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 چکيده
نوآوری باز برای  کند قابل دست یابی است. نوآوری موفق از طریق رویکرد های همکاری که دانش درونی و بیرونی سازمان را یکپارچه می

بسیاری از سازمان ها به دنبال روش ها و رویکرد های نوآورانه ایی که در پی بقا و اثربخشی هستند نیاز اساسی است. بر این اساس سازمان ه

این مقاله به دنبال توسعه درک ما از نوآوری باز در محیط های پویا، بوسیله تحلیل نقش . به منظور بهبود اثر بخشی و کارآمدی هستند

ر سازمان ها است. هدف از این تحقیق شناسائی ابعاد نوآوری باز با رویکرد یکپارچگی دانش و ارزیابی میزان اهمیت آنها یکپارچگی دانش د

شاخص بر اساس مدل والین و  36مولفه با  5در شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات در شهر تهران می باشد. با پیمایش صورت گرفته 

شرکت فناوری  26۸ا رویکرد یکپارچگی دانش مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون مدل، پرسشنامه ای بین کروگ در توسعه نوآوری باز ب

رتبه  KENDALLS’ Wبررسی و با آزمون tاطالعات و ارتباطات در شهر تهران توزیع و جمع آوری شد و سپس مولفه ها بر اساس آزمون 

دل انگیزه ها و شناسائی نوآوری و دانش مرتبط، از وضعیت بهتری برخورداند. اما انتخاب کنترل و تعاطبق نتایج، مولفه های بندی شدند. 

  مکانیزم یکپارچه موثر و ایجاد مکانیزم اداره و نظارت موثر در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.
 

 .موثر انتخاب مکانیزم یکپارچه، کنترل و تعادل انگیزه هانوآوری باز، یکپارچگی دانش،  :يديکل واژگان
 

 
  

 

 

بررسی نوآوري باز در شرکت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات شهر تهران با 

 رویکرد یکپارچگی دانش

 ليدا احمدي 
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 مقدمه

، تغییرات سریع و محیط نامطمئن کسب و کار، بدین معنی است که بزرگترین چالش شرکت ها مواجهۀ با این 1در عصر اقتصاد دانش بنیان

ن می دارند در این رابطه بعضی از پژوهش ها بیاو به یک مزیت رقابتی دست یابند. مسئله است که چگونه باید از بازار فعلی بهره برداری کنند 

یعنی مولفه کلیدی برای موفقیت . [2،1]کنندکه نوآوری مهم ترین ابزاری است که شرکت ها برای حفظ یک مزیت رقابتی از آن استفاده می 

بطورکلی اغلب مدل ها فرض می کنند که نوآوریها توسط تحقیق و توسعه داخلی سازمان تولید  .[3]داردشرکت ها به نوآوری آنها بستگی 

اما دوره پژوهش و توسعه درونی و متمرکز در بسیاری از صنایع به پایان رسیده است و دانش مفید در بسیاری از صنایع فراگیر  .[4]شودمی 

را مطرح می کنند که در کنار تحقیق  2می بایست ایده ها را سریع به کار گرفت تا مبادا از دست بروند. این عوامل الگوی نوآوری باز ،شده است

استاد دانشگاه  3مفهوم نوآوری باز اولین بار در کتاب هنری چسبرو .[5]وهش و توسعه درونی به دنبال دانش و ایده های بیرونی می رودو پژ

( مطرح شده است. وی بیان می دارد که: چگونه شرکت ها از فرایند به اصطالح نوآوری بسته 2003)"نوآوری باز درسال  "کالیفرنیا با عنوان

  روش جدید تری از نوآوری تغییر مسیر می دهند. به سمت یک

ود. پایه نوآوری باز بر فراوانی دانش استوار شده است. دانشی که اگر می تواند برای آفریننده آن ارزش آفرین باشد باید به سرعت استفاده ش

، محصوالت و خدمات شرکت ها نیز الزاما دانش حاصل از پژوهش شرکت ها را حتما نباید خود آن شرکت ها  استفاده کنند. از سوی دیگر

ی نباید همواره برآمده از دانش درونی آنها باشند، بنابراین به کارگیری این دیدگاه نوین نیازمند مدیریتی دیگر در زمینه پژوهش و نوآور

نه های یو زم داشته ت مشاغلیماه ر  یینقش موثری را در تغو توسعۀ آن  ارتباطات فناوری اطالعات وهمچنین با توجه به این که  .[5]است

بدین منظور شرکت های می نماید، توانمند فراهم  توسط افراد متخصص و دانشن و مبتنی بر یجاد کسب وکارهای نویبرای ا ی رامناسب

سریع قرار دارند فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان جامعه آماری تحقیق حاضر در نظر گرفته شده است. این شرکت ها در معرض تغییرات 

به همین منظور مقاله حاضر به بررسی نوآوری باز با رویکرد یکپارچگی دانش در شرکت های فناوری و پیوسته باید به نوآوری توجه کنند. 

ظر نوآوری . در این راستا فرضیه اصلی تحقیق عبارتست از: شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات تهران از ناطالعات و ارتباطات می پردازد

( شکسته 4والین و کروگفرضیه فرعی )بر اساس مدل  5باز مبتنی بر یکپارچگی دانش، در سطح مناسبی به سر می برند. این فرضیه خود به 

  می شود.
 

