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چکیده
با در نظر گرفتن نوآوریباز بعنوان یک طیف و نه بعنوان یک مفهوم غیرقابل انعطاف ،تحقیقات بسیاری برای
انعکاس پویاییهای مختلف موجود در پیادهسازی این مفهوم در قالب ارائهی گونهها ،مدها ،تمها ،و
مکانیزمهای نوآوریباز انجام شده است .این تحقیقات هر یک با مدنظر قراردادن تنها جنبههای خاصی از
فرآیند نوآوری ،سعی در توسعهی روشی برای طبقهبندی و ارائه الگویی برای استقرار نوآوریباز بودهاند.
نوشتار حاضر نیز در صدد است تا با تمرکز بر پیاده سازی نوآوری باز در سطح یک بنگاه بزرگ ،چارچوبی
روشمند برای بررسی اجزای نوآوری باز شامل بازیگران ،محتوی و مکانیزمها و عوامل موثر بر آنها در هر یک
از مراحل پیاده سازی نوآوری باز در بنگاه بسته بندی و چاپ مواد غذایی ارائه کند .جهت تحقق هدف تحقیق،
پس از مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان ،اجزا و عوامل در هر یک از مراحل پیاده سازی احصا گردید
و در نهایت به منظور تحلیل و ترسیم روابط متقابل میان اجزاء مختلف مدل نوآوری باز از تکنیک دیمتل
استفاده شد .مهمترین یافتههای این تحقیق نشاندهنده این موضوع است که مدل نوآوریباز شرکت مورد مطالعه
که حاصل زنجیرهای از تصمیمات در رابطه با هر یک از اجزاء مدل در گسترهی فرآیند نوآوری میباشد

شامل :انتخاب حوزهی "پیش از چاپ" بعنوان محتوی مدل نوآوریباز؛ انتخاب جهتگیری "طرف بازار-

انتخابی" برای بازیگران؛ و انتخاب مکانیزمهایی برای افزایش "ظرفیت جذب"" ،ظرفیت تبدیلی و پیوندی" ،و
"ظرفیت انتقال"؛ میباشد.

واژگان کلیدی :نوآوریباز ،ظرفیتهای دانشی ،فرآیند نوآوری ،بستهبندی و چاپ مواد غذایی

* دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه
تشخیص دانش به عنوان عامل پیشران برای ایجاد مزیتهای رقابتی و همکاری ،پیشرفت
مهمی در تفکر مدیریت میباشد .این امر موجب ایجاد چشماندازهای جدید در رابطه با
چگونگی مدیریت منابعی چون نیروی انسانی و دیگر منابع فیزیکی و مالی شده است و
سازمانها را نسبت به شناسایی روشهایی برای دستیابی به دانش در زمانهای مورد نیاز به
منظور ایجاد سازگاری سازمان با محیط دائما در حال تغییر ،پیچیده و نامطمئن ،تحت تاثیر
قرار داده است ) .(Sousa, 2008دسوزا و همکاران ( )2006بیان کردند ،آیندهی رقابت
متعلق به سازمانهایست که دارای شایستگی برتر بوده و در پی آن دانش مربوط به نوآوری را
شناسایی نمایند) .(Desouza, et al., 2005درسالهای اخیر ظهور روندهایی چون
مدیریت زنجیره تامین ،برونسپاری ،چابکی ،انعطافپذیری ،و پایداری شرکتها را مجبور
ساختهاند تا در رابطه با راهبردها و فرایندهای مربوط به دیگر حوزههای خود نیز تجدیدنظر

بنمایند و تبدیل به سازمان شبکهایی7شوند .ذهنیت" خودت انجامش بده"2در مدیریت
نوآوری کامال منسوخ شده است و اتخاذ رویکردهای باز به نوآوری ،پاسخی به سندروم

"اینجا اختراع نشده است" ،3میباشد .شکلگیری فرهنگی نوینی که به شایستگیها و دانش
فنی بیرونی ارج نهاده و نقطهی آغازی برای نیل به نوآوریباز میباشد .(Gassman, et al.,
)2010در پی ارائهی اصطالح نوآوریباز توسط چسبرو در سال  2003انقالبی در ادبیات
تحقیق مدیریت نوآو ری رخ داده است و شمار زیادی از محققان توجه خود را معطوف به
تبیین این مفهوم و بررسی جنبههای مختلف آن نمودهاند و از اینرو مناقشات بسیاری در
حوزههایی عمدهای چون ارائهی تعریف مشخص )(Perkmann & Walsh, 2007
) ،(Chesbrough, et al., 2006) (Terwiesch & Xu, 2016بدیع
بودن) ،(Badawy, 2011) (Altmann & Li, 2012سودمندی (Lichenthaler,
1. Network organization
2. Do it yourself
3. NIH: Not Invented Here
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) ،2011) (Cheng & Huizingh, 2014و بکارگیری و اتخاذ & (Bigliardi
)Galati, 2013) (Mortara & Minshal, 2011) (Pellegrini, et al., 2014
نوآوریباز ،میان محققان مطرح شد .به عنوان مثال لینستون ( )2070در بیان دیدگاهش در
رابطه با نوآوریباز اظهار میدارد که چگونه انجام لفاظیها در حوزههای علمی پویا ،تبدیل
به مسئله عمدهایی شده است و چطور یک اصطالح جدید میتواند در سایهی ناآگاهی
محققان جوانتر از تحقیقات پیشینیان ،شهرت فراوانی را کسب نماید و در نهایت ادعا میکند

که این "برچسبهای جدید" در صورت دارابودن حتی یک بهبود یا توسعهی کوچک ،به
شهرت فراوانی میرسند) .(Linston, 2010بطورکلی ،تحقیقات انجامشده در ادبیات
تحقیق نوآوریباز را میتوان در دو جریان عمدهی ذیل طبقهبندی نمود )7( :تحقیقات مربوط
به تبیین مفهوم نوآوری باز و تمایز آن با دیگر مفاهیم مشابه .هدف عمده این نوع از تحقیقات
پاسخ به سواالتی چون ،نوآوری باز چیست؟ چه چیزی نمیباشد؟ و چگونه میتوان آن را
بوسیله چیز دیگری شرح داد؟ ،بوده و همواره در پی ایجاد زمینهایی برای ارائهی چارچوب
نظری مناسب برای آن بعنوان یک پارادایم ،میباشند (Vanhaverbeke &Roijakker,
2014) (Huizingh, 2011) (Troot & Hartmann, 2009) (Vande vrande
) )2(. & De man, 2011تحقیقات مربوط به بررسی رویکردها ،مکانیزمها و متغیرهای
اثرگذار در پیادهسازی نوآوریباز میباشد .در پی اظهارات چسبرو از نوآوریباز بعنوان یک
طیف و نه بعنوان یک مفهوم صفر و یک ،7تحقیقات بسیاری برای انعکاس پویاییهای
مختلف موجود در پیادهسازی این مفهوم در قالب ارائهی گونهها ،2مدها ،3تم4ها ،و
مکانیزمهای نوآوریباز انجام شده است .این تحقیقات بطور عمده با مدنظر قراردادن تنها
جنبههای خاصی از فرآیند نوآوری ،سعی در توسعهی روشی برای طبقهبندی و ارائه
روشهایی برای استقرار نوآوریباز بودهاند که به تفضیل در قسمت پیشینه پژوهش شرح داده
خواهند شد .دغدغهی اصلی این دسته از محققاناینستکه مدیران سازمانها بایستی دانشهای
1. Dichotomy
2. Typology
3. Mode
4. Theme
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ممکن موجود در درون یا بیرون مرزهای سازمانشان را بوسیله انتخاب یک مکانیزم
یکپارچه سازی مناسب ،به رسمیت بشناسند ،هویت بدهند ،اکتساب و مدیریت نمایند
).(Wallin & Von krogh, 2010نوشتار حاضر نیز در صدد است تا با تمرکز بر پیاده
سازی نوآوری باز در سطح یک بنگاه بزرگ ،چارچوبی روشمند برای بررسی اجزای
نوآوری باز شامل بازیگران ،محتوی و مکانیزمها و عوامل موثر بر آنها در هر یک از مراحل
پیاده سازی نوآوری باز در بنگاه بسته بندی و چاپ مواد غذایی ارائه کند.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
شناخت از مدل فرآیندی نوآوری در طول زمان بسیار تغییر کرده است .در مدلهای ابتدایی،
نوآوری چه در حالت کشش تقاضا و چه فشار تکنولوژی ،بصورت زنجیرهای خطی از
فعالیتهای وظیفهایی در نظرگرفته میشد .اما پژوهشهای اخیر ،محدودیت مدلهای خطی را
شناسایی نمودهاند و میکوشند پیچیدگی و تعاملهای بیشتری را در این مدلها در نظر بگیرند.
روی راثول ،)7992( 7با بررسی سیرتاریخی مدلهای نوآوری به این نتیجه رسیده است که
درک از فرآیند نوآوری از مدلهای خطی ساده آغاز شده است و به تدریج به مدلهای
تعاملی پیچیدهتر (جدول )7رسیده است (آراستی و همکاران.)7397،
جدول( :)6نسلهای پنج گانه مدل نوآوری (آراستی و همکاران)6996،

نسل

ویژگیهای کلیدی

اول /دوم

مدلهای خطی ساده—کشش تقاضا یا فشار فناوری

سوم

مدل ترکیبی ،در نظر گرفتن تعامل بین مولفههای مختلف و حلقههای بازخورد بین آنها

چهارم

مدل موازی ،یکپارچهکردن در درون شرکت و در باالدست با تامینکنندگان کلیدی و در
پاییندست با مشتریان فعال و متقاضی ،تاکید بر پیوندها و پیمانها

پنجم

یکپارچهکردن سیستمها و شبکهسازی گسترده ،واکنش انعطافپذیر و ویژه ،نوآوری مداوم

1. Roy Roth well
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بنابراین با پیچیدهتر شدن درک از مدلهای فرآیندی نوآوری( که عمدتا ناشی از افزایش
تعداد بازیگران ،و افزایش تعداد متغیرها و مولفههای موثر (درونی و محیطی) در تعیین

مکانیزمهای مورد استفاده در "سفر نوآوری باز" میباشد) ،پیشینهی پژوهش در تحقیق حاضر

را نیز در قالب دو بخش؛ ()7رویکردهای فرآیندی به نوآوریباز ،و ( )2مولفهها و متغیرهای
تبیینکننده اتخاذ نوآوریباز ،سازماندهی نمودهایم .محققان بخش اول سعی در
چارچوبدهی و ارائهی تجویزات عملیاتی عمومی برای پیادهسازی نوآوریباز میباشند و
کمتر مختص به زمینه و شرایط اقتضائی ویژه میباشند .در حالیکه محققان بخش دوم بیشتر به
این مسئله میپردازند که مکانیزمها و پیامدهای مدلهای نوآوری باز نسبت به زمینه و
اقتضائات بسیار حساس میباشد و ماهیت و درجهی بسته یا بازبودن نوآوری ،اقتضائی بوده و
شامل یک انتقال ساده از حالت بسته به باز نمیباشد).(Tidd, 2014

رویکردهای فرآیندی به نوآوریباز ( مدها ،تمها،گونهها ،مدلها)؛
لیکتنزالر )2007( 7در تحقیقی بهمنظور بررسی رویکرد شرکتها به نوآوریباز ،تجزیهوتحلیل
خوشهایی از  764شرکت بزرگ و متوسط اروپایی بر اساس متغیرهایی چون میزان اکتساب
تکنولوژی خارجی و میزان بهرهبرداری خارجی از تکنولوژی ،صورت داد .همانطورکه در
شکل( )7مشاهده میشود شش خوشه شامل ( )7و( )2نوآوران بسته )3( 2نوآوران
جذبکننده )4( 3نوآوران انتقالدهنده )6( 4نوآوران متوازن )5( 6نوآوران باز 5شناسایی
شدهاند.)Lichtenthaler, 2008( .

