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  مقدمه - 1

 گریبـاز  نیبا چند يايبلکه باز ،ياقدام انفراد کینه  ينوآور

تر در حال ظهـور اسـت،   نوآوري بیش چه در عرصه. آن]69[است

-ها خود به این تشـخیص مـی  زیرا شرکت ؛مدل نوآوري باز است

سـازمان نشـأت   هاي خوب فقـط از داخـل   همه ایدهنه رسند که 

-هاي خوبی که در داخل شرکت خلق میتمام ایده هگیرد و نمی

هاي بازاري شناخته شـده و جـاري   شوند، صرفا با اتکاي به کانال

. مفهـوم  ]14[شـوند آمیز بازاریـابی مـی  شرکت به صورتی موفقت

از  یجمـع کـوچک   انیو از م ]60[ 1980 باز از اواخر دهه ينوآور

بـزرگ چنـد    عیکـه اغلـب در صـنا    افتیتوسعه  ياحرفه وآورانن

 یحضور داشـتند و اکنـون بـه مفهـوم     شرفتهیپ يبا فناور یتیمل

گشـته   لیکه در عرصه عمل و نظر کانون توجه است، تبد ریفراگ

بـاز: پـارادایم نـوین آفـرینش و      ينوآور"انتشار کتاب  .]33[است

 2003چسـبرو در سـال    يتوسـط هنـر   "يورفنـا  يسـاز  يتجـار 

حول ایـن مفهـوم و نقطـه شـروع      يپردازهینخستین گام در نظر

 تیامروز اهم .]3[رود یشمار مدر این زمینه به یپژوهش دانشگاه

هـا و توسـعه   هکـه در رشـد بنگـا    یو نقشـ  يباز به نوآور کردیرو

 .ستین دهیپوش یبر کس دتواند داشته باشیم آنها وکارکسب

 ينوآور نهیشیدرخصوص پمتعددي  یسیانگل تتاکنون مقاال

است  دهیمفهوم به چاپ رس نیحول ا یقاتیتحق يهاانیباز و جر

پژوهش  نی. ااستنادر خصوص  نیدر ا یبه زبان فارست اما مقاال

مقالـه   کیـ و در قالـب   صـه ینق نیـ رفع ا در راستايدارد تا  یسع

مرتبط  یقاتیتحق يهاانیباز، جر ينوآور یاساس میمفاه ،یجیروت

 یقـات یتحق يهـا که از عمر آن گذشته و افق يادهه کیبا آن در 

تـرین مقـاالت مـروري    مهـم بررسی ز طریق که اآن را  يروشیپ

 رانیمـد  اریـ در اختنوآوري باز بـه زبـان انگلیسـی فـراهم آورده،     

 يهـا رشـته  نیو محققـ  انیالخصوص دانشجویوکارها و علکسب

 یمبـان  ،یاساس میمقاله، مفاه نیمرتبط قرار دهد. در بخش دوم ا

 میرا مـرور خـواه   يباز به نوآور کردیرو يریگو نحوه شکل ينظر

بـاز و   ينـوآور  یقـات یتحق نهیشـ یپ یکرد. بخش سـوم بـه بررسـ   

حول آن اختصاص دارد. در بخـش چهـارم    یقاتیتحق يهاانیجر

 یقـات یتحق يهـا و افـق  قیتحق نهیشیموجود در پ يهاهم شکاف

  کرد. میباز را ارائه خواه ينوآور يروشیپ
  

ـ گو نحوه شـکل  ينظر یمبان ،یاساس میمفاه -2  يری

  يباز به نوآور کردیرو

استفاده سودمند "عنوان هباز را ب يچسبرو و همکارانش نوآور

 يشتاب دادن به نـوآور  يدانش برا یرونیو ب یدرون يهاانیاز جر

ـ یاستفاده ب يو توسعه بازارها برا یدرون  فیـ تعر "ياز نـوآور  یرون

بـاز و تبـدیل    يبه نوآور توجه. دالیل فراگیر شدن ]15[کرده اند

مختلف مورد توجه و  يها از نگاه يبه پارادایم برتر نوآور نشدن آ

بـر اقتصـاد    ينظـر  هاتیترین توج پژوهش قرار گرفته است. مهم

 پویـا اسـتوار   يرویکرد توانمند وهزینه مبادله، دیدگاه منبع پایه 

مبادلـه بـر کـاهش هزینـه و      نـه اقتصـاد هزی  .]77و  33، 3است[

 87، 86، 63، 56، 2[دارد دیـ تأک يریسک به علت ورود به همکار

عنـوان اقتصـاد    چـه کـه بـه    داگسون و هینز معتقدند آن ].89و 

دانشی معروف است، خالقیت و یادگیري عناصـر اصـلی نـوآوري    

، 6[ (دانش) پایه منبع يستای. لذا دیدگاه ا]23است[آمیز موفقیت

به  یدستیاب ]67و  66، 26[ایپو يتوانمند کردیو رو ]81و  35، 7

 يریگمکمل را عامل شکل يهايها و توانمندیستگیشا ها، راییدا

. ]3[داننـد  یمـ  يیادگیر يبرا ياوهیش زیو ن يباز به نوآور کردیرو

در   تیـ دارنـد کـه موفق  ) بیـان مـی  2011جو تید و جان بسـنت( 

خالقیـت و حـل مشـترک     ازمنـد یامروزي ما ن يهابیشتر فعالیت

این حقیقت است که افـراد گونـاگون واجـد     ارگیريکهمسائل و ب

تواننـد بـه میـدان    ها و تجربیات متفاوتی هستند کـه مـی  مهارت

بـاز بـه    کردیمعتقدند که رو نیز) 2009(لریو پ نری. د]69[ بیاورند

بـازار و   يازهایاطالعات بنگاه درخصوص ن شیموجب افزا ينوآور

به آن گشته و کاهش عدم  ییپاسخگو يموجود برا يهايتوانمند

 ينـوآور  يهـا پـروژه  تینرخ موفق شیاز آن به افزا یناش تیقطع

 جیاز دانشمندان هـم بـه نتـا    گرید ی. برخ]22[ منجر خواهد شد

ـ تأک يتـر نـوآور  کوتـاه  يهـا الخصوص به دورهیباز عل ينوآور  دی

 يو همکارانش هم نشان دادند که نوآور یلی. ا]56و  34[اندکرده

صنعت خودرو را بهبود  يهاو توسعه در بنگاه قیتحق يوربهره ازب

 یدورن گروه يهاي) هم بر همکار2005(. هانسن]33[داده است

 یتیچند مل يهاگروه انیدر م یرقابت تیعنوان عامل کسب مزهب

 .]41[ کرده است دیوکاره تأکچند کسب

عنـوان عوامـل   ) از چهـار عامـل زیـر بـه    2003چسبرو( يهنر

بـاز   يها بـه نـوآور   بسته و اقبال شرکت يپارادایم نوآور يفروریز

  است: برده  اسم 

جـایی بیشـتر    به کارگران ماهر و جابه یدسترس افزایش �

 ؛آنها

 ؛خطرپذیر يگذار سرمایه بازار �

 ؛مانده هقفس يرو يها ایده يبرا یبیرون يها گزینه �

 .]16[ یکنندگان بیرون فزاینده تأمین توان �

دانشـمندان   شیافزا ،ينوآور ي) هم از تقاضا برا2000(نیکوئ

چـون   ییابزارها لیدله تر شدن تعامالت بو کارکنان  نوآور، ساده

کمتـر و   اتیـ مال يهـا چـون نـرخ   يدیجد يهاو محرک نترنتیا

 يسپاربرون ياهیپا لیعنوان دالهب یالمللنیب يکاهش موانع تجار
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 رهیتمام مراحل زنج که. او معتقد است ]63[ کرده است ادیینوآور

 ینـدها یگرفتـه تـا فرآ   یکـاربرد  هیو اول هیپا قاتیاز تحق ینوآور

 یسـپار تـوان بـرون  یرا م دیمحصوالت جد یکار و معرف و کسب

 کرد.