 :بانی نظري تحقيقم

 .تلف می پردازیمشمندان مخبه منظور بررسی مبانی نظری تحقیق ابتدا به تعریف نوآوری باز و سپس تعریف یکپارچگی دانش از دیدگاه دان
 

 :نوآوري باز

از نظر چسبرو، نوآوری باز استفاده هدفمندانه از جریان به داخل و جریان به خارج سازمان و همچنین سرعت بخشیدن به نوآوری داخلی و 

ها می توانند و باید با تکیه بر  نوآوری باز الگوئی است که فرض می کند شرکت گسترش بازارهای  خارجی با استفاده از نوآوری باز می باشد.

نوآوری باز مستلزم تبدیل . [7، 6]کنندفن آوری پیشرفته از ایده های خارجی و داخلی و نیز مسیر های داخلی و خارجی به بازار استفاده 

یند نوآوری داخلی شرکت مرزهای بسته شرکت به حالت نیمه نفوذپذیر است، بگونه ای که، نوآوری به راحتی بتواند بین محیط خارجی و فرا

از آنجائیکه سازما نها هرگز نمی توانند بصورت مجزا نوآور باشند و باید با انواع گوناگونی از رقبا برای کسب ایده ها و منابع  .[۸]کندحرکت 

رکت جنبه تجاری پیدا پس نظریات با ارزش باید مورد توجه قرار گرفته و از داخل و خارج از ش ،حاصله از محیط خارجی در ارتباط باشند

 ،موسسات پیشرفته بازار،  ج: ب: جهانی سازی، کند. این مفهوم به چهار دلیل جریان رایجی است: الف: تغییرات اقتصادی و اجتماعی در الگوها

دور موجب می فناوری های جدید که روش های جدیدی را برای همکاری از راه ، د: سرمایه گذاری مخاطره آمیز، مانند حقوق مالکیت فکری

های  این تغییرات شامل پایان مدل خطی نوآوری و افزایش تکیه شرکت بر منابع خارجی فناوری و شیوه اصالح خود بطرف کانال .[9]شوند

 نوآوری نوع دو وگروسر چسبرو .[10]فعالیت های نوآوری استتحقیق و توسعه و چند گانه بهره برداری از فناوری و بین المللی کردن صنعت 

 دانش و تکنولوژی منابع برای را شرکت محیط ها کمپانی درونی باز نوآوری در. 6بیرونی باز نوآوری و5درونی باز نوآوری: می کنند تعریف را باز

 بلکه کنند،نمی تکیه بازار برای داخلی های مسیر روی فقط ها کمپانی دوم، مورد در. می کنند کنترل 7داخلی(تخقیق و توسعه) بر عالوه

نوآوری باز در حفظ رقابت شرکت ها در یک محیط . [11]هستند ترمناسب فناوری سازی تجاری برای که هستند خارجی های سازمان نبالبد

                                                             
1 knowledg- based 
2  Open innovation  
3 Henry Chesbrough 
4  Wallin & Krogh  
5 in-bound 
6 out- bound 
7 in- house 
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، نامطمئن و پیچیده بسیار ضروری است. نوآوری باز موجب افزایش قابلیت انطباق می شود در حالیکه مزایای مستقیم متعددی را رو به تغییر

در نتیجه برای مشتریان به همراه دارد، یعنی محصوالت و خدمات، بهتر با بازار تطبیق یافته و ساختارهای هزینه، انعطاف  برای شرکت ها و

پذیر شده، بهره وری و قابلیت انطباق افزایش یافته و دسترسی به دانش راحت تر شده و چرخه های نوآوری نیز، سریع تر و ارزان تر می 

وش بهتری برای ابداع کردن نسبت به اقدام مجزا و منفرد به نوآوری می باشد. به همین منظور، تمرکز محققین بر نوآوری باز ر .[12]گردد

 طراحی سازمان ها جهت تسهیل استفاده از دانش بیرونی در فرایند نوآوری باز است.
 

 :یکپارچگی دانش

یک مساعی با افراد دیگر برای درک نیازهای مشابه، عقاید وتفکرات، دانش نیز، بعنوان مبنای بهره وری و رشد اقتصادی شناخته شده است. تشر

رابرت گرانت . [14]گیرند بسیاری از محققین دانش را بعنوان تنها منبع مزیت رقابت پایدار در نظر می .[13]است کلید موفقیت در بازار جهانی

فورای روی این مسئله تاکید دارند   و داوید .[15]باشد تراتژیک میدانش را بعنوان بخش عظیمی از ارزش افزوده می داند که دارای اهمیت اس

از طرفی تداوم پذیری مزیت . [16]استکه توزیع موثر بهره برداری از دانش یک فرایند اتوماتیک نیست بلکه مستلزم عوامل حمایتی مختلفی 

ده و براحتی قابل انتقال و قابل جایگزین نیست. این معیارها رقابتی مستلزم منابع شخصی)غیر متعارف وغیر عادی( است و بنابراین کمیاب بو

این . [16]است به طور کلی دانش، شامل اطالعاتی است که فرد در ذهن خود شکل داده  .[17]به دانش اشاره دارند)بویژه به دانش ضمنی(

پس یکپارچگی و ادغام دانش خارجی برای  .[1۸]استهمان مطلبی است که ذهن متفکرانی از قبیل پالتو تا پوپر را به خود مشغول کرده 

بسیاری از سازمان ها یک فرایند سرنوشت ساز است. یکپارچه سازی دانش بوسیله فعالیت هائی شکل می گیرد که توزیع دانش و سهیم سازی 

ت و دانش تعریف کرد. یکپارچگی یکپارچگی دانش را می توان بعنوان ایجاد، انتقال، سهیم سازی و حفظ اطالعا .[14]کنددانش را میسر می 

دانش بعنوان فرایند متحد کردن اطالعات جدید با دانش موجود با رویکرد چند رشته ای مورد بررسی قرار می گیرد. این فرایند شامل تعین 

