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 مقدمه
 3یقابلیتها و 2، مهارت1دانشبرای انجام فعالیت های نوآورانه از منابع مبتنی بر ها شررررکت

های داخلی، صررررفا در محیط داخلی گیرند. برخی از سرررازمانها با تکیه بر قابلیتبهره می  خود

ند. این رویکرد درونسرررازمان نوآوری می ی هاها منطق حاکم بر نظریهنگر که برای دههکن
نام دارد. امّا امروزه شرررکتها برای حفو و تقویت  4اسررت، نوآوری بسررته مدیریت نوآوری بوده

های داخلی و بیرونی در کنار یکدیگر  رقابت پذیری خود نیازمند اسرررتفاده از منابع و قابلیت
(. در همین راسررتا، پژوهشررگران از دو دهه پیش مفهوم Radziwon & Bofers, 2019)هسررتند. 

،  معرفی های نوآورانه مشرررتری میان شررررکتهارا برای جاری سررراختن فعالیت«  5ی بازنوآور»

 ,Dahlander & Gann, 2010; Gassman, Enkel, & Chesbrough 2010; Chesbrough) کردند

شان دادند که شرکتها می (.2004 های سازمانی توانند با ایجاد و توسعه قابلیتاین پژوهشگران ن

کتی، ظرفیت جذب و غیره از دسررتاوردهای نوآوری باز حداک ر اسررتفاده را نظیر یادگیری شررر
 (. 1392ببرند) قوامی و ایراندوست، 

از دانش و اسرررتفاده روی نوآوری در محصرررول از طریق نوآوری باز  مطالعات اما بیشرررتر

 ,Tsinopoulos)اندپرداخته 6ندینوآوری فراتاکید داشررته و کمتر به موضرروع  بیرونی یهایفناور

Sousa, & Yan, 2018.)  بهبود عملکرد یاصرررل یهااز محری یکی ندینوآوری فرادرحالیکه 

دانسته ها شرکت پذیریرقابت شیافزا جهت راهبردیابزار  یک آن را رانیمدو  ها بودهسازمان
 تواند منتج بهشرررکت می کی یندهاینوآوری در فرآ. (Martínez‐Ros & Labeaga, 2009) اند

محصوالت خلق  یو حت دیجد یهاتیفعالها، شکل گیری بازتعریف رویه  ،یساختار راتییتغ
 . (1392زارعی، بالیده و کفچه، )شودبهتر 

کامر درون سرررازمانی ند را  ند)  7بیشرررتر محققین، نوآوری فرای یدان  & ,Crevani, Palmم

Schilling, 2011.)  ها نسبت به درز اطرعات شرکتهمچنین عدم اطمینان و احتیاط مدیریتی در

                                                           
1 Knowledge 

2 Skill 

3 Capabilities 

4 Closed Innovation 

5 Open Innovation 

6 Process Innovation 

7 Intra-Organizational 
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توانند رعایت تعادل می هاشرررکتهای حیاتی داخلی وجود دارد. اما و افشررای فرآیندها و رویه

های ارزشمند سازمانی، بر محدودیت منابع، بین باز بودن مرزهای سازمانی و محافظت از دارایی

ناوریقابلیت به کرده و ها، ف با ها و مهارتهای داخلی سرررازمان غل تاوردهای نوآوری  از دسررر

شرکت سایر  شتری بهرههمکاری  صورت م شوندها و افراد ب  (.Bruch & Bellgran, 2012)مند 

برای پرداختن به نوآوری در فرآیندهای  یسررازمان یگشررودن مرزهای دری چگونگالبته هنوز 

ست. به عبارت دیگر سازمانی شگران محدود ا صیف و تبه طور  پژوه سعه جامع و دقیق به تو و

در ، اند. عروه بر آننپرداخته نوآوری باز کردیبا رو در فرآیندهای سرررازمانینوآوری مفهوم 

عات فعلی طال با  ندینوآوری فرا یهاچالش م مات و رخدادهای درونتمرکز بیشرررتر  قدا بر ا

کمتر به چالش های پیشررروی سررازمانها در زمان انجام همکاری های بین  و  فیتوصرر سررازمانی

ستسازمانی  شده ا شکاف های  (.Frishammar, Eriksson, & Patel, 2015) پرداخته  باتوجه به 

