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Abstract
Evidences show a global trend in defense industries moving towards open innovation
because of dispersion of required knowledge as well as decrease in their budgets. The
local industry in Iran also suffers from the same problems that call for active
response to this new demand. However, there is no deliberate model for open
innovation in such industries in order to help them appraising their current status and
helping them to explore the roads ahead. This qualitative research aims to develop a
framwork able in evaluating the degree of openness in defense industries. The
resulted model is project specific and contains three dimensions of depth of
innovative cooperations, breath of innovative cooperations and the depth of
knowledge.
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چكيده
شواهد متعددي از تشديد نياز صنايع دفاعي براي حركت به سمت نوآوري باز وجود دارد كه افزايش پراكندگي دانش
و كاهش بودجه نظامي از مهمترين آنهاست .صنايع دفاعي كشورمان نيز براي پاسخ به اين چالشهاي نوآوري بايد
بتوانند به الزامات نوآوري باز پاسخ دهند اما در حال حاضر الگوهاي نوآوري باز براي بخش دفاعي توسعه نيافته و
بنابراين مدلي براي كمك به آنها در طي اين مسير وجود ندارد .هدف اين تحقيق ارائه چارچوبي براي سنجش ميزان
باز بودن نوآوري در صنايع دفاعي است تا جايگاه اين صنايع در نوآوري باز را مشخص و به آنها كمك كند كه ميزان
رشد حركت خود به سمت نوآوري باز را تصوير كنند .نتيجه اين تحقيق چارچوبي سهبُعدي شامل "عمق همكاري
نوآورانه"" ،گستره همكاري نوآورانه" و "عمق دانشي" است كه ميتوان از آن براي اندازهگيري ميزان باز بودن
نوآوري بخش دفاعي در سطح پروژه استفاده نمود.
واژگان كليدي :نوآوري ،نوآوري باز ،نوآوري دفاعي ،سنجش نوآوري باز
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 مقدمهتغيير و تحوالت سریع در حوزه فناوري و گسترش روزافزون دانش ،افزایش هزینههاي تحقيق و توسعه و كاهش
چرخه عمر محصوالت ،منجر به افزایش نياز سازمانها براي تعامل با محيط و بازكردن مرزها بر روي ایدههاي
جدید و منابع خارجی گردیده كه منجر به بروز مفهوم "نوآوري باز" 1شده است [ .]9این مفهوم عالوه بر
بنگاههاي خصوصی براي سازمانها و صنایع دولتی نيز كاربرد دارد [ .]2هر روزه شاهد افزایش تعداد سازمانهاي
دولتی هستيم كه به سمت نوآوري باز حركت میكنند [ ]9اما با این حال میتوان گفت كه مطالعه نوآوري باز در
این سازمانها و صنایع دولتی ،در قياس با بنگاههاي خصوصی مورد غفلت واقع شده است [ .]41در عموم
كشورها غالباً صنایع دفاعی جزء پيشروترین سازمانها در نوآوري هستند .در سالهاي اخير شاهد افزایش تالش
صنایع دفاعی كشورهاي داراي قدرت نظامی باال براي بهبود فرآیند نوآوري خود از طریق نوآوري باز هستيم چرا
كه مشكالتی مانند كاهش بودجه دفاعی كشورها و افزایش پراكندگی دانش موجود در جامعه براي توسعه
محصوالت جدید ،نوآوري مبتنی بر تحقيق و توسعه داخلی را با دشواري یا بهرهوري پائين مواجه ساخته است
[ .]19ص نایع دفاعی كشور ما نيز براي مقابله با این مشكالت ناچار به طی این مسير هستند ليكن براي حركت
در این مسير ،نياز به الگوهایی براي مدیریت نوآوري باز وجود دارد .الگوهاي موجود در پيشينه در خصوص
نوآوري باز عمدتاً با تكيه بر تجربيات صنایع تجاري توسعه یافتهاند و جاي خالی تحقيقات در حوزه دفاعی كه
نيازمند درك و فهمی عميق از نوآوري باز است شدیداً احساس میگردد .یك سؤال اساسی كه در صنایع دفاعی
كشور مطرح است جایگاه اقدامات صورتگرفته در حركت به سمت نوآوري باز است .این صنایع ،تالشهایی را
براي اتخاذ رویكردهایی بازتر در نوآوري انجام داده اما هنوز یك درك مشترك مبتنی بر پيشينه جدید در این
صنایع فراگير نشده و این نگرانی وجود دارد كه اقدامات صورتگرفته در این صنایع به نام نوآوري باز ،تا چه حد
در راستاي هدف مورد نظر میباشد.
هدف اصلی این تحقيق ،رسيدن به چارچوبی براي فهم و درك جایگاه نوآوري باز در صنایع دفاعی كشورمان
است تا بتوان تصویري كلی از نوآوري باز در صنایع دفاعی به دست آورد و بر اساس آن اقدامات سازمانهاي
این صنعت در نوآوري باز را سنجيد.
ابتدا طرح تحقيق ،تشریح و بر اساس آن در بخش سوم ،پيشينه علمی نوآوري باز مطرح میگردد كه بر مبناي
آن چارچوبی اوليه براي سنجش نوآوري باز در صنایع دفاعی ارائه خواهد شد .در بخش چهارم به مصاحبههاي
صورت گرفته با خبرگان صنایع دفاعی پرداخته و با كسب نظرات و تجربيات آنها و همچنين مراجعه مجدد به
پيشينه نوآوري ،تالش میگردد از طریق یافتن شواهدي علمی براي تجربيات صنایع دفاعی در نوآوري باز،
چارچوب اوليه اصالح و چارچوب نهایی توسعه یابد .بخش پنجم نيز یك جمعبندي از یافتههاي این پژوهش
ارائه میكند.
 -2طرح تحقيق
سنجش نوآوري باز موضوعی مهم و نسبتاً جدید در تحقيقات نوآوري باز محسوب میگردد و پيشينه آن نيز جدید
)1- Open Innovation (OI
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و رو به رشد است .با توجه به هدف این تحقيق كه ارائه چارچوبی براي سنجش ميزان باز بودن نوآوري در
صنایع دفاعی است سؤاالت اصلی كه به دنبال پاسخگویی به آنها هستيم عبارتند از اینكه:
 چگونه میتوان ميزان باز بودن نوآوري در صنایع دفاعی را تعریف نمود؟ چه ابعادي براي تعریف نوآوري باز در صنایع دفاعی وجود دارد؟ چه سنجههایی میتوانند ميزان باز بودن نوآوري نظامی را اندازهگيري نمایند؟این تحقيق ،كيفی و به منظور ارائه چارچوبی براي اندازهگيري ميزان باز بودن نوآوري در صنایع دفاعی بر مبناي
كارهاي مشابه صورتگرفته و نظرات خبرگان بوده است .همچنين راهبرد پژوهش از نوع پسكاوي بوده چرا كه
در آن از ابتدا مسئله نوآوري باز در بخش دفاعی به عنوان یك قاعده مورد نياز پذیرفته شده و سپس تالش
گردیده با ارائه یك چارچوب اوليه مبتنی بر پيشينه علمی موجود ،اعتبار و صحت آن بر مبناي مصاحبه با خبرگان
مورد بررسی قرار گيرد و در مرحله بعد نيز اصالحات الزم با توجه به نظرات خبرگان و مطالعه مجدد و عميقتر
پيشينه ،اعمال و نهایتاً چارچوبی نهایی براي سنجش نوآوري باز در بخش دفاعی پيشنهاد شود.
براي حصول این هدف ،ابتدا پيشينه موضوع بررسی و با توجه به آن و نيز معدود كارهاي مشابه صورتگرفته،
یك چارچوب اوليه براي سنجش نوآوري باز ارائه گردید .براي تدوین این چارچوب اوليه ،رویكردهاي موجود در
پيشينه به نوآوري باز با یكدیگر مقایسه و با توجه به الگوي نوآوري نظامی ،یك رویكرد به عنوان رویكرد اصلی
در تعریف نوآوري باز و مفاهيم مدنظر در آن اتخاذ گردید كه این چارچوب ،چندبُعدي و شامل تعاریف و
سنجههایی براي سنجش نوآوري باز بوده است.
با استفاده از این چارچوب مفهومی و مصاحبههاي عميقی كه در جهت پاسخگویی به سؤاالت تحقيق انجام شد
نظرات خبرگان درباره چارچوب اوليه و پيشنهادات آنها در خصوص آن جمعآوري گردید .در این فرآیند ،هدف
تحقيق كه اصالح چارچوب اوليه و استخراج چارچوب نهایی بود كامالً شفاف براي مصاحبهشوندگان بيان شد .در
این مصاحبهها چارچوب مفهومی اوليه در اختيار مصاحبهشوندهها قرار گرفت و عالوه بر آن محتواي چارچوب نيز
در جلسه مصاحبه ،براي آنها كامالً توضيح داده شد .سؤاالت به گونهاي مطرح میشد كه مصاحبهشوندگان
بتوانند مثال ها و تجربيات واقعی را تبيين نمایند تا چارچوب مورد نظر بيشتر بر الگوي رفتاري صنایع دفاعی
منطبق شود.
پس از آنكه اصالحات الزم بر روي چارچوب اوليه در مصاحبه با خبرگان استخراج شد با مرور مجدد پيشينه ،این
چارچوب اصالحشده با پيشينه موجود منطبق گردید .سپس چارچوب نهایی براي مصاحبهشوندگان ارائه و
اطمينان حاصل شد كه این چارچوب ضمن اینكه منطبق بر پيشينه نوآوري است نظرات كارشناسان و خبرگان
نظامی براي اندازهگيري نوآوري را نيز مدنظر قرار داده است.
مصاحبههاي عميق فردي با خبرگان به این دليل به عنوان روش جمعآوري اطالعات انتخاب شد كه اطالعات
موجود در سازمان هاي صنایع دفاعی در خصوص نوآوري باز ،اطالعاتی فراگير نيستند و پيشينه آن در این صنایع
چندان گسترده نشده است .به همين دليل اطالعات مورد نظر در ارتباط با سنجههاي معتبر باز بودن نوآوري ،با
توجه به نو بودن این مفهوم در پيشينه و به ویژه در صنایع دفاعی ،عمدتاً به صورت دانش ضمنی در اختيار
