
 239-256 ص، از 1395بهار  ،1 ةشمار ،9 ةدور ،کارآفرینی توسعه

 

 یها باز در شرکت ینوآور تیعوامل مؤثر بر موفق یبند تیاولوو  ییشناسا

 (ICT)  اطالعات و ارتباطات یفناور
 

 3پاداش دیحم ،2یاکبر یمرتض ،1یداود یناز
 یکیالکترون واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،ینیکارآفر تیریمد ارشد کارشناس. 1

  تهران دانشگاه ،ینیکارآفر دانشکدة اریاستاد. 2

 تهران دانشگاه ،ینیکارآفر دانشکدة اریاستاد. 3
 

 01/06/1395 :افتیدر خیتار

 23/07/1395 :رشیپذ خیتار

 

 دهیچک
 ینوآور ها،یفناور عمر کوتاه ةچرخو  یفناور پرشتاب راتییتغ لیدلبه ،ارتباطات و اطالعات یفناور یها تکدر شر

 درباز  ینوآور تیعوامل مؤثر بر موفق یبند تیاولوو  ییشناسا پژوهش نیا از هدف. ددار یتوجه انیشا تیاهم

و با استفاده از  یکم صورت بهاست و  یپژوهش از نظر هدف کاربرد نیا. است ارتباطات و اطالعات یفناور یها شرکت

در کشور  ها تکشر نیا طیشاخص متناسب با شرا 57عامل و  11متون متعدد،  ةاست. پس از مطالع گرفته انجام یروش دلف

 هک شود یم ینوآور واطالعات و ارتباطات  یفناور متخصصاننفر از  24شامل  یدلف پانل/ یآمار جامعةشد.  ییشناسا

 شیمایپ قیطر ازها  داده یآورانتخاب شدند. جمع مندهدف یریگ نمونه وشر بهو  یشغل اتیتجربو  التیتحص اساسبر

و  یکندال مطابق با روش دلف W یاساس آزمون ناپارامترها بر داده لیتحل و کرتیل یا نهیگز پنج فیقالب ط درپرسشنامه 

 نیاباز در  ینوآور تیمؤثر بر موفق یاه عوامل و شاخص .انجام گرفت SPSS18 یآمار لیافزار تحل با استفاده از نرم

 ده،یا یها رقابتو  ها چالش ت،یریمد ،یخارج دانش جذب و جووجستعوامل  نیا .شدند یبند تیاولو ها شرکت

 خارج به یفناور و دانش انتقال ،یارکو فرهنگ اشتراک دانش، هم یساز شبکه ،یمشارکت یبستر کار ان،یمشتر مشارکت

 719/0 کندالتطابق  بیمقدار ضر سپس. بودند یسپار برونو  ریخطرپذ وکار کسب جادیا کارکنان، کتمشار شرکت، از

 است. یدلف یدورها ةخاتم یپانل و شرط الزم برا یاعضا نیب یتوافق قو ةدهند نشان هکآمد  دست به
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 مقدمه
 یبرا یشگیهم یها چالش با ،کنند یم تیفعال یکنون یایوپ یبازارها در که ییوکارها کسب

 شتریب ها سازمان ،درگذشته. (Bigliardi et al., 2012) هستند مواجه تیموفق به دنیرس

 یراهبرد ییعنوان دارا و از آن به دندکر یمشرکت اجرا  درونرا  خود نوآورانة یها تیفعال

 ورود ةمحدودمرز و  ها،شرکت ةنوآوران یها دهیا ع،یصنا یو در برخ کردند یمخود حفاظت 

 کرده ظهور ینوآور ةعرص درباز  ینوآور یالگو امروز اما(، Chesbrough, 2003) بود بازار به

سازمان  درونخوب از  یها دهیا همةتنها  که نه اند دهیرس جهینت نیبه ا ها شرکت رایز ،است

 یها کانالاتکا به  با فقطداخل شرکت  در شده خلق خوب یهادهیبلکه تمام ا ،ردیگ ینم تشأن

 شوند یم یابیبازار زیآم تیموفق یصورتبه رونیشرکت در ب یشده و جار شناخته یبازار

 (Chesbrough & Crowther, 2006 .)و  ها یفناور ،ها دهیااز  توانندیم ها شرکت اساس،نیابر

خود استفاده کنند.  ینوآور یها پروژه شبردیمنظور پ به بازار به یابیدست یبرا یخارج یرهایمس

خود شرکت، کاالها و  عیتوز یها کانال قیطر ازورود به بازار  برعالوه ،کردیرو نیدر ا

 1یشیزا یها شرکت همچون یگوناگون یهابه روش ینوآور یها پروژه صورت به زینخدمات 

 ورتصدر ها شرکت جه،یدرنت(. Herzog, 2008) شوند یم یساز یتجار از،یامت یواگذار ای

به  یابیخلق و دست ،یسازمان ینوآور ،یمنابع مال نیتأم دربسته،  ینوآور کردیتداوم رو

 د،یجد یبازارها با یارتباط یها کانالبه  یدسترس ،ها آناز  یبردار بهرهو  دیجد یها دهیا

کسب  ،یسطح فناور یارتقا بالفعل، و بالقوه انیمشتر یازهاین دنکر برآوردهبا رقبا،  ایرقابت پو

 در (.Reed et al, 2012) دونش یم مواجه یادیزمشکالت  با یرقابت ازاتیامتو  یرونیدانش ب

 ازمختلف  یها نهیزمباز در  ینوآورحوزه در کشور در  یمتعدد یهاپژوهش ر،یاخ یها سال

 یها و سازمان یفناور علم و یهاکپار ،(SME) کوچک و متوسط یها شرکت درجمله 

 ( در1394) ارانکو هم ینیرفخرالدیم پژوهشبه  توان یم که است گرفته صورت انیبن دانش

عوامل  یبند تیاولوو  ییمنظور شناسا حاضر به پژوهش. کرداشاره  یفناور علم و یهاکپار

است.  گرفته انجام 2اطالعات و ارتباطات یفناور یهاباز در شرکت ینوآور تیمؤثر بر موفق

