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 چکيده
 اصلی هایمولفه مهمترین از پیچیدگی و تغییر سرعت، که ایمشده قرنی اکنوان وارد هم

 باید نیز مدیریتی هایروش و شده ظاهر جدید هایلوژیتکنوو  هستند. فناوری آن

 را ودخ تکنولوژی خلق و نوآورانه اهداف امروزه هاتغییر نماید. شرکت آن همزمان با

-می زا ثروت رقابتی مزیت صاحب و کرده ثابت و مشهود نامشهود سرمایه یک بعنوان

 و استراتژیک مدیریت درسایه فناوری ارائه و ایجاد نتیجه در رقابتی مزیت خلق شوند.

دراین پژوهش ابتدا مفاهیم توسعه محصول جدید و  .بود خواهد میسر استراتژیکی تفکر

ای و شود، در این تحقیق برای گردآوری اطالعات از کتابخانهنوآوری باز شرح داده می

عدد در بین نمونه  051میدانی با استفاده از پرسشنامه استفاده شده است که به تعداد 

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بود توزیع شده است. تجزیه و تحلیل با استفاده  در که

انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان  spssاز آمار توصیفی و استنباطی  در نرم افزار 

 داد که بین نوآوری و توسعه محصول جدید ارتباط معناداری وجود دارد.

توسعه محصول جدید، نوآوری باز، فناوری، تکنولوژی، مدیریت  :يديکل واژگان

 .دانش، فرآیند
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  2 رضا بازگير،  1 مهرامير پویان
 .دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی موسسه آموزش عالی فارابی 0
 .دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی موسسه آموزش عالی فارابی 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 رضا بازگير

 جدید محصول توسعه بر باز نوآوري تاثير بررسي
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 مقدمه
 سازمان از بعضی مقابل در [0].بودند متمرکز خود هایفعالیت در یدرون توسعه و تحقیق بر صنعتی نهای سازما از بسیاری گذشته، در

 های فناوری نها، سازما آن در که فرآیندی .[2]. اندداشته خود نوآوری فرآیندهای در ای فعاالنه همکاری بیرونی شرکای با دهه چندین ها،

 مدل این اگرچه[3]. شودمی نامیده بسته نوآوری مدل نمایند، می سازی تجاری و دهندمی توسعه کنند، می کشف درونی طور به را خود

 همکاری روند و شده متحول نوآوری فضای اخیر های سال در اما بود ها شرکت و ها سازمان از بسیاری برای مناسبی مدل گذشته، در

 عمده بخش متعددی، های سازمان حاضر حال در رسد می نظر به .[4]. است یافته شدت سازمانی مرزهای از بیرون نوآوری، های

 هایبودجه درصد 25 از بیش داروسازی، های شرکت از بسیاری در مثال عنوان به .نمایندمی تامین بیرونی منابع از را خود هایفناوری

 یابد افزایش نیز درصد 41 تا رقم این رود می احتمال و شود می صرف دیگر های سازمان طریق از خدمات تامین برای توسعه و تحقیق

 آی و داو شیمیایی صنایع مثال نوانع به .دهندمی انتقال بیرونی شرکای به را خود فناوری از بخشی ها، شرکت از بسیاری این، بر عالوه

 [5]. نمایندمی کسب درآمد امتیاز حق فروش از دالر میلیون 011 از بیش ساالنه یک هر ام، بی

 عصر یک عنوان به باز نوآوری عصر .نمود مطرح را باز نوآوری عبارت نوآوری، در اخیر تحول روند توصیف برای [3]. چسبرو هنری

 از هدفمند استفاده " از است عبارت باز نوآوری [7]. همکاران و چسبرو نظر از .[6]. است شده مطرح نوآوری مدیریت در نوظهور و جدید

 .نوآوری از بیرونی استفاده برای بازارها توسعه سپس و درونی نوآوری به دهیشتاب جهت دانش خروجی های جریان و ورودی های جریان

