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 چکيده

، هانوآوری. هنگام توسعه استزنده  شگاهیباز مفهوم آزما یاز موضوعات مهم در بحث نوآور یکاخیر ی هایسالدر 

و  ساختاردهی هایراهاز  یکیوجود دارد.  های بازنوآوریتوسعه  یندهایفرا یرشد عالقه در مشارکت کاربران برا کی

ده زن شگاهیآزما ازآنجاکهزنده است.  شگاهیکرد آزمایرو، و توسعه پژوهش یندهایافر یمشارکت کاربران برا نیاداره ا

و  یاطات، خدمات بهداشتاطالعات و ارتب یمانند توسعه فناور یمتنوعهای زمینه دراست که  دیجد نسبتاً ایهدیپد

 کیزنده با فقدان  هایآزمایشگاهاست. در حال حاضر بحث  فیتوص یدشوار برا یظهور کرده، مفهوم ییتوسعه روستا

ن به دست آورد منظوربهزنده  هایآزمایشگاهاز  مندمنظامرور  کیمقاله به  نیاست. ا روروبهباز،  یمشترک در نوآور همف

 با شناخت دقیقکه  دهدمیپرداخته است. نتایج بررسی نشان  و توسعه یها در نوآورآن ییتوانا ها واز آن یدرک کامل

 هایتنو در  و ارتباط بیشتر صنعت، دانشگاه، دولت باعث ارتقای تولیدات و محصوالت توانه میآزمایشگاه زندو اجرای 

 د.شارتقای اقتصاد ملی 

 محور.کاربر ی، نوآورزنده شگاهیباز، آزما ینوآور :واژگان کليدی
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 مقدمه  -5

منزوی حاصل  هایسازمان از کمتر هاامروزه نوآوری

 یهاکهشب از نوآوری بر مثبت تأثیر . بیشترینشوندمی

 آیدمی وجودبههمکاران  از مختلف انواع از متشکل

ارند د نیاز یمتنوع منابع به نوآوری یهاشبکه [.18،22]

 رایب متنوع روابط ایجاد ناییتوا همچنین باشند، مؤثرتا 

است  مهم بسیار سازمان یک نوآوری ظرفیت توسعه

 ایفزاینده طوربه نوآوری یهاشبکه بنابراین، [.31]

 و عوامل که باز نوآوری مدل یک تمایل به استفاده از

بیشتری را نسبت به مدل سنتی در  هایفعالیت

ای . نوآوری باز جایگزینی بر[22]، دارند گیردبرمی

 آنو مزایای  [33] کندمیتوسعه معمولی فراهم 

بهتر  کارکردو  [2]بهبود ارزش کاربری  از: اندعبارت

 .[32]نوآوری 

ی نوآوری بر پایه هاشبکه، 1زنده هایآزمایشگاه

 انددهش بناها بر این پایه فلسفه نوآوری باز هستند. آن

 هوسعت ی از منابع خارج برایهایایدهباید  هاسازمانکه 

 [.2،88]نوآوری، در نظر بگیرند  سازیتجاری و

 شکل عنوان به زنده آزمایشگاه مشاهده از نظرصرف

نوآوری فناوری اطالعات و ارتباطات  از جدیدی

، یا [1،83]، ابزارهای توسعه نوآوری باز [81،83]

 مورد در پژوهشگران ؛[13،82]ی نوآوری باز هاشبکه

 اندکردهتوافق  وآورین فرایند در کاربر مرکزی نقش

 زنده کاربران نیز در آزمایشگاه [.9،83،13،12]

 هاکهشببرابر با استفاده از عوامل مختلفی در  صورتبه

 [.32] کنندمیشرکت 

 عنوانبه توانمیرا  زنده هایآزمایشگاهبنابراین 

 آن در که مجازی هایواقعیت یا فیزیکی مناطق

 -ممرد -خصوصی -دولتی بخش نفعانذی

 یهاسازمان ،هاشرکت از 8(4Ps) کنندگانمشارکت

 ادایج برای که کاربرانی و مؤسسات ،هادانشگاه عمومی،

، دانست. کنندمیهمکاری  آناعتبار  اولیه و شکل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Living Lab 

2. public–private–people partnerships (4Ps) 

 خدمات، ،هافناوری سنجش توانمیهمچنین 

واقعی  متن زندگی جدید، در هایسیستم و محصوالت

 .[82]اد کرد را نیز جزیی از این تعریف قلمد

، نوآوری را در کاربران زنده، هایآزمایشگاه در

کار هو ب دهندمیزندگی روزانه خود شکل  هایمحیط

ی نوآوری سنتی یا هاشبکهدر  کهدرحالی، برندمی

ها گرفته آن هایدیدگاه، کاربران دیده و هاآزمایشگاه

 [.1] شودمیتفسیر  نظرانصاحب وسیلهبهو  شودمی

، دکننمیبه عنوان منابع اطالعات عمل  تنهانهن کاربرا

و طراح نوآوری  دهندهتوسعهعنوان آزمونگر، بلکه به

زنده عمل  هایآزمایشگاهپایه برابری با دیگران در بر

 .[12] کنندمی

 پژوهش یچارچوب نظر -6

 شده استفاده 1مندنظامدر این مقاله از روش مرور 

به شرح  ،مرحله چهار یرادا مندنظام اتیمرور ادباست. 