1 Lichtenthaler
2 Closed innovators
3 Absorbing innovators
4 Desorbing innovators
5 Balanced innovators
6 Open innovators
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شکل( :)6گونهای از خوشهبندی رویکرد شرکتها به نوآوریباز()Lichtenthaler, 2008

الزاروتی و ماانزینی ،)2077(7در تحقیقای در صادد باودهاناد تاا باا یکپارچاهساازی مطالعاات
مفهومی و تجربی متعدد در رابطه با مدهای ناوآوریبااز ،چاارچوبی را بارای ارائاه روشهاای
اساسی همکاری پیشنهاد نماید .متغیرهای مورد استفاده بارای سانجش درجاه باازبودن فرآیناد

نوآوری یک شرکت شامل )7( :تعداد /نوع مشارکتکنندگان با شرکت ،تحت عنوان " تنوع

مشااارکتکنناادگان"2؛ ( )2تعااداد /نااوع مراحاال از فرآینااد نااوآوری کااه شاارکت باارای
مشارکتهای خارجی میگشاید که بطور اختصار" بازبودن قیف نوآوری"3نامیده میشود .باا
در نظر گرفتن حاالت مختلف این دو متغیر 4 ،مد اساسی از نوآوری باز ارائه شدند که شاامل:
نوآوران بسته ،نوآوران بااز ،مشاارکتکننادگان تخصصای 4و مشاارکتکننادگان یکپارچاه،6
میباشد(شکل.)Lazzarotti & Manzini, 2009( .)2

1 Lazzarotti and Manzini
2 Partner variety
3 Innovation funnel openness
4 Specialized collaborators
5 Integrated collaborators
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بازبودن قیف نوآوری

شکل( :)2چهار مد نوآوری باز

جفری فیلیپس ،)2070( 7در مقاله خود ضمن انتقاد از نوآوریباز بعنوان یک عبارت عمومی و
فقدان شفافیت در نحوه پیادهسازی آن ،سعی در ارائهی روشی ساختاریافتهتر برای ساازماندهی
و تفکر درباره نوآوری باز با استفاده از ارائهی یک گوناهشناسای باا اساتفاده از عاواملی چاون
نحوهی دعوت نمودن از مشارکتکننادگان ،و نحاوهی هادایت آنهاا ،ارائاه داد .دو مولفاهی
مورد استفاده در این گونهشناسی عبارتند از )7( :مشارکتی یا دعاوتی :2آیاا شارکتهاا بایاد از
افراد خاصی برای ارائه ایدههایشان دعوت بعمل آورد یاا بایاد نسابت باه هماهی شارکتهاای
عالقهمند گشوده باشد؟؛ ( )2پیشنهادی یا هدایتشده :3آیا ایدهها باید تحت تاثیر یا جهتدهی
عناوین یا نیازهای مشخص شده توسط شرکت اصلی باشد ،یا باید به مشارکتکنندگان اجاازه
داده شود تا ایده های خود را بادون وضاع هرگوناه محادودیت یاا شاروط ،ارائاه نمایناد؟ .در
نهایاات بااا ترکیااب حاااالت مختلااف دو مولفااهی فااو( (شااکل ،)3گونااههااای ذیاال اسااتخراج
گردید(.)Philips , 2010

1 Jeffrey Phillips
2 Participative or Invitational
3 Suggestive or Directed
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شکل( :)3گونههای مختلف نوآوری باز()Philips , 2010

پیتاار جیااانیودیس و همکاااران( ،)2070ماارور نقادانااهایاای از تحقیقااات گذشااته در خصااو
مفهومسازی ،کارهای پیشین و پیامدهای نوآوری باز ارائه نمودهاند .ساپس یاک گوناهشناسای
که بیانگر چهار اساتراتژی ناوآوری بااز مایباشاد ،پیشانهاد شاده اسات )7( :جساتجوکنندگان
نوآوری )2( ،فراهمکنندگان نوآوری )3( ،واسطه و ( )4نوآور باز ،که از ترکیاب منحصاربفرد
منابع نوآوری ،مشخصههای شرکت ،مکاانیزمهاای تباادل میاانساازمانی بوجاود مایآیاد کاه
پیامدهای متنوعی را در پای خواهاد داشات ) .(Gianiodis, et al., 2010ناوآوریبااز را
همچنین با تمایز قائلشدن میان فرآیند و پیامد 7میتوان گروهبنادی نماود .ایان گوناهشناسای،
مباحااط طاارحشااده در ماادیریت نااوآوری را بااا مااوارد مطاارح شااده در ماادیریت فناااوری و
سیستمهای اطالعاتی که بیشاتر تحقیقاتشاان بار نارمافزارهاای بااز-منباع تمرکاز دارناد ،پیوناد
میدهد .همانطورکه در جدول( )2مشاهده میشود هم فرایند و هم پیامد میتوانند باز یاا بساته
باشند.

1 outcome
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جدول( :) 2مدهای متنوع نوآوری بر مبنای بازبودن فرایند و پیامد نوآوری()Von Hippel, 2010

پیامد نوآوری
باز

فرایند نوآوری
بسته

 .3نواروی عمومی

7

 .4نوآوری بازمنبع

7

.7
.2

بسته

نوآوری بسته

نوآوری باز خصوصی

7

باز

نوآوری بسته شرایطی را نشان میدهد که در آن کلیه امورات نوآوری در داخل شارکت توساعه
یافتهاند و هر دو فرآیند و پیامد بسته باشند .در نوع دوم یعنی نوآوری باز خصوصای ،پیاماد بساته
میباشد ( تملیک نوآوری) اما فرآیند نوآوری یا بواسطهی استفاده از مناابع شارکای خاارجی یاا
بعلت بهرهبرداری خارجی از نوآوریهای داخلی ،بازمیباشد .بر اساس بعد دوم ،پیاماد فرآیناد
نوآوری میتواند یا اختصاصی( 7بسته) یا در دسترس دیگران باشاد (بااز) .تحقیقاات اخیار نشاان
می دهد که همیشه محافظت قاوی از مالکیات معناوی بعناوان رژیام مناسابی تلقای نخواهاد شاد.
استفاده از منابع محدود برای نوآوری و سپس دراختیار گذاشتن پیامدهاای آن بصاورت رایگاان
به دیگران ،بنظر میرسد از دیدگاه اقتصادانان بسیار ناپذیرفتنی مایباشاد ،اماا در برخای ماوارد از
نظاار اقتصااادی بامعنااا ماایباشااد .یااک مثااال کالساایک از نااوآوری عمااومی عبارتساات از
استانداردگذاری ،جاییکه نوآوران اصلی ،دیگران را از بهرهبارداری از ناوآوری محاروم نسااخته
تا اینکه از مزایای استانداردهای بوجود آمده در بازار غیررسمی 2بهارهمناد شاوند .آخارین خاناه،
نوآوری بازمنبع نامگذاری شده است و به مواردی اشاره دارد که فرایند و پیامد ناوآوری هار دو،
باز میباشند .نرمافزارهاای باازمنبع 3مثاالهاای شاناختهشادهایای از ایان گاروه مایباشاند( Von
.)Hippel, 2010آلتمن و لای ،)2072( 4پاس از مارور گساترده پاژوهشهاای انجاام شاده در
حوزه رویکردها و تمهای نوآوریباز ،رویکردهاا را در قالاب شاش تام 6گاروهبنادی و ترکیاب
نموده است .قابل ذکر است که این تمها به هیچ وجه بطورکامل از یکدیگر قابل تمایز نمیباشاند
1 proprietary
2 De facto market
3 Open source
4 Altmann and Lee
5 theme
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ولی در عین حال دارای مشخصههایی هستند که آنها را از یکدیگر مجزا مایساازد .وی پاس از

بررسی تمهای پنجگانه ذکر شده در ادبیات تحقیق که به "تمهای دیواره "7معاروف مایباشاند (
جدول )3و به منظور ایجاد یک مدل متماایز و شافاف از مادل ناوآوریبااز ،کاه بیاانگر دیادگاه
کلنگر یاشد ،این تمها را ترکیب نمود(.)Altmann & Li, 2012
جدول( :)3تمهای نوآوری باز()Altmann & Li, 2012

تمهای نوآوریباز به ترتیب تعداد

شمول

ارجاع
تشریک مساعی
مکملها
انجمن

اتحادهای استراتژیک ،سرمایهگذاری مشترک ،نهادهای اکادمیک و

2

تحقیقاتی ،شبکهسازی ،مشارکت زنجیره تامین/ارزش
استفاده اهرمی داخلی از ایدههای خارجی ،لیسانسدهی /مالکیت معنوی،

3

جستجو/بهرهبرداری/اکتساب دانش خارجی  ،ادغام و اکتساب.

