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چكیده
سازمان هایی که از پس مدیریت مدل نوآوری باز برآیند ،خواهند توانست هزینه نوآوری را کاهش داده و نوآوریهایشان را زودتر به
بازار برسانند .آنها حتی خطرهای نوآوری را با دیگرانی که درکسبوکار نوآوری باز مشارکت و همراهی داشتهاند تقسيم میکنند.
شرکتها از این رهگذر میتوانند زودتر با دگرگونیهای بازار سازگار شوند و با جذب ایدههای نو در بازارهای جهانیتر و پویاتر،
رقابتی باقی بمانند .بنابراین مدیران باید پيامدهای سهمگين مدلهای کسبوکار بازار را بشناسند و زیرساختهای الزم را به
گونهای فراهم آورند که شرکتهای شان بتوانند در فضای نوین نوآوری دوام آورند و رونق یابند .نوآوری باز که در شمار پارادایمهای
نوین نوآوری تلقی میشود ،در سازمانهای توانمند چند مليتی به خوبی بكار گرفته شده و ابزارهای طرح شده در این پارادایم،
ارزشافزایی هر چه بيشتر را در بنگاهها در کنار ارتقای سطح کيفی محصوالت و رضایت باالی مشتریان پرتوقع را به دنبال داشته
است .پﮋوهش حاضر از نوع مروری است که با تعریف نوآوری باز ،ارائه الگوی مفهومی و مدلهای اجرا شده در ایران و جهان قصد
دارد ضرورت پيادهسازی این طرح را در سازمانها جهت ایجاد رضایتمندی در مشتریان و مهندسی مجدد کسب و کار سازمانی
پيشنهاد دهد .از آنجا که اکثر بنگاههای توليدی و اقتصادی بزرگ ،متوسط و کوچک فاقد واحدهای تحقيق و توسعه کاربردی برای
دستيابی به فناوریهای نوآوری محور هستند ،طرح ملی نوآوری باز با ایجاد تعاملی پویا و باز در کشور قادر خواهد بود با ایجاد
تعاملی پویا و دوسویه بين صاحبان نوآوری و کارفرمایان توليدی ،تمامی ظرفيتهای نهفته کشور به خصوص دانشگاهها ،اساتيد،
دانشجویان ،صاحبان ایدههای برتر و کارآفرینان نوآور را در خدمت حل مشكالت صنعت و توليد قرار دهد و اتصال مثلث دانشگاه،
صنعت و دولت را به ارتباط تبدیل نماید.
واژه های كلیدی :نوآوری باز ،الگوی مفهومی نوآوری باز ،اجرای نوآوری باز
مقدمه
منظور از نوآوری ،خالقيت متجلی شده و به مرحله عمل
رسيده است .پيتر دراکر 3نوآوری را همانند هر فعاليت عينی
در کنار نبوغ و استعداد ،نيازمند دانش ،توجه و سختکوشی
همه دستاندرکاران میداند .او معتقد است آنچه در ميان
کارآفرینان مشترک یافتم نه گونه خاصی از شخصيت بلكه
تعهد سيستماتيک به نوآوری بوده است[.]3

نوآوری در گذشته نيازمند اتكا به منابع فكری
درونسازمانی و تالش برای توسعه آنها و همزمان،
جلوگيری از اطالع و استفاده نيروهای بيرونی از آنها بوده
است .تمام اختراعات ،اسرار تجاری و دیگر داراییهای فكری
باارزش به شدت حفاظت و حقوق مربوطه بیهيچ گذشتی به
اجرا گذاشته میشدند تا سازمانهای نوآور بيشترین ارزش را
از نوآوریهای خود به دست آورند[ .]2مشخصه اصلی
شرکتهای نوآور ،هزینه کردن ميزانی قابل توجه از درآمد