 :است ریز

 طرح سوال  -6-5

 پرسش است کهمقاله حاضر در پی پاسخ به این 

 آندرک کامل از مفهوم آزمایشگاه زنده چیست؟ و آیا »

د باعث ارتقای توانمیو توسعه  یدر نوآور ییو توانا

 «؟تولیدات و محصوالت و در نتیجه اقتصاد ملی شود

 نیا نهیشیپ یفاده از بررسبا است مندنظاممرور  نیا

 .شودانجام می یموضوع در مقاالت علم

 مرتبط اتیمقاالت و نشر ییشناسا -6-6

آزمایشگاه در رابطه با  نیمقاالت الت افتنی برای

 دربرگیرندهکه  2گوگل اسکوالر داده گاهی، در پازنده

، زنوآوری با واژگان کلیدی، بسیاری از نشریات است

آفرینی وری کاربرمحور و ارزش همآزمایشگاه زنده، نوآ

مقاله  811از  شیجو قرار گرفت که بومورد جست

از ) هاپروتکلاز اعمال بعد پس سمرتبط به دست آمد، 

3. Systematic review  

4. google scholar 



 31ن ، تابستا26شماره  هیافتر
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و ( یو محدوده زمان هاژورنالنظر اعتبار مجالت و 

مورد مقاله  22 درمجموع ،مقاالت دهیچک یبررس

 بررسی قرار گرفت.

 مطالعات تيفيک یابیارز -6-9

انتخاب  یجو براوجست یهاپروتکلمرحله  نیدر ا

 :دمبنا قرار داده ش نیبر ا ن،یمقاالت الت ترینباکیفیت

 و داده معتبر هایپایگاه انیم انتخاب مقاالت از -

 .3با ارجاع باال

 منتشرشده 8119-8133 هایسال نیمقاالت ب -

 باشند.

 هایافتهگزارش  -6-4

مفهوم درباره  مطالب آوریجمعمرحله ضمن  نیدر ا

سعی شده است مطالبی که بیشترین ، آزمایشگاه زنده

د و نانتخاب شو ،دناشتراک و اهمیت را در مقاالت دار

ان واژگدر نهایت به بیان مفهوم آزمایشگاه زنده و سایر 

 و پاسخ به آنمرتبط و درگیر با  متغیرهایو  کلیدی

 پژوهش پرداخته شده است. پرسش

 مبانی نظری -9

 زنده شگاهیهوم آزمامف -9-5

دانشگاه در برای نخستین بار ( 8113)چسبرو 

 وی .معرفی کردرا نظریه نوآوری باز  برکلی کالیفرنیا

 رسیدن به منفعت دربرای یک مهم نوآوری باز را 

عصر در  هاسازمان چگونهکرد که  بیانو  ارائهفناوری 

 هایگذاریسرمایه ،پژوهشو  توسعهدر  حاضر

 ،االافراد با قابلیت بمندی از با بهره و ندکنمی مدتبلند

. کنندمی خودنوآورانه  هایایده به توسعهرا قادر  هاآن

 را حمایت هاآن ،مالکیت فکری راهکارهایبا  همچنین

و توسعه  پژوهشرا دوباره در  شدهمحقق منفعتو 

 .[38] کنندمی گذاریسرمایه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. citation 

2. Media Lab 

توسط  3559مفهوم آزمایشگاه زنده در سال 

دانشگاه  8وفسور ویلیام میچل از آزمایشگاه رسانهپر

MIT شهری معرفی  ریزیو دانشکده معماری و برنامه

ن در اکاربرکه در آغاز به مشاهده الگوهای زنده از  شد

ای از زمان، پرداخته یک موقعیت هوشمند برای برهه

رسانه یک آزمایشگاه )آزمایشگاه  [35]شده است 

است که به  MITدانشگاه  ای دررشتهتحقیقات میان

، هنر و ای، علومی، چندرسانهرایی فناوری همگهاپروژه

داده شده است. کارکنان و طراحی اختصاص 

مختلفی از مهندسی برق و های زمینه آن دانشجویان

شناسی و موسیقی و غیره دارند رایانه تا جامعهعلوم 

 ((.MIT)سایت آزمایشگاه رسانه دانشگاه 

 بهشبیه یمحیط ساخت ،زنده ایشگاهآزم اصلی ایده

 هوشمند و دسترس در اطالعات فناوری توسط خانه

های سنسور و سیمبی یهافناوری مانند پیرامون

 پیچیدههای حلراه تأیید و اولیه طرح طراحی و حساس

 ازهایی . نمونه[23] بود ارتباطات و اطالعات فناوری

 سسهمؤ دهوشمن خانه شامل زنده هایآزمایشگاه این

 است MIT در محلی آزمایشگاه و جورجیا فناوری

 باز نوآوری رویکرد یک به مفهوم آن از پس .[82]

