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ري بـاز  بسته را در سازمان نام برد کـه بـر روي نـوآو    وکارتوان میزان استفاده از کسبي باز را افزایش دهد. از عوامل دیگر مینوآور

کار بسته را کاهش و ارتباط خود را با مشتریان وها براي افزایش نوآوري باز باید سعی کنند که استفاده از کسبثیر دارد و سازمانتا

  ها افزایش دهند.زمانو رقبا و سایر سا
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  مقدمه - 1

در بازار کنونی که بقا در صنعت و دستیابی به موفقیـت کـار   

ها تمایل بیشتري به خلق محصوالت جدیـد  سختی است، شرکت

-و پیـاده هاي پیشین دارند. نوآوري خلـق، توسـعه   و بهبود روش
هـاي جدیــد، بـراي معرفـی محصـوالت، فراینــدها و     سـازي ایـده  

صـورت بهبـود در محصـوالت، فراینـدها و     هاي جدید یا بهراهبرد

هاي فعلی است که در نهایـت موجـب موفقیـت تجـاري و     راهبرد

کنـد و  نفعان ایجاد مـی شود و ارزشی را براي ذيرهبري بازار می

  ]. 34[شودارهاي زندگی میباعث رشد اقتصادي و بهبود استاند

هـاي نوآورانـه خـود را    ها بیشـتر فعالیـت  در گذشته، سازمان

عنوان دارایـی راهبـردي   کردند و از آن بهاجرا می هادرون شرکت

اما در حال حاضر از نوآوري باز در ]. 23[کردندخود محافظت می

هـا بـا اسـتفاده از    شـود. سـازمان  مقابل نوآوري بسته استفاده می

-وري باز از مزایاي ترکیب دانش بیرونی و دورنی استفاده مـی نوآ
کنند. در نوآوري باز حداکثر استفاده از دانـش و فنـاوري بیرونـی    

هـا و  توانـد و بایـد از ایـده   در نوآوري باز بنگـاه مـی   ]. 8[شودمی

 ،مسیرهاي داخلی و خارجی به بازار به خوبی استفاده کند. امروزه

ها ري باز براي افزایش توان رقابتی شرکتضرورت استفاده از نوآو

عنوان پارادایمی جدیـد احسـاس   در بازارهاي داخلی و خارجی به

ها بـا اسـتفاده از   شود. نوآوري باز به این معنا است که شرکتمی

بخشند و میوکار خود را ارتقا هاي خارجی کسبها و فناوريایده

هـاي  ها از ایدهتدهند دیگر شرکمیاین در حالی است که اجازه 

  ]. 44[کار گرفته نشده آنها استفاده کنندبه

هـاي  تـرین بخـش  با توجه به اینکه صنایع غذایی یکی از مهم

صنعتی در اقتصاد ملی هر کشور است بایستی نوآوري را در ایـن  

هاي اخیر نوآوري باز در صنایع غذایی صنعت افزایش داد. در سال

تحقیقات چندان زیادي در  ،ذشتهکار برده شده است. در گنیز به

 حوزه صنایع غذایی انجام نشده بود، اما این روند در زمـان فعلـی  

ها بیشتر وقت و منـابع خـود را   که در آن شرکتتغییر کرده؛ چرا

هاي خود اختصـاص  وري و نوآوريدر پژوهش با هدف بهبود بهره

    ].35[دهندمی

بوده و تحمـل آن  االیام مرسوم زراعت کنجد در ایران از قدیم

خشکی، آشنایی کشاورزان با زراعت این نبـات، امکـان    در مقابل

کشت آن پس از برداشت گندم و جو در منـاطق گرمسـیر و بـاال    

آینـد  شمار میبودن کمیت و کیفیت روغن آن از جمله عواملی به

هاي اصالح شده که کوشش همه جانبه براي گسترش و تهیه رقم

  ]. 1[سازدا الزامی میجدید براي این محصول ر

با توجه به اینکه در صنعت محصوالت کنجدي استان یزد در 

صـورت صـنعتی   هاي اخیر، تعدادي از واحدهاي تولیـدي بـه  سال

اند، فعال شده و طیف محدودي از محصوالت نوآورانه را ارائه داده

لذا جهت کمک به این واحدهاي صنعتی فعـال و توسـعه سـطح    

صنعت، در ایـن پـژوهش بـرآن شـدیم تـا بـا       نوآوري باز در این 

شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوري باز در حوزه صنعت کنجد استان 

  یزد، نوآوري باز را در این صنعت افزایش دهیم.
  

  مبانی نظري و پیشینه تحقیق -2

ها با چـالش جـدي توسـعه    در بازارهاي رقابتی امروز، شرکت

جـدي ایـن    محصوالت و خدمات جدید مواجـه هسـتند. چـالش   

ها نه تنها زمان سریع ارائه محصول جدید بـه بـازار بلکـه    شرکت

  ]. 29است[هاي ارائه محصوالت جدید نیز هزینه

وکار، دگرگونی سـریع بـازار و   تحوالت روزافزون فضاي کسب

پذیري باعث شده تا نقش نوآوري در فرایند رشـد و  افزایش رقابت

مـورد توجـه قـرار    هـا بـیش از گذشـته    توسعه اقتصادي سـازمان 

  ]. 17[گیرد

هاي اصـلی مـدیران هـر    امروزه موضوع نوآوري یکی از نگرانی

که برخی منابع نبود خالقیت و نـوآوري را  طوريشرکت است، به

   ]. 26[اندبا نابودي سازمان در دراز مدت یکی دانسته

تحقیـق و توسـعه درونـی خـود      ها فقط بردر گذشته سازمان

هاي خود را در درون سـازمان کشـف   فناوريکردند. آنها تکیه می

کـه ایـن    کردنـد سـازي مـی  دادند و تجـاري می کردند، توسعهمی

هنري  2003اما از سال ]. 11شد[نامیده مینوآوري بسته  ،فرایند

هنري چسبرو نـوآوري   چسبرو پارادایم نوآوري باز را تعریف کرد.

مبتنـی بـر ایـن    کند: نوآوري باز الگویی گونه تعریف میباز را این

وري خـود  افنـ  يهـا بـه دنبـال ارتقـا    فرض است که اگر شـرکت 

هـاي  هـاي خـارجی هماننـد ایـده    توانند و باید از ایدههستند، می

مرزهاي سازمان برداشته  ،در نوآوري باز]. 7[داخلی استفاده کنند

هـاي نوآورانـه را از محـیط    شده و سازمان قابلیـت دریافـت ایـده   

آورد. در بدست می ،کندکه در آن فعالیت میاي پیرامونی و شبکه

نوآوري بسته، سازمان محدود و مقید به داخل مرزهاي خود است 

کنـد و شـرکت،   و دانش بیرونی نقشی مفید و مکمل را بازي مـی 

ــت  ــوآوري و فعالی ــی شــرکت، هــدف اصــلی  محــل ن ــاي داخل ه

ها با اتکـا بـه   کند که سازماننوآوري باز مشخص می ]. 10[است

هـاي خـود   وري درونـی قـادر بـه توسـعه محصـول و فنـاوري      نوآ

نخواهند بود و به مشارکت مشتریان و سایر بازیگران بیرونی نیـاز  

هـا همـه   براساس نـوآوري بـاز نیـازي نیسـت سـازمان     ]. 9[دارند

هـاي  هاي مربوط به تحقیق و توسعه محصوالت یا فناوريفعالیت

تواننـد بـا   د، بلکه میموردنیاز خود را در درون سازمان انجام دهن

 در باز نوآوري مدل]. 2[محیط خود در این رابطه همکاري کنند

  .است آمده 1شکل شماره 
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  ]23[: مدل نوآوري باز1 شکل

  

