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 شناسی نوآوری بازآرایه

 *1امین پژوهش جهرمی

 مالک اشتر یار دانشگاه صنعتياستاد. 1 
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 چکیده

رخوردار از تنوع بیشتري بموضوع  نیگسترده ا اتیاما ادب داکرده،یپ يریگچشم شیافزا ریدر دهه اخ« باز ينوآور»به مفهوم  عالقه
یم ينوآور فرایندهر  گریدانیب بسته ندارد. به يبا نوآور یقیدق ياست و مرزها «يفاز » یباز، مفهوم يرو که نوآورآن است از

از  یکی. قیدق يمرزبند کیاست و نه  فیط کی ينوآور بنابراین؛ «بسته » يهم تا حدود وشده  یتلق« باز» يهم تا حدود تواند
 اتیه از ادبباز با استفاد ينوآور یشناسهیآرا زین قیتحق نیاست. هدف ا یشناسهیباز، کاربرد آرا يها از نوآوربرداشت فیتأل يهاراه

بر مطالعه  یو مبتن ياها، کتابخانهداده يتوجه نحوه گردآور باو  یفینظر نوع، ک از ،ينظر هدف، مرور از قیتحق نیاست. ا یموضوع
 يریگبا بهره کندیدانش، تالش م تیریباز و مد ينوآور یشناسمختصر بر مفهوم يبرخط است. مقاله ضمن مرور یمنابع اطالعات

 ارائه يهایشناسهی. آرادبایمتون دست  نیا يآورباز، به گرد ينوآور يبندهیآرادر حوزه  یموضوع اتیادب يدستاوردها نیاز آخر
عنوان به تواندیم هاتفاوتو  هاشباهت سهیها و با امکان مقاوارهحوزه، در قالب طرح نیشده افزون بر کمک به درک اصطالحات ا

 استفاده شود. يرگیمیابزار تصم

 .باز ينوآور ،دانش تیریمد ،یشناسهیآرا :هاکلیدواژه

 مقدمه

 سرعتبهوکار بسیار سخت است، بازار  شرایط محیطی کسب
، رندیثتکحال  وقفه درجدید بی هايدر حال تغییر است، فناوري

و چرخه پرشتاب  رو به کاهش است دائماًها طول عمر فناوري
ها ایجاد نوآوري، محیطی بسیار پرفشار و آشفته براي شرکت

ویژه در صنایعی که تولیدکنندگان خارجی با نموده است؛ به
وري تر و بهره)ناشی از هزینه پایین هاي تولید پایینهزینه
رود تر بودن ارزش پول( به آن وانسانی و یا پایین نیرويباالتر 

بقا ند. انموده و تهدیدکننده حیات و بقاي صنایع داخلی شده
 نوآوري برهیتکتنها با ها شرکتبراي در چنین محیطی 

هاي از شرکت معدودي تنها کهییآنجا از اما ؛است پذیرامکان
 اشندبخودکفا می کامالً نوآوري نظر ازبزرگ و چندملیتی 

                                                           
1. amin.pazhouhesh@gmail.com 
2. Openness 
3. Permeability 

هاي مالی و فنی در حوزه محدودیت عمدتاً باو سایرین 
راي ها بنیازمند همکاري با سایر شرکت بنابراین، اندمواجه

هاي توزیع و دسترسی به منابع جدید درآمدي و زیرساخت
 عجبت جاي بنابراین، ؛پشتیبانی محصول و خدمات هستند

 سال اخیر چند در بازنوآوري  «مفهوم» به عالقه که نیست
 اییرشد نمو ادبیات مربوط به آن  قرارگرفتهویژه  توجه مورد

 گستردگی، ابهام داشته و باوجودداشته است، اما این ادبیات 
باز »مفهوم  مثال عنوانبه ]1[استگاه دچار ناپیوستگی 

 یجیبه اطالعات راتواند این حوزه هم می در ادبیات« 2بودن
آزاد  يمعنو تیمالک يهاتیکه از محدود اشاره داشته باشد

متضمن تعریفی باشد  و هم]2[ همه باز است ياست و برا
 3يریاشاره به نفوذپذدهد و ارائه می« باز بودن»که چسبرو از 

و جدید اختراعات، محصوالت  ،هادهیاب استکا براي سازمان
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شناسی چسبرو از مفهوم. ]3[از سازمان دارداز خارج  ره،یغ
قرابت و  نیتأم رهیزنج تیریمدنوآوري باز تا حدودي با 

نوآوري  1شناسیرو آرایهاز همین. ]4[پوشانی معنایی دارد هم
، موضوعات ریزپیوستگی بین بر ایجاد ارتباط درونی و   باز عالوه

  به درک بهتر آن کمک خواهد کرد.