1 .Peter Drucker
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شرکت در پروژههای تحقيق و توسعه ،استخدام نيروی کاری
نوآور با تحصيالت عالی و در برخی موارد جذب و به خدمت
گرفتن پارهوقت متخصصين خارج کشور ،توسعه مداوم بهبود
و بازنگری در کاالها و خدمات جدید و استراتﮋیهای نوین
مالكيت فكری و مبادالت پتنت میباشد[.]0
شرکتها برای افزایش شانس کاميابی خود در
کارزار نوآوری چارهای جز پيروی از رویكردی بازتر به نوآوری
و آميختن این رویكرد نوین با مدلهای کسب وکار باز و
شفاف ندارند[ .]2سازمانها دریافتهاند که به یافتن راههاى
جدید براى شناسایى نيازمندىهاى خود در جهت گسترش
تخصصها و شبكههاى ارتباطى با افراد و نهادهاى داخل و
خارج از سازمان نياز دارند .توانایى شرکتها براى دستيابى
به فناوری جدید و تطبيق آنها با نيازهایى که مشتریان
دارند ،فرصتهاى جدید سودآورى را براى شرکتها فراهم
میکنند .دانش داخلى که براى چنين فرایندهایى الزم است
براى شرکتها ارزشمند مىباشد و براى به دست آوردن
امتيازات رقابتى الزم است که در فرایند نوآورى شرکتها،
دانش محافظت شود [4و.]0
در کشور ما ،بر اساس حمایتهای صورت گرفته از
سوى دولت و مبتنی بر زیرساختهای ایجاد شده (همچون
پارکهای تحقيقاتی و مراکز رشد فناوری) ،شاهد شكلگيری
تعداد زیادی شرکتهای دانشبنيان در حوزههای متنوع
فناوری و خدمات پﮋوهشی هستيم و وضع ارتقای سطح
علمی دانشگاهها ،افزایش کمی و کيفی رشتههای تحصيلی و
فارغالتحصيالن ،ترویج فرهنگ کارآفرینی و غيره زمينه را
برای پيروی از پارادایم نوآوری باز فراهم کرده است .بعالوه،
با توجه به محدودیتهای مالی و انسانی کشور ،همچنين
تحریمهای اقتصادی و ضرورت توسعهای ،سازمانها باید
بتوانند سهم چشمگيری را در تحقق سند چشم انداز در
ابعاد علمی و اقتصادی ایفا نمایند .به همين دليل بسنده
نكردن به توان تحقيقاتی درونبخشی و بهرهگيری از توان
فناورانهی ملی ،همچنين عرضهی دستاوردهای فناورانه به
سایر بخشها ،مواردی است که در قالب نظریهی نوآوری باز
در مقابل نوآوری بسته مورد عنایت قرار گرفته است[.]0
در نتيجه میتوان گفت که روند حرکت به سمت
« نوآوری باز » هم اکنون یک عزم حرکتی در مقياس

جهانی است و امروزه شمار روزافزونی از شرکتها و سازمان
ها به این باور و تشخيص رسيدهاند که منبع سرشار
ظرفيتها و استعدادهای خالق و نوآور به صورت بالقوه در
خارج از شرکتها دست نخورده باقی ماندهاند که فعليت
بخشيدن به آنها خصوصاً برای فاز اول نوآوری و رسيدن به
اهداف نوآوری باز بسيار کارساز است.
مبانی نظری
-1نوآوری باز
2

در طول دههی  3333هنری چسبراو مالحظه کرد که
الگوی رایج نوآوری بسته شروع به تغييرکرده است .بر اساس
نظر او ،به علت ظهور عواملی همچون موارد زیر ،دوران
پارادایم نوآوری بسته به اتمام رسيده است:
• تحرک و جابهجایی افزایش یافته کارکنان ماهر و دانشی،
مهندسان کارآزموده و زبده و دانشمندان که هر روز کنترل
ایدهها و تخصصهای مالكانه را برای بنگاهها سختتر
میکرد؛
• گسترش سرمایهگذاریهای خطرپذیر و افزایش اهميت آن
به عنوان جایگزینی برای منابع اختصاص داده شده توسط
بنگاههای بزرگ به تحقيق و توسعه -که به تأمين منابع مالی
برای شكلگيری شرکتهای جدید و تالش آنها برای
تجاریسازی ایدههایی که از پﮋوهشگاههای بنگاههای بزرگ
بيرون میآمدند ،کمک میکرد؛
• امكان انتخاب و کسب فناوریهای استفاده نشده از بيرون
سازمان؛
• دسترسی افزایشیافته به همكاران بسيار توانمند برای
برونسپاری تحقيقات؛
• افزایش کيفيت تحقيقات دانشگاهی؛
• انتشار بيشتر دانش در سراسر جهان؛
• کوتاه شدن فاصلهها ،تسهيل ارتباطات و افزایش
همكاریهای مجازی به واسطه توسعهی فناورى اطالعات؛
• افزایش رقابت ميان شرکتها در بازار محصول،
• تغيير در ماهيت نوآوریها -گذشته از نوآوری فناورانه،
نوآوریهای تجاری و سازمانی ،که در الگوهای کسب و کار

