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داآیووی ب دکت ب مویی یوع یووگعتی د یی مویی یوع
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داآیوی ب ک ننوگ سوی میی یع کس یک ن ک چک د یی
میی یع یگعتی داآیکیی اقتص د میی یع ی عل م ادانب
داآیگ ی سمگ ن سمگ ن ای ان
■ دکیه خی الیین

2

ک ننگ سی اننی میی یع یگعتی د یی میی یع یگعتی
داآیووکیی میی یع داآیووگ ی اداد اسوول می یاحی سوومگ ن
سمگ ن ای ان
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چكيده
امروزه با افزایش عدم قطعیت در بازارهای رقابتی ،نوآوری یکی از راهحلهایی استتت م مر ر بم تتی مزیت رقابتی و افزایش
توانمردی ستازما میشتود هرری س تورو در سا  3002با هدف ارتقاء عملکرد سازما ها پارادایم جدیدی را تحت عروا نوآوری
بتاز معرفی نمود در ایرا  ،مهووم نوآوری باز از ابتدای دهم  00وارد پژوهشهای حوزه مدیریت گردید پژوهش حاضتتتر تلاا دارد
مطالعات ان ام شتتده در ایح حوزه را در دهم گذشتتتم تا پایا ستتا  9200مورد توجم قرار دهد بر همیح استتا  ،ایح مطالعات با
استتتهاده از مرور ستتی تتتماتین از مرور فراوانی مطالعات ان ام شتتده بم تهکین ستتا  ،نشتتریات علمی م ایح مطالعات را بم سا
رستانیدهاند ،رواهای تحقیقاتی مورد استتهاده و قلمروهای پژوهشی مورد بررسی قرار گرفتماند نتایج حاصل از بررسی  990مقالم
مرتشتره شتده در حوزه نوآوری باز نشتا میدهد ،تعداد مطالعات با ایح مضتمو در ایرا بم سرعت در حا افزایش است از مرور
روا تحقیق ،بیشتتریح و مومتریح روا مورداستهاده در مطالعات گذشتم ،مد سازی معادلات ساختاری است همچریح ،مشخص
گردید از میا  75نشتریم با مقالات سا شده در حوزه نوآوری باز 95 ،نشریم حداقل دو مقالم در ایح حوزه را مرتشر نمودهاند در
ایح میا م لات رشتد فراوری ،توستعم تکرولو ی صترعتی ،بووود مدیریت و مدیریت نوآوری بیشتریح تعداد مقالات ساپی در حوزه
نوآوری باز را بم خود اختصتتتای میدهرد از مرور قلمرو مطالعاتی ،حوزههای فراوری اطلاعات و ارتواطات ،شتتتر تهای وسن و
متوست ،،شتر تهای دانش بریا و دانشتااهها بیشتتریح توجوات را در مقالات مرتشر شده در حوزه نوآوری باز بم خود اختصای
دادهاند
واژگان كليدی :نوآوری باز ،مرور سی تماتین ،مایرا  ،نورماز ،ان انی،

SID

 عوده دار مکاتوات
 آدر
 1آدر
 2آدر

پ ت الکترونیکیA.hakaki@semnan.ac.ir :
پ ت الکترونیکیBizah20@gmail.com :
پ ت الکترونیکیZakiyekheiroddin@gmail.com :
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي

شماره چهل و چهار ،تابستان 0011

75

یک دهه حضور نوآوري باز در نشریات معتبر علمي ایران...