                                                                 
1. Spin-off 
2. Information and Communication Technology (ICT) 
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و  ها هدیا یساز یمنظور تجار به و کشور یفناور و یعلم توسعةدر  تیاهم لیدلبه ها شرکت نیا

 کمک به یقبل خدمات و محصوالت یارتقا ،دیمحصوالت و خدمات جد ةارائ قیدانش از طر

 یها حوزهدر  دار،یپا یرقابت یایحفظ و خلق مزا زیمشترک و ن ةتوسع و  قیتحق یهاتیفعال

. اند شده  انتخاب مطالعه یبرا رانیاطالعات ا یتوسط وزارت ارتباطات و فناور شده نییتع

 یآمادگ شیافزاتبادل اطالعات،  یفضا تیافزار، امن افزار، سخت نرم یبررس مورد یها حوزه

 یهاپژوهش رغمیعل. هستند اطالعات یفناور ةو توسع نترنتیا ةتوسع ،یکیالکترون

 گرفتهن  انجام حوزه نیادر  یپژوهش نونکتا ،شورکباز در  ینوآور ةنیزم در گرفته صورت

 :دهد پاسخ ریز یها پرسشرو درنظر دارد به  شیپ پژوهشاست. 

 اند؟ اطالعات و ارتباطات کدم یفناور یها شرکتباز در  ینوآور تیمؤثر بر موفق عوامل

 ونه است؟چگ ها شرکت نیاباز در  ینوآور تیعوامل مؤثر بر موفق یبند تیاولو

 

 قیتحق ةنیشیو پ مبانی نظری بر یمرور
 باز ینوآور

 شود یم گرفته نظردر رییتغ حالدر طیمح در یرقابت تیمز منابع نیتر یاصل از یکی ینوآور

(Dess & Picken 2000)دیبا ،بمانند یباق رقابت ةعرصبخواهند در  که یدرصورتها  . سازمان 

 ها شرکت ،بسته میرا در خود توسعه دهند. در پارادا عیسر یو نوآور یریپذ انطباق تیقابل

 و دادند یم توسعه خود یداخل منابع و ها یفناور قیطر از و شرکت خود درونرا  ها ینوآور

ست که ا یدگاهیبسته د ی(. نوآورCornell, 2012) دندکر یم یساز یتجار را ها آن سپس

خود  ةژیو یها دهیا دیها با شرکت دگاه،ید نیا اساسبر. داند یرا درگرو اِعمال کنترل م تیموفق

کنند و  یمال نیکنند، تأم عیرا توسعه دهند، بسازند و به بازار ببرند، توز ها آنسپس  ند،یفزایرا ب

شدت خودکفا  به خواهد یها م کتاز شر میپارادا نی. انددهها را ارائه  خدمات پس از فروش آن

 ,Chesbrough) افتی نانیاطم گرانید یها دهیبه ا یو دسترس تیفیاز ک توان ینم رایباشند، ز

 راباز  یبسته و ورود به دوران نوآور ینوآور میپارادا یپاشفرو عوامل (2003) سبرو. چِ(2006

 ،ریخطرپذ یگذارهیبازار سرما ،هاآن شتریب ییجا هجاب و هرما کارگران به یدسترس شیافزا

 یرونیب کنندگان نیتأم ةندیتوان فزا و شرکت ةاستفاد بدون یهادهیا یبرا یرونیب یها هنیگز
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 ن،یتأم رةیزنج تیریمختلف مانند مد یها انیاست که جر یمیپارادا باز ینوآور. داند یم

را ادغام  یو اکتشاف یبردار بهره یریادگی ایدوجانبه  یریادگیها،  شبکه ،یراهبرد یادهااتح

 رد و دارند یفناور یباال یمحتواکه  یعیناص. (Van de Vrande & De Man, 2011) دنک یم

گذاشتن دانش و اشتراک به ،زبا یوآورن یها وهیبه ش ،تر استعیسر یورافن یهاشرفتیها پ آن

 ،یفناور عیسر اترییتغ. (Bigliardi et al., 2012)  دارند یشتریب لیتما ستمیاز س یوراجذب فن

کوتاهبه بازار و  دیمحصوالت و خدمات جد یروزافزون در معرف رقابتو  ینوآور نةیهز شیافزا

 در روزافزون رقابتو  ینوآور یهانهیهز شیافزا به ها یناورفمحصوالت و  عمر ةچرخ شدن

به  ها سازمان ازین شیافزا موجبکه  است شده منجر بازار به دیجد خدمات و محصوالت یمعرف

 .(Felin & Zenger, 2014)شده است  یخارج نفعانیو ذ طیتعامل با مح

 
 باز ینوآور یاجرا یها روش و هاکردیرو

 :اند کرده فیباز را در دو بعد تعر ینوآور (2006) 1راودرکو  روچسب

 به دانش و ها دهیا ،یخارج یها یفناور کسب(: داخل به)خارج  واردشونده باز ینوآور. 1

 افتیدر ،ها دانشگاهبا  یهمکار ،(R&D) توسعه و  قیتحق یقراردادها قیطر از ها شرکت درون

 انتقال(: خارج به)داخل  شوندهخارج باز ینوآور. 2 ؛امو ادغ کتمل ،ها شرکت ریسامجوز از 

 ریسامجوز به  یاعطا قیطر از یتجار یبردار بهره و یخارج یها شرکت به دانش و ها دهیا ،یورافن

 (& Chesbroughیشیزا یها شرکت و ها یگذار هیسرما ،یانتفاع یها مشارکت ،ها شرکت

(Crowther, 2006 .باز را مشخص کردند:  ینوآور یاساس ندیفرا سه( 2010) و همکاران گاسمن

خود را با انتقال  سودسازمان  ،داخل به خارج ندیفرا. در یبیداخل به خارج، خارج به داخل و ترک

خارج به  ندیفرا. در کند یمکسب  یرکف تیکمال فروش و تکبه خارج از شر یداخل یها دهیا

 ای انیمشتر کنندگان، نیتأم یاز سو یدانش ورود یها انیجردانش خود را از  ها زمانساداخل، 