. امروزه در اروپا [23] یافت توسعه ترکلی کاربرمحور

در حال انجام است که سعی در  مداومیک روند 

 ترآزمایشگاه زنده در استفاده گسترده سازیمتناسب

 ، گنجایش، سودمندی و قابلیتافزایش نوآوری منظوربه

ر د آنارتباطات و کاربرد  و اطالعات فناوری از استفاده

 .[35]جامعه دارد 

مورد آزمایشگاه زنده هیچ تعریف منسجمی  در

را بیان  رد، گرچه چندین نفر تعاریف خودوجود ندا

ای . در ادامه چندین نمونه از این تعاریف براندکرده

یک تعریف  در نهایت وان ها بینمایش تنوع زیاد آن

 .شودجامع بیان میپیشنهادی 
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، آزمایشگاه 3زنده هایآزمایشگاه اروپایی بنابر شبکه

محور و شناسی برای نوآوری کاربریک روش»زنده 

، کنندمیاستفاده  آنیی که در درجه اول از هاسازمان

 8هسته پروژه اروپایی هایآزمایشگاه کهدرحالی ،«است

سیستم که افراد، کاربران و  یک» نعنوارا به آن

 تا سازدمی کنندگان خدمات و محصوالت را قادرمصرف

و سازندگان  کنندهمشارکتعنوان هنقش فعالی ب

آوری ، توسعه و فرایندهای نوپژوهشدر  1مشترک

. آزمایشگاه زنده یک [2]کند ، تعریف می«داشته باشند

ک اط با یجای ارتبمنبع اجتماعی بلندمدت بهساختار و 

پروژه خاص است. در این چارچوب ساختاری، تجارب، 

ه و شرایط برای توسعه ایده نوآوری ساخت هارویه

 ارائه را تعاریف دیگری پژوهشگرچندین  .دشومی

شناسی، اریکسون و همکاران : از دیدگاه روشاندکرده

( بر این باورند که آزمایشگاه زنده به یک روش 8119)

مانند ها نوآوریآن دارد که در اشاره  2و توسعه پژوهش

های ، در همکاریهایا برنامه حصوالتخدمات، م

یید زندگی واقعی ایجاد و تأ هایمحیطمنظوره و چند

و جامع  کاملها یک تعریف . گرچه آن[35] شوندمی

ر ها دنقص تعریف آن ، امااندداده ارائهاز آزمایشگاه زنده 

آزمایشگاه زنده  شناسیروشهای عدم توصیف گام

عنوان یک آزمایشگاه زنده را به ،9است. بالون و همکاران

 زندگیهای در زمینه فناوری آن در محیط آزمایش که

تولیدکننده »کاربران  واقعی شکل داده شده است و

. عالوه بر اند، تعریف کردهشوندمیمحسوب  «3مشترک

عنوان ، آزمایشگاه زنده را به2فیورستین و همکاران ،این

نفعان همه ذی آنکه در  مندنظامیک دیدگاه نوآوری 

 فرایند در مستقیم طوربه برنامه در یک محصول یا

 رو،این . ازندنکمی، توصیف کنندمی مشارکت توسعه

 روش، یک عنوان به دتوانمی زنده آزمایشگاه مفهوم

نوآوری  دیدگاه یا و محیط عرصه، سیستم، سازمان،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. European Network of Living Labs (ENOLL) 

2. European project Core Labs 

3. co-creators 

4. R&D 

بر پایه ، 2برگوال و همکاران .دشو دیده مندنظام

 ارائه را یترتجربیاتشان در این عرصه تعریف جامع

یک آزمایشگاه زنده یک »که  کنندمیو بیان  دهندمی

شناسی، عرصه( و یک رویکرد )روش محیط )محیط،

ها تعریفشان را آن ،رویکرد نوآوری( است. عالوه بر این

ه زند هایگاهآزمایش کنندهبر پایه اجزا و اصول مشخص

 :تاس زیر شرح به هاآن تعریف . بنابراین،اندبنا کرده

محور، شگاه زنده، یک محیط نوآوری کاربرآزمای»