خبرگان و كارشناسان بوده و اميد است نتایج این پژوهش به بسط تجربيات خبرگان و مفاهيم نوآوري باز در
صنایع دفاعی كمك نماید .مصاحبههاي صورتگرفته ذخيره و سپس پيادهسازي و در مصاحبههاي بعدي و
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تحليل دادهها مورد استفاده قرار گرفت .در این مصاحبهها هدف ،دریافت اطالعات ،دانش و تجربيات
مصاحبهشوندگان بوده است .مصاحبهكننده با در اختيار داشتن چارچوب اوليه به منظور استخراج مسائل اساسی
مدنظر خود به مصاحبهشونده اجازه می داد كه نكات مورد نظر خود را بيان كند ليكن در خالل مصاحبه با استفاده
از سؤاالتی در چارچوب تحقيق ،تالش میكرد كه اطالعات و نكات مناسب مصاحبهها را استخراج نماید.
در مرحله اول با چهار تن از خبرگان كه سابقه بسياري در بخش فناوري دفاعی داشتند مصاحبه شد .این افراد با
موضوع نوآوري باز آشنایی كامل و بيان داشتند كه موضوع اندازهگيري نوآوري باز براي صنایع دفاعی موضوعی
بسيار جذاب و مفيد است و از این رو با اشتياق در مراحل انجام تحقيق مشاركت نمودند و در مجموع حدود
بيست ساعت مصاحبه عميق با منتخبين صورت گرفت كه پس از هر مصاحبه با مراجعه مجدد به پيشينه ،در هر
جلسه اصالحات الزم بررسی و نتایج با سایر مصاحبهشوندگان نيز در ميان گذاشته میشد .در نهایت ،الگوي
نهایی براي خبرگان ارسال و رضایت همگی آنها حاصل گردید .با این حساب نوعی از فرآیند دلفی براي حصول
اجماع مورد استفاده قرار گرفت.
تحليل دادهها نيز به صورت همزمان در همان جلسات مصاحبه صورت میگرفت و در این راستا ،نظرات اصالحی
و نقد خبرگان در خصوص الگوي تحليلی اخذ و پس از اعمال به نفر بعدي منتقل میگردید .همچنين در فرصت
برگزاري كنفرانس مدیریت فناوري با یكی از نخبگان نوآوري باز در دنيا هم تعامل و از نظرات وي نيز استفاده
شد.
اعتبارسنجی موارد یافتشده در این مقاله مبتنی بر سه روش ذیل بوده است:
 طرح تمامی پرسشها نزد همه مصاحبهشوندگان
 قرار دادن یافتهها در اختيار مصاحبهشوندگان به منظور دریافت نظرات آنها و اعمال بازخوردهاي دریافتی بر
فرآیند تحليل
 بررسی فرآیند تحليل و چارچوب نهایی توسط یكی از نخبگان جهانی نوآوري باز
 -3مرور پيشينه
دوسی نوآوري را جستجو ،كشف ،آزمایش ،توسعه ،تقليد و تطابق محصول ،پروسه توليد و ساختار سازمانی تعریف
میكند [ ]8و یا " ...نوآوري تنها یك اقدام مجزا و منفرد نيست بلكه مجموعهاي از فرآیندهاي به هم مرتبط
است" [.]48
نوآوري را بر اساس نوع آن میتوان به پنج دسته تقسيم كرد :محصول جدید ،روش جدید توليد ،منابع جدید
تأمين ،توسعه بازارهاي جدید و همچنين راههاي جدید سازماندهی كسبوكار .در اقتصاد عمدتاً به دو نوآوري اول
یعنی نوآوري در محصول و نوآوري در روش جدید توليد توجه شده است [ .]9رویكرد دیگر در تقسيمبندي
نوآوري در نظر گرفتن ميزان تغييرات نوآوريهاي جدید (رادیكال) نسبت به نوآوريهاي موجود (تدریجی) است
[.]14
 ) -3نوآوري دفاعي
در پارادایم اول نوآوري دفاعی ،بخش دفاعی به صورت سنتی در شكلی بسته عمل میكرده یعنی تمام نيازها و
تنوع گسترده فناوري را از طریق تحقيق و توسعه درونی پاسخ میداده است .به صورت سنتی فرض بر این بوده
فصلنامه علمی-پژوهشی بهبود مدیریت ،سال دوازدهم ،شماره ( 2شماره پياپی ،)24 :زمستان 1997
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كه نوآوري در بخش دفاع بسيار متأثر از هزینه تحقيق و توسعه است و طبعاً هر چه هزینهكرد در این بخش
افزایش یابد نوآوري هم بيشتر میشود .اكثر نظریههاي نوآوري نظامی بر تغييرات بنيادي در فناوريهاي
زیرساختی ،مفاهيم عملياتی و نيز ساختار نيروهاي نظامی متمركز بوده و نوآوري را بدون یكی از آنها ناقص
میدانند [ .]18با اینكه هيچ تعریفی از نوآوري نظامی نمیتواند كامل باشد اما تعریف روزن در این خصوص قابل
تأمل است" :تغييري كه یكی از نيروهاي نظامی را وادار به تغيير مفاهيم عملياتی و رابطهاش با سایر نيروهاي
نظامی میكند و همچنين باعث میشود این نيروي نظامی مأموریتهاي سنتی خود را ترك یا كوچك كند"
[.]93
در پارادایم دوم ،نظام نوآوري دفاعی به سمت دوگانگی حركت كرده یعنی فناوريهاي خود را به بخش
غيرنظامی نيز منتقل نموده تا بخش ملی از مزیتهاي نوآوريهاي دفاعی بهرهمند گردد .در پارادایم سوم
(اكنون) ،به دليل رشد فزاینده هزینه تحقيق و توسعه بخش غيردفاعی و كاهش بودجههاي دفاعی و همچنين
افزایش رقابت در فناوري و پيچيدگی آن ،كشورهاي توسعهیافته به سمتی رفتهاند كه نيازهاي دفاعی خود را از
بخش غيردفاعی صنعتی تأمين كنند .به عبارت دیگر از بخش غيردفاعی میخواهند كه تحقيق و توسعه خود را
در جهتی سامان دهد كه بهره آن به بخش دفاعی نيز برسد [.]19
مكاتب نوآوري نظامی بر این عقيدهاند كه سازمانهاي نظامی ذاتاً غيرمنعطف ،مستعد ركود و هراسان از تغييرند.
سازمانهاي نظامی بسيار دیوان ساالر هستند و از این رو به خودي خود به سمت نوآوري حركت نخواهند كرد.
بري پوزن در این خصوص عنوان میكند كه حتی موفقترین سازمانهاي نظامی هم نيازمندند كه براي نوآوري
توسط مقامات خارج از سازمان به جلو هل داده شود [ .]49در نتيجه مدلهاي نوآوري نظامی از باال به پائين
عمل مینمایند .تمام مدلهاي كالسيك نوآوري نظامی به نقش مقامات ارشد در حركت سازمان به سمت
نوآوري تكيه دارند .با این حال شواهدي دال بر وجود فرآیندهاي نوآوري از پائين به باال هم وجود دارد كه هيچ
یك از مكاتب پيشين آن را در نظر نگرفتهاند [.]7
در مقالهاي كه سال  4313منتشر شده نقش دولت در توسعه فناوري با توجه به تجربه دارپا مورد بحث قرار
گرفته است .مقاله نشان میدهد كه چگونه دارپا نقش حفظ و انسجام شبكه گستردهاي را بازي میكند كه در
یك سر طيف آن ،دانشگاهها و واحدهاي تحقيق و توسعه بنگاههاي بزرگ و در سر دیگر ،توانمنديها و نيازهاي
بخش نظامی قرار گرفته است [ .]12با تغييرات نيازهاي فناورانه دفاعی و ميزان هزینهكرد براي آنها ،مشخص
میشود كه دولت چگونه راهبرد خود را از فناوريهاي دومنظوره تغيير داده و مدیران پروژهها این نقش
شبكهسازي را چطور انجام میدهند.
 )2-3نوآوري باز
نوآوري باز "استفاده هدفمند از جریانهاي داخلی و خارجی دانش براي افزایش سرعت نوآوري داخلی و گسترش
بازار براي استفاده خارجی از نوآوري" تعریف شده است [ .]9از این جهت ،نوآوري باز یك پارادایم است كه در
آن یك شركت میتواند هم از ایدههاي خارجی و هم از ایدههاي داخلی استفاده كند [ .]4این مفهوم به "استفاده
از جریان ورودي و خروجی دانش براي بهبود نوآوري درونی و همچنين استفاده از فرصتهاي بازار براي
بهرهگيري از نوآوريهاي خارجی" میپردازد [ .]2به گفته چسبرو "سازمانهایی كه به دنبال پيشبرد فناوريهاي
خود هستند میتوانند و میبایست از ایدههاي خارجی به اندازه ایدههاي داخلی بهره جویند و از مسيرهاي داخلی
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و خارجی به سمت بازار استفاده كنند" [ .]9نوآوري باز همچنين شامل همكاري با شركا از طریق به اشتراك
گذاردن ریسك و پاداش نيز میگردد .در این الگو مرز بين بنگاه و محيط بيرون آن نفوذپذیر است كه موجب
میگردد نوآوري به سادگی به دورن و برون بنگاه منتقل گردد.
مزایایی بسياري براي نوآوري باز ذكر شده كه مهمترین آنها عبارتند از :كاهش هزینه و افزایش احتمال موفقيت
در تحقيق و توسعه ،درگير كردن مشتریان و تأمينكنندگان در فرآیند توسعه ،باال بردن دقت در تحقيقات بازار و
هدف قرار دادن مشتري و نيز همافزایی بين نوآوريهاي داخلی و خارجی [.]42
 ) -2-3فرآيندهاي اصلي نوآوري باز
گاسمن و انكل سه فرآیند اصلی را در الگوهاي نوآوري باز شناسایی كردهاند [( ]12شكل :)1
 فرآیندهاي خارج به داخل1؛ شامل اقداماتی است كه منجر به ادغام دانش داخلی شركت با دانش منابع خارجی
از جمله مشتریان ،تأمينكنندگان و همكاران میگردد و پایگاه دانش سازمان را غنی میسازد.
9
 فرآیندهاي داخل به خارج4؛ به مفهوم بهرهبرداي خارجی از ایدههاي داخلی ،فروش مالكيت معنوي ( )IPو
انتقال ایدهها به محيط خارجی است .هدف این فرآیند معموالً كاهش هزینههاي تحقيق و توسعه و تقسيم
ریسك نوآوري با دیگر شركتهاست.
 فرآیندهاي همراه ؛ تركيبی از دو فرآیند فوقالذكر است كه به طور همزمان رخ میدهند و در آن ،شركتها
براي ایجاد حداكثر ارزش از ظرفيتهاي فناورانه خود و سایر سازمانها ،از طریق اتحاد ،همكاري و
سرمایهگذاريهاي مشترك جریانهاي ورودي و خروجی را تركيب میكنند.