 ندیفراو در  دهند یمبا دانش واردشده توسعه  تکشر یفعاالن بازار و ادغام دانش داخل ریسا

اتحاد،  قیو از طر زمان همداخل به خارج  زیخارج به داخل و ن یهاندیفرا از ها سازمان ،یبیترک

 باز ینوآور. (Gassmann et al., 2010) کنند یم استفاده کمشتر یها یگذار هیسرماو  یهمکار
                                                                 
1. Chesbrough & Crowther 
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 ای شوندهواردباز  ینوآور .شود یم مطرح زین یفناور از برداری بهره و یفناور اکتشاف عنوان به

. است دانش یخارج منابع از ها آن منافع و ینوآور یها تیفعال آوردندستبه ،یفناور اکتشاف

 یوجو جستدر  ها شرکت کند یم انیب یفناور از یبردار بهره ای شوندهخارجباز  ینوآور

 نیمع یفناور کی یساز یتجار یها برا آن وکار کسب یهاهستند که مدل یخارج یها شرکت

 ،توسعه و  قیتحق یسپاربرون ،یخارج یسازشبکه در یفناور اکتشاف نیشتریب مناسب است.

 نیشتریبو  انیاز خارج شرکت و مشارکت مشتر یفکر تیکسب مجوز مالک ،یخارج یشرکا

از  رونیب به یفکر تیمجوز مالک صدور ر،یخطرپذ وکار کسب جادیدر ا یاز فناور یبردار بهره

 ی( برا2010) گَن و دالندر. (Van de Vrande et al., 2009) استمشارکت کارکنان  وشرکت 

: آشکار. 1: اند کرده ییشناسا را بازبودن ةیروباز، چهار نوع  ینوآور کردیبا رو ها شرکتانطباق 

 یابیو درصدد دست یآن ین داشتن پاداش مالچگونه بدو ها شرکت دهدیم نشان بودنباز از نوع نیا

 نی: افروش. 2 ؛کنند یمخود را آشکار  یمنابع داخل ،یشرکت کانون عنوان به میرمستقیغبه منافع 

صدور  ایفروش  قیخود را از طر یها یفناورها اختراعات و  چگونه شرکت کهنیانوع اشاره دارد به 

نوع اشاره  نی: ایابیمنبع. 3 ؛کنند یم یساز یتجار ها سازمان ریامجوز به منابع خارج از سازمان، در س

 نی: ااکتساب. 4 ؛کنند استفاده ینوآور یخارج منابع از توانندیها م چگونه شرکت کهنیا بهدارد 

 ,Dahalander & Gann) .استبازار  قیاز طر ینوآور ندیفرا به یورود آوردندستبه انگریبنوع 

 دیتول قیطر از ینوآورموجب  هکباز را ارائه داد  یاز نوآور یمدل( 2014) وبفوئربورنکجا (2010

 ؛ها هیرو نیو بهتر روز بهاستفاده از دانش . 1از:  اند عبارتمدل  نیارکان ا. شود یمخدمت  ةارائ ای

شامل  یهوش تجار یاستفاده از ابزارها. 3؛ دانش تیریمد یها ستمیساز  کارآمد ةاستفاد. 2

 ؛یمشتر ةتجرب تیریمد ستمیو س انیمشتر. 4 ؛یاجتماع یها شبکهو  ها سیسرو وب، 2 وبامکانات 

در هر زمان و در هر  یمشارکت یبستر کار کیبه  یابیدست. 6؛ ها دانشگاهبا  کینزد یهمکار. 5

 و همکاران نویشلیم .(Jacobfeuerborn, 2014) است شده یساز ادهیپ یابر انشیرا قیطر ازه ک ییجا

صدور مجوز،  ،یسپار برون ،یهمکار مدل پنج رندةیدربرگ هک دادند ارائه یکردیرو( 2014)

 بدون اند کرده انی( ب2012و همکاران ) یردیگلیب(Michelino et al., 2014) .استتجارت و الحاق 

دانش  افتیدر هدف با روابط، از گسترده ةاستفادباز به  یدانش، نوآور انیجرجهت  گرفتننظردر
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ج خار یها انیجر ها آن. کند یداللت م یداخل افتةی توسعهدانش  یساز یتجارو  یخارج طیاز مح

 ق،یو مراکز تحق ها دانشگاهشرکت را با  یخارج یهاارتباط و دانش خارج به داخل وبه داخل 

. دندکر یمعرف زیآم مخاطرهرقبا و اقدام  ،کنندگان نیتأم ،ها شرکت ریسا ان،یمشاوران، مشتر

(Bigliardi et al., 2012 )یمرزها تیریبه مد کهییجا تا اند کرده انی( ب2009) ارنست و نتالرتچیل 

مشارکت  یده سازمان یبرا دیبا رانیباز مربوط است، مد یاقدامات نوآور ةمحدودشرکت و 

 دیخر ای ساخت مورددر یریگ میتصم: دانش کسب. 1: ندنکاتخاذ  یمهم یها میتصمنوآورانه 

از  یبردار بهره .3 دانش؛ ارتباط ای ادغام مورددر یریگ میدانش: تصم یساز کپارچهی .2 دانش؛

 Lichtenthaler) .آن یخارج ای یداخل تیریدانش و مد فروش ایحفظ  مورددر یریگ میدانش: تصم

& Ernst, 2009 )ده،یا یها رقابت ،یباز را بسترساز ینوآور یها هیرو (2012و همکاران ) کراوس 

 شرو،یپ انیمشتر ،ینوآور یها واسطه ،ینوآور یهاشبکه ،یهمکار ،یمشتر دگاهیاز د لیتحل

 ای یفکر تیمالک دادنو  ها تملک آن ای ها شرکت ریسااز  یمجوز فناور ای یفکر تیمالک افتیدر

 .(Kraus et al., 2012) اند دهکر نییتعها  فروش آن ای ها تکشر ریساصدور مجوز به 

 تقاضا د،یجد خدمات و محصوالت وجود به توجه با افتندی( در1392)  وساالریو د یحجاز

 جمله از رندنقش دا ر آند یمختلف یاست که فاکتورها افتهی یریگچشم شیافزا ینوآور یبرا

 یها یظهور فناور و نترنتیا یها یرفناو از استفاده با ییتوانا شیافزا فرد، نفوذ قدرت در شیافزا