هـا یـا    ها به شکل دادن شـبکه بنگاه شیخصوص روند گرا در

) 1999(یهمان بـاز عمـل کـردن)، نیوسـ    (یا یراهبرد یها پیمان

کند کـه در اواخـر دهـه هشـتاد و دهـه نـود، کـم کـم         اظهار می

کنندگان و حتی رقبـا شـکل   اتحادهای فناورانه با کاربران، تأمین

های بزرگ از یـک  انگرفت و نگرش به تحقیق و توسعه در سازم

 افـت ینگر است سـوق  تر بروننگر به نگاهی که بیشدیدگاه درون

هـا،  هـای موردنیـاز از دانشـگاه   فناوری نیصورتی که امکان تأمبه

هـای درونـی، سـایر    کنندگان، کنسرسیومهای نوپا، تأمینشرکت

. در واقع، ]60[ های بیرونی و حتی رقبا مدنظر قرار گرفتسازمان

مکان هندسی نوآوری در صنایعی که به نوآوری باز گرایش دارند 

مرکزی تحقیـق و توسـعه بنگـاه    هایبه ورای مرزهای پژوهشگاه

ای از عناصـر  در میـان شـبکه   نـک یهای بزرگ مهاجرت کرده و ا

 .]1[الذکر قرارگرفته استفوق

نخست رویکرد نوآورى باز با رویکرد نوآورى بسته این  تفاوت

های پیشین نوآوری، دانش بیرونی نقشی سازیاست که در تئوری

هـای  محل نوآوری و فعالیت ،کرد. بنگاهمفید ولی مکمل بازی می

و توسعه بود. ماننـد پژوهشـگاه    قیدر تحق یداخلی آن هدف اصل

های تحقیق و توسعه بسیاری که از آن الگو گرفته بل و پژوهشگاه

چـه از  بودند. اما در نوآوری باز، دانش بیرونـی نقشـی معـادل آن   

های پیشین حاصل مـی شـود، ایفـا    سازیدانش درونی در مفهوم

 .]82و  77، 33، 1[کندمی

 ینـوآور  دیبسته هم به تأک یآن با نوآور یتفاوت اساس گرید

 "وکارمدل کسب"گردد. نوآوری باز، یوکار باز ممدل کسب رباز ب

تصـرف  "و  همچنـین   "تولیـد ارزش "عنـوان منبـع   بـه  را صریحا

کمتــر مــورد پــژوهش قــرار گرفتــه  یدانــد کــه دومــمـی  "ارزش

-کار، سازمان را قادر می و مدل کسب یر. این نقش اخ]82[است

سازد موقعیت خود در زنجیـره ارزش صـنعت را در طـول زمـان     

از ارزش  یانیوکار را شامل ب. چسبرو مدل کسب]15[حفظ نماید

سـاختار   فیـ از بـازار، تعر  یبخـش متناسـب   ییشده، شناسا جادیا

 یابیـ تیـ درآمـد، موقع  دیلتو یهاسمیمکان فیارزش، تعر رهیزنج

دانـد کـه   یبنگاه مـ  یرقابت تیمز نیارزش و تدو رهیبنگاه در زنج

وکار در مدل کسب تی. اهمردیباز قرار گ ینوآور یتواند مبنا یم

کنـد کـدام دانـش    یمـ  نییست که تعورباز از آن ینوآور میپارادا

 نـده در داخل بنگـاه پرورا  دیبنگاه با ارزش است و با یبرا یرونیب

نخواهد  یوکاربنگاه منجر به کسب یکدام دانش داخل زیشود و ن

  .]77[افتی شیاز خارج بنگاه به بازار برا یراه دیشد و با

 يباز در مقابل اصول حاکم بر نوآور ي: اصول حاکم بر نوآور1 جدول

 ]16[بسته

 باز نوآوري بر حاکم اصول بسته نوآوري بر حاکم اصول

 .کنندمی کار ما برای اهوشب و زرنگ کارکنان

-می نه هاباهوش همه واقعاً

 ما برای توانندمی نه خواهند

 بایـد  مـا  بنابراین کنند، کار

 دانش از و کنیم پیدا را آنها

 نخبگی آنها بهره ببریم. و

بایـد   مـا  توسـعه،  و تحقیق از بردن نفع برای

 به را آن خودمان و دهیم توسعه کنیم، شفک

 .کنیم عرضه بازار

-می بیرونی توسعه و تحقیق

ــد ــم ارزش توان  گیــریچش

ــاد ــد ایج ــب کن ــرای کس . ب

ــنبرخــی از بخــش  هــای ای

ــعه   ــق و توسـ ارزش، تحقیـ

  نیاز است.داخلی مورد

گر ما اولین کسانی باشیم که یک موضـوع را  ا

کشف می کنیم، ما اولین کسانی هم خواهیم 

 کنیم.بود که آن را به بازار عرضه می

کننــده زالزامـاً مــا نبایــد آغا 

تحقیــــق باشــــیم تــــا از 

منــد دسـتاوردهای آن بهــره 

 شویم.

اگر نخستین کسانی باشیم که یک نوآوری را 

 کنیم، برنده خواهیم شد.تجاری می

وکـار  ایجاد یک مدل کسـب 

برتر، مهمتر است از زودتر از 

 همه وارد بازار شدن.

ها را در صنعت اگر ما بیشترین و بهترین ایده

 بود.خلق کنیم، برنده خواهیم 

هـا را  اگر ما بهترین استفاده

های درونی و بیرونـی  از ایده

 ببریم، برنده خواهیم بود.

های فکری خودمان را کنتـرل  ما باید مالکیت

های ما منتفع کنیم تا رقبای ما نتوانند از ایده

 شوند.