کسـب   در ايفزاینـده  طـور بـه  هـا شرکت فوق، مدل اساسبر

. شوندمی فعال هاسازمان دیگر ها ودانشگاه رقبا، از ورودي منابع

 ایـن دیـدگاه   داراي باز نوآوري مدل بسته، وآورين مدل برابر در

 بـاالترین  بـا  کارمنـدانی  توانـد نمـی  لزومـا  شرکت یک که است

 اسـت  الزم بنابراین]. 16[کند جذب منظور نوآوريبه را استعداد

 توسعه شرکت سراسر در هاایده از جریان اطمینان براي فرآیندها

 و کننـد نمـی  ارکـ  شرکت براي باهوش افراد همه زیرا کند؛ پیدا

 روز هر نوآوريت. افزایش اس حال دانش در جغرافیایی پراکندگی

 بیشتري بازیگران و شودمی جهانی داراي طبیعتی بیشتر و بیشتر

  ]. 16[کندمی درگیر عرصه این در را

سازد تـا  ها را قادر میوکار نوآوري باز سازمانهاي کسبمدل

بدست آوردن ارزش و سود از هاي متفاوتی را براي منابع و توانایی

  ]. 37[کار گیردنوآوري به

 نیـاز دمور سـازمانی  هايقابلیت )2013(ارنمان و برونسویکر

 متوسـط  و کوچـک  هـاي در شرکت را باز نوآوري مدیریت براي

. کردنـد  بررسی افزارينرم شرکت در موردي تحلیل یک براساس

 یابیدست براي متوسط و کوچک هايشرکت دهدمی نشان نتایج

 بعـد  شـش  بـا  مـدیریتی  سیستم یک باید نوآوري باز رویکرد به

 بـین  هشـبک  ساختار شرکت، ساختار باز، فرایندهاي باز، راهبرد

   ]. 21[کنند اتخاذ باز فرهنگ و ITپشتیبانی  ها،شرکت

) عواملی مانند انتخاب منـابع دانـش   2003بنابر نظر چسبرو(

سازمان و یکپارچگی با خارج از سازمان، تحقیق و توسعه خارج از 

تحقیق و توسعه داخلی و نشر دانش تحت قوانین حقوق مالکیت 

ــل ت  ــه عوام ــوي از جمل ــاز  افکــري و معن ــوآوري ب ــر ن ثیرگــذار ب

. حمایت از مالکیت فکري و معنوي در ابتدا به نظـر در  ]23است[

آید. انتخاب و استفاده از مطالعات دیگـران  تضاد با نوآوري باز می

هـاي جدیـد بـراي سـازمان     ها و قابلیـت عث ایجاد ایدهتواند بامی

-راهبردهایی که روش استفاده صحیح از طور کلی سازمانشود. به
عنـوان عمـل   تواننـد از آن بـه  مـی  ،دانندهاي دارایی فکري را می

  ]. 38[کننده نوآوري باز استفاده کنندتسهیل

 ی از عوامل مهـم کهوشمندي فناوري را ی ،رنجبر در پژوهشی

هوشـمندي فنـاوري عبارتسـت از     داند.براي ایجاد نوآوري باز می

آوري، تحلیل، انتشار و کاربرد منظور جمعپایش و رصد محیط به

ریـزي و  اطالعات فناورانـه در راسـتاي بهبـود فراینـدهاي برنامـه     

بـراي اجـراي فراینـد     هاي فناوري سازمان.گیري در حوزهتصمیم

یازهـاي کـاربران امـري ضـروري     هوشمندي، در ابتدا شناسـایی ن 

  ]. 14[است

نـوآوري بـاز: همـه     "اي تحت عنوان) در مقاله2005هاستبکا(

مـوثر بـر    کند که عوامـل بیان می "چیز در مورد مدیریت فناوري

-از: فرهنـگ سـازمانی، مـدیریت و سـرمایه     ستعبارتنوآوري باز 
انتخاب ها و رقبا)، فرایند ها، پروژهفناوريگذاري بر منابع خارجی(

]. 31راهبـرد فنـاوري[  سـازي،  یکپارچـه  راهبـرد ي مناسب، فناور

دي نـ ) نیز عالوه بـر عوامـل فـوق از عوامـل، توانم    2011هامااوکا(

  ]. 30[بردجذب و اعتماد متقابل نام می

ها بـراي تشـخیص   توانایی شرکت "توانمندي جذب به معناي

. "کــارگیري آنهــا ارزش اطالعــات خــارجی جــدي، جــذب و بــه 

شود هایی براي نوآوري باز میدي جذب باعث ایجاد فرصتنانمتو

هـاي ترکیـب داخلـی منـابع     عبارتی باعث کاهش محدودیتیا به

جاویـد در پژوهشـی   ]. 25[شوددانش در یک مدل نوآوري باز می

سـازي فراینـد   کند کـه پیـاده  بیان می ،انجام داد 91که در سال 

عنوان ظرفیت جذب به نوآوري باز بدون وجود و تقویت توانمندي

 .]7[پذیر نیستها امکانداخلی سازمان

 عملکـرد  و بـاز  نـوآوري  بـین  ه) رابطـ 2015و همکاران( آن

 کردنـد و  متوسط را در پژوهشـی بررسـی   و کوچک هايتشرک
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 بـا  همکـاري  و بـاز  نوآوري در فشرده و گسترده تعامل دریافتند

. سـت ا مـرتبط  شـرکت  با عملکـرد  مثبت طوربه خارجی شرکاي

دوطرفـه،   هتوسـع  و بـاز(تحقیق  نـوآوري  بـازارمحوري  و فنـاوري 

 هـاي شرکت عملکرد بهبود باز) در منبع روش و کاربر مشارکت

 نوآورانه، عملکرد داراي هايو شرکت دارد نقش متوسط و کوچک

مشـاوران،   مشـتریان،  ماننـد  غیررقـابتی  شـرکاي  بـا  همکاري از

  ]. 19[ندبرمی سود تحقیقاتی سساتوم و هاواسطه
  

  روش پژوهش -3

در این پژوهش ابتـدا بـا مطالعـه و بررسـی ادبیـات پـژوهش       

عوامل موثر بر نوآوري باز  شناسایی گردید. سپس بـا اسـتفاده از   

ثیر این عوامـل  و با توجه به نظرات خبرگان تادیمتل فازي  روش

 روشبـا اسـتفاده از    ،در ادامـه . بر روي یکدیگر مشـخص گردیـد  

نمـودار علـی معلـولی و  نمـودار جریـان ترسـیم       پویایی سیستم 

گردید و در نهایت سناریوهایی جهت افزایش نوآوري باز طراحـی  

  گردید. 

طراحــی ســناریوهایی جهــت  ،هــدف از انجــام ایــن پــژوهش

  افزایش نوآوري باز در حوزه صنعت کنجد است. 

نفر از کارشناسـان فعـال در    20جامعه آماري این پژوهش را 

گیري نیـز  . نمونهدهدتشکیل میجدي استاد یزد حوزه صنعت کن

کـه متغیرهـاي   از آنجـایی  به روش گلوله برفی انجام شده اسـت. 