باز را ضرورت توجه  ینوآور تیموفق یدیعوامل کل (1393) همکاران و رنجبر یصفدر. 2 وب

 یها دگاهیدباز، توجه به  ینوآور ربه درون د رونیو ب رونیدرون به ب کردیرو دو هربه  ها شرکت

 یساز شبکه مانند باز ینوآور تیموفق یدیکل عوامل به کردن توجه و باز یو نوظهور نوآور دیجد

باز و عوامل  وکار کسبجذب، مدل  تیظرف ،یفناور یهوشمند ،ینوآور یها واسطه  ،یخارج

 قیدر تحق (1393) ارانکو هم ینرگس رمضانپور. دندکر ییشناسا زشیمانند فرهنگ و انگ یانسان

 عوامل. دندکر ییشناسا یرونیو ب یدرون بعد دو در را باز ینوآور بر رگذاریتأث یاصل عوامل خود

 با ارتباط رقبا، با یهمکار شامل یرونیب عوامل و کارکنان و یمال ند،یفرا و ساختار شامل یدرون

 مدل کی( 2009) نگژ و ژانگ .شود یم دانشگاه با ارتباط و یقانون /یاسیس عوامل ان،یمشتر

 نیمخابرات کشور چ یاپراتورها وکار کسب ندیدر فرا ینوآور جادیا منظور هب راباز  ینوآور
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از افراد نخبه در  استفادهاند از:  باز عبارت ینوآور تحققبر  مؤثرها، عوامل  . از نظر آنکردند یبررس

بهتر  وکار کسبمدل  کی جادیا ،یو داخل یخارج توسعة و  قیتحقسازمان، استفاده از واحد  داخل

 (Zhang گرانید یفکر تیمالک دیخرو  یو خارج یداخل یها دهیابه بازار، استفاده از  دنیرس یبرا

(& Zeng, 2009 .اطالعات و  یفناور یها شرکت کردند یبررس( 2012) ارانکو هم یردیگلیب

 نیدر ا یاز انواع همکار کی کدام و اند کرده اتخاذ را باز ینوآور کردیرو کدامارتباطات 

باز  ینوآور یندهایفرا تیریمد یمختلف برا یها روش انگریب جینتا .است گرفتهها انجام  شرکت

 کیکمتر است که  ای شتریب ییگرا کنشو  مختلف یها نقش ،یافهیوظ ای یگروه کار اساسبر

را  یخارج یها دانش و مهارت ها شرکت نیا نیهمچن. ردیگیم عهده به ندیفرا نیا در شرکت

 (,.Bigliardi et al کنند یمارزش کسب  ةریزنج گرانیباز از و یپژوهش مراکز و هااز دانشگاه رکلد

با  ارتباطات و اطالعات یاورفنصنعت  در راباز  ینوآور مدل( 2012) ارانکو هم کلوال. 2012)

 شوندهخارج یهاندیفرا وکردند  یبررسصنعت  نیفعال در ا یها دانش در شرکت انیتمرکز بر جر

 درماندن در رقابت  یبراموفق  یبه نوآور یابیها دست . آنندردک لیتحل را ینوآور ةشوندداخلو 

 (Lukač et al., 2012).کردند ییشناسا یمشارکت یها روش قیطر از فقطرا  ها شرکت نیا

 در راباز  ینوآور تیریمد یبرا ازین مورد یسازمان یها تیقابل( 2013) ارنمان و رکیبرونسو

 1اس یاِ یس یافزارشرکت نرم در یمورد لیتحل کی اساسبر کوچک و متوسط یها شرکت

 ینوآور ردکیبه رو یابیدست یبرا کوچک و متوسط یها شرکت دهد یمنشان  جی. نتاندردک یبررس

 ةباز، ساختار شرکت، ساختار شبک یهاندیفراباز،  راهبرد عدبا شش ب یتیریمد ستمیس کی دیباباز 

و  آن (Brunswicker & Ehrenmann, 2013). ندنکفرهنگ باز اتخاذ  و IT یبانیپشتها،  شرکت نیب

 ردندک یرا بررس کوچک و متوسط یها شرکتباز و عملکرد  ینوآور نیب رابطة( 2015) ارانکهم

مثبت با  طور به یخارج یبا شرکا یباز و همکار یگسترده و فشرده در نوآور تعامل افتندیدرو 

 دوطرفه، ةتوسع و  قیتحقباز ) ینوآور یبازارمحورو  یعملکرد شرکت مرتبط است. فناور

دارد و  نقش کوچک و متوسط یها شرکت( در بهبود عملکرد باز منبعمشارکت کاربر و روش 

مشاوران،  ن،ایمانند مشتر یررقابتیغ یبا شرکا یاز همکار نوآورانه، ردکعمل یدارا یها شرکت

                                                                 
1. CAS Software 
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 و نویشلیم (Ahn, Minshall & Mortara, 2015). برند یم سود یقاتیتحق مؤسساتها و  واسطه

انجام  فراوان توسعة و قیتحق کهکردند  لیتحل را ییها شرکت وکار کسب مدل( 2015) ارانکهم

استفاده از مدل  زات،یافزار و تجه سخت یدر فناور دهد یم نشان ها آنپژوهش  جةینت .دهند یم

 ینوآور راهبرد نیتر عیشا ،شرکتدرون  به یخارج دانش واردکردن یبرا 1«نیا-نیاسپ» ینوآور

 .(Michelino et al, 2015) باز است

 
 ارتباطات و اطالعات یفناور یها شرکت در باز ینوآور تیموفق بر مؤثر عوامل .1 جدول

 ها آن یها شاخص و عوامل ییشناسا در مرجع یهاپژوهش
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           یرجو جذب دانش خا وجو جست

 از خارج به یفناور و دانش انتقال
 شرکت

          

           انیمشتر مشارکت

           کارکنان مشارکت

           یهمکار

           دانش اشتراک فرهنگ و یساز شبکه

           دهیا یها و رقابت ها چالش

           یسپار برون

           ریخطرپذ وکار کسب جادیا

           یمشارکت یکار بستر

           تیریمد

 

