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 چكيده
هایی استتت  م مر ر بم   تتی مزیت رقابتی و افزایش حلامروزه با افزایش عدم قطعیت در بازارهای رقابتی، نوآوری یکی از راه

ها پارادایم جدیدی را تحت عروا  نوآوری با هدف ارتقاء عملکرد سازما  3002شتود  هرری س تورو در سا  توانمردی ستازما  می

های حوزه مدیریت گردید   پژوهش حاضتتتر تلاا دارد وارد پژوهش 00بتاز معرفی نمود  در ایرا ، مهووم نوآوری باز از ابتدای دهم 

ایح مطالعات با  ،مورد توجم قرار دهد  بر همیح استتا  9200زه را در دهم گذشتتتم تا پایا  ستتا  مطالعات ان ام شتتده در ایح حو

، نشتتریات علمی  م ایح مطالعات را بم سا  ان ام شتتده بم تهکین ستتا  مطالعات استتتهاده از مرور ستتی تتتماتین از مرور فراوانی

مقالم  990نتایج حاصل از بررسی   اندبررسی قرار گرفتمی مورد مورد استتهاده و قلمروهای پژوهشتحقیقاتی های اند، روارستانیده

  از مرور استدهد، تعداد مطالعات با ایح مضتمو  در ایرا  بم سرعت در حا  افزایش مرتشتره شتده در حوزه نوآوری باز نشتا  می

مشخص   همچریح، ختاری استسازی معادلات سامد  ،تحقیق، بیشتتریح و مومتریح روا مورداستهاده در مطالعات گذشتم روا

در اند  مقالم در ایح حوزه را مرتشر نمودهحداقل دو   نشریم 95وری باز، آسا  شده در حوزه نو مقالاتنشتریم با  75گردید از میا  

م لات رشتد فراوری، توستعم تکرولو ی صترعتی، بووود مدیریت و مدیریت نوآوری بیشتریح تعداد مقالات ساپی در حوزه  ایح میا 

های  وسن و فراوری اطلاعات و ارتواطات، شتتتر تهای از مرور قلمرو مطالعاتی، حوزه دهرد نوآوری باز را بم خود اختصتتتای می

بم خود اختصای در مقالات مرتشر شده در حوزه نوآوری باز  را بیشتتریح توجوات هاهای دانش بریا  و دانشتااهمتوست،، شتر ت

 اند داده
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 مقدمه -0
فراروری سوی شده است تا تغییرات  و سرعت تغییرات دانش

