهای کوچک و متوسط از رویکرد بسته به رویکرد باز،
ن��وآوری و مدیری��ت فناوری ،عملکرد نوآوری باز در ش��رکتهای کوچک و متوس��ط ،چالشهای این
شرکتها در نوآوری باز و چگونگی فائقآمدن بر این چالشها طبقهبندی کردند .مرور مطالعات پیشین
پیرام��ون مطالعه نظاممند حوزه ن��وآوری باز ،مبین غلبه رویکردهای توصیف��ی مبتنی بر ویژگیهای
کتابش��ناختی در راستای ترسیم و توسعه نقش��ه علم در حوزه مورد مطالعه میباشد .درواقع اگرچه
در برخی از مطالعات مروری (نظیر عثمان و همکاران ( ،))2018پیش��نهادهای مدیریتی پژوهشهای
منتخب بهمنظور پیادهسازی نوآوری باز مطرح شده است ،هیچیک از مطالعات پیشین به یکپارچهسازی
و ترکیب یافتههای مرتبط با عوامل موفقیت پیادهسازی نوآوری باز نپرداخته است.
باتوجهبه اهمیت بهکارگیری نوآوری باز در س��ازمانها ،مطالعات گذش��ته برخی از عوامل موفقیت
آن را موردشناسایی قرار دادهاند اما تاکنون چارچوبی جامع از عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز ارائه
نش��ده است و نویس��ندگان در پژوهشهای خود صرفاً به بررسی ابعاد محدود و پراکندهای از موفقیت

پیادهس��ازی نوآوری باز اکتف��ا کردهاند (کاوای2017 ،1؛ رمضانپور نرگس��ی 2و همکاران2014 ،؛ پوپا
و هم��کاران2017 ،؛ پرکم��ن و والش2007 ،3؛ منطقی و حس��نآبادی2016 ،4؛ لین��دگارد.)2012 ،5
دراینراس��تا آن و همکاران ( )2017بیان میکنند که مطالع��ات در حوزه نوآوری باز درک پراکندهای
را در رابطه با فعالیتهای الزم برای بهکارگیری نوآوری باز در س��ازمانها ایجاد میکند و ازطرفدیگر
این مطالعات بیشتر بر عوامل سطح سازمانی و محیطی تأکید داشتهاند و کمتر عوامل انسانی را مدنظر
ق��رار دادهاند .از آنجایی که مفهوم نوآوری باز مفهوم چندوجهی اس��ت که پیادهس��ازی و بهکارگیری
آن در س��ازمان نیازمند درنظرگرفتن اقداماتی چندگانه در حوزههای گوناگون میباشد که پیشازاین
تنها بهطور مجزا مورد توجه پژوهش��گران مختلف واقع ش��ده است ،انجام پژوهشی با رویکرد نظاممند
جهت یکپارچهسازی مطالعات صورتگرفته ضروری بهنظر میرسد .از منظر کاربردی نیز اگرچه برخی
1 . Kawai
2 . Ramezanpour Nargesi
3 . Perkmann & Walsh
4 . Manteghi & Hasan Abadi
5 . Lindegaard
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س��ازمانها در اجرا و پیادهس��ازی نوآوری باز موفق بودهاند ،بسياري نیز در اين مسير شكست را تجربه
کردهاند و نتوانستهاند از نوآوري باز براي دستیابی به اهداف سازماني استفاده کنند؛ بنابراین با توجه به
اهمیت شناسایی جامع عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز و فقدان جامعنگری در پژوهشهای گذشته،
این پژوهش در تالش برای توسعه درک جامعی از عوامل موفقیت پیادهسازی نوآوری باز با بهرهگیری
از بهترین اقدامات بیانشده در پیشینه حوزه موردمطالعه میباشد.
روششناسی پژوهش
باوجود اهمیت پیادهس��ازی نوآوری باز و نرخ روبهرشد سرمایهگذاریها ،هنوز شرکتها با چالشهایی
در این حوزه مواجه هس��تند .هدف اصلی پژوهش حاضر ،شناس��ایی عوامل موفقیت و اصول راهنمای
پیادهسازی نوآوری باز در سازمانها با استفاده از روش کیفی فراترکیب میباشد .این پژوهش بهلحاظ
هدف کاربردی ،ازنظر نحوه گردآوری اطالعات توصیفی و ازمنظر رویکرد پژوهش در ش��یوه گردآوری
دادهها کیفی میباشد .برایناساس بهمنظور حل مسئله پژوهش و طراحی چارچوبی جامع در گام اول
از رویکرد فراترکیب اس��تفاده شد تا عوامل و شاخصهای پیادهسازی نوآوری باز شناسایی و استخراج
ش��دند .فراترکیب فرایند جس��توجو ،ارزیابی ،ترکیب و تفس��یر مطالعات کمی یا کیفی در یک حوزه
خاص است (کاتاالنو )2013 ،1و هنوز بهطور گسترده در حوزه مدیریت نوآوری و بهطور خاص در حوزه
نوآوری باز اس��تفاده نشده است .در این پژوهش ،روش هفتمرحلهای سندلوسکی و باروسو)2007( 2
برای پیادهسازی فراترکیب مورداستفاده قرار گرفته است.
اولين گام در این فرایند ،تعيين سؤاالتی است که پژوهشگر قصد پاسخگويي به آنها را دارد .مجموعه
سؤاالت این پژوهش که هدف از جستجوی مقاالت و انجام فراترکیب نیز بودهاند ،عبارتاند از .1 :عوامل
موفقیت پیادهس��ازی نوآوری باز چیست؟  .2اقدامات الزم برای پیادهسازی نوآوری باز شامل چه مواردی
میباشند؟ گام دوم فراترکیب ،بررسی متون بهصورت نظاممند است و بدینمنظور پیش از هر اقدام ،باید
محدوده جستجو را مشخص کرد .در این مرحله ،تالش شده است مجموعه مقاالت منتشرشده مجالت
و کنفرانسها در تمامی پایگاههای علمی در دس��ترس چون ساینسدایرکت ،3اسکوپوس ،4پروکوئست،5
1 . Catalano
2 . Sandelowski & Barroso
3 . Sciencedirect
4 . Scopus
5 . Proquest

84

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره هشتم /شماره / 2تابستان 1399

امرالد ،1اش��پیرینگر ،2جیاس��تور ،3وبآوساینس ،4سیج ،5تیلور اند فرنس��یس 6و همچنین موتورهای
جس��تجو چون گوگلاس��کوالر 7در بازه زمانی بین  2000تا  2019استخراج و موردبررسی قرار گیرد.
در این مرحله واژگان كليدي برای جستجوی مقاالت ،ترکیبی از واژههای نوآوری باز ،موفقیت نوآوری
باز ،عملکرد نوآوری باز ،پیادهسازی نوآوری باز ،بهکارگیری نوآوری باز ،عوامل حیاتی موفقیت نوآوری
باز و اقدامات نوآوری باز بوده است.
فرمول جستجو:
“Open innovation” OR “Open innovation success” OR “Open innovation and
performance” OR “Open innovation and adaption” OR “Open innovation and
Critical Success Factors” OR “Open innovation and practices” OR “Open in”novation implementation

گام س��وم فراترکیب ،انتخاب مقاالت مناس��ب اس��ت و بدینمنظور از معیارهای زیر برای انتخاب
مقاالت مرتبط اس��تفاده شده است )1 :مقاالت منتشر شده در سالهای  2000تا  )2 ،2019منتشر
ش��ده به زبان انگلیسی )3 ،ارائهش��ده در پایگاههای معتبر (پایگاههایی با مجالت دارای ایندکسهای
معتبر بینالمللی چون اسکوپوس ،جیسیآر و وبآوساینس میباشند که پیشتر به آنها اشاره شد) )4
مقاالت حوزه نوآوری باز که در سطح سازمانی به این پدیده پرداختهاند و  )5دسترسی به متن کامل
و داشتن کیفیت الزم برای استخراج علمی تحلیل و ترکیب در پژوهش.
در مرحله غربالگری ،برای ارزیابی تناسب مقاالت یافتشده با سؤاالت پژوهش ،مطالعات چندین بار
از نظر مرتبطبودن عنوان با هدف ،دردسترسبودن ،مرتبطبودن چکیده ،مرتبطبودن محتوا و درنهایت
ارزیابی کیفیت روششناس��ی پژوهش ،موردبررس��ی و بازبینی توسط تیم پژوهش قرار گرفتند که در
شکل  1خالصه فرآیند ارائه شده است.