4

تسهیم دانش ،فاشسازی رایگان 6مالکیتهای معنوی ،باز منبع ،5جوامع
7

1

کاربری  ،برونسپاری انبوه .
شرکتهای زایشی ،بهرهبرداری خارجی از دانش داخلی ،انکوباتورهای
جریانهای درآمدی نوین

9

شرکت ،سرمایهگذاری در کسبوکار ،رهاسازی یا برهنهسازی

70

کسبوکار
منبعیابی
تسهیل

11

14

73

درون -و برونسپاری ،72رخنه نمودن به دانش خارجی  ،جستجوی بازار
76

نقش فناوری اطالعات ،واسطهها  ،دروازه بانها

7

1 Rim themes
2 Collaboration
3 Complement
4 Community
5 Free revealing
6 Open source
7 User communities
8 Crowd sourcing
9 New revenue streams
10 divestiture
11 sourcing
12 In/outsourcing
13 Tap in to external knowledge
14 Facilitation
15 Intermediaries

چارچوبی برای پذیرش نوآوریباز در سطح بنگاه و ...

89

مولفهها و متغیرهای اثرگذار در اتخاذ نوآوریباز :نکته مهم در مطالعات
نوآوری باز توجه به ماهیت اقتضائی آن است؛ بدین معنا که اتخاذ نوآوریباز همیشه و
در همه جا منجربه به بهبود عملکرد نوآوری بنگاهها نمیشود .بلکه اثربخشی این راهبرد
به مقتضیات مختلفی وابسته است( مشایخ و همکاران .)7396 ،برگک ،)2007( 2با
مطالعهی ادبیات نوآوری باز و بهصورت استقرایی ،شش مولفه را برای تبیین میزان
گرایش به رویکرد نوآوری باز عنوان نمود ،که عبارتند از :الف -بروننگری :یکی از
وجوه تمایز نوآوری باز نسبت به نوآوری بسته ،بروننگری و توجه به تحوالت در
محیط و تامین فناوریهای مورد نیاز از شبکهی نوآوران است .ب -رصد محیط
پیرامونی و برخورداری از آگاهیهای راهبردی ،رقابتی و فناورانه :از دیگر ویژگیهای
نوآوری باز ،هوشمندی رقابتی برای پایش ایدههای بیرونی و کسب اطالع از تولیدات
فناوری در هر جای ممکن است .ج -تعامل با نخبگان در سطوح فردی و سازمانی:
شرکتهای نوآور ،مشارکت و همکاری با بسیاری از نوآوران در دانشگاهها،
شرکتهای تحقیقاتی و شرکتهای تازهپا را ارج نهاده و داراییهای دانشی خود را با
فناوری بیرونی تکمیل مینمایند .د -توسعه ظرفیت جذب فناوری :در نگاه سنتی ،تحقیق
و توسعه بهعنوان یک دارایی راهبردی حیاتی و مانعی برای ورود رقابتی محسوب
میشد ،ولی پویندگان شیوهی نوآوری باز ،تحقیق و توسعهی درونسازمانی را باالبردن
ظرفیت جذب فناوری بیرونی انجام میدهند .ه -بسیج قابلیتهای فناورانهی در
دسترس :شرکتهای نوآور به جستجوی فناوریهای توسعهیافته در خارج سازمان
پرداخته و به یکپارچهسازی فناوریهای درحال ظهور ،در محصوالت موجود خود
مبادرت میورزند .انجام این کار مستلزم گستردهسازی ارتباطات با شبکهی نوآوران
است .و -عرضه یافتههای پژوهشی به محیط بیرونی :نیمی از تعریف رویکرد نوآوری
باز ،واگذاری حق بهرهبرداری از داراییهای دانشیِ فاقد کاراییِ اقتصادی برای سازمان،
1 Gatekeepers
2 Bergek
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همچنین ،عرضهی دستاوردهای پژوهشی به بیرون ،از روشهایی همچون واگذاری
پروانهی اختراع یا رویالتی است(.)Bergek, et al., 2008هافکبرینک و
شرول ،)2070(7برای تبیین الزامات سازمانی برای اتخاذ نوآوری باز مدل مفهومی ارائه
نموده است .در این مدل آمادگی سازمانی ،توانمندیهای مشارکتی ،و ظرفیت جذب به
عنوان الزامات اساسی بکارگیری رویکرد نوآوری باز مطرح شدهاند .در بعد آمادگی
سازمانی توجه به ابعاد فرهنگی و جو سازمان ،ساختار و فرآیند مناسب ،تغییر و
بازسازی ،و بهبودهای فناورانه برای بهکارگیری چنین رویکردی مطرح میباشد.
توانمندیهای مشارکتی ،در قلب بحط نوآوریباز قرار دارند و از آن ،بهعنوان توانایی
ادغام و اهرمسازی عوامل سازمانی برای نوآوری باز میتوان یاد کرد که سه کارکرد
همکاری داخلی ،قابلیت شبکهسازی و همکار ی از بیرون به درون و از درون به بیرون را
شامل میگردد .آخرین ویژگی مهمی که میتوان برای سازمانی با رویکرد نوآوری باز
متصور شد ،ظرفیت جذب سازمان در بهره برداری منابع فناورانه است که شامل مراحلی
چون؛ شناسایی فرصتهای فراوانه ،استخراج و تلفیق ( شامل توانایی برای بازشناسی
توانمندی های فناورانه و دانشیِ داخلی و خارجی) ،فهم و تبادل ( شامل توانایی جذب،
تنظیم و ادغام دانش و فناوری خارجی به توسعه محصول داخل) و اشتراک ،انتشار و
بکارگیری ( شامل توانایی تعیین ارزش دانش در جهت بازار) میباشد( Hafkebrink
.)& Schroll, 2010لیکتنزالر و لیکتنزالر ( ،)2009با اتخاذ دیدگاه یکپارچه بهمنظور
توجه همزمان به ظرفیت های دانشی درون و بیرون مرزهای سازمان ،شش ظرفیت دانشی
را ارائه نمودند .همانگونه که در جدول( )4مشاهده میشود ،این ظرفیتها دقیقا منطبق با
مراحل مختلف فرآیند نوآوری میباشد.

1 Hafkesbrink and Schroll
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جدول( :)4فرآیند نوآوری و ظرفیتهای دانش()Lichtenthaler & Lichtenthaler, 2009

بهرهبرداری دانش

اکتشاف دانش

نهادینه سازی

ظرفیتهای دانشی

دانش
ظرفیت نوآورانه

1

ظرفیت انتقالدهنده

ظرفیت تبدیلی
4

2

ظرفیت خالق

3

داخلی (داخل شرکت)

5

ظرفیت جذب

خارجی (میان شرکت)

ظرفیت پیوندی

ظرفیت خال( ،به توانایی شرکت بهمنظور جستجوی دانش بطور درونی یعنی ،خلق دانش
جدید در درون شرکت اشاره دارد .درحالیکه ظرفیت خال( به جستجوی دانش داخلی نوین
اشاره دارد ،ظرفیت جذب به جستجوی دانش خارجی مرتبط میباشد .ظرفیت تبدیلی به
قابلیت شرکت در حفظ و نگهداری درونی دانش در گذر زمان اشاره دارد .روابط
میانسازمانی برای نمونه ،اتحادها ،به عنوان نهادینهسازی خارجی شرکت درنظر گرفته
میشوند .ظرفیت نوآورانه با منطبقسازی اختراعات و ابداعات با پس زمینه بازار نهایی مربوط
میباشد .بنابراین ظرفیت انتقالدهندگی ،به توانمندی شرکت در بهرهبرداری خارجی از دانش
اشاره دارد ،که در واقع مکمل کاربرد درونی دانش در محصوالت شرکت
میباشد( .)Lichtenthaler & Lichtenthaler, 2009نقیزاده و همکاران ( )7392با
مرور ادبیات تحقیق مفهوم قابلیتهای پویا ،سعی در ارائهی مدلی مفهومی برای سنجش تاثیر
ابعاد اصلی قابلیت پویا بر عملکرد نوآوری محصول داشته است 5 .بعد اصلی قابلیت درک
محیط ،قابلیت بازآرایی ،قابلیت هماهنگی ،قابلیت یکپارچهسازی ،قابلیت جذب و قابلیت
یادگیری به عنوان ابعاد اصلی سازه قابلیت پویا شناسایی شدند( .نقیزاده و همکاران.)7392 ،
رمضانپور نرگسی و همکاران ( ) 7393با مرور مطالعات و تحقیقات قبلی انجام شده در تعیین
عوامل درونی و بیرونی اثرگذار بر پیادهسازی موفق نوآوریباز ،سعی در تعیین مهمترین
1 Innovative
2 Transformative
3 inventive
4 Desorptive
5 Connective
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عوامل تاثیرگذار بر اجرای نوآوریباز متناسب با محیط کسبوکار ایران داشته است .در مدل
مفهومی ارائه شده ،عوامل درونی شامل کارکنان ،ساختار و فرآیند ،و منابع مالی بوده است در
حالیکه عوامل بیرونی شامل همکاری با دانشگاه ،عوامل قانونی ،همکاری با رقبا ،و مشتری
بوده است(رمضانپور نرگسی و همکاران .)7393 ،خسروپور و همکاران ( ،)7393با به
کارگیری الگوی شایستگیهای سازمانیهافکبرینگ و شرول برای نوآوری باز ،وضعیت
راهبردهای نوآوری باز را در سازمان صنایع هوایی ایران بررسی و چالشهای پیاده سازی
آن را شناسایی نمودند .در این مطالعه ابتدا وضعیت موجود ابعاد نوآوری باز مورد سنجش
قرار گرفته و سپس با رتبهبندی میزان اهمیت این شاخصها ،به آسیب شناسی فعالیتهای
الزم در جهت ارتقاء این رویکرد در سازمان مربوطه پرداخته شده است(خسروپور و
همکاران.)7393 ،مشایخ و همکاران ( )7396با مرور ادبیات تحقیق به بررسی تاثیر عوامل
زمینهایی درونی و بیرونی بر عملکرد نوآوریباز بنگاه در بخش مواد پیشرفته پرداخته است.
عوامل زمینهایی درونی شامل ویژگیهای جمعیتشناختی (تعداد کارکنان ،سن ،توع مالکیت
و ،)...و راهبردی شرکت (فرهنگ سازمانی ،اهداف و جهتگیری راهبردی) میباشد .عوامل
زمینهایی بیرونی نیز شامل ویژگیهای صنعت یا بخش مواد پیشرفته( چالشهای فنی و
چالشهای بازار) و ویژگیهای محیط نهادی ایران (چالشها و فرصتها) میباشد (مشایخ و
همکاران .)7396 ،با توجه به موارد طرح شده ،مطالعات انجام شده در حوزه پیادهسازی
فرآیند نوآوریباز را میتوان بصورت ذیل سازماندهی نمود(جدول:)6
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جدول ( :)5جریانهای عمده مطالعات پیادهسازی نوآوری باز (خالها و راه حل) (مشایخ و همکاران،
)1395