 

                                                                 
1. Spin-in :از  یاست و گروهشرکت استارتاپ  کی گذار هیتنها سرما یاست که در آن شرکت توسعه و  قیاز تحق ینوع

از  یمتیو سپس شرکت را با ق فرستد یبه شرکت استارتاپ م یشیآزما دیمحصول جد کی ساخت منظور بهکارکنانش را 
 .دنک یم یداریخر شده نییتع شیپ

 تحقیقات مرجع



 ICT... 246 یها شرکت در باز ینوآور تیموفق بر مؤثر عوامل یبند تیاولو و ییشناسا

 
 ارتباطات و اطالعات یفناور یها باز در شرکت ینوآور تیمؤثر بر موفق عوامل

 ،شوردر ک ارتباطات و اطالعات یفناورصنعت  وکار کسب طیمح به توجه با و متون مطالعةاز  پس

همراه با  1در جدول  عوامل نیا. شدند نییها تع شرکت نیا رباز د ینوآور تیعوامل مؤثر بر موفق

 .شود یماند، درج  پژوهش بوده نیها در ا آن یها عوامل و شاخص ییشناسا مرجع که ییهاپژوهش

 

 قیتحق روش
انجام  یستفاده از روش دلفبا ا یشیمایپ و یصورت کم به واست  ینظر هدف کاربرد پژوهش از نیا

 دةیچیپائل سم درمورد یسازیتئور ،یاکتشاف یقاتیتحق یهاتالش یروش برا نیا. است گرفته
مناسب  اریسب -باشدتمرکز م ندهیآ ای دیجد یهاشیگرا لیتحل برپژوهش اگر  ژهیو به -یارشتهچند

مباحث  نةیزمدر  رایز ،است یا چندرشتهپژوهش  نیا موضوع .(Daniel & White, 2005) است 
 تیافزار، امن سخت افزار، منر) ارتباطات و اطالعات یفناور صنعت در فعال یهاباز در حوزه ینوآور

. است (اطالعات یفناور توسعةو  نترنتیا توسعة ،یکیالکترون یآمادگ شیافزاتبادل اطالعات،  یفضا
 پژوهش نیا یها تیمحدود از ،نیبنابرا د؛نداشتن شناختباز  ینوآور کردیها دربارة رو شرکت

از  ،جهیدرنت. ICTکه آشنا با نوآوری باز باشند مشکل بود نه به متخصصان  ICTدسترسی به متخصصان 
 ةنقطعنوان  را به [پرسشنامه جادیا یبرا [آغاز توسعه کردیرو ،یمطالعات دلف. استفاده شد یروش دلف
 جادیا یشده برا از روش استفاده نظر صرفد. رنیگیم کاربه ینیبشیپ ای یبندرتبه یشروع برا
عوامل  یبند رتبه(. Worrell et al., 2012د )ونش یم یدهرتبه یپانل تخصص قیطر از، عوامل پرسشنامه

 نیانگیم سةیمقابا  کندال W ی. آزمون ناپارامتردیآ یم دست به شدهکسب یهارتبه نیانگیم اساسبر
 آمدهدست به نیانگیم رتبة براساسو سپس عوامل را  کند یم یرا بررس ها آنعوامل تفاوت  یهارتبه

است که  یزمان یدلف 1یدورها ةخاتم یآل برادهیا یوی. سناردنک یم یبندرتبه گریکدیبه  نسبت
تر قیدق یا وهیشعنوان ( بهW) کندال تطابق بیاده از ضر، استفریاخ مطالعات در. دیآدست نظر بهاتفاق

 ةدهند نشان)« 0» اسیدر مق یناپارامتر ،آمار نیا در. شود یم استفادهپانل  نیبنظر اتفاق ةمحاسب یبرا
 Worrell et) است شده یابیارزپانل  یاعضا انیدر م (توافق کامل ةدهند نشان)« 1»تا  (توافق گونه چیه

al., 2012.) 7/0کندال  بیضر=W یبرا یپانل و شرط اساس یاعضا نیب ینظر قو اتفاق ةدهند نشان 

                                                                 
1. Rounds 
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عنوان  به یطور سنت ( به≤7/0W) یبه توافق قو یابیدست ،یعبارتبه ؛(Schmidt, 1997)است  یدلف خاتمة

 و متعدد متون وجود لیدل به» (.Worrell et al., 2012) رود یم کار به یمطالعات دلف یآل برادهیا یهدف
 یفناور یها شرکت در باز نوآوری موفقیت بر مؤثر عوامل پژوهش، نیا در هاآن یبررس از پس

 گرپژوهش توسط مجدد مطالعةو  یبررساز  پسعوامل  ستی. ل«شدند نییتع ارتباطات و اطالعات
 در که عوامل از یبرخ که بیترت نیبد شد. ییشناسا شاخص 57 وعامل  11 تیدرنها و شدغربال 

 ادغام گریکدی با داشتند یمتفاوت نیعناو یول بودند ممفهو کی رندهیدربرگ مرجع های پژوهش
 ها شاخص. شدند گرفته درنظر عامل کی از یشاخص عنوان به یمفهوم نظر از زین یبرخ ده،یگرد
 توان یم ،مثال یبرا ؛«دندیگرد ییشناسا متون یبررس از و هستند عوامل یاجرا های روش دهنده نشان

 یوجو جست ،ها هیرو نیاستفاده از بهتر ،یفناور و دانش مجوز ای یفکر تیمالک افتیدربه عوامل 
و به عامل  ادغام گریکدی با که کرداشاره  هیاول ستیدر ل ها شرکتجذب  تیظرف ،یدانش خارج

 ،یفناور و دانش مجوز ای یکرف تیمالک افتیدر. دشدن لیتبد یو جذب دانش خارج وجو جست
عامل  نیا یها شاخص ها شرکتجذب  تیو ظرف یجذب دانش خارج ،ها هیرو نیاستفاده از بهتر