 2یراتبسلسله م وهیبه ش زهایچ مرتب کردنعلم  شناسی،آرایه

یاستفاده م 4مندينظام ای 3يبنددستهمترادف  و اغلب است

بر دي بنیا ردهبندي طبقهبه معنی  بنديدسته چند . هرشود

ها تواند برحسب شباهتپایه روابط است که این روابط می

به معناي تئوري و عمل این  شناسیآرایه تعریف شود و

 براینبنا ؛بندي استبندي و به معنی ساخت این نظام ردهرده

بندي انجام طبقه فرایند»و « بندينظام رده ساخت»تفاوت در 

 هدف ]5[«. دهدقرار می شانیهاها را در گروهاست که مؤلفه

ایجاد ارتباط بین موضوعات و  شناسی،آرایه ایجاد در اصلی

این . 5(1956درک این روابط است )بلوم و همکاران،  تسهیل

تواند بین موضوعات مختلف، بین موضوع و فرد و ارتباط می

ی شناسیک آرایه رگذاریتأثافراد برقرار شود. نمونه  بین

به  نهات نهمناسب، جدول تناوبی عناصر شیمیایی است که 

تر یادگیرندگان شیمی کمک نمود، بلکه عناصر درک راحت

 انشد ازآنجاکه امکشوف و یا ناشناخته را نیز مشخص نمود.ن

ز بوده و البته هنو رشد حال درسرعت به نوآوري باز به مربوط

 در هايها و رشتهحوزه در اغلب که طورهمان جوان است و

 و توصیفیهاي شود، نظریهو نورس دیده می ظهور حال

 بهترین این حوزه در در دسترس در اطالعاتهرگونه  و اصول

حوزه آموزش  در بنابراینهستند،  ربطیب وتکه تکه حالت

 عهتوس دردهنده  ادبه ی شناسیآرایه از نوآوري باز، استفاده

موضوعات مبهم کمک نموده و یادگیرندگان را  دقیق تعریف

موضوعات مختلف  میان تفاوت وها شباهت تشخیص در

                                                           
1. Taxonomy 
2. Hierarchical manner 
3 .Classification 
4 .Systematics 
5 .Bloom et al.,1956 
6 .Knowledge visibility 
7 .Facilitation 
8 .Taxonomic classification 
9. Systematic content analysis 

گیري ادبیات موجب شکل مجموع دریاري خواهد داد که 

و یادگیرنده شده و ارتباط الزم برقرار  دهندهادمشترک بین ی

کند شناسی به محققان کمک میشود. افزون بر این آرایهمی

ند سازي هستهاي مبهمی را که نیازمند تحقیق و شفافحوزه

 هايشناسیقرار دهند. آرایه مطالعه موردشناسایی نموده و 

درک اصطالحات این حوزه، در قالب  افزون بر کمک به

تواند میها ها و تفاوتشباهتو با امکان مقایسه  هاوارهطرح

  استفاده شود. يریگمیعنوان ابزار تصم به

در مورد به انگلیسی  در چند سال اخیر مقاالت متعددي

 ]1[المث عنوان بهشده است.  نوشته نوآوري بازشناسی آرایه

 .دهندارائه میباز  يدانش در نوآور تیریمد ي ازايبندهیآرا

گرا درون هاي نوآوري بازکنش از ايشناسیآرایه ]2[ منبع

شامل فاز دهند که ارائه می یسازمان دگاهیوب محور از د

 پذیريکنندگان، مشاهدهگروه شرکت ،، تمرکز بروندادفرایند

 يمطالعات مورد لیبا تحل ]5[ است. 7يلگریو تسه 6دانش

طبقه ،يعدد يبندهاي طبقهروش از منتشرشده با استفاده

در  ]7[ .اندکرده شنهادیباز پ ينوآور از 8ايآرایه يبند

 با روش« باز بودن»سازي مفهوم در پی روشن قشانیتحق

9مندتحلیل محتواي نظام
هستند و بر این اساس براي  

ریز دانش( دو گرا )جریان درونهاي نوآوري باز درونفرایند

گرا، رونهاي باز بفرایندی و اکتساب و براي ابیمنبع طبقه ریز

ه کچنانکنند افشاء و فروش را شناسایی میي هاطبقه ریز

ی نوآوري شناسدرباره آرایهادبیات موضوعی انگلیسی  شد گفته

باز افزایش داشته، اما در داخل کشور توجهی بدان نشده است، 

 ارهب نیا دراي فارسی توان به مقالهی میسخت بهکه چنان

ضمن مرور مختصري بر این مقاله  رونیا از. افتیدست

از  گیريشناسی نوآوري باز و مدیریت دانش، با بهرهمفهوم

 شناسی نوآوريي ادبیات موضوعی، به آرایهآخرین دستاوردها
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به  ادبیات مربوطه ،منظوربه این  .است پرداخته باز

 شد و سپس تجزیه اطالعات بررسی شناسی نوآوري بازمفهوم

با بررسی کامل ادبیات   داد:در سه مرحله رخ  آمده دست به

تحقیق، فهرستی از مقاالت مرتبط با این حوزه و حتی 

العه اند از مطفرعی به این موضوع پرداخته طوربهمقاالتی که 

، 1دایرکتمنابع اطالعاتی برخط خارجی همچون ساینس

 5و تیلور و فرانسیس 4اییتریپل، آي3وایلی، جان2اسپرینگر

ن د؛ چکیده کالم ایگرفتن قید زمانی، تهیه ش در نظربدون 

با  ،تینها دربندي شد؛ و و دسته شدمقاالت استخراج 

استخراج عناصر کلیدي، ترکیب نهایی این موارد انجام شد و 

 بندي صورت گرفت.جمع

 باز ینوآور یشناسمفهوم

ترین راهبرديعنوان  دانش را به ،6رویکرد مبتنی بر دانش

 یرقابت تیمز جادیا ییکه توانا گیرددر نظر می منبع شرکت

ایجاد  واسطه به رایز ؛برتر را دارد یو عملکرد سازمان داریپا

 ریأثتسازمان بر سودآوري خدمات، تفکرات جدید در تولید و 

آن  دیو تقل بوده دهیچیپ ینظر اجتماع ازمستقیم داشته، 

 بسطدرواقع  ،رویکرد مبتنی بر دانش ].8[است دشوار

 کیکند منابع که ادعا می است 7بر منابع یمبتن دگاهید

 ،8دمنارزش که هستند یرقابت مزیتمنبع وقتی شرکت 

 لرقابیو غ سخت بودن تقلیدشان()10غیرقابل تقلید ،9ابیکم

ویژگی ارزشمند بودن بدان معنی است که  باشند. 11ضیتعو

 منبع باید قادر به خلق ارزش پایدار براي شرکت باشند. به

اگر منبعی توان کاهش هزینه یا افزایش درآمد  مثال عنوان

منابع نی یع بودن کمیابشود. داشته باشد، ارزشمند تلقی می

                                                           
1. www.sciencedirect.com 
2. Link.springer.com 
3. Link.springer.com 
4. Ieeexplore.ieee.org 
5. www.tandfonline.com 
6. Knowledge-Based View (KBV) 
7. Resource-Based View (RBV) 
8. Valuable 
9. Rare 
10. Inimitable 
11. Non-substitutable 
12. Incremental Innovation 
13.Radical Innovation 