ها بم خوبی درک [  سازما 00ها ای اد شود]ب تیاری در ستازما 

بای ت توا  سازگاری را های پویا میبرای بقاء در محی، ،اندنموده

های حلاز جملتم راه [  نوآوری91 و 99]در خود ای تاد نمتایرتد

ا عتتدم  لیتدی موفقیتتت در بتتازارهتای در حتتا  تغییر و همراه بتت

 10شود][  م باعث خلق مزیت رقابتی می10 و 9استت]اطمیرا  

از متتدیرا  نوآوری را  %30برتتا بر مطتتالعتتات، بتتم تقریتتی   [17و 

[  5]شتتتمارندمیبرعروا  یکی از ستتتم اولویت برتر ستتتازما  بتم

دستیابی بم نوآوری تا ایح حد اهمیت دارد  م ب یاری نوود آ  را 

نوآوری مر ر بم [   1 و 2]دانردعلتی برای نابودی ستتتازما  می

، [30و  97]ها، افزایش  ارایی و اثربخشتتتیحداقل نمود  هزیرم

ستتتودآوری، ورود بتم بتازارهتای جتدید و بووود بازارهای موجود 

 [   5گردد]می

دو رویکرد نوآوری ب تتتم و  3002هرری س تتورو در ستتا  

 در نوآوری ب تتتتم ا تشتتتاف،[  99نماید]نوآوری باز را مطرح می

سازی ین ایده نوآورانم در داخل مرزهای سازما  توسعم و ت اری

و موفقیت نوآوری مروط بم اعما  [ 77 و 04 ،01]شتتودان ام می

در مقابل، نوآوری باز عوارت تتت از [  1]استتت رتر  بر فرآیرد آ  

های نوآورانم داخلی و استتتتهتاده همزما  و هدفمرد دانش و ایده

، 00]نوآوری و   ی مزیت رقابتیخارجی با هدف افزایش سرعت 

توانرد با باز  رد  مرزهای ها میدر ایح نارا سازما [  75 و 70

و در [ 29]خود از مرابع ارزشتتمرد دانش خارجی استتتهاده نمایرد

را در خارج از  شتا مورد نیاز هایی تان نوآوری یا لنیاز صتورت 

و  نوآوری باز[  12]مرزهای ستتازما  ج تتت و و خریداری نمایرد

ها ردراهوب تم دو سر ین طیف ه ترد و مدیرا  باید با توجم بم 

های خود میزا  باز بود  مرزهای ستتتازما  را انتخا  و توانمردی

 [   94] ررد

دهد نوآوری باز با ت ویل جریا  ورودی و مطالعات نشتا  می

خروجی دانش، عملکرد نوآورانتتم واحتتدهتتای تحقیق و توستتتعتتم 

[  75 و 01  ،07  ،00  ،27  ،97  ،92]شدبخسازما  را بووود می

درصد و  70موفقیت محصو  را تا  بازبراستا  تحقیقات، نوآوری 

ایح [  90]دهددرصتتد افزایش  10ی تحقیق و توستتعم را تا وربوره

روی مهووم نوآوری باز در حالی استتت  م سالش اصتتلی در پیش

درک آ  نی تتتت، بلکم ای اد مکانیزم اجرایی مراستتتی برای ایح 

 ،دهدشتتر ت اروپایی نشتتا  می 905مطالعم [  24]استتترویکرد 

(، پیتدا  رد  همکار %04عواملی متانرتد از دستتتت داد  دانش  

 و (%09 (، پیچیدگی%04 های هماهرای بالایرمهز(، %02مراسی 

تریح یعشتتتا( از %21 های ستتتازما عتدم همتاهرای بیح فعالیت

مطابق با آمار، بم ازای [  73]مشتتکلات اجرای نوآوری باز ه تتترد

ی نوآوری باز در آمریکا، هاپرو هگذاری در یمسرماهر میلیارد دلار 

میلیو  دلار بم دلیل عدم شتتراخت ابعاد اجرایی ایح رویکرد  933

 [ 10]رودیمبم هدر 

م نوآوری باز مزایای ب تتیاری را برای ستتازما  بم همراه اگرس

دارد، اما م تتتاول و مشتتتکلات ب تتتیاری همچرا  در ایح حوزه 

[  92] ردباقیمانده استت  م نیاز بم تحقیقات بیشتر را هویدا می

یکی از مومتریح موتتاحتتث مطرح در میتتا   ،بر همیح استتتتا 

 [ 10]های اخیر نوآوری باز بوده استتتتدانشتتتاتاهیا  در ستتتا 

، تا 3002دهد از معرفی نوآوری باز در ستتا  ها نشتتا  میبررستتی

اثر در ایح باره مرتشتتر شده استا اما حد  949تروا  3000ستا  

اثر مرتشتتر  3000ایح تعداد بم  3090تا  3000های فاصتتل ستتا 

های علمی معتور خارجی افزایش یافتم استتت  م شتتده در پایااه

وجم قرار گرفتح آ  از جانی نشتتتا  از اهمیت موضتتتور و مورد ت

ج ت وی طور مشخص بمدر دهم گذشتم، [  20]دانشااهیا  دارد

دهتد تروتا در پتایااه می بتا عروا  نوآوری بتاز نشتتتا  مقتالتات

عروا  مقالم ثوت شتتده استتت و در  204دایر ت تعداد ستتایر 

در  شتتود میلیو  خروجی یافت می 2استتکالر بیش از پایااه گوگل

های اخیر مورد توجم دانشااهیا  باز در سا  نوآوریاگرسم  ایرا 

، اما از ابتدای حضتتور ایح مهووم از ستتا  [09]استتتقرار گرفتم 

ها ان تتتانی، تا بم امروز تعداد مقالات ثوت شتتتده در پایااه 9244

 م در  استتتعروا  مقالم  992 در م مور SIDنورماز، مایرا  و 

  شود میمقای م با تحقیقات خارجی ناسیز مح و  

ر و ت م با هدف اراوم تعریهی دقیق گوناگو مطالعات  بررستتی

 ،تر از نوآوری باز و یا ابعاد آ  در ایرا  ان ام شتتده استتتشتتهاف

و صرایع  قلمروهاهمیت  اربرد نوآوری باز در دهد درک انشا  می

  ،30  ،34  ،31  ،39  ،30  ،95  ،5  ،7]استروبم افزایش  مختلف

اما همچرا  بم ن تتوت  اربرد نوآوری باز،  [ 02 و 21  ،22  ،32

تحقیقات اند ی در ایح حوزه ان ام شتتتده استتتت و میزا  بووود 

بر  [ 99]شتتودستتطن نوآوری در صتترایع مختلف اندک ارزیابی می

ایرا  از  ،3090استتا  گزارا شتتاخص جوانی نوآوری در ستتا  

ه را   تتی نموده استتتا اگرسم جایاا 19 شتتور رتوم  930میا  

توا  اما می ابووود یافتم استتت 3094ایرا  در مقای تتم با ستتا  

نتی تم گرفتت  م تلاا ب تتتیاری برای بووود جایااه نوآوری در 

های بیشتر [  همیح امر نیاز بم پژوهش0 شتور ان ام نشده است]

خصوی نوآوری باز را بیش از پیش نمایا  با مضمو  نوآوری و بم

ثر و  اربردی وهای مانچام پژوهشسازد  ایح در حالی است  م می

های های موم پژوهشجتدیتد نیتازمرتد آگاهی اجتمالی از ویژگی

های تحقیقاتی موم را تا بتوا  بر اسا  آنوا شکاف استتپیشتیح 
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 مود شراسایی ن

الزام تحقیقاتی نوآوری باز در  بمبر همیح استتتا ، بتا توجتم 

ایرا ، هدف از پژوهش حاضتر مرور سی تماتین حضور ین دهم 

مهووم نوآوری باز در مقالات سا  شتتده در نشتتریات معتور علمی 

 بم انتشتتتار مقالات  می های گوناگو  مانرد روند شتتتور از جروم

 و مورد استهاده تحقیقاتی های، اعتوار م لات، رواتهکین ستا 

تواند های مذ ور می  آگاهی از جروماستتتتهتای مطالعاتی وقلمر

نقشم راهی برای محققا  و دانشااهیا  باشد تا علاوه بر شراسایی 

های قلمروهتای مطتالعتاتی موم و یتا جتدید، توانایی بووود روا

های جدیدتر را داشتتتتم تحقیقتاتی مورداستتتتهاده و یا اراوم روا

انتشار مقالات سا  شده در باشترد  همچریح آگاهی از روند  می 

تواند سرعت دسترسی بم مطالعات گذشتم را های مختلف میسا 

افزایش دهد  در آخر شتتراخت نشتتریات فعا  در حوزه نوآوری باز 

تواند نقطم اشتتترا ی میا  صتترعت و دانشتتااهیا  باشتتد تا می

های حاصتتتل از مطالعات دانشتتتااهی در حوزه نوآوری باز با یافتم

ی در اختیار صترایع قرار گیرد  شتایا  ر ر استتت سترعت بیشتتر

ای دهد تا  رو  مطالعمهای ان ام شتده نشا  میبررستی پژوهش

ه مذ ور در حوز مروور بررستتی ابعاد تحقیقاتی ستتی تتتماتین بم

 مشاهده نشده است نوآوری باز در ایرا  
 

 پژوهش پيشينه -2

 نوآوری باز -0-2

[ 1های مالکیت فکری]در گذشتتتتم بم دلیل نوود زیرستتتاخت

پردازی، اخترار تا توستتتعم و هتای نوآورانم از ایده لیتم فعتالیتت

ستتازی بر استتا  رویکرد نوآوری ب تتتم در داخل مرزهای ت اری

[  77 و 00گرفت]ستتتازما  و مرحصتتترا با مرابع داخلی ان ام می

هتتای نوآوری، جتتاب تتایی افراد بتتا ت ربتتم، ارتقتتاء افزایش هزیرتتم

، افزایش متتداوم دانش مشتتتتریتتا  و اتتاهیهتتای دانشتتتآموزا

 رردگا ، تشتدید فضتای رقابتی،  موود مرابع،  وتاه شد  میحتا

عمر فراوری و وجود دانش در خارج از مرزهای سازما  مر ر شد 

  ،01تا مدیرا  رویکرد نوآوری ب تتتتم را مورد بازناری قرار دهرد]

، 3002 [  نوآوری باز، معرفی شده توس، س ورو در سا 00 و 04

پذیری و دارد  م مرزهای ستتازما  با هدف ارتقای انعطافبیا  می

بای تتت قابل نهور باشتتد تا ورود و استتتهاده از دانش خارجی می

خروج دانش در فازهای مختلف نوآوری و فرآیرد تحقیق و توسعم 

مومتریح تهاوت  9 شماره جدو [  99پذیر باشد]بم آستانی امکا 

 [   79دهد]و باز را نشا  می دو رویکرد نوآوری ب تم

 : تفاوت دو رویكرد نوآوری بسته و نوآوری باز0جدول 

 نوآوری باز نوآوری بسته

 برداری از دانش افراد هوشمرد بوره جذ  افراد هوشمرد برای  ار در شر ت

 داخلی و خارجی R&Dبرداری از بوره داخلی R&Dبرداری از بوره

 های نوآورانم نی تسازما  مرشاء ایده های داخلی سازی نوآوریت اری

 ساخت مد    ی و  ار مراسی های نوآورانمسازی ایدهت اری

 خرید و فروا م وزها  های داخلیحهظ مالکیت معروی ایده

، برخلاف 9شتتتماره هتای مطرح در جدو  مطتابق بتا تهتاوت

نوآوری ورود نوآوری ب تتتم، در نوآوری باز در هر مرحلم از فرآیرد 

درک بوتر جریا   9 شماره   شکلاستتپذیر و خروج دانش امکا 

 [ 30دهد]نوآوری ب تم و باز را نشا  می

 
 : جریان نوآوری بسته و جریان نوآوری باز0شكل 

دهد نوآوری باز بم دلیل مزایای ب یاری  م مطالعات نشا  می

د تتتا توانتتایی ایح را دارآورد، برای ستتتتازمتتا  بتتم ارمغتتا  می

مردی از گذارا ، همکارا  و رقوای بیشتری را با هدف بورهسرمایم

[  مومتریح مزایتتای 15دانش یکتتدیار در  رتتار هم قرار دهتتد]

استتهاده از رویکرد نوآوری باز عوارت ت از:  اهش عدم اطمیرا ، 

تر، دستترسی بم دانش خارجی،  اهش هزیرم ورود بم بازار ستریع

با نیازهای مشتریا ، استهاده ت اری از نوآوری، تطابق محصتولات 

[  باز بود  مرزهای ستتازما  نم 2دانش، افزایش پایداری ستتازما ]

های نوآورانم خارجی در داخل سازما ، ستازی ایدهتروا برای پیاده

تواند های نوآورانم ستتتازما  بم بازار نیز میبلکم برای عرضتتتم ایده

پیشتتیح ستتم فرآیرد های [  پژوهش05مورد استتتهاده قرار گیرد]
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   رردشراسایی میاصلی را برای نوآوری باز 