و تمرین روزانه است، با پژوهش  ساخته شده برمبنای

ر کاربر د تأثیرایجاد ارزش پایدار،  هدف بارویکردی که 

یندهای نوآوری باز و درگیر شدن همه شرکای فرا

 .«کندمیدر محیط زندگی واقعی را تسهیل مرتبط 

تفاوت اصلی بین رویکرد آزمایشگاه زنده و سایر 

نده گاه زمشارکت کاربر این است که آزمایشهای رویکرد

 درمحور با کاربران واقعی و یک دیدگاه نوآوری کاربر

که آزمایش درحالیزندگی واقعی است،  زمینه

 .[23]ند کهای کاربر واقعی را فراهم میتجربه

 طور کلی آزمایشگاه زنده در دو معنی تعریفهب

یکی اینکه یک محیط نوآوری است که کل  ؛شودمی

آفرینی زش در توسعه خدمات نوآوری در همزنجیره ار

ی، مشارکت دارد. در زندگی واقع زمینه دربا کاربران 

شناسی و رویکرد نوآوری عنوان یک روشتعریف دوم به

 .[29] است مندنظام

 آمده پدید شهری زمینه در زنده آزمایشگاه مفهوم

( غیره و شهر ساختمان،) آزمایشگاه محیط که است

 را واقعیهای داده روی کار و آزمایش دتوانمی

 و انرژی اقتصاد،)ها زمینه وها شهر. کند پذیرامکان

 اطالعات و ارتباطات هایفناوری علت به( غیره

 اکنشو امکان زنده ایشگاهآزم و کنندمی تغییر سرعتبه

 .[15] دهدمی را تغییرات این به

5. Ballon et al (2005) 

6. coproducers 

7. Feurstein et al (2008) 

8. Bergvall-Kåreborn et al (2009) 
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آزمایشگاه زنده وجود  شروع به توسعهدو دلیل برای 

 ریفناو کاربران دارد: یکی تغییر الگوهای مصرف میان

دلیل دوم این واقعیت است  است و ارتباطات و اطالعات

 و اطالعات فناوری توسعه یهاپروژهکه بسیاری از 

بسته انجام شده که  هایمحیطنتی در س ارتباطات

علت تعامل محدود و با تأخیر با بازار، شکست به

. هنگام اشاره به تغییر در الگوهای [23]اند خورده

در میان کاربران فناوری د توانمیمصرف، تغییر و تحول 

دیده  شارکت در جوامع بزرگاطالعات و ارتباطات در م

گل ارث، لینوکس، گوبوک، ، در فیسبرای مثال شود؛

له وجود این مسئ 3پدیاتیوب و ویکیزندگی دوم، یو

  دارد.

همه شواهد موفق از چگونگی تالش مشترک ها این

با ارزش، مانند محتوا، های کاربران در ایجاد دارایی

رو کاربران از این محصوالت، خدمات و غیره هستند. از

ن محتوایی منفعل به حالت فعال کنندگامصرف

آیند می خدمات و محتواها در وریدر نوآفرینی آهم

[29]. 

مشارکت افراد در  یزنده برا شگاهیآزما -9-6

  و توسعه پژوهش

ر حالی ظهور و توسعه جدید د پژوهشرویکردهای 

وان افراد درگیر در آزمون عنکردند که کاربران به

 عنوان افراد قادر بهشدند، بلکه بهکارکردها مشاهده نمی

 شدند.می ر ایجاد ارزش در نظر گرفتهمشارکت د

دالل کرد که آزمایشگاه زنده ویلیام میچل است

، پژوهشمحور برای دهنده یک روش کاربرنشان

 درپیچیده های حل، اعتبار و اصالح راهسازینمونه

او چندین مزایای بالقوه برای  است. زندگی واقعیزمینه 

یی کرد شناساهای زنده در آزمایشگاهمشارکت افراد 

 هستند:زیر شامل موارد  که [19]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Facebook, Goggle Earth, Linux, Second Life, YouTube, 

and Wikipedia 

2. SME 

3. Co-creation 

4. De Ruyter et al (2005) 

ای هتوسعهای یندافر منظوربهکاربران  سازییکپارچه. 3

 برای اطمینان از ارزیابی بازار قابل اعتماد

 فناوریو  وکارکسب کاهش خطرهای. 8

ی کوچک هاشرکتآزمایشگاه زنده برای سودمندی . 1

  ،واردان استو تازه هاسازمان، میکرو8و متوسط

ی گذارند بدون سرمایهتوانمیها آن که حالی رد

 آمیز، منابع را به اشتراک بگذارند.مخاطره

ند دسترسی به یک پایگاه توانمیی بزرگ هاشرکت. 2

 داشته باشند. هاایدهی از تروسیع

فرایندهای طراحی تجارت کاربران در آزمایشگاه . 9

 زنده

 اهشگیآزمادر یک پژوهشگران به گفته بسیاری از 

برای نوآوری باز باید موارد زیر مشارکت افراد  یزنده برا

 را در نظر گرفت: 