 درونی، های ایده بر عالوه باید تند،هس خود فناوری ارتقای دنبال به که هنگامی نها سازما کند می بیان که است جدیدی رویکرد باز،نوآوری

 موضوع این کننده تصدیق باز، نوآوری به آوردن روی حقیقت در ".گیرند کار به بازار به بیرونی و درونی مسیرهای از را بیرونی هایایده

 مشارکت نیازمند بلکه شود، تعیین درونی توسعه و تحقیق کارکردهای توسط تنها تواند نمی دیگر جدید محصول توسعه عملکرد که است

 اند داده نشان مختلف هایپژوهش .است بزرگ پژوهشی هایموسسه تا فرد به منحصر مشتریان شامل بیرونی بازیگران از وسیعی طیف

 یعنی(مرزبیرون جهت در هم و )بیرونی های گروه از دانش یعنی اکتساب (مرزدرون جهت در هم را خود نوآوری فرآیند که هایی سازمان

دست  بیشتری سودآوری به داخل، بر متمرکز نهای سازما به نسبت اند، نموده باز )ها شرکت سایر به فروش آن و فناوری سازی تجاری

 ها، دانشگاه رقبا، مشتریان، مشاوران، کنندگان، تامین قبیل از بیرونی متنوع های گروه از ناهمگن ای شبکه که هاییسازمان[5] اند یافته

 دارند بهتری عملکرد نوآوری، به ای شبکه رویکرد از شده ناشی ایجاد هم افزایی اثر در دارند، خصوصی و دولتی پژوهشی های موسسه

 نظر اساس بر .[9] یافت خواهد افزایش نیز جدید های محصول نوآوری یابد، عملکرد بیرونی افزایش مختلف شرکای تعداد چه هر .[8]

 هایمحصول که احتمال این کنند، فعالیت بیرونی اطالعاتی منابع از ای گسترده طیف بر مبتنی ها، سازمان چنانچه ، [01]  و لندری آمارا

 به و است کرده جلب خود به را زیادی توجه یات راهبرد،ادب در محصول توسعه این، بر عالوه .است باالتر دهند، توسعه بیشتری نوآورانه

 و نبوده آمیزموفقیت فرآیندی همواره جدید محصول توسعه .[00] شودمی تلقی کلی سازمان عملکرد بهبود برای مهم قابلیت یک عنوان

توسعه فناوری، . [03] است شده گزارش درصد 81 حدود تا مواردی، در حتی و [02] درصد 41 تا صنایع از بعضی آن در شکست نرخ

چرخۀ عمر کوتاه فناوری، هزینه باالی تحقیق و توسعه درونی، رقابت شدید جهانی و پیشرفت فناوری اطالعات و....، کسب و کارها را به 

ها برای مقابله با چنین شرکت [04]شود.سمت مشارکت در خالقیت و نوآوری سوق داده است که از آن تحت عنوان نوآوری باز یاد می

ابسته وری باز در گذشته وشرایطی باید از نوآوری باز استفاده کنند، در واقع نوآوری باز یک راه حل برای مقابله با عوامل فوق الذکر است. نوآ

اما در نوآوری باز   [05]به منابع فکری درون سازمانی و تالش برای توسعه آنها و جلوگیری از اطالعات و استفاده بیرونی از آنها بوده است.

ها و مدیریت خطرات بر کیفیت محصوالت کنند و با کاهش هزینهشرکت ها از دانش و مهارت شرکای خود در جریان نوآوری استفاده می

 افزایند. خویش می

 

 مباني نظري  -1

 نوآوري باز -1-1
بایست از ایدهتوانند و میتنی بر این فرض است که اگر شرکتها به دنبال ارتقاء سطح فناوری خود هستند مینوآوری باز الگویی مب

 های داخلی و خارجی متنوع به سمت و سوی بازار استفاده کند.های داخلی بهره و از راههای فناورانه خارجی همانند ایده

