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آرایهشناسی نوآوری باز
امین پژوهش

جهرمی*1

 .1استاديار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

تاریخ پذیرش97/11/22 :

تاریخ دریافت97/7/1 :

چکیده
عالقه به مفهوم «نوآوري باز» در دهه اخیر افزایش چشمگیري پیداکرده ،اما ادبیات گسترده این موضوع از تنوع بیشتري برخوردار
است از آنرو که نوآوري باز ،مفهومی « فازي» است و مرزهاي دقیقی با نوآوري بسته ندارد .به بیاندیگر هر فرایند نوآوري می
تواند هم تا حدودي «باز» تلقی شده و هم تا حدودي « بسته»؛ بنابراین نوآوري یک طیف است و نه یک مرزبندي دقیق .یکی از
راههاي تألیف برداشتها از نوآوري باز ،کاربرد آرایهشناسی است .هدف این تحقیق نیز آرایهشناسی نوآوري باز با استفاده از ادبیات
موضوعی است .این تحقیق از نظر هدف ،مروري ،از نظر نوع ،کیفی و با توجه نحوه گردآوري دادهها ،کتابخانهاي و مبتنی بر مطالعه
منابع اطالعاتی برخط است .مقاله ضمن مروري مختصر بر مفهومشناسی نوآوري باز و مدیریت دانش ،تالش میکند با بهرهگیري
از آخرین دستاوردهاي ادبیات موضوعی در حوزه آرایهبندي نوآوري باز ،به گردآوري این متون دست یابد .آرایهشناسیهاي ارائه
شده افزون بر کمک به درک اصطالحات این حوزه ،در قالب طرحوارهها و با امکان مقایسه شباهتها و تفاوتها میتواند بهعنوان
ابزار تصمیمگیري استفاده شود.
کلیدواژهها :آرایهشناسی ،مدیریت دانش ،نوآوري باز.
و سایرین عمدتاً با محدودیت در حوزههاي مالی و فنی
مواجهاند ،بنابراین نیازمند همکاري با سایر شرکتها براي
دسترسی به منابع جدید درآمدي و زیرساختهاي توزیع و
پشتیبانی محصول و خدمات هستند؛ بنابراین ،جاي تعجب
نیست که عالقه به «مفهوم» نوآوري باز در چند سال اخیر
مورد توجه ویژه قرارگرفته و ادبیات مربوط به آن رشد نمایی
داشته است ،اما این ادبیات باوجود گستردگی ،ابهام داشته و
گاه دچار ناپیوستگی است] [1بهعنوان مثال مفهوم «باز
بودن »2در ادبیات این حوزه هم میتواند به اطالعات رایجی
اشاره داشته باشد که از محدودیتهاي مالکیت معنوي آزاد
است و براي همه باز است ][2و هم متضمن تعریفی باشد
که چسبرو از «باز بودن» ارائه میدهد و اشاره به نفوذپذیري3
سازمان براي اکتساب ایدهها ،اختراعات ،محصوالت جدید و

مقدمه
شرایط محیطی کسب وکار بسیار سخت است ،بازار بهسرعت
در حال تغییر است ،فناوريهايجدید بیوقفه در حال تکثیرند،
طول عمر فناوريها دائماً رو به کاهش است و چرخه پرشتاب
نوآوري ،محیطی بسیار پرفشار و آشفته براي شرکتها ایجاد
نموده است؛ بهویژه در صنایعی که تولیدکنندگان خارجی با
هزینههاي تولید پایین (ناشی از هزینه پایینتر و بهرهوري
باالتر نیروي انسانی و یا پایینتر بودن ارزش پول) به آن ورود
نموده و تهدیدکننده حیات و بقاي صنایع داخلی شدهاند .بقا
در چنین محیطی براي شرکتها تنها با تکیهبر نوآوري
امکانپذیر است؛ اما از آنجاییکه تنها معدودي از شرکت هاي
بزرگ و چندملیتی از نظر نوآوري کامالً خودکفا می باشند
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رهیافت
غیره ،از خارج از سازمان دارد] .[3مفهومشناسی چسبرو از
نوآوري باز تا حدودي با مدیریت زنجیره تأمین قرابت و
همپوشانی معنایی دارد ] .[4از همینرو آرایهشناسی 1نوآوري
باز عالوه بر ایجاد ارتباط درونی و پیوستگی بین زیر موضوعات،
به درک بهتر آن کمک خواهد کرد.

یاري خواهد داد که در مجموع موجب شکلگیري ادبیات
مشترک بین یاددهنده و یادگیرنده شده و ارتباط الزم برقرار
میشود .افزون بر این آرایهشناسی به محققان کمک میکند
حوزههاي مبهمی را که نیازمند تحقیق و شفافسازي هستند
شناسایی نموده و مورد مطالعه قرار دهند .آرایهشناسیهاي
افزون بر کمک به درک اصطالحات این حوزه ،در قالب
طرحوارهها و با امکان مقایسه شباهتها و تفاوتها میتواند
به عنوان ابزار تصمیمگیري استفاده شود.