مورداستفاده در این مدل، متغیرهاي کیفی بوده و دسترسـی بـه   

، لذا از نظرات خبرگـان در  پذیر نیستهاي متوالی آنها امکاندهدا

است. خبرگان اي کیفی استفاده شده هنویسی متغیرجهت فرمول

اند، روابط هاي متوالی در ذهن داشتهبراساس شواهدي که از دوره

ها را مشخص نمودند. استفاده از نظـرات خبرگـان   علی میان داده

در تعیین روابط بین متغیرها در مقاالت زیادي مورد استفاده قرار 

 ].12و  5[گرفته است

 دیمتـل  ،هایی که در این پژوهش اسـتفاده شـده اسـت   روش

یـک از آنهـا   هر توضیح فازي و پویایی سیستم است که در ادامه 

  اده شده است.د
  

  الگوي مفهومی پژوهش -4

وکـار صـنعت   پس از مطالعه متون و با توجه به محیط کسب

کنجدي در استان یزد، عوامل موثر بر افزایش نوآوري باز در ایـن  

ـ   1شـماره  ها تعیین شدند. این عوامل در جدول شرکت ا همـراه ب

هـاي  جع شناسایی و عوامل و شـاخص که مردرج شده  هاپژوهش

  اند.ها در این پژوهش بودهآن

  

  ثر بر نوآوري بازو: عوامل م1 جدول

 ]6[  آشنایی با پیچیدگی فناوري

 ]30و  4[  فناورانهآگاهی از تغییرات 

 ]28و  31[  يفناورانتخاب 

 ]14[  هوشمندي فناوري

کیت فکري و نشر دانش تحت قوانین حقوق مال

  معنوي
  ]33و  27، 42، 22[

  ]31و 27، 28، 31، 6[  فرهنگ سازمانی

 ]36و  6[  توجه به مشتري

  ]13[  بین صنعت و دانشگاه و مراکز پژوهشی طارتبا

 ]36[  برداري از دانش رقبا و مشتریانبهره

 ]13و  42[  همکاري با مشتریان و کاربران

  ]14[  استفاده از کسب و کار باز

 ]33و  22[  یق و توسعه خارج از سازمانتحق

 ]13و  6[  آموزش کارکنان

 ]27[  افراد متخصص 

  ]33و  14[  پاداش

  ]20و  41، 14، 4[  هاجذب ایده

  ]39و  31، 22، 28[  سازيیکپارچه

  ]36و  42، 22، 31، 4[  منابع دانش خارجی

 ]6[  فضاي رقابتی

  ]14[  هاي نوآوريواسطه

از شهامت، تحمـل ابهـام،    عبارتند عوامل فردي

پذیري، استقالل، اعتماد به نفس، کـانون  ریسک

  کنترل، انگیزه، پشتکار و استقامت.

  ]30و  6[

   

  روش دیمتل فازي -5

فونتال و گابوس همراه بـا برنامـه علـوم و بشـر انسـتیتو بتـل       

ارائـه کردنـد. ایـن     1971مموریال ژنو، روش دیمتـل را در سـال   

هـاي  گیـري براسـاس مقایسـه   هاي تصمیمروش که از انواع روش

مندي از قضاوت خبرگان در استخراج عوامـل  زوجی است، با بهره

کـارگیري اصـول   مند به آنهـا، بـا بـه   سیستم و ساختاردهی نظام

ود در ها، سـاختاري سلسـله مراتبـی از عوامـل موجـ     نظریه گراف

و شدت دهد ثر متقابل ارائه میاثیر و تاسیستم را همراه با روابط ت

امـا  ]. 18[کندصورت امتیاز عددي معین میاثر روابط مذکور را به

گیـري در وضـعیت عـدم اطمینـان،     ناتوانی این روش در تصـمیم 

  زمینه ظهور روش دیمتل فازي شد. 
  

  روش پویایی سیستم -6

هـاي  روش پویایی سیستم براي درک رفتار پیچیده و سیستم

بـراي نشـان دادن   و اعی وري و اجتماپویاي سیاسی، اقتصادي، فن

گیـري در  هاي مورداستفاده در تصمیمساختار سیستم و سیاست
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در مـدل پویـایی    ].15[گیـرد رفتار سیستم مورد استفاده قرار می

 .سیستم دانستن روابط بین عناصر اصلی مدل بسـیار مهـم اسـت   

شود. قبـل  هاي علی ترسیم میاین روابط توسط نمودارهاي حلقه

هـاي  الزم است نمـودار حلقـه   ،افزارل توسط نرمسازي مداز شبیه

 همچنین الزم استد. جریان تبدیل گرد– علی به نمودار انباشت 

صورت مفهومی مشخص و روابـط بـین ایـن    عناصر اصلی مدل به

منظـور  عناصر از طریق روش دیمتل فازي شناسـایی گردیـد. بـه   

-سازي و اجراي آن توسـط نـرم  سازي مدل پویا جهت شبیهآماده
افزار ونسیم ابتدا روابط بین عناصر توسط نمودارهاي حلقـه علـی   

ترسیم و سـپس ایـن نمودارهـا جهـت فرمولـه کـردن مـدل بـه         

 ].40[گرددجریان تبدیل می -نمودارهاي انباشت

معلـولی و نمـودار    -در مدل پویایی سیستم از دو نمودار علی

تـه  پرداخشود کـه در ادامـه بـه توضـیح آنهـا      جریان استفاده می

  خواهد شد.

سـازي بعـد از تشـخیص    معلولی: در فرآیند مدل-نمودار علی

-ضمن تعیین روابط علی ،ثر بر مدل در یک دیاگرامومتغیرهاي م

ثیر آن متغیرهـا مشـخص   امعلولی بین دو یا چند متغیر، جهت تـ 

. در رسم ارتباط بین متغیرها نوع ارتباط مثبـت و منفـی   شودمی

هایی توسـط ایـن   و بعد از آن حلقهبین متغیرها را مشخص کرده 

هـاي  تواننـد حلقـه  هـا مـی  شود که این حلقهارتباطات حاصل می

) بـه معنـاي   Bهـاي منفـی (  ) به معناي تقویت یا حلقهRمثبت (

ها ابزار مفیدي براي ترسیم سـاختار  د. این حلقهموازنه کردن باش

 ]. 43است[بازخوردهاي سیستم در موارد مختلف 

انباشـت: منظـور از انباشـت در واقـع همـان       نمودار جریان و

و  اسـت دهنـده وضـعیت سیسـتم    ها نشانتجمعات است. انباشت

که براساس آن تصمیمات اتخاذ و اقـداماتی  است حاوي اطالعاتی 

ها ها باعث ماندگاري اطالعات در سیستمگیرد. انباشتصورت می

ایجـاد  آورد. انباشـت یـا   اي براي آنها فراهم مـی شود و حافظهمی

تجمع که در نتیجه اختالف بین نرخ ورودي و نرخ خروجی یـک  

آورد. همچنــین عامــل خیرهــایی را بوجــود مــیافرآینــد اســت، ت

هـاي ورودي و خروجـی اسـت و در    ها و نـرخ اختالف بین جریان

  ]. 43[هاستکننده پویایی سیستمنتیجه منبع نامتعادل
  

 هاتجزیه و تحلیل یافته -7

العه ادبیـات تحقیـق   موثر بر نوآوري باز، با مطدر ابتدا عوامل 

آورده شـده   2 شـماره  مل در جـدول اکه این عو شناسایی گردید

 روشمنظور تعیین روابـط درونـی بـین عوامـل از     است. سپس به

DEMATEL .فازي استفاده شد  

شناسایی تصمیم و خبرگان هدف: در این مرحله  -مرحله اول

ــه در جــدو  ــواملی ک ــا اســتفاده از ع ــد،  12 شــماره لب ــان ش بی

شود تا بتـوان روابـط   اي طراحی و به خبرگان داده میپرسشنامه

  بین این عوامل را کشف کرد.