 -0مقدمه
سرعت تغییرات دانش و فراروری سوی شده است تا تغییرات
ب تیاری در ستازما ها ای اد شود[ ]00سازما ها بم خوبی درک
نمودهاند ،برای بقاء در محی،های پویا میبای ت توا سازگاری را
در خود ای تاد نمتایرتد[ 99و  ]91نوآوری از جملتم راهحلهای
لیتدی موفقیتتت در بتتازارهتای در حتتا تغییر و همراه بتا عتتدم
اطمیرا استت[ 9و  ]10م باعث خلق مزیت رقابتی میشود[10
و  ]17برتتا بر مطتتالعتتات ،بتتم تقریتتی  %30از متتدیرا نوآوری را
بتمعروا یکی از ستتتم اولویت برتر ستتتازما برمیشتتتمارند[]5
دستیابی بم نوآوری تا ایح حد اهمیت دارد م ب یاری نوود آ را
علتی برای نابودی ستتتازما میدانرد[ 2و  ]1نوآوری مر ر بم
حداقل نمود هزیرمها ،افزایش ارایی و اثربخشتتتی[ 97و ،]30
ستتتودآوری ،ورود بتم بتازارهتای جتدید و بووود بازارهای موجود
میگردد[]5
هرری س تتورو در ستتا  3002دو رویکرد نوآوری ب تتتم و
نوآوری باز را مطرح مینماید[ ]99در نوآوری ب تتتتم ا تشتتتاف،
توسعم و ت اری سازی ین ایده نوآورانم در داخل مرزهای سازما
ان ام میشتتود[ 04 ،01و  ]77و موفقیت نوآوری مروط بم اعما
رتر بر فرآیرد آ استتت[ ]1در مقابل ،نوآوری باز عوارت تتت از
استتتتهتاده همزما و هدفمرد دانش و ایدههای نوآورانم داخلی و
خارجی با هدف افزایش سرعت نوآوری و ی مزیت رقابتی[،00
 70و  ]75در ایح نارا سازما ها میتوانرد با باز رد مرزهای
خود از مرابع ارزشتتمرد دانش خارجی استتتهاده نمایرد[ ]29و در
صتورت نیاز نوآوری یا لی تان های مورد نیازشتا را در خارج از
مرزهای ستتازما ج تتت و و خریداری نمایرد[ ]12نوآوری باز و
ب تم دو سر ین طیف ه ترد و مدیرا باید با توجم بم راهوردها
و توانمردیهای خود میزا باز بود مرزهای ستتتازما را انتخا
ررد[]94
مطالعات نشتا میدهد نوآوری باز با ت ویل جریا ورودی و
خروجی دانش ،عملکرد نوآورانتتم واحتتدهتتای تحقیق و توستتتعتتم
سازما را بووود میبخشد[ 01 ،07 ،00 ،27 ،97 ،92و ]75
براستا تحقیقات ،نوآوری باز موفقیت محصو را تا  70درصد و
بورهوری تحقیق و توستتعم را تا  10درصتتد افزایش دهد[ ]90ایح
در حالی استتت م سالش اصتتلی در پیشروی مهووم نوآوری باز
درک آ نی تتتت ،بلکم ای اد مکانیزم اجرایی مراستتتی برای ایح
رویکرد استتت[ ]24مطالعم  905شتتر ت اروپایی نشتتا میدهد،
عواملی متانرتد از دستتتت داد دانش  ،)%04پیتدا رد همکار
مراسی  ،)%02هزیرمهای هماهرای بالا  ،)%04پیچیدگی  )%09و
عتدم همتاهرای بیح فعالیتهای ستتتازما  )%21از شتتتایعتریح
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مشتتکلات اجرای نوآوری باز ه تتترد[ ]73مطابق با آمار ،بم ازای
هر میلیارد دلار سرمایمگذاری در پرو ههای نوآوری باز در آمریکا،
 933میلیو دلار بم دلیل عدم شتتراخت ابعاد اجرایی ایح رویکرد
بم هدر میرود[]10
اگرسم نوآوری باز مزایای ب تتیاری را برای ستتازما بم همراه
دارد ،اما م تتتاول و مشتتتکلات ب تتتیاری همچرا در ایح حوزه
باقیمانده استت م نیاز بم تحقیقات بیشتر را هویدا می رد[]92
بر همیح استتتتا  ،یکی از مومتریح موتتاحتتث مطرح در میتتا
دانشتتتاتاهیا در ستتتا های اخیر نوآوری باز بوده استتتت[]10
بررستتیها نشتتا میدهد از معرفی نوآوری باز در ستتا  ،3002تا
ستا  3000تروا  949اثر در ایح باره مرتشتتر شده استا اما حد
فاصتتل ستتا های  3000تا  3090ایح تعداد بم  3000اثر مرتشتتر
شتتده در پایااههای علمی معتور خارجی افزایش یافتم استتت م
نشتتتا از اهمیت موضتتتور و مورد توجم قرار گرفتح آ از جانی
دانشااهیا دارد[ ]20در دهم گذشتم ،بمطور مشخص ج ت وی
مقتالتات بتا عروا نوآوری بتاز نشتتتا میدهتد تروتا در پتایااه
ستتایر دایر ت تعداد  204عروا مقالم ثوت شتتده استتت و در
پایااه گوگلاستتکالر بیش از  2میلیو خروجی یافت میشتتود در
ایرا اگرسم نوآوری باز در سا های اخیر مورد توجم دانشااهیا
قرار گرفتم استتت[ ،]09اما از ابتدای حضتتور ایح مهووم از ستتا
 9244تا بم امروز تعداد مقالات ثوت شتتتده در پایااهها ان تتتانی،
نورماز ،مایرا و  SIDدر م مور  992عروا مقالم استتت م در
مقای م با تحقیقات خارجی ناسیز مح و میشود
بررستتی مطالعات گوناگو م با هدف اراوم تعریهی دقیقتر و
شتتهافتر از نوآوری باز و یا ابعاد آ در ایرا ان ام شتتده استتت،
نشا میدهد درک اهمیت اربرد نوآوری باز در قلمروها و صرایع
مختلف روبم افزایش است[،30 ،34 ،31 ،39 ،30 ،95 ،5 ،7
 21 ،22 ،32و  ]02اما همچرا بم ن تتوت اربرد نوآوری باز،
تحقیقات اند ی در ایح حوزه ان ام شتتتده استتتت و میزا بووود
ستتطن نوآوری در صتترایع مختلف اندک ارزیابی میشتتود[ ]99بر
استتا گزارا شتتاخص جوانی نوآوری در ستتا  ،3090ایرا از
میا  930شتتور رتوم  19را تتی نموده استتتا اگرسم جایااه
ایرا در مقای تتم با ستتا  3094بووود یافتم استتتا اما میتوا
نتی تم گرفتت م تلاا ب تتتیاری برای بووود جایااه نوآوری در
شتور ان ام نشده است[ ]0همیح امر نیاز بم پژوهشهای بیشتر
با مضمو نوآوری و بم خصوی نوآوری باز را بیش از پیش نمایا
میسازد ایح در حالی است م انچام پژوهشهای موثر و اربردی
جتدیتد نیتازمرتد آگاهی اجتمالی از ویژگیهای موم پژوهشهای
پیشتیح استت تا بتوا بر اسا آنوا شکافهای تحقیقاتی موم را

امیر حكاکي ،زهرا بیاباني و زکیه خیرالدین

شراسایی نمود
بر همیح استتتا  ،بتا توجتم بم الزام تحقیقاتی نوآوری باز در
ایرا  ،هدف از پژوهش حاضتر مرور سی تماتین حضور ین دهم
مهووم نوآوری باز در مقالات سا شتتده در نشتتریات معتور علمی
شتتتور از جرومهای گوناگو مانرد روند می انتشتتتار مقالات بم
تهکین ستا  ،اعتوار م لات ،رواهای تحقیقاتی مورد استهاده و
قلمروهتای مطالعاتی استتتت آگاهی از جرومهای مذ ور میتواند
نقشم راهی برای محققا و دانشااهیا باشد تا علاوه بر شراسایی
قلمروهتای مطتالعتاتی موم و یتا جتدید ،توانایی بووود رواهای
تحقیقتاتی مورداستتتتهاده و یا اراوم رواهای جدیدتر را داشتتتتم
باشترد همچریح آگاهی از روند می انتشار مقالات سا شده در
سا های مختلف میتواند سرعت دسترسی بم مطالعات گذشتم را
افزایش دهد در آخر شتتراخت نشتتریات فعا در حوزه نوآوری باز
میتواند نقطم اشتتترا ی میا صتترعت و دانشتتااهیا باشتتد تا
یافتمهای حاصتتتل از مطالعات دانشتتتااهی در حوزه نوآوری باز با
سترعت بیشتتری در اختیار صترایع قرار گیرد شتایا ر ر استتت
بررستی پژوهشهای ان ام شتده نشا میدهد تا رو مطالعمای
ستتی تتتماتین بم مروور بررستتی ابعاد تحقیقاتی مذ ور در حوزه
نوآوری باز در ایرا مشاهده نشده است

