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)IASP2011( مقاله پذيرفته شده در كنفرانس جهاني پاركهاي علمي- دانمارك

بنيامين مشيري

توسعه نوآوري باز 
در میان عناصر نظام 

ملي نوآوري

مقدمه:

ــرفته با نگرشي جامع به  ــرکت هاي فعال حوزه فناوريهای پیش موضوع اصلی اين مقاله جريان يافتن نوآوري باز در ش
ــت. طراحی استراتژيهای مناسب براي توسعه نوآوري باز2 و  ــرکتها اس عناصر نظام ملي نوآوري حول و حوش اين ش
نیز اتخاذ معماری متناسب در اينگونه ساختارهاي کسب و کار، منجر به ارتقاي سطح کیفي و مطلوبیت محصوالت و 

خدمات بنگاه ها گرديده و متغیرهای کالن اقتصاد منطقه ای را تحت تاثیر مثبت خود قرار خواهد داد.
ــود، در شرکت هاي توانمند چند ملیتي به خوبي بکار  ــمار پارادايم هاي3 نوين نوآوري تلقي مي ش نوآوري باز که در ش
گرفته شده و ابزارهاي طرح شده در اين پارادايم، ارزش افزايي هرچه بیشتر را در بنگاه ها در کنار ارتقاي سطح کیفي 
محصوالت و رضايت باالي مشتريان پرتوقع را به دنبال داشته است. سواالت موجود در پرسشنامه اين تحقیق در ارتباط 
با سطح نوآوري محصول، نوآوري در شرکت، ديدگاه مشتريان نسبت به سطح نوآوري و همکاران، تأثیر نوآوري بر 

متغیرهاي اقتصاد منطقه ای و عوامل کلیدي موفقیت در زمینه توسعه نوآوري باز استخراج گرديده است.

واژه های کليدی: نوآوري باز، نظام ملی نوآوري4، عوامل کلیدي موفقیت5، متغیرهاي اقتصاد منطقه اي.
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توسعه نوآوري باز در میان عناصر نظام ملي نوآوري

مقدمه اي بر مدل نوآوري باز
ــده در آنها،  ــدن چرخه عمرکاالها و فناوری بکارگرفته ش امروزه، با کوتاه تر ش
مقوله نوآوري اهمیت روزافزونی در تجارت پیدا کرده است )جاکوبي و بیلینگر، 
ــه با  ــرکتها و بنگاه ها در مقايس ــیاری از ش ــت که بس 2005(. اين بدان معنی اس
ــیار زيادتری از منابع در جهت توسعه و  ــال گذشته از مقدار بس ــت س ده يا بیس
ــه از اين طريق عايد  ــکوفانمودن درخت نوآوري تأکید می کنند. مزيتهايي ک ش

شرکتها می شود بسیار زياد است از جمله:
دسترسی بیشتر و سريعتر به منابع علمي و دانش فنی، ايده ها و حق امتیازها؛. 1
تسريع در تحقق و تکمیل فرآيندهاي نوآوري؛. 2
ــعه برای . 3 ــعه فرصت بهره مندی از حق تقدم در پروژهای تحقیق و توس توس

طرح هايی که معموالً منابع مالی کافی برای آنها وجود ندارد؛
 فرصت بهتر برای تسهیم ريسک ضرر و زيان شرايط کنونی بازار که بسرعت . 4

در حال تغییر بوده و غیرقابل پیش بینی تر از قبل می باشد؛
ــوه پروژه هاي . 5 ــه پديدآورنده انب ــان ک ــه های دانش بنی ــکیل خوش مزيت تش

سرمايه گذاری و عرصه رقابت فعاالن در صحنه  بین المللی می باشند؛
ــیاری مزايای ديگر.. 6 ــش هزينه ها و ارزش آفريني به نحو اقتصادی تر و بس کاه

ــت از: هزينه کردن میزاني قابل  ــرکت های نوآور عبارتس ــخصات اصلی ش مش
ــرکت در پروژه های تحقیق و توسعه6، استخدام نیروی کاری  توجه از درآمد ش
ــوآور با تحصیالت عالي و در برخی موارد جذب و به خدمت گرفتن پاره وقت  ن
ــعه مداوم بهبود و بازنگري در کاالها و خدمات  متخصصین خارج کشور، توس