عات جدید تطبیق داده شود. این است که چگونه اطالعات و دانش موجود تاثیر متقابل بر یکدیگر دارند و اینکه چگونه دانش جدید باید با اطال

سازمان ها برای تقویت بهره وری به دو روش از یکپارچه سازی دانش استفاده می کنند: برای شناسائی موانع)تحلیل( و برای اجرای پیشرفت 

ابتی ضروری برای سازمان از طرفی با تحلیل کسب و کار در صنایع، بطور روزافزونی کارائی و بهره وری بعنوان دارائی های رق. [19]ها )ارتباط(

این فرضیه را بیان می دارد که بهره وری یک شاخص پیشرو در موفقیت کسب و کار است.  ۸اپتیمایز مگازینها مطرح شده اند. گزارش مجله 

ری بهترین عملیات و در این میان سازمان هائی با بهره وری بسیار باال بطور پیوسته ماموریت خود را با تمرکز بر عالی بودن عملیات و بکارگی

 جدیدترین عملیات در سازمان انجام می دهند. تمرکز بر عملیات اولین مرحله اقدام است.

نش باید به عنوان یک دانش در سازمان ها باید چارچوبی را ایجاد کند که استراتژی شرکت بر مبنای آن ساخته شود، این بدان معناست که دا

دانش و  .[20، 15]بود رد سازمان لحاظ شود. با افزایش اهمیت دانش باید به دنبال یکپارچه سازی آنعامل بنیادین و اساسی در حفظ عملک

ققین نیز بدنبال نیاز به یکپارچه سازی آن در فرایند نوآوری پیش زمینه ای برای درک چگونگی طراحی یک نوآوری باز سازمانی است. مح

ست که نوآوری یکپارچه سازی دانش عامل مهمی ا .[21]هستندرجی در فرایند نوآوری طراحی سازمان ها جهت تسهیل استفاده از دانش خا

دانش می تواند  ، مدیریت موثربا شناخت نقش دانش و توانائی های مربوط به دانش بعنوان یک منبع مهم توسعه شرکترا تسهیل می کند. 

 .[22]شود بعنوان یکی از منابع اصلی مزیت رقابتی در شرکت ها شناخته 
 

 :مروري بر پيشينه تحقيق

ه است که در ادامه اما در زمینه یکپارچگی دانش پژوهش های کمتری انجام شد ،در زمینه نوآوری باز پژوهش های متنوعی انجام گرفته است

 به ذکر چند مورد از آنها می پردازیم.

 نوآورى تخاذ رویکردا امکان و هوایى بخش در باز نوآورى ردرویک اتخاذ از ایران اى زمینه شرایط حمایت میزان ،طباطبائیان و همکاران وی

 مورد همکاران و رگکب تحلیلى چهارچوب براساس چسبرو، و مالربا نظریات بر مبتنى را، هوایى نوآورى نظام اثربخشى افزایش راستاى در باز

طى را بررسی کرده و محی زیست و سیاسى اقتصادى، انه،فناور اجتماعى، مولفۀ قالب پنج در اى زمینه شرایط منظور، بدین داند. قرار بررسى

 برای راه حل یک عنوان به تواند می باز نوآوری رویکرد که رسیدند نتیجه نهایت به این در قراردادند، سنجش را مورد صحت آنها میزان

  .[23]شود گرفته بکار ایران هوایی بخش در نوآوری اثربخشی ارتقای

 نیروى از استفاده با ها جذب پرداخته اند. آنها به این نتیجه رسیدند که بنگاه توانمندى باز با نوآورى ارتباط بررسى بهجاوید و باقری نژاد نیز 

 جذب ایده و مشتریان نیازهاى و جدید های شناسایى فناوری خارج، محیط از گرفتن ایده به خود قادر داخلى هاى ظرفیت و انسانى کارآمد

 محیط شناسایى طریق خارجى از دانش تطبیق و جذب بود. عالوه بر این، شناسایى، خواهند هاى سازمان ارزش و هانیاز با آن تطبیق و ها

 به دستیابى هدف با آنها به انتقال دانش و رقبا با ارتباط برقرارى قدرت به افزایش منجر تواند مى سازمان داخلى توسعه تحقیق و و خارجى

                                                             
8 Optimize Magazine 
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 تطابق و جذب شناسایى و جهت در کافى انگیزه و اعتماد نتیجه ایجاد در و مناسب رهبرى کارگیرى ن بههمچنی .شود سازمان اهداف تجارى

 افزایش به ها منجر بنگاه جذب توانمندى از بهره گیرى اینکه است. و ضرورى باز نوآورى فرایند براى تحکیم خارجى فناوری و ها ایده

 مرزهاى با ساختار سازمانى طریق از ها می توانند سازمان می گردد، در نهایت  اینکه ارىتج هاى مدل خلق در جهت شرکا و رقبا با همکارى

 جهت در را جذب داخلى، توانمندى توسعه و تحقیق از استفاده با در نتیجه و منعطف را نوآورى فرایند عملیات ساختارى پذیر، انعطاف

  .[24]گیرند کار به باز نوآورى سوى فرایند به حرکت

بیان می دارند که آن چه در عرصه نوآوری  ،و گروسردر مقاله ای با عنوان تکنولوژی برتر، پذیرندگان اولیه نوآوری باز در صنایع دیگر چسبرو

بیش تر در حال ظهور است الگوی نوآوری باز است زیرا شرکت ها خود به این تشخیص می رسند که همه ایده های خوب فقط از داخل 