 تجارب کاربر -

 تجربه یطراح -

 [19] 3ینیآفرهم ارزش -

که آزمایشگاه  کنندمیبیان  2دی رویتر و همکاران

جربه ت چگونگیروی ترکیبی از یک مکان متمرکز زنده 

برای ر در آزمایش یک محصول یا یک خدمت، کارب

 دانش صورتبهگرفتن تجارب طراحی قبلی است که 

و کاربران در ایجاد ارزش  شودمیتجربی فرموله 

است که در یک . این بدان معنکنندمیمشارکت 

ی طراحهای یندشگاه زنده، تجارب کاربر تمامی فراآزمای

 دهد.می تجربی را پوشش

 تجارب کاربر -9-6-5

 نخستین ،3به نقل از هاسنزاحل و ترکتینسکی 9آلبن

محصوالت تعاملی  زمینه در کاربرتجارب  کنندهمعرفی

که افراد در را ی هایجنبهتجارب کاربر تمامی » بود:

 ؛دهدمی پوشش ،استفاده از یک محصول تعاملی دارند

5. Alben (1996) 

6. Hassenzahl & Tractinsky (2006) 
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، درک اینکه کنندمیرا احساس  آنقبیل: چگونه  از

چه  آن، در هنگام استفاده از کندمیچگونه کار 

، دنکنمیورده ، چگونه اهدافشان را برادارنداحساسی 

ها مناسب است و چگونه استفاده آن زمینه درچگونه 

 3. پتریلی و ناتکندمیها کمک به کیفیت زندگی آن

عنوان یک مفهوم فراگیر که تمامی تجارب کاربر را به

است، تعامل کاربر با یک محصول تعاملی  هایجنبه

درک، آموخته و  آنه ک: چونندنکمیتشریح گونه این

 .شودمیاستفاده 

 طراحی تجربه -9-6-6

مکاران ( به نقل از دیرویتر و ه8111آرتز و مارزانو )

عنوان عمل طراحی ( طراحی تجربه را به8119)

، با هایندها، خدمات، رخدادها و محیطمحصوالت، فرا

اسب متنهای حلروی کیفیت تجربه کاربر و راهتمرکز به

، به نقل از (8118. مالکه )کنندیمفرهنگی تشریح 

تجربه کاربر را های یند(، مدل فرا8119دسمنت )

سازی تجربه معرفی تشریح و چهار بعد برای مدل

: سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده، کندمی

همچنین و جذابیت تصویری. او  8کیفیت لذت باورانه

گیری نوآوری خود جهت اندازههای برای مدل

ر طول تجارب تعاملی و با اشاره به کار وارد احساسات د

 ( بیان8119( و برانکو و همکاران )8111و مارسدن )

ت ثب برایفیزیولوژیکی  -روانیهای دارد که از روشمی

عاطفی و عوارض هیجانی های واکنشهای فرایند

 استفاده شود.

 آفرینیارزش هم -9-6-9

فی مختل هایجنبهدر واقع محصوالت و خدمات از 

از قبیل، اقتصادی )مانند هزینه  ؛کنندمیایجاد ارزش 

 یفناورسطح باال،  فناوریکم، لوکس(، فناوری )مانند 

سطح پایین(، اجتماعی )مانند شبکه(، عاطفی )مانند 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Petrelli & Not (2005) 

2. Hedonic quality 

سرگرمی(،  فرهنگی )مانند مد، هنر و احساسات(،

 )مانند دانش(، سازمانی )مانند باز بودن، توزیع، آموزشی

 طسته به اجتماع )مانند انرژی کارامد، محیجهانی(، واب

فن یک تل ،عنوان مثالزیست سازگار، فراگیر بودن(؛ به

ر ه که افراد در کندمیهمراه یک ارزش اقتصادی تولید 

و یک ارزش اجتماعی که در دسترس هستند کجا در 

از همکاری های هر زمان و هر مکان با توجه به قابلیت

 تعامل با یکدیگربه  های ارتباطیکلطریق پروت

آفرینی توانایی کلی هم طوربهپردازند. می

یا سفارشی کردن تجربیات  کنندگان برای ایجادمصرف

شده ارائهخود برای استفاده از محصوالت یا خدمات 

 .[19]دهندگان است ارائهتوسط 

 شناسی آزمایشگاه زندهروش -9-9

 مرحله شامل چهار آزمایشگاه زنده شناسیروش

 و ارزیابی، انتشار اولیه، طراحی انداز،چشم :شونده کرارت

 به آن اشاره شده است. (3شکل ) که در است تصویب

 

 
 [91] شناسی آزمایشگاه زندهروش -5شکل 

 ینوآور ایجاد یبراکنند که بیان می 3پالوت و پاوار

( برای 3شناسی شکل )از روش دیبادر یک محصول 

 .[19]نده استفاده کرد اجرای کامل یک آزمایشگاه ز

3. Pallot & Pawar (2012) 
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 یريپو  5زنده سيزل لب هایآزمایشگاهبررسی  -9-4