مراتبی2

آرایهشناسی ،علم مرتب کردن چیزها به شیوه سلسله
است و اغلب مترادف دستهبندي 3یا نظاممندي 4استفاده می
شود .هر چند دستهبندي به معنی طبقهبندي یا ردهبندي بر
پایه روابط است که این روابط میتواند برحسب شباهتها
تعریف شود و آرایهشناسی به معناي تئوري و عمل این
ردهبندي و به معنی ساخت این نظام ردهبندي است؛ بنابراین
تفاوت در «ساخت نظام ردهبندي» و «فرایند انجام طبقهبندي
است که مؤلفهها را در گروههایشان قرار میدهد» [5] .هدف
اصلی در ایجاد آرایهشناسی ،ایجاد ارتباط بین موضوعات و
تسهیل درک این روابط است (بلوم و همکاران .5)1956 ،این
ارتباط میتواند بین موضوعات مختلف ،بین موضوع و فرد و
بین افراد برقرار شود .نمونه تأثیرگذار یک آرایهشناسی
مناسب ،جدول تناوبی عناصر شیمیایی است که نه تنها به
درک راحتتر یادگیرندگان شیمی کمک نمود ،بلکه عناصر
نامکشوف و یا ناشناخته را نیز مشخص نمود .ازآنجاکه دانش
مربوط به نوآوري باز بهسرعت در حال رشد بوده و البته هنوز
جوان است و همانطور که اغلب در حوزهها و رشتههاي در
حال ظهور و نورس دیده میشود ،نظریههاي توصیفی و
اصول و هرگونه اطالعات در دسترس در این حوزه در بهترین
حالت تکهتکه و بیربط هستند ،بنابراین در حوزه آموزش
نوآوري باز ،استفاده از آرایهشناسی به یاد دهنده در توسعه
تعریف دقیق موضوعات مبهم کمک نموده و یادگیرندگان را
در تشخیص شباهتها و تفاوت میان موضوعات مختلف

در چند سال اخیر مقاالت متعددي به انگلیسی در مورد
آرایهشناسی نوآوري باز نوشته شده است .به عنوان مثال][ 1
آرایهبندياي از مدیریت دانش در نوآوري باز ارائه میدهند.
منبع ] [2آرایهشناسیاي از کنشهاي نوآوري باز درونگرا
وب محور از دیدگاه سازمانی ارائه میدهند که شامل فاز
فرایند ،تمرکز برونداد ،گروه شرکتکنندگان ،مشاهدهپذیري
دانش 6و تسهیلگري 7است [5] .با تحلیل مطالعات موردي
منتشرشده با استفاده از روشهاي طبقهبندي عددي ،طبقه
بندي آرایهاي 8از نوآوري باز پیشنهاد کردهاند [7] .در
تحقیقشان در پی روشنسازي مفهوم «باز بودن» با روش
تحلیل محتواي نظاممند 9هستند و بر این اساس براي
فرایندهاي نوآوري باز درونگرا (جریان درونریز دانش) دو
زیر طبقه منبعیابی و اکتساب و براي فرایندهاي باز برونگرا،
زیر طبقههاي افشاء و فروش را شناسایی میکنند چنانکه
گفتهشد ادبیات موضوعی انگلیسی درباره آرایهشناسی نوآوري
باز افزایش داشته ،اما در داخل کشور توجهی بدان نشده است،
چنانکه به سختی میتوان به مقالهاي فارسی در این باره
دستیافت .از اینرو این مقاله ضمن مرور مختصري بر
مفهومشناسی نوآوري باز و مدیریت دانش ،با بهرهگیري از
آخرین دستاوردهاي ادبیات موضوعی ،به آرایهشناسی نوآوري
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باید به شکلی ناهمگون در بین شرکتها پخش شوند و
بهراحتی براي رقبا قابلدسترسی نباشند و یا تنها در تصرف
معدودي از شرکتها باشند .کمیاب بودن منابع موجب
ارزشمند شدن آنها میگردد .بهمنظور حفظ منابع از روگرفت
شدن توسط رقبا ،این منابع باید غیرقابل تقلید بوده یا قابلیت
تقلید اندکی داشته باشند .عواملی مانند تاریخ یک شرکت،
دانش ضمنی و توان ارتباط میان منابع ،غیرقابل تقلید بودن
منابع را افزایش میدهد .غیرقابل جایگزین بودن بدان معنی
است که رقبا نباید منابعی مشابه داشته باشند؛ چون امکان
جایگزینی آنها توسط یکدیگر میسر میگردد.

باز پرداخته است .به این منظور ،ادبیات مربوطه به
مفهومشناسی نوآوري باز بررسی شد و سپس تجزیه اطالعات
به دست آمده در سه مرحله رخ داد :با بررسی کامل ادبیات
تحقیق ،فهرستی از مقاالت مرتبط با این حوزه و حتی
مقاالتی که بهطور فرعی به این موضوع پرداختهاند از مطالعه
منابع اطالعاتی برخط خارجی همچون ساینسدایرکت،1
اسپرینگر ،2جانوایلی ،3آيتریپلایی 4و تیلور و فرانسیس5
بدون در نظر گرفتن قید زمانی ،تهیه شد؛ چکیده کالم این
مقاالت استخراج شد و دستهبندي شد؛ و در نهایت ،با
استخراج عناصر کلیدي ،ترکیب نهایی این موارد انجام شد و
جمعبندي صورت گرفت.