مطالعات عمده در
حوزه پیادهسازی

تمرکز اصلی

خالهای عمده موجود

راه حل تحقیق حاضر

فرآیند نوآوریباز
رویکردهای
فرآیندی به نوآوری
باز

چارچوبدهی و
ارائهی تجویزات

عدم ارائه چارچوبی جامع شامل

عملیاتی عمومی برای

همه اجزاء مدل نوآوری باز

پیادهسازی نوآوریباز

متغیرها و مولفههای ماهیت اقتضائی نحوه
اثرگذار در اتخاذ

پیادهسازی نوآوری

نوآوری باز

باز

عدم توسعه متدولوژی روشمندبه منظور تصمیمگیری در رابطه
با اجزاء مدل نوآوریباز مبتنی بر
متغیرهای درونی و بیرونی

توجه به نوآوریباز بعنوان یک
مدل شامل بازیگران ،مکانیزم،
و محتوی.
 ارائه متدولوژی جامع وروشمند به منظور پیادهسازی
مدل نوآوری باز

الگوی مفهومی پژوهش
مدل مفهومی پژوهش
همانطورکه پیشتر نیز بیان شد ،این تحقیق سعی دارد تا با ارائهی یک چارچوب
جامع و روشمند ،ضمن پوشش دادن خالهای موجود در هر یک از بخشهای
تحقیقاتی(جدول ،)5این جریانهای مطالعاتی را در راستای اتخاذ نوآوری باز در
سطح بنگاه ها ،یکپارچه نماید .مدل مفهومی پژوهش که بر مبنای مطالعه ادبیات
پژوهش و مصاحبههای اکتشافی تنظیم شده است در شکل ( )4ارائه شده است.
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اجزاء مدل نوآوری باز:
بازیگران
مراحل فرآیند نوآوری:
بهره برداری

نهادینه سازی

نوآوری باز

محتوی
اکنشاف

مدل جامع اتخاذ

مکانیزم

متغیرهای موثر بر اجرای
نوآوری باز:
عوامل درونی :ظرفیتهای دانشیعواماال بیروناای  :بخش(صاانعت) ،ونهادی

شکل( :)4مدل مفهومی پژوهش

گزارههای پژوهش
همانطورکه در مدل مفهومی پژوهش مشاهده میشود ،بنگاهها به منظور اتخاذ موثر
نوآوریباز باید ( )7پس از شناسایی و ترسیم نحوهی تعامل میان اجزاء مختلف نوآوریباز،
( ) 2با در نظر گرفتن عوامل بیرونی و درونی اثرگذار بر اجزاء مدل نوآوریباز )3( ،در رابطه
با انتخاب گزینههای موجود در هر یک از مراحل فرآیند نوآوریباز ،تصمیمگیری نمایند.
بدین ترتیب سوالهای پژوهش را بصورت ذیل میتوان بیان نمود:
 -7اجزاء اصلی مدل نوآوریباز -در رویکرد نوآوری باز بعنوان یک مدل -چه میباشند؟
 -2میان اجزاء مدل نوآوریباز چه ارتباطاتی حاکم میباشد؟
 -3وضعیت کنونی متغیرهای درونی در هر یک از مراحل فرآیند نوآوری ،در شرکت
مورد مطالعه چگونه است؟
 -4وضعیت کنونی متغی رهای بیرونی در هر یک از مراحل فرآیند نوآوری ،در شرکت
مورد مطالعه چگونه است؟
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 -6گزینههای مناسب هریک از اجزاء ،در مراحل مختلف فرآیند نوآوری در شرکت مورد
مطالعه چه میباشند؟
دو سوال نخست ،در راستای پاسخگویی به مشکالت و خألهای موجود در مطالعات مربوط به
رویکردهای فرآیندی اتخاذ نوآوری باز میباشد ،و دو سوال بعدی نیز در راستای پاساخگویی
به مشکالت و خألهای موجود در مطالعات مربوط به توسعهی متغیرها و عوامل موثر بار اتخااذ
نوآوریباز میباشند (جدول .)5سوال پنجم نیز که در واقع نتیجاهی یکپارچاهساازی پاساخ باه
سوالهای قبلی می باشد ،بعنوان سوال و هدف اصلی پاژوهش ،یعنای توساعه چاارچوب جاامع
اتخاذ نوآوریباز میباشد.

روش پژوهش
مراحل مختلف انجام این تحقیق بطورخالصه در شکل ( )6نشان داده شده است.
مرحله نخست :مرور ادبیات پیاده سازی/اتخاذ

مرحله دوم :گردآوری میدانی

نوآوری باز

اطالعات

-مرور مطالعات رویکردهای فرآیندی (شناسایی اجزاء

مرحله سوم :تجزیه و تحلیل یافتهها

 -اساتفاده از روشهااای کیفاای و کماای در تجزیااه و

مدل نوآوریباز ،شناسایی و استخراج انواع مختف هار

-انتخاب مورد مطالعه

تحلیل و پاسخگویی به پرسشهای تحقیق.

یک از اجزاء)

-جمع آوری اطالعات از طریق

 -سوال اول :مرور ادبیات تحقیق؛

 مرور مطالعات متغیرها و عوامل اثرگاذار بار اتخااذ (شناسایی و استخراج عوامل درونی و بیرونی)
 ماارور مطالعااات مربااوط بااه مراحاال مختلااف فرآیناادنوآوری.

مصاااحبه بااا مطلعااان کلیاادی و
اسااناد موجااود و دیگاار منااابع
اطالعاتی

 سااوال دوم :روش دی متاال باارای تحلیاال و ترساایمروابط کلی میان اجزاء مدل؛
 سوال سوم و چهارم :روش گروههای کانونی؛سوال پنجم :از روشهای تصمیمگیری چند شاخصاه
()MADM؛

شکل ( :)5مراحل اجرای پژوهش

این تحقیق از رویکرد ترکیبی ،برای پاسخگویی به سواالت پژوهش استفاده نموده است .مورد
مطالعه ،شرکتی فعال در زمینهی بستهبندی و چاپ مواد غذایی در ایران میباشد .این شرکت با
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تعدادی حدود  500نفر کارگر و با بیش از یک دهه سابقه ،ضمن قرارگیری در زنجیره تامین
شرکته ای بزرگ تولیدکننده محصوالت غذایی ،از بزرگترین شرکتهای فعال در این
صنعت میباشد .روش نمونهگیری و یا به عبارتی صحیحتر روش انتخاب مشارکتکنندگان
(رنجبر و همکاران )7397 ،در پژوهش حاضر ،نمونهگیری هدفمند 7میباشد.نمونهگیری
هدفمند که به آن نمونهگیری غیراحتمالی نیز گفته میشود ،به معنای انتخاب هدفدار
موردهای پژوهش برای کسب دانش یا اطالعات است؛ این نوع نمونهگیری شامل انتخاب
واحدها یا موردهای پژوهش به صورت غیرتصادفی و بر اساس هدف پژوهش است (مشایخ
و همکاران .)7396 ،اگر چه روشهای نمونهگیری در پژوهشهای کیفی تحت عنوان هدفمند
نام برده میشوند ،ولی این روشها طیف وسیعی را شامل میشوند (جاللی .)7397 ،در تحقیق
حاضر به منظور کسب اطالعات دقیق ،عمیق و نقادانهتر در خصو

وضعیت قابلیتها و

عوامل بیرونی اثرگذار بر مراحل مختلف فرآیند نوآوری ،از روش نمونهگیری با حداکثر
تنوع 2استفاده شده است .در این روش ،از افراد با زمینههای متنوع از موضوع پژوهش و یا
انتخاب هدفمند طیف وسیعی از تنوعها در ابعاد مورد عالقه استفاده میشود(جاللی.)7397 ،
در این روش نمونه گیری ،با انتخاب وعضویت خبرگان درگیر در فازهای مختلف پروژههای
نوآوری شرکت در قالب گروههای کانونی ،قابلیتهای شرکت بر اساس متغیرهای تعیینشده
به بحط گذاشته شد .خبرگان منتخب در این گروه کانونی شامل  70نفر از خبرگان واحدهایی
شامل بازاریابی و فروش ،بازگانی داخلی و بازرگانی خارجی( مرحلهی اکتشاف)؛ تحقیقو
توسعه ،منابع انسانی ،مدیریت بهرهوری ،طراحی و فنی -مهندسی(مرحلهی نهادینهسازی)؛
تولید ،مدیرعامل و هیتمدیره (مرحلهی بهرهبرداری) ،مشاورین شرکت (همه مراحل)
می باشند .این افراد دارای حداقل سه سال سابقه کار و متولی بخشی از ارتباطات سازمان جهت
تعامل با محیط بیرونی با هدف توسعه نواوری هستند .مصاحبههای عمیق به صورت
نیمه ساختاریافته ،گروهی و با هدف تکمیل موارد استخراج شده از پیشینه تحقیق مرتبط با اجزا
و متغیرهای موثر بر اجرای نوآوری باز در مراحل مختلف اکتشاف ،نهادینه سازی و بهره
1 Purposive Sampling
2 Maximum variation Sampling
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برداری صورت پذیرفت .این مصاحبهها با فهرستی از سواالت باز از پیش تهیه شده
(پیوست) ،و در سه مرحله انجام گرفت .برخی از مصاحبهها نیز بمنظور درک بهتر نظرات
مصاحبه شوندگان ،در قالب سواالت تکمیلی جزیی و بطور مجزا از گروههای همگن متعلق به
هر مرحله ،انجام شد .سپس به منظور تحلیل و ترسیم روابط متقابل میان اجزاء مختلف مدل
نوآوری باز از تکنیک دیمتل 7استفاده شده است .تکنیک دیمتل که یکی از انواع
روشهای تصمیمگیری بر اساس مقایسههای زوجی است ،با بهرهمندی از قضاوت خبرگان در
استخراج عوامل یک سیستم و ساختاردهی نظاممند به آنها با بکارگیری اصول
نظریهگرافها ،ساختاری سلسهمراتبی از عوامل موجود در سیستم همراه با روابط تاثیر و تاثر
متقابل ارائه میدهد ،بگونه ایی که شدت اثر روابط مذکور را بصورت امتیاز عددی معین
می کند .این روش جهت شناسایی و بررسی رابطه متقابل بین معیارها و ساختن نگاشت روابط
شبکه بکار گرفته میشود .از آنجاکه گرافهای جهتدار روابط عناصر یک سیستم را بهتر
میتوانند نشان دهند ،لذا این تکنیک مبتنی بر نمودارهایی است که میتواند عوامل درگیر را
به دو گروه علت و معلولی تقسیم نماید و رابطه میان آنها را به صورت یک مدل ساختاری

قابل درک درآورد( .(Shih, et al., 2013به منظور تشکیل ماتریس مقایسه زوجی برای

تعیین شدت روابط میان اجزاء ،از میانگین حسابی نظرات خبرگان استفاده شده است .گامهای
اصلی این تکنیک در ادامه تشریح خواهد شد.