مندان حوزه نوآوری را به سمت خود کشیده وری تبدیل شده و محققین و عالقهنوآوری باز به یکی از موضوعات مهم در مدیریت نوآ

  [06]شودهای مقیاس تحقیق و توسعه صنعتی و همین طور کمبود منابع خالصه میتر نوآوری، هزینههای کوتاهاست که دالیل آن در چرخه

برای شتاب بخشی به نوآوری استفاده هدفمند از جریان های ورودی و خروجی دانش سازمان"نوآوری باز در یک نگاه عبارتست از:

 ."داخلی و گسترش بازار برای استفاده از نوآوری خارجی
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کاهش فرآیند  رود، به عنوان راه عالجی برایهای جدید خارج از سازمان بکار مینوآوری باز که به منظور توسعه فناوری و ایده رویکرد

 شود.جهانی پیشنهاد می نوآوری، چرخه پرشتاب فناوری و افزایش رقابت

امل فروریزی پارادایم نوآوری بسته و اقبال شرکتاز چهار عامل زیر به عنوان عو هنری چسبرو، پدر نوآوری باز، در نخستین کتاب خود

 ها به نوآوری باز اسم برده است:

 افزایش دسترسی به کارگران ماهر و جابه جایی بیشتر آنها -0

 بازار سرمایه گذاری خطر پذیر -2

 گزینه های بیرونی برای ایده های روی قفس مانده -3

 توان فزاینده تامین کنندگان بیرونی -4

 

 صول جدیدموفقيت توسعه مح-1-2

تولید، فروش و تحویل یک محصول  فرصت بازار آغاز و به کیکه با درک  یمجموعه اقدامات" عبارت است از دیتوسعه محصول جد

 .شودختم می

شده به بازار نه تنها به  یمعرف یهااز محصول یاریکه بس دهدمینشان  دیجد یهامحصولو  نوآوری پیرامون پژوهشی ادبیات بررسی

 در مدیریت محصول اند. براساس مطالعات انجمن توسعه وانتظار موفق نبوده بلکه در مواردی، کامال با شکست مواجه شده ردمو زانیم

 میزان .ایندرصد گزارش شده است 58و  59،  58 بیترت در بازار به دیجد یمحصول ها تیموفق زانی، م2113و 0995، 0991 یهاسال

هایی که به دالیل فنی، رقابت، منابع شرکت، ها و محصولشده و شامل ایدهارائه  بازار به که است هاییمحصول به مربوط واقع در موفقیت،

به طور جدید  محصول برای ایده 01 هر از که که کندمی بیان باشد. گریفیناند، نمیبازار و غیره شکست خورده ها، تغییر در شرایطاولویت

 گرددمی معرفی بازار به محصول 7/0محصول توسعه یافته، به طور میانگین 4شود و از هر توسعه میایده تایید و وارد مرحله  4میانگین 

 [07]بود خواهد موفقیت آمیز نها آ از یکی تنها که

 باعث که عواملی از است. برخی دشوار جدید هایمحصول موفقیت آمیز توسعه که کنند می روشن را موضوع این شده، یاد آمارهای

 هایچرخه فناوری، بنیادی و سریع رشد توسعه، و تحقیق افزایش هزینه از: عبارتند شودمی جدید هایمحصول توسعه بودن مخاطره آمیز

دشوارتر  باعث امروز، رقابتی و متالطم محیط عوامل، این کنار جدید. در های محصول شکست نرخ باالی و شدید رقابت محصول، عمر کوتاه

 توسعه که چرا است، اساسی یک مساله بازار به شده ارائه هایمحصول موفقیت پایین نرخ .است گردیده جدید های محصول توسعه شدن

 نایب نیشیپ یهاپژوهش ت،یموفق نیینرخ پا لیدال یدر بررسباشد. امروزی می صنایع بخشحیات خون خدمات، و هامحصول زموفقیت آمی

شده را به  یطراح یهااند محصولرا درک نکرده و نتوانسته انیمشتر یازهایبه طور کامل ن خورده، نوآور شکست یهااند که سازماننموده