2 .Henry Chesbrough
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جدید میتواند متجلی شود ،به همان اندازه در سودآوری
مهم شدهاند.
این عوامل به چرخهای که نوآوری بسته را زنده
نگه میداشت ،لطمه وارد کرد[2و8و .]3در واقع ،مكان
هندسی نوآوری در صنایعی که به نوآوری باز گرایش دارند
به ورای مرزهای پﮋوهشگاههای مرکزی تحقيق و توسعه
بنگاههای بزرگ مهاجرت کرده و در حال حاضر در ميان
شبكه فوقالذکر قرار گرفته است .مفهومی که به ظهور
پارادایم نوآوری باز کمک کرد ،مفهوم «برقراری ارتباط» ،به
صورتی همعرﺽ با مفهوم «تحقيقات» و وضع عبارت
«برقراری ارتباط و توسعه» به عنوان مكمل و حتی
جایگزینی برای «تحقيق و توسعه» بود[.]8
چسبراو و کراودر بيان میدارند که آن چه در
عرصه نوآوری بيشتر در حال ظهور است ،الگوی نوآوری باز
است ،زیرا شرکتها خود به این تشخيص میرسند که واقعاً
نه همه ایدههای خوب فقط از داخل سازمان نشأت میگيرد
و نه این که تمام ایدههای خوبی که در داخل شرکت خلق
میشوند ،صرفاً با اتكا به کانالهای بازاری شناخته شده و
جاری شرکت به صورتی موفقيتآميز بازاریابی
میشوند[.]33
نوآورى نمىتواند تنها در دپارتمان تحقيق و
توسعه داخل شرکت اتفاق بيفتد .به عنوان مثال مىتواند
توسط بنگاه از سایر شرکا خریدارى شود یا در تعامل بين
شرکتها و محيط اتفاق بيافتد .این امر منجر به طرحهایى
مىشود که در چگونگى مدیریت و درک فرایند تأﺛير دارد.
واضح است مشكلى که از این امر بر مىخيزد این است که
زمانى که فعاليت نوآورى بين تعداد زیادى از فعاالن به
اشتراک گذاشته مىشود ،تنها مدل همكارى سلسله مراتبى
کافى نيست بلكه نياز به ساز و کارهاى همكارى دیگر نيز
مىباشد .در جایى که دانش خارجى و فعاالن آن ،قسمت
وسيعى از فرایند را تشكيل مىدهند ،فرایند نوآورى یک
شرکت نياز به تطبيق با تغيير شاخصهاى فعاليت نوآورى
دارد[33و.]32
نوآوری باز استفاده هدفمند از جریان رو به داخل
و نيز رو به خارج دانش فنی به منظور تسریع روندهای
داخلی نوآوری و گسترش بازار برای استفاده خارجی از

22

نوآوریهاست .نوآوری باز موجب تعامل بيشتر ميان فعاالن
این عرصه نظير بنگاهها ،شبكه تأمينکنندگان آنها و بازار و
مشتریان میشود .با وجود آنكه کاربرد ویﮋه نوآوری باز در
صنعت و بازار میباشد ،بسياری از ساختارهای دیگر سازمانی
براحتی میتوانند اصول نوآوری باز را پيادهسازی و اجرا
نمایند[ .]0نوآوری باز بطور یكسان به شرکتهای خدماتی و
توليدی ارتباط پيدا میکند و تحقيقات مربوط به نوآوری
نباید فقط محدود به شرکتهای کوچک و متوسطی که
مشغول به فعاليتهای تحقيقی و توسعه میباشند ،گردد؛
بلكه باید در ميان شرکتها و سازمانهای مختلف پياده
شود .اهداف مرتبط با بازار معموالً انگيزه اصلی نوآوری باز
هستند .این اهداف مهمترین نيروی محرکه برای شرکتها
در به خطر انداختن سرمایههایشان ،مشارکت و همكاری با
شرکتهای دیگر و تشریک مساعی با مصرفکننده در فرایند
نوآوری میباشند .بيشتر شرکتهای کوچک و متوسط از
مجموعه گستردهای از روشها برای برطرف کردن نيازهای
مشتریان و بقا در بازار رقابت استفاده میکند .تجدید شرکت
و مهندسی مجدد کسب و کار سازمانی ،دومين انگيزه مهم
برای نوآوری باز میباشد[.]3
شرکتهایی که از نوآوری باز استفاده میکنند را
میتوان در دو گروه اصلی طبقهبندی نمود:
-3مبتكران :شرکتهایی که مجوز استفاده از نوآوریهایشان
را به شرکتهای دیگر داده و بسترهای مناسب را برای
همكاری مشترک ایجاد میکنند.
-2پذیرندگان :شرکتهایی که توليدات /فرایندهای توليدی
خود را بر اساس تجارب مبتكران انجام میدهند.
با این وجود که مبتكران بازیگران فعال این عرصه
هستند و پذیرندگان احتماالً نوآوری باز را به هيچ وجه انجام
نمیدهند ،اما وجود آنها از این جهت که مبتكران بتوانند
مجوز استفاده از نوآوریهایشان را صادر نمایند ضروری
میباشد .در واقع پذیرندگان ،استفادهکنندگان غيرفعال
پارادیم نوآوری باز میباشند[.]0
نوآوری باز پارادایمی است که فرﺽ میشود که
شرکتها میتوانند و باید با تكيه به فنآوری پيشرفته از
ایدههای خارجی و داخلی و نيز مسيرهای داخلی و خارجی
به بازار استفاده نمایند .فرایندهای نوآوری باز ترکيبی از
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ایدههای داخلی و خارجی از طریق معماری و
سيستمهاست[.]33
هدف از نوآوری باز توسعه محصول جدید از طریق
مشارکت خارجی برد-برد و رسيدن به حداکثر ارزش تجاری
سرمایهگذاری میباشد .راههای مختلفی برای همكاریهای
خارجی وجود دارد که از جمله آنها تشكيل پيمانهای
استراتﮋیک ،تشكيل کنسرسيومها ،مشارکت با دانشگاهها،
حضور فعال در نمایشگاهها ،رصد و بهرهبرداری از ژورنالها و
گزارشهای کنفرانسها میباشد[.]32
در مدل نوآوری باز مشتریها به عنوان همكار در
فرآیند تحقيق و توسعه نقش فعالی را بازی میکنند و
شرکتها بخشی از فرآیند تحقيق و توسعه را برونسپاری
میکنند[ .]30شرکتها از ایدههای خارجی استفاده کرده و
مرتباً محصوالت جدید رقبا و شرکتهای پيشرو را رصد
میکنند .سپس روی محصوالتی که موفق بودهاند،
سرمایهگذاری میکنند .در بعضی موارد هم با رقبا و دیگر
مراکز تحقيقاتی همكاری مشترک انجام میدهند .در حاليكه
در نوآوری بسته تمام مراحل در داخل همان شرکت انجام
میشد و مشتری تنها یک نقش دریافتکننده غيرفعال
محصول یا خدمات را دارا بود .شایستگی اصلی در فرآیند
نوآوری باز بر پایه مدیریت تشریک مساعی و همكاری
مشترک در انجام پروژه هاست [.]4
اجرای مدل نوآورانه بـا سيستم باز نشان میدهد
که سرمایهگذاریها باید ایدههای داخلی و خارجی و
راههـای داخلی و خارجی را به بازارهای استفادهکننده
بگشایند؛ چـرا که سرمایهگذاریها تمایل به پيشرفت
فنآوریهای خود دارند .مدل جدید نوآوری نيازمند این
است که صاحبان ایدهها و سرمایهگذاران خارجی ارتباط
منسجم و برنامهریزی شدهای داشته باشند تا اهداف کافی
برای توسعه فعاليتهایشان داشته و آن را ارتقـاء دهند،
همچنين بـه درون سرمایهگذاریها جریان بيابند و
پيشنهادات و مدلهای بازرگانی جدید را تزریق کنند .این
مدل یک مزیت اساسی دارد و آن کاهش خطا در بیتوجهی
به برنده و حمایت از بازنده است[33و .]34این مدل
سرمایهگذاریها را به تحقيقات اصلی کـه در خارج از