شكل ) فرآيندهاي نوآوري باز

 )2-2-3طيف نوآوري باز
انتخاب نوآوري باز یا بسته یك انتخاب صفر و یك نيست .نوآوري باز و بسته دو سوي طيفی از ميزان باز بودن
نوآوري است و سازمانها میبایست انتخابی براي اتخاذ جایگاهی بين درجه باز بودن نوآوري انجام دهند [.]42
این انتخاب یكی از راهكارهاي مدیریت چالشهاي مرتبط با تأمين ایده ،دانش و فناوري خارج از سازمان
میباشد .در تحقيقی از شركتهاي دارویی دیده شده كه اتخاذ نوآوري در انتهاي نوآوري باز به ندرت رخ میدهد
و دليل اصلی آن نيز نگرانی شركتها از مالكيت معنوي اطالعات و دانش خود و همچنين مشكالت مدیریتی و
1- Outside-in Process
2- Inside-out Process
)3- Intellectual Property (IP
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فرهنگی است اما با این حال شاهد حركت صنایع زیادي به سمت نوآوري باز هستيم .به همين دليل براي توسعه
نوآوري باز در سازمان ،در درجه اول نيازمند شناخت جایگاه فعلی سازمان در طيف باز بودن نوآوري هستيم تا
بتوانيم در تبيين راهبرد حركت به سمت نوآوري باز موفق باشيم.
مارسلو و همكاران در تحقيقی درباره نوآوري باز با تمركز بر صنعت دارو ،ميزان باز بودن را با طيفی چهار
سطحی از نوآوري باز (شكل  )4مشخص نمودهاند [:]42
4
الف) برونسپاري ناب :1فعاليتهاي غيرراهبردي و غيراصلی برونسپاري میگردند .این سطح شامل اتحاد با
شركتهایی كه یك یا چندین خدمت خاص را ارائه میدهند نيز میشود به عنوان مثال شركتهاي دانشبنيان
و دانشگاهها
9
ب) ليسانس  :اعطاء كنترل بخشی از داراییها و كاهش قدرت شكل دادن به فرآیند نوآوري .كسب و دریافت
ليسانس ،امكان كنترل بيشتر داراییها را فراهم میآورد اما ميزان كنترل در توسعه را به طور بالقوه كاهش
میدهد.
2
ج) همكاري  :همكاري (حتی با رقبا) براي بهرهبرداري از منابع تكميلی ،بهاشتراكگذاري دانش و تجربه ،استفاده
از تواناییها و پخش كردن ریسك توسعه محصول استفاده میگردد.
د) منبعباز :2عبارت است از شركت در محيط شبكهاي بسيار مشاركتی با بهره گيري از فناوريهاي پيشرفته براي
به اشتراك گذاردن دادهها اطالعات ،حاكميت ،روشهاي عملياتی و مدیریت ریسك

شكل  )2الگوي فهم ميزان باز بودن نوآوري (از برونسپاري تا منبعباز)

 )3-2-3رويكردهاي اندازهگيري نوآوري باز
محققان بسياري در خصوص نوآوري باز اقدام به صورت دادن تحقيقات و اندازهگيريهایی نمودهاند و هر كدام
نيز از یك منظر خاص به موضوع باز بودن نگاه كردهاند .یكی از رویكردهاي اساسی به موضوع نوآوري باز كه در
1- Pure Outsourcing
2- non-core
3- Licensing
4- Collaboration
5- Open Source
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مطالعات سنجش باز بودن نوآوري نيز مورد استفاده قرار گرفته رویكرد همكاري در تحقيق و توسعه بوده است.
محققان این رویكرد ،همكاريهاي بين سازمانی در ایجاد پروژههاي مشترك در تحقيق و توسعه را معيار خود
براي سنجش و بررسی نوآوري باز در سازمان میدانند و به زعم آنها گسترش نوآوري باز خود را در گسترش
همكاريهاي تحقيق و توسعه مشترك نشان میدهد [ .]1بخش قابل مالحظهاي از محققان اما باز بودن نوآوري
را نه از دید همكاريهاي تحقيق و توسعه بلكه از دیدگاهی جامعتر نگریستهاند .رویكرد این دسته از محققان
دانشی بوده و به بررسی دانش مبادلهشده در تعامالت خارج سازمانی پرداختهاند كه با این حساب ،به منظور بهبود
احتمال موفقيت نوآوري در سازمان ،میبایست منابع دانش آن افزایش یابد و به این ترتيب ،همكاريهاي تحقيق
و توسعه نيز ذیل مجموعه رویكرد دانشی قرار میگيرد [.]19
الرسن و سالتر اثر راهبرد باز در جستجوي دانش الزم براي نوآوري بر عملكرد سازمان را بررسی نمودهاند [.]19
1
مقاله آنها كه بسيار هم مورد استناد قرار گرفته معياري براي ميزان باز بودن نوآوري از طریق اندازهگيري گستره
و عمق 4كانالهاي جستجوي دانش معرفی مینماید .از نظر آنها هر چه تعداد كانالهاي جستجوي دانش
(گستره) افزایش یابد نوآوري بازتر میگردد .همچنين شدت استفاده از یك كانال یا اهميت یك منبع دانشی
براي سازمان مركزي ،بُعد دیگري از باز بودن (عمق) میباشد .آنها  19منبع دانشی را معرفی و از شركتها
میخواهند كه از بين این منابع ،منابع مورد بهرهبرداريشان و منابعی كه از نظر دانشی برايشان اهميت بسياري
دارد را مشخص نمایند 19 .منبع دانشی مذكور همچنين توسط ارائهدهندگان به چهار دسته كلی تقسيم شدهاند:
منابع دانشی موجود در بازار (تأمينكنندگان ،مشتریان ،مشاوران ،رقبا و آزمایشگاهها)؛ مؤسسات (دانشگاهها،
سازمانهاي تحقيقاتی دولتی ،مؤسسات پژوهشی خصوصی و ادارات و سازمانهاي دولتی)؛ منابع تخصصی
(كنفرانسها و نشستهاي تخصصی ،انجمنهاي تجاري ،نشریات تجاري و فنی ،پایگاههاي اطالعاتی به عالوه
نمایشگاهها) و سایر منابع (استانداردهاي فنی ،استانداردها و قوانين سالمت و ایمنی و همچنين استانداردها و
قوانين محيط زیستی) .در پژوهش مورد بحث ،نزدیك به چهار هزار شركت انگليسی بررسی و به هر شركت دو
عدد  -از بين اعداد  3تا  - 19براي نمایش ميزان باز بودن آنها اختصاص یافت :اول ،گستره نوآوري باز (برابر
تعداد منابع دانشی مورد استفاده سازمان) و دوم ،عمق نوآوري باز (برابر تعداد منابع دانشی مهم براي سازمان).
آنها در نهایت به این نتيجه رسيدند كه براي باز بودن ،ميزان بهينهاي وجود دارد و باز بودن بيش از حد معموالً
سبب كاهش بهرهوري میگردد.
رویكردهاي دیگري نيز براي بررسی ميزان باز بودن مطرح شدهاند از جمله رویكردهاي مالی نظير تجزیه و
تحليل صورتهاي مالی [ ]43و برخی نيز خرید و فروش داراییهاي معنوي و اعطاء ليسانس را از منظر هزینهها
و درآمدهاي مالی آن مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن به باز بودن نوآوري نگریستهاند [49و.]47
 -4چارچوب اوليه
همانطور كه در بخش مرور پيشينه گفته شد رویكردهاي متفاوتی براي بررسی نوآوري باز وجود دارد :رویكرد
همكاري تحقيق و توسعه ،رویكرد دانشی ،رویكرد مالی و  . ...این رویكردها تعيينكننده نوع سنجههایی خواهند
1- Breadth
2- Depth
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بود كه قرار است براي اندازهگيري نوآوري باز استفاده شوند .رویكردي انتخابی در چارچوب اوليه این تحقيق
رویكرد دانشی بوده و بر این اساس ،نوآوري باز خود را در شدت و ميزان تبادل دانش با محيط خارج از خود
نشان میدهد.
مؤسسه رند به درخواست وزارت دفاع انگليس تحليلی تجربی در مورد الگوهاي نوآوري و به منظور ارائه
توصيههایی مبتنی بر شواهد انجام داد كه وزارت دفاع انگليس را در مهار بهتر و جذب نوآوريهاي خارج از
سيستم دفاعی كمك كند [ .]19آنها به هشت عامل تأثيرگذار در نوآوري دفاعی اشاره كردند كه میتوان چهار
مورد از آنها را در تعامل با محيط در نظر گرفت :نيروي انسانی نخبه ،دانش ،زیرساختهاي بيرون از مجموعه و
در نهایت شبكه و ارتباطات بيرونی .چهار مورد دیگر هم عبارتند از :بودجه و سرمایه ،محركهاي نوآوري ،ساختار
و همچنين فرهنگ سازمانی (شكل .)9