موجود  یکه متون یزمان. گرفتانجام  نامهپرسش شیمایپ قیطر از ها داده یگردآور .شدند گرفته درنظر
آغاز  ستیل جادیا دهد، گسترش ای ردیگ کار به خود ةمطالع یبرا هرماعنوان به آن را محقق وباشد 
 نییتع منظوربه یدلف اول دور(. Worrell et al., 2012) استروش  نیبهتر ،متون از ]پرسشنامه] توسعه

پس از  زین هیاول ةپرسشنام. فتگرمتون انجام  ةمطالع و با گرپژوهشتوسط  پرسشنامهعوامل و  ستیل
 هیدور دوم ته یبرا پرسشنامه وگردید و غربال  یبررس دوباره ها آن یها شاخصدر عوامل و  یبازنگر
، «1مخالفم:  کامالً» یهانهیگز شامل و رتکیل فیط قالب در پرسشنامه عوامل تیاهم زانیشد. م

 انداتبا نظر اس پرسشنامه ییرواشد.  نییتع« 5موافقم:  کامالً» و« 4: موافقم»، «3: نظر یب»، «2 مخالفم:»
اطالعات و  یفناور ةنیاز افراد متخصص در زم یگروه شاملپانل  یاعضا ای یآمار جامعة. شد دییتأ

 با ها نفر از آن ستیب .درندا تیفعال یو دانشگاه ییجراا یها حوزه در هکبودند  یارتباطات و نوآور
توسط  شده نییتع یها حوزه در ازین مورد یها و مطابق با تخصص مندهدف یریگ نمونهاستفاده از روش 

شدند.  انتخاب مرتبط یشغل اتیتجرب و التیتحص اساسبر واطالعات و ارتباطات  یوزارت فناور
 لینفر تشک 24و درمجموع پانل با  ندکرد یمعرف یبرف ةگلول روش  بهنفر را  چهار زین متخصصان

 ییایسنجش پا یبرا. گرفتانجام  SPSS 18 یآمار لیتحل افزارنرم از استفاده با ها داده لیتحل. گردید
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با  یدلف ةپرسشنام یبرا آمده دست به ییایپا بیضر. گردیدکرونباخ استفاده  یااز آزمون آلف پرسشنامه

 .شدند لیتحلکندال  W یآزمون ناپارامتر براساس زین ها دادهشد.  محاسبه 8/0 ه،یگو 57تعداد 

 

 ها افتهی
 یشناخت تیجمع فیتوص

 التیتحصسال بودند.  37 نیانگیسال با م 50 تا 30 یسن ردة در مرد 13ن و ز 11پانل شامل  یاعضا
 ،یدکتر یلیتحص مدرک نفر پنج ،ارتباطات و اطالعات یفناور ةحوز یها رشتهپانل در  یاعضا

 سابقة. اشتندد یکارشناس یلیتحص مدرک نفر پنجو  ارشد یکارشناس یلیتحص مدرکنفر  چهارده
 سه ک،یالکترون و وتریکامپ یمهندس نةیدر زم .بودسال  25/13 نیانگیسال با م 25 تا 6از  اعضا کار
 عضو زین نفر کیو  بودندنفر کارشناس  پنجو  ارشدنفر کارشناس انزدهپ ،داشتند یتیریمد تمس نفر

و  یفناور قاتیتحق نفر ششاطالعات،  یفناور نفر ده تیفعال نةیزم. بوددانشگاه  یعلم ئتیه
 وتبادل اطالعات  یفضا تیامن نفر کی ،افزار نفر شبکه و سخت کی ،افزار نرم نفر پنج ،ینوآور

 به را پانل یاعضا کار ةو سابق التیسطح تحص 2. جدول بوددانشگاه  یعلم ئتیعضو ه زینفر ن کی
 .دده یم نشانها  آن تیفعال ةنیزم کیتفک

 
 پانل یاعضا ارک سابقةو  التیتحص یفیآمار توص .2 جدول

 تیفعال نهیزم
 تعداد
 افراد

 )سال( کار سابقة التیتحص

 نیانگیم نیکمتر نیشتریب دکترا ارشد کارشناس کارشناس

 7/14 6 25 3 7 0 10 اطالعات یفناور
 12 6 20 1 5 0 6 ینوآور و یفناور قاتیتحق
 6/13 8 16 0 2 3 5 افزار نرم

 13 13 13 0 0 1 1 افزار سختو  شبکه
 12 12 12 0 0 1 1 اطالعات تبادل تیامن
 6 6 6 1 0 0 1 دانشگاه یعلم ئتیه
 

 ها اخصعوامل و ش یبند رتبه آزمون
 درج 3در جدول  کندال W یناپارامتر آزموناز  استفاده با عوامل یبند رتبه و یفیتوص آمار

 .کردند کسب را هشتم رتبةمشترک  طور به زینعامل  دو. است دهش
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 عوامل یبند رتبهو  یفیآمار توص .3 جدول 
 نیانگیم رتبة اریمع انحراف نیانگیم املع تیاولو
 27/10 771/2 875/26 یخارج دانش جذب و وجو جست 1
 08/10 206/6 083/29 تیریمد 2
 81/7 670/2 208/21 دهیا یها رقابتو  ها چالش 3
 73/7 156/2 958/20 انیمشتر مشارکت 4
 17/6 514/2 167/19 یمشارکت یکار بستر 5
 02/6 329/3 042/19 و فرهنگ اشتراک دانش یساز شبکه 6
 19/5 854/2 167/18 یارکهم 7
 27/4 043/3 958/16 شرکت از خارج به یفناور و دانش انتقال 8
 27/4 765/2 917/16 کارکنان مشارکت 8
 46/2 141/1 791/14 ریخطرپذ وکار کسب جادیا 9
 79/1 310/3 541/12 یسپار برون 10

 

 ،1شکل  در. گرفتانجام  ندالک یناپارامتر یها آزمون زیهر عامل ن یها شاخص یبرا

 :اند دهشدرج  ها آن یها شاخص یها رتبههمراه با  تیاولو بیترت به عوامل

 
 ها آن یها باز و شاخص ینوآور تیعوامل مؤثر بر موفق یبند تیاولو .1شکل 
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 کندال تطابق بیضر آزمون
و مقدار  گرفتکندال انجام  تطابق بیضر یناپارامتر آزمون پانل، یاعضا نیدادن توافق بنشان یبرا