مرزهایشان توسعه یافته است ،نزدیک کرده و موجب بهبود
شـرایط و خنثـی شدن اقدامات غلط میشود[.]4
نوآوری باز از شرکتها میخواهد که در کسبوکار
خود از ایدهها و فناوریهای بيرونی بيشتر بهره ببرند و به
دیگر شرکتها هم اجازه دهند از ایدههای
بیاستفادهماندهشان بهرهمند شوند .شرکتها برای این کار
باید مدل کسبوکار خود را باز کنند تا ایدهها و فناوریهای
بيرونی به سادگی در آن جریان یابند و دانش درونی
بيشتری هم به بيرون راه یابد .شرکتهایی که از پس
مدیریت مدل نوآوری باز برآیند ،خواهند توانست هزینه
نوآوری را کاهش دهند و نوآوریهایشان را زودتر به بازار
برسانند .آنها حتی خطرهای نوآوری را با دیگرانی که در
کسبوکار نوآوری باز مشارکت و همراهی داشتهاند تقسيم
میکنند .شرکتها از این رهگذر میتوانند زودتر با
دگرگونیهای بازار سازگار شوند و با جذب ایدههای نو در
بازارهای جهانیتر و پویاتر ،رقابتی باقی بمانند .بنابراین
مدیران باید پيامدهای سهمگين مدلهای کسبوکار بازار را
بشناسند و زیرساختهای الزم را به گونهای فراهم آورند که
شرکتهایشان بتوانند در فضای نوین نوآوری دوام آورند و
رونق یابند[ .]2زمانی ،ایدهها فقط در شرکتهای بزرگ نمود
داشت در حال حاضر ممكن است با روند رو به رشد در انواع
تنظيمات ،اخترع افراد به شرکتهای زایش و سپس به
شرکت بزرگ تبدیل شود .این شرایط ممكن است در هر
محيط تجاری موجود باشد و محققان باید مراقب محتوای
رسمی و سازمانی که ممكن است مانع از ارتقاء و یا اتخاذ
نوآوری باز بشود ،باشند[.]30
مطالعات نشان داده است دانشگاههای کارآفرین
برتر در سراسر دنيا از این ایده جدید به شدت استقبال
نموده و به دنبال مدلهای کسب و کاری هستند تا
روانسازی و تسهيلگری الزم را در زمينه مشارکت فعال با
شرکتهای مشغول در فاز اول نوآوری را بخوبی فراهم
سازند .طرح ملی نوآوری باز با ایجاد تعاملی پویا و باز در
کشور قادر خواهد بود با ایجاد تعاملی پویا و دوسویه بين
صاحبان نوآوری و کارفرمایان توليدی ،تمامی ظرفيتهای
نهفته کشور به خصوص دانشگاهها ،اساتيد ،دانشجویان،