توسعه معیارهاي ارزیابی و طراحی مقیاس زبانی  -مرحله دوم

عامل تاثیرگذار بر نوآوري باز استفاده  21در این پژوهش از فازي: 

  دهد.ش میآنها را نمای 2 شماره شده است که  جدول

 
  عامل تاثیرگذار بر نوآوري باز 21 :2جدول 

      ردیف

 The complexity of  آشنایی با پیچیدگی فناوري ��
technology 

 Technological changes  آگاهی از تغییرات فناورانه ��

 Choosing technology  فناوريانتخاب  ��

 Technology intelligence  هوشمندي فناوري ��

�� 

ــوانین   ــش تحــت ق نشــر دان

ــت فکــري و    ــوق مالکی حق

  معنوي

 

 Organizational Culture  فرهنگ سازمانی ��

 Attention to the customer  مشتري مداري ��

�� 
بین صنعت و دانشگاه  ارتباط

  و مراکز پژوهشی

The relationship between 
industry and universities 
and research centers 

�� 
برداري از دانـش رقبـا و   بهره

  مشتریان

Exploiting the knowledge 
of competitors and 
customers 

��� 
همکــاري بــا مشــتریان و    

  کاربران
Collaboration with 
customers and users 

 Use open business  وکار بازاستفاده از کسب ���

��� 
ــ ق و توســعه خــارج از تحقی

  سازمان
R & D outside the 
organization 

 Staff training  آموزش کارکنان ���

 Experts  افراد متخصص  ���

 Reward  پاداش ���

 Ideas  هاجذب ایده ���

 Integration  سازيیکپارچه ���

 Foreign Knowledge  منابع دانش خارجی ���
Resources 

 Competition  فضاي رقابتی ���

 Intermediaries of  هاي نوآوريواسطه ���
Innovation 

 Individual factors  عوامل فردي ���

  

با توجه به اینکـه نظـرات خبرگـان در قالـب پرسشـنامه و از      

ثیر اصورت عبارات کالمـی از تـ  اي لیکرت بهگزینه 5طریق طیف 

ثیر خیلی زیـاد اسـتفاده شـده اسـت، لـذا جهـت       اخیلی کم، تا ت

توان به جاي تبدیل عبارات کالمـی بـه   ها میتر دادهتحلیل دقیق

ها را به اعداد فازي تبدیل نمود. آقـایی نیـز   اعداد قطعی، این واژه

  ]. 3نموده است[در تحقیق خود از این روش استفاده 
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  متلطیف فازي معادل عبارات کالمی در تکنیک دی :3 جدول

  معادل فازي  معادل قطعی  عبارت کالمی

  )0,75و 1,0و VH(  4  )1,0تأثیر خیلی زیاد(

  )0,5و 0,75و H(  3  )1,0تأثیر زیاد(

  )0,25و 0,5و M(  2  )0,75تأثیر متوسط(

  )0,0و 0,25و L(  1  )0,5تآثیر کم(

  )0,0و 0,0و VL(  0  )0,25تأثیر خیلی کم یا بدون تأثیر(

: در ایـن  اولیـه  ارتباط مستقیم سماتری تشکیل -مرحله سوم

آوري کـرده و  مرحله، نظر خبرگان را در قالب عبارات فازي جمع

. بـا توجـه بـه تفـاوت نظـر      شـود میبه اعداد فازي مثلثی تبدیل 

) بـه  1کارشناسان، باید از میانگین حسـابی(با اسـتفاده از رابطـه    

 3 شـماره  منزله نظر گروهی استفاده شود که نتایج آن در جدول

ه شده است.دآور

)1(  � �
�� ⊕ ��⨁…⨁��

�

  : میانگین نظر خبرگان4جدول 

  �� �� ⋯ ��� ��� 

  )0و0و25/0(  )0و0625/0و3125/0( ⋯  )5/0و75/0و875/0(  )0و0و25/0( ��

⋮ ⋮ ⋮ ⋯ ⋮ ⋮ 
  )0و0و25/0(  )0و0و25/0( ⋯  )0و0,125و0,375(  )0625/0و1875/0و4375/0( ���

  )0و0و25/0(  )0و0و25/0( ⋯  )0و0و25/0(  )0و0و 25/0( ���

  

دسـت آوردن مـاتریس ارتبـاط مسـتقیم     بـه  -مرحله چهـارم 

اسـت کـه از    3، ماتریس نرمال شده جـدول  4شده:  جدولنرمال

  شود.براي این تبدیل استفاده می 3و2روابط

  

)2(                                                        ��� �
���
�
� �

���
�
,
���
�
,
���
�
�	     

)3  (                                                                � � max
�����

∑ ���
�
���  

  : ماتریس نرمال شده5 جدول

  �� �� ⋯ ��� ��� 

  )0و0و0157/0(  )0و0,004و0,021( ⋯  )0,034و0,051و0,059(  )0و0و0,017( ��

⋮ ⋮ ⋮ ⋯ ⋮ ⋮ 
  )0و0و0157/0(  )0و0و0,017( ⋯  )0و0,008و0,025(  )0,004و0,013و0,03( ���

  )0و0و0157/0(  )0و0و0157/0( ⋯  )0و0و 0157/0(  )0و0و0157/0( ���

ط کل: بعد از بدست آوردن ماتریس رواب - مرحله پنجم

هاي یاد شده، ماتریس روابط کل فازي با توجه محاسبه ماتریس

ماتریس  5شماره  آید. جدولبدست می 7تا  4هاي به رابطه

دهد.روابط کل را نمایش می

)4 (                                                                          � � lim
�→�
��� ⊕ ��⨁���  

)5 (                                                                             ����
� � � �� � �1 � �����  

)6(                                                                        ����
� � � �� � �1 � �����  

)7 (                                                                          ����
� � � �� � �1 � �����  

  

  : ماتریس روابط کل6 جدول

  �� �� ⋯ ��� ��� 

  )005/0و019/0و17/0  )0,0026و0,017و0,01701( ⋯  )0,038و0,069و0,238(  )0,004و0,018و0,0181( ��

⋮ ⋮ ⋮ ⋯ ⋮ ⋮ 
  )005/0و025/0و186/0(  )0,0027و0,015و0,18( ⋯  )0,0041و0,0303و0,221(  )0,008و0,032و0,207( ���

  )003/0و0106/0و134/0(  )002/0و006/0و099/0( ⋯  )001/0و006/0و112/0(  )103/0و005/0و103/0( ���

ها و رابطه بین معیارها و تعیین میزان اهمیت شاخص Tماتریس هـاي  ست آوردن مجمـوع سـطرها و سـتون   دب -مرحله ششم
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ها با توجه صورت اعداد فازي و قطعی:  مجموع سطرها و ستونبه

  شود.حاصل می 9و  8به فرمول 

)8(  � � ������� � 	 �����

�

���

�

���

 

)9(  � � ������� � 	 �����

�

���

�
���

 

�ترتیب ماتریس به  Rو  Dکه  � 1و  1 �   .است �

���ها، میزان اهمیت شاخص6 شماره جدول � و رابطـه   ���

���بین معیارها �  صورت اعداد فازي و اعداد دیفازي آنهـا به ���

  دهد.نشان می 10با توجه به رابطه و 

)10(  � �	
��� � �� � 4 � ���

6
 

���ر در تحلیل دیمتل هر چه مقدا � یک عامـل بیشـتر    ���

در نتیجه اهمیت  ؛تعامل یا رابطه آن با سیستم بیشتر است ،باشد

���بیشتري دارد. عواملی که  � آنهـا مثبـت باشـد، عـواملی      ���

. این شوداي) شناخته میاثیرگذار(ریشهعنوان عوامل تکه به است

ثیر را اه و بیشترین تـ ثیرپذیري کمی از سایر عوامل داشتاعوامل ت

گـذارد. عـواملی کـه    بر روي عامل مورد مطالعه(نوآوري بـاز) مـی  

��� � ثیرگــذاري بـر عامــل  ارغـم ت آنهـا منفــی اسـت، علــی   ���

باشـد. لـذا ایـن    ثیرگذار در مدل میاموردمطالعه، معلول عوامل ت

  د.وشاي) شناخته میثیرپذیر(واسطهعوامل تا عنوانعوامل به

  

  : اهمیت و تاثیرگذاري معیارها(اعداد فازي)7 لجدو

  معیار)شاخص(
  اعداد فازي

��� � ��� 
  اعداد قطعی

��� � ��� 
  اعداد فازي

��� � ��� 
اعداد قطعی

��� � ��� 
  -06/0  )-02/0و-07/0و-06/0(  28/2  )59/0و48/1و17/7(  آشنایی با پیچیدگی فناوري مورداستفاده