 .اندگرفته دهیمصرف کنندگان را ناد یهاتیها، واقعدر ارائه محصول نید. آنها همچنکنن دیتول ریتکرارپذ طور

 ستیل ،زیکارانه نمحافظه کردیرو کی با یباشد. حت یاز عوامل مختلف یتواند ناشیدر هر سازمان م دیتوسعه محصول جد تیلذا موفق

سعه تو یهااز مطالعه متمرکز بر پروژه قیعم لیو تحل هیتجز کی در ،اریریاست. به عنوان مثال باالچاندرا و ف یطوالن اریعوامل موثر بس

  [08]نمودند ییرا شناسا تیعامل مهم موفق توسعه، و قیو تحق دیمحصول جد

 .گرددی بررس دیجد یهاتوسعه محصول تیباز بر موفق ینوآور کردینقش رو شودیپژوهش حاضر تالش م در

 

 دیتوسعه محصول جد تيباز و موفق يرابطه نوآور-1-3

 نییتع باز نقش ینوآور باشد، داشته وجود یو فناور انیمشتر یهادهیدانش افراد، ا رینظ یرونیبه استفاده از منابع ب ازیکه ن ینگامه

 .خواهد داشت دیدر عملکرد توسعه محصول جد یکنند ها

گسترده و  یهاریذخ بیترک قیتواند از طریاند که بازبودن منموده دییتا ینوآور یلهاصورت گرفته در مد یهاتالش ن،یا عالوه بر

موفق در  یهانشان داد که شرکت یشود. هول یمشتر ازیبهتر محصول با ن تنوع محصول و انطباق شیسبب افزا ،یرونیمتفاوت از منابع ب

 استفاده نموده اند. دیتوسعه محصول جد ندیمشاوران متخصص در فرآ ژهیبه و یرونیب از مشورت د،یتوسعه محصول جد

یها و فناوراز فرصت یدیجد یچۀدر افتنیرا جهت  یطیمح شیها امکان پاسازمان یو توسعه، برا قیتحق یسازمان نیب یهایهمکار

. اندمودهن یسازمان را بررس ینوآور یامدهایو توسعه و پ قیتحق یسازمان نیبی همکار نیارتباط ب ،یاری. پژوهشگران بسدکننیها، فراهم م

 یابیدر دست یاتیح تیاهم ،گرانید با دیو توسعه و تول قیتحق یفناورانه، اتحادها یهمکار یهانشان دادند که چگونه شبکه ایسانتامار و توین

ادغام با  یو باال نییدهد سطح پایوجود دارد که نشان م یشواهد ن،یبر ا عالوه محصول دارند. یاز بداعت در نوآور یباالتر زانیبه م

 یلک کردو عمل دیتوسعه محصول جد یپروژه ها لیزمان تحو د،یمحصول جد یمنجر به عملکرد بهتر در طراح کنندگان، نیو تام انیمشتر
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 ریمتحد آنها، تاث یها و شرکاسازمان نیب قیعمی هاو ارتباط یهماهنگ ،یاند که همکارنموده دیتاک یقبل یهاشود. مطالعه یسازمان م

 ازی )رونیب یمشترک با شرکا دیتوسعه محصول جد یهاپروژه تیموفق یدیعوامل کل همکاران و تلریدارد  ل یعملکرد یامدهایبر پ یمثبت

 یهاو گروه آنها نیاعتماد ب و هاسازمان نیگسترده ب یهانمودند و متوجه شدند که ارتباط یرا بررس( و رقبا انیکنندگان، مشتر نیتام لیقب

 [09]رابطه دارند تیبا احتمال موفق ینوآور ندیدر فرآ ریسوم درگ

 .با یکدیگر مقایسه شده اند 0اصول نوآوری باز و بسته در جدول 
 

 [22]اصول نوآوري باز و بسته 1جدول
 

 اصول نوآوری بسته اصول نوآوری باز

کنند. ما باید با همه افراد باهوش فعال در این حوزه، برای ما کار نمی

 .همه افراد باهوش داخل و بیرون از شرکت کار کنیم
 .افراد باهوش در این زمینه، فقط برای ما کار می کنند