تجزیه و تحلیل یافتهها
همانگونه که در شکل ( )6نیز نشان داده شده اسات ،در پاساخ باه ساوال اول تحقیاق ،از مارور
عمیق ادبیات تحقیق نوآوری باز در حوزه توسعهی مدلهای اتخاذ نوآوریباز حاصل میشود.
به زعم هویزنق ،این مدلها نیز عمدتا در صدد پاسخگویی به سه سواالل عمادهایای چاون چاه
چیزی (محتوای 2نوآوری باز) ،چه وقتی (وابستگی نوآوری بااز باه زمیناه )3و چطاور (فرایناد

7

1 DEMATEL: Decision Making Trial and Evaluation
2. Content
3. Context
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نوآوری باز) در طراحی مدل نوآوری بااز باودهاناد)  .)Huizingh, 2011نتیجاه بررسایهاا
نشان میدهد که تحقیقاات مختلاف علای رغام اتخااذ رویکردهاای متفااوت باه بررسای ابعااد
گوناگون این مفهوم ،همگی در سه مولفهی اساسی مشترک میباشند که عبارتند از :بازیگران،
مکانیزمها (اقدامات یا ابزارها) و محتوا .تقطه قابل ذکر آنکه این اجزاء هماواره باا یکادیگر در
تعامل می باشند و هر شرکت یا بنگاه بر اساس شرایط اقتضائی خود ،نوع و شادت تعامال میاان
آنها را تعیین نموده و مدل نوآوری باز متناسب با خاود را توساعه مایدهاد .از ایان منطاق نیاز
بعنوان گام آغازین مرحله فرآیند تجزیه و تحلیل تحقیق بهره گرفته شده است .گامهاای کلای
فرآیند تجزیه و تحلیل بصورت ذیل میباشد:
تحلیل و ترسیم نگاشت روابط کلی میان اجزاء مدل نوآوریباز .این مرحله با استفاده از
تکنیک دی متل و با نظر خواهی از خبرگان دانشگاهی با تجربه و همچنین مدیران ارشد شاغل
در ردههای استراتژیک سازمان انجام شده است .علت انتخاب اینگونه مشارکتکنندگان نیز
نیازمندی به کالن نگری و اشراف کامل به فضای درونی و بیرونی اثرگذار بر اتخاذ برنامههای
نوآوری باز می باشد .در این گام ،ابتدا هر یک از اجزاء مدل برای خبرگان تشریح شد و
مصدا(های الزم برای هر چه بیشتر روشن شدن موضوع به بحط گذاشته شد و در نهایت پس
از دریافت نظرات خبرگان در قالب پرسشنامههای ماتریس مقایسه زوجی و محاسبه میانگین
حسابی اقدام به تجمیع نظرات خبرگان و تشکیل ماتریس اثرات آغازین( 2گام  7تکنیک دی
متل) ،شد .گامهای تکنیک دی متل طی چهارگام ذیل ارائه میشود(.)Shih, et al., 2013
گام ( :)7تشکیل ماتریس اثرات آغازین گروهی ( .)Aتصور کنید در یک مطالعه  Hخبره و
 nمعیار مورد بررسی میباشد .از هرخبره درخواست میشود تا سطحی را که نشاندهنده
تاثیرات معیار بر

است را مشخص نماید .این مقایسات بصورت زوجی و بر اساس طیف

ذیل میان هر دو معیار انجام میشود که با

نشان داده میشود .نمرات ارائه شده توسط
1. Process
2 Original Impact Matrix
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[

]
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 ،نشان داده میشود.

بطوریکه

ماتریس اثرات آغازین گروهی  Aنیز طبق فرمول ( )7از طریق میانگینگیری نمرات خبرگان
محاسبه میشود .این ماتریس نشان دهنده تاثیرات اولیه مستقیمی که یک معیار بر روی خود و
سایر معیارها میگذارد.
جدول( :) 6طیف مورد استفاده در تکنیک دی متل ( شیه و همکاران)2113 ،

بدون تاثیر

تاثیر کم

تاثیر متوسط

تاثیر زیاد

0

7

2

3

تاثیر بسیار
زیاد
4

]

[∑

]

[

گام ( :)2محاسبه ماتریس اثرات مستقیم :)M( 7ابتدا ماکزیمم مجموع مقادیر سطور و
ستونهای ماتریس آغازین ( )Aرا محاسبه نموده ،و سپس با استفاده از روابط ( )7و (،)2
ماتریس آغازین نرماالیز میشود.

]
|

|

∑

|

|

∑

[

گام ( :)3محاسبه ماتریس تاثیر کل :)T( 2مجموع دنباله نامحدود از آثار مستقیم و غیرمستقیم
عناصر بر یکدیگر به صورت یک تصاعد هندسی و بر اساس قوانین موجود گرافها از رابطه
( )4مصاحبه میشود.
]

[

1 Direct Impact Matrix
2 Total Impact Matrix
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گام ( :)4محاسبه ارزش آستانهایی و ترسیم تقشه شبکه روابط :بهمنظور تشریح روابط
ساختاری میان معیارها و حفظ پیچیدگی سیستم با یک سطح قابل مدیریت ،الزم است که
ارزش آستانهایی  pرا برای فیلترنمودن تاثیرات ناچیز در ماتریس  Tرا تعیین نمود .در
اینصورت تنها برخی از روابط (

که دارای مقداری بیش از ارزش آستانهایی هستند

انتخاب شده و در تقشه روابط شبکهایی با محورهای
نمایش داده میشوند .نحوه محاسبه مولفههای

و

و

به ازاء j

در روابط ذیل نشان داده شده است.

∑
سپس مکان هندسی هر یک از معیارها در تقشه روابط ،نقاطی با مختصات
)

∑
(

میباشد که در آن مولفه اول نشاندهندهی درجه شدت روابط ،و مولفهی

دوم تعیین کننده نوع روابط یعنی علی یا معلولی بودن معیار مربوطه میباشد .در این قسمت
محاسبات گامهای  7و  3و  4برای ترسیم نقشه شبکه روابط میان اجزاء مدل نوآوری باز
آورده شده است.
-

گام . 7ماتریس اثرات آغازین گروهی ،با استفاده از نظرات خبرگان دانشگاهی آشنا
با صنعت بستهبندی و چاپ ( 2نفر) و خیرگان سطوح مدیریت ارشد شرکت ( 3نفر)
بصورت ذیل حاصل شده است:
مکانیزم

محتوی

بازیگران

A

3.4

1.4

0

بازیگران

3.6

0

3.6

محتوی

0

0.6

2

مکانیزم

 گام .3پس از انجام محاسبات ( )2الی ( ،)4ماتریس اثرات کل بصورت ذیل حاصلمیشود.
مکانیزم

محتوی

بازیگران

T

0.403

0.342

0.833

بازیگران

0.935

0.272

1.077

محتوی

0.468

0.201

0.321

مکانیزم
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گام  .4همانگونه که بیان شد به منظور ترسیم نگاشت ابتدا الزم اسات تاا مختصااتهر یک از نقاط محاسبه شاود .مولفاه ،Dنشااندهناده شادت اثرگاذاری و مولفاه،R
نشاندهنده شدت تاثیرپذیری معیار مربوطه از دیگر معیارها میباشاد .بناابراین ساتون
 D+Rنشاندهنده ی شدت درگیری کلی ا تاثیرگذاری و تاثیرپاذیری ،و ساتون D-
 Rنشانگر نوع رابطه (علی یا معلولی بودن) می باشاد بطوریکاه مقاادیر مثبات بیاانگر
رابطه علی و مقادیر منفی بیانگر رابطه معلولی میباشد.
D+R

D

D-R
1.578 3.809
0.653

مکانیزم محتوی بازیگران
0.403

0.342

0.833

بازیگران

2.284 3.099 1.469

0.935

0.272

1.077

محتوی

0.99

0.468

0.201

0.321

مکانیزم

1.806

0.815

2.231

R

0.816

2.796

به منظور ترسیم شبکه روابط نیز الزم است تا ابتدا ارزش آستانهایی ماتریس T
محاسبه شود .در این تحقیق نیز میانگین حسابی عناصر ماتریس  ،Tبعنوان ارزش
آستانهایی ( )0564درنظر گرفته شده است .بنابراین فقط مقادیر بیشتر از این مقدار در
هنگام ترسیم نگاشت روابط در نظر گرفته خواهند شد؛ در نتیجه خواهیم داشت:
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شکل( :)6روابط ساختاری اجزاء مدل نوآوری باز