1 . Emerald
2 . Springer
3 . Jstor
4 . Web of Science
5 . Sage
6 . Taylor and Francis
7 . Google scholar
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شکل  :1نتایج جستجو و انتخاب مقاالت مناسب

در مرحله ابتدایی غربالگری 30 ،مقاله یافتشده با موضوعی متفاوت از حوزه موردمطالعه (نوآوری
باز) کنار گذاش��ته شدند (نظیر پژوهش لیتندالر و ارنس��ت )2009( 1که نوآوری باز یکی از متغیرهای
مدل مفهومی آن است) .برخی مطالعات تنها با بررسی عنوان پژوهش قابل حذف نبودند و میبایست
اطالعات بیشتر در چکیده بررسی میشد .در این مرحله نیز تعداد  40مقاله به دلیل اینکه در چکیده

(و خصوصاً یافتههای مطرحشده در چکیده) ،ارتباطی با حوزه موردمطالعه نداشتند ،کنار گذاشته شدند.
در مرحل��ه بع��د 130 ،مقاله بهمنظور میزان همخوانی محتوایی با ح��وزه موردمطالعه و ارائه اطالعات
پیرامون س��ؤاالت پژوهش بهطور کامل موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت .درنهایت ،در ارزیابی کیفیت
1 . Lichtenthaler & Ernst
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مقاالت از برنامه مهارتهای ارزیابی حیاتی (ابزار کس��پ )1اس��تفاده شد و مقاالت منتخب براساس ده
معی��ار اهداف پژوهش ،منطق پژوهش ،طرح پژوهش ،نمونهبرداری ،جمعآوری دادهها ،انعکاسپذیری،
مالحظات اخالقی ،دقت تجزیه و تحلیل ،بیان روشن یافتهها و ارزش پژوهش از ضعیف ( )1تا عالی ()5
ارزیابی و طبقهبندی ش��دند .از  79مقاله ارزیابیشده توسط ابزار کسپ ،تعداد  33مقاله امتياز زير 20
(متوسط و ضعيف) كسب کردند و حذف شدند .بهطور خالصه ،در این مرحله با بازبینی چندمرحلهای
مق��االت ،از  200مقال��ه شناساییش��ده 154 ،مقاله بنا ب��ه دالیل فوقالذکر حذف ش��د و درنهایت از
یافتههای  46مقاله استفاده شد.
در گام چهارم ،اطالعات مقاالت (شامل عنوان پژوهش ،نام و نام خانوادگی نویسنده ،سال پژوهش،
روش پژوهش ،جامعه آماری و عوامل موفقیت مورداش��اره در مقاله) استخراج و در پیوست مقاله ارائه
ش��د .در این مرحله کدگذاری اولیه اطالعات اس��تخراجی صورت پذیرف��ت و کدهای عوامل موفقیت
نوآوری باز شناس��ایی ش��د .گام پنجم تجزیه و تحلیل و تلفیق یافتههای کیفی است؛ بدینصورت که
پژوهشگر موضوعات یا مضامین پدیدارشده در فراترکیب را با رویکردی تفسیری جستجو میکند و در
طی بررسی موضوعی ،مضامین شناساییشده را ذیل موضوعی که توصیفکننده آن مضمون به بهترین
نحو باش��د ،طبقهبندی میکند (سندلوسکی و باروس��و .)2007 ،به این ترتیب مفاهیم پژوهش شکل
میگیرند و مفاهیم مرتبط نیز در یک طبقه کلیتر به نام مقوالت دس��تهبندی میشوند .خروجی این
گام در بخش یافتههای پژوهش بهتفصیل ارائه شده است.
در گام ششم ،به منظور اطمینان از کیفیت پژوهش ،از روش توافق کدگذار استفاده شده است .در
اين فرایند ،پژوهشگر براي كنترل مفاهيم استخراجي خود از مقايسه نظرات خود با يك خبره ديگر نيز
استفاده میکند .بدینمنظور در این پژوهش ،شش مقاله از ميان مقاالت مورد بررسي به تصادف انتخاب

و در اختيار خبره ديگري قرار داده شد تا مجددا ً كدگذاري انجام شود .برای محاسبه ضریب توافق دو
کدگذار (پژوهش��گر اصلی و خبره دیگر) از ضریب کاپا 2استفاده شد و برایناساس میزان  0/864برای
ضریب کاپا با اس��تفاده از نرمافزار اسپیاساس 3محاس��به شد که مبین توافق باال میان دو کدگذار و
درنتیجه پایایی پژوهش میباشد .همچنین شایان ذکر است پژوهشگران بهمنظور اطمینان از كيفيت
مقاالت ،در مرحله غربالگری مقاالت نیز از ابزار ارزیابی کسپ استفاده نمودند.
1 . CASP
2 . Kappa Coefficient
3 . SPSS
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لوکا و مدل )2010( 1باتوجهبه ماهیت تفسیری پژوهشهای فراترکیب ،بهکارگیری دیدگاه فرایندی
را برای اعتبارسنجی این پژوهشها پیشنهاد میدهند و برایناساس در این پژوهش ،با اقتباس دیدگاه
فرایندی نس��بت به اعتبارسنجی ،از رویههای پیشنهادی سندلوس��کی و باروسو ( )2007برای ارتقای
اعتبار یافتههای حاصل از فراترکیب (در قالب بررس��ی تمامی کانالهای کلیدی دستیابی به مطالعات
مرتبط ،بهکارگیری فرایند بازبینی مکرر پایگاههای علمی ،برگزاری جلسات مستمر اعضای تیم پژوهش
بهمنظور بحث درمورد فرایند جستجو و بازیابی مطالعات و برقراری ارتباط با پژوهشگران مطالعات اولیه
درصورت نیاز به آشکارسازی اطالعات مرتبط با پژوهشهایشان) در فرایند پژوهش استفاده شده است.

همچنی��ن باتوجهبه اهمیت اتخاذ رویکرد مثلثبندی 2در اعتبارس��نجی پژوهشهای کیفی و خصوصاً
بهکارگی��ری روش فراترکیب (لیون��گ ،)2015 ،3در این پژوهش از این رویک��رد با تکیه بر کدگذاری
مقاالت توس��ط یک پژوهشگر دیگر و مقایسه نتایج با کدگذاریهای انجامشده بهرهبرداری شده است.
همچنین در گام پایانی نیز یافتههای حاصل از مراحل پیشین در قالب خالصهای از گروهبندی عوامل
و زیرعوامل اوليه و نهايي و نیز شاخصهای مربوط به هریک از کدها (که از پیشینه مربوط به نوآوری
باز استخراج شده است) ،ارائه شده است.
در آخرین مرحله پژوهش ،از مدلس��ازی ساختاری تفس��یری برای رتبهبندی عوامل مستخرج از
فراترکیب اس��تفاده ش��د .بدینمنظور ابتدا براس��اس نظرات  12تن از خبرگان حوزه نوآوری ،ماتریس
خودتعاملی س��اختاری( 4مبین وابستگی دوبهدوی عوامل) استخراج شد و در ادامه ،ماتریس دستیابی
اولیه 5از تبديل ماتريس خودتعاملي س��اختاري به يك ماتريس دو ارزش��ي (صفرـ يك) بهدست آمد و
سازگار شد .درنهایت نیز سطح اولویت مؤلفهها مبتنی بر ماتریس دستیابی تعیین شد.6
یافتههای پژوهش
در گام فراترکیب پس از انجام غربالگری مقاالت تعداد  46مقاله انتخاب ش��ده (فهرس��ت مقاالت در
پیوس��ت) و مورد تحلیل قرار گرفته اس��ت .براس��اس تحلیلهای صورتگرفته بهکمک روش تحلیل
1 . Lukka & Modell
2 . Triangulation
3 . Leung
4 . Structural Self – Interaction Matrix
5 . Initial reachability matrix
 . 6به دلیل محدودیت حجم مقاله ،تشریح مراحل اجرای مدلسازی با نظر داوران از متن مقاله حذف شده است.
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مضمون ،درمجموع تعداد  3مقوله 7 ،مفهوم و  41کد بهعنوان عوامل موفقیت پیادهس��ازی نوآوری باز
شناس��ایی و برچسبگذاری ش��دهاند .خالصهای از فرآیند تشکیل مفاهیم ،طبقهبندیها و طبقهبندی
اصلی در جدول  1ارائه شده است.
جدول  :1طبقهبندی یافتههای فراترکیب عوامل موفقیت نوآوری باز
مقوله