] [9با این وجود ،اگرچه دانش ،منبعی کلیدي با پتانسیل
راهبردي باالیی است ،اما از یکسو بدون مدیریت مؤثر
دانش ،شرکتها نمیتوانند بهطور کامل از مزیت دانش
بهرهمند شود و از دیگر سو ،دانش فقط درون مرزهاي شرکت
محصور نشده است .به بیان دیگر ،تنها نوآوري تدریجی12
است که در قلب مدیریت دانش درونی سازمان پنهان شده و
دستیابی به نوآوريهاي رادیکال ،13نیازمندهمدانش درونزاد
درونزاد سازمانی و هم دانش برونزاد سازمانی است .نوآوري
باز ،راهبردي جدیدي است که دانش برونسازمانی را در
فرایند نوآوري ادغام میکند .این راهبرد ،تغییر پارادایم در
حوزه نوآوري است که توسط چسبرو معرفی شد و هدف آن،
اتصال و اشتراک دانش و منابع شرکتها در ارائه نوآوري
است ] .[10پارادایم پیشین حاکم بر فرایند نوآوري ،اکنون
نوآوري بسته نامیده میشود .شکل 1این پارادایم سنتی را
براي نوآوري در شرکتهایی نشان میدهد که عمدتاً از منابع

مفهومشناسی نوآوری باز
رویکرد مبتنی بر دانش ،6دانش را به عنوان راهبرديترین
منبع شرکت در نظر میگیرد که توانایی ایجاد مزیت رقابتی
پایدار و عملکرد سازمانی برتر را دارد؛ زیرا به واسطه ایجاد
تفکرات جدید در تولید و خدمات ،بر سودآوري سازمان تأثیر
مستقیم داشته ،از نظر اجتماعی پیچیده بوده و تقلید آن
دشوار است] .[8رویکرد مبتنی بر دانش ،درواقع بسط
دیدگاه مبتنی بر منابع 7است که ادعا میکند منابع یک
شرکت وقتی منبع مزیت رقابتی هستند که ارزشمند،8
کمیاب ،9غیرقابل تقلید(10سخت بودن تقلیدشان) و غیرقابل
تعویض 11باشند .ویژگی ارزشمند بودن بدان معنی است که
منبع باید قادر به خلق ارزش پایدار براي شرکت باشند .به
عنوان مثال اگر منبعی توان کاهش هزینه یا افزایش درآمد
داشته باشد ،ارزشمند تلقی میشود .کمیاب بودن یعنی منابع
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درونسازمانی است که با هدفگذاري بازار ،به دنبال نوآوري
هستند.

داخلی براي توسعه محصوالت استفاده میکنند .بر اساس
این رویکرد ،شرکت داراي تعدادي واحد تحقیق و توسعه

بازار 1

واحد تحقیق و توسعه 1

بازار 2

واحد تحقیق و توسعه 2

بازار 3

واحد تحقیق و توسعه 3

شرکت

بازارها

منابع

روند سنتی نوآوري موسوم به نوآوري
بسته

شکل  )1نوآوری بسته :از تحقیق و توسعه درونسازمانی به بازار ][ 11

از ایدهها و فناوريهاي دیگران استفاده نموده و همزمان به
دیگران اجازه میدهند که از ایدههاي بیاستفاده ماندهشان
بهرهگیرند .مدل کسب وکار بر پایه نوآوري باز اجازه میدهد
تا ایدههاي بیشتري از بیرون وارد شوند و ایدههاي درونی
بیشتري به بیرون جریان یابند؛ بنابراین مفهوم باز بودن،
نوآوري داخلی با استفاده از دانش خارجی ،بهرهمندي خارجی
از نوآوري و دانش داخلی و یا هر دو (فرایند تلفیقی) را شامل
میشود (شکل .)2

در مقابل ،نوآوري باز بر اساس نظر چسبرو (به عنوان مبدع
این مفهوم) ،بدین نحو تعریف میشود« :استفاده از جریانهاي
هدفمند درونریز و برونریز دانش براي سرعت بخشیدن به
نوآوري داخلی و گسترش بازارها براي استفاده خارجی از
نوآوري» ][12؛ بنابراین منطق اصلی نوآوري باز ،مدیریت بر
جریان درونریز (بُعد درونگرا) و برونریز (بُعد برونگرا)
اطالعات ،دانش ،فناوري ،مهارت و زیرساختها براي بهبود
نوآوري داخلی و بیشینه کردن بهرهبرداري از نوآوري خارجی
انواع سازمانها است ] .[ 13شرکتها در فضاي نوآوري باز

درون مرزهای سازمان

نوآوري درونسازمانی

فرایند درونریز
دانش بیرونی

بهرهبرداري بیرونی از دانش
یا نوآوري
نوآوري یا دانش
درونسازمانی

فرایند برونریز

تلفیق فرایند
بهرهبرداري و نوآوري
مشترک

شکل  )2فرایند درونریز ،برونریز و تلفیقی دانش و نوآوری ][ 14
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درونسپاري ،4تحقیق و توسعه مشترک ،5ادغام و اکتساب،6

شایان ذکر است مفهوم « باز بودن» متضمن دو معنا است
].[15بتوان از آن بدون اجازه دیگران استفاده کرد؛ و یا مجوز
استفاده را نادیده گرفت .این امر نشان میدهد که میتوان
بین دو سطح باز بودن تمایز قائل شد :ضعیف؛ و قوي .در
سطح قوي ،باز بودن به این معنی است که براي استفاده از
دانش ،مجبور به کسب مجوز نیست .این منابع دانش متعلق
به کسی نیست که بتواند دسترسی آن را کنترل کند .در
معناي ضعیف ،ممکن است نیاز به مجوز باشد ،اما این مجوز
به دالیلی به صاحب آن ،اختیار عمل کافی نمیدهد .در اینجا
مجوز وجود دارد اما خنثی و بیاثر است.

ائتالف راهبردي 7و مشارکت کاربران 8در این دسته قرار
میگیرند .همانطور که در شکل  3نشان داده شده ،شرکت
میتواند با استفاده از تواناییها و منابع شرکاي خارجی،
ترکیبی از منابع جدید به دست آورد که بر بازارهاي موجود
یا جدید تمرکز کند .به عنوان مثال ،شرکتهایی که با چالش
حفظ سرعت نوآوري مواجه هستند میتوانند از منابع خارجی
براي ارائه محصوالت نوآورانه (خط منحنی  )Aاستفاده
کنند ،یا دو سازمان میتوانند در شکلگیري بازار جدید (خط
منحنی  )Bمشارکت نمایند.