و پاسرررخ به  ی مطالعات مرتبطهای گسرررسرررتهدر پی یکپارچه نمودن بخشفوق این پژوهش 

 های زیر است:پرسش

 نوآوری فرآیندی باز چیست؟ 

 گیرد؟چگونه و تحت تاثیر چه عناصری شکل میباز  ینوآوری فرآیند 

نوآوری این پژوهش کمک به کاهش از هم گسررریختگی مطالعات حوزه نوآوری فرایندی 

نوآوری فرآیندی باز  سازیمفهوم باز از طریق طبقه بندی مقاالت و مقایسه روش شناختی آنها،

 تبیین می باشررد. در همین راسررتا برای آتی جدید برای پژوهش های گیریهایجهت و توسررعه

 دانش در زمینه نوآوری فرآیندی باز از مرور پویایی ارزیابی کنون و هایپژوهش وضرررعیت

 استفاده شده است.  حوزه این سیستماتیک

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 1«ندیمجدد فرآ یمهندسررر» اسرررتفاده از مفاهیمِبا شررررکت  کی یندهاینوآوری در فرآ

(2002Gunasekaran & Kobu, ،) «2«ندیبهبود فرآ (2005Bateman, )  3«ندیمجدد فرآ یطراح»و 

                                                           
1 Process Reengineering 

2 Process Improvement 

3 Process Redesign 
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(Reijers & Mansar, 2005)   .تواند دو می کسررب و کار ندیفرا در نوآوریمعرفی شررده اسررت

)نوآوری اول؛  نوآوری های تغییر دهنده الگو و ساختار فعلی کسب و کارها » الگو داشته باشد: 

و دوم؛ نوآوری های جزئی مبتنی بر تغییر در رویه ها، سیستم ها و فرایندهای  (1بنیادین یندیفرا

ندی)نوآوری موجود  نه 2013Pose, -Fitjar & Rodriguez)( 2تدریجی فرای ته دام  نوآوری(. الب

ملمی ندیفرا ند شررررا ها زاتیتجه تغییر در توا بر  یمبتن یندهای)فرآ دیتول یهاروش ای، ابزار

 ,Kurkkio, Frishammarنیز باشد) اجرایی یندهایفرآ ی ودر ساختار، استراتژ رییتغیا  و( یفناور

& Lichtenthaler, 2011).  بنابراین، باید پذیرفت که نوآوری فرآیند بیشرررتر درون مرزهای یک

(. از همین رو، نوآوری Huang & Rice, 2012گیرد)سررازمان معنا یافته و مورد اسررتفاده قرار می

سرربت به سررایر اشررکال نوآوری)بویژه نوآوری محصررول(، از قابلیت مشرراهده و فرآیند معموال ن

(. درواقع نوآوری فرآینررد معموال Haneda & Ito, 2018پیمررایش کمتری برخوردار اسررررت)

بیشرررتری در بر داشرررته، تامین منابع آن بصرررورت داخلی  سرررازی آن هزینهتر بوده، پیادهپیچیده

صررورت گرفته و تکیه بر دانش ضررمنی دارد که ارتباطی سرریسررتماتیک با بنیان دانشرری شرررکت 

 (.Zhang et al., 2019دهد)شکل می

ها، بیشرتر  مطالعات حوزه پذیری شررکتبا وجود اهمیت نوآوری فرآیند در رشرد و رقابت

بودن مرزهای سرررازمانی و تعامل با شررررکای بیرونی)اعم از مشرررتریان،  نوآوری باز، تاثیر باز
ها و موسررسررات پژوهشرری، مشرراوران و متخصررصرران کنندگان، توزیع کنندگان، دانشررگاهتامین

شرکت سعه محصوالت جدید و بهود یافته مورد بیرونی، دولت و غیره( را روی توفیق  ها در تو
( نشررران دادند که 2017) 3(. برای نمونه لی و اشرررمیت ,.2020Dost et alبررسررری قرار داده اند)

همکاری شرررکتها در طول یک زنجیره ارزش، تجاری سررازی محصرروالت جدید را با موفقیت 

شتری روبرو می ساس بی ضعیت فناوری،  5کند و این همکاری برا ضعیت بازار، و عامل هزینه، و
ساختار همکاری، شکل می سازماندهی و  عسگر، های مطالعه علیاما یافته گیرد.راهبرد تولید و 

                                                           
1 Radical Process Innovation 

2 Incremental Process Innovation 

3 Lee & Schmidt 
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ای بین باز بودن رویکرد شرررکت و پرداختن به نوآوری نشرران داد که رابطه (2019) 1رز و چتی
سا و یان سو سینوپولوس،  شان دادند که توجه به نوآوری 2018) 2فرایند نیز وجود دارد. ت ( نیز ن