  - 17/0  )-07/0و-15/0و-41/0(  48/2  )65/0و64/1و68/7(  فناورانهآگاهی از تغییرات 

  -65/0  )-33/0و-58/0و-28/1(  03/2  )93/0و11/2و79/8(  مناسب فرایند انتخاب فناوري

  - 19/0  )-07/0و-16/0و-4/0(  15/3  )94/0و21/2و12/9(  هوشمندي فناوري

  - 25/0  )12/0و22/0و58/0(  63/2  )75/0و76/1و99/7(  معنوينشر دانش تحت قوانین حقوق مالکیت فکري و 

  29/0  )17/0و26/0و54/0(  82/2  )81/0و93/1و41/8(  فرهنگ سازمانی

  -26/0  )-08/0و-22/0و-6/0(  07/3  )93/0و16/2و88/8(  توجه به مشتري

  4/0  )17/0و34/0و86/0(  2/3  )01/1و26/2و15/9(  دانشگاه و مراکز پژوهشی، ارتباط بین صنعت

  - 09/0  )-01/0و-09/0و-2/0(  90/2  )83/0و01/2و56/8(  برداري از دانش رقبا و مشتریانتوانایی سازمان براي بهره

  - 04/0  )03/0و-04/0و-12/0(  93/2  )88/0و03/2و57/8(  همکاري پیوسته با مشتریان و کاربران

  52/0  )25/0و47/0و02/1(  94/2  )96/0و08/2و37/8(  هاوکار باز و پذیرش ایدهاستفاده از مدل کسب

  08/0  )04/0و08/0و13/0(  01/3  )94/0و11/2و67/8(  تحقیق و توسعه خارج از سازمان

  04/0  )03/0و04/0و04/0(  84/2  )81/0و94/1و47/8(  ارتقا سطح آموزشی کارکنان

  42/0  )19/0و41/0و73/0(  71/2  )77/0و84/1و14/8(  وجود افراد با تخصص باال

  27/0  )09/0و25/0و56/0(  67/2  )74/0و79/1و11/8(  ي نوآورانههاتخصیص پاداش به فعالیت

  -56/0  )-30/0و-50/0و-07/1(  17/3  )01/1و23/2و07/9(  هاتوانمندي جذب ایده

  13/0  04/0و11/0و31/0(  50/2  )66/0و64/1و77/7(  سازيیکپارچه راهبرد

  19/0  )05/0و14/0و52/0(  68/2  )77/0و81/1و04/8(  منابع دانش خارجی

  09/0  )02/0و09/0و13/0(  71/2  )77/0و83/1و17/8(  رقابتی فضاي

  21/0  )06/0و17/0و51/0(  46/2  )64/0و60/1و72/7(  هاي نوآوريواسطه

  21/0  )04/0و18/0و47/0(  23/2  )50/0و41/1و26/7(  عوامل فردي

  - 02/1  )-42/0و-88/0و-20/2(  49/2  )77/0و62/1و65/7(  نوآوري باز

  

شود عوامل ارتباط بین مشخص می با استفاده از تکنیک فوق

هـا و  دانشگاه و مراکـز پژوهشـی، توانمنـدي جـذب ایـده      ،صنعت

  .استترتیب داراي بیشترین اهمیت هوشمندي فناوري به

   یرترین معیارها عبارتند از:نابر شکل فوق اثرگذارترین و اثرپذب

وکـار بـاز، وجـود افـراد     عوامل اثرگـذار: اسـتفاده از مـدل کسـب    

دانشـگاه و مراکـز    ،ارتبـاط بـین صـنعت    و سـازمان  متخصص در

  .پژوهشی

توانمنـدي   مل اثرپذیر: نوآوري باز، انتخاب فنـاوري مناسـب و  عوا

  . هاجذب ایده

پویایی  با استفاده از روش پژوهش ئلهسازي مسمدل -7-1

  سیستم

تحقیـق و پـی بـردن بـه     روش راهکـار جهـت    منظور ارائهبه
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سازي با استفاده از روش مدل اهمیت موضوع، سعی شده است که

نـوآوري بـاز در    ثر بـر سیستم، مدلی پویا از متغیرهاي مو پویایی

  ارائه گردد. صنعت کنجدي استان یزد 

  معلولی پژوهش -نمودار علی -7-2

عنوان ابزار رویکرد ) از روش دیمتل به1393بچاري و دیگران(

ه تشریحی، براي کشف روابط علی بین مفـاهیم مختلـف اسـتفاد   

نمودند و از این طریق توانستند نگرش افراد مختلف را در طراحی 

کار سازي پویایی سیستم بهعلی موجود در مدل نمودارهاي حلقه

اي بـراي  براي رسم نمودار علی الزم اسـت مقـدار آسـتانه   گیرند. 

هـاي متفـاوتی   حذف برخی روابط قابل اغماض مقرر گردد. روش

تـرین  ه معرفی شـده کـه عمـده   براي مشخص نمودن مقدار آستان

و توافــق بــر ســر مقــداري مشــخص   Tآنهــا میــانگین مــاتریس 

  ]. 43[است

معلولی، روابـط میـان متغیرهـا بـه      -یبا استفاده از نمودار عل

معلولی در قلمرو نوآوري  -شود. نمودار علیسادگی نشان داده می

  آورده شده است.  3 شماره باز، در شکل

  

  
  معلولی مدل-:  نمودار علی2 شکل

  

هـاي  حلقـه  داراي ارائه شده در پـژوهش،  معلولی -یلع مدل

هـا  تـرین حلقـه  بازخور متعددي است که در ادامه تعدادي از مهم

  شود:بیان می

  دهد. را نشان می B1حلقه  3شماره : شکل B1 حلقه

  

  
  B1  :  حلقه3 شکل

-داخلی خود( منابع فناورانه و سطح دانش باال و سایر شایسـتگی ي هـا ها با استفاده از نیـروي انسـانی کارآمـد و ظرفیـت    بنگاه
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هـاي  ها) قادر به ایده گرفتن از محیط خـارج، شناسـایی فنـاوري   

ها و تطبیق آن با نیازها و جدید و نیازهاي مشتریان و جذب ایده

-هاي سازمان خواهند بود و بـدین وسـیله در جهـت پیـاده    ارزش
نـوآوري بـاز باعـث     کننـد. مـی  سازي و تقویت نوآوري باز حرکت

شود. در فضاي رقـابتی هـر سـازمانی در    تقویت فضاي رقابتی می

بنایراین   ،تالش است تا افراد متخصص را جذب سازمان خود کند

  شود.میدیگرباعث کاهش متخصصان در سازمان 

  

  
  B2: حلقه4 شکل

  
  R1حلقه  :5 شکل

  
  R2 :حلقه6 شکل

  
  R3حلقه : 7 شکل

  
  B3: حلقه 8 شکل

  
 B4: حلقه 9 شکل

  
  B5: حلقه 10 شکل

 

  توسعه مدل ریاضی -8

گام بعدي، توسعه مدل ریاضی است. در این مرحله 

متغیرهاي سیستم و روابط بین آنها به فرم معادالت دیفرانسیل 

 گیرد.سازي صورت میشود که حل آنها از طریق شبیهتبدیل می

  به شرح زیر است: این روابط ریاضی
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Attention	to	the	customer � Open	innovation ∗ 0.072 � 0.089 ∗ Competition	 
Attract	ideas � 0.082 ∗ Individual	factors � 0.103 ∗ Collaboration	with	customers	and	users � 0.087

∗ Exploiting	the	knowledge	of	competitors	and	customers � 0.108 ∗ Attention	to	the	customer
� 0.086 ∗ 	Technological	changes � 0.0095 ∗ 	Intermediaries	of	Innovation � 0.094
∗ Use	open	business	 

Choosing	technology
� 0.0088 ∗ The	complexity	of	technology � 0.085
∗ Exploiting	the	knowledge	of	competitors	and	customers � 0.073 ∗ open	innovation � 0.1
∗ technological	changes	 

Collaboration	with	customers	and	users
� 0.1 ∗ Organizational	Culture � 0.088 ∗ Use	open	business � 0.062 ∗ Publishing	Knowledge
� 0.096 ∗ 		Attention	to	the	customer		 