آرایهشناسی نوآوری باز

در مقابل ،نوآوري باز برونگرا ،بهرهبرداري خارجی از ایده،
برونریز9

برحسب جریان دانش

دانش ،یا فناوري داخلی شرکت (جریان هدفمند

مبتنی بر دیدگاه چسبرو درباره نوآوري باز ،اکثر محققان

دانش) است .صدور مجوز ،10ایجاد شرکت زایشی 11و منبع

برونگرا2

یابی باز 12نمونههایی از نوآوري باز برونریز هستند .مطابق

] .[13ابعاد درونگرا شامل جریان درونریز 3و هدفمند دانش

شکل ،4منابع داخلی میتوانند براي هدف قرار دادن بازار

است که به شرکتها اجازه میدهد تا دانش جدید را در منابع

جدید هدایت شوند .براي مثال ،صدور مجوز (خط منحنی

خارجی همانند مشتریان ،تأمینکنندگان ،رقبا ،دولتها،

 )Dشریک خارجی را قادر به استفاده از دانش درونی شرکت

مشاوران ،دانشگاهیان و یا سازمانهاي تحقیقاتی کشف

و ایجاد بازار جدید میسازد.

کنند ] .[13نوآوري باز درونگرا ،شرکت را قادر میسازد که

فرایند تلفیقی 13نیز با ترکیب جریانهاي درونریز و برونریز

چشماندازي به فراتر از مرزهاي سازمانی خود داشته و پایگاه

دانش میتواند به عنوان یکی از آرایههاي نوآوري باز در نظر

دانش را غنا بخشد .بر این اساس ،شرکتهایی که استراتژي

گرفته شود .از نقطهنظر یک شریک واحد (به عنوان مثال،

نوآوري باز درونگرا را اتخاذ میکنند میتوانند از ایدههاي

شرکت کانونی) ،زمانی که دانش بهطور همزمان در دو جهت

جدید و ترکیبی دانش ،فرصتهاي بازار جدید و قابلیتهاي

مبادله میشود (مانند زمانی که شرکت ائتالف راهبردي با

جدید حل مسئله بهرهمند شوند ].[16فعالیتهایی همچون

شرکت دیگر انجام میدهد) ،میتواند با دو جریان دانش

نوآوري باز را از دو بُعد مینگرند :درونگرا1؛ و

1.

Inbound
Outbound
3.
Inflow
2.

 'in-sourcing’.4انتقال کارهایی که در بیرون شرکت انجام میشود به درون شرکت و انجام آنها در داخل شرکت.

5.

Joint R&D
Merger and Acquisition
7.
Strategic alliance
8.
User involvement
9.
Outflow
10.
Licensing-out
11.
Spin off
12.
Open-sourcing
13.
Coupled process
6.
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رهیافت
مستقل (دو فلش) که همزمان اتفاق میافتد نشان داده شود.

غالب در جریان دانش از منظر شرکت اصلی وجود خواهد

با اینحال ،در این وضعیت ،براي شرکت اصلی ،حتی اگر

داشت .در شکل 3خط منحنی  Bمیتواند مثالی از فرایند

جریان برونریز دانش به نفع شرکت دیگر وجود داشته باشد،

نوآوري باز تلفیقی باشد .از منظر شرکت اصلی ،این فرایند،

هدف همان اکتساب دانش (جریان درونریز دانش) براي

نوآوري باز درونگرا است ،اما وقتی از منظر شریک  Xدیده

ایجاد ارزش جدید خواهد بود؛ بنابراین همیشه یک جهت

میشود .نوآوري باز برونگرا است.

بازار بیرونی B

شریک B

بازار موجود 1

واحد تحقیق و توسعه 1

بازار موجود 2
بازار موجود 3

واحد تحقیق و توسعه 2
واحد تحقیق و توسعه 3

شرکت

بازارها

منابع

بازار جدید X

بازار بیرونی X

شریک X

روند  -باز درونگرا

روند سنتی نوآوري موسوم به نوآوري

شکل  )3نوآوری باز درونگرا ].[11

بسته

منابع

بازارها
بازار جدید 1
بازار موجود 1

واحد تحقیق و توسعه 1

بازار موجود 2

واحد تحقیق و توسعه 2

بازار موجود 3

واحد تحقیق و توسعه 3

بازار جدید 2
بازار بیرونی A

شریک A

روند سنتی نوآوري موسوم به نوآوري

روند نوآوري  -نوآوري باز درونگرا

شکل  )4نوآوری باز برونگرا ][11

] [1آرایهشناسی از نوآوري باز درونگرا ارائه میدهد .ایشان
جریان درونریز (اکتساب دانش) را شامل سه زیر فرایند
میدانند :اکتشاف/جستوجوي دانش؛ ارزیابی دانش؛ و

بسته

اکتساب یا منبع یابی دانش .اکتشاف دانش در اینجا به یافتن
و پیدا کردن دانش موردنظر اشاره دارد .دانش را میتوان در
اکوسیستم شرکت که شامل تأمینکنندگان و مشتریان ،حتی
6

رهیافت

آرايهشناسی نوآوری باز
باز2

رقبا است ،پیدا نمود .مسابقات ایده  ،1پلتفرمهاي نوآوري
و مشارکت در توسعه نرمافزار منبع باز میتوانند بهعنوان منبع
دانش مورد استفاده قرار گیرند .همکاري با دانشگاهها و
مؤسسات تحقیقاتی نیز ممکن است به دانش جدید منجر
شود .حتی درگاههاي اینترنتی اختراعات ثبت شده نیز
میتوانند ایدههاي جدید ارائه دهند .ارزیابی مرحله دوم
اکتساب دانش است .این مرحله به ارزیابی سودمندي 3دانش،
تطابق نیاز سازمانی و دانش اکتشافی و سپس توانایی استفاده