ها یا ( فرآیرتد ختارج بم داخل، با هدف ای اد رواب، با ستتتازما 9

مروور استهاده از مرابع خارجی افراد خارج از مرزهای ستازما  بم

 رردگا ، میحاستت تتات تحقیقاتی، توها، مدانش مانرد دانشتتااه

 امشتریا  و غیره

های داختل بم خارج، با هدف استتتتهاده ت اری از ایده ( فرآیرتد3

ها با شتتکل گرفتم در داخل مرزهای ستتازما  و بیشتتتر ستتازما 

   ا رردفراوری بالا از استهاده می

وری ها با هدف رسید  بم حدا ثر بوره( فرآیرد همراه، ستازما 2

های مشتتترک و همکاری فعا  با شتتر ای گذاریاقدام بم ستترمایم

  ،73نمتایرتتد]هتای ورودی و خروجی دانش میجریتا مکمتل در 

 [   14 و 12  ،70

های دهد نوآوری باز نم تروا در ستتتازما مطالعات نشتتتا  می

های  وسن، خصتتوصتتی و صتترایع دولتی بزرگ، بلکم در ستتازما 

 [   37 اربرد دارد]
 

 شناسی پژوهشروش -3
مروور مرور ستتی تتتماتین ادبیات داخلی پژوهش حاضتتر بم

ان ام شده است   9200تا پایا  سا  نوآوری باز در دهم گذشتتم 

مرور ادبیات، طرح ستی تتماتین و قابل تکراری برای شتتراسایی، 

ارزیابی و ته تتیر م تتتردات استتت  م با استتتهاده از شتتراستتایی 

و  03 رد]سازی میرا خلاصم پیشیحمضتامیح و م اول، مطالعات 

 اند  مسارسوبی برای ان ام مرور ستتی تتتماتین اراوم نموده[  19

 ریزی، انتخا ، استتتتخراج و اجرا مشتتتتمل بر سوار مرحلم برنامم

ریزی برای تعییح اهداف حاصتتل از مرور   مرحلم او ، برنامماستتت

سی تماتین ادبیات نوآوری باز در دهم گذشتم درنورگرفتم شده 

ر حوزه دانتشار مقالات   می روند( بررسی 9استت  م عوارترد از: 

( بررستی نشریات علمی  م مقالات در حوزه نوآوری 3 انوآوری باز

های ها و تکرین( بررستتتی روا2 ااندبتاز را بم سا  رستتتانیده

( بررسی قلمروهای درنورگرفتم شده 0 ااتمورداستهاده در مطالع

و و  تتت مروور ج انتخا ( بمبرای مطالعم نوآوری باز  مرحلم دوم

تعییح مرزی برای  برایشود  غربالاری م تردات علمی ان ام می

مطالعم و ج تتت وی مقالات مرتشتتر شتتده در حوزه نوآوری باز 

 طی شده است  3 شماره فرآیردی مطابق با شکل

بتا توجتم بتم هدف پژوهش پ  از گردآوری مقالات با عروا  

های نوآوری باز مرتشتتر شتتده در نشتتریات علمی معتور در پایااه

انتخا  با حذف مقالات تکراری و  SIDان تتانی، نورماز، مایرا  و 

تا انتوای  9200ذشتتتم از ابتدای مقالات مرتشتتر شتتده در دهم گ

عروا  مقالم برای مطالعم و بررستتتی انتخا   990( تعتداد 9200

شتایا  ر ر است انتخا  مقالات با عروا  نوآوری باز   شتده استت

ماری علمی با هدف محدودسازی جامعم آی هادر هر ین از پایااه

تر بم مقالات ان ام شتده استتت  یکی از مقالات و دستترستی دقیق

مواردی  م معمولا در مرحلم غربالاری تحقیقات ستتی تتتماتین 

 بررستتی عروا  مورایغربالاری مطالعات بر  ،شتتودمشتتاهده می

های پایااه یعملیات ج تتت و ،  بر همیح استتا استتت مقالات

 شده است  آغازبتدا با از ج ت وی عراویح علمی از ا

مچریح با توجم بم احتما  متهاوت بود  الاوریتم ج تتت و ه

 در پتایاتاهتای علمی مختلف و امکتا  تهتاوت نوشتتتتتاری میا 

و فاصتلم و نیم فاصلم در عراویح مقالات، سوار حالت  "آ  "و "ا  "

عروا  بم "بازوریانو"، "نواوری باز"، "نوآوری باز"، "نوآوری بتاز"

اند  م در تمامی گرفتم مورداستتتهاده قرارج تتت و های  لیدوا ه

  های مختلف نتایج یک انی بدست آمده استحالت

 
 : فرآیند جستجو و غربالگری مقالات2شكل 

های لازم با توجم بم اهداف تعریف شتتده داده ،در مرحلم ستتوم

شتتتده از های گردآوری تحلیل دادهمروور بم گردد آوری میجمع

ه استهاد ا  لافزار نرمودارها و آمار توصیهی از جداو  فراوانی، نم

استهاده از نور  ارشراسا  مورد روایی ابزار پژوهش با   شده است

مروور سر ش پایایی پژوهش یید قرار گرفتم است  همچریح بمتا

 1/0از ضتتتریی  اپای  وهح با حد مطلوبیت بزرگتر یا م تتتاوی 

 90ای مشتمل بر پرسشرامم، برای ایح مروور استهاده شده است 

های بلم یا خیر طراحی شتده است  م گام بم گام ستوا  با پاست 

اقدامات ان ام شتده را براستا  نور دو تح از  ارشراسا  آشرا بم 

دهد  روا تحقیق مطالعات ستتی تتتماتین مورد پرستتش قرار می

نوایت،  در یید پایایی پژوهش دارد نشتتا  از تا 4/0  تتی مقدار 

 پردازد ها و ناارا گزارا نوایی میمرحلم سوارم بم تحلیل داده
 



 
 امیر حكاکي، زهرا بیاباني و زکیه خیرالدین

 