 .[11]ردسازمان نشات نمی گی

 ادغام و کپارچگیی ،باال تکنولوژی با هائی شرکت برای خارجی دانش سازی کپارچهی اصلی تئوری ای با عنوان بطرف کراجنبریک در مقاله

می کند. وی نتیجه می گیرد که نه تنها این سه مرحله  بندی تقسیم خارجی دانش از برداری بهره و شناسائی، اکتساب بخش سه در را دانش

حفط الگو  و یکپارچه سازی( بیشترین متغیر را  ،پذیرش و انطباق ،چگی دانش خارجی بلکه چهار عامل اثربخشی سازمانی )نیل به هدفیکپار

  .[25]شرکت با تکنولوژی برتر در بر می گیرند 317در پاسخ های 

 مرحله چهار مدل کی دانش، سازی کپارچهی و ادغام منظور به محور، دانش های شرکت  تئوری نیز در مقاله خود با عنوان بطرف گرانت رابرت

 مکانیزم چهار طریق از(  دیگر سازمانی های فرایند در ا)ی نوآوری فرایند در می تواند دانش که می دارد بیان وی. است کرده مطرح را ای

  .[17]باشدگیری می  تصمیم و مسئله حل گروه و عادی روال ترتیب، ها، کننده هدایت و  قوانین: شامل مکانیزم چهار این شود، ترکیب

والین و کروگ نیز در تحقیقی با عنوان سازمان دهی برای نوآوری با تمرکز بر یکپارچکی دانش سازمانی به بررسی یکپارچگی دانش می 

حاکی از این  ند. نتایج آنهامی کن ادی ای مرحله پنج مدل بعنوان مدل خود از و اند کرده استفاده گرانت رابرت مدل از محقق دو این پردازند.

 کپارچگیی اینکه و. باشند داشته و اقتدار نظارت دانش، نوع انگیزش، ازجمله تکنیکی غیر موضوعات به بیشتری توجه باید مدیران که است که

 مهم منبع کی وانبعن دانش به مربوط های توانائی و دانش نقش شناخت با .است باز نوآوری در سازمان کی طراحی در مهم موضوعی دانش

الزم به ذکر است . [21]شود شناخته ها شرکت در رقابتی مزیت اصلی منابع از کیی بعنوان می تواند دانش موثر مدیریت شرکت، توسعه برای

 که در تحقیق حاضر از مدل والین و کروگ استفاده شده است.
 

 :فرضيه هاي تحقيق

کپارچگی دانش بر اساس مدل والین و کروگ در شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات این تحقیق به دنبال بررسی نوآوری باز با رویکرد ی

والین و کروگ برای نوآوری باز یک مدل پنج مرحله ای را به شکل زیر مطرح می کنند: تعریف مراحل د می باشد. همانطور که پیشتر ذکر ش

یکپارچه موثر، ایجاد مکانیزم اداره و نظارت موثر و کنترل و تعادل انگیزه ها. فرایند نوآوری، شناسائی و تعیین دانش مرتبط، انتخاب مکانیزم 

 بدین منظور فرضیه اصلی این تحقیق عبارتست از: 

 شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات تهران از نظر نوآوری باز با رویکرد یکپارچگی دانش، در سطح مناسبی به سر می برند. 

 عبارتند از:همچنین  فرضیه های فرعی 

 ، در سطح مناسبی به سر می برند.تعریف مراحل فرایند نوآوریفرضیه فرعی اول: شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات تهران از نظر 

تعریف مراحل فرایند نوآوری یعنی مدیریت دانش باید برای فعالیت های خاص و بخش نوآوری طراحی شود. حرکت از یک ایده به طرف راه 

زی محصول در بازار مستلزم تعین مراحل ضروری از قبیل تولید ایده، مفهوم، توسعه مفهوم، ارزیابی امکان بررسی  توسعه نمونه آزمایشی، اندا

  .[21]بررسی بازار، ساخت آزمایشی، ساخت مقیاس طبیعی، راه اندازی عملیات فروش و توزیع است

 ، در سطح مناسبی به سر می برند.دانش مرتبط –شناسائی نوآوری اطات تهران از نظر فرضیه فرعی دوم: شرکت های فناوری اطالعات و ارتب

دانش مربوطه در حوزه های مختلف هستیم. درک هدف فرایند نوآوری و مراحل گوناگون  –با داشتن طرح فرایند، قادر به شناسائی نوآوری

  .[21]آن فرایند نوآوری تبدیل به نوآوری باز می شودآن موجب انجام تحقیق مستقیم برای دانش خارج از شرکت شده که در 

، در سطح مناسبی به انتخاب یک مکانیزم ادغام و یکپارچه مناسب فرضیه فرعی سوم: شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات تهران از نظر

 سر می برند.

مشارکت در جنبه های مختلف در فرایند های نوآوری باز  ادغام دانش به معنی معین کردن افراد تیم ها و منابع خارجی و داخلی دیگر جهت

  .[21]تاس

، در سطح مناسبی به سر ایجاد مکانیزم های اداره و نظارت موثرفرضیه فرعی چهارم: شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات تهران از نظر 

 می برند.
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  لیدا احمدینام نویسنده مسئول: 

ه مردم و موسسات، مرزهای مشارکت شرکت را در بیرون بنا می کنند، پس نوآوری، ارزش را از طریق دانش جدید، ایجاد می کند. از آنجائیک

با نوآوری باز، موضوعاتی مربوط به نظارت فرایند آن، نتایج آن و دارائی آن را ارائه می کند. بعضی از موضوعات نظارت مرکزی برای برخورد 