 2فعال

المللی ساله بین چندین کارکرددو مورد از 

 :شوندمیآزمایشگاه زنده به اختصار در زیر معرفی 

 سيزل لب -9-4-5

لمللی افرم همکاری بین، یک شبکه و پلتسیزل لب

اه در حوزه آزمایشگاه زنده مبتنی بر علم و دانشگ

اجتماعی تلفن همراه است. سیزل لب از یک های رسانه

 روی رسانه اجتماعیروژه تحقیقاتی آزمایشگاه زنده بهپ

 ،2( در دانشگاه التو فنالند1تلفن همراه )اوتا سیزل

 .[85،89] گیردمیسرچشمه 

مایشگاه زنده رسانه و آز پژوهشیک  ،اوتا سیزل

 اینگاه التو است. حل دانشهمراه در ماجتماعی تلفن

رسانه اجتماعی مانند خدمات  هایمجموعه زیرساخت

خدمات کاربر رسانه اجتماعی  رسانه اجتماعی مرکزی و

 برای مثال، خدمات رابط ؛کندمیمرکزی را فراهم 

یک خدمات مرکزی است  که 9آلتو اجتماعی

. تا به کندمیاجتماعی را فراهم  هایشبکه کارکردهای

نهایی خدمات رسانه اجتماعی مانند حال پنج کاربر 

Ossi  وKassi محیط و آناز  پسجود دارند. و ،

 اوتا سیزل در چین )دانشگاه هایآزمایش

BUPTBeijing ارتباطات(، آفریقا )دانشگاه  و پست

Nairobi( و آمریکا )دانشگاه Berkeley ) تکرار شد که

 و NairobiSizzle و BeijingSizzleهای به نام

CalSizzle  [21]معروف هستند. 

 پيری فعال -9-4-6

وی رچین و فنالند بهپروژه همکاری آزمایشگاه زنده 

مراقبت پیری  پژوهشارتباطات که  و اطالعات فناوری

 .کندمیرا فعال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. SizzleLab 

2. Active Aging 

3. Otasizzle 

4. Finland Aalto University 

5. ASI 

پیری یکی از مشکالت جدی است که در حال حاضر 

ی بهداشت هایمراقبتبنابراین  رو است،روبه آنجهان با 

اصلی تحقیق آزمایشگاه  هایحوزهکی از از افراد پیر ی

یک توسعه مشترک، »پیری فعال . [33،32]زنده است 

 هدف باهدایت و طرح پژوهشی بین چین و فنالند 

بخشی فناوری اطالعات و ایجاد، مطالعه و اعتبار

 هاییحلراهارتباطات جدید است که مفاهیم خدمات و 

و  سرعت در حال پیر شدن چینرا برای جمعیت به

ه خالف پروژبر«. کندمیفنالند و کشورهای دیگر فعال 

هی. تا دانشگا تجاری استسیزل لب، این پروژه بیشتر 

 ی کوچک وهاشرکت ویژهبه بسیاری از شرکای تجاری،

 یک در نهایت در این پروژه مشارکت دارند که 3متوسط

ایجاد  «2دهکده زندگی فعال»به نام  غیرانتفاعیشرکت 

 پژوهشیسسات از مؤ ئتالف تجاریشد. این یک ا

و ( playground )شرکت هاشرکت)دانشگاه التو(، 

 -دولت )شهر اپسو( است که یک مشارکت عمومی

خصوصی به اصطالح آزمایشگاه زنده است. در نهایت 

 یبهداشتی و ارتقا هایمراقبتاین پروژه باعث ارتقای 

 نگهای و ووهان شد.اپکن، ش شهرهایجامعه چین در 

از  هاییشبکهعنوان زنده به هایآزمایشگاه -9-1

 نوآوری باز

قرار تمعماری مفیدی برای اس ،زنده هایآزمایشگاه

 هاشبکهعنوان ها باید به. آندهندمی ارائهنوآوری باز 

گیرند، زیرا نوآوری باز بر پایه همکاری مورد بررسی قرار 

، یک نقش مشابه و کنندهمشارکتو هر  است داوطلبانه

  2ن حال مولر و همکاران. با ای[38،23]متناسب دارد 

 ترفعالبر این باورند که ممکن است یکی از طرفین 

بر همکاری ایجاد نوآوری تسلط یابد.  آنشود یا عالیق 

چهار نوع آزمایشگاه زنده  و همکاران 5لمینم ،در نتیجه

6. SMEs 

7. Active Life Village 

8. Möller et al (2008) 

9. Leminen et al (2012) 
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 نندکمیرا بر این پایه که چه کسانی عملیات را هدایت 