 .تحقیق و توسعه بیرونی می تواند ارزش قابل توجهی ایجاد کند
برای به دست آوردن سود از تحقیق و توسعه، باید خودمان 

 .نوآوری کنیم، سپس آن راتوسعه دهیم

ما مجبور نیستم برای سود کردن، خودمان را درگیر تحقیق و توسعه 

 .کنیم

اگر خودمان پیش از همه موضوعی را کشف کنیم، قبل از 

 .رقبا آن را به بازار عرضه خواهیم کرد

ایده های داخلی وبیرونی استفاده کنیم، پیروز خواهیم  اگر ما بهتر از

 .شد

اگر ما بیشترین و بهترین ایده ها را در صنعت ایجاد کنیم، 

 .پیروز خواهیم شد

ما باید از ایده های خود و دیگران سود ببریم و هرگاه که کسب و کار ما 

 .مرشد کرد، باید ایده های جدیدی را از نیروهای بیرونی بدست بیاوری

ما باید ایده های خود را کنترل کنیم، به طوری که رقبای 

 .ما از ایده های ما سود نبرد

 

 روش تحقيق .2
باشد. جامعه آماری این تحقیق شرکت خدمات ارتباطی همبستگی می-ین تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفیا

 گردآوری ابزار و پیمایشی نوع از پژوهش این در ها داده آوری جمع راهبردند. نفر به عنوان نمونه انتخاب شد 051باشد که ایرانسل می

 جدید هایل محصو توسعه موفقیت و شد استفاده [21] لیشتنتهالر چارچوب از باز نوآوری سنجش برای .باشد می پرسشنامه اطالعات،

گردید. در پرسشنامه نوآوری محصول چهار بعد اکتشاف درونی، اکتشاف  ارزیابی [20] راجرز توسط شده ارائه های شاخص کمک به نیز

 بودن واضح ، 35 صوری روایی از اطمینان حصول منظور برداری بیرونی مورد بررسی قرار گرفت.  بهبرداری درونی و بهرهبیرونی، بهره

 نوآوری شنامه پرس دو هر برای سپس .شد رسانده مدیریت رشته اساتید تایید به هاشنامهپرس آنها، مناسب بندی جمله و ها گویه معنای

  )0 عدد معادل( مخالف کامال تا )5 عدد معادل( موافق کامال عناوین با لیکرت تایی 5 طیف از جدید، محصول توسعه موفقیت ارزیابی و باز

 21 اس نسخه اس پی اس افزاری نرم بسته کمک به کرونباخ آلفای ضریب گیری،اندازه ابزارهای پایایی بررسی منظور به.  شد استفاده

 مطلوب ابزارهای پایایی دهنده نشان که بیشتر هستند 7/1 از بیشتر و مطلوب در حد ضرایب تمام شد محاسبه متغیرها تک تک برای

 استفاده شده است.  SPSSن و از نرم افزار ها از آزمون همبستگی و رگرسیوبرای تجزیه و تحلیل داده .باشد می گیریاندازه

 

 هاي تحقيقیافته .3
 هاي توصيفيیافته -3-1

ساله،  35-25درصد افراد در گروه سنی  3117درصد( نفر زن بودند.  09)28( نفر از افراد نمونه مرد و 8013) 022در این تحقیق 

قرار دارند.  با توجه  55درصد در گروه سنی باالتر از  4اله و س 55-46درصد در گروه سنی  3713ساله  45-36درصد در گروه سنی  2913

و انحراف  3146، اکتشاف بیرونی دارای میانگین بیرونی دارای میانگین 1162و انحراف معیار  3149اکتشاف درونی دارای میانگین  2به جدول 

و  1156و انحراف معیار  3153برداری بیرونی دارای میانگین ره، به1162و انحراف معیار  3171برداری درونی دارای میانگین بهره 1172معیار 