ها همچنین تاثیر بگذارد. آن هاتواند روی احتمال موفقیت نوآوری فرآیند در شررررکتباز می
های گرانه سرررایر عوامل و ریسرررکپیشرررنهاد دادند که ماهیت این رابطه به همراه تاثیر میانجی

موجود نیز مورد بررسرری قرار گیرد. همچنین بیشررتر مطالعات حوزه نوآوری باز در کشررورهای 
ص ستر کسب وکارهای بزرگ و  شرفته و توسعه یافته و در ب صاد پی شرفته انجام دارای اقت نایع پی

( نشرران 2017)3(. برای نمونه، بایوناسررائز و همکاران1395شررده اسررت)داودی، اکبری و پاداش، 
 Uدادند که بین اقدامات نوآوری باز و عملکرد شررررکتهای فناوری اطرعات در اسرررپانیا، رابطه 

تحقیقاتی ( اذعان داشتند که همکاری با موسسات 2013)4برعکس وجود دارد. رابین و شوبرت

های تولیدی تواند تاثیر م بتی روی موفقیت نوآوری محصررول در شرررکتعمومی در آلمان می
شد. واگنر و بد شته با سی 2014) 5بزرگ دا شرکت تولیدی بزرگ در آلمان  4500( نیز با برر

شتریان می شان داد که روابط و تعامل با تامین کنندگان و م صمیم گیری های این ن تواند روی ت
هرا در حوزه نوآوری تراثیر بگررذارد. پیچیرردگی، تنوع و پراکنرردگی ادبیررات فوق، تشررررکرر
اسررت؛ لیکن فرصررتی را های حوزه نوآوری فرآیند ایجاد کردههایی را در مسرریر پژوهشچالش

نوآوری »و « باز بودن»تر مفهوم دهد تا با بررسی بهتر و دقیقنیز پیش روی پژوهشگران قرار می
ستر و کارکرد آن « باز سعه نظری مفهوم جدیدی تحت « نوآوری فرآیند»در ب امکان تبیین و تو

 را فرآهم کند.« نوآوری فرآیندی باز»عنوان 

 روش شناسی
حاضر برحسب هدف بنیادی بوده و بدنبال بررسی  های پژوهش، پژوهشبا توجه به پرسش

و برحسب گردآوری  است« نوآوری فرآیندی باز»جامع و استاندارد مطالعات موجود در حوزه 

سنادی  ستماتیک -اطرعات ا سی شفاف و قابل  6مرور  ست که بدلیل بهره مندی از یک رویه  ا

                                                           
1 Aliasghar, Rose, & Chetty 

2 Tsinopoulos, Sousa, & Yan 

3 Bayona-Saez, Cruz-Cázares, García-Marco, & Sánchez García 

4 Robin & Schubert 

5 Wagner & Bode 

6 Systematic Review 
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راد  یصادق) دهدها را ارتقا میها و تحلیل دستاوردهای آنتکرار، کیفیت فرآیند مرور پژوهش

ستورالعمل جهان(. البته 1393 همکاران،و  شخصیو  شمول د ستماتیک  یبرا م سی جود ومرور 

یک روش سیستماتیک، جامع و صریح برای شناسایی، ارزیابی و ترکیب بندی »؛ اما آنرا ندارد

 (. Walker, 2010دانند)می« های انجام شده توسط پژوهشگران در یک زمینه علمیپژوهش

1پژوهش حاضررر بر اسرراس الگوی جامع مرور سرریسررتماتیک پریزما
 (2009Moher et al.,  )

معیارهای درنظر گرفته شده برای انتخاب و کفایت بررسی یک پژوهش  است.سازی شده پیاده

 عبارتند از:

 هامعیارهای انتخاب و کفایت پژوهش .1 جدول
 توضیحات معیار
 انگلیسی زبان
 2020تا  2001 زمان

 نوآوری فرآیند، ترکیبات واژگان مرتبط نظیر: کلید واژه
Process Innovat*, Redesing*, Reengin*, New Process* 

 های معتبر مقاالت داوری شده در مجله نوع اسناد
 مدیریت، کسب و کار و نوآوری حوزه

 

محدود  2جسررتجو مقاالت در این پژوهش به نشررریات انگلیسرری زبان مبتنی بر داوری دقیق

دارای ها را معتبر و توان به ارزیابی دانشررری آنها تکیه کرده و مقاالت آنشرررده اسرررت؛ زیرا می

المللی (. در همین راسررتا پایگاه دانش بینPodsakoff et al., 2005بیشررترین تاثیر ممکن دانسررت)

ماعی قاالت علوم اجت خاب شررررد. زیرا می 3م قاالت انت توان آنرا به عنوان منبع جسرررتجوی م

شریات داوری محور در حوزه علوم اجتماعی در نظر گرفت. همچنین جامع ترین پایگاه دانش ن

های ارزیابی مقاالت این تواند یکی از شررراخ یت این پایگاه در شرررمارش ارجاعات میمرجع

 پژوهش را بخوبی پوشش دهد.