 00 0011شماره چهل و چهار، تابستان  صلنامه توسعه تكنولوژي صنعتيف
 

 های پژوهشیافته -0
 بررسی مقالات از منظر تعداد -0-0

پ  از غربالاری مقالات  ،تر بیا  شده استهمانوور  م پیش

مقالم مرتشتر شده در نشریات علمی  شور م ترد در  990تعداد 

در دهم گذشتتتم  SIDهای علمی ان تتانی، نورماز، مایرا  و پایااه

آوری و مورد بررستتتی قرار گرفترد  در جمع9200 تا پایا  ستتتا 

تروا ین  9200بررستتتی اولیم مشتتتخص گردید تا قول از ستتتا  

 یدر فضا یبم نقشتم راه فراور دیجد یکردیرو"پژوهش با عروا  

است  آمارها در پژوهشتااه صترعت نهت ان ام شتتده  "باز ینوآور

دهد با آغاز دهم نود تمایل دانشتتااهیا  بم پژوهش در نشتتا  می

از افزایش یافتم استتت و با گذشتتت زما  در اواخر بحوزه نوآوری 

شتاهد افزایش تعداد مقالات مرتشرشده با عروا  نوآوری  ،دهم نود

نوآوری باز تعداد مقالات مرتشر شده  2شماره شتکل  ه تتیم باز 

 دهد ا بم تهکین سا  نشا  میدر دهم گذشتم ر

 
 سال کيبه تفك 91باز در دهه  ی: تعداد مقالات نوآور3شكل 

، با گذشت زما  برخلاف اوایل دهم 2 شتماره مطابق با شتکل

طور بم ،نود تعتداد مقتالتات مرتشتتتر شتتتده در حوزه نوآوری باز

درصتتد مقالات  10 م طوریمب اگیری افزایش یافتم استتتسشتتم

بم انتشار  9205-9200های دهم حد فاصتل سا مرتشتر در ایح 

افزایش میزا  انتشتتتار مقتالتات با گذشتتتت زما   انتد رستتتیتده

دهرده اهمیت موضتتور نوآوری باز و  اربرد آ  در صتترایع نشتتا 

 دهد نوآوری بازنتی م ب یاری از مطالعات نشا  می است مختلف 

مر ر بم ارتقای عملکرد سازما ، موفقیت توسعم محصو  جدید و 

گردد  موفقیتت واحدهای تحقیق و توستتتعم می افزایش احتمتا 

مروور علاقمردی صتترایع و درنتی م محققا  بم موجیهمیح امر 

 هایان ام مطالعات بیشتتتر درباره نحوه  اربرد، مزایا، معایی، مد 

 ثر بر نوآوری باز شده است  ومل مسازی و عواپیاده

 بررسی مقالات از منظر نشریات -0-2

یکی دیار از مواردی  م در بررستتتی مقالات مورد توجم قرار 

 م مطالعات ان ام شده  استدرجم اعتوار نشتریاتی  ،گرفتم استت

انتتد  مطتتابق بتتا در حوزه نوآوری بتتاز در ایرا  را مرتشتتتر نموده

عروا  مقالم  990گردید از میا  های ان ام شده مشخص بررستی

 یپژوهش-مقالم در م لات با درجم علمی 11شراسایی شده تعداد 

-تخصتتتصتتتی، تحلیل-علمی در مقالم در نشتتتریات 00و تعداد 

بم سا   فاقد درجم علمی پژوهشی( رسانی و غیرهپژوهشی، اطلار

درصد فراوانی مقالات مرتشر شده در  0 شماره   شکلاست رسیده

   دهد دهم نود را بر اسا  درجم اعتوار م لات نشا  می

 
 : فراوانی مقالات نوآوری باز براساس اعتبار مجلات0شكل 

 مقالات %10 ،شودمشاهده می 0 شماره همانطور  م در شکل

مقالات در ستتتایر  %00پژوهشتتتی و -در نشتتتریات با درجم علمی

 990ها مشخص نمود   بررستیاستت مرتشتر شتدهعلمی م لات 

  است م لم بم سا  رسیده 75عروا  مقالم تحت مطالعم توست، 

ن تتوتا تعداد بالایی از نشتتریات  شتتود،همانطور  م مشتتاهده می

مقالات با موضتتتوعات سا  مطابق با حوزه فعالیت خود تمایل بم 

باز بم  بم خصتتوی مقالاتی  م در حوزه نوآوری ه تتتردانوآوری 

نتی م حاصتتل شتتده نشتتا   ،طور لیاند  بمرشتتتم تحریر درآمده

نم تروا محققا  بلکم نشتتتریات علمی  م نقطم اتصتتتا   ،دهدمی

اهمیت نوآوری باز و  اربرد  است،تحقیقات دانشتااهی با صترایع 

از دیار موارد قابل توجم در ایح   اندآ  را بم درستتتی درک نموده

  بر همیح استتتتعداد مقالات سا  شتتده در ین نشتتریم  ،مرور

 استاند  گروه او  م لاتی م لات بم دو گروه تق یم شده ،اسا 

 م حداقل دو اثر را در  استتت م تروا ین اثر و گروه دوم م لاتی 

فراوانی م لات را  7 شماره اند  شکلحوزه نوآوری باز مرتشر  رده

 د دهبردی نشا  میبراسا  ایح گروه
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 ،نشتریم مورد بررسی 75مطابق با نتایج بدستت آمده از میا  

حداقل دو  نشتتریم 95نشتتریم هر  دام تروا ین مقالم و  00تعداد 

 اند  بابا عروا  نوآوری باز مرتشر نموده (مقالم 50 درم مورمقالم 

بردی م لات براستا  تعداد مقالات مرتشترشده در توجم بم گروه

توا  نتی م گرفت می ،1 شماره مطابق با شتکل ،حوزه نوآوری باز

درصد  %10 ،م لم( 95درصتد نشریات  20، 9200تا پایا  ستا  

 50اند  ایح درحالی است  م مقالم( را بم سا  رسانیده 50مقالات 

 00د مقالات درص %21م لم(،  00درصتد نشتریات مورد مطالعم 

 اند مقالم( در حوزه نوآوری باز را بم سا  رسانیده

 
 91فراوانی تعداد مقالات منتشر شده در مجلات در دهه  :6شكل 

مقالات در حوزه  %10م لم  95نشتتتریم،  75ایرکتم از میتا  

باید  م اند، ایح موضتتتور اهمیت مینوآوری باز را مرتشتتتر نموده

بم تمر ز بر ایح حوزه دارند  بم برخی از نشتتتریات بیشتتتتر تمایل 

همیح مروور شتتتراخت ایح نشتتتریات از اهمیت بالایی برخوردار 

سرا م نم تروا مر ر بم افزایش آگاهی محققا  و ت تتویل  ااستتت

شتتتود، بلکم صتتترایع فرایرد سا  مقالات در حوزه نوآوری باز می

 توانرد بم تعداد بیشتری از مقالات و نتایجتر میتر و مشخصسریع

مروور استتتهاده در فرآیرد  ار خود دستتترستتی حاصتتل از آنوا بم

در آخریح گام از ایح مرحلم بم  ،همیح مروورباشتتترد  بم داشتتتتم

مروور آشتترایی هرسم بیشتتتر با م لات فعا  در حوزه نوآوری باز 

مقالم در ایح حوزه را نشتتا   3م لات با حداقل  3 شتتماره جدو 

 دهد می
 91ل دو مقاله در حوزه نوآوری باز در دهه مجلات با حداق: 2 جدول

 ژورنال ردیف
 تعداد

 مقالات

 0 رشد فراری 9

 4 بووود مدیریت 3

 4 توسعم تکرولو ی صرعتی 2

 5 مدیریت نوآوری 0

 7 رهیافت 7

 7 مدیریت توسعم فراوری 1

 0 های مدیریت عمومیپژوهش 5

 0 توسعم  ارآفریری 4

 2 های دفاعیمدیریت نوآوری در سازما  0

 2 مطالعات مدیریت صرعتی 90

 3 ابتکار و خلاقیت در علوم ان انی 99

 3 آموزا علوم دریایی 93

 3 سیاست علم و فراوری 92

 3 نوآوری و ارزا آفریری 90

 3 توسعم سازمانی پلی  97

 3 نویح در مدیریت و ح ابداریپژوهشیرویکردهای 91

 3 سازمانیمدیریت راهوردی دانش  95

 50 م مور

 

مقالم  0م لم رشد فراوری با سا   ،3شتماره مطابق با جدو  

با عروا  نوآوری باز بیشتتتریح تعداد مقالم را در ایح حوزه با سا  

مقالم(، توستتتعم تکرولو ی  4رستتتانیتده استتتت  بووود مدیریت 

مقالم( و  7رهیتافت  ،(5مقتالتم(، متدیریتت نوآوری  4صتتترعتی 

های دوم تا شتتشتتم قرار مقالم( در رتوم 7مدیریت توستتعم فراوری 

 دارند 

 بررسی مقالات از منظر روش تحقيق -0-3

های مورد استتتهاده در مقالات مرتشتتر شتتده با بررستتی روا

 990از میا   ،دهدعروا  نوآوری باز در دهم گذشتتتتم نشتتتا  می

 79های  می و تعداد م روامقال 73مقالم شتراسایی شده تعداد 

اند  همچریح های  یهی را مورد استتتتهاده قرار دادهمقتالتم روا

  می استهاده-های  یهیصتورت تر یوی از روامقالم بم 5تعداد 

های مورد استتتتهاده در فراوانی روا 5 شتتتماره اند  شتتتکل رده

 دهد مقالات مورد مطالعم را نشا  می

 
 91باز در دهه  یمورداستفاده در مقالات نوآور های: روش5شكل 
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بم ترتیی ، شودمشتاهده می 5 شتماره همانطور  م در شتکل