شكل  )3الگوي نوآوري نظامي مؤسسه رند ()21 2

مطابق این مقدمات ،یكی از اقدامات الزم براي پيادهسازي نوآوري باز ،فهم از ميزان باز بودن نوآوري است .در
حال حاضر تصویر كاملی از باز بودن و ميزان آن در صنایع دفاعی وجود ندارد .این در حالی است كه اخيراً
تحقيقات بسياري به دنبال یافتن سنجههایی براي اندازهگيري ميزان باز بودن نوآوري هستند [19و19و .]47در
ادامه تالش میشود با توجه به تحقيقات صورتگرفته در خصوص اندازهگيري باز بودن نوآوري و با تكيه بر
الگوي نوآوري نظامی ،یك الگوي اوليه براي اندازهگيري ميزان باز بودن صنایع دفاعی پيشنهاد گردد.
با تعاریفی كه از نوآوري باز بيان گردید و با كمك الگوي رند ،سعی بر آن شد كه نقش هر یك از این دو منبع در
نوآوري باز صنایع دفاعی مورد بررسی قرار گيرد .به عنوان مثال اینكه صنایع دفاعی تا چه ميزان توانستهاند از
زیرساختهاي موجود (مانند آزمایشگاهها و مؤسسات تحقيقاتی) از طریق جذب دانش مورد نياز براي كمك به
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نوآوري داخلی استفاده نمایند و یا اینكه شبكههاي موجود در صنایع دفاعی تا چه ميزان به تبادل دانش مورد نياز
براي نوآوري كمك نمودهاند.
چگونگی تبادل دانش سازمان مركزي با بازیگران خارجی در شكل  2نشان داده شده است .این الگوي اوليه
براي س نجش ميزان باز بودن نوآوري تا حد زیادي منطبق بر الگوي نوآوري نظامی مؤسسه رند میباشد و
میتواند در تحقيقات بعدي براي معرفی معيارها و سنجههایی براي اندازهگيري نوآوري باز مورد استفاده قرار
گيرد.
منابع دانشی خارج

شبكه

زیرساخت

نوآوري داخلی

شكل  )4مدل تبادل دانش در نوآوري صنايع دفاعي
(منطبق بر الگوي نوآوري نظامي مؤسسه رند)

با توجه به الگوي فوق براي تبادل دانش ،چارچوب اوليه سنجش نوآوري باز را توسعه دادهایم .چارچوب
پيشنهادي باید ميزان دانش مبادلهشده بين سازمان و بازیگران خارجی  -كه از طریق همكاريهاي تحقيق و
توسعه مشترك صورت میگيرد  -را اندازهگيري نماید .در چارچوب اوليه بر اساس تحقيق الرسن و سالتر دو بُعد
براي نوآوري باز در نظر گرفته شده كه هر یك از این ابعاد بر دو بخش "زیرساخت" و "شبكه" از كانال ارتباطی
سازمان تطبيق میگردد [ .]19به این ترتيب تعریف نوآوري باز در صنایع دفاعی طبق چارچوب اوليه به این
صورت در نظر گرفته شده است:
تبادل دانش سازمان با محيط خارج از خود با همكاريهاي تحقيق و توسعهاي كه از طریق زیرساختها و
شبكهها صورت میگيرد.
این چارچوب بيان میكند كه دانش مبادلهشده در زیرساختها و شبكههاي مورد استفاده صنایع دفاعی ،به چه
ميزان بوده است .این ميزان در هر یك از كانالها و دو بُعد گستره و عمق نوآوري ،اینگونه تعریف میشود:
 گستره :تعداد همكارانی كه در تبادل دانش ،از هر یك از كانالهاي زیرساخت و شبكه فعاليت دارند.
 عمق :شدت تبادل دانش در همكاريهاي صورتگرفته در این زیرساختها كه این شدت با ميزان اهيمت
دانش بازیگران خارجی ،ارتباط مستقيم دارد.
نكته مهم در خصوص چارچوب اوليه اینكه واحد تحليل در آن "شركت" بوده و براي اندازهگيري ميزان باز بودن،
همكاران شركت مورد بررسی قرار گرفته و این همكاري در مقياسهاي كوچكتري مانند پروژهها بررسی نشده
است .روش پيشنهادي براي اندازهگيري ميزان باز بودن در چارچوب اوليه مانند روش الرسن و سالتر [ ]19بوده
به این ترتيب كه از سازمان تعداد همكاران و ميزان اهميت آنها پرسش میشود و اینگونه عمق و گستره باز
بودن در هر سازمان اندازهگيري میگردد .چارچوب اوليه تحقيق براي سنجش نوآوري باز در شكل  2آمده است.
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عمق