23

نوآوری باز و ضرورت پيادهسازی آن در سازمان ها

صاحبان ایدههای برتر و کارآفرینان نوآور را در
خدمت حل مشكالت صنعت و توليد قرار دهد [.]3
پﮋوهشگران و صاحبنظران حوزه نوآوری باز
معتقدند که دامنه وسيعی از عوامل درونی و بيرونی بر
شكلگيری نوآوری باز مؤﺛر هستند .عوامل درون سازمانی
متعددی شامل کميت و کيفيت کارکنان ،اندازه سازمان،
قدمت سازمان ،سهم بازار سازمان ،جهتگيری استراتﮋیک،
اهداف سازمان ،فرهنگ سازمانی و غيره میتوانند بر نوآوری
باز تأﺛيرگذار باشند[ .]30فلين 0و زنگر 4در سال 2330
بيان کردند که سبک مدیریت و حاکميت سازمان نيز
میتواند بر نوآوری باز تأﺛيرگذار باشد به همين دليل فرآیند
گذار به نوآوری باز باید به خوبی مدیریت شود[.]32
-2الگوی مفهومی نوآوری باز
در حالت نوآورى باز ،سازمانها محيط را براى فناوری و
دانش ،کاوش نموده و صرفاً به تحقيق و توسعه داخلى خود
وابسته نيستند .در واقع پيش شرط کليدى این است که
بنگاهها از ظرفيت جذبشان بهرهبردارى نموده تا دانش
خارجى را درونىسازى و بومىسازى نمایند[ .]38در شكل
زیر یک مدل نوآوری باز نشان داده شده است .در اینجا،
پروژهها را میتوان از منابع فناوری داخلی یا خارجی صادر
کرد و فناوری جدید میتواند در مراحل مختلف به فرآیند
بپيوندد[ .]33عالوه بر این ،پروژهها به طریقههای مختلف
میتوانند وارد بازار شوند ،مثالً از طریق تأیيد خارجی یا یک
شرکت که به صورت ریسکآميز و از پيش برنامهریزینشده،
توليد میکند .عالوه بر این پروژهها میتوانند از طریق
بازاریابی شرکت و کانالهای فروش وارد بازار شوند .برای
ایدهها راههای مختلفی وجود دارد که وارد فرآیند شوند و
راههای زیادی برای پروژه وجود دارد تا به سوی بازار سرازیر
شوند[.]33
افزایش نفوذپذیرى براى استفاده از منابع خارجى
و ایجاد تناسب بين ظرفيتها و نياز بازار و اعمال نوآورى باز
مفيد است .بنابراین شرکتها باید مرزهاى خود را براى
بهبود و تغيير عمليات خود ،توانمندى توليد و بهبود
راهبردی ،پتانسيل نوآورى و فرایند انتخاب منبع ،مدیریت
3 .Felin
4 .Zenger