مفاهیم

کد

منابع استخراج کدها

عوامل شبکهسازی
عوامل فنی/دانشی

مشارکت
خارجی

همکاری با رقبا
;23 ;33 ;31 ;39 ;38 ;13 ;2 ;8 ;26
مشارکتدادن مشتریان
;29 ;24 ;22 ;11 ;10 ;9 ;7 ;6 ;5
مشارکتدادن تأمینکنندگان
;44 ;36 ;15 ;17 ;43 ;45 ;25 ;20
همکاری با شرکای دولتی و خصوصی
مشارکت دانشگاهها ،مؤسسات آموزشعالی 3 ;28 ;12 ;34 ;4 ;32 ;18 ;41 ;46
و مؤسسات پژوهشی

مشارکت
داخلی

مشارکتدادن کارکنان در فرایندهای نوآوری
مشارکت سهامداران در فرایندهای نوآوری

12 ;44 ;15 ;21 ;43 ;25 ;10 ;2

ظرفیت جذب دانش

;18 ;41 ;25 ;26 ;44 ;11 ;21 ;29
34 ;37 ;38 ;8 ;19 ;23 ;20 ;35 ;32

برونیسازی دانش

44 ;11 ;21 ;29 ;35 ;10 ;25 ;26

بهاشتراکگذاری دانش /تجربه

;39 ;36 ;35 ;44 ;11 ;21 ;29 ;26
12 ;34 ;22 ;40 ;10 ;7

ایجاد یکپارچگی دانش داخلی و خارجی

34 ;21

استفاده از دانش بهروز مشتریان

28 ;34 ;17

مدیریت
دانش

;18 ;17 ;30 ;26 ;44 ;11 ;21 ;29
بهرهبرداری از دانش فنی با استفاده از
حقوق مالکیت فکری شامل (اختراعات;13 ;7 ;23 ;38 ;14 ;31 ;9 ;6 ;35 ،
عالئم تجاری ،حق تکثیر و نسخهبرداری;21 ;14 ;8 ;2 ;34 ;4 ;10 ;20 ;29 ،
42 ;33 ;30 ;24
حقوق طراحی و اسرار تجاری از بعد فنی)

چارچوب عوامل موفقیت پیادهسازی نوآوری باز با استفاده از رویکرد فراترکیب
مقوله

مفاهیم

عوامل فنی/دانشی

قابلیت
فناوری
اطالعات

عوامل سازمانی /انسانی

نیروی
انسانی

کد

منابع استخراج کدها

توسعه زیرساخت مناسب اکتساب
هوشمندی کسبوکار /فناوری

34 ;38

کسب و بهرهبرداری از فناوری خارجی

;21 ;5 ;23 ;29 ;42 ;33 ;31 ;40 ;3
28 ;10

استفاده از خدمات وب  2برای
جمعسپاری فعالیتهای نوآورانه

34 ;35 ;17

تجاریسازی فناوری

3 ;21 ;13 ;22 ;20 ;23 ;29

استخدام نیرویکار ماهر و باکیفیت باال

12 ;23 ;31 ;42 ;13 ;30

آموزش مناسب و توانمندسازی کارکنان

;16 ;7 ;21 ;13

توسعه فرهنگ نوآوری

4;23 ;6 ;29 ;46 ;21 ;30

اعتماد درونسازمانی بین کارکنان،
سرپرستان ،مدیران و همکاران

22 ;20 ;17

نگرش مثبت کارکنان به پذیرش نوآوری
باز

29 ;30

توسعه مهارتهای تیمی و کار گروهی

46 ;13 ;22 ;17 ;30

ایجاد محیط نوآورانه و خالق در سازمان

31 ;21 ;20 ;17 ;30

نظام پاداش و انگیزش کارکنان مبتنی بر
مشارکت در فرایند نوآوری باز

4 ;6 ;5 ;22 ;7 ;21 ;20 ;29 ;30

توسعه روابط اجتماعی غیررسمی

40 ;35 ;30

تعیین تیم پروژه نوآوری باز

3 ;12 ;46

توسعه روحیه ریسکپذیری در کارکنان

33 ;15 ;30 ;2 ;42
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مقوله

مفاهیم

عوامل
راهبردی

عوامل سازمانی /انسانی

کد

منابع استخراج کدها

ایجاد اعتماد بین سازمان و شرکای بیرونی

34 ;22

رقابتپذیری محیط کسبوکار

29 ;35 ;30 ;22

ایجاد تغییرات سازمانی جهت تطبیق با
پویایی محیطی

24 ;46 ;20 ;30

تحلیل جامع موقعیت فعلی و آتی سازمان

3 ;27

حمایت مدیر ارشد به نوآوری و حمایت
وی از نوآوری باز

3 ;34 ;39

تعیین نقش نوآوری باز در دستیابی به
راهبردهای سازمان

12 ;16 ;31 ;8

توسعه یکپارچگی داخلی از طریق
پروژههای بینواحدی

12 ;23

وجود سبک رهبری انطباقپذیر

4 ;6 ;21 ;46 ;16 ;38 ;29

شناسایی مسئول نوآوری باز در سازمان

16 ;12

پشتیبانی و ساختار سازمانی منعطف در برابر تغییرات
محیطی
زیرساخت
سازمانی
وجود قوانین و استانداردهایی جهت
برقراری ارتباط با فعاالن خارجی

12 ;11 ;46 ;21 ;27
1 ;32 ;46

وجود منابع مالی

12 ;18 ;23 ;42 ;46 ;21 ;32 ;44

وجود کانالهای ارتباطی چندگانه در
سازمان

12 ;34 ;16 ;27 ;32

همانطور که مشاهده میشود ،مقوالت پیادهسازی موفق نوآوری باز در قالب عوامل شبکهسازی،
عوامل فنی/دانش��ی و عوامل سازمانی/انس��انی و ذیل  7مفهوم مش��ارکت خارجی ،مش��ارکت داخلی،
مدیریت دانش ،قابلیت فناوری اطالعات ،نیرویانسانی ،عوامل راهبردی ،پشتیبانی و زیرساخت سازمانی
طبقهبندی شدهاند .یافتههای حاصل از این مرحله بیانگر فقدان مطالعه نظاممند مشابه در پژوهشهای
پیشین و توجه اکثر مطالعات به جنبه خاصی از موفقیت پیادهسازی نوآوری باز (بدون در نظر گرفتن
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ابعاد چندگانه پیادهسازی موفق این مفهوم به صورت جامع و یکپارچه) میباشد.
در آخرین مرحله بهمنظور مدلس��ازی ساختاری تفسیری ابتدا ماتریس دستیابی اولیه مبتنی بر
نظرات خبرگان تکمیل و سپس سازگار شد.
جدول  :2ماتریس دستیابی نهایی (سازگارشده) عوامل نوآوری باز
بعد