عمق

زیرساخت

شبكه
گستره

گستره
شكل  )2چارچوب اوليه براي اندازهگيري ميزان باز بودن نوآوري باز

 -2جمعآوري و تحليل اطالعات
در مصاحبه هایی كه بر اساس چارچوب اوليه صورت گرفت چند موضوع اصلی وجود داشت كه مورد تأیيد تمامی
مصاحبهشوندهها بود .بخشی از نظرات مصاحبهشوندگان متوجه ایرادات مفهومی چارچوب اوليه و بخشی دیگر
براي بهبود مفاهيم آن بود .پس از پایان یافتن بخش اول مصاحبهها و كسب نظرات اوليه كارشناسان ،تعدادي از
موضوعات شناسایی گردید .با مرور مجدد پيشينه ،پيشنهاداتی براي رفع مشكالت و پيادهسازي نظرات
كارشناسان ارائه شد كه با انجام بخش دوم مصاحبهها ،نظر خبرگان در مورد این پيشنهادات دریافت و در جلسات
دیگري با آنها ،چارچوب نهایی به دست آمد .بدین ترتيب ،این اطمينان حاصل گردید كه چارچوب نهایی هم
پشتوانه در پيشينه نوآوري دارد و هم توانسته نظر خبرگان صنایع دفاعی را به خوبی منعكس نماید.
اصالحات چارچوب اوليه به چهار دسته اساسی تقسيم شدند كه اعمال آنها موجب توسعه چارچوب نهایی گردید.
در ادامه این اصالحات به ترتيب و با نقل قولهایی از مصاحبهشوندگان به همراه شواهد هر یك در پيشينه آورده
شده است.
 ) -2واحد تحليل
یكی از اولين نكاتی كه مدنظر مصاحبهشوندگان قرار گرفت واحد تحليل چارچوب اوليه بود .از آنجا كه در پيشينه
نوآوري باز ،واحد تحليل در غالب تحقيقات "سازمان" بوده واحد تحليل چارچوب اوليه براي این پژوهش نيز
سازمان انتخاب شده بود .از طرفی تعاریف "عمق" و "گستره" كه در تحقيق الرسن و سالتر [ ]19معرفی شده
بودند نيز در سطح سازمان به بررسی ميزان باز بودن میپرداخت .به گفته یكی از خبرگان "تحليل در سطح
سازمان ،روش مناسبی براي سنجش باز بودن نوآوري نيست" .به این موضوع در تحقيقات ليختنتالر [ ]44نيز
اشاره شده بود و طبق آن ،سازمانها در مورد پروژههاي متفاوت ،تصميمات مختلفی میگيرند و پروژهاي در یك
سازمان میتواند كامالً بسته باشد در حالی كه پروژه دیگري در همان سازمان ،بسيار باز باشد چرا كه این
تصميمات ناشی از سياستها و توانمنديهاي هر سازمان است .بنابراین به گفته یكی دیگر از مصاحبهشوندگان
"بهتر است به جاي كل سازمان ،پروژههاي آن اندازهگيري شوند" .كارشناس دیگري هم گفته "بررسی باز بودن
نوآوري در سطح پروژه میتواند تصویر دقيقتري از جایگاه سازمان در طيف نوآوري باز ترسيم كند" چرا كه به
دليل روابط چندجانبه و پيچيده بين سازمانهاي موجود ،استفاده از اطالعات پروژهها به جاي تحليل در سطح
سازمان ،تصویر دقيقتر و مفيدتري در این زمينه به دست میدهد .به دالیل فوق ،واحد تحليل این تحقيق از
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سطح "سازمان" (شركت) به پروژه تغيير پيدا كرد .این تغيير خود مستلزم تغييرات دیگري در چارچوب اوليه بود
چرا كه تعاریف گستره و عمق در تحقيق الرسن و سالتر [ ]19واحد تحليل را سازمان میدانستند .در چارچوب
نهایی سعی شد با كمك تحقيقات اخير در خصوص نوآوري باز و كانالهاي ارتباطی نوآوري ،تعاریف "گستره" و
"عمق" نوآوري باز متناسب با سطح پروژه اصالح گردد.
 )2-2ابعاد نوآوري باز
 ) -2-2عمق نوآوري باز
یكی از مهمترین انتقاداتی كه به چارچوب اوليه وارد شد تعریف عمق نوآوري باز بود .البته با توجه به اینكه در
مصاحبهها پيشنهاد تغيير واحد تحليل از سازمان به پروژه ارائه شده بود انتظار میرفت كه نياز به تغيير و یا
حداقل بهبود ابعاد چارچوب اوليه نيز وجود داشته باشد .به گفته یكی از مصاحبهشوندگان "مشخص كردن عمق
نوآوري با سؤال از سازمان درباره اهميت منبع دانشی ،دقيق نخواهد بود" .مصاحبهشونده دیگري نيز بيان نمود
كه "گاهی پيش میآید كه با یك همكار جدید ،وارد همكاري مشترك بشویم اما به دليل عدم وجود سابقه
همكاري ،نمیتوان به راحتی اهميت این منبع دانشی را مشخص نمود" كه این موضوع اندازهگيري عمق نوآوري
باز را دشوار میسازد .این دیدگاهها موجب شد كه به دنبال تعریف بهتري از عمق نوآوري باز باشيم .با توجه به
اینكه واحد تحليل پروژه بود بسيار مناسب میشد اگر عمق را نيز بر اساس نوع پروژهها معين مینمودیم .با این
حساب در این تحقيق ،واحد تحليل در چارچوب نهایی از "سازمان" به "پروژه" تغيير پيدا كرد.
با نگاه حكمرانی بازار ،ارتباط با بيرون از مجموعه سازمان از طریق قراردادها و با بازیگران حاضر در بازار برقرار
میشود .دانش مبادلهشده در این سازوكار غالباً در خصوص نيازمنديها ،اهداف ،قيمت مورد نظر ،زمان انجام
پروژه و اطالعاتی از این دست میباشد .مبادله دانش در این نگاه ،محدود است زیرا بازار در خصوص مبادله
دانش ،اغلب ضعيف و یكطرفه است .نمیتوان دانش را در بازار ارائه كرد چرا كه به محض ارائه ،ارزش مالی آن
از دست خواهد رفت .بنابراین دانش در فرآیندهاي بازار ،محدود و مشخص است و تبادل دانش در سطوح بيشتر
به طوري كه در فرآیند یادگيري سازمانی مفيد واقع شود نسبت به دیگر الگوهاي حكمرانی ،كمتر رخ میدهد.
با توجه به پروژههایی كه در سازمانهاي دفاعی انجام میگيرد این نوع كانال ارتباطی به دو دسته كوچكتر
تقسيم شد :برونسپاري و خرید امتياز (ليسانس) .هر چند هر دوي این ارتباطات در بستر بازار شكل میگيرد اما
تفاوتهایی با یكدیگر دارند كه مهمترین آن امكان استفاده از امتيازهاي كسبشده براي تقویت تحقيق و توسعه
داخلی سازمان است .از آنجا كه اصوالً جنس این امتياز از نوع دانش است عمق بيشتري را میتوان براي آن
نسبت به برونسپاري در نظر گرفت.
عمق دیگر باز بودن ،خود را در همكاري و اتحاد سازمان با همكاران خارجی در تحقيق و توسعه نشان میدهد.
در این سازوكار ،سازمان با همكاران خارجی وارد یك قرارداد براي تحقيق و توسعه مشترك میشود .براي
مسائلی كه نيازمند دانش بيشتري هستند میتوان از همكاري و سرمایهگذاري مشترك بهره برد .این الگوي
حكمرانی ،عالوه بر تبادل دانش به تركيب دانش و تدوین نظریه نيز كمك میكند و كانال ارتباطی ميان
همكاران در آن قوي است .الزم به ذكر است كه در نوآوري باز رویكرد همكاري در تحقيق و توسعه به طور
عمده به این الگوي كاري میپردازد.
در زمان حكمرانی رقابت و زیرساخت مشترك (پلتفرم) ،نوآوريهاي باز از نظر شدت تبادل دانش ،عمق زیادي
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ندارند و گستره آنها بيشتر است .این نوع حكمرانی در ابتداي مراحل نوآوري از طيف وسيعی از بازیگران خارجی
دعوت میكند اما در ادامه و پس از انتخاب یك یا چند همكار ،وارد روندي شبيه به برونسپاري میگردد .از این
رو ،حكمرانی رقابت و پلتفرم را از نظر عمق ،جدا از برونسپاري در نظر نمیگيریم چرا كه تفاوت این دو ،خود را
در بُعد گستره نوآوري باز میتواند نشان دهد كه در بخش بعدي به آن پرداخته میشود.
در خصوص حكمرانی جامعه باید گفت كه كانالهاي ارتباطی در این نوع حكمرانی بسيار قوي است .تبادل دانش
خيلی شدید است و این ارتباطات تا حدي نيز به صورت خودجوش رخ میدهد .تبادل دانش حتی تا سطح توسعه
نظریه نيز پيش میرود و به این ترتيب میتواند داراي عمق دانشی باال هم باشد .یكی از اهدافی كه سازمان
مركزي میتواند براي حصول آن از این خصوصيت بهره گيرد یافتن همكاران جدید و كشف دانشهاي پنهان
است .در این نوع ارتباط كه بسيار مشابه پروژههاي منبعباز 1است تبادل دانش بسيار شدید و افقی است .این
مشخصه عالوه بر اینكه از نظر نوآوري باز داراي عمق باالیی است ذاتاً گستره باالیی نيز دارد و بنابراین میتوان
آن را در انتهاي طيف باز بودن در نظر گرفت .البته انتظار میرود كه این عمق از نوآوري باز در پروژههاي دفاعی
به ندرت دیده شود چرا كه یكی از چالشهاي این نوع حكمرانی ،دشوار بودن مدیریت حقوق مالكيت معنوي
است [17و.]42
به این ترتيب عمق نوآوري باز كه یكی از طيفهاي چارچوب نهایی است ،شامل سطوح ذیل باشد (به ترتيب از
عمق كم تا زیاد) :تحقيق و توسعه داخلی (نوآوري بسته) ،برونسپاري ،خرید ليسانس ،همكاري و نهایتاً جامعه
(منبعباز).
این طيف مورد تأیيد مصاحبهشوندگان نيز بوده ضمن اینكه با واحد تحليل این چارچوب كه پروژه است
سازگارتر خواهد بود .به این ترتيب پروژههاي نوآوري صنایع دفاعی را از نظر عمق نوآوري باز میتوان در این
طيف دستهبندي نمود .الزم به ذكر است كه براي كمّیسازي شاخص نوآوري باز ،نيازمند آن هستيم كه به هر
یك سطوح عمق این نوآوري ،وزنی را اختصاص دهيم كه این وزن نشاندهنده اهميت آن سطوح در ميزان باز
بودن است .براي سادگی ،وزن تخصيص دادهشده به سطوح عمق نوآوري باز را از  3تا  2به ترتيب براي تحقيق
و توسعه داخلی تا جامعه اختصاص دادهایم (شكل  .)9در ادامه ،روش محاسبه شاخص كمّی باز بودن با توجه به
این وزنها ،به طور مفصل توضيح داده خواهد شد.
جامعه (منبعباز)

همكاري

خرید امتياز

برونسپاري

تحقيق و توسعه داخلی

شكل  )6طيف عمق نوآوري باز در چارچوب نهايي (از عمق كم تا زياد)