ی باز شرکت کنیم و چرا؟ مشارکت کنندگان در نوآوری باز چگونه نوآوری باز شامل موارد زیر هستند:. چه کسی اجازه می دهد تا درنوآور

انتخاب می شوند؟ این مشارکت کنندگان در نوآوری باز چگونه ارزیابی و چگونه انتخاب می شوند؟ البته  پاسخ های واقعی، به عوامل زیادی 

رکت کنندگان خارجی، سطح مهارت آنها، واینکه آیا به خارجی از نوآوری بستگی دارند، از قبیل نوع فناوری برای توسعه، رشد فناوری، تعداد ش

 .[21]ها توجه می شود یا خیر

 ، در سطح نامناسب به سر می برند.کنترل و تعادل انگیزه هافرضیه فرعی پنجم: شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات تهران از نظر 

ازمان های خارجی، و مشارکت آنها در پروژه های نوآوری باز سکوت می کند. در مقوله نوآوری باز بشدت در مورد محرک هائی برای افراد و س

حالیکه مزایای حاصله برای شرکت ها اغلب در مقوله مدیریت روشن است، اما پاداش خارجی ها مبهم باقی می ماند، حتی اگر چه آنها بشدت 

 .[21]در فرایند کار مهم باشند
 

 :روش شناسی تحقيق

پژوهش طراحی مدلی برای نوآوری باز با رویکرد یکپارچگی دانش می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های فناوری هدف از این 

توسط شورای عالی انفورماتیک در مورد  1395اطالعات و ارتباطات واقع در شهر تهران تشکیل می دهند. بر اساس آمار منتشره در سال 

شرکت واقع در شهر تهران ،که رتبه آنها بین یک تا پنج بود مورد بررسی قرار 1250عات و ارتباطات شرکت های فعال در صنعت فناوری اطال

به تک  مراجعه حضوریدر نهایت گرفت. در مرحله اول پرسشنامه ها به پست الکترونیکی شرکت ها ارسال شد که با پیگیری های تلفنی و 

ساخته پاسخ دادند. روائی پرسشنامه با بهره گیری از نظرات اساتید و خبرگان  شرکت به پرسشنامل محقق 26۸، در نهایت تک شرکت ها

تعیین شد. همانطور که ذکر شد ابزار اصلی گردآوری اطالعات  909/0حوزه مدیریت مورد تائید قرار گرفت و پایائی آن بر اساس آلفای کرونباخ  

 ش است: در این تحقیق پرسش نامه محقق ساخته می باشد که شامل دو بخ

بخش اول مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ گویان می باشد. بخش دوم پرسش نامه که بر اساس فرضیه های پژوهش طراحی 

شده است مربوط به طراحی مدلی برای یکپارچگی دانش با رویکرد نوآوری باز در شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات می باشد. پرسش 

و میانگین بررسی شد و در  tتی با طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده است. داده های پرسشنامه بر اساس آزمون نامه به صورت سواال

 نهایت برای رتبه بندی مولفه ها از آزمون دبلیو کندال استفاده شد. 
 

 :یافته هاي تحقيق

 ها شرکت کارکنان رسی ها نشان داد که از نظر تعداد.  برخش اول پرسشنامه مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ گویان می باشدب

 تعداد حداقل و نفر 350 کارکنان تعداد حداکثر و 26.79 ها شرکت کارکنان تعداد میانگین همچنین. دارند قرار نفر 4-42 دامنۀ در اغلب

 سابقه حداقل و سال 40 ها شرکت سابقه حداکثر و 13۸1 سال ها شرکت تاسیس سال میانگین همچنین همچنین.میباشد نفر 4 کارکنان

 .میباشد سال کی

فرضیه برای تحلیل اطالعات تعریف شده  5بخش دوم پرسشنامه مربوط به بررسی فرضیه های تحقیق می پردازد. با توجه به مدل تحقیق، 

ر پنج متغیر مستقل شامل: ، فرضیه های تحقیق بررسی شوند. بدین منظووالین و کروگاست. تالش می شود ضمن برآورد مدل فرآیندی 

و  تعریف مراحل فرایند نوآوری، شناسائی نوآوری و دانش مرتبط، انتخاب مکانیزم یکپارچه موثر، ایجاد مکانیزم اداره و نظارت موثر و کنترل

اندازه گیری این متغیر تعادل انگیزه ها می باشد. از آنجا که متغیرهای اصلی به خودی خود قابل اندازه گیری نیستند لذا شاخص هائی جهت 

 ها در مدل بر مبنای پیشینه پژوهش شناسائی شد و متناسب با هر شاخص سوال هایی به صورت پنج جوابی )طیف لیکرت( مطرح گردید.

ار گرفت تن از اساتید صاحبنظر در این زمینه قر 30بدین منظور ابتدا برای حصول اطمینان از روائی پرسشنامه، ویرایش اولیۀ آن مورد بررسی

و اصالحات الزم آن انجام شده و پس از اتفاق نظر، به ارزیابی عوامل مطرح شده در این زمینه پرداخته و سپس بر اساس این نظرات، مدل 

 ر شرکت فناوری اطالعات، داده ها  با استفاده از نرم افزا 26۸طراحی شده، آزمون شده است. در نهایت با تحلیل نظرات  مدیران و کارشناسان

spss .برای بررسی به اجماع رسیدن نتایج حاصل از هر بعد، از آزمون  مورد تحلیل قرار گرفته استt  استفاده شده است که پس از بررسی

ن سطح معناداری، برای بررسی باال یا پایین بودن آن شاخص از میانگین استفاده می شود که در اینجا اگر باالی سه باشد مناسب و در غیر ای