Collaboration	with	customers	and	users
� 0.1 ∗ Organizational	Culture � 0.088 ∗ Use	open	business � 0.062 ∗ Publishing	Knowledge
� 0.096 ∗ 	Attention	to	the	customer			 

Competition � 0.071 ∗ Technology	intelligence � 0.083 ∗ ����	����������	 
Experts � 	Rate	of	expert	increase � 	Rate	of	expert	reduction 
Exploiting	the	knowledge	of	competitors	and	customers � 0.0055 ∗ 		Integration 
Foreign	Knowledge	Resources � 	Rate	of	increasing	foreign	knowledge	 
Ideas � �Attract	ideas � 0.11 ∗ 	Experts� � Rate	of	ideas	reduction		 
Individual	factors � 0.067 ∗ Reward	 
Integration � 10 � 	RAMP�5	, 1390	, 1404� 
Intermediaries	of	Innovation � 20 � RAMP�6, 1390	,1404�	 
�� � 20 � RAMP�5, 1390, 1404�	 
Open	innovation � 0.097 ∗ Exploiting	the	knowledge	of	competitors	and	customers � 0.093 ∗ Ideas	 
Organizational	Culture � 0.072 ∗ Staff	training 
Publishing	Knowledge � 0.06 ∗ 	Foreign	Knowledge	Resources   
R	&	D	outside	the	organization

� 0.105 ∗ The	relationship	between	industry	and	universities	and	research	centers 
Rate	of	expert	increase

� Staff	training � �0.1
∗ The	relationship	between	industry	and	universities	and	research	centers� � �0.1
∗ Publishing	Knowledge� 

Rate	of	expert	reduction � 0.1 ∗ Competition 
Rate	of	ideas	reduction � 0.1 ∗ use	non � open	business 
Rate	of	increasing	foreign	knowledge � R	&	D	outside	the	organization 
Reward � 0.063 ∗ Organizational	Culture 
Staff	training � 0.1 ∗ The	relationship	between	industry	and	universities	and	research	centers 
Technological	changes � 0.083 ∗ Technology	intelligence 
Technology	intelligence � 0.08 ∗ IT � 0.106 ∗ Experts 
The	complexity	of	technology � 40 � RAMP�15, 1390, 1404� 
The	relationship	between	industry	and	universities	and	research	centers � SMOOTH3I�50, 6, 5� 
use	non � open	business � SMOOTH3I�	5, 6, 20� 
Use	open	business

� 0.059 ∗ Organizational	Culture � 0.067 ∗ Publishing	Knowledge � 0.1 ∗ Choosing	technology
  

  نمودار جریان پژوهش -9

هاي معلولی و تشریح برخی از حلقه -پس از تهیه نمودار علی

نمـودار جریـان   هاي فـوق،  طور کامل و با استفاده از فرمولآن به

نشـان داده   11 شـماره  له پژوهش در شـکل ئتهیه شده براي مس

  شده است.
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  :  نمودار جریان11 شکل

  

خوبی رابطه بین عوامل مسئله پژوهش به 11شکل در نمودار 

شده در این پژوهش کـه از  شده است. مدل پویاي ارائهنشان داده

ها را براي مانشده، درصدد است که سازنظرات خبرگان استخراج

  یاري دهد. افزایش نوآوري باز
  

  تست مدل و سنجش اعتبار آن -10

افزار ونسیم مدل استفاده شده در این پژوهش را مورد نرم

  تأیید قرار داده است. 
  

  تجزیه و تحلیل سناریوها -11

تـرین  اندازه مدل، مهـم در این مدل براي ممانعت از پیچیدگی بی

ثر بر موفقیـت حـوزه نـوآوري بـاز در حـوزه      عوامل براساس اولویت ا

وارد مـدل شـده    گـان استان یزد با توجه به نظر خبر صنعت کنجدي

لذا مدل به خوبی وضعیت سیستم و تعامل اجزاي کلیـدي آن   ؛است

آوري اطالعات از طریق مطالعـات و  کشد. پس از جمعرا به تصویر می

ي در مورد نحـوه  دیمتل فاز روشنظرخواهی از خبرگان با استفاده از 

هـاي از پـیش تعیـین شـده در     ارتباط بین متغیرها، به کمک فرمول

دیمتـل   روشزمینه موردمطالعه یا به کمک توابع عددي کـه نتیجـه   

، معادله رابطه بین متغیرهـا تشـخیص داده شـده و رفتـار     استفازي 

نمـودار جریـان    کـه اکنـون   مدل مورد مشاهده قرار گرفتـه اسـت.  

معلـولی تهیـه    -منطقی، مصاحبه و نمودار علیبراساس یک روند 

، اقدام به بررسی سناریوهایی در رابطه با ایجاد نوآوري باز در هشد

  .شودحوزه صنعت کنجدي استان می

  هاي نوآوري سناریو اول: افزایش میزان واسطه - 1- 11

ثیر زیادي بر نوآوري باز هاي نوآوري تاوجه به اینکه واسطهبا ت

نوآوري  و یا هاي نوآوريثیر افزایش واسطهاسمت تدارد، در این ق

  . خواهد گرفتباز مورد بررسی قرار 

وکـار  سیس، مدل کسـب اهاي تازه تبه تازگی تعدادي از بنگاه

سازي نـوآوري  ها براي پیادهخود را بر مبناي کمک به سایر بنگاه

اي هـا را کـارگزاران واسـطه   اند. اگـر ایـن بنگـاه   باز متمرکز نموده

ها به صورتی است که هـم بـه   موریت این بنگاهاآوري بنامیم، منو

هـاي صـاحب ایـده و نـوآوري در بازارسـازي و      نوآوران و شـرکت 

هـاي  نمایـد، هـم بـه بنگـاه    هایشان کمـک مـی  سازي ایدهتجاري

جستجوگر براي یافتن ایده یا راهکارهاي مناسب مسائل روز مدد 

هـاي  د که این بنگاهگیررساند. پس جریانی دوسویه شکل میمی

-اي طی آن ایده را به بازار و بازار را به ایده راهبـردي مـی  واسطه
هـاي  آمد و ظرفیـت ها با استفاده از نیروي انسانی کارکنند. بنگاه

ها) منابع فناورانه و سطح دانش باال و سایر شایستگیداخلی خود(

یـد  هاي جدقادر به ایده گرفتن از محیط خارج، شناسایی فناوري

-ها و تطبیق آن با نیازها و ارزشو نیازهاي مشتریان و جذب ایده
سـازي و  هاي سازمان خواهند بود و بدین وسیله در جهت پیـاده 

نیـز ایـن    12شـماره   کننـد. شـکل  وآوري باز حرکت میتقویت ن

  دهد. نتیجه را به خوبی نشان می

 50هاي نوآوري را شود که اگر بتوان نقش واسطهمشاهده می

ها افزایش یافته و در توانمندي جذب ایده ،درصد افزایش داد

شود. افزایش در میزان نهایت موجب افزایش در نوآوري باز می

ي نوآوري موجب افزایش اندک توجه به مشتري نیز اهواسطه

  شود.می
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  : سناریو اول12 کلش

  

  سازيسناریو دوم: افزایش یکپارچه -11-2

سازي بر نوآوري باز مورد ثیر افزایش یکپارچهات در این سناریو

  .خواهد گرفتبررسی قرار 

هاي مناسب براي برقراري راهبردتوانند با تدوین ها میشرکت

از دانش رقبا و مشتریان داشته  يبرداري بهترسازي، بهرهیکپارچه

ي برداري از دانش رقبـا و مشـتریان، فنـاور   باشند. با افزایش بهره

و نیز موجب افزایش  هاي خود انتخابرا براي فعالیت تريمناسب

  نوآوري باز شود. 