جدول  :0تفاوت دو رویكرد نوآوری بسته و نوآوری باز
نوآوری بسته

نوآوری باز

جذ افراد هوشمرد برای ار در شر ت

بورهبرداری از دانش افراد هوشمرد

بورهبرداری از  R&Dداخلی

بورهبرداری از  R&Dداخلی و خارجی

ت اریسازی نوآوریهای داخلی

سازما مرشاء ایدههای نوآورانم نی ت
ساخت مد

ت اریسازی ایدههای نوآورانم
حهظ مالکیت معروی ایدههای داخلی

ی و ار مراسی

خرید و فروا م وزها

مطتابق بتا تهتاوتهتای مطرح در جدو شتتتماره  ،9برخلاف
نوآوری ب تتتم ،در نوآوری باز در هر مرحلم از فرآیرد نوآوری ورود
و خروج دانش امکا پذیر استت شکل شماره  9درک بوتر جریا
نوآوری ب تم و باز را نشا میدهد[]30

 -2پيشينه پژوهش
 -2-0نوآوری باز
در گذشتتتتم بم دلیل نوود زیرستتتاختهای مالکیت فکری[]1
لیتم فعتالیتتهتای نوآورانم از ایدهپردازی ،اخترار تا توستتتعم و
ت اریستتازی بر استتا رویکرد نوآوری ب تتتم در داخل مرزهای
ستتتازما و مرحصتتترا با مرابع داخلی ان ام میگرفت[ 00و ]77
افزایش هزیرتتمهتتای نوآوری ،جتتاب تتایی افراد بتتا ت ربتتم ،ارتقتتاء
آموزاهتتای دانشتتتاتتاهی ،افزایش متتداوم دانش مشتتتتریتتا و
تامیح رردگا  ،تشتدید فضتای رقابتی ،موود مرابع ،وتاه شد
عمر فراوری و وجود دانش در خارج از مرزهای سازما مر ر شد
تا مدیرا رویکرد نوآوری ب تتتتم را مورد بازناری قرار دهرد[،01
 04و  ]00نوآوری باز ،معرفی شده توس ،س ورو در سا ،3002
بیا میدارد م مرزهای ستتازما با هدف ارتقای انعطافپذیری و
استتتهاده از دانش خارجی میبای تتت قابل نهور باشتتد تا ورود و
خروج دانش در فازهای مختلف نوآوری و فرآیرد تحقیق و توسعم
بم آستانی امکا پذیر باشد[ ]99جدو شماره  9مومتریح تهاوت
دو رویکرد نوآوری ب تم و باز را نشا میدهد[]79

شكل  :0جریان نوآوری بسته و جریان نوآوری باز

مطالعات نشا میدهد نوآوری باز بم دلیل مزایای ب یاری م
برای ستتتتازمتتا بتتم ارمغتتا میآورد ،توانتتایی ایح را دارد تتتا
سرمایمگذارا  ،همکارا و رقوای بیشتری را با هدف بورهمردی از
دانش یکتتدیار در رتتار هم قرار دهتتد[ ]15مومتریح مزایتتای
استتهاده از رویکرد نوآوری باز عوارت ت از :اهش عدم اطمیرا ،
ورود بم بازار ستریعتر ،دستترسی بم دانش خارجی ،اهش هزیرم
نوآوری ،تطابق محصتولات با نیازهای مشتریا  ،استهاده ت اری از
دانش ،افزایش پایداری ستتازما [ ]2باز بود مرزهای ستتازما نم
تروا برای پیادهستازی ایدههای نوآورانم خارجی در داخل سازما ،
بلکم برای عرضتتتم ایدههای نوآورانم ستتتازما بم بازار نیز میتواند
مورد استتتهاده قرار گیرد[ ]05پژوهشهای پیشتتیح ستتم فرآیرد
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اصلی را برای نوآوری باز شراسایی می ررد
 )9فرآیرتد ختارج بم داخل ،با هدف ای اد رواب ،با ستتتازما ها یا
افراد خارج از مرزهای ستازما بممروور استهاده از مرابع خارجی
دانش مانرد دانشتتااهها ،موستت تتات تحقیقاتی ،تامیح رردگا ،
مشتریا و غیرها
 )3فرآیرتد داختل بم خارج ،با هدف استتتتهاده ت اری از ایدههای
شتتکل گرفتم در داخل مرزهای ستتازما و بیشتتتر ستتازما ها با
فراوری بالا از استهاده می رردا
 )2فرآیرد همراه ،ستازما ها با هدف رسید بم حدا ثر بورهوری
اقدام بم ستترمایمگذاریهای مشتتترک و همکاری فعا با شتتر ای
مکمتل در جریتا هتای ورودی و خروجی دانش مینمتایرتتد[،73
 12 ،70و ]14
مطالعات نشتتتا میدهد نوآوری باز نم تروا در ستتتازما های
بزرگ ،بلکم در ستتازما های وسن ،خصتتوصتتی و صتترایع دولتی
اربرد دارد[]37