مـا بایــد از طریــق اســتفاده  

هــای  دیگــران از مالکیــت 

مـان منتفـع شـویم و    فکری

ــد مالکیــت ــری بای ــای فک ه

دیگران را وقتـی کـه باعـث    

کارمان وپیشبرد مدل کسب

 شود، از آنها بخریم.می

 
ها محیط بیرونی را پیش از آغـاز  رویکرد نوآوری باز، بنگاه در

ای از کننـد. اگـر فنـاوری   کار تحقیق و توسعه داخلی پـایش مـی  

کننـد.  خارج از سازمان قابل دستیابی باشـد، از آن اسـتفاده مـی   

هـایی  کار تحقیق و توسعه داخلی خود را محدود به فناوری بنگاه

صورت گسترده قابل دستیابی نیستند و یـا آنهـایی   کند که بهمی

که بنگاه در آنها از یک مزیت محوری برخوردار است و این بار از 

هـای خـود،   های بهتر از فناوریحلها و راهطریق ساختن سیستم

 بـاز کـه در شـکل    ینـوآور  نـد ی. فرآ]1[رددگـ به دنبال مزیت می

از  یریـ گتواند ناظر بر بهرهیم ،داده شده است شینماشماره یک 

سازمان بـه   یعرضه دانش فاقد مصرف داخل ایو  یرونیب یهادهیا

  باشد. یرونیب انیمشتر
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  ]16[باز ينوآور ندی: فرآ1 شکل

هـاي بیرونی(سـمت   گیري از ایـده نوآوري باز و بهره - 1- 2

 به درون) رونیب

بایـد یـاد    هاسازمانهای جدید است، دنیایی که پر از ایده در

های نویدبخش بیرونی را شناسـایی و ارزیـابی   بگیرند چگونه ایده

کرده و با پیوندزدن آنها با دانش درونی سازمان، به آنها ارزشی را 

انجام تحقیق و توسعه داخلی، گذشـته   دیاضافه کنند. یکی از فوا

از افزایش قدرت جـذب فنـاوری و همینطـور یـادگیری ناشـی از      

بـانی محیطهـای   انجام کـار، حسـاس شـدن بـه محـیط و دیـده      

-گیـری های تولید ایده، تصمیمموردعالقه و رصد تحرکات کانون

-می های رقبا و روندهای توسعه علم و فناوری است که مجموعاً

 ازنامید. آگاهی رقـابتی خـود یکـی     "آگاهی رقابتی"  توان آن را

هـا، از  بانیهای ترازیابی و یادگیری است. در ضمن این دیدهشیوه

های جدیدی روبرو می شویم که از قابلیت ادغـام در  جمله با ایده

هـای تحقیـق و   هـای دانشـی سـازمان، همچنـین فعالیـت     دارایی

 و جدیـد  مـدل  یـا – د وکار موجوای ما در قالب مدل کسبتوسعه

است. حاال نوبت برقراری ارتبـاط   ورداربرخ – کار و کسب نوآورانه

-های تولید ایده و مذاکره برای کسب و تحصیل این ایدهبا کانون

هـای  گیـری های مفید و سـازگار بـا اهـداف و جهـت    ها و فناوری

های بیرونـی بـه درون سـازمان    نهایت انتقال فناوریدرسازمان و 

 یا– مرحله بعدی، توسعه محصوالت جدید  ی است کهاست. طبیع

 هـای فنـاوری  و هـا ایـده  زدن پیوند با – هبود محصوالت موجود ب

 تحقق راستای در موجود فناورانه هایقابلیت و هادارایی با بیرونی

  .]1[است ملی یا سازمانی اهداف

نوآوري باز و عرضه دانـش فاقـد مصـرف داخلـی      - 2- 2

 )رونیبیرونی(سمت درون به بهاي سازمان به مشتري

هـای تحقیقـاتی،   های توسعه یافتـه در بخـش  همه ایده الزاما

فرصت و جایگـاهی بـرای ادامـه مسـیر توسـعه در داخـل مراکـز        

این بـه  . شوندبه کناری گذاشته می یابند و عمالتحقیقاتی را نمی

امـا   ؛هـای تحقیقـاتی اسـت   گذاریوری سرمایهمعنی کاهش بهره

برداری از دانششان توسـط  بهره ازهتوانند با دادن اجیها مسازمان

وکار آنها، درآمد و سـود خـود،   های کسبدیگران و در قالب مدل

-همچنین مشارکت خود در ارتقای رفاه جامعـه و قـدرت رقابـت   

بـانی  جویی ملی را افزایش دهند. یکـی از نتـایج حاصـل از دیـده    

هـای سـایر   نیازمنـدی محیطی و کسب آگاهی رقابتی، وقوف بـر  

های تجاری و مؤسسات پژوهشـی اسـت کـه مـی توانـد در      گاهبن

هـای توسـعه یافتـه فاقـد     ها و فنـاوری خدمت بازاریابی برای ایده

مصرف داخلی قرار گرفته و پیشنهاد انتقال فناوری بـه بیـرون را   

.]1[موجب شود

  

ـ باز و جر ينوآور یقاتیتحق نهیشیمرور پ -3  يهـا انی

  حول آن یقاتیتحق

باز به  کردیرو شیدایموجب پ ینوآور یقبل میمفاه یناکارآمد

حـول  بـه طـور عمـده    بـاز   ینوآور هیاول نهیشی.پ]33[شد ینوآور

بـا   شـرفته یپ عیدر صـنا  یتیبزرگ چنـدمل  یهاسازمان اتیتجرب

بـاز و در قالـب    ینـوآور  رونیـ بر سمت درون بـه ب  شتریتمرکز ب

در  یقـات یتحق یهاانیاما جر ؛شکل گرفته است یمطالعات مورد

 یدر جهات و ابعاد مختلف ریاخ یهاسال یباز ط یخصوص نوآور

عنوان مثال به سمت اسـتفاده از مطالعـات   هباست. گسترده شده 

مختلـف   عیداده بزرگ در صنا یهابانک یبر مبنا یتجرب یلیتکم

. ورنده و ]77[کرده است دایپ شیمختلف جهان گرا یدر کشورها

 یرا مورد بررس 2008باز تا سال  ینوآور یهاهمکارانش پژوهش

  اند.قرار داده
  

  
 يهاباز در سال ي: تعداد مقاالت منتشر شده در خصوص نوآور2شکل 

  ]77[ریاخ

دهنـده آن اسـت کـه تعـداد مقـاالت      نشـان شـماره دو  شکل 

در مجمـوع   ریـ اخ یهاباز در سال یمنتشرشده در خصوص نوآور

  داشته است. یصعود یروند



  
  مهدي خالقی و مهدي الیاسی
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 يهاباز در سال ي: نوع مقاالت منتشر شده در خصوص نوآور3شکل 