از این دانش میپردازد .سودمندي از دو دیدگاه مختلف
ارزیابی میشود :از دیدگاه مشتري ،دانشی سودمند و مفید
است که بتوان آن را به محصولی تبدیل کرد که نیازهاي
مشتري را برآورده کند .از منظر شرکت ،دانشی مفید است که
بتوان آن را تبدیل به محصولی کرد که جریان نقدینگی مثبت
ایجاد کند .گام نهایی اکتساب دانش خارجی ورود آن به
سازمان با پرداخت پول یا بهصورت رایگان است .بر این
اساس] [ 1آرایهشناسی جامعی ارائه نمودهاند (شکل .)5

تأمینکنندگان ،مشتریان
شبکههای نوآوری ،صنعت
دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی
پلتفرمهای نوآوری باز ،رقابتهای ایده

منابع

اختراعات ثبتشده
دفاتر انتقال فناوری ،کارگزاران دانش

تحقیق و توسعه مشترک
تحقیق مشترک دانشگاهی
صدور مجوز
سرمایهگذاری مشترک

جستوجو  /کاوش دانش

حالتهای همکاری

ارتباط

سازمان

مدیریت شبکه

اعتماد

حالتهای حکمرانی

انگیزه
فعالیتهای رسمی

اکتسابها

صریح

ماهیت دانش

ضمنی
رادیکال

ماهیت نوآوری

ارزیابی

زیر فرایندها

نوآوری باز درونگرا

تدریجی
کاربردپذیری

مراکز رشد

حالتهای همکاری/حکمرانی
ارتباط مستقیم با مشتری
ارتباط مستقیم با کاربران پیشرو

فعالیتهای
غیررسمی
بهکارگیری در سازمان

مشارکت در توسعه منابع باز
اشتراکگذاریها

ارتباط

(پولی-غیرپولی)
مدیریت شبکه

اعتماد
انگیزه

شکل  )5آرایهشناسی نوآوری باز درونگرا ][ 1

آرایه رسمی و غیررسمی ایجاد میشود .آرایههاي فعالیتهاي
رسمی ،شامل حقوق مالکیت ،4سرمایهگذاري مشترک 5و

بهعنوان مثال با توجه به حالتهاي همکاري و حکمرانی در
زیر فرایند بهکارگیري رایگان یا پولی دانش در سازمان ،دو

1.

Idea competitions
Open innovation platforms
3.
Usefulness
4.
Acquisitions
5.
Joints venture
2.
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رهیافت
صدور مجوز هستند ،در حالیکه فعالیتهاي غیررسمی از
ارتباط مستقیم با کاربران پیشرو 1تا استفاده از نرمافزار منبع
باز را شامل میشود.

برحسب میزان تغییرات
آرایهشناسی پیشین برحسب مسیرهاي جریان دانش
انجامشده است ،اما میتواند بر اساس نوع تغییرات در فرایند
پذیرش و پیادهسازي نیز آرایه بندي شود .مطابق شکل  3و
 ،4هر بار که نوآورياي بهسوي بازار موجود (تغییر افقی)
هدایت میشود ،میزان مشخصی از تغییر (عمدتاً فناورانه) رخ
میدهد .با اینحال ،هنگامیکه نوآوري باز رخ میدهد (که
شامل تغییر عمودي است) ،شرکت با تغییراتی هم در فناوري
و هم بازار مواجه میشود .به بیان دیگر ،در پارادایم نوآوري
باز شرکتها نهتنها مجبور به استفاده از فناوري بیرونی
هستند ،بلکه باید به بازارهاي جدید براي بهرهبرداري از دانش
داخلی از راههاي مختلف (همانند صدور مجوز مالکیت فکري)
دسترسی داشته و یا امکان ایجاد سازمانهاي جدید را (به
عنوان مثال تأسیس شرکت زایشی) داشته باشند .انجام این
تغییرات حتی ممکن است نیازمند تغییر ساختار سازمانی باشد.
بر این اساس ] [1آرایهشناسی نوآوري باز را با توجه به
تغییرات غالب رخداده پیشنهاد میدهند (شکل .)2

برحسب برونداد و فرایند نوآوری
همانطور که گفته شد با توجه به باز یا بسته بودن بسته
برونداد نوآوري باز ،دو نوع نوآوري باز درونگرا و برونگرا
تعریف میشود .در حالیکه مطابق نظر ].[17هم فرایند
نوآوري و هم برونداد نوآوري را میتوان بسته یا باز کرد که
منجر به ماتریس  2×2و چهار آرایه میشود (شکل .)1
فرایند نوآوری