شتده استت شتایا ر ر است انتخا مقالات با عروا نوآوری باز
در هر ین از پایااههای علمی با هدف محدودسازی جامعم آماری
مقالات و دستترستی دقیقتر بم مقالات ان ام شتده استتت یکی از
مواردی م معمولا در مرحلم غربالاری تحقیقات ستتی تتتماتین
مشتتاهده میشتتود ،غربالاری مطالعات بر مورای بررستتی عروا
مقالات استتت بر همیح استتا  ،عملیات ج تتت وی پایااههای
علمی از ابتدا با از ج ت وی عراویح آغاز شده است
همچریح با توجم بم احتما متهاوت بود الاوریتم ج تتت و
در پتایاتاهتای علمی مختلف و امکتا تهتاوت نوشتتتتتاری میا
" ا " و" آ " و فاصتلم و نیم فاصلم در عراویح مقالات ،سوار حالت
"نوآوری بتاز"" ،نوآوری باز"" ،نواوری باز"" ،نواوریباز" بمعروا
لیدوا ههای ج تتت و مورداستتتهاده قرار گرفتماند م در تمامی
حالتهای مختلف نتایج یک انی بدست آمده است

 -3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضتتر بممروور مرور ستتی تتتماتین ادبیات داخلی
نوآوری باز در دهم گذشتتم تا پایا سا  9200ان ام شده است
مرور ادبیات ،طرح ستی تتماتین و قابل تکراری برای شتتراسایی،
ارزیابی و ته تتیر م تتتردات استتت م با استتتهاده از شتتراستتایی
مضتامیح و م اول ،مطالعات پیشیح را خلاصمسازی می رد[ 03و
 ]19سارسوبی برای ان ام مرور ستتی تتتماتین اراوم نمودهاند م
مشتتتتمل بر سوار مرحلم برناممریزی ،انتخا  ،استتتتخراج و اجرا
استتت مرحلم او  ،برناممریزی برای تعییح اهداف حاصتتل از مرور
سی تماتین ادبیات نوآوری باز در دهم گذشتم درنورگرفتم شده
استت م عوارترد از )9 :بررسی روند می انتشار مقالات در حوزه
نوآوری بازا  )3بررستی نشریات علمی م مقالات در حوزه نوآوری
بتاز را بم سا رستتتانیدهاندا  )2بررستتتی رواها و تکرینهای
مورداستهاده در مطالعاتا  )0بررسی قلمروهای درنورگرفتم شده
برای مطالعم نوآوری باز مرحلم دوم انتخا ) بممروور ج تتت و و
غربالاری م تردات علمی ان ام میشود برای تعییح مرزی برای
مطالعم و ج تتت وی مقالات مرتشتتر شتتده در حوزه نوآوری باز
فرآیردی مطابق با شکل شماره  3طی شده است
بتا توجتم بتم هدف پژوهش پ از گردآوری مقالات با عروا
نوآوری باز مرتشتتر شتتده در نشتتریات علمی معتور در پایااههای
ان تتانی ،نورماز ،مایرا و  SIDبا حذف مقالات تکراری و انتخا
مقالات مرتشتتر شتتده در دهم گذشتتتم از ابتدای  9200تا انتوای
 )9200تعتداد  990عروا مقالم برای مطالعم و بررستتتی انتخا
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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شكل  :2فرآیند جستجو و غربالگری مقالات

در مرحلم ستتوم ،دادههای لازم با توجم بم اهداف تعریف شتتده
جمعآوری میگردد بممروور تحلیل دادههای گردآوری شتتتده از
جداو فراوانی ،نمودارها و آمار توصیهی از نرمافزار ا ل استهاده
شده است روایی ابزار پژوهش با استهاده از نور ارشراسا مورد
تایید قرار گرفتم است همچریح بم مروور سر ش پایایی پژوهش
از ضتتتریی اپای وهح با حد مطلوبیت بزرگتر یا م تتتاوی 0/1
استهاده شده است برای ایح مروور ،پرسشراممای مشتمل بر 90
ستوا با پاست های بلم یا خیر طراحی شتده است م گام بم گام
اقدامات ان ام شتده را براستا نور دو تح از ارشراسا آشرا بم
روا تحقیق مطالعات ستتی تتتماتین مورد پرستتش قرار میدهد
تتی مقدار  0/4نشتتا از تایید پایایی پژوهش دارد در نوایت،
مرحلم سوارم بم تحلیل دادهها و ناارا گزارا نوایی میپردازد

امیر حكاکي ،زهرا بیاباني و زکیه خیرالدین

 -0یافتههای پژوهش
 -0-0بررسی مقالات از منظر تعداد
همانوور م پیشتر بیا شده است ،پ از غربالاری مقالات
تعداد  990مقالم مرتشتر شده در نشریات علمی شور م ترد در
پایااههای علمی ان تتانی ،نورماز ،مایرا و  SIDدر دهم گذشتتتم
تا پایا ستتتا 9200جمعآوری و مورد بررستتتی قرار گرفترد در
بررستتتی اولیم مشتتتخص گردید تا قول از ستتتا  9200تروا ین
پژوهش با عروا "رویکردی جدید بم نقشتم راه فراوری در فضای
نوآوری باز" در پژوهشتااه صترعت نهت ان ام شتتده است آمارها
نشتتا میدهد با آغاز دهم نود تمایل دانشتتااهیا بم پژوهش در
حوزه نوآوری باز افزایش یافتم استتت و با گذشتتت زما در اواخر
دهم نود ،شتاهد افزایش تعداد مقالات مرتشرشده با عروا نوآوری
باز ه تتیم شتکل شماره  2تعداد مقالات مرتشر شده نوآوری باز
در دهم گذشتم را بم تهکین سا نشا میدهد

شكل  :3تعداد مقالات نوآوری باز در دهه  91به تفكيک سال

مطابق با شتکل شتماره  ،2با گذشت زما برخلاف اوایل دهم
نود تعتداد مقتالتات مرتشتتتر شتتتده در حوزه نوآوری باز ،بمطور
سشتتمگیری افزایش یافتم استتتا بمطوری م  10درصتتد مقالات
مرتشتر در ایح دهم حد فاصتل سا های  9205-9200بم انتشار
رستتتیتدهانتد افزایش میزا انتشتتتار مقتالتات با گذشتتتت زما
نشتتا دهرده اهمیت موضتتور نوآوری باز و اربرد آ در صتترایع
مختلف است نتی م ب یاری از مطالعات نشا میدهد نوآوری باز
مر ر بم ارتقای عملکرد سازما  ،موفقیت توسعم محصو جدید و
افزایش احتمتا موفقیتت واحدهای تحقیق و توستتتعم میگردد
همیح امر موجی علاقمردی صتترایع و درنتی م محققا بممروور
ان ام مطالعات بیشتتتر درباره نحوه اربرد ،مزایا ،معایی ،مد های
پیادهسازی و عوامل موثر بر نوآوری باز شده است