بـرداري از  بهره ،درصد افزایش دهیم 50سازي را اگر یکپارچه

یابـد.  تـوجهی افـزایش مـی   دانش رقبا و مشتریان به میزان قابـل 

باعث افزایش اندکی در نوآوري باز و توجه  ،سازيافزایش یکپارچه

 فنـاوري ین افزایش موجب افـزایش انتخـاب   شود. ابه مشتري می

  .شودنیز می

  سناریو سوم: افزایش استفاده ازاینترنت -11-3

شناسایی و " هوشمندي فناوري شامل فرایند ،بنابر نظر پورتر 

تـرین اطالعـات   کارگیري مناسبآوري، تجزیه و تحلیل و بهجمع

دادهاي در زمینه توسعه فناوري و تغییر و تحوالت و روندها و روی

  ."محیط فناورانه است

رشد فزاینده اینترنت در افزایش منابع داده براي هوشـمندي  

کارگیري مناسب و استفاده از ابزار ثیر بسزایی داشته، بهافناوري ت

هـا بـه   فناوري اطالعات براي دستیابی و تجزیه و تحلیل این داده

یک نکته کلیدي در ایجاد هوشمندي فناوري تبدیل شـده اسـت.   

ــزان اســتفاده از اینترنــت را   ــزایش دهــیم 50اگــر می ، درصــد اف

شـماره   یابد. در شـکل ي نیز افزایش بسزایی میهوشمندي فناور

شود که افزایش اسـتفاده از اینترنـت موجـب    نیز مشاهده می 13

افزایش فضاي رقابتی و نرخ کاهش متخصص در سازمان و آگاهی 

جب افزایش توجـه بـه   شود. این افزایش مومی فناورياز تغییرات 

 ،شود. ولی همـانطور کـه از شـکل نیـز معلـوم اسـت      مشتري می

ثیر خیلی کمی بر نوآوري باز فزایش استفاده از اینترنت موجب تاا

  شود. می

ین صـنعت   -11-4  ،سناریو چهارم: افزایش میزان ارتباط ـب

  دانشگاه و مراکز پژوهشی

 ،نعتثیر افـزایش میـزان ارتبـاط بـین صـ     در این سـناریو تـا  

دانشگاه و مراکز پژوهشی را بر نوآوري باز و سایر عوامـل بررسـی   

 50کند. اگر ارتباط بین صنعت و دانشگاه و مراکز پژوهشی را می

ثیر بسزایی بر تعـداد افـراد   ، افزایش موجب تادرصد افزایش دهیم

شـود. افـزایش ایـن    متخصص در سازمان و آموزش کارکنان مـی 

دانـش خـارجی و تحقیـق و توسـعه      ارتباط موجب افزایش منابع

شود. چون این ارتباط باعـث افـزایش میـزان    خارج از سازمان می

بنابراین باعث افزایش هوشمندي  ؛شودمتخصصان در سازمان می

 13شـکل شـماره   توان از شود که این نتیجه را میدر سازمان می

دست آورد. افـزایش ایـن ارتبـاط باعـث افـزایش نـوآوري بـاز و        ب
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  شود.همکاري با مشتریان و کاربران می افزایش

  سناریو پنجم: افزایش آشنایی با پیچیدگی فناوري  - 5- 11

اگر آشنایی با پیچیدگی فناوري مورد اسـتفاده درسـازمان را   

یابـد و  ي افـزایش مـی  فنـاور انتخـاب   ،درصد افـزایش دهـیم   50

وکـار  تري را نسبت بـه کسـب  ي مناسبفناورتوانند ها میشرکت

تخاب کنند. هرچه این آشـنایی افـزایش یابـد، اسـتفاده از     خود ان

یابد. براساس مـدل طراحـی   وکار باز در سازمان افزایش میکسب

ه،هر چه آشنایی با پیچیدگی فنـاوري مورداسـتفاده افـزایش     شد

یابد، همکاري با مشتریان و کاربران نیز به مقـدار انـدک افـزایش    

  یابد.می

وکـار  فاده از مدل کسـب سناریو ششم: کاهش است -11-6

  بسته

وکار در این سناریو میزان تاثیر کاهش استفاده از مدل کسب

- ها مشخص میبسته را بر روي عواملی چون نوآوري باز و ایده
  کند.

درصد  20وکار بسته را اگر میزان استفاده از مدل کسب

  شود.ها میموجب افزایش نوآوري باز و افزایش ایده ،کاهش دهیم

هـاي  سازي و واسطهسناریو هفتم: افزایش یکپارچه -11-7

  داشگاه و مراکز پژوهشی ،نوآوري و ارتباط بین صنعت

هاي دانشگاه و مراکز پژوهشی، واسطه ،اگر ارتباط بین صنعت

درصد افزایش دهیم، نوآوري باز و  50سازي را نوآوري و یکپارچه

نـش رقبـا و   ابرداري از دخارجی و بهرهها و منابع دانشب ایدهذج

  .دیابمشتریان افزایش می
  

  تحلیل حساسیت -12

تـوان  تحلیل حساسیت مدل، فرایندي است که طـی آن مـی  

زا را تغییـر داد و میـزان حساسـیت    مقادیر مربوط به عوامل برون

سایر متغیرهاي مدل را نسبت به این تغییر مشاهده کـرد. الزمـه   

-ه ایـن شـبیه  کـ  استسازي مونت کارلو تحلیل حساسیت، شبیه
. آنچـه در ادامـه مشـاهده    استسازي در نسخه پی.ال.اي ونسیم 

و تحلیل حساسیت برخی سازي مونت کارلو شبیه شود نتیجهمی

  .استزاي مدل عوامل مؤثر بر افزایش نوآوري باز ناز عوامل برو

هـا و  حساسیت متغیرهاي نوآوري باز، ایـده ، 13شماره شکل 

هـاي نـوآوري نشـان    افزایش واسطهتوجه به مشتري را نسبت به 

  دهد.می

    

    
  هاي نوآوريها و توجه به مشتري به عامل واسطه: حساسیت نوآوري باز و ایده14شکل 
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تـوان چنـین نتیجـه    می سازيبنابر نتایج بدست آمده ازشبیه

 ،و توجـه بـه مشـتري    هـا و نـوآوري بـاز   گرفت که تغییر در ایده

 75درصدي در مقابل تغییـرات   50ییرات حساسیت زیادي به تغ

  د.  هاي نوآوري داردرصدي میزان واسطه 95درصد و 

ي، تغییـرات  رهوشـمندي فنـاو   حساسیت توجه به مشـتري، 

رنـت بررسـی   و فضاي رقابتی نسـبت بـه اسـتفاده از اینت    فناوري

شود که افزایش استفاده از اینترنت به میـزان  . مشاهده میگردید

درصدي تغییراتـی   95درصدي و  75ه حاالت درصد، نسبت ب 50

ي، هوشمندي فناوري و فضاي رقابتی خواهد فناوررا در تغییرات 

  .داشت

کـه حساسـیت   شـود  مشاهده می ،براساس نتایج بدست آمده

افـراد متخصـص،    عوامل توجه به مشتري، فضاي رقـابتی، تعـداد  

منابع دانش خارجی، نـوآوري بـاز، فرهنـگ سـازمانی و آمـوزش      

 ،درصـدي ارتبـاط بـین صـنعت     50کنان نسبت بـه تغییـرات   کار

دانشگاه و مراکز پژوهشی به مراتب بیش از تغییرات سطوح دیگر 

ثیر تغییر ایـن عامـل بـر روي    شود که تایده مید همچنیناست. 