 90مرتوم(، مطالعم مروری  02متدل تتتازی معادلات ستتتاختاری 

مرتوتم(  90مرتوتم( و نوریتم داده بریتاد  99مرتوتم(، تحلیتل تم 

ه د م در مقالات نوآوری باز مورد استهااست هایی بیشتتریح روا

 990دهد از ها نشتتا  میبررستتی ،اند  از ستتوی دیارقرار گرفتم

مقالم  91مقالم از ین روا و تعداد  01مقتالم مورد مطالعم تعداد 

تر یی  2 شتتماره اند  جدو های تر یوی استتتهاده نمودهاز روا

 دهد های مورداستهاده در مقالات نوآوری باز را نشا  میروا
 91نوآوری باز در دهه  مقالاتهای تركيبی های تحقيقروش: 3 جدول

ف
ردی

 

 های مورد استفادهتركيب روش منبع

 تحلیل محتوا + دلهی فازی [29] 9

 تحلیل تم + مدل ازی معادلات ساختاری [25] 3

 ازیای فتحلیل محتوا + دیمتل فازی + فرآیرد تحلیل شوکم [32] 2

 تحلیل تم + مدل ازی معادلات ساختاری [90] 0

 نوریم داده بریاد + مدل ازی معادلات ساختاری [2] 7

 ای فازیدلهی فازی + دیمتل فازی + فرآیرد تحلیل شوکم [90] 1

 تحلیل تم + مدل ازی معادلات ساختاری [0] 5

 ایدیمتل + فرآیرد تحلیل شوکم [3] 4

 تحلیل تم + مدل ازی معادلات ساختاری [33] 0

 های سی تمرویکرد پویاییدیمتل فازی +  [20] 90

 دلهی + مدل ازی معادلات ساختاری [9] 99

 دلهی فازی + مدسازی معادلات ساختاری [35] 93

 فرآیرد تحلیل سل لم مراتوی + الاوریتم فرصت [20] 92

 ای فازی +  ارت امتیازی متواز دیمتل + فرآیرد تحلیل شوکم [4] 90

 فریدمحتحلیل محتوا + آزمو   [37] 97

 مدل ازی رگرسیونی+  مدل ازی معادلات ساختاری [93] 91

های مورد استهاده در حوزه مطالعات طور  لی بررسی روابم

ها مانرد جتای خالی برخی از روا ،دهتدنوآوری بتاز نشتتتا  می

هتای فتازی، فازی مردد ابتکتاری، رواهتای فرا تاربرد الاوریتم

با توجم بم جدید بود  شود  همچریح طور مشتخصتی ح  میبم

رویکرد نوآوری بتاز در حوزه متدیریتی ایرا  ان تام مطتالعتاتی با 

های تحقیق در هدف ساختاردهی بم ایح حوزه با استهاده از روا

 م  استتتت، تئوری درام لازم SODA ،SSIMعملیتات نرم متانرد 

 تا رو   متر مورد توجم قرار گرفتم است 

 و پژوهشبررسی مقالات از منظر قلمر -0-0

بتا توجتم بم جدید بود  مهووم نوآوری باز در ایرا ، آگاهی از 

 تواند قلمروهتای مطتالعتاتی مورد توجتم در دهتم گتذشتتتتتم می

گیری مطالعات نوآوری باز را در صتتترایع مختلف مشتتتخص جوت

 صتتترایع و قلمروهای مورد توجم و تعداد  0 شتتماره نماید  جدو 

 دهد های صورت گرفتم را نشا  میپژوهش
 

 

 

 91دهه قلمروهای مطالعاتی مقالات با عنوان نوآوری باز در : 0 جدول

 قلمرو ردیف
 تعداد

 مقالات

 92 فراوری اطلاعات و ارتواطات 9

 90 هادانشااه 3

 90 های  وسن و متوس،شر ت 2

 4 های دانش بریا شر ت 0

 5 صرایع غذایی 7

 7 صرایع هوا فضا 1

 0 صرایع نهت و گاز 5

 2 صرایع دفاعی 4

 2 صرعت بانکداری 0

 2 های خدماتیشر ت 90

 3 صرعت بیمم 99

 3 رسانم  صدا و سیما( 93

 3 های علم و فراوریپارک 92

 3 صرعت داروسازی 90

 3 صرایع ورزشی 97

 3 صرایع  انی غیر فلزی  شیشم، سیری( 91

 3 نوادهای واسطم نوآوری 95

 3 مرا ز تحقیقاتی 94

 9 بردی و سا صرعت ب تم 90

 9 صرعت نشر 30

 9 صرعت فولاد 39

 9 صرعت پلیمر 33

 9 صرعت ن اجی 32

 9 صرعت لوازم خانای 30

 9 صرعت لاستین 37

 9 صرایع  شاورزی 31

 9 سازیصرعت انووه 35

 9 صرعت برق 34

 

مقالم مرتشر شده در  990،  بررسی 0 شماره مطابق با جدو 

های ان انی، نورماز، مایرا  و نشتریات علمی ثوت شده در پایااه

SID   قلمرو  34در ایح مقالات  ،دهدنشا  می 9200تا پایا  سا

مورد مطتالعتم قرار گرفتتم استتتت  در ایح میتا  بم ترتیی حوزه 

 وسن و های ها، شتتتر تفراوری اطلاعات و ارتواطات، دانشتتتااه

های دانش بریا ، صرایع غذایی بیشتر مورد توجم متوس،، شر ت

بردی و سا ، نشر، فولاد، پلیمر، ن اجی، و صرایع ب تم است بوده

سازی و برق با ان ام تروا لوازم خانای، لاستتین،  شتاورزی، انووه

ین پژوهش با موضتتور نوآوری باز در قلمرو آنوا  متر مورد توجم 

ی هااز جملم دلایلی  م باعث شده است شر ت  تاست قرار گرفتم

و حوزه فراوری  های  وسن و متوستتت،دانش بریتا ، شتتتر تت

در ایرا  برای استتتتهاده از رویکرد نوآوری باز  تاطلاعات و ارتواطا

د و یا جدی ، م تتتئلم  موود مرابعبیشتتتتر مورد توجم قرار بایرند

ونتتم برای نم استتتتت ی مورد استتتتهتتاده  بود  دانش و تکرولو



 یک دهه حضور نوآوري باز در نشریات معتبر علمي ایران...
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های  وسن و متوس، عموما با  موود مرابع روبرو ه ترد تشر 