ضعیف محسوب می شود. از سوی دیگر  با توجه به اینکه نوع فرضیه ها از نوع مقایسه ای می باشد و نوع مقیاس داده ها ترتیبی بوده  صورت

 .[26]استفاده می کنیم  KENDALLS’ Wو در پنج گروه می باشد و از آنجائیکه این مراحل نسبت به هم وابسته هستند، از  آزمون 

 ین در جدول یک تا پنج قابل مشاهده است:و میانگ tنتایج آزمون 
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  لیدا احمدینام نویسنده مسئول: 

 تعریف مراحل نوآوری و میانگین شاخص های tجدول یک: نتایج آزمون 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

یجۀ آزمون نشان می دهد که نت. به منظور بررسی این که در همه موارد به اجماع می رسیم یا خیر از سطح معناداری استفاده می کنیم

، میانگین کلیه شاخص %99در سطح اطمینان  ( می باشد ، بنابراین0.01( شده است که کوچکتر از )Sig=0.00سطح معنی داری آزمون )

 می باشد. تعریف مراحل نوآوریها باالی سه می باشد و این مطلب حاکی از باال بودن نوآوری باز از نظر 
 

 دانش مرتبط -شناسائی نوآوری و میانگین شاخص های tآزمون جدول دو: نتایج 
 

 

در سطح اطمینان  ( می باشد ، بنابراین0.01( شده است که کوچکتر از )Sig=0.00نتیجۀ آزمون نشان می دهد که سطح معنی داری آزمون )

 شناسائی نوآوری و تعیین دانش مرتبطنظر  ، میانگین کلیه شاخص ها باالی سه می باشد و این مطلب حاکی از باال بودن نوآوری باز از99%

 باشد.  می

 نتخاب مکانیزم یکپارچه موثرو میانگین شاخص های ا tجدول سه: نتایج آزمون 

 

 

 تفاوت

 ميانگين
 Tآماره 

سطح 

 معناداري

انحراف 

 معيار
 مولفه شاخص ميانگين

 دید جهانی 3.7500 1.0674۸ 0.000 57.509 3.75000

ی
ور
وآ
ل ن

اح
مر
ف 

ری
تع

 

 توسعه بازار تکنولوژی 4.0522 0.۸1021 0.000 ۸1.۸7۸ 4.05224

 R&D بین المللی کردن  3.3433 1.125۸3 0.000 4۸.615 3.3432۸

 دسترسی به اطالعات 3.۸۸43 0.75306 0.000 ۸4.441 3.۸۸433

 تفاوت

 ميانگين
 مولفه شاخص ميانگين انحراف معيار سطح معناداري Tآماره 

 تعیین مکان هندسی دانش 3.947۸ 0.6۸496 0.000 94.352 3.94776

ی 
ور
وآ
  ن
ی
سائ
شنا

-
ط
رتب
ش م

دان
 

 نشیکپارچگی دا 3.۸134 0.9294۸ 0.000 67.165 3.۸1343

 تعین دانش مناسب 3.7761 0.۸795۸ 0.000 70.2۸1 3.77612

 قواین و هدایت کننده ه 3.4104 0.96153 0.000 5۸.065 3.41045

 گروه حل مشکل 3.7799 0.9321۸ 0.000 66.3۸1 3.779۸5

 جریان دانش بین گروه ها 3.7500 0.7۸433 0.000 7۸.2671 3.75000

 استفاده از ایده های داخلی 3.۸396 0.91615 0.000 6۸.606 3.۸3955

 مولفه شاخص ميانگين انحراف معيار سطح معناداري Tآماره  ميانگين تفاوت

 استفاده از ایده های خارجی 3.76۸7 0.۸9455 0.000 6۸.969 3.76۸66

ب 
خا
انت

وثر
ه م

رچ
کپا

م ی
یز
کان
م

 

 همکاری با عرضه کنندگان و رقبا 3.9104 0.9237۸ 0.000 69.2999 3.91045

 ارتقاء تحقیق و توسعه داخلی 3.9776 0.۸60۸5 0.000 75.642 3.97761

 ارتقاء تحقیق و توسعه خارجی 3.5075 1.05110 0.000 54.62۸ 3.50746

 ایجاد شبکه های همکاری 3.29۸5 0.90797 0.000 59.472 3.29۸51

 جابجائی کارکنان متخصص 2.7799 1.121۸1 0.000 40.567 2.779۸5

 اشتراک گذاشتن اطالعات 3.9۸13 0.۸0937 0.000 ۸0.52۸ 3.9۸143

 پویائی 3.6007 0.994۸9 0.000 59.249 3.60075

 خرید مالکیت فکری دیگران 3.2761 1.10424 0.000 4۸.569 3.27612

 کانال های   بهره برداری از تکنولوژی 3.6567 0.72001 0.000 ۸3.142 3.65672

3.36567 69.01۸ 0.000 0.79۸32 3.3657 
ایجاد همکاری بین شبکه های 

 نوآوری

 حفظ و کنترل منابع ناملموس 3.2500 0.95252 0.000 55.۸57 3.25000
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  لیدا احمدینام نویسنده مسئول: 

در سطح اطمینان  ( می باشد، بنابراین0.01( شده است که کوچکتر از )Sig=0.00نتیجۀ آزمون نشان می دهد که سطح معنی داری آزمون )

میانگین کلیه شاخص ها باالی سه می باشد و این مطلب حاکی از باال بودن  ،، به استثناء جابجایی کارکنان متخصص که زیر سه می باشد99%

 می باشد. نتخاب مکانیزم یکپارچه موثرنوآوری باز از نظر ا
 

 ایجاد مکانیزم اداره و نظارت موثر و میانگین شاخص های tول چهار: نتایج آزمون جد
 

در سطح اطمینان  ( می باشد ، بنابراین0.01( شده است که کوچکتر از )Sig=0.00نتیجۀ آزمون نشان می دهد که سطح معنی داری آزمون )

می  ایجاد مکانیزم اداره و نظارت موثر باز از نظر، میانگین کلیه شاخص ها باالی سه می باشد و این مطلب حاکی از باال بودن نوآوری 99%

 باشد.