 د وونها پخش شباید به شکلی ناهمگون در بین شرکت

 در تصرف تنهایا نباشند و  یدسترسبراي رقبا قابل یراحتبه

کمیاب بودن منابع موجب  ها باشند.معدودي از شرکت

ت روگرفمنظور حفظ منابع از به. گرددمی هاآنارزشمند شدن 

یا قابلیت  تقلید بوده رقابلیغ دتوسط رقبا، این منابع بای شدن

شرکت،  کی خیمانند تارعواملی  تقلید اندکی داشته باشند.

 ودنغیرقابل تقلید بمنابع،  انیم توان ارتباطو  یدانش ضمن

ی بودن بدان معن جایگزین رقابلیغ دهد.می شیافزارا منابع 

امکان  چون باشند؛ داشته مشابه منابعی نباید رقبا است که

 .گرددتوسط یکدیگر میسر می هاآنجایگزینی 

 لیبا پتانس يدیکل یمنبع ،، اگرچه دانشوجود نیا با  ]9[ 

 مؤثرمدیریت  بدون سوکاما از یاست،  ییباال راهبردي

دانش از مزیت طور کامل به توانندنمیها شرکتدانش، 

و از دیگر سو، دانش فقط درون مرزهاي شرکت  مند شودبهره

 12، تنها نوآوري تدریجیگرید انیب بهمحصور نشده است. 

و  شده پنهاناست که در قلب مدیریت دانش درونی سازمان 

زاد درون دانش هم ، نیازمند13کالیراد هايينوآور هب یابیدست

زاد سازمانی است. نوآوري سازمانی و هم دانش برونزاد درون

در  سازمانی راباز، راهبردي جدیدي است که دانش برون

در  میپارادااین راهبرد، تغییر  .کندادغام می ينوآور فرایند

 توسط چسبرو معرفی شد و هدف آن،است که حوزه نوآوري 

 يدر ارائه نوآور هاشرکتاتصال و اشتراک دانش و منابع 

ن نوآوري، اکنو فرایندپارادایم پیشین حاکم بر . ]10[ است

را  یسنت این پارادایم 1شکلشود. نوآوري بسته نامیده می

عاز مناب دهد که عمدتاًهایی نشان میدر شرکت ينوآور يبرا



 رهیافت

 

 
 

4 

1398بهار  | 73شماره     

 

اس بر اس کنند.توسعه محصوالت استفاده می يبرا یداخل 

و توسعه  قیواحد تحقتعدادي  يشرکت دارا این رویکرد،

 يبه دنبال نوآور، بازار گذاريبا هدفاست که  سازمانیدرون

.هستند

 

 
 ] 11[بازار سازمانی به نوآوری بسته: از تحقیق و توسعه درون (1شکل 

دع مب عنوان بهنوآوري باز بر اساس نظر چسبرو )در مقابل، 
هاي انیاستفاده از جر»: شودمی فیتعر مفهوم(، بدین نحو این

ه ب دنیسرعت بخش يدانش برا ریزریز و بروندرونهدفمند 
از  یاستفاده خارج يبرا هاو گسترش بازار یداخل ينوآور
بر  تیریمدنوآوري باز،  یاصل منطق بنابراین ؛]12[« ينوآور

گرا( برون بُعد) ریزگرا( و بروندرون بُعدریز )درون انیجر
بهبود  يبرا ها، فناوري، مهارت و زیرساختدانشاطالعات، 

خارجی  ينوآوراز  يبرداربهره بیشینه کردنو  یداخل ينوآور
فضاي نوآوري باز  در هاشرکت. ] 13[ استها انواع سازمان

زمان به استفاده نموده و هم هاي دیگرانها و فناورياز ایده
 شاناستفاده ماندههاي بیهدهند که از ایددیگران اجازه می

دهد از اجازه میوکار بر پایه نوآوري ب گیرند. مدل کسببهره
هاي درونی وارد شوند و ایده تري از بیرونهاي بیشتا ایده

 بودن،از بمفهوم  بنابراین ؛تري به بیرون جریان یابندبیش
 یخارجمندي با استفاده از دانش خارجی، بهره داخلی نوآوري

 تلفیقی( را شامل فرایند) و یا هر دو از نوآوري و دانش داخلی
 .(2شود )شکل می
 

 

] 14[و تلفیقی دانش و نوآوری  ریزریز، بروندرون فرایند (2شکل 

 2بازار 

 3بازار 

 1بازار 

 منابع بازارها

 1واحد تحقیق و توسعه 

 2واحد تحقیق و توسعه 

 3واحد تحقیق و توسعه 

ت
رک

ش
 

 روند سنتی نوآوري موسوم به نوآوري

 بسته

 ریزدرون فرایند

 دانش بیرونی

 ریزبرون فرایند

  فرایندتلفیق 

 ریزبرون ریز ودرون

 درون مرزهای سازمان

 سازمانینوآوري درون

نوآوري یا دانش 
 سازمانیدرون

برداري و نوآوري بهره
 مشترک

برداري بیرونی از دانش بهره
 یا نوآوري
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متضمن دو معنا است « باز بودن »است مفهوم  ذکر انیشا