بررستیهای ان ام شده مشخص گردید از میا  990عروا مقالم
شراسایی شده تعداد  11مقالم در م لات با درجم علمی-پژوهشی
و تعداد  00مقالم در نشتتتریات در علمی-تخصتتتصتتتی ،تحلیل-
پژوهشی ،اطلاررسانی و غیره فاقد درجم علمی پژوهشی) بم سا
رسیده است شکل شماره  0درصد فراوانی مقالات مرتشر شده در
دهم نود را بر اسا درجم اعتوار م لات نشا میدهد

شكل  :0فراوانی مقالات نوآوری باز براساس اعتبار مجلات

همانطور م در شکل شماره  0مشاهده میشود %10 ،مقالات
در نشتتتریات با درجم علمی-پژوهشتتتی و  %00مقالات در ستتتایر
م لات علمی مرتشتر شتده استت بررستیها مشخص نمود 990
عروا مقالم تحت مطالعم توست 75 ،م لم بم سا رسیده است
همانطور م مشتتاهده میشتتود ،ن تتوتا تعداد بالایی از نشتتریات
مطابق با حوزه فعالیت خود تمایل بم سا مقالات با موضتتتوعات
نوآوری ه تتتردا بم خصتتوی مقالاتی م در حوزه نوآوری باز بم
رشتتتم تحریر درآمدهاند بمطور لی ،نتی م حاصتتل شتتده نشتتا
میدهد ،نم تروا محققا بلکم نشتتتریات علمی م نقطم اتصتتتا
تحقیقات دانشتااهی با صترایع است ،اهمیت نوآوری باز و اربرد
آ را بم درستتتی درک نمودهاند از دیار موارد قابل توجم در ایح
مرور ،تعداد مقالات سا شتتده در ین نشتتریم استتت بر همیح
اسا  ،م لات بم دو گروه تق یم شدهاند گروه او م لاتی است
م تروا ین اثر و گروه دوم م لاتی استتت م حداقل دو اثر را در
حوزه نوآوری باز مرتشر ردهاند شکل شماره  7فراوانی م لات را
براسا ایح گروهبردی نشا میدهد

 -2-0بررسی مقالات از منظر نشریات
یکی دیار از مواردی م در بررستتتی مقالات مورد توجم قرار
گرفتم استت ،درجم اعتوار نشتریاتی است م مطالعات ان ام شده
در حوزه نوآوری بتتاز در ایرا را مرتشتتتر نمودهانتتد مطتتابق بتتا

شكل  :5فراوانی مجلات براساس تعداد مقالات نوآوری باز در دهه 91
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یک دهه حضور نوآوري باز در نشریات معتبر علمي ایران...

مطابق با نتایج بدستت آمده از میا  75نشتریم مورد بررسی،
تعداد  00نشتتریم هر دام تروا ین مقالم و  95نشتتریم حداقل دو
مقالم درم مور  50مقالم) با عروا نوآوری باز مرتشر نمودهاند با
توجم بم گروهبردی م لات براستا تعداد مقالات مرتشترشده در
حوزه نوآوری باز ،مطابق با شتکل شماره  ،1میتوا نتی م گرفت
تا پایا ستا  20 ،9200درصتد نشریات  95م لم) %10 ،درصد
مقالات  50مقالم) را بم سا رسانیدهاند ایح درحالی است م 50
درصتد نشتریات مورد مطالعم  00م لم) %21 ،درصد مقالات 00
مقالم) در حوزه نوآوری باز را بم سا رسانیدهاند

4
0
90
99
93
92
90
97
91
95

توسعم ارآفریری
مدیریت نوآوری در سازما های دفاعی
مطالعات مدیریت صرعتی
ابتکار و خلاقیت در علوم ان انی
آموزا علوم دریایی
سیاست علم و فراوری
نوآوری و ارزا آفریری
توسعم سازمانی پلی
رویکردهایپژوهشینویح در مدیریت و ح ابداری
مدیریت راهوردی دانش سازمانی
م مور

0
2
2
3
3
3
3
3
3
3
50

مطابق با جدو شتماره  ،3م لم رشد فراوری با سا  0مقالم
با عروا نوآوری باز بیشتتتریح تعداد مقالم را در ایح حوزه با سا
رستتتانیتده استتتت بووود مدیریت  4مقالم) ،توستتتعم تکرولو ی
صتتترعتی  4مقتالتم) ،متدیریتت نوآوری  ،)5رهیتافت  7مقالم) و
مدیریت توستتعم فراوری  7مقالم) در رتومهای دوم تا شتتشتتم قرار
دارند
 -3-0بررسی مقالات از منظر روش تحقيق

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

ایرکتم از میتا  75نشتتتریم 95 ،م لم  %10مقالات در حوزه
نوآوری باز را مرتشتتتر نمودهاند ،ایح موضتتتور اهمیت میباید م
برخی از نشتتتریات بیشتتتتر تمایل بم تمر ز بر ایح حوزه دارند بم
همیح مروور شتتتراخت ایح نشتتتریات از اهمیت بالایی برخوردار
استتتا سرا م نم تروا مر ر بم افزایش آگاهی محققا و ت تتویل
فرایرد سا مقالات در حوزه نوآوری باز میشتتتود ،بلکم صتتترایع
سریعتر و مشخصتر میتوانرد بم تعداد بیشتری از مقالات و نتایج
حاصتتل از آنوا بممروور استتتهاده در فرآیرد ار خود دستتترستتی
داشتتتتم باشتتترد بمهمیح مروور ،در آخریح گام از ایح مرحلم بم
مروور آشتترایی هرسم بیشتتتر با م لات فعا در حوزه نوآوری باز
جدو شتتماره  3م لات با حداقل  3مقالم در ایح حوزه را نشتتا
میدهد