W  و سطح  10 یآزاد ةو درج 468/172 یمقدار مجذور کا ،نیهمچن. دش حاصل 719/0کندال

 یبه توافق قو یابیدست ةدهند نشانآمده  دست بهتطابق  بیضردست آمد.  به صفر( sig) یدار یمعن

 .افتیدر دور دوم خاتمه  یپانل دلف ،جهینتاین دست آمدن  از به پس و استپانل  یاعضا نیب

 

 یریگ جهینتو  بحث
است.  گرفتهانجام  یو با استفاده از روش دلف یکم صورتبه و است یکاربرد حاضر پژوهش

 نیا در. است ینوآور و ارتباطات و اطالعات یفناور انمتخصصنفر از  24شامل  یآمار جامعة

سپس عوامل  و ندشد ییشناساشاخص  57 و عامل 11 متعدد، متون مطالعةپژوهش ابتدا پس از 

شدند.  یبند رتبه 1مطابق با شکل  کندال W یناپارامتر آزمون قیطر از ها آن یها شاخصو 

 ندبودها  آن یها عوامل و شاخص ییشناسا یبرا یمرجع هک ییها پژوهش نیتر مهم با ها افتهی

گردیده درج  4پژوهش حاضر در ستون آخر جدول  عوامل تیاولو .شد سهی( مقا1)جدول 

از عوامل در  یبرخ. شوند یممشخص »*«  بامرجع  یها پژوهش بانام  هم است. عوامل

 هک است شدهگرفته  درنظرچند عامل  ای کیاز  یشاخص پژوهش نیمرجع، در ا یها پژوهش

 .شود یمدر ستون مربوطه درج 

 
 مرجع قاتیتحق با ها شاخص و عوامل سةیمقا. 4 جدول

 پژوهش حاضر یها شاخص/ عامل نام مرجع پژوهش در عامل مرجع پژوهش
 تیاولو

 عامل

 وراند واندُ

 1 یخارج دانش جذب و وجو جستاز عامل  یشاخص یفکر تیمالک مجوز کسب
 4 * انیمشتر مشارکت

 6 دانشو فرهنگ اشتراک  یساز شبکه یخارج یساز شبکه
 7 یارکهم یخارج یشرکا
 8 شرکت از خارج به یفناور و دانش انتقالاز عامل  یشاخص یفکر تیمالک صدور

 8 * کارکنان مشارکت
 9 * ریخطرپذ وکار کسب جادیا

 10 * یسپار برون
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 مرجع قاتیتحق با ها شاخص و عوامل سةیمقا. 4 جدول 

 پژوهش حاضر یها شاخص/ عامل نام مرجع پژوهش در عامل مرجع پژوهش
 تیاولو

 عامل

 وبفوئربورنکجا

 1 یو جذب دانش خارج وجو جست عاملاز  یشاخص روزاستفاده از دانش به
 4 انیمشتر تکمشار انیمشتر

 5 * یمشارکت یبستر کار
 7 * یهمکار

 سیودایانایج

 1 یخارج دانش جذب و وجو جستاز عامل  یشاخص یفناور دیخر
 10 * یسپار برون

 2 تیریاز عامل مد یشاخص گرید یها شرکتبا  اتحاد
 8 شرکت از خارج به یفناور و دانش انتقالاز عامل  یشاخص یفناور فروش
 8 شرکت از خارج به یفناور و دانش انتقالاز عامل  یشاخص مجوز صدور

 9 ریخطرپذ وکار کسب جادیاز عامل ا یصشاخ ریخطرپذ یگذار هیسرما

 نویشلیم

 7 * یهمکار
 10 * یسپار برون

 8 شرکت از خارج به یفناور و دانش انتقالاز عامل  یشاخص مجوز صدور
 9 ریخطرپذ وکار کسب جادیاز عامل ا یشاخص تجارت

 2 تیریاز عامل مد یشاخص وکار کسب یهابیترک

 یردیگلیب
 7 یارکاز عامل هم یشاخص قیو مراکز تحق ها هدانشگا

 9 * ریخطرپذ وکار کسب
 7 یارکاز عامل هم یشاخص و رقبا کنندگان نیتأم مشاوران،

 و تِنتالرچیل
 ارنست

 1 یو جذب دانش خارج وجو جست عاملاز  یشاخص دانش کسب
 1 یجذب دانش خارج و وجو جست عاملاز  یشاخص دانش یساز کپارچهی

 8 شرکت از خارج به یفناور و دانش انتقالاز عامل  یشاخص دانش از یبردار بهره

 کراوس

 5 یمشارکت یکار بستر یبسترساز
 3 * دهیا یها رقابت/ ها چالش

 4 انیمشتر تکمشار عامل از یشاخص یمشتر دگاهید از لیتحل
 7 * یهمکار

 6 دانش اشتراک فرهنگ و یساز شبکه ینوآور یها شبکه
 1 یخارج دانش جذب و وجو جست عامل از یشاخص یفکر تیمالک افتیدر

 8 شرکت از خارج به یفناور و دانش انتقال عامل از یشاخص یفکر تیمالک یاعطا
 4 انیمشتر تکمشار عامل از یشاخص شرویپ انیمشتر

 گاسمن

 5 یمشارکت یکار بستر عامل از یشاخص انیمشتر زمان هم توسعة
 8 شرکت از خارج به یفناور و دانش انتقال عامل از ییها شاخص استاندارد نیتدو و یبرندساز

 7 یارکهم عامل از یشاخص قیتحق مراکز و ها دانشگاه
 10 یسپار برون عامل از یشاخص توسعه و  قیتحق یسپار برون

 

 ادامة
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( نشان 4مرجع )جدول  یها پژوهشبا  سهیو مقا (1)شکل  ها آن یها شاخصعوامل و  یبند رتبه