برونداد نوآوری
بسته

باز

بسته

نوآوري بسته

نوآوري عمومی

باز

نوآوري باز خصوصی

نوآوري منبع باز

شکل  )1آرایهشناسی نوآوری باز برحسب برونداد و فرایند نوآوری

در این ماتریس ،نوآوري بسته (آرایه  )1به وضعیتی اشاره دارد
که در آن نوآوري اختصاصی2به صورت درونسازمانی توسعه
یافته و هم فرایند و هم برونداد نوآوري بسته است .در نوآوري
باز خصوصی( 3آرایه  ،)2همانند قبل ،برونداد بسته است
(نوآوري اختصاصی) ،اما با استفاده از ورودي شرکاي خارجی
به فرایند نوآوري ،نوآوري باز خصوصی ایجاد میشود .در
آرایه سوم ،فرایند نوآوري بسته و برونداد آن باز است.
اختصاص منابع کمیاب به نوآوري و سپس عرضه رایگان
نتایج (برونداد باز) شاید دور از عقالنیت به نظر برسد ،اما در
بعضی موارد ،به لحاظ اقتصادي صحیح است .بهعنوانمثال
سرمایهگذاري روي نوار ویدئویی وياچاس ( )1976و رایانه
شرکت آيبیام ( ،)1981باز کردن برونداد حاصل از فرایند
بسته نوآوري به شکل عرضه یک استاندارد جدید به جامعه
بود .آرایه چهارم ،نوآوري منبع باز نامیده میشود و به
نمونههایی اشاره دارد که در آنها هم فرایند نوآوري و هم
نتیجه باز هستند .نرمافزار منبع باز بهترین نمونه از این دسته
است.

1.

Lead users
Proprietary innovation
3.
Private open innovation
2.
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آرايهشناسی نوآوری باز

تغییر هستهای غالب

تغییرات درگیر در نوآوری باز
ساختار سازمانی

بازار

فناوري


فناوری گرا

درونسپاري



فناوری گرا












بازار گرا







سازمان گرا







بازار گرا
سازمان گرا

جهت جریان غالب دانش



بازار گرا

درونریز

مشارکت کاربر
ادغام و اکتساب و ائتالف
منبعیابی باز

برونریز

صدور مجوز فناوري
زایش

شکل  )2آرایهشناسی نوآوری باز برحسب تغییرات (:
سطح تغییرات «کم»؛ و  :سطح تغییرات «زیاد»)

«نوآوري باز فناوريگرا» ،1همانند «دریافت مجوز» و
«تحقیق و توسعه مشترک» ،به فعالیتهاي نوآوري باهدف
نوآوري فناورانه اشاره دارد .هدف این نوع نوآوري باز،
گسترش مرز منابع نوآوري است« .دریافت مجوز» سریعترین
راه اکتساب دانش فنی است ،اما معموالً شامل تغییر زیادي
در بازار و سازمان نمیشود« .تحقیق و توسعه مشترک»
گاهی ممکن است همراه با برخی تغییرات سازمانی باشد ،اما
تمرکز بر اکتساب فناوري است .هدف «نوآوري باز بازار گرا»2
(همانند «دخالت کاربر« ،»3منبعیابی باز» و «صدور مجوز)»4
شناسایی نیازهاي بازار است« .صدور مجوز» ممکن است
سطح مشخصی از تغییرات سازمانی را ایجاد کند (به عنوان
مثال ایجاد یک بخش مالکیت فکري جدید) ،اما تمرکز این
نوآوري باز بر تجاريسازي دانش با استفاده کمتر از طریق
ایجاد یک بازار جدید براي آن است (ایجاد یک مسیر تجاري
جدید :خط  Dدر شکل  « .)4نوآوري باز سازمانگرا »5همانند
«ادغام ،اکتساب و ائتالف» و «شرکت زایشی» باعث
تغییرات شدید در ساختار سازمانی میشود.

تحقیق و توسعه مشترک

جریان دانش

جریان دانش

درونریز

برونریز

پولی

اکتساب

فروش

غیر پولی

منبع یابی

افشاء

شکل  )3آرایهشناسی نوآوری باز برحسب پرداخت پول بابت دانش

برحسب پرداخت پول بابت دانش
منبع ] [7بااا در نظر گرفتن جهاات جریااان دانش از درون
سااازمان به بیرون و یا از بیرون سااازمان به درون و نیز پولی
بودن یا نبودن آن ،چهار آرایه مشااتمل بر اکتساااب ،فروش،
منبعیابی و افشاء براي نوآوري باز معرفی میکنند (شکل.)3
اکتساب (جریان دانش درونریز  /پولی) :در این آرایه،
ورودي دانش یا تخصص به فرایند نوآوري باز از طریق بازار
(بهعنوانمثال با گرفتن مجوز فناوري) به دست میآید .در
این آرایه ،دسترسی به شبکهها ،تخصص در جستوجوي
منابع صحیح دانش و تخصص و سپس توانایی برونیسازي
آن نقش مهمی بازي میکند؛ بنابراین وجود منابع مالی کافی
و همچنین توانایی همکاري با فرهنگ یا زبان متفاوت براي
کاهش موانع فرهنگی الزامی است.
فروش (جریان دانش برونریز /پولی) :این آرایه به این
میپردازد که چگونه شرکتها ،اختراعات و فناوريهایشان و
حتی ایدههایی که شرایط تجاريسازي آن را نداشته و یا
برایشان بیاهمیت است را از طریق فروش یا صدور مجوز
تجاريسازي میکنند .با فروش و یا صدور مجوز ،شرکتها
1.