  ]77[ریاخ

 یمقاالت را از لحاظ آنکـه نظـر   نیا بیترکشماره سه شکل 

بـه   ،استفاده کرده باشـند  یفیک ایو  یکم یهااز روشیا باشند و 

  کشد.یم ریتصو

  
سمت هاي اخیر در : سهم نسبی مقاالت منتشر شده سال4شکل 

  ]82[بیرون به درون و درون به بیرون نوآوري باز
  

در  قـات یتحق شـتر یدهنـده سـهم ب  نشـان شماره چهار شکل 

نسبت به سمت  ]85و  79، 54[باز یبه درون نوآور رونیسمت ب

اغلـب   نیدهـه گذشـته اسـت. همچنـ     کیآن در  رونیدرون به ب

عنـوان  هرا ب اه، بنگ%)50از  شی(بباز یدر خصوص نوآور قاتیتحق

 یهم واحـدها  یاند، گرچه معدودخود انتخاب کرده لیواحد تحل

در  یصنعت یهاخوشه ،ینوآور یهاچون افراد، پروژه لیتحل گرید

-دهیـ را برگز ]18[ و سـطح صـنعت   ییایـ مناطق مختلـف جغراف 

بـر   شتریباز ب یدر حوزه نوآور هیکه مطالعات اولی. درحال]77[اند

ـ    قیتحق یندهایفرآ  یهـا انیـ جر جیتـدر ه و توسعه نـاظر بـود، ب

ها را در قالب نتوان آیاز دل آن برخاست که م یمختلف یقاتیتحق

  :]33[کرد یبنددسته ریگانه به شرح زچند یهاانیجر

  ينوآور يسازیجهان �

و توسـعه   یفناور ق،یامروز، تحق وستهیپ یایکه در دن آنجا از

تـر شـده اسـت.    باز هم سـاده  یلذا نوآور ،تر شدهیمحصول جهان

هـا را قـادر بـه    بنگـاه  ،یامنطقـه  یبه مراکز تعال یکیزیف یکینزد

ــابرایجذبشــان مــ تیــظرف شیافــزا بــه  یدسترســ نیکنــد و بن

-ینخبگان در سطح جهان را ارتقا م نیو دانش بهتر هایستگیشا

به  ی. دسترس]19[به استخدام آنها باشد یازیبدون آنکه ن ،بخشد

و توسعه  قیتحق یسازیجهان یهامحرک نیتراز مهم یکیمنابع 

 یهـا میتـ  جـاد یا نیز ارتباطات و اطالعات نینو یهایاست. فناور

را  ینـوآور  ینـدها یو توسعه و عدم تمرکز در فرآ قیتحق یمجاز

  .]10[ممکن ساخته است

  يکار در نوآور میتقس یشیروند افزا �

و توسـعه و   قیـ تحق یسـپار به سمت برون یقابل توجه روند

 شـتر یبگونـاگون   عیارزش صـنا  رهی. زنج]38[اتحادها وجود دارد

ظهـور   لیـ دله تر شدن بیو تخصص نهیاند. کاهش هزشده تجزیه

رونـد   نیا یهااز محرک دهیچیمحصول پ یهاو سامانه هایفناور

 یمرکــز یواحـدها  نیگزیجـا  زبـا  ینـوآور  یکردهـا یهسـتند. رو 

 یقـ یتحق یهـا تیـ آنکـه بـر فعال  شود بـدون  یو توسعه م قیتحق

کار متمرکـز   و کسب یمحور و خاص واحدهایمدت، مشترکوتاه

تحـول   ینـدها ی) بر فرآ2010(و همکارانش یارونی. چ]33[باشند

باز  یوآوربسته به ن یبنگاه از نوآور کیآنها  قیکه از طر یسازمان

در  موردنیـاز . آنها تحوالت ]17[ اندتمرکز کرده ،کندیمهاجرت م

انـد.  کرده یبررس را یتیریمد یهاستمیو س یسازمان یساختارها

 یمهاجرت چهـار بعـد اصـل    نیآن است که ا انگریکار آنها ب جینتا

ـ  یهـا رد: شـبکه یـ گیبنگـاه را دربرمـ   یسازمانده  ،یسـازمان  نیب

 تیریمـد  یهاستمیو س یابیارز یندهایفرآ ،یسازمان یساختارها

 کـرد  کیـ و تحر تیریتحول را مد توانیآنها م قیدانش که از طر

 نیـ در ا یپژوهش نیعناو گریباز هم از د ینوآور یها. شبکه]17[

  .]77[روندیشمار مهب یقاتیتحق انیجر

  کاربرنقش  �

در  یانـد تـا از آزاد  شـده  کپارچـه ی ینـوآور  ندیبا فرآ کاربران

بـالقوه   یازهـا یمنظور درک ن به ینوآور هیدسترس در مراحل اول

کـاربران   یمخف یکردن دانش کاربرد کپارچهیو  انیمشتر یبعد

بـه سـمت باالدسـت     یقاتیتحق نهیزم نی. ا]76[بهره گرفته شود

، در ]75[ینوآور ندیدر فرآ شرویپ کاربرانشدن  ریبا درگ ینوآور

 یسـاز یسفارشـ  دهیـ و ا ]74[ژهیـ و یدسترس قرار گرفتن ابزارها

آغـاز   ]73[یکردن نوآور زهیهمراه مفهوم دموکراته و ب ]31[انبوه

باز است  ینوآور یقاتیتحق یهانهیاز زم یکیکاربران  یشد. نوآور

ورد پـژوهش قـرار گرفتـه    ] م71و  61، 51، 50، 44[یخوبه که ب

  .]33[است

  هکنندنیتأمنقش  �

کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است امـا   یدست نوآور نییپا

و وانهاوربکه در  یل یدارد. کارها یبر نوآور یاقابل مالحظه ریتأث
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دســت هســتند.  نیـ از ا] 64[) 2010(لهیو شــ] 53[ 2009سـال  