پشتیبانی و
قابلیت
قدرت
نیروی عوامل
مشارکت مشارکت مدیریت
زیرساخت
فناوری
نفوذ
انسانی راهبردی
داخلی خارجی دانش
سازمانی
اطالعات

مشارکت داخلی

1

1

0

0

0

0

0

2

مشارکت
خارجی

1

1

0

0

0

0

0

2

مدیریت دانش

1

1

1

1

0

0

0

4

قابلیت فناوری
اطالعات

1

1

1

1

0

0

0

4

افراد

1

1

1

1

1

1

1

7

عوامل راهبردی

1

1

1

1

0

1

0

5

پشتیبانی و
زیرساخت
سازمانی

1

1

1

1

1

1

1

7

قدرت وابستگی

7

7

5

5

2

3

2

در ادامه براساس ماتریس ،روابط و سطوح عوامل تعیین شد.
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جدول  :3تعیین روابط و سطوح عوامل نوآوری باز
ابعاد

سطح

مجموعه دستیابی مجموعه پیشنیاز مجموعه مشترک

مشارکت داخلی

1،2

1،2،3،4،5،6،7

1،2

سطح اول

مشارکت خارجی

1،2

1،2،3،4،5،6،7

1،2

سطح اول

مدیریت دانش

1،2،3،4

3،4،5،6،7

3،4

سطح دوم

قابلیت فناوری اطالعات

1،2،3،4

3،4،5،6،7

3،4

سطح دوم

نیرویانسانی

1،2،3،4،5،6،7

5،7

5،7

سطح چهارم

عوامل راهبردی

1،2،3،4،6

5،6،7

6

سطح سوم

پشتیبانی و زیرساخت
سازمانی

1،2،3،4،5،6،7

5،7

5،7

سطح چهارم

روابط و سطوح فوق را میتوان در قالب شکل زیر خالصه کرد:

شکل  :2مدلسازی ساختاری تفسیری عوامل موفقیت پیادهسازی نوآوری باز
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نتیجهگیری و بحث
در سالهای اخیر ،پدیده جهانیشدن ،افزایش پیچیدگیهای فناورانه و تحوالت محیطی سبب شدهاند
تا س��ازمانها تمرکز خود را از نوآوری بس��ته بردارند و نوآوری باز را بهعنوان روند روبهرش��د در کسب
مزیت رقابتی در اولویتهای خود قرار دهند (روسا 1و همکاران .)2020 ،علیرغم توجه به نوآوری باز،
پژوهشهای حوزه نوآوری بهطور جامع به درک عوامل موفقیت پیادهس��ازی نوآوری باز نپرداختهاند و
براینمبن��ا ه��دف پژوهش حاضر ،ارائه مدل جامع و کلنگرانه عوامل موفقیت پیادهس��ازی نوآوری باز
براس��اس روشهای فراترکیب و مدلسازی س��اختاری تفسیری میباشد تا بدینطریق به دانشافزایی
در مطالعات نوآوری بپردازد و نقش��ه راه مناس��بی را برای مدیران جهت بهکارگیری نوآوری باز فراهم
س��ازد .در ادامه هریک از مفاهیم مس��تخرج از پژوهش برای پیادهسازی موفقیتآمیز نوآوری باز بحث
شده است.

مش�ارکت خارجی :به دلیل محدودیتهای منابع درونسازمانی ،شرکتها میتوانند از مشارکت

و همکاریهای بینس��ازمانی جهت توس��عه نوآوری بهره گیرند .مش��ارکت خارجی دسترسی سازمان
به منابع دانش��ی جدید را فراهم میس��ازد و بُنسازهای برای یادگیری سازمانی فراهم میسازد (سو 2و
همکاران .)2019 ،در مشارکت خارجی سعی در منبعیابی فناوری با همکاری ارائهدهندگان خدمت یا
شبکهس��ازی با شرکتهای باالدستی و نوآور میباشد .بهرهگیری از منابع خارجی باعث کاهش زمان،
ریس��ک و هزینه نوآوری خواهد ش��د و انعطافپذیری و عملیاتیبودن را نیز افزایش خواهد داد (لی 3و
همکاران .)2010 ،مش��ارکت خارجی با شرکتهای نوآور ،س��ازمانهای مردمی ،مؤسسات پژوهشی،
دانش��گاهها ،مشتریان ،تأمینکنندگان ،رقبا و ش��رکای دولتی و خصوصی صورت میپذیرد و به خلق،
پیادهسازی ،انتشار ایده و بهبود فرایند نوآوری منجر خواهد شد (اجاسالو و کاپینن .)2016 ،4در مطالعه
نظاممند حسین و کارانن ( )2016نیز در دسته مطالعاتی که بر شبکهسازی و همکاری تمرکز داشتهاند،
بر اهمیت استخراج ایده از خارج سازمان و تسریع فرایند نوآوری از طریق مشارکت با شرکای بیرونی
تأکید شده است.

مش�ارکت داخل�ی :در پژوهشهای حوزه نوآوری ب��از دو رویکرد غالب ن��وآوری ،بهرهبرداری از
1 . Rosa
2 . Su
3 . Li
4 . Ojasalo & Kauppinen
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قابلیتهای درونی و نوآوری حاصل از مشارکت خارجی ،ضروری میباشد .کرتزر 1و همکاران ()2017
بیان میدارند که س��ازمانها با این فرض که در ابرانگاره نوآوری باز تأکید بر توس��عه مشارکت خارجی
اس��ت ،معموالً مشارکت داخلی و بازبودن درونی کارکنان را نادیده میگیرند که قطعاً قبل از مشارکت

خارجی میبایس��ت صورت پذیرد .مشارکت داخلی بر همکاری فعاالنه و درگیرکردن کارکنان سازمان
در فراین��د پیادهس��ازی نوآوری باز تأکید دارد .همکاری واحدهای مختل��ف و کارکنان تأثیر مثبتی بر
ازبینرفتن دیوارهای وظیفهای و اشتراک دانش بین بخشهای مختلف سازمان دارد و به توسعه بصیرت
در رابطه با تخصصها و قابلیتهای موجود در سازمان میانجامد .مشارکت درونسازمانی به ایجاد پلی
بین ذینفعان مختلف در سازمان و واحدهای مختلف برای درک بهتر فرصتهای نوآورانه منجر میشود
(ونلنکر 2و همکاران .)2019 ،البته علیرغم س��ادگی مفهوم مشارکت داخلی ،پیادهسازی آن در عمل
دش��وار است و دراینراس��تا بهرهگیری از زیرس��اختهای فناوری چون وبالگها ،ویکیها ،شبکههای
اجتماعی ،انجمنهای برخط و س��ایر فناوریهای ارتباطی جهت تقویت مشارکت داخلی و غنیسازی
فعالیتهای نوآورانه کارکنان و سهامداران میتواند مؤثر باشد.

مدیریت دانش :مدیریت دانش اشاره به فعالیتها ،ابتکارها و راهبردهایی دارد که شرکتها برای

تولید ،ذخیره ،انتقال و بهکارگیری دانش اس��تفاده میکنند (دوناته و دیپابلو .)2015 ،3در یک محیط
تجاری پویا ،مدیریت فعاالنه داراییهای دانشی برای دستیابی به قابلیتهای نوآوری و عملکرد نوآوری
ضروری است (گلوئت و سمسون .)2020 ،4در مرور نظاممند ترهوست و همکاران ( )2018نیز مدیریت
دانش از کلیدواژههای پرتکرار در مطالعات پیش��ین حوزه نوآوری باز بوده است .همچنین ناتالیچیو 5و
هم��کاران ( )2017در مطالعهای با رویکرد م��رور نظاممند به توصیف مقاالت مدیریت دانش در حوزه
نوآوری باز پرداختهاند که نش��اندهنده اهمیت توجه به مفهوم مدیریت دانش در بهکارگیری نوآوری
باز میباشد.