کنند .تعدادى از مسائل دخيل در مدیریت نوآورى خارجى،
جستجوى فرصتها ،ارزیابى پتانسيل بازار و نوآورى از
فرصتهاى موجود ،به کارگيرى شرکاى بالقوه با انعقاد
قراردادهاى همكارى و گسترش نوآورى با شرکاى خارجى
مىباشد[.]03
0
ارنست و ليتنتالر  ،راجع به مدیریت مرزها براى
سازماندهى مناسب تحقيق کردند و بيان داشتند که در
نوآورى باز ،مدیران نياز به سازماندهى انتقال دانش با محيط
دارند و این امر در مدیریت دانش سه قسمت عمده دارد:
خرید یا ساخت دانش ،یكپارچه سازى دانش و گسترش
دانش[ .]30الفلى ،مدیرعامل شرکت پراکتر اند گمبل یكى
از پيشتازان استفاده از رویكرد نوآورى باز بيان میدارد که
چشمانداز ما ساده است؛ ما میخواهيم پراکتراند گمبل
بهعنوان شرکتی که بهتر از هر شرکتی در سطح دنيا ـ چه
در درون و چه در بيرونـ همكاری میکند ،شناخته شود .ما
میخواهيم بهترین علیاالطالق در کشف و توسعهی روابط
سودبخش دوطرفه ،با بهترین شرکا در سطح خود ،در هر
بخش از کسبوکار باشيم .در واقع ،ما میخواهيم پراکتر اند
گمبل آهنربایی برای جذب بهترینها باشد[.]03
سه عامل اساسی در هنگام استفاده از شبكه
ارتباطی به عنوان رابطی برای کسب دانش در راهبرد نوآوری
باز وجود دارد .در ابتدا الزم است شرکتها پيوندهایی ایجاد
کنند که گسترده و عميق باشد و در عين حال باید اطمينان
حاصل کنند که ارزش دانشی که رو به داخل شرکت در
جریان ا ست ،بيشتر از ارزش دانش و تجربه رو به خارج و به
سوی رقيبان احتمالی باشد .مؤلفه دیگر در مدل کسب و کار
مبتنی بر نوآوری باز این است که حاميان این شرکتها
نقش دروازهبان را در کنترل کردن ،فيلتر نمودن ،هدایت یا
تغيير محتوای اطالعات از طریق جمعآوری فعال آنها،
فرآوری و بستهبندی ایفا نمایند[.]02
تحقيقات نشان میدهند که شرکتهای فعال در
زمينه فناوری نانو و الكترونيک بطور فعال مشغول به اجرای
نوآوری باز هستند .دليل آن این است که این دو دسته
بيشتر شـرکتهای چند مليتـی بزرگ بكارگيرنده نوآوری باز
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نشریه صنعت و دانشگاه ،سال هفتم ،شماره های 20و ،20پایيز و زمستان 3030

شكل  .1مدل نوآوری باز[]11

جدول  :1نحوه اجرای نوآوری باز در سازمان
تعریف

نحوه اجرا

صاحبنظران

خرید()Purchasing

خرید فناوری (داراییهای فكری ،ﺛبت اختراعات ،کپیرایت) از منابع خارجی

[]20،24،20

اخذ مجوز ()Licensing- in

کسب یک مجوز جهت بهرهبرداری

[]20،20،24،20

سرمایهگذاری مشترک ( Joint
)Venture

تاسيس یک سرمایهگذاری مشترک در همكاری با سایر شرکتها جهت توسعه و []20،20،22
تجاریسازی فناوریها
[]20،20

بیرون به درون
درون به بیرون

سرمایهگذاری خطرپذیر Venture
))Capital

سرمایهگذاری بر فناوریهای نویدبخش خارجی مخاطرهآميز با آیندهای مبهم

برونسپاری قراردادهای تحقيق و
توسعه ()Outsourcing

خرید خدمات تحقيق و توسعه از سایر سازمانها مانند دانشگاهها ،سازمانهای []20،22،28
تحقيقاتی عمومی و خصوصی و متخصصان و مهندسان

ادغام و اکتساب (&Merging
)Acquisition

اکتساب شرکتها و یا ادغام با شرکتهای صاحب فناوریهای نویدبخش در []23
شرایطی که توسعه داخلی فناوری دشوار است

مشارکت مشتری ( Customer
)Involvement

مشارکت دادن مشتریان در فرایندهای نوآوری (تحقيقات که توسعه محصوالت بر []24،28
مبنای نظرات و اصالحات خواسته شده توسط آنها

شبكه سازی خارجی ( External
)Networking

همكاری با شرکای خارجی جهت اکتساب دانش و فناوری جدید (مشورت با []20،24
خبرگان خارجی و به اشتراکگذاری اطالعات)

فروش ()Selling

فروش فناوریهای داخلی (داراییهای فكری ،ﺛبت اختراعات ،کپیرایتها) به بازار []24
جهت کسب منافع بيشتر از آنها

اعطای مجوز ()Licensing-out

اعطای مجوز بهرهبرداری از فناوریهای درونی به شرکای خارجی به جای []20،28،20،20
تجاریسازی مستقيم توسط خود سازمان

منبع باز ()Open Source

پرده برداشتن و معرفی کردن فناوری های داخلی بدون توجه به منافع مالی مالی []24
مستقيم در کوتاه مدت