جديد و استراتژي هاي نوين مالکیت فکري و مبادالت پتنت7.
ــت از استفاده هدفمند از جريان رو به  همچنان که می دانیم، نوآوري باز عبارتس
ــريع روندهاي داخلی نوآوري  ــل و نیز رو به  خارج دانش فني به منظور تس داخ
ــتفاده خارجی از نوآوري ها. نوآوري باز موجب تعامل  وگسترش بازار برای اس
ــبکه تأمین کنندگان آنها و بازار و  ــتر میان فعاالن اين عرصه نظیر بنگاه ها، ش بیش

ــاز در صنعت و بازار  ــود. با وجود آنکه کاربرد ويژه نوآوري ب ــتريان می ش مش
می باشد، بسیاري از ساختارهاي ديگر سازماني براحتي مي توانند اصول نوآوري 
باز را پیاده سازي و اجرا نمايند. شرکت هايی که از نوآوري باز استفاده می کنند را 

می توان در دو گروه اصلی طبقه بندی نمود:
ــتفاده از نوآوري هايشان را به  ــتندکه مجوز اس ــرکت هايی هس 1. مبتكران8 : ش
شرکت های ديگر داده و بسترهاي مناسب را برای همکاري مشترك ايجاد می کنند.
2. پذيرندگان9 : شرکت هايی که تولیدات/ فرآيندهای تولیدي خود را بر اساس 

تجارب مبتکران انجام می دهند.
ــتند و پذيرندگان احتماالً  با اين وجود که مبتکران بازيگران فعال اين عرصه هس
نوآوري باز را به هیچ وجه انجام نمی دهند، اما وجود آنها از اين جهت که مبتکران 
ــان را صادر نمايند ضروری می باشد. در  ــتفاده از نوآوري هايش بتوانند مجوز اس

واقع پذيرندگان، استفاده کنندگان غیرفعال پاراديم نوآوري باز می باشند.
با آماده شده ذهن براي ورود به بحث اصلي، پرسش اصلي اين تحقیق مطرح مي شود:

" نحوه اجراي نوآوري باز در مدل کسب و کار شرکت هاي دانش بنيان، چه نوع 
شرايطی را نياز دارد و ميزان موفقيت و تاثير راهبردهای نوآوري باز چقدر است؟ "

ــرکت ها دارد )بکمن  ــبکه ارتباطی، تأثیراتي مهم در کارکرد ش ــت ايجاد ش قابلی
ــین عقیده دارند که  ــا با اين حال پژوهش های پیش ــس چايلد، 2002(، ام و هان

ارتباطات شبکه ای بیشتر، الزاماً به نوآوري بیشتر منجر نخواهد شد.
ــه عامل اساسي در هنگام استفاده از شبکه  ما در اينجا معتقد به درنظر گرفتن س
ارتباطی بعنوان رابطی برای کسب دانش در راهبرد نوآوري باز هستیم. الزم است 
ــد. در عین حال بايد  ــرکت ها پیوندهايی ايجاد کنند که گسترده و عمیق باش ش
ــی که رو به داخل شرکت در جريان است،  اطمینان حاصل کنند که ارزش دانش
بیشتر از ارزش جريان دانش و تجربه رو به خارج و به سوي رقیبان احتمالی باشد.
ــب و کار مبتنی بر نوآوري باز اين است که حامیان اين  مؤلفه ديگر در مدل کس
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شرکت ها نقش دروازه بان را در کنترل نمودن، فیلترکردن، هدايت يا تغییر محتوای 
اطالعات )بهتر يا بدتر( از طريق جمع آوری فعال آنها، فرآوری و بسته بندی ايفا 
نمايند )بالن، 2009، ص228(. به ديگر عبارت مسأله اين است که منابع خارجی 
نوآوري چگونه به مصرف کننده نهايی منتقل می شود؟ هرقدر اصطکاك طي اين 
فرآيند بیشتر شود، از باز بودن آن کاسته خواهد شد. سطح اصطکاك مستقیماً به 
ــده توسط استفاده کنندگان نوآوري ها در خارج از  میزان بازخور مثبت اعمال ش

سیستم بستگی دارد.
فوايد حاصل از نوآوري احتماالً در خوشه های محلی بیشتر عايد می گردد، چرا 
که تأثیر شبکه ارتباطی بر نوآوري محدود به مجاورت جغرافیايی است. اينگونه 
خوشه ها بعنوان تمرکز جغرافیايی شرکت ها و موسسات بهم پیوسته در يک زمینه 
مشخص تعريف می شوند )پورتر، 1998(. برای نخستین بار مارشال )1920( به 
ــاره کرد که مناطقی که سرشار از ايده های نوآور )و دانش( هستند،  اين نکته اش
فعالیت اقتصادی را به خود جلب می نمايند. اقتصاددانان به فوايد متمرکز سازی 
در رشد اقتصادی اشاره داشته اند )رومر1987، استوارت و سورنسون 2003( که 