-یمـ  هیدر مراحل اول ینوآور ندیکنندگان با فرآنیتأم یکپارچگی

در اغلـب   ینـوآور  دعملکـر  یدر ارتقا یاقابل مالحظه ریتواند تأث

  .]40و  39[داشته باشد عیصنا

  یاهرم بعد �

 یوکارهـا بازارهـا و کسـب  هـا بـه   ها و پـژوهش تیفعال شتریب

 ریـ موجـود و تکث  یقـات یتحق یهایستگیموجود معطوف است. شا

شـان در  توان بالقوه رغمیعل د،یجد یدر بازارها یفکر یهاییدارا

اند. اغلب مورد غفلت قرار گرفته د،یجد یدرآمد یهاانیجر جادیا

، 12[رسـد ینظر مه ب یوروکار ضرکسب یهالذا تفکر درباره مدل

 یهـا یو فنـاور  یفکر یهاییدارا یرونیب یسازی. تجار]48و  13

خواهـد   هندیباال در آ لیپتانس یدارا یهانهیاز زم یکیشده  جادیا

را  یصـنعت انیـ م ی) مفهوم نـوآور 2004(. گسمن و انکل]33[بود

 یبا استفاده از منـابع  ی. آنها نوآور]34[ اندقرار داده یسمورد برر

قـرار   یبررسـ  مورد را ینوآور جیآن بر نتا ریو تأث عیصنا گریدر د

 ایـ رقابـت   یبـاز و الگـو   ینـوآور  انیـ رابطـه م  نی. همچناندداده

ها مورد یهاد مهیچسبرو و راون در صنعت ن م،یتوسط ل یهمکار

  .]77[قرارگرفته است یبررس

  ندیفرآ �

بـه درون،   رونیـ ب ینـدها یباز فرآ ینوآور یمحور ندیفرآ سه

. بـا وجـود آنکـه    ]34[همراه هستند یندهایو فرآ رونیدرون به ب

-یمشاهده م یاصل ندیعنوان فرآهبه درون ب رونیب ندیمعموال فرآ

و  انـگ یکنند. چیم لیرا تکم گریکدیندهایفرآ نیا یشود اما گاه

از دانـش   یمـ یبـه حجـم عظ   یاند که دسترسکرده ظهارهانگ، ا

-یمـ  یرونـ یدانش ب یهااز کانال یتعداد محدود قیاز طر قیعم

 نیکنـد و همچنـ   لیبنگاه را تسـه  یجیتدر یتواند عملکرد نوآور

توانـد عملکـرد   یاز دانش هم مـ  یابه محدوده گسترده یدسترس

 دیـ گویمـ نیـز  هاوسلر . ]33[بنگاه را ارتقا بخشد کالیراد ینوآور

 بنگـاه دانـش بـه بنگـاه قابـل توجـه باشـد،        یورود انیجر یوقت

دانش از بنگاه وضع خواهـد   یخروج انیجر یبرا یمقررات کمتر

بنگـاه بـا    یهـا سـبد پتنـت   تیـ فیارتباط اندازه و ک .[همان]کرد

توسـط   یرونیب یهایفناور یسازیعملکردش در اکتساب و تجار

قرار گرفته و مشـخص شـده کـه     ی) مورد بررس2007(لریچتنتیل

بـا اکتسـاب    یبنگاه ارتبـاط منفـ   یهاسبد پتنت تیفیاندازه و ک

ارتبـاط   ،سـبد  تیـ فیبـه درون) و ک  رونی(سمت بیرونیب یفناور

ـ یب یفناور یریکارگهمثبت با ب  تیـ . مفهـوم ظرف ]54[ دارد یرون

 یکنـد و برخـ  یباز برقرار م یبا نوآور یجذب هم ارتباط تنگاتنگ

-قرار داده یارتباط را مورد بررس نیا نیز ]88و  70، 19[نیمحقق

  .]77[اند

  ي نوآوري بازهاابزار �

مثـال،   یاز ابزارهـا اسـت. بـرا    یامجموعه ازمندیباز ن ینوآور

نظرشان  کند تا محصوالت موردیرا قادر م انیکه مشتر ییابزارها

-یها را قـادر مـ  که شرکت ییابزارها ایکنند و  جادیا ای بیرا ترک

افـرادی کـه   ده و یـ ا صـاحبان شان،یهاتیوب سا قیسازد تا از طر

 یکنند. گروه کپارچهیرا حل ارائه کنند راهمسائل توانند برای می

را  یواسط نـوآور  کیو ونکروق،  نیول گ،یاز دانشمندان چون س

. انـد قـرار داده مطالعـه  مورد و توسعه  قیحل مشکالت تحق یبرا

انتخـاب   ،یجلب دانشمندان داخل بنگاه به کار بـا واسـط نـوآور   

 یهـا حـل به راه یابیدست یمشکالت برا نیو تدو یمشکالت واقع

 ییخصوص شناسـا  نیبودند که در ا یمشترک یهاچالش آورانهنو

  .]33[ حل آنها هم مورد بحث قرار گرفته استشدند و راه

  نوآوري باز فرهنگ �

شـود. کـار کتـز و    یطـرز تفکـر آغـاز مـ     یباز از نـوع  ینوآور

 ی، آغـاز "اختراع نشده است نجایا") در مورد سندروم 1982آلن(

در ســال  OECD. گــزارش ]46[ بــود یقــاتیتحق نــهیزم نیــدر ا

کارکنان باید قادر  ،از آنجا که در نوآوری باز دارد کهاشاره  2008

بنگـاهی و در فصـل    ایها و در ورای مرزهـ به کارکردن در شبکه

گذاری روی کارکنـان   های همگرا باشند، سرمایهمشترک فناوری

کارکردی و یک فرهنگ نوآوری که به های میانو پرورش قابلیت

باز  ینوآور یبرا ،بها دهد یرونیب یهایستگیو شا یچگونگدانش 

است. همچنین نوآوری باز مستلزم بـاز بـودن نسـبت بـه      یاتیح

عـالوه   یفرهنگ نیچن جادینیروی کار است. ا رافیاییسیالیت جغ

 یهـا سـتم ی، سانگیزشـی  سـتم یس قیسازمان از طر یهابر ارزش

 یریـ گمیتصـم  یارهایمع ،یارتباط یهاپلتفرم ت،یریاطالعات مد

کنندگان تحـت  نیتأم تیریو مد یابیارز یهاستیلو  هادر پروژه

از  یعـوامل  یگـذار ریدرک بهتر نحوه تأث یبرا. ردیگیقرار م ریتأث

در بسـتر   یشـتر یب یهاباز، پژوهش یدست بر فرهنگ نوآور نیا

ماننـد   سـندگان یاز نو یخـ ]. بر33[انجام شـود  دیبا یشناختروان

 یانسـان  یهـا مولدر و امتا هم بر جنبه من،یورستگن، ب ر،یدوچتن

-میکـار در تـ   یبرا یاحرفه افرادکه  ییهایستگیباز و شا ینوآور

ـ با شانیروشیپ یهاباز و غلبه بر چالش ینوآور یها داشـته   دی

-یستگیاز شا لیپروفا کیکار آنها  جهیاند و نتباشند، تمرکز کرده

بـاز   ینوآور تیریرا به مد یدیجد دگاهیاست که د ازیموردن یها

 یاکند کـه افـراد حرفـه   یمطالعه آشکار م نی. ا[همان] دیافزایم

و به تعهـدات   نندیافریدانش کنند، اعتماد ب دیتوانند تولیم ورچط

  .[همان]باز بپردازند ینوآور یهامیدوجانبه در ت
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-بـاز و افـق   ينوآور نهیشیموجود در پ يهاشکاف -4

  آن يروشیپ یقاتیتحق يها

ـ   یامروزه نوآور  یقـات یتحق یاصـل  انیـ جر کیـ عنـوان  هبـاز ب

از حـوزه   یبـاز بـا کمـک دانشـمندان     یشـود. نـوآور  یشناخته م

شـکل گرفـت امـا در حـال حاضـر در       یو نوآور یفناور تیریمد

هـم مـورد    یو رفتار سازمان تیریراهبرد، مد یهااز حوزه یمجالت

 ینـوآور  اتیـ موجود در ادب یروندها لی. تحلردیگیاستناد قرار م

 .]33[ آن را هم آشکار کند ندهیآ یروندها یتواند برخیباز، م

 پیشرو عیدر صنانوآوري باز  نفوذ �

، 37[ر مانند نـرم افـزا   شرویپ عیاز صنا یاریباز در بس ینوآور

رواج  یوتکنولــوژیمخـابرات، دارو و ب  ک،یـ ، الکترون]84و  62، 42

ــزون دارد ــ]16[ روزاف ــوآور نی. همچن ــوالت و   ین ــاز در محص ب

-کپارچـه یکننده آن در کنـار  لیو نقش تکم دهیچیپ یهاستمیس
نــوع  نیــا یاجــزادر  ینــوآور و یهمکــار یبــرا ســتمیس یســاز

 توسـط جسـپر و انـده مـورد     ده،یـ چیپ یهـا ستمیمحصوالت و س

بـاز   منبـع افزار، روند در صنعت نرم .]77[قرار گرفته است یبررس

گذشـته   یگـرا انحصـار  یهابنگاه یبوده است که برخ یچنان قو

 یهـا شـگاه یهم شروع به سـاخت آزما  کروسافتیو ما SAPچون 

 یمنظور ارتقـا هب یدانشگاه یهاسیمتمرکز در پردریغ یقاتیتحق

-به درون نمـوده  رونیب ینوآور یندهایجذب آنها در فرآ تیظرف

مشارکت افراد  یهازهیباز، انگ یرافزاجوامع نرم ییایاند. رشد و پو

 یهـا بـاز در مقابـل طـرح    یهـا یجوامع و عملکرد طراحـ  نیدر ا

جوامـع و   نیـ هـا در ا توجه و نقش بنگاه نیشتریمورد ب یانحصار

 وکار باز آنها کمتر مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت   کسب یهامدل