Technology-oriented OI
OI-market-oriented
3.
User involvement
4.
Licensing-out
5.
Organization-oriented OI
2.
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داخلی را بدون انتظار دست یابی به مزایاي پولی فوري
آشکار می کنند .آنها به دنبال کسب سودهاي غیرمستقیم
هستند .اختراع جمعی 3در صنعت تولید آهن در انگلستان
قرن نوزدهم ،نمونه اي از این نوع نوآوري باز است.
شرکت هاي این صنعت به طور منظم طرح هاي جدید و
عملکردشان را در تعامالت کالمی و مطالب منتشرشده
به اشتراک می گذاشتند و شرکت هاي رقیب می توانستند
از این اطالعات هنگام ساخت کارخانه هاي جدید استفاده
کنند .در این آرایه فرض بر این است که افشاي اطالعات
منجر به جریان مداوم نوآوري در جامعه شرکتها 4یا
اکوسیستم کسب وکار می شود .یک ی از معایب آشکار
کردن منابع داخلی براي سرعت بخشیدن به پیشرفت
عمومی فناوري ،مشکل در دست یابی به مزایایی است
که به وجود می آورد (هلفات .)2006 ،رقبا می توانند با
دارایی هاي مکمل 5و امکانات تولید 6بهتر از پیشرفت
فناورانه استفاده کنند؛ بنابراین چالش فراروي شرکت ها
این است که کدام منابع داخلی را به محیط خارجی آش کار
کنند .به همین خاطر برخی از شرکت هاي بزرگ
کمیته هاي مختلفی دارند که تصمیم می گیرند که آیا
دانش و فناوري شان را ثبت اختراع کنند و یا افشا شود.

میتوانند سرمایهگذاريهایشان در تحقیق و توسعه را تقویت
کنند .چالش مهم پیش روي این نوع نوآوري باز« ،پارادوکس
افشاء »1است .بر اساس این پارادوکس ،از یکسو فروشنده
باید حداقلی از اطالعات را براي آگاهسازي خریدار به وي
انتقال دهد و خریدار یا گیرنده بالقوه مجوز ،آن اطالعات را
بدون پرداخت هزینه دریافت میکند و حتی ممکن است
فرصتطلبانه عمل کرده و ایده را سرقت کند .وجود رژیمهاي
صیانتپذیري راهحل این پارادوکس 2است.
منبعیابی (جریان دانش درونریز  /غیر پولی) :این نوع
باز بودن به این اشاره دارد که چگونه شرکتها يتوانند از
منابع خارجی نوآوري استفاده کنند [3] .ادعا میکنند که
شرکتها قبل از شروع تحقیق و توسعه داخلی ،محیط خارجی
را براي دانش رایگان پایش میکنند .اگر ایدهها و فناوريهاي
موجود در دسترس باشند ،شرکتها از آنها استفاده میکنند.
آزمایشگاههاي تحقیق و توسعه شرکتها ،ابزاري براي جذب
ایدهها و سازوکارهاي خارجی براي ارزیابی ،درونی کردن و
انطباق آن با فرایندهاي داخلی هستند .مانع فراروي اتخاذ
این آرایه ،افزون بر تفاوت فرهنگی ،گرفتار شدن در دام
جستوجوي بیش از حد است .در واقع یک رابطه منحنی
شکل بین میزان نوآوري و جستوجوي منابع رایگان وجود
دارد .به عبارت دیگر ،در ابتدا هرچه میزان جستوجوي
منابع رایگان دانش افزایش می یابد ،عملکرد نوآورانه
افزایش می یابد اما با افزایش بیشتر میزان جستوجو و
اتکاي بیش از حد به منابع خارج ی ،عملکرد نوآوري
شرکت کاهش می یابد.
افشاء (جریان دانش برونریز/غیر پولی) :این نوع
نوآوري باز به این می پردازد که چگونه منابع داخلی براي
محیط خارجی افشاء شود .در این رویکرد شرکت ها منابع

نتیجهگیری
نوآوريهاي باز میتوانند به شرکتها کمک کنند تا مزیت
رقابتی را به دست آورند و حفظ کنند .کاربرد دانش خارجی
براي توسعه محصول داخلی و استفاده از اشخاص خارجی
براي رسیدن به بازارها براي نوآوريهاي درونسازمانی،
هسته نوآوري باز است .این مقاله بر مبانی آرایهشناسی
نوآوري باز ،مفاهیم و نوعشناسی آن تمرکز داشت .فرایند
1.

Disclosure paradox
 :Appropriability Regime .2رژیم صیانتپذیري ،توانایی نوآورانه براي جذب سود حاصل از نوآوري را مورد حمایت قرار میدهد و روشهاي رسمی همچون ثبت
اختراع ،عالمت تجاري(  ،(trademarkحق تکثیر و همچنین روشهاي غیررسمی همچون زمانهاي فراوري( lead timesزمان بین تصمیمگیري به تولید کاال یا خدمت
خاص و آغاز تولید آن) ،مزیت اول بودن  first mover advantagesو استراتژي زنجیر کردن ( lock-insهر تصمیم و تکنیکی که جایگزینهاي قابل انتخاب توسط
مشتري را محدود کرده یا اساساً حذف کند) را شامل میشود.

3.

Collective invention
Community of firms
5.
Complementary assets
6.
Production facilities
4.
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آرايهشناسی نوآوری باز

نوآوري باز به درک بهتر سمت صحیح آن کمک نموده و
تسلط به جریانهاي مختلف جابهجایی شکلی و ماهوي
دانش در انواع نوآوري باز ،توان تصمیمگیري کنشگران این
حوزه را ارتقاء میدهد .افزون بر این آرایهشناسی به درک
راحتتر عالقهمندان تازه وارد به این حوزه کمک خواهد شد
و خألهاي مطالعاتی را براي محققان مشخص خواهد شد .به
عنوان مثال ،از مطالعه آرایهشناسیهاي ارائه شده ،مشخص
شد با وجود آنکه آرایهشناسی به نسبت دقیقی از نوآوري باز
درونگرا ارائه شده است ،یک چنین آرایهشناسی در حوزه
نوآوري باز برونگرا وجود ندارد که خود میتواند موضوعی
براي تحقیقات آینده باشد .با درک بهتر جنبههاي چندبُعدي
و میانرشتهاي نوآوري باز ،مهندسان ،مدیران درگیر با
فناوري و سیاستگذاران میتوانند بهتر به تدوین و فرموله
کردن راهبردهایی اقدام کنند که به نوآوري باز طور مؤثرتر
منتهیشود .آرایهشناسی به شرکتها ابزاري براي برنامهریزي
راهبرد نوآوري باز و شیوههاي آن میبخشد .این ابزار کمک
میکند تا شرکتها جنبههاي متفاوت مدیریت نوآوري باز
مرتبط با دانش را در نظر بگیرند .این مقاله به تجمیع
خالصهوار ادبیات انگلیسی موجود در این زمینه تالش نمود،
اما قطعاً جامع و مانع نبوده و نیاز به بررسی و ارائه یک
آرایهشناسی بومی و ارائه مثالهاي عملی بهشدت احساس
میشود.