ــی از کاهش هزينه های تولید و حمل و نقل و متعاقباً افزايش دسترسی  اين ناش
ــروی کار متخصص و هزينه های  ــای اقتصادی بازار نی ــه بازار و صرفه جويی ه ب
کاهش يافته دسترسی به اطالعات محلی می باشد )وبر1928، روتمبرگ و سالونر 

1990، کرانگمن 1991، مسکل 2001(.
ــعه نوآوري  ــط بطور فزاينده نقش مهمی در توس ــرکت های کوچک و متوس ش
ــه در مورد  ــود در تحقیقاتی ک ــد، اما با اين  وج ــتغال ايفا می نماين ــاد اش و ايج
ــرکت ها معموالً به حساب نیامده و تجزيه و  نوآوري باز صورت می گیرد، اين ش
ــرکت های بزرگ استفاده کننده فناوری صورت می گیرد  تحلیل ها عمدتاً روی ش

)چسبرا،2003(. در اين مطالعه، ما اين شکاف تحقیقاتی را با تحلیل نوآوري باز 
صورت گرفته در شرکت های کوچک و متوسط در پارك فناوری بعنوان يکي از 

بازيگران اصلی نظام ملی نوآوري مورد هدف قرار داده ايم.
ــتر بر روي برون سپاری تحقیق و توسعه و  ــرکت های تولیدی در مجموع بیش ش
تأمین حق امتیازهاي مورد نیاز خود فعال می باشند که نتیجه آن در ارتباط با تعهد 
اين شرکت ها به تکنولوژی تعجب آور نیست و اين خصلت و ويژگي شرکتها در 
نحوه آغاز به سوي نوآوري باز است. اين يک يافته مهم است: نوآوري باز بطور 
يکسان به شرکت های خدماتی و تولیدی ارتباط پیدا می کند و تحقیقات مربوط 
ــرکت های کوچک و متوسطی که مشغول به  به نوآوري نبايد فقط محدود به ش
ــعه می باشند گردد؛ بلکه بعکس ما اختالفات فاحشی  فعالیت های تحقیق و توس

میان شرکت های کوچک و متوسط با اندازه های مختلف يافته ايم. 
ــتند. اين اهداف  ــزه اصلی نوآوري باز هس ــا بازار معموالً انگی ــداف مرتبط ب اه
ــان،  ــرکت ها در بخطر انداختن سرمايه هايش ــروی محرکه برای ش ــن نی مهمتري
ــاعي با مصرف کننده  ــرکت های ديگر و تشريک مس ــارکت و همکاری با ش مش
ــرکت های کوچک و متوسط از مجموعه  ــند. بیشتر ش در فرآيند نوآوري می باش
ــترده ای از روشها برای برطرف کردن نیازهای مشتريان و بقا در بازار رقابت  گس

استفاده می کنند.
تجديد شرکت و مهندسي مجدد کسب و کار سازماني، دومین انگیزه مهم برای 
نوآوري باز است. بسیار از موانع بر سر راه نوآوري  باز در شرکت های کوچک و 
ــط مربوط به سازمان و فرهنگ جاری در شرکت ها بوده و ارتباطی به نوع  متوس