دادن یک دسته بندی معقول و قابل اتکا و محدودسازی گستره بررسی، مطالعات برای شکل

 به سه گروه زیر تقسیم گردید:

                                                           
1 PRISMA 

2 Peer-Reviewed Journals 

3 ISI Web of Knowledge Social Scinece Index (SSCI) 
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 مطالعات مروری، مرور سیستماتیک و فراتحلیل .1

 ارجاع ساالنه 5ا حداقل مطالعات ب .2

 1سال اخیر چاپ شده در نشریات معتبر 2مطالعات مربوط به  .3

بندی ها کنار گذاشررته شررد. در نهایت خرصرره یا متن کامل سررپس موارد تکراری از گروه

مطالعه تحت بررسی  68اسناد بدقت بررسی شده و موارد غیر مرتبط حذف گردید. در مجموع 

پرداخته  «نوآوری فرآیندی باز»نهایی قرار گرفت. این مطالعات تنها مواردی بودند که به مفهوم 

فرایند انتخاب مطالعات نهایی را  1های فوق شرردند. شررکل بندیها و گروهو مشررمول شرراخ 

 دهد. نشان می

 

 

 

 

 

 
 

 فرایند انتخاب مجموعه مطالعات نهایی مورد بررسی .1شکل 

 یافته ها
 الف( توصیف جامعه مورد مطالعه

 در های مورد بررسی تنهاپژوهش از %43نشان داد که های استخراج شده داده بررسی اولیه

 .اندر شدهمنتش نشریه 5

 فراوانی منابع انتشار اسناد مورد بررسی .2جدول 
 درصد  مطالعات تعداد هایهنشر

Research Policy 12 18 

Technovation 6 9 

                                                           
سا.  1 شمند را به چاپ میر شریات برتر، مقاالت معتبر و ارز شریه برتر  50از ترکیب  سال اخیر 2درخصوص مقاالت نند؛ با فرض اینکه ن ن

 حوزه مدیریت، کسب وکار و نوآوری استفاده شد.در   Financial Timesنشریه برتر  50و    SJR Indexشاخ  

 جستجوی اولیه بر اساس رشته واژگان کلیدی نظیر:

Process Improv* / Reengin* / Redesing* / Open Innovat* 

 مورد مطالعههای کفایت شامل: زبان، نوع سند، سال انتشار، حوزه ارزیابی اسناد بر اساس شاخ 

گانه: مقاالت مروری، مقاالت پر ارجاع و مقاالت انتشار یافته در دو بندی سهارزیابی اسناد بر اساس گروه
 سال اخیر

 بررسی اسناد بر اساس بررسی دقیق خرصه و متن اصلی پژوهش

 سند 800حذف 

 سند 2051حذف 

 سند 691حذف 

 سند 68تشکیل فهرست نهایی شامل 

 3600استخراج حدود 
 سند
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Management Decision 4 6 
Journal of Product Innovation Management 4 6 

Journal of Business Research 3 4 
Other Journals 39 57 

 100 68 مجموع

سایر و  2020تا  2015ه بین سال پنج بازه در مورد بررسی درصد از کل مطالعات 45 همچنین

 .اندصورت گرفته 2015تا  2001 یهاسال نیب مطالعات

مورد از  13(، Bayona-Saez et al., 2017کمی) هایروش از سطح این مطالعات مورد از 42

 & ,Ashok, Dayهای آمیخته )مورد از روش 3( و Reijers & Mansar, 2005های کیفی )روش

Narula, 2018نوآوری فرآیندی باز و  آینده تحلیل موضررروعی نیز بر لحاظ از اند.( بهره برده

 ,Baer & Freseقوت) و ضرررعف (؛ نقاطLandry, Amara, & Lamari, 2002آن) نیازهایپیش

 یبره عملکرد مرال یابیرو دسرررت نردیفرآ ینوآور تیردر موفق انیردانش مشرررتر ریتراث(، 2003

( 1بررسررری رویکردهای جدید نوآوری باز)رقابت همکارانه ( ,2019Nguyen & Harrison)بهتر