قابلیت فناوری اطالعات :پیشرفت در حوزه فناوری اطالعات ،شرکتها را در پیادهسازی نوآوری

باز توانمندتر س��اخته اس��ت (کوئی 6و هم��کاران )2015 ،و فناوری اطالعات به اب��زاری کلیدی برای
1 . Kratzer
2 . Van Lancker
3 . Donate & de Pablo
4 . Gloet & Samson
5 . Natalicchio
6 . Cui
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توسعه نوآوری و تحول در شیوههای سنتی انجام کار تبدیل شده است (چترجی و همکاران.)2020 ،
قابلیتهای فناوری اطالعات به توانایی سازمان در بهکارگیری فناوری اطالعات در برآوردهکردن نیازهای
تجاری ،خلق ارزش و بهبود فرایندهای کسبوکار بهشیوهای اثربخش و بهصرفه اشاره دارد و زمینهساز
انتش��ار مناس��ب دانش در درون و برون سازمان و تس��هیل فرایند نوآوری میشود (چائی 1و همکاران،
 .)2018حسین و کارانن ( )2016نیز در دسته مطالعات مربوط به نوآوری باز و مدیریت فناوری بیان
میکنند که ش��رکتهایی که قابلیتهای فناوری اطالعات بهتری دارند در بهکارگیری رویکرد نوآوری
باز موفقتر میباشند.

نیروی انس�انی :نیروی انس��انی ماهرتر ،باانگیزهتر و ریس��کپذیرتر عاملی کلیدی برای موفقیت

پیادهس��ازی نوآوری باز اس��ت و این مفهوم  -که ش��امل تمامي توجهات و مالحظات منابع انساني در
محيط اجتماعي س��ازمان است – بهعنوان عامل مؤثر در موفقیت نوآوری باز در بسیاری از پژوهشها
مطرح ش��ده اس��ت (پوپا و همکاران2017 ،؛ اسزوتاسکی .)2018 ،2س��رمايه انساني بهعنوان دانشها،
مهارتها ،قابليتها و تجربيات كاركنان يك سازمان تعريف شده است كه ميتواند توليد ايدههاي جديد
و نوآوري را در سازمان تسهيل كند .برایناساس میزان آمادگی سازمان برای تغییر در محیط پویا ،درجه
مسئولیتپذیری و تعهد کارکنان نسبت به نوآوری و ظرفیت کار تیمی در سازمان ،برخی از مالحظات
مهم در سازمانها به منظور پیادهسازی نوآوری باز میباشند.

عوام�ل راهب�ردی :یکی از مهمترین ویژگیهای نوآوری باز ،تعامل با ش��رکای بیرونی در فرایند

نوآوری میباشد؛ بنابراین داشتن نگرش بیرونی ،بلندمدت و راهبردی در پیادهسازی نوآوری باز ضروری
اس��ت (چنگ و هوئیزینگ .)2014 ،3عمده تمرکز این مفهوم بر عوامل محیطی زیس��تبوم نوآوری باز
میباش��د چرا که س��ازمانها تأثیر کمی بر عوامل محیطی دارند .برایناس��اس این عوامل فرصتها یا
محدودیتهایی را برای نوآوری باز بههمراه دارند و س��ازمان را بهسمت توسعه نوآوری الزم برای حفظ
موقعیت رقابتی ترغیب میکنند (نیلس��ون و مینس��ن2018 ،4؛ شاماه و الساوابی .)2015 ،5در مطالعه
نظاممند ترهوس��ت و همکاران ( )2018نیز مدیری��ت راهبردی بهعنوان عاملی کلیدی در بهکارگیری
نوآوری باز مطرح شده است.
1 . Chae
2 . Szutowski
3 . Cheng & Huizingh
4 . Nilsson & Minssen
5 . Shamah & Elssawabi
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زیرس�اخت و پشتیبانی سازمانی :پیش��رانهای س��ازمان بر فضای نوآوری و نوآوری باز تأثیر
بسزایی خواهد داشت چرا که نوآوری بر مبنای ارزشها ،باورها ،فرایندهای تسهیلگر و ساختار منعطف
توسعه مییابد (پوپا و همکاران .)2017 ،ساختار سازمانی غیرمنعطف (پادیال و گومز ،)2016 ،1فقدان
منابع مالی و حمایتی (ایبراهیمف )2018 ،2و س��بک رهبری انعطافناپذیر (لوپز و دکاروالیو)2018 ،3
بهعنوان موانع کلیدی در پیادهس��ازی نوآوری باز مطرح ش��ده اس��ت .پیادهس��ازی مفهوم نوآوری باز،
نیازمند چابکی و انعطافپذیری سازمانی بهمنظور پذیرش تغییرات الزم برای تطبیق با راهبرد نوآوری
باز میباش��د .در مطالعه مروری رندهاوا و همکاران ( )2016که با هدف کتابشناختی مطالعات حوزه
نوآوری باز صورت پذیرفته ،پژوهشهای پیش��ین در س��ه دس��ته مطالعات متمرکز بر جنبه سازمانی
نوآوری باز ،مدیریت شبکههای نوآوری باز و نقش کاربران و انجمنها در نوآوری باز طبقهبندی شدهاند
که گروه اول بر اهمیت عوامل سازمانی در پیادهسازی موفق نوآوری باز اشاره دارد.
در پایان باید اش��اره داش��ت که پژوهش حاضر علیرغم ارزش نظری ،دارای محدودیتهایی است
کمی و کیفی آتی باشد؛ بنابراین باتوجهبه برخی از نتایج مهم
که میتواند راهنمایی براي پژوهشهای ّ
و جدید پژوهش حاضر ،مس��یرهای پیش��نهادی زیر برای پژوهشهای تکمیلی پیش��نهاد میشود)1 :

پژوهش حاضر به توسعه چارچوب عوامل موفقیت پیادهسازی نوآوری باز در سطح نظری پرداخته است
و چارچوب پیش��نهادی در شرکت خاصی به منظور ارزیابی موفقیت ابتکارات نوآوری باز آزمون نشده
اس��ت .برایناس��اس انجام مطالعه موردی در یک ش��رکت منتخب و ارزیابی آن با استفاده از چارچوب
پیش��نهادی پژوهش مفید اس��ت )2 .پژوهش حاضر بهشناس��ایی کلی عوامل حیاتی موفقیت (فارغ از
زمینه پیادهسازی نوآوری باز) پرداخته است؛ انجام پژوهشهای کیفی و با نکیه بر مصاحبههای عمیق،
به شناسایی دقیقتر عوامل موفقیت در زمینههای مختلف (نظیر شرکتهای کوچک و متوسط ،مراکز
درمانی ،سازمانهای دولتی و غیره) کمک خواهد کرد.