نوآوري هاي اعمال شده ندارد.
ــق دريافتن نحوه و فضاي بکارگیری نوآوري باز در  ــا که هدف اين تحقی از آنج
ــت، موضوعات ديگری برای تحقیقات  ــرکت های کوچک و متوسط بوده اس ش
ــت با توجه به حوزه های متفاوتی که  ــتر از اين طريق مطرح می گردد. نخس بیش
در اين تحقیق مشخص شده اند، الزم است تحقیقاتی در زمینه تعیین راهبردهای 
ــط و اينکه چگونه اين  ــرکت های کوچک و متوس ــط ش ــده توس بکارگرفته ش
ــود. ديگر نتیجه اي  ــا به منابع خارجی نوآوري راه پیدا می کنند انجام ش راهبرده
ــط اتخاذ می نمائیم، اين  ــرکت های کوچک و متوس ــیم بندی ش که ما از اين تقس
ــت که تحقیق نبايد منحصراً به تفاوت هايی موجود بین شرکت های بزرگ و  اس
ــرکت های کوچک  ــک در انجام نوآوري  باز تمرکز نموده بلکه بايد نوع ش کوچ
ــط را هم مورد مطالعه قرار دهد. اين موضوع واضح است که قطعاً بیش  و متوس
ــط در زمینه توسعه راهبردهای  ــرکت های کوچک و متوس از يک روش برای ش
نوآوري باز وجود دارد، ولی ما در اينجا به کندوکاو بیشتر در مورد اين راهبردها 
ــرکت های بزرگ و کوچک  نمی پردازيم. بعالوه، اين تحقیق چگونگی تعامل ش
ــن و همکاران )2005(  ــوآوري باز را مورد مطالعه قرار نمی دهد. کريستنس بر ن
نشان دادند که شرکت های بزرگ و باسابقه و شرکت های کوچک تازه  تأسیس، 
روش های متفاوتی را برای مديريت نوآوري باز بکار می گیرند که اين بصورت 
مدل اقبال به نوآوري در آنها منعکس می گردد. بنابراين، تحقیقات آتی می بايست 
بر ملزومات نوآوري باز مبنی بر تفاوت هايی فرهنگی، ساختاری و تصمیم گیری 
ــع مختلف تمرکز يابد.  ــرکت های با اندازه های مختلف و در صناي ــرکا در ش ش
همچنین، ما در اين تحقیق چگونگی سازمان دهي شرکت های کوچک و متوسط 
برای مديريت نوآوري باز را مورد مطالعه قرار نمی دهیم. با توجه به اين موضوع 
ــاوت از مديران  ــط متف ــرکت های کوچک و متوس ــه چالش اصلی مديران ش ک
شرکت های بزرگ که خواهان رشد خطر در شرکت هايشان هستند می باشد، اين 
مبحث می تواند يک موضوع قابل توجه و بکر برای تحقیقات آتی باشد )چسبرا 

و همکاران ، 2006(. 
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روش تحقیق
ــتفاده از   در اين مطالعه اطالعات از طريق مصاحبه با متخصصین و همچنین اس
ــده است. پرسشنامه که حاوی سواالتی در مورد  مطالعات میدانی جمع آوری ش
سطح نوآوري در محصوالت، استراتژي شرکت ها در بازار، ديدگاه مشتريان اين 
ــرکت ها در مورد سطح نوآوري و کیفیت محصوالت آنها، نام تجاری و قوت  ش
ــرکت ها، سطح همکاري ها و تاثیر آنها بر اقتصاد منطقه ای بوده تجمیع و  برند ش

تحلیل شده است.
ــکل اصلی در اين تحقیق در رابطه با تشريح صريح جنبه های عملیاتی نظام  مش
ملي نوآوري و نحوه اجراي نوآوري باز در سطح فرابنگاهي و نتايج اجرايی آن، 
ــخص و نقصان در همکاري هاي میان شرکتها و اجزاي  فقدان مسیر اجراي مش

نظام بوده است.

نظام ملی نوآوري
ــبکه ای يکی از پايه های اساسی تشکیل اقتصادهای مبنی بر نوآوري  ارتباطات ش
در شرکت های با فناوری برتر)سکسنین، 1996( و زيست فناور )آون اسمیت و 
پاول، 2004( می باشد. از اين مجرا ثابت شده است که شرکت های تازه تأسیس10 
ــبکه ای موثری برقرار می نمايند تا به دانشهای مورد  در اين زمینه ها ارتباطات ش

نظر خود دستیابی پیدا کنند.
در مقیاس جغرافیايی وسیعتر، سیاستگذاران الزم است که خط مشی هايی را که 
اجازه خلق و شکل گیری نوآوري در اقتصاد ملی را می دهد مشخص و نظام مند 
ــون  نمايند. عبارت و مفهوم نظام های ملی نوآوري يا نظام های نوآوري ملی)نلس
ــده است، حاصل تحقیقات  ــاره ش 1993، مونتوبیو 1999( که به تناوب به آن اش
معاصر بر خط مشی هاي مربوط به نوآوري در سطح ملی است که در هر يک از 
کشورها در حکم مسیر استحصال و توسعه نتايج نوآوري و حمايت از موسسات 