 Chai etدر انجام نوآوری فرآیند و نقش متغیرهای تعدیلگر)نظیر اعتماد و تضادهای شناختی( )

al., 2020 )سعه نوآوری فرآیندی باز )مولفه تأثیر و ( Terjesen & Patel, 2017های کلیدی بر تو

در گروه مقاالت مروری قرار  شرررده نیز بررسررری هایپژوهش از مورد 9. تتمرکز شرررده اسررر

سررازی مفهومادبیات  مرور»( با محوریت 2017) 2نمونه مقاله فوسرروومبا و میشرررا گرفتند. برای

های نوآوری در بررسررری انواع قابلیت»( با محوریت 2019) 3رمقاله سرررائونی ؛«نوآوری فرآیند

بررسرری مفهوم »( با محوریت 2017) ؛ و یا مقاله چن و همکاران«شرررکتهای کوچک و متوسررط

 «.  همکاری در چرخه تولید یا زنجیره ارزش

 

                                                           
1 Coopetition 

2 Fosso Wamba, S., & Mishra 

3 Saunila 
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 توزیع مطالعات مورد بررسی بر اساس سال انتشار. 2شکل 

 های پژوهشب( پاسخ به پرسش

در اسرررت. « نوآوری فرآیندی باز»پرسرررش نخسرررت پژوهش بدنبال ارائه تعریفی از مفهوم 

 ندیفرآ کیارائه »در قالب « نوآوری فرآیند»مقاالت مورد بررسررری دامنه ای وسررریع از تعریف 

تهیبهبود یدیتول یهااتخاذ روش»تا  (Cefis & Marsili, 2005« )دیجد  ,.Clausen et al« )اف

 جذب، استفاده یبرا بین سازمانی یهایهمکار» قالبدر نیز نوآوری باز  ود.( دیده می ش2011

اما درهیچ یک از مطالعات مورد  .شررده اسررت فیتعر «یانواع دانش و فناور یسررازیو تجار

اشاره نشده است؛ لذا با یکپارچه نمودن  «باز یندینوآوری فرآ» کاملو  قیدق فیتعربررسی به 

 بکررارگیری»را  1برراز ینرردینوآوری فرآادبیررات موجود در این مطررالعررات میتوان تعریف 

 تی، دانش، قابلدهیادرون بیرون و رو بههای روبهانیجر با هدف استفاده از بیرونی یهایهمکار

«  شرکت کیدر  جدیدکامرً  یهاندیتوسعه فرا ایموجود  یندهایبهبود فرآ در جهت یفناور و

  دانست.

شان می سش دوم ن سخ به پر صری باز  ینوآوری فرآینددهد پا چگونه و تحت تاثیر چه عنا

ساس گیرد. شکل می صلی» چهار ها،یافتهبر ا سایی « باز فرایندینوآوری » برای «ویژگی ا شنا

برای نوآوری، تا چه حد  ؛ به این معنا که  فرآیندهای منتخب«2فناوری محور بودن»شد. نخست 

ناوری بهره ند. می از ف ناورریغ یندهایفرآبر تا درف مد نه ع به ا مان یتیریمد یهاجن  یو سرررراز

 & Hervas-Oliverدیده میشوند)  دیتولاصلی  اتیعمل در بیشتر انهفناور یندهایفرآو ها شرکت

Sempere-Ripoll; 2015). 

؛ نوآوری فرایند میتواند در فرایندهای اصلی و یا پشتیبان سازمان انجام «3درجه اهمیت»دوم، 

 لیو به دلشرده  شرتریب سرکیو ر نهی، هزیدگیچیمنجر به پی اصرل یندهاینوآوری در فرآشرود. 

نوآوری در  مقابل. در یرگذار استتأثشرکت  هایبخشاز  یاریبر بس، آن سیستماتیک تیماه

                                                           
1 Open Process Innovation (OPI) 

2 Technology Intensity 

3 Significance 
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با هزینه و تغییرات سرریسررتماتیک  اغلبو تر بوده سررکیرو کم تر راحت، پشررتیبان یندهایفرآ

 (.Lager, 2016)است  کمتری همراه

تاوردهای نوآوری اشررراره دارد بودن دیجد میزان به که« 1سرررطح تغییرات»سررروم  . دسررر

 و دیکامرً جد ندیفرآ کیتوسرررعه  ای فرایند کیدر  یاسررراسررر راتییتغ به بنیادین یهانوآوری

منجر می موجود هرای دگرام بره گرام فراینرو اصررررحرات  بهبود برهتردریجی  یهرانوآوری

 . (Harmon & Wolf, 2011شوند)

جریان رو به ) بیرونیها به صررورت یکه همکارکند تعیین می« 2برداریکانون بهره»چهارم، 

یا همزمان )اسرررتفاده همزمان ( 4جریان رو به درون ایده و دانش)درونی  ای( 3بیرون ایده و دانش
به درون(  به بیرون و رو  های دانشررری رو  یان  کل ماز جر  & ,Gassman, Enkel) .ردیگیشررر

Chesbrough, 2010) . 