 ها توانایی ان ام تحقیقاتشود تا ایح شر تو ایح م ئلم باعث می

م تتقل را برای رستید  بم نوآوری نداشتتتم باشرد  ایح در حالی 

وری باز در ایح قلمرو و در نتی م آاستتت  م استتتهاده از رویکرد نو

 شود نم تروا بازدهیو غیر ان انی سوی میاشتتراک مرابع ان انی 

بلکم ستترعت  اها افزایش یابدتحقیقات و نوآوری در ایح ستتازما 

های دانش یابد  همچریح شتتر تدستتترستتی بم نوآوری ارتقا می

های فعا  در حوزه فراوری اطلاعات و ارتواطات بریتا  و شتتتر ت

سر و  ار دارند  علاوه بر  فراوریطور معمو  با ستطوح بالایی از بم

 موود مرابع، فقدا  دانش  افی و زیرساخت لازم برای رسید  بم 

های فعا  در ایح شتود تا شر تهای ستطن بالا ستوی میفراوری

ها بیشتتتر تمایل بم استتتهاده از رویکرد نوآوری باز داشتتتم حوزه

زها وباشرد تا بتوانرد دانش موردنیاز خود را با استهاده از خرید م 

بدستت بیاورند و در نوایت سازما  را برای رسید  بم موفقیت در 

 طراحی محصولات نوآورانم خود توانمرد سازند 
 

 گيرینتيجه -5
بتا توجم بم آنکم مهووم نوآوری باز در حوزه مدیریت در ایرا  

شود، پژوهش حاضر تلاا نموده است تا پ  جدید مح تو  می

میا  تحقیقاتی مدیریتی ایرا   از ین دهم حضتتتور نوآوری باز در

 صورت سی تماتین از نور فروانی مطالعاتمطالعات پیشیح را بم

 های تحقیق، سا  مقالات در نشریات علمی، روابم تهکین سا 

   مورد استهاده و قلمرو پژوهش مورد توجم قرار دهد 

هتتای مختلهی بتتا از مرور تحقیقتتات داخلی تتتا رو  پژوهش

هدف مرور مطالعات نوآوری باز ان ام شتتده استتت  برای نمونم، با 

هتدف توییح ابعتاد و نقش مالکیت فکری را در فرآیرد نوآوری باز 

همچریح در   شتتتده استتتتاقتدام بتم مطالعم مروری نوآوری باز 

مقالم موجود در حوزه  01با بررسی سی تماتین  ای دیار،مطالعم

تهاده از روا فراتر یی سارسوبی را برای عوامل نوآوری باز با استت

 در پژوهشتتی  گردیده استتتستتازی نوآوری باز اراوم موفقیت پیاده

برمورای تکرین فراتر یی و مرور ستتی تتتماتین ادبیات پژوهش 

اقتدام بتم شتتترتاستتتایی عوامل مآثر بر نوآوری باز در  ارآفریری 

مات شتم الزاگیری از تحقیقات گذبا بورهشتده است و یا دی یتا  

گذر از نوآوری ب تتم بم نوآوری باز مورد تعریف و شتتراسایی قرار 

جریا  دانش در مد  نوآوری  نیز مرور ادبیات تحقیقگرفتم است  

نکتم قابل توجم   دهدقرار میباز خدماتی را مورد ت زیم و تحلیل 

در بررستی مطالعات مروری ان ام شده در ایرا  آ  است  م ا ثر 

های خارجی و داخلی ایح مطتالعات تلاا دارند تا با مرور پژوهش

بم صتتتورت همزما  بم ستتتوالات مشتتتخصتتتی در مورد تعریف و 

شتراسایی ابعاد نوآوری باز پاس  دهرد  ایح درحالی است  م تا بم 

ستی تماتین مطالعات گذشتم در  بم صتورت ای  مامروز مطالعم

حوزه نوآوری باز در ایرا  را از نور ابعادی همچو  فراوانی مقالات 

ها و قلمروهای پژوهشی مورد توجم مرتشتر شتده، نشریات، روا

گیری ایح حوزه را بیشتتتر مورد بررستتی تا جوتقرار نداده استتت 

های هشاز مرور مطتالعتات ختارجی، تتا بتم امروز پژوقرار دهتد 

رای بمختلهی با استتهاده از مرور ستی تتماتین ان ام شده است  

ادبیتتات تحقیقتتاتی نوآوری بتتاز در قلمرو ای نمونتتم در مطتتالعتتم

نم گرفتم استتت و های  وسن و متوستت، مورد توجم قرار شتتر ت

تروا فراوانی مقالات مرتشتر شده ، بلکم نشریاتی را  م ایح مقالات 

همچو  پژوهش حاضتتتر مورد توجم قرار اند را بم سا  رستتتانیده

هتای تحقیقتاتی و قلمروهای انتد  ایح درحتالی استتتت رواداده

کی دیار از مواردی  م با پژوهش ی  اندنشتتدهپژوهشتتی بررستتی 

های خارجی توجم حاضر تهاوت دارد ایح است  م در ا ثر پژوهش

اصتلی خود را بم مطالعات ستی تماتین نوآوری باز در ین قلمرو 

و  هایستتتازند و و  متر فراوانی مقالات، رواعطوف میختای م

  نداشدهقلمروهای مطالعاتی بم عروا  هدف تحقیق در نور گرفتم 

بتم همیح مروور بتا ج تتتت وی وا ه نوآوری باز در عراویح  

در  SIDان تتتانی، نورماز، مایرا  و  علمی هایمقتالات در پایااه

عروا  مقالم برای  990تعداد  9200تتا انتوتای ستتتا   دهتم نود

بررستتی شتتراستتایی گردید  مطابق با نتایج بدستتت آمده از مرور 

فراوانی مقالات، ستیر صعودی تعداد مقالات مرتشر شده در حوزه 

نوآوری بتاز در دهتم گتذشتتتتتم نشتتتا  از توجم ویژه محققیح و 

بل اگرستم همچرا  در مقا استتتت دانشتتتاتاهیتا  بتم ایح حوزه 

شود  ان ام شده در خارج از ایرا  ناسیز مح و  می یهاپژوهش

نشتتتریم با سا  مقالم در  75همچریح مشتتتخص گردید از میا  

درصتتد  %10  ،م لم( 95 درصتتد نشتتریات 20حوزه نوآوری باز، 

 50اند  ایح درحالی است  م مقالم( را بم سا  رسانیده 50مقالات 

 00درصد مقالات  %21، م لم( 00درصتد نشتریات مورد مطالعم 

 علاوه بیشتریح رواماند  بمقالم( در ایح حوزه را بم سا  رسانیده

های مورداستتتتهاده در مطالعات مورد بررستتتی بم ترتیی تحقیق

عوارترداز: مدل تتازی معادلات ستتاختاری، مطالعم مروری، تحلیل 

مضمو  و نوریم داده بریاد  از جروم قلمرو پژوهشی حوزه فراوری 

های  وسن و متوس، و ها، شتر تاعات و ارتواطات، دانشتااهاطل

های دانش بریا  در حوزه مطالعم نوآوری باز بیشتتتتریح شتتتر ت

 اند اختصای داده توجم را بم خود

ها بم خصوی با توجم بم نتایج بدست آمده بم مدیرا  سازما 

وصیم ت ،صترایع تولیدی  م بیشتر با مقولم نوآوری سر و  ار دارند

شتتتود اقتدام بتم مطتالعتم نوآوری باز در حوزه فعالیت خود با می



 
 امیر حكاکي، زهرا بیاباني و زکیه خیرالدین
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های تحقیقاتی علمی نمایرد  همچریح مدیرا  استتتتهتاده از روا

توانرد با استتتهاده از نتایج بدستتت آمده اهمیت  اربرد نوآوری می

باز را در صتترایع مختلف مورد بررستتی قرار دهرد و میزا  تمایل 

 ارگیری نوآوری باز در قلمرو مدانشتتتاتاهیا  و رقوا را در مورد ب

شود تا در صورت صترعتی خود ارزیابی نمایرد  ایح امر ستتوی می

گذاری مراستتتی اقدام بم ریزی و ستتتیاستتتتلزوم بتوانرد با برنامم

های خود نمایرد و در ستازی ایح مهووم در سازما مطالعم و پیاده

ا ر نتی م احتما  ارتقای عملکرد ستتازما  و دستتتیابی بم موفقیت

افزایش دهرد  همچریح، مطابق با نتایج مشتتخص گردید برخی از 

هتای تحقیق در عملیات نرم هتای مطتالعتاتی متانرتد رواروا

بخصتتتوی در شتتترایطی  م نوآوری باز در برخی موارد مهوومی 

رار ورد توجم قشود،  متر متلقی مینیافتم  ساختارو ب یار جدید 

ده شود تا با استهاوصیم میاند  بر همیح استا  بم مدیرا  تگرفتم

هتتای هتتای ستتتتاختتتار مرتتدی متتانرتتد تحلیتتل گزیرتتماز روا

 های( اقتدام بتم مطالعم ایح مهووم در ستتتازما SODA راهوردی

 خود نمایرد 

گرسم روند مطالعات نوآوری باز در ایرا  رو بم افزایش استتت، 

امتا همچرتا  ایح حوزه در میا  دانشتتتااهیا  و صتتترایع جدید 

   روااستتتد و مطالعات بیشتتتری مورد نیاز شتتومح تتو  می

هتتای ب تتتیتتاری در ایح حوزه متتانرتتد هوا مصتتتروعی، تحقیق

و      SODA ،SSIMخا  تتتری،  های ریاضتتی، تئوریمدل تتازی

اند  م پتان تتیل بالایی را برای استتتهاده در مورد توجم قرار نارفتم

های جدید نمایرد  بخصتتتوی از روامطتالعتات آیرتده ای اد می

د اند مانرتوا  در قلمروهای پژهشی  م بیشتر مورد توجم بودهمی

ها و حوزه فراوری اطلاعات های  وسن و متوس،، دانشااهشر ت

وری های نوآو ارتواطات استتهاده نمود  اگرسم نر  شتک ت پرو ه

، اما از آن ایی باعث ارتقای عملکرد ستتازما  باز همچرا  بالاستتت

توانتد احتمتا  موفقیت ر میشتتتود، ان تام تحقیقتات بیشتتتتمی

   سازی ایح رویکرد افزایش دهد ها را در پیادهسازما 
مواردی همچو  عدم بررسی مقالات  رهران ی بم دلیل تعدد 