در قالب يک شبکه برهم تنیده شده از جريان نوآوري براي خلق ارزش است.
مطالعاتی که به نقش دولتهای محلی بر توانمندسازی )يا وادارسازی( فعالیت های 
نوآوري می پردازند، بر موسساتی تمرکز دارند که نوآوري مشارکتی نظیر تحقیقات 
ــگاهی هزينه شده توسط دولت را تسهیل می نمايند. اين مطالعات همچنین  دانش
ــت هايی را تعیین و نسخه نمايند که به يک ارگان  ــعی بر اين دارند که سیاس س
سیاستگذار ملی اين اجازه را بدهد که تشکیل و جريان نوآوري را توسعه بخشد. 
ــوابق  بنابراين، درك تفاوت هايی مابین نظامهای نوآوري )و همچنین زمینه و س
ــمت پیش بینی تفاوت هايی ملل در درجه  ــن تفاوت های( می تواند راهي به س اي
ــد. اين ادراك همچنین به شناخت رابطه بین تغییرات  و ماهیت نوآوري باز باش

ــای نوآوري با تغییرات در اجرای مدلهای نوآوري باز کمک می نمايد.  در نظام ه
ــت ها بسیار واضح هستند، مانند يارانه مستقیم دولتی  در برخی موارد اين سیاس
برای تحقیقات صنعتی، يا يارانه غیرمستقیم از طريق خريد کاالهای نظامی و يا 
ــط دولت. در اينجا، به قول چسبرا )2006( دولت بعنوان »بانی  ديگر کاالها توس
خیر نوآوري« عمل می نمايد، يعنی منابع خارجی نوآوري را بدون اينکه تالشی 

برای جذب کامل اين نوآوري ها صورت دهد خلق می نمايد.
در اتحاديه اروپا يک سیاست خوشه ای ترکیبی وجود دارد که شامل سیاست های 

ملی و منطقه ای می شود. اهداف اين سیاست عبارتند از:
تکمیل گروه سیاست های ملی و منطقه ای؛. 1
تشويق و تقويت گروه سیاست های ملی و منطقه ای؛. 2
حمايت از تشکیل اين گروه از سیاست ها از طريق تقويت پايه دانش در اروپا . 3

و قادرسازی اکتشاف بهتر تحقیق نوآوري؛
تشويق و تقويت توسعه خوشه های برون مرزی نوآوري و همکاري هاي فناوري.. 4

ــطح بلوکهای ملی و منطقه ای بطور مناسب  ــت سیاست خوشه ای در س بهتر اس
تنظیم گردند )مانند اتحاديه اروپا(، شرکت های نوآور بصورت موثرتری تقويت 
شده و از طريق همکاری تعاملی و تبادلی بین خوشه ها اين خوشه ها بنحو بهتری 

بهم مرتبط گردند.

با اين وجود، تنها تعدادی از سازمان ها بعنوان عناصر موثر در فرآيندهای نوآوري 
دخالت دارند که اين نشانگر وضعیت غیرفعال نوآوري در سطح ملي بوده و نیاز 
ــوي افزايش فعالیتها و همیاريها در  به اعمال اصالحات در نظام هاي نوآوري بس
اين زمینه محرز مي گردد. شکاف میان نیاز بازار و شرکت های کوچک و متوسط 
نسبتاًً بزرگ بوده و در برخی زمینه ها حتی در حال بزرگتر شدن نیز هست، چرا 
ــوم نبوده و حمايت های  که همیاری بین بنگاههای اقتصادی و بازار خیلی مرس
ــت که تمامی شرکت ها و بنگاه ها بتوانند تجهیزات  مالی دولت به آن اندازه نیس

مدرن در جهت سوق سريعتر به  سمت نوآوري را تهیه نمايند.
ــتگذاران  ــانگر نقطه ضعف نظام ملي نوآوري و سیاس ــطح فعلی نوآوري نش س
ــاختي مانند  ــد. برخی عوامل زيرس ــت های باز می باش اين زمینه در ايجاد سیاس
ــطه های نوآوري11 و بازار مناسب برای فناوری همچنان غايب است. توجه  واس
سیاستگذاران منطقه ای بايستی به سوي ايجاد فضای مناسب و راحت برای کسب 
ــی نظام نوآوري مانند  ــاد متقابل و همیاری بین فعاالن اصل ــويق اعتم و کار، تش

دانشگاه ها و پارك های علمی و فناوری متمرکز باشد.
ــتم جريان  تمرکز فعالیت های نوآوري در يک نقطه معموال به دلیل ضعف سیس

توسعه نوآوري باز در میان عناصر نظام ملي نوآوري

درک تفاوت هایی مابین نظام های 
نوآوري )و همچنین زمینه و سوابق 
این تفاوت های( می تواند راهي به 
سمت پیش بینی تفاوت های ملل در 