. شناسایی شد« باز فرایندینوآوری » برای نیز« رکن اصلی»های فوق، چهار عروه بر ویژگی
دهند. یک شررکت ی را شرکل میهای بین سرازمانهایی اسرت که همکاری«5مکانیزم»نخسرت، 

پیررادهمی فرآینرردی برراز از مشررررارکررتتوانررد در  نوآوری  لگوی  تحقیق و  سررررازی ا در 
 ,.Chen et al)8(؛ اتحاد ,2017Trott & Simms)7سازی(؛ شبکه ,2013Tomlinson & Fai)6توسعه

اکتساب تحقیق  ؛(  ,2013Theyel) 10تبادل فناوری ؛(  ,2002Propris) 9اعطا و اخذ مجوز ؛( 2017

ساب دانش ؛(  ,2004Hengst & Vreede) 11و توسعه 12اکت
 (2013Robin & Schubert,  ستفاده ( ا

 نماید. 

                                                           
1 Magnitude 

2 Locus of Exploitation 

3 Inside-Out or Outflow of Idea and knowledge 

4 Outside-In or Inflow of Idea and Knowledge 

5 Mechanisms 

6 R&D Collaboration 

7 Networking 

8 Alliance 

9 In-licensing and Out-licensing 

10 Technology Exchange  

11 R&D Acquisition 

12 Knowledge Acquisition 
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 Shu etهای دانشگاهی)با شبکهتوانند یم هاشرکتنوآوری باز. ی درگیر در «1شرکا»دوم، 

al., 2012(؛ تامین کنندگان)Azadegan & Dooley, 2010دولتی یا  (؛ مراکز رشررد خصرروصرری

(Barbero et al., 2014؛ شرکت)( های تحقیق و توسعه و مشاورهNajafi-Tavani et al., 2018 و )
 ( همکاری کنند.Un & Asakawa, 2015حتی رقبا )

نظیر: کاهش زمان « دسررتاوردهای رقابتی»توان آنها را در قالب ها که می«2دسررتاورد»سرروم، 
بازار ) به  (؛ ارتقای کیفیت وکمیت خدمات Damanpour & Gopalakrishnan, 2001عرضررره 

(Chen & Tsou, 2012( ؛ سازگاری زیست محیطی)Huang & Li, 2017 و توسعه عمق صادرات )
(Filipescu et al., 2013 یا )«نظیر: بهبود اثربخشررری تولید)« دسرررتاوردهای عملیاتیLinton & 

Walsh, 2008; Möldner, Garza-Reyes, & Kumar, 2020و بهینه سازی  خ ضایعات(؛ کاهش نر

( و Azadegan & Dooley, 2010پذیری فرآیندی )(؛ افزایش انعطافHuang & Li, 2017تولید )
«  دسررتاوردهای مالی»( یا Hall, Lotti, & Mairesse, 2009وری نیروی کار )ارتقای سررطح بهره

 ,Reimannبازتولید)(؛ کاهش هزینه Baer & Frese, 2003نظیر: کاهش نرخ بازگشررت سرررمایه)

Xiong, & Zhou, 2019و ) ( افزایش حاشیه سود و سود عملیاتیPiening & Salge, 2015 تبیین )
 کرد.

بازدارنده و هم پیش« 3بینعناصرررر پیش»چهارم،  یافتهکه هم  باتجمیع  ها برنده هسرررتند و 
 ها را در سه حوزه کلی دسته بندی کرد:توان آنمی

قابلیت «نیسرررازما»های بین. پیش1 نابع محدود بویژه   قالب م مالی، که در  های اجرایی، 
 & ,Kurkkio, Frishammarشرکت)اندازه ؛ (Pérez et al., 2018; Sharma, 2017) عملیاتی و فنی

2011Lichtenthaler,   4ذبج تیظرف(؛ (2012Robertson, Casali, & Jacobson,  ؛ سررراختار)

 ,Westerlund & Rajala(؛ یادگیری سازمانی )Mendi & Mudida, 2018کننده)سازمانی حمایت

کانیزم یاسرررتراتژ(؛ 2010 5های حفاظتیو م
 (2018Veugelers & Schneider,  و )یاسرررتراتژ 