مقتالتات ستا  شتتتده، عدم تعریف ایح گروه از مقالات در جامعم 

آماری پژوهش حاضتتتر و الوتم  یهیت پاییح ایح مقالات  م اغلی 

اند و همچریح، دسترسی بم مطالعات م شدهصتورت مروری ان ابم

بر همیح  استتت های شتتایع مطالعم حاضتتر پیشتتیح از محدودیت

ای ه، بم مروور ان ام پژوهشو با توجم بم نتایج بدست آمده اسا 

 : گرددآتی بتم پیشتتتروتادات پژوهشتتتی ریل بم محققا  اراوم می

درقلمروهای ثر بر نوآوری باز وبردی عوامل م( شتتراستتایی و رتوم9

 اهای فراابتکاریپژوهشی موم با استهاده از الاوریتم

ها یا قلمروهای ( ان تام فراتر یتی نوآوری بتاز براستتتا  روا3

 اپژوهشی بدست آمده در مطالعم حاضر

مطتالعتم اثرگتذاری ابعتاد نوآوری باز با استتتتهاده در رویکرد  (2

 های دانش بریا  های سی تم در قلمرو سازما پویایی
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: باز نوآوری سععازی پياده و سععنجش برای نو چارچوبی" زاده، محمدا امیری، مقصتتودانقی حمدا  زازی، ابوالهضتتلا، ااحمدی [3]

  9204، 0-03 ، صص3، شماره 5مدیریت توسعم فراوری، دوره ، "زمينه بر مبتنی رویكرد

های كوچک و متوسط طراحی مدل نوآوری باز در شركت"زاده، احمدرضاا شکرسی دوست، عاطهما امیح بابایی فارسانی، میثما [2]

  9204، 300-327 صص ،00شماره  ،93دوره های مدیریت عمومی، ، پژوهش"با استفاده از رویكرد آميخته

های اجتماعی دانشگاهی حوزه تحليل شبكه"زاده، محمدرضاا حمیدی لامعلیا زندیم، مصطهیاطورستا، غ ورا ابادیح دهش، م [0]
  9000، 37-73صص  ،92، شماره 5دوره دو فصلرامم علمی دانشااه شاهد،  ،"نوآوری باز

 ،01، شتتماره 93دوره ، رشتتد فراوری، "(مخاطرات و مزایا) ذینفعان مشععاركت و باز نوآوری"  تویاناهید، م رزانمای، فبختیار [7]
  9207، 03-79 صص

شعناسایی عوامل مثرر بر نوآوری سازمانی با تكيه بر پارادای  "محمدا  ا ورا دریری، ولیپرهیزگار، محمدمودیا جو ار، علی [1]

  9203، 909-937، صص 29، شماره 99صرعتی، دوره ، مطالعات مدیریت "نوآوری باز )مطالعه موردی: صنعت نشر كشور(

سازی نوآوری باز با استفاده از رویكرد چارچو  عوامل موفقيت پياده"پور، موناا جعهری، سید محمدباقرا ن هی، نادیاا جامی [5]

  9200، 55-997، صص 3، شماره 4، فصلرامم مدیریت توسعم فراوری، دوره "فراتركيب
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، FANPتلفيق : بنيان دانش های شركت در اطلاعات فناوری توسعة بر مبتنی باز نوآوری ابعاد تحليل"جمالی، غلامرضتاا  [4]
BSC  وDEMATEL" 9207، 790-700، صص 2، شماره 4، مدیریت فراوری اطلاعات، دوره  

 سععازی پياده در فناوری های قابليت نقش بررسععی"لی، بوروزا اربطانی، طاهرا شتتریهی، مودیا قلی حاتمی، امیرا روشتترد   [0]
 صص ،30، شماره 92دوره  شریداری، و دیداری های ، رسانم"ا.. ا. ج سيمای و صدا سازمان  IPTVحوزه  در باز نوآوری موفق
29-73 ،9204  

ارائه الگویی جهت تسهيل انتقال فناوری با محوریت واسطه "ح یری، هادیا ازاد، ناصرا مدیری، محمودا مرطقی، مروسورا  [90]
  9204، 57-01، صص 04، شماره 90، مدیریت صرعتی، دوره "های نواوری باز

سازی موفق ارائه یک مدل ساختاری چند سطحی برای پياده"آبادی، مح تحا بیدخام، محمودا حکا ی، امیرا شتهیعی نین [99]
  9000، 905-920، صص 99، شماره 0های دفاعی، دوره ، فصلرامم مدیریت نوآوری در سازما "نوآوری باز

 رویكرد بر مبتنی جدید محصول توسعه موفقيت افزایش" سرخوا، مودیا ح تیری یما ااخوا ، پ  تیحاوده، حپ دهقانی [93]

  9203، 07-14، صص 3، شماره 3، مدیریت نوآوری، دوره "(پژوهشی سازمان یک در موردی مطالعه) باز نوآوری

جهت توزیع منافع حاصل از  پشتيبانی تصمي ارائه یک مدل " حمدرضاارسولی، م  ادا پیشوایی، میرساما ازاده، سترحما  [92]

  9200، 50-900صص ، 2، شماره 0دوره  ، مدیریت نوآوری،"نوآوری باز

ری باز گری نوآوهای زیرساختی مدیریت دانش بر هوش تجاری با ميانجیتیرير قابليت" میراحکا ی، ا واسعلیارستتاار، ع [90]

  9200، 990-920 صص ،9، شماره 7دوره  گیری،در تصمیم های نویح، پژوهش"های توليدی كوچک و متوسطدر شركت

بررسی تیرير عوامل درونی و بيرونی بر نوآوری باز " وارازرگرا  یزد، ب احلماافراسیابی، ر لیاداوری، ع اسمارمضانپور نرگ ی، ق [97]

  9202، 30-01 صص ،3، شماره 3دوره  ، مدیریت توسعم فراوری،")مورد مطالعه: مراكز تحقيقاتی وزارت صنایع و علوم(

تیرير نوآوری باز بر مزیت رقابتی با نقش ميانجيگری مدیریت "رودستاز، حوییا ستید نقوی، میرعلیا عودلی م یرا ، فاوزها  [91]
  9200، 995-970، صص 70، شماره 94، مطالعات مدیریت صرعتی، دوره "دانش

،  0، شماره 99، توسعم  ارآفریری، دوره "دیجيتال كارآفرینی در باز نوآوری بر مثرر عوامل"ستختم، شتقایقا  ریمی، آصتفا  [95]
  9205، 590-525صص 

ارائه چارچوبی برای سعنجش نوآوری باز در صعنایع دفاعی " ودیامقیدنیا، م  تیحاستوزنچی  اشتانی، ابراهیما ارجیری، ح [94]

  9205، 30-01صص  ،0، شماره 93دوره ، بووود مدیریت، "كشور

 در انسانی سعرمایه رویكرد با باز نوآوری الگوی طراحی" لیابرز ی، ع شتاومی ضتااانصتاری، ر لیاهری، عصت لواماستوامی، ا [90]

  9200، 377-353، صص 3، شماره 92توسعم  ارآفریری، دوره ، "(مباركه فولاد شركت: موردی مطالعه) فولاد صنعت