بررستتی رواهای مورد استتتهاده در مقالات مرتشتتر شتتده با
عروا نوآوری باز در دهم گذشتتتتم نشتتتا میدهد ،از میا 990
مقالم شتراسایی شده تعداد  73مقالم رواهای می و تعداد 79
مقتالتم رواهای یهی را مورد استتتتهاده قرار دادهاند همچریح
تعداد  5مقالم بمصتورت تر یوی از رواهای یهی -می استهاده
ردهاند شتتتکل شتتتماره  5فراوانی رواهای مورد استتتتهاده در
مقالات مورد مطالعم را نشا میدهد

جدول  :2مجلات با حداقل دو مقاله در حوزه نوآوری باز در دهه 91
ردیف
9
3
2
0
7
1
5

ژورنال
رشد فراری
بووود مدیریت
توسعم تکرولو ی صرعتی
مدیریت نوآوری
رهیافت
مدیریت توسعم فراوری
پژوهشهای مدیریت عمومی

فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي

تعداد
مقالات
0
4
4
5
7
7
0
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امیر حكاکي ،زهرا بیاباني و زکیه خیرالدین

همانطور م در شتکل شتماره  5مشتاهده میشود ،بم ترتیی
متدل تتتازی معادلات ستتتاختاری  02مرتوم) ،مطالعم مروری 90
مرتوتم) ،تحلیتل تم  99مرتوتم) و نوریتم داده بریتاد  90مرتوتم)
بیشتتریح رواهایی است م در مقالات نوآوری باز مورد استهاده
قرار گرفتماند از ستتوی دیار ،بررستتیها نشتتا میدهد از 990
مقتالم مورد مطالعم تعداد  01مقالم از ین روا و تعداد  91مقالم
از رواهای تر یوی استتتهاده نمودهاند جدو شتتماره  2تر یی
رواهای مورداستهاده در مقالات نوآوری باز را نشا میدهد
ردیف

جدول  :3روشهای تحقيقهای تركيبی مقالات نوآوری باز در دهه 91
منبع

تركيب روشهای مورد استفاده

9
3
2
0
7
1
5
4
0
90
99
93
92
90
97
91

[]29
[]25
[]32
[]90
[]2
[]90
[]0
[]3
[]33
[]20
[]9
[]35
[]20
[]4
[]37
[]93

تحلیل محتوا  +دلهی فازی
تحلیل تم  +مدل ازی معادلات ساختاری
تحلیل محتوا  +دیمتل فازی  +فرآیرد تحلیل شوکمای فازی
تحلیل تم  +مدل ازی معادلات ساختاری
نوریم داده بریاد  +مدل ازی معادلات ساختاری
دلهی فازی  +دیمتل فازی  +فرآیرد تحلیل شوکمای فازی
تحلیل تم  +مدل ازی معادلات ساختاری
دیمتل  +فرآیرد تحلیل شوکمای
تحلیل تم  +مدل ازی معادلات ساختاری
دیمتل فازی  +رویکرد پویاییهای سی تم
دلهی  +مدل ازی معادلات ساختاری
دلهی فازی  +مدسازی معادلات ساختاری
فرآیرد تحلیل سل لم مراتوی  +الاوریتم فرصت
دیمتل  +فرآیرد تحلیل شوکمای فازی  +ارت امتیازی متواز
تحلیل محتوا  +آزمو فریدمح
مدل ازی معادلات ساختاری  +مدل ازی رگرسیونی

بمطور لی بررسی رواهای مورد استهاده در حوزه مطالعات
نوآوری بتاز نشتتتا میدهتد ،جتای خالی برخی از رواها مانرد
تاربرد الاوریتمهتای فراابتکتاری ،رواهتای فتازی ،فازی مردد
بمطور مشتخصتی ح میشود همچریح با توجم بم جدید بود
رویکرد نوآوری بتاز در حوزه متدیریتی ایرا ان تام مطتالعتاتی با
هدف ساختاردهی بم ایح حوزه با استهاده از رواهای تحقیق در
عملیتات نرم متانرد  ،SSIM ،SODAتئوری درام لازم استتتت م
تا رو متر مورد توجم قرار گرفتم است
 -0-0بررسی مقالات از منظر قلمرو پژوهش
بتا توجتم بم جدید بود مهووم نوآوری باز در ایرا  ،آگاهی از
قلمروهتای مطتالعتاتی مورد توجتم در دهتم گتذشتتتتتم میتواند
جوتگیری مطالعات نوآوری باز را در صتتترایع مختلف مشتتتخص
نماید جدو شتتماره  0صتتترایع و قلمروهای مورد توجم و تعداد
پژوهشهای صورت گرفتم را نشا میدهد

جدول  :0قلمروهای مطالعاتی مقالات با عنوان نوآوری باز در دهه 91
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قلمرو
فراوری اطلاعات و ارتواطات
دانشااهها
شر تهای وسن و متوس،
شر تهای دانش بریا
صرایع غذایی
صرایع هوا فضا
صرایع نهت و گاز
صرایع دفاعی
صرعت بانکداری
شر تهای خدماتی
صرعت بیمم
رسانم صدا و سیما)
پارکهای علم و فراوری
صرعت داروسازی
صرایع ورزشی
صرایع انی غیر فلزی شیشم ،سیری)
نوادهای واسطم نوآوری
مرا ز تحقیقاتی
صرعت ب تمبردی و سا
صرعت نشر
صرعت فولاد
صرعت پلیمر
صرعت ن اجی
صرعت لوازم خانای
صرعت لاستین
صرایع شاورزی
صرعت انووهسازی
صرعت برق
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مقالات
92
90
90
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2
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3
3
3
3
3
3
3
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