 )2-2-2گستره نوآوري باز
مشابه الرسن و سالتر [ ]19كه انواع مختلف همكاران سازمان را به عنوان "گستره" به شمار آوردهاند این تحقيق
نيز به جاي نوع ،تعداد واحدهاي همكار را به عنوان معياري براي گستره باز بودن نوآوري در نظر گرفته است.
الزم به ذكر است كه اثر "نوع همكاران" در نوآوري باز در یك بُعد دیگر با عنوان "عمق دانش" نيز بررسی
میشود كه در بخش بعدي به تفصيل بيان خواهد شد .به این ترتيب ،تعداد واحدهاي همكار در هر پروژه به
عنوان شاخصی براي اندازهگيري گستره باز بودن نوآوري در نظر گرفته میشود .براي كمّیسازي این شاخص
1- Open Source
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ابتدا نسبت تعداد همكاران در هر بخش پروژه كه از نظر "عمق نوآوري باز" تفكيك شدهاند را بر تعداد كل
همكاران خارجی ،محاسبه نموده و سپس مقدار این نسبت را در وزنی كه به هر یك از سطوح عمق نوآوري
اختصاص داده شده ضرب میكنيم تا یك ميانگين وزنی از مقادیر سطوح به دست آید .طبعاً در حالتی كه همه
همكاران یك پروژه در سازوكار جامعه در نوآوري مشاركت داشته باشند شاخص به دست آمده برابر  2خواهد بود
یعنی نوآوري باز در نهایت عمق خود برقرار شده و اگر پروژه كامالً به صورت تحقيق و توسعه داخلی انجام شده
باشد عدد شاخص نوآوري باز آن ( 3صفر) خواهد بود.
البته همانطور كه پيشتر هم اشاره شد معيارهاي مالی هم میتوانند اطالعات كمّی باارزشی را در خصوص
ميزان تمركز سازمان بر هر یك از نقاط طيف نوآوري باز در اختيار قرار دهد .معيارهاي مالی كه در زیربخش -2
 2به آنها پرداخته میشود میتوانند غناي بُعد گستره را افزایش داده و به حصول تعریف جامعتري از این بُعد
منجر گردند.
 )3-2عمق دانشي
آنچه در مصاحبهها بسيار بر آن تأكيد شده لزوم دستهبندي پروژههاي نوآوري از نظر "عمق دانشی" آنها بوده
است .یكی از نگرانیها و چالشهاي موجود در صنایع دفاعی از زبان یكی از خبرگان اینگونه بود" :در حالی كه
چين ماهواره براي مخابرات كوانتومی به فضا فرستاده ما در ایران با بیسيمهاي چنددهه پيش كار میكنيم" .از
نظر ایشان "چين از گذشته در تحقيقات بنيادي ،در دانشگاهها و در رسالههاي دانشجویان دكتري براي توليد
دانش مورد نظر خود به منظور ایجاد این محصول نوآورانه (نوآوري بنيانكن) سرمایهگذاري نموده كه اكنون
میتواند از محصول فناورانه و تحولآفرین خود بهرهبرداري كند".
نظر كلی خبرگان این بوده كه صنایع دفاعی براي تقویت روزآمدي خود و دستيابی به فناوريهاي جدید و از بين
بردن فاصلهشان با قدرتهاي نظامی و كسب برتري ،نيازمند تمركز بر تحقيقات پایه و دانشی است .به نوعی
احساس میشود كه صنایع دفاعی باید تمركز خود را از نوآوري تدریجی كه شامل بهبود سامانههاي موجود است
به سمت نوآوريهاي جهشی و قدرتآفرین سوق دهند .به این ترتيب ،یكی از اهداف صنایع دفاعی باید "شكل
دادن به مسير توليد دانش در كشور" مثالً "با حمایت از پروژههاي توليد علم و به خصوص رسالههاي
دانشجویان دكتري براي رسيدن به این نوع نوآوريهاي تحولآفرین در صنایع دفاعی" باشد .صنایع دفاعی
"نمیتوانند تنها بر نوآوريهاي تدریجی تكيه داشته باشند".
این دیدگاه كارشناسان با آنچه در پيشينه درباره رابطه نوآوري تدریجی و رادیكال و منابع دانشی مورد استفاده
سازمان بيان شده نيز سازگار است [ .]13همين تأكيد كارشناسان بر لزوم در نظر گرفتن عمق دانش در پروژهها
موجب پيشنهاد اضافه شدن یك بُعد دیگر عالوه بر "عمق" و "گستره" نوآوري باز به چارچوب نهایی گردید.
این عمق نوآوري به زعم یكی از كارشناسان ،منطبق بر "سطوح آمادگی فناوري" بود [ .]49این سطوح كه در
پيشينه متشكل از  9سطح میباشد بسيار جزئی و دقيق هستند .در مصاحبههاي بعدي البته یك بُعد دیگر نيز
پيشنهاد گردید كه تعداد سطوح فوق به مراحل بزرگتري كه هر مرحله شامل چند سطح از آمادگی فناوري است
كاهش یابد تا این بُعد جدید چارچوب نهایی ،سادهتر قابل نمایش باشد .به این ترتيب با اجماع تمامی
مصاحبهشوندگان  9سطح آمادگی فناوري به چهار مرحله عمق دانشی شامل تحقيقات دانشی ،تحقيقات فناوري،
توسعه (محصول) فناوري و نيز توسعه محصول تقليل پيدا كرد .با استفاده از این بُعد در كنار دو بُعد "گستره" و
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"عمق" باز بودن ،درك بهتري از جایگاه نوآوري و الزامات تغيير سياست نوآوري به دست خواهد آمد.
فائمز و همكاران [ ]13نوع همكاري سازمان با بازیگران خارجی را به دو دسته "همكاري بهرهجویانه با هدف
بهبود محصول ،خدمات و فرآیندها (نوآوري تدریجی)" و "همكاري اكتشافی 4با هدف خلق محصول ،خدمات و
فرآیندها (نوآوري تحولآفرین)" تقسيمبندي نمودند .آنها نشان دادند كه ارتباط سازمان با مشتري و تأمينكننده
(و همچنين مشاوران و رقبا) معموالً منجر به نوآوري تدریجی میگردد در حالی كه ارتباط با دانشگاهها و مراكز
تحقيقاتی غالباً به نوآوريهاي تحولآفرین و قدرتساز و معرفی محصوالت كامالً جدید به بازار میانجامد.
این نوع ارتباطات را میتوان با نوع دانش مبادلهشده در آنها متمایز نمود .در ارتباط نوع اول كه منجر به نوآوري
تدریجی میگردد و غالباً با بهبود محصوالت و خدمات همراه است دانش مورد استفاده معموالً در فرآیندهاي
توسعه محصول و مراحل ميانی و انتهایی نوآوري به كار گرفته میشود .این دانش ،اغلب یك دانش حاصل از
فناوري بالغ است در حالی كه دانش ناشی از مؤسسات تحقيقاتی و دانشگاهی معموالً دانش پایه است .این دو
نوع دانش به كار گرفتهشده در نوآوري را میتوان بر اساس عمق آنها از یكدیگر تفكيك نمود به این صورت كه
دانش پایه داراي عمقی بيشتر و دانش موجود در بازار و حاصل از فناوريهاي بالغشده ،داراي عمقی كمتر است.
اولی غالباً با هدف خلق محصول جدید و نوآوري تحولآفرین و دومی معموالً در نوآوري تدریجی و بهبود
محصوالت موجود مورد استفاده قرار میگيرد.
با عنایت به دو موضوع فوق ،میتوان دستهبندي مندرج در شكل  7را براي عمق دانشی پروژههاي نوآوري
مطرح نمود.
1

تحقيقات دانشی

تحقيقات فناوري

همكاري اكتشافي
هدف :خلق محصول ،خدمات و فرآیندها (نوآوري
تحولآفرین)
طرف ارتباط سازمان :دانشگاهها و مراكز تحقيقاتی

توسعه (محصول)
فناوري

توسعه محصول

همكاري بهرهجويانه
هدف :بهبود محصول ،خدمات و فرآیندها (نوآوري
تدریجی)
طرف ارتباط سازمان :مشتري و تأمينكننده (و همچنين
مشاوران و رقبا)

شكل  )7طيف عمق دانشي در چارچوب نهايي (از عمق كم تا زياد)