شرکتهای زایشی()Spin off

خلق شرکتهای جدید مبتنی بر دانش درونی و حمایت کامل از آنها توسط شرکت []20،20
مادر
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(که از افراد نخبه بدون نياز به استخدام آنها استفاده
مینمایند) پذیرفته شده و وارد سيستم مذکور شدهاند تا
اینكه خود این شرکتها بكارگيرنده نوآوری باز باشند .باید
اذعان داشت که اجرای سيستم نوآوری باز در اقتصادهای
در حال توسعه نيازمند درجاتی از حمایتهای دولتی
میباشد[.]00
-4مدلهای اجرایی شده در جهان و ایران
بيان نمونههایی از فراگيری رویكرد باز در زمينههای مختلف
میتواند جهت الگوبرداری در سازمانها مفيد باشد .شرکت
پراکتر اند گمبل 0در سال  3333تصميم گرفت که
رویكردش را به نوآوری دگرگون کند .این شرکت از راه
جنبشی که آن را « پيوند و توسعه» ناميد تالش کرد تا
پﮋوهش و توسعه درونزای خود را به دنيای بيرون پيوند
دهد .این جنبش بر ضرورت جستجوی ایدههای نوآورانه در
بيرون مرزهای شرکت تأکيد میکند[.]04
یونيلور سازمانيست که در حوزه بهداشت و سالمت
و همچنين مواد غذایی فعاليت مینماید و اخيراً مردم و
سازمانهای سراسر دنيا را به همكاری در حوزه نوآوری
دعوت نموده است .این سازمان عالوه بر آنكه مردم را به ارائه
ایده دعوت مینماید ،تعدادی از نيازهای خود را نيز با عموم
به اشتراک گذاشتهاست .به عبارت دیگر جمعسپاری را نيز
در بستر نوآوری باز پيادهسازی نموده است LLY .نيز دیگر
سازمانيست که اخيراً به نوآوری باز رو آورده است .این
سازمان که در حوزه دارو فعاليت مینماید ،سازمانيست
چندمليتی که در بيش از  38کشور شعبه دارد LLY .نيز
دربهای بخش تحقيق و توسعه خود را گشوده و از
دانشمندان سراسر دنيا دعوت نموده تا ایدههای نوین خود را
با سازمان به اشتراک گذارند[ .]00اپل از نظر ایجاد تغييرات
سازنده ،یكی از موفقترین سازمانهای دنيا بوده است .در
ميان همه تغييرات و توسعههایی که در ابعاد مختلف سازمان
رخ داده ،ایجاد تنوع منحصر به فرد در محصوالت و ورود به
بازارهای جدید توجه بيشتری را به خود جلب نموده است.
در حالی که در طول بيش از دو دهه ،اپل در حوزه محدودی
از بازار به طراحی ،توليد و ارائه رایانه میپرداخت .در دهه
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اخير اپل در صنایع مختلفی مانند سختافزار ،نرمافزار،
موسيقی ،ویدئو ،ارتباطات و نشر کتب الكترونيكی
موفقيتهای چشمگيری کسب کرده است .اپل توانایی
زیادی در خلق ایدههای نو با استفاده از طراحی هوشمند و
مشارکتی و به کار گيری روش نوآوری باز دارد [00و.]02
اینوسنتيو یک «بستر نوآوری باز» در کشور امریكا
است که در سال  2333تشكيل شده است و وظيفهاش
مرتبط ساختن جستجوگران و حل کنندگان (به عنوان
واسط) است و یک مجموعه خلق شده از شرکت بزرگ
داروسازی  Eli Lillyمیباشد که در حوزه نوآوری باز و
جمعسپاری پيشگام بوده و سازمانها را قادر میسازد تا
مسائل کليدی خود را از طریق اتصال به منابع متنوع نوآوری
اعم از کارکنان ،مشتریان ،شرکاء و نيز بازار بزرگ جهانی
حل مسأله ،مرتفع کنند .اینوسنتيو ،مسائل طرح شده توسط
مشتریانش را در شبكهای از متخصصان حوزههای مختلف
دانش جمعسپاری میکند تا نسبت به ارائه راه حل اقدام
کنند و در مقابل ،حلکنندگان نيز در ازای راه حلهایی که
توسط مشتریان پذیرفته میشوند ،پاداش دریافت
میکنند[.]08
طراحی مدل نوآوری در بخش هوایی (تبيين
عناصر ساختاری و کارکردها) بر پایه رویكرد نوآوری باز،
برای نيل به قابليت توسعهی یک گروه از محصوالت هوایی
پيچيدهی مبتنی بر فناوری پيشرفته یكی از مدلهای
نوآوری اجرا شده در ایران با رویكرد نوآوری باز در سال
 3033بود و تجربه موفق پﮋوهشگاه صنعت نفت ایران در
مدیریت فناوری و مالكيت فكری در سال  3033به عنوان
نمونه موفق دیگری از نوآوری باز و مدیریت مالكيت فكری
در ایران میباشد[.]03
شرکت استارتاویل با بهرهگيری از درگاه دریافت
ایده ،محرکهای نوینی را برای راهحلها و چالشهای خود
به ارمغان آورد و نيز با بيان نمودن چالشها به منظور یافتن
شرکای نوآوری بالقوه ،رویكرد نوآوری باز را مطرح کرد .شل
در مقایسه با شرکت استارتاویل از یک سامانهی
تحولآفرینان استفاده کرد که این سامانه ،بازاریابی ایدههای
خارج از سازمان در حوزه انرژی را با تكيه بر ابزار شبكههای
اجتماعی و یا نرمافزارهای ارتباطی ،جمعآوری و توزیع،
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امكانپذیر می ساخت .شرکت شل با این کار ،سعی در ایجاد
شبكهای از شرکای بالقوه تجاری داشت[ .]43تجربههای
موفق در پيروی از رویكرد باز به نوآوری گواهی بر این امر
است که این رویكرد در بافت اقتصادی کشور نه تنها قابل
اجرا ،بلكه مزیتآفرین است .البته فرآیند گذار به نوآوری باز
باید به خوبی مدیریت شود و این کار با آزمون و خطا شدنی
نيست .بكارگيری آموزههای نوین علم مدیریت نوآوری در
این زمينه میتواند بسيار راهگشا باشد.
نتیجهگیری
در این مقاله از طریق یک مطالعه مروری ،مورد بررسی قرار
گرفته است و به موضوعات نوآوری باز ،الگوی مفهومی آن،
نحوه اجرایی و مدلهای اجرا شده در ایران و جهان اشاره
شده است.
با توجه به اینكه اکثر بنگاههای توليدی و اقتصادی
کشور فاقد واحدهای تحقيق و توسعه کارند اما طرح ملی
نوآوری قادر خواهد بود این خأل را پر کند .مبتكر"طرح
نوآوری باز" بر این امر تأکيد دارد که رمز موفقيت و رشد
پایدار اقتصادهای قدرتمند و برتر جهان و بسياری از
شرکتهای موفق دهه کنونی که همزمان توانستهاند
هزینههای تحقيق و توسعه را کاهش داده و فاز تجاریسازی
و زمان ورود به بازار را به طرز چشمگيری افزایش دهند ،در
روی آوردن به طرح نوآوری باز نهفته است.
از آنجا که اکثر بنگاههای توليدی و اقتصادی
بزرگ متوسط و کوچک فاقد واحدهای تحقيق و توسعه
کاربردی برای دستيابی به فناوریهای نوآوری محور هستند،
طرح ملی نوآوری باز در کشور قادر خواهد بود با ایجاد
تعاملی پویا و دوسویه بين صاحبان نوآوری و کارفرمایان
توليدی ،تمامی ظرفيتهای نهفته کشور به خصوص
دانشگاهها ،اساتيد ،دانشجویان ،صاحبان ایدههای برتر و
کارآفرینان نوآور را در خدمت حل مشكالت صنعت و توليد
قرار دهد .کسب سهم عادالنه از تجارت جهانی مستلزم ارتقاء