همانگونه که مشاهده می شود معیار محتوا ،دارای رابطه و نقش علی نسبت به
دیگرمعیارها می باشد و شدت آن بر معیار بازیگران بیشتر از معیار مکانیزم میباشد.
میان دو معیار بازیگران و مکانیزم نیز نمیتوان رابطهی علی-معلولی معناداری را
متصور شد .معیار بازیگران نیز به لحاظ شدت تعامل با دیگر مولفهها و اهمیت
نقشآفرینی آن در جریانهای تعامالت میان معیارها ،در جایگاه نخست قرار دارد.
بنابراین برای ادامه فرآیند تجزیه و تحلیل تحقیق ،ابتدا به شناسایی محتوای مدل
نوآوری باز مورد مطالعه اقدام نموده و سپس ضمن نظرخواهی از خبرگان و بر
اساس یافتههای فو( به تحلیل اجزاء بعدی یعنی بازیگران و سپس مکانیزمها خواهیم
پرداخت .قابل ذکر است همانگونه که در ادامه نیز مشاهده خواهید نمود تصمیمات
مربوط به اجزاء بازیگران و مکانیزم عمال به طور همزمان و از تعامل تنگاتنگ
متغیرهای مربوط به هر دو جزء اتخاذ خواهد شد.
شناسایی و تعریف محتوای برنامهی (پروژه) نوآوریباز .همانگوناه کاه تاا
کنون عنوان شده است ،محتوای برنامههای نوآوریباز باه جنباههاای اساتراتژیک آن
در جهاات تحقااق اهااداف و اسااتراتژیهااای کااالن شاارکت داللاات دارد .طبااق نظاار
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ونهاوربرک و جاکرز ( ،)2073استراتژی ساازمان بعناوان نقطاه آغاازین برناماههاای
نوآوریباز بوده و برنامههای نوآوری بخشی از استراتژی شرکت میباشاد .در نتیجاه
باار ضاارروت یکپارچااهنمااودن نااوآوریباااز بااا اسااتراتژی سااازمان و همچنااین تمااایز
قائلشدن میان پروژههای مختلف نوآوریباز بر اساس نقششان در استراتژی ساازمان،
تاکید دارند) .)Vanhaverberke & Roijakers, 2013شرکت مورد مطالعاه
در تحقیااق ،در صاانعت بسااتهبناادی و چاااپ محصااوالت غااذایی فعااال بااوده و از
تامین کنندگان اصلی ظروف پالستیکی زنجیره تامین شرکتهای بزرگ صنایع لبنای
کشور میباشد .لذا به منظور تعیین محتوای برنامه نوآوریباز این شرکت ،میبایسات
الویتهای استراتژیک آن را که در واقع متاثر از الویتهای استراتژیک شرکتهاای
خریدار و به تبع آن مصرفکنندگان نهایی میباشد ،را استخراج نمود .طی سالهاای
اخیر با افزایش شدت رقابت در صانعت لبنیاات کشاور بعلات افازایش تعاداد رقباای
داخلاای و خااارجی ،پیشاارفت سااریع علااوم و صاانایع غااذایی و بسااتهبناادی ،افاازایش
انتظارات و نیازهای مصرفکنندگان نهایی ،توسعه صادرات و  ...موجب شاده اسات
که شرکتهای لبنی تمرکز عمدهی خود را به انجاام ناوآوری در تولیاد محصاوالت
رقابتی جلب نمایند .بدین ترتیب زنجیره تامین شرکتهای لبنی نیز باه میازان زیاادی
درگیار فعالیااتهاای نوآورانااه و ارتقااء موقعیاات رقاابتی محصااوالت خاود در بااازار
شده اند .در این راستا پاس از بررسای هاای میادانی بعمال آماده در خصاو
الویتهای استراتژیک شرکتهای لبنی ،از خبرگان آنها بخصو

تعیاین

واحد تحقیقاات

بااازار و تضاامین کیفیاات خواسااته شااده اساات تااا الویااتهااای خااود را در خصااو
مشخصههای بستهبندی و چاپ محصاوالت ،ارائاه نمایناد .ساپس انتظاارات مشاتری

7

(شرکتهای لبنی) ،با استفاده از رویکرد ، 2QFDبه الویتهای استراتژیک شارکت
مورد مطالعه (شرکت بستهبندی و چاپ) تبدیل شده است (شکل .)1در گاام بعادی،
1 Customer requirements
2 Quality Function Deployment
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درخت تکنولوژی 7مربوط به الویتدارترین حوزه تکنولوژیک را ترسیم نماوده و باا
نظرخواهی از خبرگان شارکت زیرفنااوریهاای شناساایی شاده ،الویاتبنادی شادهاناد.
درخت تکنولوژی ،تکنولوژیهای کلیدی اساتراتژیک را شناساایی نماوده و ابازار بسایار
مناسبی برای ساختاردهی و تعیین روابط میاان تکنولاوژیهاا ،و یاا کارکردهاای مختلاف
یک تکنولوژی در یک حوزه تکنولوژیکی معین ،میباشد(.)Choi, et al., 2012

شکل ( . )7ماتریس خانه کیفیت برای تعیین الویتهای راهبردی شرکت
مورد مطالعه

همانگونه که مشاهده میشود ،حوزه تکنولاوژیکی"دکوراسایون" بساتهبنادی محصاوالت ،در
باالترین الویت قرار میگیرد و در نتیجه ارتقاء قابلیتهای فناورانه در ایان حاوزه ،در سارلوحه
اهداف و اقدامات استراتژیک سازمان قرار خواهد گرفت .درخت تکنولوژی مربوط باه حاوزه
تکنولوژیکی دکوراسیون بستهبندی محصوالت شارکت در شاکل ( )7نشاان داده شاده اسات.
پس از موقعیتیابی 2و ارزیابی همزمان جذابیتها و توانمندیهای تکنولوژیهاای موجاود در
1 Technology Tree
2 Positioning
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درخت تکنولوژی با استفاده از نظرات خبرگان شرکت (گروه کانونی) ،زیر تکنولوژی "پایش

از چاپ"7در راس الویتهای استراتژیک شرکت برای اتخاذ پروژه ناوآوری فناوراناه بااز ماد
نظر قرار گرفت.

شکل ( :)8درخت تکنولوژی حوزه دکوراسیون محصوالت

قابل ذکر است ،در تحقیق حاضر عبارت"پیش ازچاپ" در معنای محدود آن ،یعنی دامناهایای
از کلیهی فعالیتهای پس از طراحی گرافیکی تا تولیاد اولاین نموناه محصاول چااپی ،در نظار
گرفته میشود .در واقع پیش ازچاپ ،حلقهی واسط میان حاوزه طراحای ،و حاوزه تکنولاوژی
تولید یعنی تجهیزات و ماشینآالت چاپ ،میباشد .بدین ترتیب از این پس ،سه فعالیت اصالی
شامل ویرایش طرح ،تولید و آمادهسازی فیلم ،تولید و آماادهساازی کلیشاه را در تحلیالهاای
مربوط به این حوزه فناورانه ،مدنظر قرار داده خواهند شد.
شناسائی بازیگران کلیدی .پیش ازپرداختن به بحط شناسائی بازیگران کلیدی دخیل در
فرآیند نوآوری شرکت مورد مطالعه ،الزم است تا ابتدا تصویری کلی از فضای حاکم بر
1 Pre printing
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صنعت چاپ بستهبندی در کشورمان ارائه نماییم و سپس با درنظر گرفتن متغیرهای محیطی
تاثیرگذار بر حوزه پیش ازچاپ ،یک گونهشناسی از بازیگران در این حوزه ارائه نماییم.
به منظور ترسیم فضای کلی حاکم بر نظام نوآوری بخشای صانعت چااپ بساتهبنادی ،باه ذکار
مختصری در رابطه با هریک ازعناصر تشکیلدهنده آن یعنی باازیگران ،پایاه داناش ،و نهادهاا
خواهیم پرداخت))7( :(Malerba & Nelson, 2011حاکمیت باازیگران طارف عرضاه،
یعنی فروشندگان ماشین آالت و تجهیازات پیشارفته چااپ و نقاش کمرناگ باازیگران طارف
توزیع ،یعنی فروشندگان و مشتری؛ عدم تشخیص اهمیت دانش فنآوریهای چاپ و پایش از
چاپ توسط شرکتهای فعال در صنعت چاپ بستهبندی کشور؛ تعداد اندک و نقش کمرنگ
دانشگاهها درصنعت؛ عدم توجه دولت (برنامهریزی و تخصایص اعتباارات) باه اهمیات بخاش
بستهبندی و چاپ بسته بندی در ایجاد ارزش افازوده در اقتصااد کشاور؛ ( )2دوری از فرهناگ
مشتری مداری ،خودبزرگبینی و کوچاک انگااری امار تحقیقاات در کشاور ،داناش ناکاافی
شاارکتهااای چاااپ بسااتهبناادی کشااور از دانااش کاااربری و اسااتفاده کاماال از قابلیااتهااای
ماشینآالت؛ فاصله زیاد شرکتهای چاپ بستهبندی کشور در حوزه پیش از چااپ نسابت باه
رقبای خارجی؛ عدم ارائه اطالعات مناسب از سوی فروشندگان تجهیازات و تکنولاوژیهاا باه
خریداران و عدم تمایل آن ها به آماوزش خریاداران تکنولاوژی؛ تسالط انادک دانشاگاههاا و
مراکز مطالعاتی چااپ از داناش عملیااتی در حاوزه پایش از چااپ؛ داناش انادک مشاتریان و
سفارشدهندگان چاپ برای تفکیک کیفیت خوب از بد؛( )3عدم وجود امنیت در بازار چااپ
ایران بعلت فقدان وجود سازمانها و نهادهای توانمند واضع استانداردهای چااپ؛ عادم وجاود
تشکلهای صنفی آگاه و منسجم به منظور درجه بندی نااظران چااپ؛ عادم وجاود مقاررات و
قااوانین باارای پیگیااری اثااربخش دعاااوی و مسااائل حقااوقی میااان شاارکتهااای چاااپ و
سفارشدهندگان؛ نبود فضای مالکیت فکری مناسب برای حفاظت از داراییهای فکری.
بر اساس اطالعات حاصل از مطالعهی ادبیات تحقیق نوآوری و همچنین مصاحبه باا خبرگاان،
مولفههای نوع و تعداد ،بهمنظورگونهبندی بازیگران در مدل نوآوری باز شرکت ماورد مطالعاه
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مدنظر قرار گرفتهاند .مولفهی نوع ،بر پیشرانهای 7اصلی رقابتپذیری یعنی تکنولوژی یا باازار
محور بودن نوآوری داللت دارد و در ادبیات تحقیق به کررات بعنوان عاملی بارای طبقاهبنادی
بازیگران ،بخشهای صنعتی و حتی مدل نوآوری مورد استفاده قرار گرفتهاند .(Archibugi,
) 2001مولفهی تعداد ،نیز به معنای درجهی کثرت و گسترده بودن تعداد بازیگران درگیار در
فرآیند نوآوری باز میباشد و بطور عمده در ادبیات تحقیق مربوط به شبکههای نوآوری ماورد
توجه قرار گرفتهاند.به عبارتی بهمنظور رسم مکان هندسی جهتگیری شرکت مورد مطالعه در
خصااو

بااازیگران ،دو شاااخص عاماال ایجاااد تغییاارات نوآورانااه (بااازار یااا تکنولااوژی) ،و

پیچیدگی محیط (انباشت دانش ،و رعایت حقو( مالکیت معنوی) باا اساتفاده از مطالعاه اساناد
مربوط به فضاای حااکم بار حاوزه ی پایش از چااپ و نظارات خبرگاان ،ماورد ارزیاابی قارار
گرفتهاند که نتایج آن در شکل ( )9نشان داده شده است.