                                                           
1 Partners 

2 Achievments 

3 Antecedents 

4 Absorptive Capacity 

5 Appropriation Strategy  and Mechanisms 
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 ( تعریف می شود. ,2006Reichstein & Salter) 1جستجو
ین های فردی موجود در یک شرررکت مرتبط هسررتند. اکه با قابلیت« فردی»های بین. پیش2

 ,Lam, O’Donnell, & Robertsonها شرررامل: سررربک یادگیری و مدیریت )بینگروه از پیش

( Le & Lei, 2019(؛ رهبری تحولگرا )Singh et al., 2019(؛ ارزش های مدیریت ارشررد )2015

پذیری ( و سرررطح ریسرررکClassen et al., 2014سررروابق کاری و مهارتی کارکنان و مدیران )
(Toselli, 2017) باشدمی . 

که سرراختار شرربکه همکاری یکی از مهمترین آنهاسررت و  نشرران « محیطی»های بین. پیش3
انداز یک شرررکت را محدود  کنندگان به وضرروچ چشررمدهد تعداد محدود مشررتریان و تامینمی

سایر موارد . (Santamaría, Nieto, & Barge-Gil, 2009)کرده و بر نتایج نوآوری تاثیر منفی دارد 

-Castro, Montoro-Sanchez, & Ortizمحور بودن یک صرنعت)گروه شرامل: میزان فناوریاین 

De-Urbina-Criado, 2011یاسررتهایمقررات و سرر (؛ (دولتXie et al., 2015 ؛ ضرروابط زیسررت)

 (  است. ,2016Prajogo) 2گستره بازار و (؛ ,2013Wongمحیطی)

 گیری بحث و نتیجه
ست؛ در  نگردرون نگاه نوعی دارای ندینوآوری فراگرچه   ای هایخروج دارایاما شرکت ا

شی ست سرریزهای دان شرکت نیز وجود  برداری از آنهایت بهرهکه قابل ا در خارج از مرزهای 
کمبود منابع  لیبه دل ندینوآوری فرآ اجرایها هنگام شرکت نیهمچن. (Dost et al., 2020)دارد

ستیابی به منابع و قابلیت ستی برای د را نیز جستجو کرده و خود  یفراتر از مرزهاهای مکمل، بای
های (. البته بر اسررراس یافتهAshok, Narula, & Martinez-Noya, 2016)باز بودن را تجربه کنند 

نبوده و پژوهشرررگران، باز  با مرزهای کامر روشرررنو  قیدقپژوهش حاضرررر، باز بودن، مفهومی 
سیر کرده ( معتقدند 2010) 3ند. برای م ال کارلوچی و همکارانابودن را از منظرهای متفاوتی تف

شارکت » شرکا هنگام م ست که  شرکای بیرونی و گستره اقداماتی باز بودن، تابعی از میزان تنوع 

                                                           
1 Search Strategy  

2 Market Scope 

3 Carlucci, D., Lerro, A., Lazzarotti, V., Manzini, R., & Pellegrini, 
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توان بر اسررراس جهت ( نیز می2016) 1از نظر کازیمان و والنتینی«. دهنددر نوآوری انجام می
ز بودن را در قالب سه مسیر مشاهده کرد. درمسیر های همکار، بادانشی موجود بین طرف جریان

درواقع یک شرکت جریان دانش، منابع و قابلیت را از خارج از مرزهای سازمانی « 2رو به درون»
به داخل جذب کرده و با تعامل و اسررتفاده متقابل، دسررتاوردهای نوآورانه را در داخل مرزهای 

ستفاده قرار می سیر خود مورد ا شرکت جریان دانش، مهارت و منابع «3به بیرونرو »دهد. در م  ،
با همکاری و مشرررارکت طرف قال داده و  به خارج از مرزهای خود انت های بیرونی، خود را 

گیرند. در نهایت مسرریر دسررتاوردهای نوآورانه نیز دربیرون از سررازمان مورد اسررتفاده قرار می
 ی را بصورت توامان دنبال میکند.نیز هر دو مسیر و کانون بهره برداری از نوآور« 4زوجی»

شان داد که دری جامعی از تعریف  ضر همچنین ن وجود « نوآوری فرایندی باز»پژوهش حا

بسیار اندی توجه شده  آمیخته نیزمطالعات به و کمتر  العات کیفیاز نظر روش نیز به مط. ندارد
و  ییتا به امروز، در شررناسررا یفیک قاتیاز آن اسررت که تحق یحاک نیهمچن های. بررسرراسررت