عمق دانشی را میتوان به سطوح آمادگی فناوري نيز نسبت داد .به این ترتيب كه سطوح پائين آمادگی فناوري،
داراي عمق و نيز ریسك موفقيت بيشتر هستند اما در مقابل ،احتمال منجر شدن آنها به نوآوري تحولآفرین نيز
بيشتر است .فناوريهاي با سطوح آمادگی باالتر معموالً در ارتباط با بازیگران حاضر در بازار مانند تأمينكنندگان
و سایر شركتهاي حاضر و همچنين مشتریان و مشاوران توسعه مییابند كه غالباً هم هدف آنها بهبود عملكرد و
ایجاد نوآوري تدریجی در محصول میباشد .همانند عمق نوآوري باز در اینجا نيز براي كمّیسازي شاخص عمق
دانشی ،ابتدا به هر سطح عمق دانشی یك وزن اختصاص داده میشود .وزنهاي  1تا  2را به توسعه محصول تا
1- Exploitive
2- Explorative
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تحقيقات دانشی اختصاص دادیم كه نشاندهنده افزایش عمق دانشی است .روش كمّیسازي شاخص عمق
نوآوري باز به كمك وزنهاي فوق در ادامه تشریح میگردد.
 )4-2تكميل رويكردهاي اندازهگيري و گستره نوآوري باز
در چارچوب اوليه ،تنها از معيارهاي دانشی براي تعریف عمق و گستره استفاده شده بود و معيارهاي مالی
جایگاهی در چارچوب اوليه نداشتند .یكی از مصاحبهشوندگان "حجم مالی پروژهها" را دادهاي باارزش در این
خصوص خواند كه میتواند "ميزان تمركز سازمان در هر نوع پروژه" را نشان دهد .سایر مصاحبهشوندگان نيز در
مورد معيارهاي مالی با این ایده همنظر بودند.
در مصاحبهها راجع به اطالعات مالی كه میتوان از پروژهها استخراج نمود نيز سؤال شد .كارشناسان معتقد بودند
كه از ميان اطالعات قراردادها كه میتوان از شركتها خواست كه آن را افشاء كنند "حجم مالی پروژه" به
صورت كلی ،معيار در دسترستري است و انتظار میرود كه شركتهاي صنایع دفاعی پس از همراه شدن در
مشاركت براي توسعه و پيادهسازي چارچوب تحقيق حاضر ،حداقل درباره معيارهاي كلی مالی ،همكاري داشته
باشند .به گفته یكی از مصاحبهشوندگان "این شركتها اطالعات جزئی مالی خودشان را به كسی نمیدهند ولی
ارزش مالی پروژه را راحتتر میتوان به دست آورد".
از بين سنجههاي مالی مطرحشده در پيشينه ،میتوان ارزش مالی پروژه را در نظر گرفت .البته از آنجا كه رویكرد
این تحقيق در نوآوري باز ،رویكرد دانشی بوده انتظار نمیرفت كه معيار مالی خيلی جزئیتري هم الزم باشد و
البته كارشناسان صنایع دفاعی نيز به این موضوع اشاره داشتند .یكی از مصاحبهشوندگان گفت كه "ارزش پروژه
معيار خيلی خوبی است چون مدیریت مجموعه ،عالقهاي به ریز شدن در مسائل مالی ندارد" ضمن اینكه "معيار
سادهاي براي سنجش" است.
در كنار رویكرد دانشی به نوآوري كه رویكرد اصلی این تحقيق محسوب میگردد اطالعات مالی پروژهها كه
میتواند اط العات كمّی باارزشی در خصوص ميزان تمركز سازمان در هر یك از نقاط طيف نوآوري باز را در
اختيار قرار دهد نيز در الگو گنجانده و در چارچوب جدید تالش شد كه از اطالعات مالی پروژهها نيز به عنوان
یك سنجه در تعيين ميزان باز بودن نوآوري و جایگاه سازمان در طيف نوآوري استفاده شود .سنجه مالی در این
تحقيق البته به عنوان یك بُعد مطرح نشده و تنها به عنوان معياري براي تعيين ميزان تمركز سازمان در هر یك
از ابعاد عمق دانشی و عمق نوآوري باز استفاده گردیده است .استفاده از این معيار و تركيب آن با گستره نوآوري
باز براي تعریف یك سنجه دقيقتر از گستره ،طبعاً میتواند كاري ارزشمند باشد.
 )2-2چارچوب سهبُعدي نهايي اندازهگيري ميزان باز بودن نوآوري در صنايع دفاعي
با بررسی مصاحبههاي صورتگرفته و مطالعه پيشينه ،در نهایت مدل شكل  8براي اندازهگيري باز بودن نوآوري
در سطح پروژه در سه بُعد "گستره" و "عمق" نوآوري و نيز "عمق دانشی" پيشنهاد شد (در شكل مذكور دو
پروژه آ و ب كه از پروژههاي صنایع دفاعی بودهاند در چارچوب گنجانده شدهاند كه در ادامه توضيح بيشتري در
خصوص آنها داده شده است).
به این ترتيب هر پروژه در صنایع دفاعی بر اساس ویژگیهایی كه در دل خود دارد میتواند در یك نقطه از این
چارچوب قرار گيرد .اولين بُعدي كه میتوان مشخص نمود عمق دانشی پروژه است .پروژه را میتوان بر اساس
چهار سطح عمق دانشی دستهبندي كرد .این دستهبندي در صنایع دفاعی به خوبی شناخته شده است و افراد و
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خبرگان به اندازه كافی از آن مطلع هستند و بنابراین به راحتی میتوانند جایگاه پروژههاي خود را در این بُعد
بيابند.
عمق دانشی
4

4

تحقيقات
دانشی

4

9

تحقيقات
فناوري

2

توسعه
فناوري
پروژه آ (به ارزش  1/12ميليارد تومان)
پروژه ب (به ارزش  9ميليارد تومان)

جامعه

همكاري

توسعه
محصول

خرید ليسانس

برونسپاري

تحقيق و توسعه داخلی

عمق نوآوري باز
شكل  )8چارچوب سهبُعدي براي اندازهگيري نوآوري باز در صنايع دفاعي

بُعد دیگري كه پس از عمق دانشی میتوان اندازهگيري نمود عمق نوآوري باز است .عمق نوآوري باز از نظر نوع
پروژه ،ذیل یكی از پنج دسته تحقيق و توسعه داخلی ،برونسپاري ،خرید امتياز ،همكاري و جامعه (از عمق كم
تا عمق زیاد) قرار میگيرد گرچه همانطور كه گفته شد صنایع دفاعی در حال حاضر پروژههایی در دسته جامعه
(منبعباز) ندارند.
تا اینجا ،چگونگی مشخص نمودن عمق دانشی و عمق باز بودن نوآوري در هر پروژه بيان شد .مقادیر این دو
بُعد ،نقطهاي را در شكل  8مشخص میكند .حال باید در این نقطه ،تعداد همكاران را مشخص نمود كه
نشاندهنده "گستره" نوآوري باز در پروژه است به این معنی كه هر چه تعداد همكاران در یك پروژه بيشتر باشد
تعداد منابع دانشی براي نوآوري نيز بيشتر و در نتيجه ،نوآوري باز گسترهتر است .الزم به ذكر است كه در این
پژوهش" ،گستره" نوآوري باز ،یك متغير كمكی براي تعيين ميزان عمق نوآوري باز و عمق دانشی نيز میباشد
و با كمك این متغير است كه میتوان دو بُعد دیگر را هم كمّی نمود.
در كنار "تعداد همكاران خارجی" به عنوان گستره ،حجم مالی پروژه نيز معيار دیگر این چارچوب براي تعيين
ميزان تمركز سازمان بر روي هر نقطه از "عمق دانشی" و "عمق نوآوري باز" است .به این ترتيب ،پروژهها به
صورت دایرههایی نمایش داده میشوند كه مركز آن در نقطه تالقی دو بُعد "عمق دانشی" و "عمق نوآوري باز"
است و مساحت دایره نيز متناسب با حجم مالی پروژههاست كه ميزان هزینه در هر بخش پروژه را نشان میدهد.
یكی از ابتداییترین و سادهترین اطالعات كمّی در دسترس ،اطالعات هزینه مالی هر پروژه است كه به راحتی
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در مقياسهاي كمّی گنجانده میشود .با این مقدمه و براي غنا بخشيدن به معيار گستره نوآوري باز ،متغير
كمكی "تمركز مالی" (سهم هزینه هر بخش پروژه نسبت به كل هزینه پروژه) استفاده شده است .تعداد
واحدهاي همكاران در هر پروژه نيز در داخل دایره نوشته شده است.
دو پروژه آ و ب مورد اشاره از صنایع دفاع در مصاحبه با یكی از دستاندركاران صنایع دفاعی مورد بررسی قرار
گرفتند:
 پروژه آ) طراحی و ساخت یك نمونه آزمایشگاهی از محصول A
این پروژه از دو بخش مجزا تشكيل شده كه بخش اول آن شامل یك قرارداد  423ميليون تومانی با یك تيم
تحقيقاتی در دانشگاه و یك شركت دانشبنيان بوده و هدف آن هم توسعه مبانی علمی و دانشی محصول هدف
با توجه به مشخصات مدنظر بوده است .دستاورد پروژه نيز كسب آمادگی الزم در بخشهاي علم توسعهاي و
كاربردي در همه زیرمجموعههاي محصول میباشد .به این ترتيب ،در بخش دوم پروژه توسعه ،كسب و اثبات
فناوري در زیرمجموعههاي ویژهاي از محصول در مقياس آزمایشگاهی و براي بكارگيري نهایی بر اساس
نيازهاي مشتري نهایی خواهد بود .مشخصههاي این بخش براي سنجش ميزان نوآوري مطابق الگوي ارائهشده
عبارتند از :همكاري با یك تيم دانشگاهی خارج از مجموعه و یك شركت دانشبنيان براي توسعه برخی
زیرسيستمها به ارزش حدوداً  433ميليون تومان (تحقيقات فناوري-همكاري)؛ برونسپاري براي ساخت دیگر
زیرسيستمها به سه شركت خارج از مجموعه به ارزش حدود  233ميليون تومان (تحقيقات فناوري-برونسپاري)؛
آناليز ،ارزیابی و انجام آزمونهاي این فناوري در آزمایشگاههاي داخلی با هزینهاي معادل تقریباً  433ميليون
تومان (تحقيقات فناوري-تحقيق و توسعه داخلی).
 پروژه ب) طراحی و ساخت یك نمونه از محصول B
بخش ابتدایی این پروژه شامل چند زیرپروژه براي توسعه دانش علمی و پایه و شبيهسازي مشخصات مورد نظر
بوده كه براي این بخش طی قراردادي  933ميليون تومانی با سه دانشگاه و یك پژوهشكده همكاري صورت
گرفته است .دانش و محاسبات در خصوص ساختار محصول در این بخش توسعه یافت (تحقيقات دانشی-
همكاري) .این پروژه همچنين شامل قراردادي براي ساخت قطعات مدنظر در مقياس آزمایشگاهی بوده به
گونهاي كه نيازهاي فنی منظور را تأمين نماید .بخشی از ساخت محصول در همكاري با یك شركت دانشبنيان
و یك دانشگاه خارج از مجموعه انجام و ارزش این قرارداد ساخت حدوداً  733ميليون تومان بوده است (تحقيقات
فناوري-همكاري) .همچنين این قطعات در آزمایشگاهها و تأسيسات داخلی مورد آزمون و اصالح قرار گرفتند كه
هزینهاي بالغ بر  233ميليون تومان به دنبال داشته است (تحقيقات فناوري-تحقيق و توسعه داخلی) .با برآورده
شدن نيازها در محيط آزمایشگاهی ،بخش بعدي پروژه شامل ساخت و آزمون محصول در عمل بوده كه دو
شركت صنعتی و یك دانشگاه داخلی درگير آن بودند و هزینه این بخش نيز حدوداً  1233ميليون تومان بوده
است (توسعه فناوري-تحقيق و توسعه داخلی).
اطالعات پروژههاي فوق مطابق شكل  8بر چارچوب نگاشته و ميزان باز بودن در سطح پروژه با تعریف شاخص
پيشنهادي اندازهگيري شد .این شاخص میتواند در تحقيقات آتی دقيقتر شود اما در اینجا باز بودن با ميانگين
موزون ابعاد "عمق دانشی" و "عمق نوآوري باز" اندازهگيري شده است .براي تعيين شاخص باز بودن نوآوري،
نسبت تعداد همكاران خارجی به كل همكاران خارجی (بر حسب درصد) را در وزن هر سطح ضرب نموده و
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ميانگين وزنی حاصلشده را به عنوان شاخص باز بودن معرفی مینمائيم .البته همانطور كه بيان شد در كنار
استفاده از تعداد همكاران میتوان از معيارهاي مالی نيز براي افزایش غنا و بهبود تصویرسازي از جایگاه باز بودن
و ميزان تمركز سازمان در هر سطح نيز بهره برد .به این ترتيب همانند سهم تعداد همكاران خارجی ،سهم
سرمایهگذاري پروژه در هر سطح از نوآوري باز نسبت به كل ارزش مالی پروژه (بر حسب درصد) را نيز در وزن
هر سطح ضرب كرده و ميانگين وزنی آن نيز به عنوان شاخص دیگري براي باز بودن معرفی میگردد .براي
تعيين شاخص عمق دانشی نيز شاخص مربوطه با وزنهاي قبالً معرفیشده اما این بار تنها بر مبناي نسبت
تمركز مالی در هر سطح از عمق دانشی ،محاسبه میشود زیرا به عقيده خبرگان دفاعی كشور ،عمق دانشی بر
اساس معيارهاي مالی و هزینهاي در هر سطح ،بهتر به دست میآید تا به كمك تعداد همكاران در هر بخش.
شاخص باز بودن نوآوري پروژه آ از نظر تعداد همكاران برابر  9/33و از نظر تمركز مالی برابر  1/17و شاخص
مذكور براي پروژه ب از نظر تعداد همكاران برابر  1/28و از نظر تمركز مالی برابر  1/33به دست آمده است
(جدول  .)1شاخص عمق دانشی پروژههاي آ و ب نيز به ترتيب برابر  9/44و  4/93محاسبه گردیده است (جدول
 .)4با توجه به نظرات خبرگان دفاعی و همچنين پيشينه نوآوري ،فرض بر این است كه اهميت نسبت همكاران
در نوآوري باز بيش از تمركز مالی است و در نتيجه براي محاسبه شاخص نهایی عمق نوآوري باز ،مجدداً از دو
شاخص به دست آمده (تمركز مالی و تعداد همكاران) یك ميانگين وزنی گرفته میشود كه در آن وزن تعداد
همكاران برابر  4و وزن تمركز مالی برابر  1است .البته در سازمانهاي مختلف و بسته به شرایط میتوان نسبت
این وزن ها را از دید خبرگان و تحليل اطالعات داخلی ،متناسب با شرایط جدید تغيير داد كه به این ترتيب یك
مقدار نهایی براي شاخص عمق نوآوري باز به دست میآید.
جدول ) محاسبه شاخص باز بودن نوآوري پروژههاي مورد مطالعه