1 . Padilha & Gomes
2 . Ibrahimov
3 . Lopes & de Carvalho
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پیوست :جدول مطالعات مورداستفاده در فراترکیب

پژوهشگران
ردیف
(سال)
1

جامعه هدف

روش

کیفی
گاسمن و انکل شرکتهایی با
تجربه نوآوری باز مطالعه موردی
()2005

تعداد
ارجاعات

*

1529

2

وندوراند
و همکاران
()2009

 605شرکت
کوچک و متوسط
نوآورانه در هلند

کمی
توصیفی-
پیمایشی

2341

3

بیانچی 2و
همکاران
()2010

شرکتهای
کوچک و متوسط
ایتالیایی در
صنعت بستهبندی

4

لی و همکاران
()2010

5

داالندر و گان
()2010

6

جیانوپولو
و همکاران
()2010

1

3

4

کسپ

عوامل موفقیت

41

توسعه همزمان مشتریان ،برندسازی و
تدوین استاندارد جهت ارتباط با دانشگاهها
و مراکز تحقیق ،برونسپاری تحقیق و
توسعه

48

کسب مجوز مالکیت فکری ،مشارکت
مشتریان ،شبکهسازی خارجی ،شرکای
خارجی ،صدور مالکیت فکری ،مشارکت
کارکنان ،ایجاد کسبوکار خطرپذیر،
برونسپاری

کیفی
اقدامپژوهی

323

42

شناسایی نیازمندی فناوری ،تحلیل
موقعیت راهبردی ،همکاری با گروههای
پژوهشی ،تجاریسازی فناوری ،شناسایی
بهموقع فرصتها برای صدور مجوز
فناوری ،استفاده از فناوریهای خارجی
سازمان ،حمایت مدیر ارشد ،ایجاد تیم
نوآوری باز

 397شرکت در
چین

کمی
توصیفی-
تحلیلی

51

48

همکاری و مشارکت خارجی ،فرهنگ و
رهبری ،مالکیت فکری و اختراع ،انگیزش
کارکنان ،واسطههای نوآوری

 150مقاله
نوآوری باز
در تامسون،
مفهومسازی
نوآوری باز

کیفی
مروری

 134مقاله،
شناسایی
شکاف حوزه
و کاربردهای
مدیریتی

کیفی
مروری

2962

87

مدیریت تحقیق و توسعه ،مدیریت
 45فناوری ،دستیابی به منابع ،انگیزش ،صدور
مجوز ،همکاری با شرکای خارجی

38

انگیزش کارکنان ،رهبری ،مالکیت فکری،
همکاری با واسطههای نوآوری ،مشارکت
خارجی ،فرهنگ

چارچوب عوامل موفقیت پیادهسازی نوآوری باز با استفاده از رویکرد فراترکیب
جامعه هدف

روش

تعداد
ارجاعات

پژوهشگران
ردیف
(سال)

7

سیگ 5و
همکاران
()2010

 7شرکت
شیمیایی

کیفی
مطالعه موردی

312

8

وندوراند و
همکاران
()2010

 88مقاله نوآوری
باز ،شناسایی
روندها و تمرکز
مطالعات

کیفی
مروری

228

9

کورنادو 6و
همکاران
()2011

 141شرکت
بورسی در آلمان،
سوئیس و اتریش

کمی
توصیفی-
تحلیلی

246

10

آلتمن و لی
()2011

11

چیارونی
و همکاران
()2011

7

8

*

 62مطالعه
کیفی
نوآوری باز،
مروری
شناسایی تمهای
نوآوری باز (مدل و تحلیل محتوا
ستاره نوآوری باز)

8

کیفی
کارخانه سیمان
مطالعه موردی
در ایتالیا

598

کسپ

107

عوامل موفقیت

بهاشتراکگذاری دانش ،همکاری و
مشارکت خارجی ،واسطههای نوآوری،
تخصص فنی افراد خارجی ،فناوری
39
خارجی ،ثبت اختراع ،نظام پاداش ،آموزش
و توانمندسازی کارمندان
37

45

41

50

رویکرد یکپارچه برای مدیریت نوآوری،
ترکیب راهبردهای کسبوکار ،مدل
کسبوکار ،مالکیت فکری ،ظرفیت جذب،
مشارکت شرکتهای خارجی
مالکیت فکری ،مدیریت تحقیق و توسعه،
همکاری با مشتریان ،رقبا ،تأمینکنندگان،
صنعت و دانشگاهها
همکاری ،صدور مجوز ،بهاشتراکگذاری
دانش ،برونسپاری ،بهرهبرداری از فناوری
خارجی
شبکهها ،ساختار سازمانی ،نظام مدیریت
دانش ،همکاری و مشارکت مشتریان،
رقبا ،تأمینکنندگان ،مؤسسات آموزشی،
بهاشتراکگذاری دانش ،مالکیت فکری

108
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پژوهشگران
ردیف
(سال)

12

مورتارا و
مینشال
()2011

13

بیگلیاردی
و همکاران
()2012

14

کراوس و
همکاران
()2012

کیفی
 43شرکت با
رویکرد نوآوری باز مطالعه موردی

9

10

آبولراب و لی
15
()2012

11

16

دورست و
12
استهل
()2013

جامعه هدف

روش

تعداد
ارجاعات

*

324

کسپ

عوامل موفقیت

توسعه تیم هستهای مسئول پیادهسازی،
ارتباطات باز ،اشتراک فعالیتها و
پروژهها از طریق اینترانت ،ساختار
مسطح ،مشارکت به نوآوران بیرونی،
تعیین مسئول نوآوری باز ،اشتراک
دانش درونی ،مشارکت داخلی،
شناسایی شاخصهای عملکردی،
تخصیص بودجه ،مدیریت همکاریهای
بیرونی ،تعریف راهبرد و چشمانداز
50
نوآوری باز ،مهارت تیم اجرایی ،مدیریت
خالقیت ،هوشمندی کسبوکار و
فناوری ،تعریف پروژههای بینوظیفهای،
همکاری با دانشگاهها ،برونسپاری
فعالیتهای تحقیق و توسعه ،همکاری
راهبردی با شرکای بیرونی ،توسعه
پارکهای نوآوری ،توسعه آزمایشگاه
برای همکاری با دانشگاهها

46

مشارکت خارجی شامل دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی ،رقبا ،تأمینکنندگان ،مشاوران
خارجی ،کسبوکار خطرپذیر ،اینترنت،
توسعه مهارتهای تیمی ،استخدام
افراد ماهر ،آموزش مناسب کارمندان،
تجاریسازی و صدور مجوز ثبت اختراع
بسترسازی ،چالشها/رقابتهای محیطی،
تحلیل از دیدگاه مشتری ،همکاری،
شبکههای نوآوری ،دریافت مالکیت فکری،
اعطای مالکیت فکری ،مشتریان پیشرو

شرکتهای
ایتالیایی در
صنعت فناوری
اطالعات و
ارتباطات

کیفی
مطالعه موردی

126

 85شرکت
کوچک و متوسط
آفریقای جنوبی

کمی
توصیفی-
پیمایشی

2

35

 85شرکت کره
جنوبی

کمی
توصیفی-
تحلیلی

68

37

تحقیق و توسعه ،شبکههای خارجی،
مشارکت مشتری ،سرمایه ریسک،
سرمایهگذاری مشترک

 29مطالعه حوزه
موفقیت نوآوری
باز

کیفی
مروری

38

36

جنبههای ارتباطی ،مردم درگیر در روند،
حکمرانی ،تسهیلکنندهها ،منابع ،راهبرد،
مدیریت فرآیند ،رهبری ،فرهنگ ،انگیزه،
تعهد ،منابع انسانی

چارچوب عوامل موفقیت پیادهسازی نوآوری باز با استفاده از رویکرد فراترکیب
جامعه هدف

روش

تعداد
ارجاعات

پژوهشگران
ردیف
(سال)

-

کیفی
مفهومی

5

18

میشلینو
و همکاران
()2014

 126شرکت
دارای بیشترین
هزینهکرد تحقیق
و توسعه

کمی
توصیفی-
تحلیلی

19

انیسر
()2015

گروههای مخترع
کیفی
مرکز پژوهشهای
تحلیل محتوا
اروپا

20

حسین
()2015

جاکوبفوئربورن
17
()2014

13

14

15

مطالعات حوزه
شرکتهای
کوچک و متوسط

16

دوفور و سان
21
()2015

17

کیفی
مروری

شرکت کوچک و
کیفی
متوسط در صنعت
مطالعه موردی
تجهیزات ورزشی

*

109

کسپ

عوامل موفقیت

37

استفاده از دانش بهروز مشتریان ،مشارکت
مشتریان ،دانشگاهها و سازمانهای
غیردولتی مرتبط ،استفاده از نظامهای
مدیریت دانش ،استفاده از خدمات وب
 2و  3و شبکههای اجتماعی ،استفاده از
اختراع و مالکیت فکری ،خالقیت ،کار
گروهی ،اعتماد