دارند، پیشنهاد بیشتری حاصل از نوآوری  یا منافع

 کنندههدایت، دهندهارائه کنندههدایت ؛کنندمی

 هکنندهدایتکاربرنده و هب کنندههدایت، سازتوانمند

 سازمان و ساختار ،هافعالیت نظر از عوامل . این3کاربر

 کنندههدایتعامل  .هستنداز یکدیگر  خود، متفاوت

عهده دارد، اما اگر  تنها وظیفه هماهنگی را بر

قادر به درک واحد و نهاد نباشد باعث  کنندههماهنگ

و شبکه قادر به ایجاد ارزش  شودمیناکارامدی شبکه 

 یبسیار اهمیت از موضوع . این[82]برای اعضا نیست 

 ارتقای و شروع مسئولیت عامل، یک که استبرخوردار 

 .گیردمیرا بر عهده  زنده آزمایشگاه هایفعالیت

 بر زنده آزمایشگاه باز، نوآوری الگوی با زمانهم

 نوآوری در منبع یک عنوانبه خارجی هایایده مفهوم

 از نخست درجه در رویکردی چنین .ترسیم شد

 خدمات و محصوالت به که نوآوری یندهایفرا

 هگونهمان. کندمی، حمایت شودمی منجر استفادهقابل

 طورهب زنده، ایشگاهآزم رویکرد یک بیان شد در که قبالً

 و دولتی شرکای کاربران، ،هاشرکت ،پژوهشگران مثال

 نوآوری یندهایفرا در ظهور حال در فناوری نفعانذی

. برگوال [2] کنندمی همکاری واقعی محیط دنیای در

را در  باز یزنده با نوآور شگاهیآزماتفاوت  8و همکاران

 .کنندمی( در سه مورد بیان 3جدول )

 مقایسه آزمایشگاه زنده با نوآوری باز -5جدول 

 نوآوری باز آزمایشگاه زنده

 با 1کنندهمصرف به وکارکسب

 کاربر مشارکت بر روشن تمرکز
 2وکاروکار به کسبکسب

 وکارروی مدل کسبهتمرکز ب روی محصول/خدماتهتمرکز ب

یندهای اورودی خارجی در کل فر

 نوآوری

روی هتمرکز ورودی خارجی ب

 ها و فناوریهاید

 

 گذاریاشتراک به و هماهنگی هایفعالیت منظوربه

 هایآزمایشگاه اروپایی یک شبکه یادگیری، تجارب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. provider- enabler- utilizer and user-driven. 

2. Bergvall-Kåreborn et al (2009) 

است. در حال حاضر  یافته توسعه( ENOLL) زنده

از سه موج  پسآزمایشگاه زنده،  385شبکه متشکل از 

زنده بوتانیا و  هایآزمایشگاهجذب نیرو است و هر دو 

ده زن هایآزمایشگاه اروپایی شبکه یاز اعضاهالمستند 

(ENOLL.هستند ) 

در حال انجام در  هایفعالیتبرای هماهنگی 

 هایآزمایشگاه اروپایی شبکه یک ایجاد  سرتاسر اروپا و

 هایآزمایشگاهزنده، یک پروژه ایجاد همکاری به نام 

توسعه داده شد. از  8112و  8113 هایسالهسته در 

افزایش بینش به  هدف باادی گزارش این پروژه تعد

، 23، 21 ،2، 2]ارائه شده است آزمایشگاه زنده، پدیده 

28]. 

 گيرینتيجهبندی و جمع -4

و توسعه از  پژوهش هایپارادایماز تغییر  پس

ناشی از حضور  ءنوآوری بسته به سمت نوآوری باز، خال

یند نوآوری و شکاف بین نیاز بازار و فشار امشتری در فر

 هایزیرساختداشت تا  آنکشورها را بر  ،فناوری

و به سمت طراحی  کردهنوآوری خود را بازطراحی 

از  .کنندنفعان حرکت متشکل از تمامی ذی یاشبکه

تمامی  آناین طریق زیرساختی پدید آمد که در 

بازیگران چرخه نوآوری از دولت تا مشتری در تعاملی 

برطرف شود و  ءتا این خال آمدند همسیستمی گرد 

 های زنده پدید آمدند.بدین گونه ساختارهای آزمایشگاه

 تعریف معنی دو در زنده آزمایشگاه طورکلیبه

 لدر ک که است نوآوری محیط یک اینکه یکی ؛شودمی

 با آفرینیهم در نوآوری خدمات توسعه ارزش زنجیره

 در. دارد مشارکت واقعی، زندگی زمینه در کاربران

 ینوآور رویکرد شناسی وروش یک عنوانبه دوم تعریف

یک  صورتبههای زنده اگر است. آزمایشگاه مندنظام

کی فیزی صورتبهمکان و محیط در نظر گرفته شوند هم 

. در حالت مجازی شوندمیمجازی اجرا  صورتبهو هم 

3. B2C 

4. B2B 
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 مندنظامشناسی عنوان یک روشها بهتوان از آنمی

 بهره برد.