. در نهایت، اندبودهکار کم ،دهدیباز رخ م یندیفرآ هایاز آغاز نوآوری بعدآنچه که  تشررریح
نوآوری فرآیندی »ها و ارکان اصلی های خود، ویژگیبندی یافتهنویسندگان این مطالعه با جمع

 . خرصه کردند 3شماره را به شکل « باز

 پیشنهادها
 یندینوآوری فرآ ها و ارکانمیتواند براساس یافته های فوق با تکیه بر ویژگی تیمطالعات آ

با  بنیادینو  تدریجی فرایندی باز یهانوآوری نیتفاوت ب بررسی»طراحی شوند. برای  م ال؛  باز

به اسرررتراتژ قدامات، خروجیتوجه  تأث و هایها، ا مل  نوآوری چگونگی انطباق »، «رگذاریعوا

و  ، دامنهیدگیچی، پ: فاصرررله سرررازمانیماننده های شررررکتندیفرآ یهایژگیبا و ی بازندیفرآ

 نیب یهاو شبکه نهادها بررسی چگونگی توسعه همزمان»، «انهفناور یریگجهت گستره فرآیند و

سازی سازمانی سایی»، «باز یندینوآوری فرآ در طول پیاده  ستیس شنا سب  یعموم یهاا منا

وسررعت و عمق  بین نهینقطه به شررناسررایی» ، «ندیدر نوآوری  فرا یروابط مشررارکت جهت بهبود

                                                           
1 Cassiman & Valentini 

2 Outside-In 

3 Inside-Out 

4 Mutual 
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 کی یریادگبررسی چگونگی تاثیر استراتژی )قابلیت( ی»و « ها هنگام نوآوری فرآیندیجستجو

از سرروی دیگر، نتایج نشرران داد که انجام «. ی بازندینوآوری فراموفقیت یا عملکرد بر شرررکت 

در حال توسرررعه و  یمانند کشرررورهاه ییایو جغراف یمختلف اقتصرررادبسرررترهای مطالعات در 

 یشمال یکایدر آمر پیشین مطالعات شتریب اینکه ژهی. به وباشندمی ینوظهور ضرور یاقتصادها

شررده اسررت. کمتر توجه  انهیخاورماز جمله ، گریمناطق دو به  اندصررورت گرفته یغرب یو اروپا

اما مطالعات  ؛قابل دری اسرررت  انهنوآور اقداماتهنگام مطالعه در  یمحل بسرررتر تی، اهمالبته

های بینها و پیشپذیری ارکان، ویژگیتعمیمتواند یم صنایع مختلف ایکشورها  بیندر  یقیتطب

 شناسایی شده را ارزیابی کند.

 

 

 

 

 های نوآوری فرایندی بازارکان و ویژگی .3شکل 

ستفاده از مطالعات  ی نیزشناختروش دگاهیاز د  تیآ قاتیدر تحق گانهو چند آمیختهگرچه ا

 درد نتوای( مچندگانه یمطالعات مورد ژهی)به و قیعم یاما مطالعات مورد ؛خواهد بود دیمف

کسب ، تمرکز بر مفید واقع شود. در نهایتباز  فرایندینوآوری   هایییایو پو یدگیچیدری پ

صنا و کارهای س یکیتواند یم زین نییمتوسط و پابا فناوری  عیکوچک و متوسط و   یرهایاز م

 دهد. یافته های ادبیات موجود را توسعه میباشد که  مطالعاتیارزشمند 

عات طال باط م با  یندینوآوری فرآ بررسررری ارت یهباز  نیز یکی دیگر از موجود  یهانظر

(، پیشتر نشان 1991) 2( و اولیور1999) 1و زهیر پیشنهادهای پژوهشی است. برای م ال کوستووا

ها تمایل به پیروی از سرراختارهای شررناختی موجود در جامعه )همانند قواعد، شرررکتدادند که 

یک شرررکت هنگام ، ها( و مشررروعیت بخشرری به خود دارند. لذاهنجارها، مقررات و سرریاسررت

                                                           
1 Kostova & Zaheer 

2 Oliver 
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مطابق با  فرآیندهای موجود یا جدید خود را ترش جهت اصررررچ و بهبود خود، سرررعی دارد

ستانداردها سی شده  رفتهیپذ ینهادها و ا صنعت و جامعه تبیین نماید لذا نظریه نهادی که به برر

(؛ می Oliver, 1991پردازد)های اجتماعی میهای شرررکت و تاثیرات و مسررئولیتارتباط فعالیت

 های محیطی بکار گرفته شود.بینتواند در بررسی پیش
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