 باشند. را دارا می 1155و انحراف معیار  3161محصول جدید دارای میانگین 
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 آمارتوصيفي متغيرها 2جدول 
 

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین تعداد متغیرها

 0.62 3.49 5 2.25 150 اکتشاف درونی

 0.72 3.46 5 1 150 اکتشاف بیرونی

 0.62 3.7 5 2 150 برداری درونیبهره

 0.56 3.53 5 2.5 150 برداری بیرونیبهره

 0.55 3.6 4.71 1.86 150 محصول جدید

 

 هاي تحليليیافته-3-2

 99داری وجود دارد که این معناداری در سطح های نوآوری باز و توسعه محصول جدید ارتباط معنیبین مولفه 3با توجه به جدول 

، اکتشاف بیرونی  514/1باشند. همبستگی بین اکتشاف درونی و محصول جدید باشد زیرا سطح معناداری کمتر از صفر میدرصد معنادار می

 باشد. می 55/1حصول برداری بیرونی و توسعه مو بهره 46/1برداری درونی و توسعه محصول باشد. بهرهمی 54/1و محصول جدید 
 

 آزمون همبستگي متغيرها 3جدول 
 

 محصول جدید 

 اکتشاف درونی

 504.** همبستگی پیرسون

 000. محصول جدید

 150 تعداد

 اکتشاف بیرونی

 544.** همبستگی پیرسون

 000. محصول جدید

 150 تعداد

 برداری درونیبهره

 463.** همبستگی پیرسون

 000. محصول جدید

 150 تعداد

 برداری بیرونیبهره

 553.** همبستگی پیرسون

 000. محصول جدید

 150 تعداد

 درصد 99معناداری در سطح  .**

 

 مدل رگرسيون -3-2-1
 

 هاي باز و توسعه محصول جدیدمولفهضریب همبستگي،ضریب تعيين 4جدول 
 

 خطای تخمین ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین همبستگی مدل

1 .638 .407 .390 .42787 

 

 در جدول فوق ارائه شده های باز و توسعه محصول جدیدمولفهضریب همبستگی، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده برای 

ی ـیش بینـپرا  توسعه محصول جدیدیانس کل( )وارکندگی اصد پردر د 39نوآوری باز ه ـکد رـعا کان ادمی تو 4ول توجه به جد بااست 

 کند.
 

 

 

 

http://www.joas.ir/


 93 -64، ص  2931، زمستان  21پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 هاي باز و توسعه محصول جدیدمولفهآزمون آنوا معني داري براي 5ل جدو
 

 یسطح معنادار F مجذورات یانگینم یدرجه آزاد مجموع مربعات مدل

0 

 000. 35.419 11.684 1 11.684 رگرسیون

   330. 147 48.493 باقی مانده

    148 60.177 جمع

 

مربوط به معناداری مدل انتخاب شده توسط محقق را نشان می دهد. زیرا سطح  ( نتایج5نتایج به دست آمده در جدول باال)جدول

باشد. بررسی ها نشان می دهد که محقق از لحاظ مدل سازی و انتخاب متغیرهای پیش بین و مالک کارآمد می 15/1معناداری کمتر از 

 تأثیر واقعی بر متغیر مالک دارند. عمل کرده است و متغیرهایی را به عنوان متغییر پیش بین انتخاب کرده است که
 

 هاي باز و توسعه محصول جدیدمولفهضرایب رگرسيون بين  6جدول 
 

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t معناداری 
B Std. Error Beta 

 000. 4.537  263. 1.194 ثابت

 114. 1.052 108. 091. 096. اکتشاف درونی

 041. 2.059 228. 084. 173. اکتشاف بیرونی

 112. 1.371 116. 075. 102. برداری درونیبهره

 000. 3.860 316. 080. 309. برداری بیرونیبهره

 