 صورتبهدر آمریکا  ین بارنخستآزمایشگاه زنده 

ر دعملی  صورتبهبار  نخستینرسمی مطرح اما برای 

کار گرفته شد. در اروپا این مطلب بسیار دنبال هاروپا ب

 صورتبهجایی که افزایش نوآوری  شود، تاشده و می

منجر ( ENOLLشبکه به ایجاد شبکه اروپایی نوآوری )

ورها بین کش بیشتر به دنبال ارتباط هاانجمنشد. این 

آزمایشگاه زنده در کشورهای به و ایجاد ارزش هستند. 

ود. شسازی نگاه میتجاری صورتبهآمریکایی بیشتر 

و  کنندگانمصرف به دنبال این هستند که چگونهها آن

 .نددارنگههای خود راضی کاربرانشان را مطابق با نوآوری

د رطورکلی به علت اینکه آزمایشگاه زنده یک رویکبه

، استو یا یک سازمان ایجاد ارزش بر مبنای کاربر 

های الزم در صنعت و نوآوری هاپروژهدر  آنتوان از می

 صورتبه یک مکان و محیط نوآوری و هم صورتبههم 

باعث  امر شناسی پژوهش استفاده کرد. اینروش

بران کار طور عمدهبهشود تا منابع انسانی صنعت که می

ا تعامل ب هایجنبهتند بتوانند تمامی ها هساین نوآوری

چگونه درک، اینکه یک محصول تعاملی را، اعم از 

 ،د را بیاموزند. عالوه بر ایننشوآموخته و استفاده می

تواند باعث بهبود ایجاد ارزش در بازخور تجربه کاربر می

علت استفاده از این تجربیات ها شود و بهنوآوری

تعامل کاربر و محیط،  از قبل و همچنین شدهطراحی

 کمتر شود. هاپروژهاحتمال شکست 

 طور که صنعت اروپا نشان داد، ایجاد شبکههمان

باعث رشد اقتصادی و پیشرفت  ،اروپاآزمایشگاه زنده 

صنعتی در این قاره شد. تجربه موفق این سیستم نشان 

، با ایجاد آنمناسب  سازیبومیدر صورت  دهدمی

بخش  توانمندسازیبا  انتویهایی مچنین شبکه

و توسعه در پارادایم نوآوری باز باعث ارتقای  پژوهش

تولیدات و محصوالت و در نتیجه اقتصاد ملی شد. یکی 

های پیشرو و مناسب برای این زیرساخت، تمرکز از نظام

محور است که در ایران نیز بر نظام آموزشی پژوهش

اسب میان تعامل من نبوداما  ،چند ساله دارد ایسابقه

ها، صنعت و مشتریان جمله دانشگاه ازمراکز پژوهشی 

دلیل عدم اعث شده است تا این روش آموزش بهب

اثربخشی مناسبی  ،شناسایی نیازهای بازار و صنعت

 نداشته باشد.

 در زیرساختکه  دهدمینشان  هابررسی

و  پژوهشهای خالقانه برای ، ایدههای زندهآزمایشگاه

 به شدنتبدیلبا  که شده ایجاد توسعه دانشگاهی

تواند باعث خودکفایی کشور و ایجاد محصول جدید می

صادرات و افزایش درآمدهای دولت از طریق  هایفرصت

تورم علمی کشور و افزایش  ،مالیات شود. از سوی دیگر

محور آموزش یهاتعداد دانشجویان دکترا در قالب طرح

علمی باعث  هایظرفیتمحور، ضمن افزایش و پژوهش

افزایش توقع کارکرد نیروی متخصص شده است. اجرای 

های آزمایشگاهزیرساخت درست این چرخه )در قالب 

تواند متضمن درآمدزایی و سوددهی بیشتر می (زنده

ا ر ایانگیزهمراکز تولیدی و خصوصی شود. این امر 

و توسعه خصوصی  پژوهشایجاد خواهد کرد تا مراکز 

 و گرفته شکل ترییطور جدری باز بهدر پارادایم نوآو

این نیروهای علمی  زاییاشتغالمحیط مناسبی برای 
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Abstract 

Recently, the concept of living lab is considered as one of the important issues related to the subject of 

open innovation. Since the innovation, there’s a growing interest among the users about taking part in 

open innovation development processes. The utilization of living lab is one of the ways to structure and 

manage these partnerships in the research and development processes. Since the living lab in various 

areas such as information and communication technology development, health services and rural 

development is relatively a new phenomenon, so it is a difficult concept to describe. Currently, the topic 

of the living lab in the area of open innovation is facing with the lack of a common understanding. This 

paper presents a systematic review of the concept of living lab in order to provide a thorough 

understanding of this topic and its capacities for innovation and development. The results indicate that 

possessing precise knowledge about living lab and utilization of it can improve production and the 

linkages between academic, industrial and public sectors which will ultimately lead to the improvement 

of the country’s overall economy. 

Keywords: Open Innovation, Living Lab, User-Centered Innovation. 
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