مطابق با جدو شماره  ،0بررسی  990مقالم مرتشر شده در
نشتریات علمی ثوت شده در پایااههای ان انی ،نورماز ،مایرا و
 SIDتا پایا سا  9200نشا میدهد ،در ایح مقالات  34قلمرو
مورد مطتالعتم قرار گرفتتم استتتت در ایح میتا بم ترتیی حوزه
فراوری اطلاعات و ارتواطات ،دانشتتتااهها ،شتتتر تهای وسن و
متوس ،،شر تهای دانش بریا  ،صرایع غذایی بیشتر مورد توجم
بوده است و صرایع ب تمبردی و سا  ،نشر ،فولاد ،پلیمر ،ن اجی،
لوازم خانای ،لاستتین ،شتاورزی ،انووهسازی و برق با ان ام تروا
ین پژوهش با موضتتور نوآوری باز در قلمرو آنوا متر مورد توجم
قرار گرفتم استت از جملم دلایلی م باعث شده است شر تهای
دانش بریتا  ،شتتتر تتهای وسن و متوستتت ،و حوزه فراوری
اطلاعات و ارتواطات در ایرا برای استتتتهاده از رویکرد نوآوری باز
بیشتتتتر مورد توجم قرار بایرند ،م تتتئلم موود مرابع و یا جدید
بود دانش و تکرولو ی مورد استتتتهتتاده استتتتت برای نمونتتم
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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یک دهه حضور نوآوري باز در نشریات معتبر علمي ایران...

شر تهای وسن و متوس ،عموما با موود مرابع روبرو ه ترد
و ایح م ئلم باعث میشود تا ایح شر تها توانایی ان ام تحقیقات
م تتقل را برای رستید بم نوآوری نداشتتتم باشرد ایح در حالی
استتت م استتتهاده از رویکرد نوآوری باز در ایح قلمرو و در نتی م
اشتتراک مرابع ان انی و غیر ان انی سوی میشود نم تروا بازدهی
تحقیقات و نوآوری در ایح ستتازما ها افزایش یابدا بلکم ستترعت
دستتترستتی بم نوآوری ارتقا مییابد همچریح شتتر تهای دانش
بریتا و شتتتر تهای فعا در حوزه فراوری اطلاعات و ارتواطات
بمطور معمو با ستطوح بالایی از فراوری سر و ار دارند علاوه بر
موود مرابع ،فقدا دانش افی و زیرساخت لازم برای رسید بم
فراوریهای ستطن بالا ستوی میشتود تا شر تهای فعا در ایح
حوزهها بیشتتتر تمایل بم استتتهاده از رویکرد نوآوری باز داشتتتم
باشرد تا بتوانرد دانش موردنیاز خود را با استهاده از خرید م وزها
بدستت بیاورند و در نوایت سازما را برای رسید بم موفقیت در
طراحی محصولات نوآورانم خود توانمرد سازند

 -5نتيجهگيری
بتا توجم بم آنکم مهووم نوآوری باز در حوزه مدیریت در ایرا
جدید مح تو میشود ،پژوهش حاضر تلاا نموده است تا پ
از ین دهم حضتتتور نوآوری باز در میا تحقیقاتی مدیریتی ایرا
مطالعات پیشیح را بم صورت سی تماتین از نور فروانی مطالعات
بم تهکین سا  ،سا مقالات در نشریات علمی ،رواهای تحقیق
مورد استهاده و قلمرو پژوهش مورد توجم قرار دهد
از مرور تحقیقتتات داخلی تتتا رو پژوهشهتتای مختلهی بتتا
هدف مرور مطالعات نوآوری باز ان ام شتتده استتت برای نمونم ،با
هتدف توییح ابعتاد و نقش مالکیت فکری را در فرآیرد نوآوری باز
اقتدام بتم مطالعم مروری نوآوری باز شتتتده استتتت همچریح در
مطالعمای دیار ،با بررسی سی تماتین  01مقالم موجود در حوزه
نوآوری باز با استتتهاده از روا فراتر یی سارسوبی را برای عوامل
موفقیت پیادهستتازی نوآوری باز اراوم گردیده استتت در پژوهشتتی
برمورای تکرین فراتر یی و مرور ستتی تتتماتین ادبیات پژوهش
اقتدام بتم شتتترتاستتتایی عوامل مآثر بر نوآوری باز در ارآفریری
دی یتا شتده است و یا با بورهگیری از تحقیقات گذشتم الزامات
گذر از نوآوری ب تتم بم نوآوری باز مورد تعریف و شتتراسایی قرار
گرفتم است مرور ادبیات تحقیق نیز جریا دانش در مد نوآوری
باز خدماتی را مورد ت زیم و تحلیل قرار میدهد نکتم قابل توجم
در بررستی مطالعات مروری ان ام شده در ایرا آ است م ا ثر
ایح مطتالعات تلاا دارند تا با مرور پژوهشهای خارجی و داخلی
بم صتتتورت همزما بم ستتتوالات مشتتتخصتتتی در مورد تعریف و
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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شتراسایی ابعاد نوآوری باز پاس دهرد ایح درحالی است م تا بم
امروز مطالعمای م بم صتورت ستی تماتین مطالعات گذشتم در
حوزه نوآوری باز در ایرا را از نور ابعادی همچو فراوانی مقالات
مرتشتر شتده ،نشریات ،رواها و قلمروهای پژوهشی مورد توجم
قرار نداده استتت تا جوتگیری ایح حوزه را بیشتتتر مورد بررستتی
قرار دهتد از مرور مطتالعتات ختارجی ،تتا بتم امروز پژوهشهای
مختلهی با استتهاده از مرور ستی تتماتین ان ام شده است برای
نمونتتم در مطتتالعتتمای ادبیتتات تحقیقتتاتی نوآوری بتتاز در قلمرو
شتتر تهای وسن و متوستت ،مورد توجم قرار گرفتم استتت و نم
تروا فراوانی مقالات مرتشتر شده  ،بلکم نشریاتی را م ایح مقالات
را بم سا رستتتانیدهاند همچو پژوهش حاضتتتر مورد توجم قرار
دادهانتد ایح درحتالی استتتت رواهتای تحقیقتاتی و قلمروهای
پژوهشتتی بررستتی نشتتدهاند یکی دیار از مواردی م با پژوهش
حاضر تهاوت دارد ایح است م در ا ثر پژوهشهای خارجی توجم
اصتلی خود را بم مطالعات ستی تماتین نوآوری باز در ین قلمرو
ختای معطوف میستتتازند و و متر فراوانی مقالات ،رواهای و
قلمروهای مطالعاتی بم عروا هدف تحقیق در نور گرفتم شدهاند
بتم همیح مروور بتا ج تتتت وی وا ه نوآوری باز در عراویح
مقتالات در پایااههای علمی ان تتتانی ،نورماز ،مایرا و  SIDدر
دهتم نود تتا انتوتای ستتتا  9200تعداد  990عروا مقالم برای
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
دانشتتتاتاهیتا بتم ایح حوزه استتتت اگرستم همچرا در مقابل
پژوهشهای ان ام شده در خارج از ایرا ناسیز مح و میشود
همچریح مشتتتخص گردید از میا  75نشتتتریم با سا مقالم در
حوزه نوآوری باز 20 ،درصتتد نشتتریات  95م لم) %10 ،درصتتد
مقالات  50مقالم) را بم سا رسانیدهاند ایح درحالی است م 50
درصتد نشتریات مورد مطالعم  00م لم) %21 ،درصد مقالات 00
مقالم) در ایح حوزه را بم سا رسانیدهاند بمعلاوه بیشتریح روا
تحقیقهای مورداستتتتهاده در مطالعات مورد بررستتتی بم ترتیی
عوارترداز :مدل تتازی معادلات ستتاختاری ،مطالعم مروری ،تحلیل
مضمو و نوریم داده بریاد از جروم قلمرو پژوهشی حوزه فراوری
اطلاعات و ارتواطات ،دانشتااهها ،شتر تهای وسن و متوس ،و
شتتتر تهای دانش بریا در حوزه مطالعم نوآوری باز بیشتتتتریح
توجم را بم خود اختصای دادهاند
با توجم بم نتایج بدست آمده بم مدیرا سازما ها بم خصوی
صترایع تولیدی م بیشتر با مقولم نوآوری سر و ار دارند ،توصیم
میشتتتود اقتدام بتم مطتالعتم نوآوری باز در حوزه فعالیت خود با