 کنترل و تعادل انگیزه ها و میانگین شاخص های tجدول پنج: نتایج آزمون 
 

در سطح اطمینان  ( می باشد ، بنابراین0.01( شده است که کوچکتر از )Sig=0.00نتیجۀ آزمون نشان می دهد که سطح معنی داری آزمون )

 می باشد.کنترل و تعادل انگیزه ها  ، میانگین کلیه شاخص ها باالی سه می باشد و این مطلب حاکی از باال بودن نوآوری باز از نظر99%

آوری باز در تمامی ابعاد پنج همانطور که مشاهده می کنیم میانگین کلیه شاخص ها باالی سه می باشد و این مطلب حاکی از باال بودن نو

 گانه می باشد.

مجدد و اما به منظور بررسی اینکه کدامیک از مولفه ها قویتر از بقیه موارد بوده ویا اینکه کدام یک ضعیف تر از بقیه می باشند، با کد گذاری 

ش و هفت بیانگر نتایج حاصل از این آزمون استخراج میانگین سطری از شاخص های آن، از آزمون دبلیو کندال استفاده می کنیم. جداول ش

 می باشد. 

 جدول شش: نتیجه تمایز پذیری حاصل از آزمون دبلیو کندال
 

 

 

 

 

 

 

درصد تفاوت معنی داری بین گزینه ها وجود  99س در سطح اطمینان ( می باشد پ0.01براساس جدول شش، چون سطح معنی داری زیر )

 دارد.

 

 مولفه شاخص ميانگين انحراف معيار سطح معناداري Tآماره  ميانگين تفاوت

 مدیریت مالکیت فکری 3.54۸5 0.90021 0.000 64.531 3.54۸51

ک
د م
جا
ای

 

وثر
ت م

ظار
و ن
ره 
ادا
م 
یز
ان

 

 مدیریت با تفکر خالق 3.9776 0.۸2531 0.000 7۸.۸99 3.723۸۸

3.723۸۸ 62.069 0.000 0.9۸21۸ 3.7239 
سهم ریسک در توسعه محصوالت و 

 خدمات

 میزان موفقیت در سرمایه مخاطره آمیز 3.1716 0.94037 0.000 55.215 3.17164

 کسب ارزش 3.9030 0.79671 0.000 ۸0.19۸ 3.90299

 تجاری سازی ایده ها و نظرات با ارزش 3.۸5۸2 0.97653 0.000 64.6۸0 3.۸5۸21

 مولفه شاخص ميانگين انحراف معيار سطح معناداري Tآماره  ميانگين تفاوت

 پایدارحفظ رقابت شرکت ها در یک محیط نا 3.641۸ 0.94336 0.000 63.19۸ 3.64179

ها
زه 

گی
ل ان

اد
 تع
ل و

تر
کن

 

 افزایش قابلیت انطباق با محیط 3.۸731 0.95926 0.000 66.099 3.۸7313

 پذیرش بهتر محصوالت و خدمات برای مشتری 3.432۸ 0.66420 0.000 109.557 4.432۸۸

 تطبیق با نیاز های مشتری 3.3172 0.59975 0.000 117.۸40 4.31716

 زمان سریعتر در بازار 3.۸545 0.۸3761 0.000 75.334 3.۸544۸

 افزایش شهرت و تصویر شرکت 3.3769 0.70029 0.000 102.319 4.37۸7

 افزایش بهره وری 4.0634 0.77۸75 0.000 ۸5.241 4.06343

 268 تعداد

 .143 آماره آزمون دبليو کندال

 153.673 کاي مربع

 4 درجه آزادي

 .000 سطح اطمينان
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  لیدا احمدینام نویسنده مسئول: 

 جدول هفت: رتبه میانگین آزمون دبلیو کندال

 

 

 

 

 

 

 

ر طبق نتایج جدول هفت، کنترل و تعادل انگیزه ها در رتبه اول، شناسائی نوآوری و دانش مرتبط در رتبه دوم، تعریف مراحل فرایند نوآوری د

موثر در رتبه پنجم، قرار می گیرند. همچنین برای  رتبه سوم، انتخاب مکانیزم یکپارچه موثر در رتبه چهارم و ایجاد مکانیزم اداره و نظارت

اطمینان بیشتر، از آزمون رتبه بندی بنفرونی نیز استفاده شده است)البته از ذکر جزئیات ان خودداری می گردد( که طبق نتایج می توان 

ها و شناسائی نوآوری و دانش مرتبط می باشد. مولفه ها را در سه دسته قرار داد. باالترین دسته مربوط به دو مولفه کنترل و تعادل انگیزه 

ت سپس مولفه تعریف مراحل فرایند نوآوری قرار دارد و در دسته آخر دو مولفه انتخاب مکانیزم یکپارچه موثر و ایجاد مکانیزم اداره و نظار

 موثر قرار دارند که از ارائه جزئیات آماری آن خودداری می شود. 