با هریک ک بطه خطی بین متغیر مالرت راتفکیک قدای ی برـا شاخصـد .بتـی باشـکه ضریب متغیر پیش بین م 6ولتوجه به جد با

هرچهار مولفه نوآوری باز تاثیر هد که دمی ن د.نتایج نشاـهدی ـه مـئو اراشیابی ا ارزمجزادی و نفری اابه گونه را پیش بین ی متغیرهااز 

برداری درونی ، بهره11228، اکتشاف بیرونی 11018داری بر توسعه محصول جدید دارند. با توجه به جدول میزان بتای اکتشاف درونی معنی

 شد. بامی 11306برداری بیرونی و بهره 006/1
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 گيريبحث ونتيجه

باز و توسعه  نوآوری ترغیب و درک برای. افتدمی اتفاق واقعی جهان در و نیستند مبهمی واژةهای  بازو توسعه محصول جدید وآورین

 و برای پاسخ به سواالت بهتر است این پژوهش رامطالعه کنید. در این تحقق شویم مواجه متعددی سؤاالت با است ممکن محصول جدید

دهد بین اقدامات نوآوری باز و ها نشان میهای اخیر در زمینه تاثیر نوآوری باز بر توسعه محصول جدید، در  تحلیلتوجه به بررسی پژوهش

 موفقیت توسعه محصول جدید، رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

 مروری با ابتدا منظور، این برای .گیرد قرار بررسی مورد جدید محصول توسعه موفقیت بر باز نوآوری اثر تا شد تالش پژوهش این در

 برای سپس .گردید تدوین پژوهش های فرضیه و مفهومی مدل جدید، محصول توسعه موفقیت و باز نوآوری حوزه در موجود ادبیات بر

 آزمون جهت .شد یعتوز مطالعه مورد سازمان در و طراحی های شنام پرس جدید محصول توسعه موفقیت و باز نوآوری ابعاد سنجش

 اقدامات میان که داد نشان همبستگی تحلیل .گرفت قرار استفاده مورد رگرسیون و همبستگی آماری نهای آزمو نیز پژوهش هایفرضیه

 مشخص رگرسیون تحلیل نتایج اساس بر این، بر عالوه .دارد وجود معناداری و مثبت رابطه جدید، محصول توسعه موفقیت و باز نوآوری

 نتایج با نتیجه این بر محصول جدید تاثیر معنادار و مثبتی داشتند..شرکت خدمات ایرانسل در در باز نوآوری رچهار مولفه اقداماته شد

 هم گرفت، قرار تایید مورد جدید محصول توسعه عملکرد و نوآوری کاردکردهای میان ارتباط آن در که ] 06 [ همکاران و مازوال پژوهش

  .دارد خوانی

 این نیروهای بیشتر که باشد موضوع این از ناشی تواند می مطالعه مورد سازمان در نتایج این آمدن بدست اصلی دالیل از یکی

 دانش کسب برای فراوانی انگیزه خود، پژوهشی ههای گلوگا و نیازها رفع منظور به بنابراین و هستند باال تحصیالت دارای و جوان سازمان،

 دارند مختلف مسیرهای از

ای هها در فضای نوآوری باز، نیازمند قابلیتها و پروژهبرای مدیریت و اجرای طرحنوآوری باز بر توسعه محصول جدید تاثیر مثبتی داد.  

ای ههای شناسایی شده در فضای نوآوری باز، عالوه بر قابلیتهای مورد نیاز در حالت عمومی هستیم. قابلیتمتفاوتی نسبت به قابلیت

رح، هایی در سطح مدیریت طباشد که بایستی ایجاد و یا تقویت گردند. عالوه بر قابلیتت که برای مدیریت هر طرح مورد نیاز میعمومی اس

باشد که برخی جدید بوده و می هایی در سطح سازمان مادر نیز جهت موفقیت بیشتر طرح ها در فضای نوآوری باز مورد نیاز میقابلیت

 برخی موجود بوده و نیاز به تقویت و توجه بیشتری دارند. بایست ایجاد شوند و یا
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