وز مج او ی د؛راستفاده ک گرانیاز آن بدون اجازه د بتوان.]15[
ان تودهد که میامر نشان می نیا گرفت. دهیناد استفاده را

در . يو قو ؛فیضع تمایز قائل شد: دو سطح باز بودن نیب
ده از استفا ياست که برا یمعن نیبه ابودن باز  ،يقو سطح

تعلق مدانش منابع  نیا .نیستمجوز  کسب بهمجبور  دانش،
 در .آن را کنترل کند یکه بتواند دسترس ستین یبه کس

جوز م نیمجوز باشد، اما ابه  نیازممکن است  ف،یضع يمعنا
 نجایادر  .دهدکافی نمیعمل  اریاخت آن، صاحببه  یلیبه دال

 اثر است.مجوز وجود دارد اما خنثی و بی

  شناسی نوآوری بازآرایه

 جریان دانش برحسب

ان اکثر محققرو درباره نوآوري باز، بمبتنی بر دیدگاه چس

 2گرابرونو  ؛1گرادرون :نگرندمی بُعددو نوآوري باز را از 

هدفمند دانش و  3ریزدرون انیشامل جر گرادرون ابعاد. ]13[

ع مناب دررا  دیدهد تا دانش جدها اجازه میشرکت است که به

ها، ، رقبا، دولتکنندگاننیتأم ان،یمانند مشتره یخارج

 کشف یقاتیهاي تحقسازمان ایو  یانمشاوران، دانشگاه

که سازد را قادر میشرکت  گرا،دروننوآوري باز  .]13[ کنند

 گاهیو پاداشته  ي سازمانی خودفراتر از مرزهااندازي به چشم

استراتژي که  ییها، شرکتبر این اساس .غنا بخشد دانش را

 هايدهیاز ا توانندمی کننداتخاذ میرا  گرادروننوآوري باز 

هاي تیو قابل دیهاي بازار جددانش، فرصت یبیو ترک دیجد

همچون  هاییفعالیت.]61[ شوندمند حل مسئله بهره دیجد

                                                           
1. Inbound 
2. Outbound 
3. Inflow 

4.sourcing’-'in ها در داخل شرکت.شود به درون شرکت و انجام آنکارهایی که در بیرون شرکت انجام می انتقال 
5. Joint R&D 
6. Merger and Acquisition 
7. Strategic alliance 
8. User involvement 
9. Outflow 
10. Licensing-out 
11. Spin off 
12. Open-sourcing 
13. Coupled process 

 ،6اکتساب، ادغام و 5مشترک و توسعه قی، تحق4سپاريدرون

دسته قرار  نیدر ا 8مشارکت کاربران و 7راهبردي ئتالفا

شده، شرکت  نشان داده 3طور که در شکل همان .رندیگمی

، یخارج يها و منابع شرکاییتواند با استفاده از توانامی

وجود م يبه دست آورد که بر بازارها دیاز منابع جد یبیترک

هایی که با چالش مثال، شرکت عنوان بهکند. تمرکز  دیجد ای

 یتوانند از منابع خارجمواجه هستند می يحفظ سرعت نوآور

( استفاده A یمحصوالت نوآورانه )خط منحن براي ارائه

)خط  دیبازار جد يریگتوانند در شکلدو سازمان می ای ،کنند

 .مشارکت نمایند( B یمنحن

 ،ایدهخارجی از  ريبردابهره گرا،بروندر مقابل، نوآوري باز 

 9ریزبرونهدفمند  انیجرشرکت )داخلی  فناوري ، یادانش

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

 قمطاب هستند.ریز از نوآوري باز برونهایی نمونه 12ی بازابی

هدف قرار دادن بازار  برايد نتوانمی ی، منابع داخل4شکل

 یمثال، صدور مجوز )خط منحن يبرا د.نشو هدایت دیجد

Dت شرک یاستفاده از دانش درون قادر بهرا  یخارج کی( شر

 .سازدمی دیبازار جد جادیو ا

ریز رونو ب ریزدرون يهاانیجر بیبا ترکنیز  13تلفیقی فرایند

هاي نوآوري باز در نظر یکی از آرایه عنوان بهتواند میدانش 

مثال،  عنوان واحد )به کیشر کینظر نقطه ازگرفته شود. 

زمان در دو جهت طور همکه دانش به ی(، زمانیشرکت کانون

ا راهبردي ب ائتالفکه شرکت  یزمان مانند) شودمبادله می

دانش  انیتواند با دو جردهد(، میانجام می گریشرکت د
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 .ودنشان داده ش افتدزمان اتفاق میدو فلش( که هم)مستقل 

گر احتی  ،اصلیشرکت  يبرا ت،یضعو نی، در احالنیا با

، باشد شتهوجود دا گرینفع شرکت د هدانش ب ریزبرون انیجر

 يبراریز دانش( )جریان درونب دانش استکا همانهدف 

 جهت کی شهیهم نیبنابرا؛ خواهد بود دیارزش جد جادیا

خواهد وجود  اصلیدانش از منظر شرکت  انیجرغالب در 

 فراینداز  یتواند مثالمی B یخط منحن 3در شکل .داشت

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

دیده  Xک یشروقتی از منظر اما گرا است، درون نوآوري باز

 است. گرابرون نوآوري باز .شودمی

 
 .]11[گرا نوآوری باز درون (3شکل 

 

 
 ]11[گرا نوآوری باز برون (4شکل 

 