عنوان
پروژه

پروژه آ
پروژه
ب
مجموع
دو پروژه

معيار مورد
استفاده
هزینه
(تمركز مالی)
تعداد همكار
هزینه
(تمركز مالی)
تعداد همكار
هزینه
(تمركز مالی)
تعداد همكار

وزنهاي اختصاص دادهشده
2
(جامعه)

9
(همكاري)

4
(ليسانس)

1
(برونسپاري)

)%3( 3

)%17( 433

)%3( 3

)%92( 723

)%3( 3

)%133( 19

)%3( 3

)%3( 3

)%3( 3

)%99( 1333

)%3( 3

)%3( 3

)%3( 3

)%49( 4

)%3( 3

)%71( 2

)%3( 3

)%49( 1433

)%3( 3

)%18( 723

)%3( 3

)%94( 8

)%3( 3

)%98( 2

3
(داخلی)
433
()%17
4333
()%97
4433
()%29
-

ميانگين وزنی
(شاخص باز بودن)
مجزا
1/17

كلی
4/99

9/33
1/33

1/99

1/28
1/32

1/82

4/42

 -1این اعداد نشاندهنده تعداد همكاران خارجی در هر سطح از عمق نوآوري است .به عنوان مثال در سطح همكاري ،پروژه آ از دو بخش
تشكيل شده كه در یكی  4و در دیگري  2همكار خارجی دارد كه به این ترتيب ،تعداد همكاران خارجی پروژه آ در سطح مذكور (همكاري)
برابر  9میباشد .همچنين كل همكاران خارجی این پروژه (تعداد همكاران در تمامی سطوح) نيز برابر  9است.
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جدول  )2محاسبه عمق دانشي پروژههاي مورد مطالعه
(بر حسب معيار تمركز مالي)

وزن سطوح عمق دانشی
2
9
4
1
شاخص عمق دانشی

پروژه آ
)%44( 423
)%78( 933
)%3( 3
)%3( 3
9/44

پروژه ب
)%13( 933
)%23( 1433
)%23( 1233
)%3( 3
4/93

مجموع دو پروژه
)%19( 223
)%21( 4133
)%99( 1233
)%3( 3
4/77

 -6نتيجهگيري و پيشنهادات
 ) -6جمعبندي
در این تحقيق بر اساس الگوي نوآوري نظامی و با مطالعه پيشينه نوآوري باز كه در سالهاي اخير توجه زیادي را
به خود جلب نموده چارچوبی اوليه براي اندازهگيري ميزان نوآوري باز در صنایع دفاعی پيشنهاد گردید .این
چارچوب اوليه داراي دو بُعد "گستره" و "عمق" نوآوري باز بوده است.
در گام بعدي با مبنا قرار دادن این چارچوب ،مصاحبههایی با تعدادي از خبرگان صنایع دفاعی انجام شد تا تطبيق
چارچوب پيشنهادي با شرایط و فضاي صنایع دفاعی مورد بررسی قرار گيرد .به كمك این مصاحبهها و با مرور
مجدد پيشينه ،چارچوبی نهایی شامل سه بُعد "گستره" و "عمق" نوآوري باز و "عمق دانشی" پروژههاي نوآوري
براي اندازه گيري نوآوري باز پيشنهاد گردید كه هم منطبق بر پيشينه نوآوري و هم مورد تأیيد خبرگان دفاعی
است.
این چارچوب نهایی می تواند براي مشخص نمودن جایگاه صنایع دفاعی در طيف نوآوري باز و كمك به ترسيم
مسير مناسب براي حركت به سمت جایگاه مناسب آن مورد استفاده قرار گيرد .سياستگذاران نيز میتوانند با
استفاده از این چارچوب به سنجش ميزان باز یا بسته بودن پروژههاي دفاعی خود پرداخته و همچنين بتوانند
درك كنند كه با توجه به كدام ابعاد میتوانند ميزان باز بودن پروژههاي نوآوري خود را افزایش دهند.
 )2-6محدوديتهاي تحقيق
محدودیت اصلی این تحقيق ،وجود حساسيت شركتها بر افشاء اطالعات بود .به این ترتيب و بنا به گفته
خبرگان ،كسب اطالعات از شركتها درباره نوع پروژهها ،حجم مالی و همكاران آنها دشوار است .طبق پيشنهاد
كارشناسان ،براي رفع این موضوع میبایست چارچوب نهایی به دست آمده را ابتدا در فرآیندهاي سازمانی این
شركتها تصویب و از سالهاي آتی و بر اساس این چارچوب ،از شركتهاي فعال در این زمينه اطالعات مورد
نظر را كسب نمود .به این ترتيب شركتها نيز با اطمينان بيشتري اطالعات مورد نظر را در اختيار قرار خواهند
داد و در نتيجه یكی از موانع اعتبارسنجی این چارچوب مرتفع خواهد گردید.
محدودیت دیگر هم نبود سوابق همكاري جامعه در نوآوري صنایع دفاعی كشور بوده است .در بخش تحليل و
نتيجه گيري گفته شد كه فرآیند مشاركت جامعه عالوه بر اینكه داراي عمق زیادي در باز بودن است ذاتاً داراي
گستره بسياري نيز میباشد .خبرگان ضمن اینكه بر لزوم حركت به سمت كسب نوآوري تا عمق جامعه تأكيد
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داشتند اما بيان نمودند كه تجربه زیاد سالهاي گذشته چندان مورد نقد و بررسی علمی قرار نگرفته است.
 )3-6پيشنهاد براي تحقيقات آتي
همانطور كه در پيشينه نيز به آن پرداخته شد تعاریف بسياري براي گستره نوآوري باز ارائه شده است .در پژوهش
پيش رو ،تنها از تعداد همكاران به عنوان تعریف گستره استفاده شده كه البته تعریف غالب در پيشينه است ليكن
این بُعد میتواند بسيار دقيقتر و جامعتر در نظر گرفته شود .یك پيشنهاد براي پژوهشهاي آتی ،تركيب تعاریف
موجود براي گستره و ارائه یك تعریف جامع و قابل اندازهگيري براي آن است كه دقت این چارچوب را بهبود
دهد.
همچنين استفاده از این چارچوب براي تست نوآوري باز در صنایع كشور میتواند ارزشمند باشد .مدافعان نوآوري
باز ادعا میكنند كه استفاده از این رویكردها باعث میشود سازمانها در نوآوريهاي خود موفقتر باشند .اكنون
با این چارچوب میتوان به سراغ پروژههاي دفاعی رفت و آنها را از نظر آهنگ ميزان بازتر شدن نوآوري مورد
رصد و پایش قرار داد.
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