72

38

همکاری و مشارکت دولت ،برونسپاری
خدمات تحقیق و توسعه ،صدور مجوز
مالکیت فکری ،تجارت و ترکیبهای
کسبوکار ،سرمایهگذاریهای خصوصی،
ظرفیت جذب دانش خارجی

5

37

صدور مجوز و تدارکات فناوری ،روابط
خارجی و ظرفیت جذب شرکت

111

38

همکاری با مشتریان ،تأمینکنندگان،
دانشگاهها و سازمانهای پژوهشی،
پویایی محیط ،اختراع ،شبکهسازی،
برونسپاری تحقیق و توسعه ،خالقیت،
انگیزه ،ظرفیت جذب ،تجاریسازی،
ثبت اختراع ،اینترنت و شبکههای
اجتماعی ،اعتماد

19

39

فرهنگ سازمانی ،شبکهسازی ،ساختار
سازمانی ،مدیریت دانش ،مشارکت
واسطهها ،مالکیت فکری ،تجاریسازی،
بهاشتراکگذاری دانش ،آموزش
کارمندان ،تعامل دانش داخلی و خارجی،
برونسپاری فعالیتهای تحقیق و
توسعه ،خالقیت فردی ،صدور مجوز،
سرمایهگذاری مالی ،سبک مدیریت،
آموزش و پرورش کارکنان ،نظام ارزیابی و
پاداش ،مشارکت کارمندان ،یکپارچهسازی
کاربران ،تأمینکنندگان و شرکا

110
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پژوهشگران
ردیف
(سال)

22

شاماه و
الساوابی
()2015

جامعه هدف

روش

تعداد
ارجاعات

شرکتهای
خودروسازی
چندملیتی در
مصر

کمی
توصیفی-
تحلیلی

12

کمی
توصیفی-
تحلیلی

99

 306شرکت
آن و همکاران
کوچک و متوسط
23
()2015
نوآورانه در کره

24

هاگدورن
18
و زوبل
()2015

25

گرکو 19و
همکاران
()2016

آمیخته
شرکتهای بزرگ
از کشورهای تحلیل محتوای
اروپایی و آمریکای مصاحبه،
پیمایش
شمالی

 84919شرکت
در اتحادیه اروپا

کمی
دادهکاوی

*

67

120

کسپ

عوامل موفقیت

بهاشتراکگذاری دانش ،اعتماد سازمانی،
شبکههای سازمانی ،تجاریسازی ،کار
تیمی ،همکاری و اشتراک اطالعات با
شرکای خارجی ،مزیت رقابتی و بهبود
سازمانی ،قابلیتهای داخلی تحقیق و
 45توسعه ،عملکرد انگیزشی و پاداشهای
مالی کارکنان ،تعهد سازمانی،
انعطافپذیری ،تجاریسازی ،اعتماد
درون سازمان بین کارکنان ،سرپرستان،
مدیران و همکاران ،اعتماد بین سازمان
و مشتریان

42

47

48

مشارکت و همکاری با شرکای خارجی،
تحقیق و توسعه ،منبع باز ،اتحاد
راهبردی ،تجاریسازی ،فناوری جدید،
ظرفیت جذب ،استخدام کارکنان ماهر،
فرهنگ سازمانی ،ثبت اختراعات،
سرمایهگذاری مالی ،صدور مجوز،
تخصیص منابع ،یکپارچگی داخلی،
پشتیبانی و حمایت دولت ،بهرهبرداری از
فناوری خارجی
قابلیت تحقیق و توسعه ،پویایی رقابتی،
همکاری شرکای خارجی ،حقوق مالکیت
فکری شامل اختراعات ،عالئم تجاری ،حق
تکثیر و نسخهبرداری ،حقوق طراحی و
اسرار تجاری از نظر فنی
غنیسازی پایگاه دانش شرکت از طریق
یکپارچهسازی تأمینکنندگان ،مشتریان
و منبعیابی دانش برونی ،جریان دانش
مستمر ورودی از خارج شرکت ،همکاری
و مشارکت با مشتریان ،تأمینکنندگان،
مؤسسات آموزش عالی ،شرکای خارجی و
مؤسسات پژوهشی

چارچوب عوامل موفقیت پیادهسازی نوآوری باز با استفاده از رویکرد فراترکیب
جامعه هدف

روش

تعداد
ارجاعات

پژوهشگران
ردیف
(سال)

26

چنگ 20و
همکاران
()2016

 213شرکت
تایوانی

27

پادیال و گومز
()2016

 287نمونه در
صنایع نساجی

28

گاالتی 21و
همکاران
()2016

کیفی
شرکتهای غذایی
مطالعه موردی

31

29

حسین و
همکاران
()2016

 293مطالعه
حوزه نوآوری باز،
مرور یافتههای
ادبیات

52

*

کسپ

111

عوامل موفقیت

کمی
توصیفی-
تحلیلی

54

48

بهاشتراکگذاری دانش ،برونیسازی
دانش ،استفاده از واحد تحقیق و توسعه
خارجی در سازمان ،ظرفیت جذب دانش
خارجی ،مالکیت فکری ،همکاری با
شرکای خارجی شامل مشتریان ،رقبا،
مؤسسات ،مشاوران ،تأمینکنندگان ،دولت
و دانشگاهها

کمی
توصیفی-
تحلیلی

49

43

راهبرد ،ساختار سازمانی ،سازوکارهای
پشتیبانی ،ارتباطات ،توانایی تحلیل
موقعیت فعلی و آتی

کیفی
مروری

40

46

بهکارگیری ایدههای بیرونی ،بهکارگیری
منابع بیرونی ،استفاده از دانش و تحقیق
و توسعه شرکتهای بیرونی ،استفاده
از منابع نوآوری خارجی (مجالت
دانشگاهی) ،مشارکت در کنفرانسها
و نمایشگاهها ،مشارکت و همکاری با
مشتریان ،رقبا ،شرکای تجاری ،مشاوران و
مؤسسات پژوهشی
مدیریت شبکه ،تحقیق و توسعه،
منبع باز ،همکاری شرکای خارجی،
بهاشتراکگذاری دانش ،مالکیت فکری
(ثبت اختراع و تخصیص) ،انگیزه ،انتقال
فناوری ،تجاریسازی ،بهرهبرداری از
دانش خارجی ،توسعه نگرش کارکنان،
فرهنگ ،رهبری ،منابع انسانی،
واسطههای نوآوری ،صدور مجوز ،مدل
کسبوکار

112
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پژوهشگران
ردیف
(سال)

جامعه هدف

 429شرکت
پوپا و همکاران
کوچک و متوسط
30
()2017
اسپانیایی

کارکنان
جمعسپاری

روش

تعداد
ارجاعات

کمی
توصیفی-
تحلیلی

133

تعهد نیرویانسانی نسبت به انجام
وظایف و محیط نوآورانه ،وجود فضای
خالق ،وجود نیروی کار با کیفیت
باال ،انعطافپذیری ،کار گروهی،
خالقیت ،تمایل به ریسک ،روابط
48
اجتماعی غیررسمی ،فرهنگ سازمانی،
بهرهبرداری از دانش فنی با استفاده از
اختراعات و حقوق مالکیت فکری ،رقابت
زیستمحیطی ،پویایی محیط ،نظام پاداش
و انگیزش کارکنان