شکل ( :)9جهتگیری شرکت در قبال بازیگران

بدین ترتیب شرکت مورد مطالعه ،به منظور توسعهی قابلیتهای نوآورانه خود در حاوزه پایش
از چاپ باید از طرفی توجه خود را به باازیگران طارف باازار ،یعنای مشاتریان و شارکتهاای
بکاربرندهی تکنولوژی های پیش از چاپ در صنعت معطوف نمایند و از طرفی دیگر ،با توجاه
به پیچیدگی نسبتا باالی محیط ( ماهیت ضمنی دانش ،و عدم تمایل رقباء به در اختیار گذاشاتن
1 Driver
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دانش فنی خود به علت محدودیت های نظام مالکیت فکری) ،از رویکرد انتخاابی و دعاوت از
شرکتها یا تیم های مشاخص و محادود بارای مشاارکت در حاوزههاای از قبال تعیاینشاده،
استفاده نماید.
تعیین اقدامات نوآوریباز .در این مرحله ابتدا مستند باه ادبیاات تحقیاق و مصااحبههاای
اکتشافی ،آیتمهای الزم برای سنجش ظرفیتهای دانشی مربوط به هر یاک از مراحال فرآیناد
نااوآوری را اسااتخراج نمااوده و نظاارات خبرگااان شاارکت را از طریااق پرسشاانامه و بصااورت
شاااخص مااورد ارزیااابی قاارار دادهایاام (پرسشاانامه پیوساات) .پااس از تعیااین وضااعیت موجااود
ظرفیتهای دانشی شرکت ،اقدامات نوآوری باز با درنظرگرفتن یافتههای حاصال از گاامهاای
قبل یعنی محتوی و همچناین متغیرهاای بیرونای --کاه بطاور عماده در انتخااب و گوناهبنادی
بازیگران لحاظ شدهاند --تعیین و انتخاب میشوند .بدین ترتیب آخرین جزء از مدل ناوآوری
باز شرکت مورد مطالعه نیز مشاخص مایشود.پرسشانامه از  4قسامت شاامل پرساشهاا
درجاهی اهمیات پرساشهاا

 ،وضاعیت موجاود شارکت

پرسشها با هریک از ظرفیتهای دانشی شرکت

،

 ،و درجاهی همراساتایی

 ،تشکیل میشود .درجهی اهمیات هار

یک از پرسشها بر اساس طیف جدول ( )1و از طریق محاسبه میانگین حسابی نظرات خبرگان
دانشگاه و شرکت حاصل میشود .وضعیت توانمندی شارکت نیاز بار اسااس طیاف قبال و از
طریق محاسبه میانگین حسابی نظرات خبرگان دانشگاه و شرکت حاصل میشود .از آنجاییکاه
در بسیاری موارد مرز کامال مشخصی میان کارکردهای مراحل مختلف فرآیند نوآوری وجاود
ندارد و بسایاری از اقادامات نیاز دارای همپوشاانی یاا کارکردهاای مشاترکی مایباشاند ،ایان
موضوع را با نظرخواهی از خبرگان دانشگاه در رابطه با تعیین درجه همراساتایی پرساشهاا باا
هر یک از ظرفیتهای دانشی پوشش دادهایم .طیف مورد اساتفاده در ایان قسامت نیاز همانناد
قسمتهای دیگر پرسشنامه میباشد.

چارچوبی برای پذیرش نوآوریباز در سطح بنگاه و ...

999

جدول ( :)7طیف مورد استفاده در پرسشنامه سنجش ظرفیتهای دانشی شرکت

گزینه
انتخابی
امتیاز

خیلی کم

کم

7

2

متوسط
3

زیاد

خیلی زیاد

4

6

از تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه دو شاخص برای هر یک از ظرفیتهای دانشی محاسابه
میشوند .شاخص اول ،امتیاز مکتسبه هر یک از ظرفیتهای دانشی سازمان را نسبت باه هماهی
مراحل فرآیند نوآوری نشان میدهد ،که آنها را شااخص تجمیعای مایناامیم ( .)AIشااخص
دوم ،امتیاز مکتسبه هر یک از ظرفیتهای دانشی سازمان را نسابت باه شارایط ایادهآل متصاور
برای خودش میسنجد ،که آن را شاخص نسبی مینامیم( .)RIشاخصهای فو( از رابطههاای
( )7و ( )2محاسبه میشوند:
ظرفیت دانشیهای

∑
∑
∑

بدین ترتیب مقادیر شاخصها با استفاده از اطالعات حاصل از پرسشنامه به شرح ذیل میباشد:

همانگونه که مشاهده میشود ،مرحلهی نهادینهسازی کمترین و مرحلهی بهرهبرداری ،بیشترین
امتیاز را به خود اختصا

دادهاناد .باه عباارتی شارکت موردمطالعاه دارای قابلیات انادکی در

حفظ و فعالسازی مجدد دانش میباشد اما دارای قابلیتهای بااالیی در بهارهبارداری از داناش
است .ضاعیف باودن نهادیناهساازی داناش باه عناوان مرحلاهی میاان دو مرحلاهی اکتشااف و
بهرهبرداری ،میتواند همانند یک نقطهی گلوگاهی کل فرآیند نوآوری را دچار چالش نماوده
و عملکرد کلی فرآیند نوآوری را به میزان قابال تاوجهی کااهش دهاد .مقاادیر شااخصهاای
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مربوط به ظرفیتهای دانشی نشان میدهد ،شرکت مورد مطالعه دارای قابلیتهاای بااالیی در
بهرهبرداری خارجی از دانش و تجاریسازی دارایای هاای فناوراناه خاود بادر تعامال باا دیگار
شرکتها میباشد .دادههای فو( همچنین نشان میدهد کاه ظرفیات جاذب در شارکت ماورد
مطالعه علیرغم امتیاز نسیتا مناسب آن ،چندان موردتوجه نبوده و بیشاتر باه خلاق درونای داناش
تمرکز دارد .به منظور درک بیشتر از وضعیت ظرفیتهای دانشی شرکت ،شاخص نسبی را کاه
بیانگر درجهی نیل هر یک از ظرفیتها نسبت به وضعیت ایدهآل ( )%700خودش مایباشاد را
تعریف نمودهایم .نتیجه محاسبات بصورت ذیل میباشد:

شکل ( :)9وضعیت کلی قابلیتهای شرکت مورد مطالعه

در واقع بطور خالصه مقادیر فو( نشان میدهد که قابلیتهای شارکت در مراحال اکتشااف و
بهرهبرداری اندکی باالتر از حد متوسط ( )%60و در مرحلهی نهادینهسازی دانش ،کمتر از حاد
متوسااط ماایباشااد (شااکل  .)9بنااابراین شاارکت مااورد مطالعااه راه نساابتا طااوالنی باارای ارتقاااء
قابلیتهای خود در تمامی مراحل خواهد داشت.
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برای مشخصشادن مکاانیزم هاای ماورد اساتفاده در مادل ناوآوری بااز در شارکت ماورد مطالعاه،
یافتههای حاصل از گامهای قب ل با خبرگان به بحاط گذاشات شاد و نتاایج ذیال در نهایات حاصال
گردید :علیرغم وجود سطح نسابتا مناسابی از ظرفیات دانشای خالقاناه در حاوزهی پایش ازچااپ و
توانایی شرکت در خلق و ارتقاء درونی دانش در سالهای اخیار ،لکان باه منظاور ایجااد جهاش در
کیفیت چاپ محصوالت خود و کسب مزیات رقاابت ی در باازار یاا زنجیاره تاامین خاود کاه عمادتا
متشکل از شرکتهای صادرکننده محصوالت غذایی مایباشاند ،نااگزیر از ارتقااء قابلیات ظرفیات
جذب خود در حوزهی پیش از چاپ میباشد .لذا در این تحقیق اقادامات مختلفای از ساوی گاروه
کانونی برای جستجو و اکتساب دانش بکارگیری نرمافزارهای ویرایشی از باازیگران خاارجی فعاال
در صنعت چاپ بسته بندی پیشنهاد شده است .همانگونه که تاا کناون ذکار شاده اسات باا توجاه باه
فضای محیطی حاکم بر این صنعت رویکرد انتخاب شده در شناسایی باازیگران بصاورت باازیگران
طرف بازار (شرکتهای مصرفکننده نرم افزارهای ویرایشی برونمرزی) و موضاوع همکااری نیاز
انتخابی (نرم افزار ویرایش طرح) میباشد .بدینمنظور شرکت ماورد مطالعاه پاس از تشاکیل تیمای
ویژه ،تمرکز خود را به شناسایی و مذاکره با رقباای خاارجی فعاال در صانعت چااپ بساتهبنادی از
طریق پایگاههای اطالعاتی فروشندگان ماشینآالت چاپ مستقیم و محاکزنای محصاوالت آنهاا
معطوف نمودهاند .در حوزه نهادینهسازی دانش پیش ازچاپ که هم اکنون ضعف نسابتا زیاادی نیاز
وجود دارد نیز چند دسته از اقدامات مدنظر قرار گرفتهاند .پاس از مصااحبههاای انجاام شاده باا تایم
خبرگان ،موضوع نهادینهسازی دانش بصورت درونی و به عبارتی ارتقاء ظرفیت تبادیلی ساازمان در
دستور کار قرار گرفت .از جمله دالیل اصلی اتخاذ رویکارد درونای مایتاوان باه نگارش مادیریت
شرکت به دانش پیش از چاپ بعناوان یاک ساالح اساتراتژیک در ارتقااء مزیات رقاابتی شارکت،
جلوگیری از سهولت دسترسی رقباء از طریق ضمنیسازی دانش کسابشاده ،بازیاابی و اساتفاده از
تجارب و بنیان دانش سازمان در بکارگیری بیشتر از قابلیاتهاای نارم افازار ،شخصایساازی نحاوه
استفاده از قابلیتهای نرم افزار و تکنیک هاای پایش از چااپ بعناوان شایساتگی محاوری شارکت،
میباشد .بدین منظور منابع و ابزارهای الزم برای تجهیز کارگاههای پیش از چااپ در شارکت تهیاه
شده است تا بتوان دانش تجربی موجود را در قالب ترمینولاوژیهاای و منطاقهاای علمای ناوین در
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داخل شرکت بازتعریف و ترجمه نمود .در حوزه بهرهبرداری نیاز هار دو ظرفیات درونای و بیرونای
دانش یعنی ظرفیتهای نوآورانه و انتقالی در دستور کاار شارکت قارار گرفتناد .همانگوناه محاسابه
شده است سازمان در بهرهبرداری از دانش دارای جایگاه نسبتا مناسبی نسبت به دیگر مراحل فرآیناد
نوآوری میباشد .خصوصا دارای عملکرد نسابت مناسابی در بهارهبارداری درونای داناش از طریاق
بکارگیری نوآوریهای پیش از چاپ در ارتقاء کیفیت دکوراسیون کاالهاا و خادمات تولیاد شاده
توسط خود بوده است .از طرف دیگر شارکت بواساطهی برخاورداری از انادازه ،شاهرت ،اعتباار و
اتصال به شبکهی قوی از تامینکنندگان دارای قابلیتهای فراوانی در ارائهی خادمات مشااوره فنای
ویرایشی به دیگار شارکتهاای کوچاک و متوساط عضاوء در الیاههاای مختلاف زنجیاره تاامین،
توسعهی و انتشار استانداردهایی در زمینه تولید کلیشه در گستره زنجیره تاامین ،و در پای آن کساب
ساودآوری از طریااق در اختیارگذاشااتن مجااوز بهاارهباارداری از تکنولااوژی تولیااد کلیشااه بااه دیگاار
شرکتها ،میباشد .به عبارتی شرکت مورد مطالعه با آگاهی از وجود پتانسیلها یا قابلیتهاای خاود
در بهره برداری خاارجی از داناش ،توانساته اسات از ایان فرصات اساتفاده نماوده و داناش خاود را
تجاریسازی نماید.