شـده خـود    رفتـه یمستحکم و پذ گاهیبا آن جا Appleی. حت]77[

کـه بـه    یکـاربران  یخـود را بـرا   یاختصاصـ  یا فناورت ناچار شد

. در صـنعت  دیاش عادت کرده بودند، باز نماشرفتهیپ یهایفناور

مرکـز   پس،یـ لیبـاز ف  یتـوان از پـارک نـوآور   یمـ  نیز کیالکترون

و  مـنس یبـاز ز  یبرنامه نوآور راکس،یشرکت ز RARCیقاتیتحق

بـاز   یراهبرد نوآور رهمیکرد. هوگز و و یادIBMابداعات منبع باز 

 یهـا که مدل افتندیاند و درکرده یرا بررس یداروساز یهاشرکت

 نهیشـ یبـا آنکـه در پ   یفنـاور  یابیارزش یارهایجذب ارزش و مع

 یهـا بـاز شـرکت   یهستند اما در راهبـرد نـوآور   جیباز را ینوآور

 یهـا تیـ قابل جـاد یا ل،ندارند و در مقاب یچندان گاهیجا یداروساز

ـ یاطالعات ب میباز، تسه ینوآور عـدم   طیو قضـاوت در شـرا   یرون

بـاز   یهستند که در راهبرد نـوآور  یمیها مفاهدر شبکه نانیاطم

نظـر  هدر مجموع ب .]33[آنها تمرکز شده است یها روشرکت نیا

نفوذ قابل تـوجهی یافتـه    پیشرودر صنایع باز  یرسد که نوآوریم

  .است

 

 بالغ عیصناگسترش نوآوري باز در  �

 شـرفته یپ عیباز از صـنا  ینوآور ،ذکر شد شتریپطور که همان

-بالغ یـا بخـش   یهابخش یدر برخ شیشروع شد اما امروزه گرا

 یهـا تیشود تا ظرفیم دهیمتوسط هم د ای نییپا یبا فناورهای 

و لذا تعـداد   دکن یریگیباز را در خود پ ینوآور یندهایبالقوه فرآ

بـا   عیباز در صنا ینوآور ]65و  36، 14[ نیز نیاز محقق یمحدود

باز در  ینوآور . لذا]82[اندداده قرار یبررس را مورد نییپا یفناور

و  یغذا، معمـار  ،یپزشک یمهندس ،یسازنیچون ماش ییهاحوزه

 نیترکاربر محور مرسوم ینوآور گسترده شده است. نیز کیلجست

 د،یـ صـنعت سـاخت و تول   اسـت.  عیصنا نیباز در ا ینوآور شاخه

ــدر ا یخــوب یهــامثــال یورزشــ عیآسانســور و صــنا  نــهیزم نی

ــتند ــا .]44و  43، 9[هس ــنا نی ــر درگ عیص ــالوه ب ــع ــردن  ری ک

را  ییهـا تیـ فعال ،ینوآور هیشده کاربران در مراحل اول یسامانده

نـه تنهـا   در ایـن راسـتا،    اند.غاز کردهآباز  یجهات نوآور گریدر د

کنندگان شـناخته  نیکردن تأم کپارچهیموجود در بالقوه  تیظرف

ها و دالالن دانـش  تر از دانشگاهشدهیبلکه استفاده سامانده ،شده

 .]33[ توجه قرار گرفته است وردهم م

  2کوچک و متوسط يهابنگاهگسترش نوآوري باز در  �

 ینـوآور  اتیـ در ادب یتیبزرگ چند مل یهادر ابتدا تنها بنگاه

متوسط و کوچک هم در حـال   یهاباز مورد توجه بودند اما بنگاه

 یمعدود یهاخود هستند و پژوهش ینوآور یندهایباز کردن فرآ

انجـام شـده    ]90 ،78 ،59 ،49، 45، 21، 5[ در خصوص آنها نیز

از آن اسـت کــه   یمطالعـات حـاک   نیـ از ا یکـ ی یهـا افتهیاسـت. 

هـا،  دهیدانش و ا یبرا یرونیب یابیبزرگ، منبع یهابرخالف بنگاه

 دهـد یکوچـک و متوسـط را ارتقـا نمـ     یهابنگاه ینوآور لکردعم

 "متولـد شـده   یجهان" یهاناظر بر بنگاه ی. مشاهدات تجرب]77[

 یعمرشـان هـم در سـطح جهـان     هیـ که در مراحل اول ییها(بنگاه

آنهـا   یرقـابت  تیدهنده آن است که منبع مزنشان ،دارند) تیفعال

 یبرخالبته شان است. یفکر یهاییدر حفاظت و اهرم کردن دارا

بـاز بـر    یکوچـک و متوسـط بـا اسـتفاده از نـوآور      یهـا از بنگاه

و  47[ انـد از کوچک بودنشـان غلبـه کـرده    یناش یهاتیمحدود

 یمحور یستگیتواند شایمنیز  یفناور یرونیب یسازیتجار .]77

 نیباز ا یباشد. با استفاده از نوآور عیبا رشد سر ییهابنگاه نیچن

 یهـا در پر کردن فاصله خود بـا شـرکت   یکوچک سع یهابنگاه

-محـدودتر از بنگـاه   اریباز را بس یبزرگ دارند اما هنوز هم نوآور

 .]33[ برندیکار مهبزرگ ب یها

2SMEs: Small & Medium Enterprises 
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  ها از نوآوري بازي داخلی بنگاهندهایفرآپشتیبانی  �

 تیریمـد  یخود بـرا  یداخل یندهایدر حال تکامل فرآ عیصنا

هنوز  ندهایفرآ نیا البته .باز هستند ینوآورتر و کارآمدتر اثربخش

موفـق در   یهانمونه نیبهتر انیم و اختالف دارند یشیجنبه آزما

گسـترش   بـا است امـا   ادیز اریمتوسط بس یهاباز و نمونه ینوآور

اخـتالف کـاهش خواهـد     نیمختلف ا عیباز در صنا یدانش نوآور

 یهـا و سـازمان  ییاجرا رانیمد ییجاهجاب قیامر از طر نی. اافتی

تغییـرات  از جمله . ]83[ خواهد شد عیباز تسر یگر نوآورلیتسه

بـاز   ینـوآور  یموجب ارتقا که ینوآور یندهایفرآ گرفته درشکل

 افتـه یسـاختار   داًیشـد توان بـه تغییـر در فرآینـد    ، میشده است

غالب  یالدیم 90و  80که در دهه  Stage-Gateطراحی با عنوان 

 & Probeتر یتر و تعاملیتکرارتر، دیجد و معرفی روش ]20[ بود

Learn ان،یتعامل زودهنگام با مشـتر  ،روش نیا .]55[ اشاره کرد 

کنـد.  یمـ  یبانیو توسعه را پشت قیتحق یکنندگان و شرکانیتأم

ـ یب یهـا ینـوآور  یسازکپارچهی نحوه البته در داخـل بنگـاه    یرون

. ]82[ باز اسـت  ینوآور ندهیدر آ یشتریتوجه ب ازمندینهمچنان 

 یروزافزونـ  تیـ باز هم اهم ینوآور یهاتیارزش فعال یریگاندازه

 یهـا تیـ و نظـارت بـر فعال   یریـ گاندازه یهاستمیس است. افتهی

توسـعه  متناسب با خود فرآیند نـوآوری بـاز   باز  یمرتبط با نوآور

-هب یبرا هاستمیس نیا میدانیکه ماست  یدر حال. این اندافتهین

 .]28[هستند یاتیباز ح ینوآور یریکارگ

  هاي حامی نوآوري بازساختارگسترش  �

 یهـا بنگـاه  یشده است که حتـ  دهیچیمدرن آنقدر پ یفناور

را توسعه دهنـد.   دیتوانند محصوالت جدینم ییتنها هبزرگ هم ب

و توسعه و اتحادهـا   قیدر تحق یبه همکار یادیز شیگرا نیبنابرا

و  یافقـ  یبـا اتحادهـا   یعمود یاتحادها. ]38[ بوجود آمده است

 هیـ اول قـات یانـد. تحق شـده  لیـ تکم یصـنعت  انیـ م یهامشارکت

بـر   شـتر یو توسـعه ب  قیـ تحق یهادرخصوص اتحادها و مشارکت

. ]87[ مبادلــه تمرکــز داشــتند نــهیو اقتصــاد هز نــهیکــاهش هز

ارتباطـات   قیـ ارزش از طر جـاد یبر نحـوه ا  شتریب ریاخ قاتیتحق

 نـه یزم نیـ مثال خـوب در ا  کی. ]27[ تمرکز دارد یسازمان انیم

 3تـونی فـدل   نـام ه ب یرونیب نیکارآفر کیاپل است.  Ipodتوسعه 

نفـره و   35 میتـ  کیـ و مفهوم آن را توسعه داد و سپس اپل  دهیا

ــرکا ــلیاز ف ییشـــ و  Ideo ،GeneralMagic ،Connectixپس،یـــ

WebTV ستمیتوسعه س یرا برا Ipod یفنـ  یگرفت. طراح کارهب 

و  Wolfson ،Toshibaاز  یکــه اتحـــاد  Portal Playerتوســط  

3Tony Fadell 

Texas Instruments از محل  کایدالر آمر 15شد که  تیریبود مد

بزرگ در  یاتحاددر واقع، درآمد خواهند داشت.  Ipodفروش هر 

 پشت صحنه توسعه محصول اپل شکل گرفته بود.

  در نوآوري بازها دانشگاهارتقاي نقش  �

نوظهور  یهایبه فناور یابیمنظور دست ها بهدانشگاهارتباط با 

و همکارانش منافع  نیقرار گرفته است. ن یادیمورد توجه ز ارًیاخ

تـازه متولـد    یهـا بنگـاه  یرا برا راهبردی یانواع مختلف اتحادها

ها، مؤسسات با دانشگاه یراند که همکاو اظهار کرده یشده بررس

بـا   یبنگـاه و همکـار   کالیراد یو رقبا با عملکرد نوآور یقاتیتحق

 یکننـدگان و بـاز هـم رقبـا بـا عملکـرد نـوآور       نیتـأم  ان،یمشتر

هم در گزارش  OECD .]77[ دارند میبنگاه رابطه مستق یجیتدر

هـای  انهـا و سـازم  دارد کـه دانشـگاه  خود بیـان مـی   2008سال 

صـورتی فزاینـده نقـش چشـمگیری را در     تحقیقاتی عمـومی بـه  

و هـم   4عنوان منبع دانش پایـه ها، هم بهنوآوری باز بنگاه راهبرد

کنند. از این رو است که حمایت عنوان همکاران بالقوه بازی میبه

کمیـاب بـودن   توجه به ای باید ادامه پیدا کند. با از تحقیقات پایه

-و همچنین رقابـت بـرای جـذب سـرمایه     ولتیمنابع عمومی و د

ـ  د گذاری مستقیم خارجی مرتبط با تحقیق و توسعه، کشورها بای

هـای  گـذاری خـود در حـوزه   های تحقیقاتی و سرمایهتالش میان

نیاز به بازشـدگی و توسـعه کـافی ظرفیـت     از یک طرف و  خاص

، توازن ایجـاد کننـد.   از طرف دیگر هاای از حوزهجذب در گستره

 یهـا از محل بودجه شتریها بدانشگاه یمال نیأمحاضر، ت در حال

ـ ا ایـ از مناطق دن یاریاست اما رفته رفته در بس یعموم منبـع   نی

. افـت یاش، کاهش خواهد دهنده نیاثر تسک رغمیعل یمال نیتأم

هــم  GEو  مــنسیز ملــر،ی، داABBچــون  یبزرگــ یهــاشــرکت

انـد و  شـرکت مـادر خـود را کـاهش داده     یقـات یتحق یهاتیفعال

امـر موجـب    نیـ اند. اداده شیشخص ثالث را افزا یمال یهانیتأم

خواهد  شتریب یهمکار یبرا یعرصه نوآور گرانیفشار بر تمام باز

ـ در زور ETHو دانشـگاه   IBMنیبـ  دیشد. اتحاد جد  سییسـو  خی

 ؛اسـت منحصـر بفـرد    یمثال ینانو فناور نهیدر زم قاتیتحق یبرا

 یفکـر  یهـا یـی دارا یسـاز یهر دو طرف حق انتشار و تجار رایز

بـه   دنیامر موجب شـتاب بخشـ   نیشده را دارند. ا جادیا مشترکاً

را  یشود و فشار منحصر بفـرد یم قاتیتحق یسازیمسابقه تجار

را  قیـ خـود تحق  ،یباز قاتیتحق نیوارد خواهد کرد. چن IBMبر 

 قیـ تزر یانـرژ  ،نیمحققـ  یهـا میو به ت دیهم شتاب خواهد بخش

  .]33[خواهد کرد

4Basic Knowledge 
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  خدماتنفوذ نوآوري باز به حوزه  �

در محصوالت  یبر نوآور شتریب یفعل یهاکه پژوهشیدرحال

فناورانـه تمرکـز    یبر نـوآور  شتریو آنهم ب ندهایدر فرآ یو تا حد

ــوآور لیدارد، پتانســ ــزرگ ن ــوآور گــریدر د یب چــون  یمنــابع ن

ن بخـش  یعنوان بزرگترهبخش خدمات ب نیو همچن ]77[یطراح

اسـت.   مانـده  هنـوز مغفـول   ،افتهیتوسعه  یکشورهااقتصادی در 

است  افتهیتوسعه ن ینوآور یندهایبخش خدمات هنوز از نظر فرآ

 نیـ بـه ا ] 68[)2003ماننـد کـار تومکـه(    ییهـا و معدود پژوهش

در بخـش   ینوآور ندیاست. باز کردن فرآ افتهیموضوع اختصاص 

 .]33[را فراهم خواهد ساخت یدیجد یهاخدمات فرصت

از نـوآوري   يفکر هاي حفاظت از مالکیتنظامپشتیبانی  �

  باز

 یبـرا  ییهامحرک جادیا یها براپتنت تر،یبراساس نظر شومپ

 یگـذار هیاند تا آنها را به سـرما شده جادیا نانیمخترعان و کارآفر

در محافظـت نـوآوران    قیـ امر از طر نیکنند. ا بیترغ یدر نوآور

موقت  یسود انحصار یشود و آنها را از نوعیانجام م نیمقلد برابر

کـارایی قابـل تـوجهی از خـود     رونـد   نیکند. گرچه ایمند مبهره

عنوان بازار ههای فکری بداراییبازار  لهیوسه است اما ب نشان داده

 یمـ  لیـ تکم ،وارد آن خواهنـد شـد   یدیجد گرانیکه باز یجذاب

 ،یفکـر  یـی آوران دارااز جمـع  یدیوکار جدکسب یهاشود. مدل

 .]33[خواهنـد کـرد   رظهـو  دیبازار جد نیو ... در ا IPگران  مهیب

انواع متفاوتی از ابزارهای مـدیریتی   ماالًتسهیم مالکیت فکری احت

-های تحقیقاتی عمـومی نیـاز دارد. بنگـاه   ها و سازمانرا در بنگاه

جوینـد  ملی مشارکت میهای تحقیق و توسعه برنامههایی که در 

ها و یا زیرمجموعهممکن است مجبور به تسهیم مالکیت فکری با 

سـازی آن در بازارهـای   شرکای خارجی شده یا به دنبال تجـاری 

کـار ممکـن اسـت توسـط مقـررات ملـی        نیخارجی باشند ولی ا

  محدود شود.
  

  گیرينتیجه -5

بـاز در   ینـوآور  نهیشیبدان اشاره شد، پ شتریطور که پهمان

استوار شده است تا  یتیریمد اتیبر تجرب شتریدهه گذشته ب کی

 تیریمـد  نهیشـ یمـرتبط بـا پ   ینظـر  یهاانیتر به جرقینگاه عم

رسد که یکـی از مسـیرهای آتـی پیشـینه     نظر میهبو لذا  ینوآور

 ینـوآور  بیترک برایشتریب یهاتالشتحقیقاتی نوآوری باز انجام 

، ]11[یهمکـار  یهـا قالب درارزش  میو تسه جادیا اتیباز با نظر

ــهیهز ــه ن ــ، د]89و  87، 86[و ارزش مبادل ــع دگاهی ــش) (منب دان

و  66، 26[ایــپو یهــایتوانمنــد کــردی، رو]81و  35، 7، 6[محـور 

و  52[یسـازمان  یریادگی هی، نظر]25و  24[یارابطه دگاهی، د]67

  . ]77[خواهد بود] 30و  29[یقیحق یهانهیگز هیو نظر ]57

در  نـده یآ یهـا هستند که تالش نیزی دیگر هاپرسش یبرخ

، . اوالًدیـ بـه آنهـا نما   ییدر پاسـخگو  یسـع  دیباز با یحوزه نوآور

 ازیباز دارد اما همچنان ن یدر نوآور یمحور ینقش یفکر تیمالک

که قابـل تجـارت    ییهاپتنت تیکننده موفقنییاست تا عوامل تع

دار ها همچنان مشکلتپتن یگذار. ارزشگردد ییهستند، شناسا

شـوند و  یهـا گـزارش نمـ   از تعـامالت پتنـت   یاریبسـ  رایـ است ز

 یبازارهـا لـذا  دارنـد.   یاژهیو اریبس یها ساختارهادرضمن پتنت

در مـورد   یاطالعات بهتر ازمندیمدت ن انیرشد در م یبرا هیثانو

پرسش است کـه   نیهستند. دوم، پاسخ به اها پتنت یگذارارزش

 یبــرا یفکــر تیــدر حــوزه مالک رتمنــافع بــالقوه تجــا رغمیــعل

گـذاران،  سیاسـت از منظر  ایحوزه، آ نیها و تجار ادارندگان پتنت

هم نافع است؟ واضح اسـت کـه    های ملیاقتصاد یتجارت برا نیا

الزم  یریخطرپذ کیتحر یبرااز مالکیت فکری  یمحافظت حداقل

را که بر  یتمام اختراعات ،یقو یهاپتنت از طرف دیگر هماست و 

تعـادل در   یبرقـرار لـذا  کنـد.  یمـ  ریـ گنیباشـد، زمـ   یآنها مبتن

 یچالشــ ییهـا پرسـش  ،یتجمعـ  ینـوآور  یو ارتقـا  یریخطرپـذ 

 کیـ حاضـر در   هایبخش بزرگی از بنگاهها SMEهستند. سوم، 

بـاز مـورد غفلـت     ینوآور اما در حوزهدهند را تشکیل میاقتصاد 

بـاز   ینـوآور  یکه بر نافع بودن خط مش یاند. مطالعاتقرار گرفته

اند. کرده دییها را هم تأاندازه بنگاه یبودن بزرگ افعداللت دارند، ن

 رغمیـ تواننـد عل یهـا چطـور مـ   SMEحال پرسش آن اسـت کـه   

 تیریباز را مد یشان، نوآوراندازه یاز کوچک یناش یهاتیمحدود

ـ  قدرتمنـد  انیاز مشتر یبنگاه به تعداد کم کی یکنند؟ وقت -ه(ب

 ین سؤال معنای) وابسته باشد، ایطور مثال در صنعت خودروساز

موجود از جنبه فاصله تحقیقاتی  نهیشی. چهارم، پابدییم یشتریب

نکرده است. باز  یبررس یباز را به اندازه کاف یموضوع نوآورمکانی 

-میتـ  تیریدر مـد  زیچالش برانگ یتیموقع ،ینوآور ندیکردن فرآ

 دن،یبخشـ  یکنـد. انـرژ  یم جادیو توسعه، ا قیپراکنده تحق یها

تـر  خلق دانـش مشـکل   یبرا هامیت نیا یو توانمندساز یهماهنگ

و توسعه خود را بـا دو هـدف    قیبزرگ هم تحق یهااست. شرکت

 یابیدست نیو همچن شرویپ انیهدف و مشتر یبه بازارها یکینزد

 تیـ ظرف شیافـزا  قیـ به نخبگان مستعد در سرتاسر جهـان از طر 

 نیالزم است تا ا یشتریب یهااند. پژوهشکرده یالمللنیجذب، ب

را در هم ادغام کند. پـنجم هـم آنکـه هنـوز      یقاتیتحق نهیدو زم

-نیـی باز وجود ندارد که عوامـل تع  ینوآور یبرا ینگرمدل جامع

حـاکم   یهاتیو محدود عیصنا یهایژگیو ،ینوآور ندیکننده فرآ

. عالوه بر موارد فوق، ]33[را دربرداشته باشد یبر باز کردن نوآور

در نـوآوری   ریخطرپـذ  یهـا هیسرمانقش هم به  یاندهیعالقه فزا

  ].77[بوجود آمده است ]80و  58، 32، 8، 4[باز
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