قدرت رقابتپذیری توليد ملی است و این مهم در گرو
بهرهگيری از نوآوریها و فناوریهای دانشبنيان به مثابه
تنها ابزار قدرتمند شناخته شده برای استحاله پرشتاب
فرآیند توليد سنتی اکثر بنگاههای اقتصادی کشور به توليد
مبتنی بر نوآوری و فناوریهای جدید است .ﺛابت شده که
نظامهای نوآوری ،تسهيل کننده و یا سياستگذار اجرای
نوآوری هستند .بنابراین توسعه و تكامل این سيستمهای
نوآوری باز توسط شرکتها میتواند محرکی برای بكارگيری
گسترده نوآوری باز و همچنين تشویق یكپارچگی عميقتر
فعاالن پورتالهای نوآوری باز باشد.
سازمانهای خدماتی در فرایند نوآوری باز فعالتر از
سازمانهای توليدی میباشند و بيشتر به طور غيررسمی به
این کار میپردازند .مراورده ميان سازمان و کاربر منبع بسيار
خوبی برای نوآوری میباشد .پس هر چه دانش بيشتر باشد
نقش نوآوری پررنگتر میشوند .بنابراین باید به دانشگاهها به
عنوان یک جزه اصلی در بحث نوآوری در سازمان توجه شود.
پیشنهادات
محققان میتوانند از این مطالعات به منظور طراحی و
پيادهسازی رویكرد نوآوری بهرهبرند و با توجه به پارامترهای
محيطی کسب و کار و نيز متغيرهای درون سازمانی  ،مدلی
را با الزامات بومی سازمان مربوطه توسعه دهند.
بدین منظور ،ابتدا باید برای استقرار الگوی
نوآوری باز ،عوامل کليدی موفقيت و شكست آن را
پيشبينی شده ،با توجه به آن عوامل ،مدل بومیشدهای را
برای اتخاذ رویكرد نوآوری باز ارائه نمود .با توجه به بررسی
صورت گرفته در خصوص ماهيت استفاده از چنين ابزاری،
پيشنهاد میشود پياده سازی چنين الگویی در مراکز
پﮋوهشی و آموزشی مثل دانشگاهها توسعه و به اجرا درآید.
اجرای این الگوها میتواند منابع قابل توجهی از ایدهها و
فناوریها را برای این مراکز فراهم آورد و حلقه ارتباطی
صنعت و دانشگاه را محكمتر نماید.
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