امیر حكاکي ،زهرا بیاباني و زکیه خیرالدین

استتتتهتاده از رواهای تحقیقاتی علمی نمایرد همچریح مدیرا
میتوانرد با استتتهاده از نتایج بدستتت آمده اهمیت اربرد نوآوری
باز را در صتترایع مختلف مورد بررستتی قرار دهرد و میزا تمایل
دانشتتتاتاهیا و رقوا را در مورد بم ارگیری نوآوری باز در قلمرو
صترعتی خود ارزیابی نمایرد ایح امر ستتوی میشود تا در صورت
لزوم بتوانرد با برناممریزی و ستتتیاستتتتگذاری مراستتتی اقدام بم
مطالعم و پیادهستازی ایح مهووم در سازما های خود نمایرد و در
نتی م احتما ارتقای عملکرد ستتازما و دستتتیابی بم موفقیت را
افزایش دهرد همچریح ،مطابق با نتایج مشتتخص گردید برخی از
رواهتای مطتالعتاتی متانرتد رواهتای تحقیق در عملیات نرم
بخصتتتوی در شتتترایطی م نوآوری باز در برخی موارد مهوومی
ب یار جدید و ساختار نیافتم تلقی میشود ،متر مورد توجم قرار
گرفتماند بر همیح استا بم مدیرا توصیم میشود تا با استهاده
از رواهتتای ستتتتاختتتار مرتتدی متتانرتتد تحلیتتل گزیرتتمهتتای
راهوردی  )SODAاقتدام بتم مطالعم ایح مهووم در ستتتازما های
خود نمایرد
گرسم روند مطالعات نوآوری باز در ایرا رو بم افزایش استتت،
امتا همچرتا ایح حوزه در میا دانشتتتااهیا و صتتترایع جدید
مح تتو میشتتود و مطالعات بیشتتتری مورد نیاز استتت روا
تحقیقهتتای ب تتتیتتاری در ایح حوزه متتانرتتد هوا مصتتتروعی،
مدل تتازیهای ریاضتتی ،تئوری خا تتتری SSIM ،SODA ،و
مورد توجم قرار نارفتماند م پتان تتیل بالایی را برای استتتهاده در

مطتالعتات آیرتده ای اد مینمایرد بخصتتتوی از رواهای جدید
میتوا در قلمروهای پژهشی م بیشتر مورد توجم بودهاند مانرد
شر تهای وسن و متوس ،،دانشااهها و حوزه فراوری اطلاعات
و ارتواطات استتهاده نمود اگرسم نر شتک ت پرو ههای نوآوری
باز همچرا بالاستتت ،اما از آن ایی باعث ارتقای عملکرد ستتازما
میشتتتود ،ان تام تحقیقتات بیشتتتتر میتوانتد احتمتا موفقیت
سازما ها را در پیادهسازی ایح رویکرد افزایش دهد
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
بمصتورت مروری ان ام شدهاند و همچریح ،دسترسی بم مطالعات
پیشتتیح از محدودیتهای شتتایع مطالعم حاضتتر استتت بر همیح
اسا و با توجم بم نتایج بدست آمده ،بم مروور ان ام پژوهشهای
آتی بتم پیشتتتروتادات پژوهشتتتی ریل بم محققا اراوم میگردد:
 )9شتتراستتایی و رتومبردی عوامل موثر بر نوآوری باز درقلمروهای
پژوهشی موم با استهاده از الاوریتمهای فراابتکاریا
 )3ان تام فراتر یتی نوآوری بتاز براستتتا رواها یا قلمروهای
پژوهشی بدست آمده در مطالعم حاضرا
 )2مطتالعتم اثرگتذاری ابعتاد نوآوری باز با استتتتهاده در رویکرد
پویاییهای سی تم در قلمرو سازما های دانش بریا
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