نوآوري باز در سازمانهاي امروز باهدف کسب مزیت رقابتی
و حفظ بقاي سازمانی ،با توجه به فلسفه مدیریت زنجیره
تأمین ،تأکید بر تمرکز عملیاتی و پیشرفت کلی فناوري
ضروري است .با اینحال ،با وجود الزامی بودن ،فرایندي
دشوار بوده و با عدم موفقیتهاي زیادي همراه است که
عمدتاً ناشی از تفاوت زمینه فرهنگی و محیط مبدأ دانش با
مقصد آن است؛ بنابراین اشراف و نه الزاماً تخصص براي
مدیریت هدفمند این فرایند بایسته است .در اینباره ،اگر چه
نوآوري باز ،بهعنوان یک موضوع مطالعاتی به مجموعه
گستردهاي از پژوهشهاي انباشته بدل شده ،اما دانش در
مورد این پدیده تکهتکه و غیر نظاممند است .تصویر کامل
نوآوري باز متشکل از قطعات پازل گونهاي است که
مشابهتها و سنخیتها باید در کنار هم قرار گیرند .وجود
یک قطعه در حالیکه آگاهی بر وجودش نیست و یا عدم
وجود آن ،هر دو به یک نتیجه منتهی میشود :کامل نشدن
تصویر و درک ناقص پدیده؛ بنابراین افزون بر مطالعه
روشهاي نوآوري باز و حتی بررسی مفاهیم آن ،مطالعه
آرایهشناسی این پدیده از همان اهمیت برخوردار است.
فراموش نشود نوآوري باز چیزي بیش از ابعاد فناورانه و یا
مهندسی است و جنبههاي قانونی ،حقوقی و حتی اخالقی را
شامل میشود که فرد تا زمانی که بر تضادها و تقابلهاي
درونی آن آگاه نشود ،تصویر کاملی در ذهنش نقش نمیبندد.
شناخت جنبههاي غیرقانونی ،غیرحقوقی و غیراخالقی

منابع _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ References
[1] Haapalainen P, Kantola J. Taxonomy of knowledge management in open innovations. Procedia
Manufacturing. 2015; 3:688-695.
[2] O’Mahony S. Guarding the commons: how open source contributors protect their work.
Research Policy.2003; 32 (7): 1179–1198.
[3] Chesbrough H.W. [ Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from
Technology]. Boston: Harvard Business School Press; 2003.
[4] Groen AJ Linton J D. Is open innovation a field of study or a communication barrier to theory
development?. Technovation.2010; 30(11): 554.
[5] DuarteV, Sarkar S. Separating the wheat from the chaff–a taxonomy of open
innovation. European Journal of Innovation Management. 2011 ;14(4): 435-459.
[6] Von Briel F, Schneider C. (2012)[ A taxonomy of web-based inbound open innovation
initiatives].Proceedings of the Eighteenth Americas Conference on Information Systems. 912August2012. Seattle: Washington.
11

رهیافت

1398 |بهار73 شماره

[7] Dahlander L, Gann D. M. How open is innovation?. Research policy. 2010; 39(6): 699-709.
[8] Soto-Acosta P, Popa S, Palacios-Marqués D. E-business, organizational innovation and firm
performance in manufacturing SMEs: an empirical study in Spain. Technological and Economic
Development of Economy. 2016; 22(6): 885-904.
[9] Park S. H, Lee Y. G. Perspectives on Technology Transfer Strategies of Korean Companies in
Point of Resource and Capability Based View. Journal of technology management & innovation,
2011 ;6(1):161-184.
[10] Abouzeedan A, Hedner T. Organization Structure Theories and Open Innovation Paradigm.
World Journal of Science, Technology and Sustainable Development. 2013; 9(1): 6-27
[11] Ahn J. M, Minshall T, Mortara L. [Open innovation: a new classification and its impact on firm
performance in innovative SMEs]; 2015
[12] Chesbrough H, Crowther A. K. Beyond high-tech: early adopters of Open Innovation in other
industries. R&D Management.2006; 36 ( 3): 229–236.
[13] Cheng C. C, Shiu E. C. The inconvenient truth of the relationship between open innovation
activities and innovation performance.Management Decision. 2015 53 (3): 625-647.
[14] Gassmann O, Enkel E. [Towards a theory of open innovation]. three core process
archetypes;2004
[15] Penin J. More open than open innovation? Rethinking the concept of openness in innovation
studies. Bureau d’Economie Théorique et Appliquée.2008;18(33), 1-20.
[16] Hung K. P. Chou C. The impact of open innovation on firm performance: The moderating
effects of internal R&D and environmental turbulence. Technovation. 2013; 33 (10) : 368-380.
[17] Huizingh E. K. Open innovation: State of the art and future perspectives. Technovation.
2011; 31(1): 2-9.

12