کیفی

26

رویکردهای بلندمدت برای نوآوری و
سرمایهگذاری ،راهبردهای کوتاهمدت،
برونسپاری ،مالکیت فکری ،صدور مجوز،
استخدام نیرویکار ماهر و متخصص،
اینترنت ،خالقیت ،همکاری مشتریان،
رقبا ،تأمینکنندگان ،مؤسسات دولتی،
دانشگاهها

31

اتلينگر
()2017

32

د اوليویرا و
22
همكاران
()2017

کیفی
هفت بازیگر اصلی
منطقه نوآوری مطالعه موردی
در ایالت پارانا در (توصیفی،
اکتشافی)
جنوب برزیل

33

كاروالیو و
23
سوگانو
()2017

 45مطالعه
موردی در نوآوری
باز

کیفی
مروری

*

23

1

کسپ

43

48

36

عوامل موفقیت

ارتباط نزدیک با مؤسسات آموزشعالی،
وجود یک نظام حکومتی برای روابط
میانی با فعاالن دانش خارج از نظام
منطقهای ،سازوکارهای شبکه ارتباطی،
ظرفیت جذب دانش و تأمین حمایت
عمومی (شامل انگیزه ،بودجه و
زیرساختها)
مشارکت خارجی و همکاری،
ریسکپذیری ،استخدام واحد تحقیق
و توسعه ،صدور مجوز مالکیت فکری
بیرونی ،دخالت کارکنان

چارچوب عوامل موفقیت پیادهسازی نوآوری باز با استفاده از رویکرد فراترکیب
جامعه هدف

روش

تعداد
ارجاعات

پژوهشگران
ردیف
(سال)

34

سنتورو
و همکاران
()2018

 298شرکت
ایتالیایی

کمی توصیفی-
تحلیلی

237

35

نيلسون
و مينسن
()2018

-

کیفی
پدیدارشناسی

4

36

فراريس
و همكاران
()2018

کیفی
شرکتهای بزرگ
تحلیل محتوا
چندملیتی

24

37

هانيگان
و همكاران
()2018

شرکتهای
کیفی
معتبر در صنعت
تحلیل محتوا
الکترونیک

23

 52مقاله ،توصیف
پژوهشها
کیفی مروری،
لوپز و دكاروالیو
و شناسایی
38
تحلیل محتوا
()2018
کاربردهای
مدیریتی

39

24

25

26

*

کسپ
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عوامل موفقیت

فرایند مدیریت دانش (جذب دانش،
اشتراک دانش ،ترکیب دانش بیرونی و
درونی) ،اکتساب دانش بیرونی ،سامانههای
مدیریت دانش (زیرساخت فناوری،
 49فناوریهای همکاری ،بهکارگیری فناوری)،
همکاری با مشتریان ،تأمینکنندگان ،رقبا،
دانشگاهها و واسطههای نوآوری ،اعتماد
بین شرکای بیرونی ،اشتراک تجارب،
تمایل مدیریت برای همکاری

38

49

50

46

دسترسی آزاد به ابزار و منابع ،علم باز
و منبع باز ،اطالعات باز ،شبکههای
اجتماعی ،روابط بین سازمانی،
سرمایهگذاری مشترک ،شبکه
کسبوکار ،دانش فنی مانند صدور
مجوز یا ثبت اختراع ،برونسپاری،
روابط مشتری ،ظرفیت جذب دانش یا
توانایی جدید در سازمان ،انتقال دانش
و بهاشتراکگذاری آن
شرکای عمومی و خصوصی ،فناوری،
بهاشتراکگذاری دانش
فناوری ،ظرفیت جذب دانش خارجی (از
تأمینکنندگان ،رقبا ،کاربران)
ایجاد نظام مدیریت یکپارچه ،عملکرد
شرکت ،مدیریت دانش ،همکاری با رقبا،
مشتری ،دولت ،شرکا ،تأمینکنندگان،
دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی،
بهرهبرداری از دانش و فناوری داخلی،
کسب دانش و فناوری خارجی

114
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جامعه هدف

روش

تعداد
ارجاعات

پژوهشگران
ردیف
(سال)

39

جوگند
و همكاران
()2018

شرکتهای
برزیلی

کمی
توصیفی-
تحلیلی

34

40

اوبرگ 28و
همکاران
()2018

 340مطالعه،
دستهبندی
مطالعات و
شناسایی
توانمندهای
جریان دانش

27

*

کسپ

47

عوامل موفقیت
حمایت دولت ،همکاری بین
شرکتهای خارجی ،مشارکت مشتریان،
رقبا ،مشاوران ،مؤسسات دولتی،
بهاشتراکگذاری دانش خارجی ،حمایت از
مدیریت ارشد

کیفی
تحلیل محتوا

26

45

روابط بینفردی ،همکاری ،بازاریابی رابطه،
حاکمیت شرکتی و بازاریابی صنعتی،
بهاشتراکگذاری دانش ،صدور مجوز
فناوری برای تجدید یا ایجاد محصوالت
یا خدمات

41

عثمان و
همکاران
()2018

 126مطالعه

کیفی
مروری

22

40

فناوری ،مدیریت تحقیق و توسعه،
مدیریت شبکه ،نقش دولت در حمایت
مالی و حقوقی ،ظرفیت جذب دانش،
همکاری با شرکای صنعتی

42

اسزوتاسكي
()2018

شرکتهای
خدماتی

کیفی
مطالعه موردی

10

39

حمایت توسط سرمایهگذاران ،در دسترس
بودن کارکنان تحصیلکرده ،صدور مجوز،
ریسکپذیری ،تأمین مالی

43

البلوشی
و همکاران
()2018

44

ایبراهیمف
()2018

29

راتر و همکاران
45
()2019

آمیخته
 22شرکت
مرور پیشینه،
در حوزه
مصاحبه،
زیستفناوری در
پیمایش
عمان

3

47

جستجو ،آزمایش و کسب دانش از منابع
خارجی ،همکاری ،برونسپاری تحقیق
و توسعه

شرکتهای
صنعت نفت

کیفی
مطالعه موردی

3

40

برونسپاری ،مالکیت فکری ،همکاری
با سهامداران ،استفاده از ظرفیت دانش
بیرونی و انتقال دانش بین طرفین،
مشارکت دولت از طریق تخصیص بودجه
و تأمین اعتبارات مالی

شرکتهای
صنعتی

کیفی
الگوبرداری

48

43

همکاری با مشتریان ،سازندگان ،رقبا،
کارشناسان ،دانشگاهها ،واسطهها،
کمیتهها ،نهادها و مؤسسات دولتی،
سازمانهای غیردولتی

چارچوب عوامل موفقیت پیادهسازی نوآوری باز با استفاده از رویکرد فراترکیب
پژوهشگران
ردیف
(سال)
46

ونلنکر و
همکاران
()2019

جامعه هدف

روش

تعداد
ارجاعات

سازمانهای
پژوهشی دولتی

کیفی
تحلیل محتوا

7

*

کسپ

47

115

عوامل موفقیت
شرایط محیطی ،پیکربندی شبکه،
ویژگیهای سازمانی (منابع ،فرهنگ و
ساختار ،تیم پروژه ،تناسب) ،مؤسسات
بیرونی ،طراحی پروژه

* تعداد ارجاعات مربوط به آگوست  2020میباشد.
1

1 . Van De Vrande
2 . Bianchi
3 . Dahlander & Gann
4 . Giannopoulou
5 . Sieg
6 . Conrado
7 . Altmann & Lee
8 . Chiaroni
9 . Mortara & Minshall
10 . Bigliardi
11 . Abulrub & Lee
12 . Durst & Ståhle
13 . Jacobfeuerborn
14 . Michelino
15 . Onişor
16 . Hossain
17 . Dufour & Son
18 . Hagedoorn & Zobel
19 . Greco
20 . Cheng
21 . Galati
22 . De Oliveira
23 . Carvalho & Sugano
24 . Santoro
25 . Ferraris
26 . Hannigan
27 . Jugend
28 . Öberg
29 . Al-Belushi