دهد. ایشان گرا ارائه میشناسی از نوآوري باز درونآرایه ]1[
 فرایند ریسه زریز )اکتساب دانش( را شامل جریان درون

 و ؛دانش یابیارز؛ دانش يجووجستاکتشاف/ :دانندمی

 افتنیه ب نجایاکتشاف دانش در ا دانش. یابیمنبع  ای اکتساب
توان در را می دانش کردن دانش موردنظر اشاره دارد. دایو پ

 یحت ان،یو مشتر کنندگاننیکه شامل تأماکوسیستم شرکت 

 1بازار موجود 

 2بازار موجود 

 3بازار موجود 

 بازارها

 Bبازار بیرونی 

 Xبازار جدید 

 Xبازار بیرونی 

 1واحد تحقیق و توسعه 

 2واحد تحقیق و توسعه 

 3واحد تحقیق و توسعه 

 منابع

نوآوري روند سنتی نوآوري موسوم به 

 بسته

 Bشریک 

 Xشریک 

 گراباز درون -روند 

 منابع

 1واحد تحقیق و توسعه 

 2واحد تحقیق و توسعه 

 3واحد تحقیق و توسعه 

 1بازار موجود 

 2بازار موجود 

 3بازار موجود 

 بازارها

 1بازار جدید 

 A شریک

 2بازار جدید 

روند سنتی نوآوري موسوم به نوآوري  گرانوآوري باز درون -روند نوآوري 

 بسته

 Aبازار بیرونی 

ت
رک

 ش
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 2هاي نوآوري باز، پلتفرم1ات ایده مسابق .، پیدا نمودرقبا است

عنوان منبع توانند بهیمنبع باز مافزار در توسعه نرم مشارکتو 
ها و با دانشگاه يهمکار .رندیاستفاده قرار گ مورد دانش

نجر م دیممکن است به دانش جدنیز  یقاتیمؤسسات تحق
 نیز شده ثبتهاي اینترنتی اختراعات درگاه یحت شود.
مرحله دوم  یابیارز ارائه دهند. دیهاي جددهیتوانند امی

دانش،  3يسودمنداین مرحله به ارزیابی  اکتساب دانش است.
ستفاده و سپس توانایی ا تطابق نیاز سازمانی و دانش اکتشافی

 مختلف دگاهیاز دو د يسودمند .پردازداز این دانش می
 دیمفسودمند و  یدانش ،يمشتر دگاهید از :شودارزیابی می

ي هاازیکرد که ن لیتبد یبتوان آن را به محصولکه است 
 کهت اس دیمف یدانش ،شرکتاز منظر  .رآورده کندرا ب مشتري

مثبت ی نقدینگ انیکرد که جر یبه محصول لیبتوان آن را تبد
ورود آن به  یدانش خارج اکتساب یینها گام. کند جادیا

بر این  .رایگان است صورتبهسازمان با پرداخت پول یا 
 (.5اند )شکل شناسی جامعی ارائه نمودهآرایه ] 1[اساس

 

 

] 1[گرا شناسی نوآوری باز درونآرایه (5شکل 

هاي همکاري و حکمرانی در با توجه به حالت مثال عنوانبه
کارگیري رایگان یا پولی دانش در سازمان، دو به فرایند ریز

                                                           
1. Idea competitions 
2. Open innovation platforms 
3. Usefulness 
4. Acquisitions 
5. Joints venture 

هاي تیفعالهاي شود. آرایهآرایه رسمی و غیررسمی ایجاد می
و  5گذاري مشترکسرمایه، 4حقوق مالکیت، شامل یرسم

 

های حکمرانیحالت  

 ارزیابی

 ضمنی

 تدریجی

 مراکز رشد

گرانوآوری باز درون هافرایند ریز   

وجو / کاوش دانشجست  

 منابع

 سازمان

های همکاریحالت  

 مدیریت شبکه

های ایدهی نوآوری باز، رقابتهاپلتفرم  

تحقیقاتی مؤسساتها و دانشگاه  

های نوآوری، صنعتشبکه  

، مشتریانکنندگاننیتأم  

 دفاتر انتقال فناوری، کارگزاران دانش

شدهثبتاختراعات   

 ارتباط

 اعتماد

 انگیزه

 ماهیت دانش

 ماهیت نوآوری

 کاربردپذیری

 صریح

 رادیکال

کارگیری در سازمانبه  

غیرپولی(-)پولی   

های همکاری/حکمرانیحالت  

 مدیریت شبکه

های رسمیفعالیت  

های فعالیت  

یررسمیغ  

 ارتباط

 اعتماد

 انگیزه

 تحقیق و توسعه مشترک

 تحقیق مشترک دانشگاهی

 صدور مجوز

گذاری مشترکسرمایه  

هااکتساب  

 ارتباط مستقیم با مشتری

 ارتباط مستقیم با کاربران پیشرو

 مشارکت در توسعه منابع باز

هاگذاریاشتراک  
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از  یررسمیهاي غتیفعال کهیحال ، درهستند صدور مجوز
افزار منبع استفاده از نرم تا 1پیشروبا کاربران  میارتباط مستق

 .شودرا شامل میباز 

 نوآوری فرایندو  برونداد برحسب
ته بسته بودن بس ایطور که گفته شد با توجه به باز همان

گرا گرا و برونباز درون يباز، دو نوع نوآور يبرونداد نوآور
 فرایندهم .]17[مطابق نظر  کهیحال . درشودیم فیتعر

 که باز کرد ایبسته  توانیرا م يو هم برونداد نوآور ينوآور
 (.1)شکل  شودیم هیراو چهار آ 2×2 سیمنجر به ماتر

 