به خارج از شرکت،  یانتقال دانش و فناور ر،یخطرپذ وکار کسب ،یسپار برون عوامل دهدیم
که در  یمشارکت یکار و فرهنگ اشتراک دانش و بستر یساز شبکه ،یمشارکت کارکنان، همکار

در  .اند دهکرکسب  ینییپا یها ههستند، در پژوهش حاضر رتب یمرجع عوامل مهم یها پژوهش
 انیمشتر مشارکتو  دهیا یها رقابتها و  چالش ،یو جذب دانش خارج وجو جستعوامل  ،مقابل

 کسب ،نیدارند. همچن ییباال یها رتبه ،ندمربوطشرکت  یجذب دانش از خارج از مرزها بهکه 
 جیدر ترو یتیریمد یها میتصمو  ها روشمهم  نقش رانگینما تیریمد عامل توسط دوم رتبة
 کردیرو بهاطالعات و ارتباطات  یفناور یها شرکت دهد یمنشان  جی. نتااست زبا ینوآور کردیرو
خارج کردینسبت به رو ،شرکت به یخارج دانش جذب و شوندهوارد باز ینوآور یها روش و

و با توجه به  اساسنیابر. دارند یشتریب لیتماخود  یخارج از مرزها انتقال دانش به و شونده
 کردیرو جیو ترو ها آن یها شاخصعوامل و  ردکبهبود عمل منظور به(، 1 لک)ش شدهکسب یها رتبه

 یها شاخص توسط شده کسب یها رتبه اساسبر ییاجرا یشنهادهایپ ،ها شرکت نیباز در ا ینوآور
 .دشو یارائه م یآت یها پژوهش انجامجهت  ییها شنهادیپ نیهمچن وعوامل 

 
 ییاجرا یشنهادهایپ

 نةیزمالزم در  اقدامات شود یم شنهادیپ: یو جذب دانش خارج وجو جستعامل  بهبود. 1
بهبود  یبرا ها شرکتاصالح ساختار  نیمچنو مجوز دانش در کشور و ه یرکف تیکمال

 .ردیصورت گ ها آنجذب  تیظرف
 یهاشرکت با رقبا و شرکت یا سهیمقا لیتحل شود یم شنهادیپ: تیریعامل مد بهبود. 2

 دانش از هیدوسو استفادة یبرا ها شرکت ریوکار مانند ادغام با سا کسب یها بیترک شرو،یپ
 .ردیگ صورت شرکت ساختاربهبود  قیتبادل دانش از طر لیتسه نیهمچن و

 یاعطا ده،یا یها رقابت یبرگزار شود یمپیشنهاد  :دهیا یهارقابت و هاچالشعامل  بهبود. 3
 .ردیپذ انجام دهیبرگز یها دهیااز  تیو حما زهیجا

 ؛هستند یکاربرد دانش از یارزشمند منبع انیمشتر: نایمشتر مشارکت عامل بهبود. 4
 .شود توجه مؤثرصورت  به انیمشتر یها دهیا به شود یم شنهادیپ ،نیبنابرا
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 در یحتخروج دانش از شرکت  به مربوط یها شاخص: یمشارکت یکارعامل بستر  بهبود. 5 
و بهبود  لیدالاست  بهتردارند.  ینییپا ةرتب ،ندنک یم ییشرکت درآمدزا یکه برا یردوام

 .شود یبررس ها شرکت یمش خط
 و اطالعات یفناور یها شرکتو فرهنگ اشتراک دانش:  یساز شبکهعامل  بهبود. 6

 به ،ها شبکهشده در  گذاشته عالقه به استفاده از دانش به اشتراک رغمیعل ارتباطات
مناسب در  یارهاکراه شود یمپیشنهاد . ندارند یچندان لیتماخود  یاشتراک دانش داخل

 .شود ارائه یرکف تیکمال نةیزم
دانش  وت اطالعات و ارتباطا یفناورصنعت  نیارتباط ب ها دانشگاه: یعامل همکار بهبود. 7

 مؤثر ةرابط جادیا منظور بهمناسب  یراهکارها شود یم شنهادیپ. کنند ینمرا برقرار  دیجد
 .ارائه شود دانشگاه و صنعت نیب
 دانش به خارج انتقال به ها شرکتبه خارج از شرکت:  یعامل انتقال دانش و فناور بهبود. 8

 لیتما خود یفناور و دانش از یسازبرند ای یشیشرکت زا کی جادیا قیاز طر یحتو 
 .شود ارائهمناسب  یارکراه یفکر تیمالک نةیاست در زم بهتر .ندارند یچندان

 از مؤثر استفاده و ها شرکت یفکر های هیسرما نوانع به :کارکنان تشویق و تیحما. 9
 و تیحما ها شرکت یفکر یها هیسرما عنوان بهکارکنان دد. رگ می پیشنهاد ها آن یها دهیا

 .شود ةاستفادمؤثر  صورت بهها  آن یها دهیا از و شوند قیتشو
 از شده تیحما ها استارتاپ از شود یم شنهادیپ: ریخطرپذ وکار کسب جادیعامل ا ودبهب. 10

از شرکت به  یبخش لیتبد یالزم برا طیشرا نیهمچن .شود استفادهها  آن یفکر تیمالک
  .گردد عطاا یشیزا تکبه شر شرکت مادر یفکر تیمالک وگشته  فراهمتجارت مستقل 

 قیتحق یسپاربرون یبرا معتبر یقاتیتحق مراکز شود یمپیشنهاد : یسپار برونعامل  بهبود. 11
 شوند. یو معرف جادیا (R&D) توسعه و 

 

 یپژوهش یشنهادهایپ
 در هاآن ةسیمقا و شوندهخارج و شوندهوارد یکردهایرو نةیزمدر  ییهاپژوهش شود یم شنهادیپ

 هیتوص پژوهشگران به ،نیهمچن .ردیصورت گ اطالعات و ارتباطات یفناور یها شرکت ةحوز
 و شناخت شیافزا منظور به شدهییشناسا یها شاخص ایاز عوامل  کیهر مورددر یقاتیتحق شود یم

 .دهند انجام در کشور کردیرو نیا جیترو یکارهاباز و راه ینوآور دربارة یآگاه
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