 

 :پيشنهادات نتيجه گيري و 

ه در این مقاله به بررسی شرایط شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات شهر تهران از نظر نوآوری باز پرداخته شده است. ارزیابی صورت گرفت

والین و کروگ استفاده شده است که پنج فرآیندی بر مبنای یکپارچگی دانش می باشد که محور نوآری باز می باشد. بدین منظور از مدل 

برای توسعه نوآوری باز بر مبنای یکپارچگی دانش تعریف می نماید که شامل تعریف مراحل فرایند نوآوری، شناسائی نوآوری و دانش  مرحله

یند، مرتبط، انتخاب مکانیزم یکپارچه موثر، ایجاد مکانیزم اداره و نظارت موثر و کنترل و تعادل انگیزه ها می باشد. برای هر یک از پنج فرآ

شرکت در قالب پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت.  26۸مرتبط از پیشینه تحقیق استخراج و به تائید خبرگان رسید. سپس در  شاخص های

با توجه به نتایج حاصل شده، می توان ادعا نمود که تقریبا در تمامی شاخص ها، این شرکت ها از وضعیت مساعدی از لحاظ نوآوری باز 

دیگر می توان حدس زد که یا پژوهش و نوآوری در آنها از سطح باالئی برخوردار است و یا این که نوآوری در  برخوردار هستند. به عبارت

محیطی پویا با سایر شرکت ها انجام می شود. این امر نشان دهنده نقطه قوتی در نظام نوآوری این بخش محسوب می شود. نکته جالب 

ی با رتبه نسبتا باالتر، نزد شورای عالی انفورماتیک انتخاب شده اند که نشان می دهد وضعیت اینجاست که نمونه مورد بررسی، از شرکت هائ

از وضعیت کنترل و تعادل انگیزه ها و شناسائی نوآوری و دانش مرتبط، مناسبی برای کل صنعت متصور است. اما بین پنج فرآیند بررسی شده، 

تخاب مکانیزم یکپارچه موثر و ایجاد مکانیزم اداره و نظارت موثر در پایین ترین سطح ممکن بهتری برخورداند. این در حالی است که از نظر ان

ش قرار دارند. این امر به وضوح نشان می دهد که در صورتی که نوآوری باز شکل گیرد )مثال در قالب قراردادهای همکاری و یا حتی تبادل دان

هره گیری از آن وجود دارد اما مشکل اصلی اینجا است که شرکت ها انتخاب مکانیزم یکپارچه رسمی(، از نظر مدیریتی توانایی نسبی برای بغیر 

در صورتی که بپذیریم، دانش نقطه  موثر و ایجاد مکانیزم اداره و نظارت موثر برای دانش و نوآوری مورد نیاز خود را نمی شناسند. بنابراین

زم ایجاد دانش وتخصصی سازی و ذخیره سازی آن توسط افراد است و اینکه تولید مستلزم آغازین هر پروسه تولیدی است واینکه کارائی مستل

بکارگیری انواع گوناگونی از دانش تخصصی است پس توجه به نوآوری باز با رویکرد یکپارچگی دانش امری ضروری است و این مهم برای کشور 

 . شتابان توسعه اقتصادی قرار دارد، ضروری استما که در مسیر 

اشاره  بر این اساس بر مبنای یافته های تحقیق، برای ارائه پیشنهادهایی عملگرا در مورد بهبود نوآوری باز در این صنعت می توان به موارد زیر

 کرد:

با  توجه اساسی به مسئله جابجائی کارکنان متخصص، مدیریت مالکیت فکری، خرید مالکیت فکری دیگران، تجاری سازی ایده ها و نظرات -

 ارزش ، حفظ و کنترل منابع ناملموس و کسب ارزش

همچنین بر انگیختن شرکت ها برای  اوری اطالعات و ارتباطات و آموزش،شکل دهی یا توسعه پایگاه های دانش و نوآوری خاص توسعه فن -

 مشارکت و بهره گیری از این پایگاه

ین مزایا و به اشتراک گذاشتن اطالعات و تبفاهیم ایجاد شبکه های همکاری آموزش مدیران و پژوهشگران این شرکت ها برای آشنایی با م -

 و ضرورت انجام مشارکتی تحقیق توسعه

برقراری روابط بلند مدت بین شرکت های دانش بنیان این حوزه و تقویت همکاری آنها با مراکز تحقیقاتی و به ویژه دانشگاه ها و  ایجاد  -

 ی و خارجیسیستمی برای مبادله دانش داخل

 رتبه ميانگين مولفه

 3.09 تعریف مراحل فرایند نوآوري

 3.26 شناسائی نوآوري و دانش مرتبط

 2.36 انتخاب مکانيزم یکپارچه موثر

 2.49 وثرایجاد مکانيزم اداره و نظارت م

 3.80 کنترل و تعادل انگيزه ها
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  لیدا احمدینام نویسنده مسئول: 

استفاده از رویکردهای توسعه نوآوری که با ماهیت نوآوری باز سازگاری دارند مانند همکاری با عرضه کنندگان و رقبا، ایجاد شبکه های  -

 همکاری و شبکه های نوآوری و ایجاد همکاری بین این شبکه ها

 زدهی و غیره و تسهیل و حمایت از ثبت حق اختراعتوسعه بستر حقوقی قراردادهای همکاری نظیر سرمایه گذاری مشترک، مجو -

 افزایش ظرفیت جذب بنگاه ها برای اتخاذ دانش و ایده های جدید از منابع خارجی و بکارگیری آنها -

 بهبود تدریجی فرهنگ تحقیق و توسعه مشارکتی و پویا -
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  لیدا احمدینام نویسنده مسئول: 
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