 نوآوری فرایند
 نوآوری برونداد

 باز بسته

 نوآوري عمومی نوآوري بسته بسته

 نوآوري منبع باز نوآوري باز خصوصی باز
 

 ینوآور فرایندو  برونداد برحسبشناسی نوآوری باز آرایه( 1شکل 
 

اشاره دارد  یتیبه وضع( 1)آرایه بسته  ينوآوردر این ماتریس، 
توسعه سازمانیدرون صورت به2یاختصاص يکه در آن نوآور

 يوآورن در .استبسته نوآوري برونداد هم و  فرایند مهو  افتهی
برونداد بسته است همانند قبل،  ،(2)آرایه  3یخصوصباز 

 یخارج يشرکا ي(، اما با استفاده از ورودیاختصاص ي)نوآور
 در شود.میخصوصی ایجاد باز نوآوري  نوآوري، فرایندبه 

 .است بازآن  بسته و برونداد ينوآور فرایندآرایه سوم، 
 عرضه رایگانو سپس  يبه نوآور ابیمنابع کم اختصاص

اما در  ،شاید دور از عقالنیت به نظر برسد باز( برونداد) جینتا
 ثالمعنوانبهاست.  صحیح يموارد، به لحاظ اقتصاد یبعض

( و رایانه 1976) اساچگذاري روي نوار ویدئویی ويسرمایه
 فرایندحاصل از  برونداد(، باز کردن 1981ام )بیشرکت آي

بسته نوآوري به شکل عرضه یک استاندارد جدید به جامعه 
شود و به می نامیدهمنبع باز  ينوآور بود. آرایه چهارم،

هم و  ينوآور فرایندهم  هاآنهایی اشاره دارد که در نمونه
سته د نینمونه از ا نیافزار منبع باز بهترنرم .هستندباز  جهینت

 است.

                                                           
1. Lead users 
2. Proprietary innovation 
3. Private open innovation 

 

 میزان تغییرات برحسب

دانش  انیجر يرهایمس شناسی پیشین برحسبآرایه
 رایندفدر  راتییتواند بر اساس نوع تغشده است، اما میانجام

و  3شکل  مطابق شود. يبند هیآرا ي نیزسازادهیو پ پذیرش
( یافق رییبازار موجود )تغ يسوبه اييکه نوآور بار هر ،4

رخ  (فناورانه)عمدتاً  رییاز تغ یمشخص زانیشود، ممی تیهدا
که دهد )رخ می نوآوري باز کهی، هنگامحالنیا با .دهدمی

ناوري فهم در  یراتییشرکت با تغاست(،  يعمود تغییرشامل 
 نوآوري میپارادا در، گرید انیب به .شودمیبازار مواجه هم و 
 ینرویتنها مجبور به استفاده از فناوري بها نهشرکت باز

از دانش  يبرداربهره يبرا دیجد يبه بازارها دیهستند، بلکه با
 (مالکیت فکريمجوز صدور  همانند) مختلف يهاراه از یداخل

 )بهرا  دیهاي جدسازمان جادیاامکان  ایو دسترسی داشته 
ام این انج .داشته باشند (شرکت زایشی سیمثال تأس عنوان

تغییرات حتی ممکن است نیازمند تغییر ساختار سازمانی باشد. 
توجه به با  را نوآوري باز شناسیآرایه] 1[بر این اساس 

  (.2شکل ) دهندمی شنهادیپ دادهرخغالب  راتییتغ
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: )تغییرات  برحسبشناسی نوآوری باز آرایه (2شکل 

 «(زیاد»: سطح تغییرات ؛ و «کم»سطح تغییرات 

 
و  «دریافت مجوز»مانند ه، 1«گرايفناور باز نوآوري»
باهدف  ينوآور يهاتی، به فعال«تحقیق و توسعه مشترک»

 نوع نوآوري باز، نیهدف ا فناورانه اشاره دارد. ينوآور
ترین عیسر «دریافت مجوز»ي است. گسترش مرز منابع نوآور

 يادیز رییشامل تغ معموالً، اما است یدانش فن اکتسابراه 
 «و توسعه مشترک قیتحق» شود.یدر بازار و سازمان نم

، اما دباش یسازمان راتییتغ یبرخهمراه با ممکن است  یگاه
 «2رابازار گنوآوري باز »هدف فناوري است.  اکتسابتمرکز بر 

 («4صدور مجوز»و  «ی بازابیمنبع»، «3دخالت کاربر» )همانند
ممکن است  «صدور مجوز» بازار است. يازهاین ییشناسا

 نوانع کند )به جادیرا ا یسازمان راتییاز تغ یسطح مشخص
 نی(، اما تمرکز ادیجدمالکیت فکري بخش  کی جادیمثال ا

 قیدانش با استفاده کمتر از طر يسازيبر تجار نوآوري باز
 يتجار ریمس کی جادیا)است آن  يبرا دیبازار جد کی جادیا

 همانند «5گراسازمان نوآوري باز » (.4در شکل  Dخط  :دیجد
باعث  «شرکت زایشی»و  «ئتالفا و اکتساب ،ادغام»
 .شودمی یدر ساختار سازمان دیشد راتییتغ

 
 
 

                                                           
1. Technology-oriented OI 
2. OI-market-oriented 
3. User involvement 
4. Licensing-out 
5. Organization-oriented OI 

 

 شناسی نوآوری باز برحسب پرداخت پول بابت دانشآرایه (3شکل 

 برحسب پرداخت پول بابت دانش
بااا در نظر گرفتن جهاات جریااان دانش از درون   ] 7[منبع 

  و نیز پولی به بیرون و یا از بیرون سااازمان به درون سااازمان
بودن یا نبودن آن، چهار آرایه مشااتمل بر اکتساااب، فروش،   

 (.3لکنند )شکی میمعرف بازو افشاء براي نوآوري  یابیمنبع
در این آرایه، پولی(:  / ریزدرون اکتساب )جریان دانش

نوآوري باز از طریق بازار  فرایندورودي دانش یا تخصص به 
در  .آیدبا گرفتن مجوز فناوري( به دست می مثالعنوانبه)

 جويوها، تخصص در جستاین آرایه، دسترسی به شبکه
ي سازیبرونو سپس توانایی  منابع صحیح دانش و تخصص

ی وجود منابع مالی کاف بنابراین؛ کندآن نقش مهمی بازي می
 یا زبان متفاوت براي فرهنگ باچنین توانایی همکاري و هم

 کاهش موانع فرهنگی الزامی است.
 