ا صص 3، شماره 93علم و فراوری، دوره ، سیاست "های تشویق نوآوری بازسياست" ستیادتی، هادیا افشتاری مهرد، م تعودا [30]
250-202 ،9204  

 دهایراهبر بر تیكيد با باز نوآوری فرآیند در فكری مالكيت نقش و ابعاد بررسی" حمدعیاخورسردیا ، م رضتیماشترقی، م [39]
  9200، 50-70، صص 9، شماره 0مدنی، دوره  حقوق ، دانش"موجود

صعنعت رسانه  باز نوآوری موفق اجرای در انسعانی منابع مدیریت نقش تبيين مدل ارائه" میراحاتمی، ا شتریهی، مودیا [33]
  9204، 950-307، صص 05، شماره 31هش های ارتواطی، دوره ، پژو"سيما( و صدا سازمان IPTV حوزه: مطالعه )مورد

 در باز نوآوری بر تیريرگذار عوامل بندی اولویت" پریواا جعهری،  تتیحاایرانمرش، ح حمدح تتیحاگورایی، م  ورم صتتابر [32]

، 1وره انر ی، د ریزی برنامم و سیاستاذاری های ، پژوهش"گاز و نفت كارآفرینانه فناوری بر مبتنی بنيان دانش های شركت
  9200، 49-932، صص 0شماره 

عوامل " میداح یری، ح رتضیامرصوریا ، م اسا اقربانی  لخواجم، ست  تعودامحمدی، مابنا رستتااری مور، ب حمداصتادقی، ا [30]
، م لم دانشااه علوم "0390نژاد تهران:مثرر بر خلاقيت و نوآوری كاركنان از دیدگاه پرسنل شاغل در بيمارستان هاشمی

  9200 ، 49-09، صص 9، شماره 5ی خراسا  شمالی، دوره پزشک

روی صنایع دفاعی در گذار به های پيشچالش" ما اطواویا ،   لامرضاا مرطقی، مروسوراتو لی، غ صطهیاصتهدری رن ور، م [37]
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  9200، 57-77صص  ،3، شماره 0، بووود مدیریت، دوره "زپارادای  نوآوری با

 و روندها رویكردها، مفاهي ، بر جامع نگاهی باز؛ نوآوری"رن ور، مصتتطهیا مرطقی، مروسورا تو لی، غلامرضتتاا  صتتهدری [31]

  9202، 90-95، صص 00شماره ، 90، رشد فراوری، دوره "موفقيت كليدی عوامل

 درون كارآفرینی الگوی طراحی"زاده، محمدشتتریفا اللما شتتریفعمید، بیتاا ح تتیری، محمدرضتتاا ستتمیعی، روحطواطوایی  [35]

  9204، 95-24، صص 0، شماره 1،  ارآفریری در  شاورزی، دوره "عالی آموزش در باز نوآوری بر مبتنی سازمان

، 74، شتتماره 37، رهیافت، دوره "اجتماعی رویكرد با فناوری و عل  نظام در آن نقش و باز نوآوری"نژاد، محمدعلیا فرهرگ [34]
  9200، 92-31صص 

، رشد فراوری، "فناوری هوشمندی كسب بر باز نوآوری رویكرد نقش"فیضتی،  امرا ا طواویا ،  ما ا خ تروپور، ح تیحا   [30]
  9203، 32-23، صص 29، شماره 4دوره 

شعناسایی عوامل توسعه فرآیندهای "پور، داوودا محمودزاده، ابراهیما الوانی، مودیا محمدمودیا ح تیحقوسانی خراستانی،  [20]

سا   و ار هوشمرد،، مطالعات مدیریت   ی"نوآوری باز در نهادهای تحقيقاتی امنيت سایبری با رویكرد نظریه داده بنياد
  9205، 25-50، صص 31، شماره 5

، مطالعات "های ورزشیباز در سازماننا  نوآوری بوم "مقدم بقا، ستعیدا خدامرادپور، مژگا ا یکتایار، موهرا صتلواتی، عاد ا   [29]
  9200، 95-03، صص 12، شماره 93مدیریت ورزشی، دوره 

، "و نوآوری باز وكار الكترونيک با مدل نوآوری در داده، داده باز دولتیتوسعععه كسععب"ملایی، ن مما طاهری، ستتتعیدا   [23]
  9205، 09-73، صص 10، شماره 34دوره رهیافت، 

 ، رهیافت،"خدماتی باز نوآوری مدل در دانش جریان تحليل" وا اطوماسوی، ع یوا املایی، ن مما طاهری، سعیدا سیهی،   [22]
  9207، 41-903، صص 13، شماره 31دوره 

( رویكرد نوآوری FEIیكپارچه سازی مشتریان در مقدمات نوآوری )" وادازاده، جسلطا  ابناشتیرازی، باصتغرا لیملایی، ع [20]

  9207، 24-04 ، صص05، شماره 93دوره ، رشدفراوری، "محصول نوآورانه های ایده انتخا  و توليد: باز

 رآیندف اوليه مراحل بر تمركز با مشتری بر مبتنی نوآوری مدل ارائه"زاده  جوادا ملایی، علی اصتغرا شتیرازی، بابنا سلطا  [27]

  9207، 7-30 صص ،34، توسعم تکرولو ی صرعتی، دوره "باز نوآوری پارادای  در نوآوری

 ، صص01، شماره 93دوره فراوری،  ، رشد"باز نوآوری به بسته نوآوری از گذر الزامات" ری ااآبادی، پح تح روسورامرطقی، م [21]
31-27 ،9207  

 در باز نوآوری سازی پياده برای سازمانی عوامل بررسی و شعناسعایی" حمدعلیانادی، م ریواا ریمی، ف ودیامواجرانی، م [25]
 9200، 900-913صص  ،3، شماره 0دوره  فریری،آ، نوآوری و ارزا "ایران هایدانشگاه

سازی نوآوری های نوآوری باز و ارائه مدل برای پيادهشعناسعایی مثلفه" حمدعلیانادی، مریواا  ریمی، فودی، مواجرانی، م [24]

  9204، 900-331 صص ،3، شماره 0دوره  ، ابتکار و خلاقیت در علوم ان انی،"دانشگاهباز در 

 یپویای رویكرد با غذایی صنعت حوزه در باز نوآوری ایجاد سعناریوهای بر تحليل" میرغهوری، حویی الما ورازامورعلی، م [20]

، 21، شماره 95دوره ، توسعم تکرولوزی صرعتی، "(یزد استان كنجد صنعت موردی مطالعه) فازی دیمتل تكنيک و سيست 
  9204، 29-04 صص

)مطالعه های تحقيقاتیارائه مدل مدیریت نوآوری باز متناسععب با مدیرت طر " متایو احریری، ه ح تتتحامیربتاقری، م [00]

  9205، 20-15 صص، 10، شماره 97دوره ، فصلرامم توسعم سازمانی پلی ، "های تحقيقاتی دفاعی(موردی: یكی از سازمان

ریزی استراتژیک از منظر نوآوری درآمدی بر عوامل مثرر در موفقيت برنامه" امدادهقانا ، ح حیداخاشعی، وهراا نعمتی، ز [09]

  9200، 70-43 صص ،2، شماره 7دوره ، ابتکار و خلاقیت در علوم ان انی، "های خدمات مشاورهباز در شركت

مرور سيستماتيک بر ادبيات " یحا صهری، ححمدا جعهرنژاد سقوشی، ا رضتاامیدا صتادقی مقدم، محمدهاشتمی پطرودی، ح [03]

  9205، 350-203 صص، 3، شماره 90دوره  ، مدیریت بازرگانی،"راهبرد زنجيره تیمين

 صص، 37های ، شماره5دوره  ، صرعت و دانشااه،"ها سازمان در آن سازی پياده ضرورت و باز نوآوری"هراا دهقی، زهاشتمی [02]
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