ون نوآوري باز، توجه به مشتري، تعداد افراد متخصص، چعواملی 

  .شودت دیده میفضاي رقابتی و منابع دانش خارجی در بلندمد

برداري از دانش رقبا و حساسیت بهرهدست آمده بنابر نتایج ب

ي نسـبت بـه   فنـاور مشتریان خیلی بیشتر از حساسیت تغییـرات  

ي مناسـب  سازي است. همچنین حساسیت انتخاب فناوریکپارچه

درصـدي آشـنایی بـا     50وکار باز نسبت به تغییرات و مدل کسب

. حساسـیت  استدر سازمان زیاد پیچیدگی فناوري مورداستفاده 

، همکاري بـا مشـتریان، فضـاي    فناوريتوجه به مشتري، انتخاب 

نسبت به تغییرات  وکار باز و نوآوي بازمدل کسب ها،رقابتی، ایده

                وکار بسته زیاد است.درصدي استفاده از مدل کسب 50
  

  گیرينتیجه -13

هـاي  از قطـب  پژوهش حاضر با توجه به اینکـه یـزد یکـی   

صنعت کنجدي در کشور است و اینکـه نـوآوري در ایـن صـنعت     

رشد خیلی کمی داشته، طراحی و تدوین شده است. بنـابراین در  

عوامل مؤثر بـر نـوآوري    ،ابتدا با مطالعه و بررسی ادبیات پژوهش

باز در صنعت کنجدي استان یزد شناسـایی و اسـتخراج شـد. در    

ثیر ایـن عوامـل بـر روي    متل فازي تاروش دیبا استفاده از  ،ادامه

معلـولی مربوطـه تهیـه    -سپس مدل علی یکدیگر مشخص گردید.

-شد. نمودار جریان با رویکرد پویایی سیستم تهیه و توسـط نـرم  
سازي کامپیوتري شد و اعتبار مدل مورد آزمون افزار ونسیم شبیه

هاي مربوطـه را بـا موفقیـت    قرار گرفت. پس از اینکه مدل آزمون

تلف بر روي مدل تسـت شـد و   ت سر گذاشت، سناریوهاي مخپش

  ها مشاهده شد. نتایج آن

هـاي  در سناریو اول مشخص شد که اگر بتوان نقـش واسـطه  

ها قادر به ایده گرفتن از محیط این واسطه ،نوآوري را افزایش داد

هاي جدید و نیازهاي مشـتریان و جـذب   خارج، شناسایی فناوري

هاي سازمان خواهنـد بـود و   ا نیازها و ارزشها و تطبیق آن بایده

  شود. بدین وسیله باعث افزایش نوآوري بازدر سازمان می

سازي بر نوآوري باز مورد بررسی ثیر یکپارچهو دوم تادر سناری

هایی را راهبردها بتوانند قرار گرفت و مشخص شد که اگر سازمان

تواننـد  می ،هندسازي را افزایش دتدوین کنند که بتوانند یکپارچه

برداري کرده و نوآوري بـاز را در  بهتر از دانش رقبا  مشتریان بهره

  سازمان افزایش دهند. 

ثیر اینترنت بر نوآوري باز مورد بررسی قرار در سناریو سوم تا

-گرفت و مشخص شد که افزایش استفاده از اینترنـت باعـث مـی   
نیاز شـرکت  شود تا بهتر بتوان محیط را رصد کرد و فناوري مورد

بنابراین هوشمندي فناوري و آشنایی با تغییـرات   ؛را انتخاب کرد

  یابد. تکنولوژي افزایش می

دانشـگاه و   اثیر ارتباط بین صـنعت، در سناریو چهارم میزان ت

 مراکز پژوهشی بر نوآوري باز بررسی گردید و مشخص شد که بر

ی دانشـگاه و مراکـز پژوهشـ    بـا  همکاري پژوهش این نتایج طبق

 تـرین مهم از یکی راستا این در دارد.اثیر بسزایی بر نوآوري باز ت

 برقراري ارتباط اثربخش مفهوم، این سازيپیاده جهت در اقدامات

 و دانشـگاه  میـان  اثرگـذار  ارتبـاط  .است صنعت و دانشگاه میان

 کـاربردي  تحقیقات با هادانشگاه که یابدتحقق می زمانی صنعت

 نهادینه کردن پژوهش بدون امر این و رآیندب فناوري انتقال درصدد

 متخصصان آموزشی نیازهاي برآورده ساختن همچنین، و دانشگاه در

دانشـگاه و مراکـز    ،شد. افزایش ارتباط بـین صـنعت   نخواهد برآورده

 ،شود. به بیان دیگـر پژوهشی موجب افزایش منابع دانش خارجی می

ـ   نوآورن می وآور جـذب و بـراي   توانند دانش خـارجی را از شـرکاي ن

 ،هاي تحقیق و توسعه داخلی خود استفاده کنند که ایـن امـر  فعالیت

تـر  عمق منابع دانش را افزایش داده و توانمندي نوآوري باز را شـفاف 

افـراد متخصـص در    دکند. افزایش این ارتباط موجب افزایش تعدامی

ه و دانشگا ،شود. ارتباط بین صنعتسازمان و آموزش کارکنان نیز می

مراکز پژوهشی موجب افزایش بخش تحقیق و توسعه خارج از سازمان 

  شود.و افزایش هوشمندي در سازمان می

در سناریو پنجم ارتباط بین افـزایش آشـنایی بـا پیچیـدگی     

فناوري مورداستفاده در سازمان با نوآوري باز مورد بررسـی قـرار   

 زایش آشـنایی بـا  فـ گرفت. در این پژوهش مشخص گردیـد کـه ا  
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پیچیـدگی فنــاوري مـورد اســتفاده در سـازمان موجــب افــزایش    

تري مناسب فناوريتوانند ها میشود و شرکتمی فناوريانتخاب 

  وکار خود انتخاب کنند. را نسبت به کسب

وکار بسـته بـر روي نـوآوري بـاز     ثیر کسبدر سناریو ششم تا

د وکار خوها بتوانند کسبمورد بررسی قرار گرفت. هر چه سازمان

هاي بیـرون  ها و راهيها، فناورتوانند از ایدهرا بازتر کنند، آنها می

هـاي خـود   از شرکت براي دستیابی به بازار براي پیشبرد نوآوري

ابد یها افزایش میها در این سازمانبهره ببرند. بنابراین جذب ایده

  یابد. ها افزایش میو به تبع آن نوآوري باز در این سازمان
  

  شنهادهاي کاربرديپی -14

 3با توجه به اینکه در تحلیل سناریوها مشـخص گردیـد کـه    

ي و ارتبـاط بـین   سـاز هاي نوآوري، یکپارچهعامل افزایش واسطه

ثیر بیشتري روي سطح نوآوري باز در صنعت صنعت و دانشگاه تا

  گردد تا:کنجدي دارد، لذا پیشنهاد می

وآوري از جملـه  هاي نـ هاي فعال در این حوزه، واسطهشرکت -1

ها و افراد متخصص را شناسایی نموده و با ایجاد تعامل شرکت

هـاي خالقانـه آنهـا در راسـتاي افـزایش      ، از ایدهنهابا آمثبت 

  سطح نوآوري استفاده ببرند.

سـازي اسـت.   دیگر عامل مهم در این خصوص عامل یکپارچـه  -2

 ها اهمیت بیشتري بـه خوشـه  گردد تا شرکتلذا پیشنهاد می

صنعتی محصوالت کنجدي داده و از طریق همکاري با سـایر  

هـاي خـود در حـوزه نـوآوري     واحدها بـه تقویـت توانمنـدي   

انـدازي سیسـتم   توانند بـا راه ها میبپردازند. همچنین شرکت

هاي بالقوه اسـتفاده از  مدیریت ارتباط با مشتري نیز از فرصت

  مند گردند. نظرات مشتریان نیز بهره

صنعت با دانشگاه نیـز در ایـن صـنعت هماننـد سـایر      ارتباط  -3

صنایع از اهمیت باالیی برخوردار اسـت، لـذا خوشـه صـنعتی     

هـا و  توانـد بـا دانشـگاه   فعال در حوزه محصوالت کنجدي می

مراکز تحقیقاتی ارتباطات علمی و پژوهشی برقرار نمـوده و از  

هاي دانشگاهیان در راستاي ارتقاي سـطح نـوآوري   توانمندي

هـاي فعـال در ایـن صـنعت بایـد      مند گردد. شرکتود بهرهخ
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