 نیبه ا آرایه نیاپولی(:  ریز/برون )جریان دانش فروش
و  شانیهايو فناور ها، اختراعاتپردازد که چگونه شرکتمی

سازي آن را نداشته و یا شرایط تجاريکه ی هایدهیاحتی 
صدور مجوز  ایفروش  قیرا از طر اهمیت استبی شانیبرا

ها صدور مجوز، شرکت ایبا فروش و . ندکنیم سازييتجار

 ای غالبتغییر هسته
 تغییرات درگیر در نوآوری باز

  جهت جریان غالب دانش
 فناوري بازار ساختار سازمانی

    فناوری گرا

 ریزدرون

 سپاريدرون

 تحقیق و توسعه مشترک    فناوری گرا

 مشارکت کاربر    بازار گرا

 ادغام و اکتساب و ائتالف    سازمان گرا

    بازار گرا

 ریزبرون

 یابی بازمنبع

 صدور مجوز فناوري    بازار گرا

 زایش    سازمان گرا

 
جریان دانش 

ریزدرون  

جریان دانش 

ریزبرون  

 فروش اکتساب پولی

یپول ریغ یابیمنبع    افشاء 
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 را تقویتو توسعه  قیدر تحق شانیهايگذارهیتوانند سرمامی
س پارادوک» پیش روي این نوع نوآوري باز،چالش مهم کنند. 
فروشنده  سوکاز ی است. بر اساس این پارادوکس، «1ءافشا

سازي خریدار به وي باید حداقلی از اطالعات را براي آگاه
اطالعات را آن  مجوز، بالقوه انتقال دهد و خریدار یا گیرنده

حتی ممکن است کند و می افتیدر نهیبدون پرداخت هز
هاي میرژ. وجود را سرقت کند دهیو ا کردهعمل  طلبانهفرصت

 است. 2حل این پارادوکسراه یريپذیانتص
نوع  نیای(: پول ریغ ریز /درون ی )جریان دانشابیمنبع

ز توانند اها يشرکتچگونه که  این اشاره داردباز بودن به 
کنند که ادعا می  ]3[ استفاده کنند. ينوآور یمنابع خارج

 یارجخ طیمح ،یو توسعه داخل قیها قبل از شروع تحقشرکت
 يهايوراها و فندهیا اگر کنند.می براي دانش رایگان پایشرا 

 ند.کناستفاده می هاآنها از موجود در دسترس باشند، شرکت
ذب ج يبرا، ابزاري هاو توسعه شرکت قیهاي تحقشگاهیآزما

کردن و  یدرون ،یابیارز يبرا یهاي خارجسازوکارها و دهیا
 . مانع فراروي اتخاذهستند یداخل يهافرایندبا  انطباق آن
افزون بر تفاوت فرهنگی، گرفتار شدن در دام این آرایه، 

 یرابطه منحن کی واقع دراست.  حد از شیبجوي وجست
جود و منابع رایگان يجووو جست ينوآورمیزان  نیبشکل 
جوي ودر ابتدا هرچه میزان جست گر،ید عبارت به دارد.

یابد، عملکرد نوآورانه می دانش افزایش منابع رایگان
و  وجواما با افزایش بیشتر میزان جست یابدافزایش می

ی، عملکرد نوآوري به منابع خارج حد از شیب اتکاي
 یابد.شرکت کاهش می

نوع  نیاپولی(:  ریغریز/برون )جریان دانش افشاء
 رايب یپردازد که چگونه منابع داخلمی نیباز به انوآوري 

 ها منابعشرکت کردیرو نیا در .افشاء شود یخارج طیمح

                                                           
1. Disclosure paradox 

2. Appropriability Regime :هاي رسمی همچون ثبت دهد و روشحمایت قرار می پذیري، توانایی نوآورانه براي جذب سود حاصل از نوآوري را موردرژیم صیانت
گیري به تولید کاال یا خدمت زمان بین تصمیم)  lead timesهاي فراوريهاي غیررسمی همچون زمان، حق تکثیر و همچنین روش)trademark )عالمت تجارياختراع، 

هاي قابل انتخاب توسط هر تصمیم و تکنیکی که جایگزین ins-lockو استراتژي زنجیر کردن ) first mover advantages(، مزیت اول بودن خاص و آغاز تولید آن
  شود.را شامل می مشتري را محدود کرده یا اساساً حذف کند(

 
3. Collective invention 
4. Community of firms 
5. Complementary assets 
6. Production facilities 

 يفور پولی يایمزایابی به انتظار دستبدون را  یداخل
 میتقرمسیغ هايبه دنبال کسب سود هاآن کنند.آشکار می

در انگلستان آهن  دیصنعت تولدر  3اختراع جمعی هستند.
اي از این نوع نوآوري باز است. ، نمونهقرن نوزدهم

و  جدیدهاي طور منظم طرحصنعت به نیهاي اشرکت
منتشرشده مطالب و  یتعامالت کالمدر شان را عملکرد