جمع بندی
با افزایش سرعت تغییرات محیطی و لازوم انطباا( ساازمان باا تغییارات و همچناین ماهیات اقتضاائی
نوآوریباز ،بتدریج لزوم توجه به نوآوریباز بعنوان یک مدل که بتواند پویااییهاای موجاود در آن
را به تصویرکشیده و راهنمای اتخااذ زنجیارهایای از تصامیمات بارای پیاادهساازی موفاق آن شاود،
ضرورت پیدا کرد .توجه به نوآوری باز بعنوان یک مدل میتواند تصمیمات نوآوراناه ساازمان را باا
دیگر فرآیندهای تصمیمگیری مارتبط سااخته و پیوناد بزناد .همانگوناه تاا کناون بیاان شاده اسات،
تصمیمات مربوط به انتخاب محتوی ناوآوری بااز باه عناوان نقطاهی اتصاال فعالیاتهاای نوآوراناه
سازمان با اهداف و استراتژیهای رقابتی آن میباشد .در تصمیمات مربوط باه انتخااب باازیگران باه
میزان زیادی عوامل یا متغیرهای بیرونی تاثیرگذار بر اثربخشی ناوآوریبااز در نظرگرفتاه مایشاوند.
مکانیزمها یا اقدامات بکارگرفته شده در مادل ناوآوریبااز نیاز بطاور عماده انعکاسای از متغیرهاای
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درونی یا قابلیتهای شرکت در مدیریت ظرفیتهای دانشی سازمان میباشد .یافتههاای تحقیاق کاه
حاصل مطالعه ادبیات تحقیق و بررسیهای میدانی در شرکت فعاال در صانعت بساتهبنادی و چااپ
مواد غذایی میباشد بطور خالصه در جدول ذیل آورده شده است:

�

مراحل فرایند
نوآوری
بهرهبرداری

اکتشاف

نهادینهسازی

اجزاء مدل
نوآوری
پیش از چاپ :دانش مفاهیم
ارتقاء کیفیت محصوالت شرکت،
ارائه خدمات مشاوره در حوزه
ویرایش پیش از چاپ ،کلیشهسازی

چاپ ،مفاهیم رنگ ،مدیریت
رنگ ،طراحی گرافیکی ،پیش از چاپ :نرمافزارهای
مدیا ،و کاربری نرم افزار ویرایش طرحهای گرافیکی

محتوی

ویرایش ،تکنولوژی تولید
کلیشه.

طرف بازار :مشتریان ،دیگر

طرف بازار :مشاوران و

شرکتهای تامینکنندهی کوچک مدرسین شرکتهای خارجی
و متوسط فعال در زنجیره تامین
فروش محصوالت ،تاسیس
شرکتهای زایشی ارائه خدمات
مشاوره چاپ ،انعقاد تفاهم نامه برای
تعریف و تعیین استانداردهای چاپ با
شرکتهای بزرگ تولیدکننده
محصوالت غذایی زنجیره تامین،
تجهیز امکانات الزم برای ساخت
کلیشه ،فروش یا ارائه مجوز
بهرهبرداری از تکنولوژی تولید کلیشه

فعال در صنعت

طرف بازار :شرکتهای خارجی
فعال در صنعت ،شرکتهای
فروشنده

ماشیناالت

چاپ

بازیگران

مستقیم باالخص آفست

آموزش متخصصین داخلی جساااتجوی پایگااااه اطالعاااات
توسط مدرسین شرکتهای مربوط به مشاتریان شارکت هاای
خارجی ،تجهیز واحد پیش از تااامینکننااده ماشاایناالت چاااپ
چاپ ،افزایش مکانیزمهای مستقیم ،محک زنای محصاوالت
نگهداشت نیروی انسانی ،شرکت های رقیاب ،تشاکیل تایم
بومیسازی و شخصیسازی بااانچمارکیناااگ محصاااوالت و
دانش فنی پیش ازچاپ با یکپارچگی آن باا تایم تحقیقاات
قابلیتهای نرم افزار ویرایش بازار

مکانیزمها
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همانگونه کاه مشااهده مای شاود هار ساه جازء مادل ناوآوریبااز یعنای محتاوی ،باازیگران و
مکانیزم هاا ،بار اسااس مراحال مختلاف فرآیناد ناوآوریبااز بارازش شادهاناد .در واقاع مادل
نوآوریباز شامل زنجیره ایی از تصمیمات در رابطه با تعیین اجزاء مدل در هار یاک از مراحال
فرآینااد نااوآوری (درنظاار داشااتن تاااثیر متغیرهااای دروناای و بیروناای) ماایباشااد .بااا توجااه بااه
بررسیهای بعمل آمده ،حوزهی پیش از چااپ بعناوان محتاوی مادل ناوآوریبااز در شارکت
ماورد مطالعااه انتخااب شااده اسات کااه خاود باار اسااس مراحاال مختلاف فرآینااد ناوآوری بااه
زیرمجموعههای مختلف تقسیم شده است .به علت ویژگیهای خا

فضای صنعت بستهبندی

و چاپ از قبیل عواملی همچون کمبود دانش کاربردی پیش از چاپ به خصاو

در حاوزهی

ویرایش در کشور و نقش آفرینی بازیگران باازار بعناوان خاساتگاه اصالی ناوآوریهاا در ایان
حوزه شرکت مورد مطالعه توجه خود را معطوف به بازیگران طرف بازار و بصورت محادود و
کنترلشده نماوده اسات .مکاانیزمهاای بکارگرفتاه شاده در هار مرحلاه نیاز مبتنای بار سانجش
قابلیتهای شرکت در مدیریت ظرفیتهای دانشی در تعامل با دو جزء دیگر انتخاب شادهاناد.
بدین ترتیب شرکت مورد مطالعه ،بطور عمده اقدامات خود را معطوف به ارتقاء ظرفیت جذب
(در مرحله اکتشاف) ،ظرفیتهای تبدیلی و پیوندی (در مرحله نهادینهسازی)  ،و ظرفیت انتقال
( در مرحله بهرهبرداری) نموده است .در واقع شرکت ماورد مطالعاه باه تعبیاری مایال باه تغییار
موقعیت خود از نوآوران بسته به سوی نوآوران متوازن (بر اساس مدل لیکتنزالر) و یاا ناوآوران
یکپارچه ( بر اساس مدل الزاروتی و مانزینی) میباشد.جهت بهبود پیاده سازی نوآوری بااز در
این مجموعه در بعد محتوا ،به نظر میرسد عمده تمرکز بر نوآوریهای فنی و طراحی اسات و
کمتر بر مدلهای کسب و کار جدید در این حوزه و روشهای همکااری گساترده تار تمرکاز
شده است .اصوال شرکت خود را متولی تولید دانسته و تنها از نوآوریهاایی حمایات مایکناد
که به تولید مجموعه کمک میکند در حالیکه میتواند در سطحی بالتر بر ناوآوریهاای الیاه
کسب و کار نیز متمرکز شود .در بخش بازیگران تمرکز شرکت بر باازیگران موجاود در ایان
بخش است در حالیکه با توجه به ظرفیتهای گسترده طراحی و دانشی موجود در دانشگاهها و
مراکز فنی و حرفه ای بایستی برنامه ویژه ای برای درگیر نمودن این بدناه ناوآور فاراهم آورد.
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بدیهی است مکانیزمهای پیاده سازی در هر سه مرحله اکتشاف ،نهادینه سازی و بهاره بارداری
نیز به شدت تابع انتخاب گروه بازیگران هدف است .اگر گروه هدف بازیگران از شرکتها و
فعاالن موجود در بازار گسترده تر شده و نیروهاای دانشای و خاال( جدیاد را نیاز در برگیرناد
مکانیزمهایی چون شتابدهندههای شرکتی ،7آزمایشگاههاای زناده ،2اساتارت آپ ویکنادها 3و
وب سایتهای ارائه چالش و راهکار مانند ساامانه اینوسانتیو 4معناادار مایشاوند .لاذا پیشانهاد
میشود که این شرکت با توجه به بزرگی و حجم باالی گاردش ماالی نسابت باه تناوع بخشای
منابع نوآوری خود اقدام کرده و مکانیزمهاای متناساب جدیادی را بکاار بنادد.همچنین بارای
تحقیقات آتی پیشنهاد میشود تا اجزای مدل پیاده سازی نوآوری بااز باه تفکیاک بخاشهاای
مختلف زنجیره ارزش این بنگاه پیاده سازی شود .همچنین تمرکز بیشتر بر هار یاک از مراحال
سااه گانااه اکتشاااف ،نهادینااه سااازی و بهااره باارداری و واکاااوی عمیقتاار آن ماایتوانااد درس
آموختههای بیشتری را ارائه نماید.

1. Corporate Accelerator
2. Living Lab
3. Startup Weekend
4. www.inocentive.com
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