ند ستتوانمی بیهاي رقگذاشتند و شرکتمیبه اشتراک 
استفاده  دیهاي جداطالعات هنگام ساخت کارخانه نیاز ا

ت افشاي اطالعا است که نیا در این آرایه فرض بر کنند.
یا  4هاجامعه شرکت در يمداوم نوآور انیمنجر به جر

ی از معایب آشکار کی .شودوکار میاکوسیستم کسب
 تشرفیبه پ دنیسرعت بخش يبرا یمنابع داخل کردن

 است ییایمزا یابی بهدستمشکل در  ،فناوريعمومی 
توانند با می رقبا (.2006آورد )هلفات، که به وجود می

5هاي مکملییدارا
 شرفتیبهتر از پ 6دیو امکانات تول 

ها تفراروي شرکچالش  بنابراین؛ فناورانه استفاده کنند
کار آش یخارج طیرا به مح یمنابع داخلکدام است که  نیا

هاي بزرگ از شرکت یبرخبه همین خاطر  .کنند
 ایه آک رندیگمی میدارند که تصم یهاي مختلفتهیکم

  .ودافشا ش ایو کنند ثبت اختراع شان را دانش و فناوري
 

 گیرینتیجه
 تیکمک کنند تا مزها توانند به شرکتهاي باز میينوآور

 یجخار کاربرد دانش را به دست آورند و حفظ کنند. یرقابت

 یخارج استفاده از اشخاصو  یتوسعه محصول داخل يبرا

 ،یسازمانهاي درونينوآور برايبه بازارها  دنیرس يبرا

 شناسیاین مقاله بر مبانی آرایه باز است. يهسته نوآور

 دفراینتمرکز داشت. شناسی آن عنوآوري باز، مفاهیم و نو
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کسب مزیت رقابتی  باهدفهاي امروز نوآوري باز در سازمان

و حفظ بقاي سازمانی، با توجه به فلسفه مدیریت زنجیره 

ري و پیشرفت کلی فناو بر تمرکز عملیاتی تأکید، نیتأم

ي فرایندالزامی بودن،  وجود با ،حالنیا باضروري است. 

هاي زیادي همراه است که دشوار بوده و با عدم موفقیت

با  دانش مبدأناشی از تفاوت زمینه فرهنگی و محیط  عمدتاً

تخصص براي  الزاماًاشراف و نه  بنابراین؛ مقصد آن است

چه  اگر ،بارهنیا دربایسته است.  فرایندمدیریت هدفمند این 

یک موضوع مطالعاتی به مجموعه  عنوانبهنوآوري باز، 

هاي انباشته بدل شده، اما دانش در اي از پژوهشگسترده

ل است. تصویر کام مندنظام ریغو  تکهتکهمورد این پدیده 

ي است که اگونه پازلنوآوري باز متشکل از قطعات 

ها باید در کنار هم قرار گیرند. وجود ها و سنخیتمشابهت

گاهی بر وجودش نیست و یا عدم آ کهیحال دریک قطعه 

شود: کامل نشدن نتیجه منتهی می کی به دووجود آن، هر 

افزون بر مطالعه  بنابراین؛ تصویر و درک ناقص پدیده

هاي نوآوري باز و حتی بررسی مفاهیم آن، مطالعه روش

شناسی این پدیده از همان اهمیت برخوردار است. آرایه

فراموش نشود نوآوري باز چیزي بیش از ابعاد فناورانه و یا 

و حتی اخالقی را  هاي قانونی، حقوقیمهندسی است و جنبه

اي هتضادها و تقابل شود که فرد تا زمانی که برشامل می

بندد. تصویر کاملی در ذهنش نقش نمی درونی آن آگاه نشود،

هاي غیرقانونی، غیرحقوقی و غیراخالقی شناخت جنبه

نوآوري باز به درک بهتر سمت صحیح آن کمک نموده و 

جایی شکلی و ماهوي هاي مختلف جابهط به جریانلتس

ین کنشگران ا گیريدانش در انواع نوآوري باز، توان تصمیم

شناسی به درک دهد. افزون بر این آرایهحوزه را ارتقاء می

د وارد به این حوزه کمک خواهد ش هتاز مندانعالقهتر راحت

 بهد. شي مطالعاتی را براي محققان مشخص خواهد خألهاو 

، مشخص شده ارائههاي شناسی، از مطالعه آرایهمثال عنوان

شناسی به نسبت دقیقی از نوآوري باز که آرایهآن وجود باشد 

شناسی در حوزه آرایه نیچن کاست، ی شده ارائهگرا درون

 یموضوع تواندکه خود می گرا وجود نداردنوآوري باز برون

ي بُعدچندهاي با درک بهتر جنبه باشد. ندهیآ قاتیتحق يبرا

درگیر با اي نوآوري باز، مهندسان، مدیران رشتهو میان

 توانند بهتر به تدوین و فرمولهگذاران میفناوري و سیاست

 رمؤثرتکردن راهبردهایی اقدام کنند که به نوآوري باز طور 

 يزیرهبرنام يبرا يها ابزارشرکتبه  شناسیآرایه شود. منتهی

 کمکابزار  نیا .بخشدمی آنهاي وهیو شباز  ينوآور راهبرد

 نوآوري باز تیریمتفاوت مد هايجنبهها کند تا شرکتمی

این مقاله به تجمیع  .رندیرا در نظر بگ دانش بامرتبط 

وار ادبیات انگلیسی موجود در این زمینه تالش نمود، خالصه

نبوده و نیاز به بررسی و ارائه یک  مانع و جامع قطعاًاما 

 احساس شدتبههاي عملی شناسی بومی و ارائه مثالآرایه

 .شودمی
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