درجه و ماهیت نوآوري باز باشد
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ــنهاد می گردد. وجود پرتال منفرد باعث ايجاد تعادل در  اطالعات در منطقه پیش
ــانی می شود. يک مرکز اصلی برای نوآوري بعنوان تسهیل کننده جريان  اطالع رس
ــعه عمل می کند. برای نیل  دانش بین فعاالن نوآوري نظیر تیمهای تحقیق و توس

به اين هدف استراتژی های زير را می توان اتخاذ نمود:
ــبکه های مختلف و در گروه های مشابه طبقه بندی و  • فعاالن نوآوري بايد در ش

سازمان دهی شده و در شبکه از آنها بعنوان سرگروه نیز استفاده شود.
سرگروه هر شبکه بايد به پرتال نوآوري  باز متصل گرديده و بدين طريق يک  •

شبکه چند عنصری تشکیل گردد.
در مرکز نوآوري می توان يک واسطه نوآوري ايجاد نمود که  •

ــهیل انتقال فناوری در جهت برطرف نمودن  کارکرد آن تس
نیازهای فناوری شرکت های کوچک و متوسط عضو و ارتباط 
آنها به سازمان ها و وزارتخانه های مختلف و بازار می باشد.

ــهری، پرتال  • ــبکه مديريت ش ــال نوآوري باز بايد به ش پرت
ــاوران فناوری و در صورت امکان به مراکز برون مرزی  مش

مانند وزارتخانه ها و دانشگاه های خارجی متصل گردد.
ــرد برای فناوری مورد نظر در  • در صورت عدم وجود کارب

ــعه سريع  ــور، بازاريابی برون  مرزی به منظور توس يک کش
بازار فناوری در نظر گرفته شود.

ــران عامل  ــق مصاحبه با مدي ــق از طري ــؤاالت اين تحقی س
ــخ  ــته اند پاس ــبکه نوآوري نقش داش ــرکت هايی که در ش ش
ــعی بر اين بوده که از طیف وسیعتری از  ــده است. س داده ش

ــود تا از اين راه تا جايی که ممکن است مفاد و  ــتفاده ش ــرکت های نوآور اس ش
يافته های بیشتری حاصل آيد. هدف عمده و کالن اين بوده که شرکت ها از بین 
ــرکت ها تعداد کارکنان  صنايع مختلف انتخاب گرديده و مقیاس اندازه گیری ش

آنها باشد. 

مش�وق هاي توسعه نوآوري باز در نظام ملي نوآوري 
كشورها

مدل نوآوري باز يعنی باز گذاشتن مرزهای سازمانی و دخالت فعال در تجارت 
ــرريز نتايج تحقیقاتی به خارج  ايده و فناوری در بازار فناوری و اجازه خروج س

از سازمان به سودآورترين شکل ممکن.
هدف اصلی اين تحقیق درك چگونگی کاربرد مدل نوآوري باز توسط شرکت ها 
ــاز با نظام نوآوري  ــاط بین اجرای نوآوري ب ــخیص ارتب در بعد منطقه اي و تش
منطقه ای و پرتال محلي نوآوري بوده است. ابتدا بکارگیری نوآوري باز در چند 
سازمان در منطقه مورد نظر )نظیر مرکز انتقال تکنولوژی آسیا و اقیانوسیه بعنوان 
بهترين پروژه قابل مطالعه( با استفاده از مطالعه موردی، مورد بررسی قرار گرفته 
ــرکت ها و ديگر فعاالن نظام نوآوري در چارچوب اين  ــپس ارتباط بین ش و س

تحقیق يا شبکه نوآوري تشريح گرديده است.
ــرکت های با فناوری برتر بعلت  ــان داد که میزان باز بودن مرزهاي ش تحقیق نش
ــائل قانونی  ــاختارهای نوآوري و همچنین مس نقص و عدم تکمیل برخی زيرس
محدود می گردد. اينگونه استنباط می شود که اگر سیاست های منطقه ای نوآوري 
ــاختارها و ويرايش  ــزوم ولی غايب در زيرس ــتای ايجاد عناصر مورد ل در راس
ــد، سیستم نوآوري از  ــرکت های نوآور باش زمینه های قانونی در جهت موافق ش

نوع باز را می توان در منطقه ايجاد نمود.
ــده در زمینه اجرای مدل نوآوري  تحقیق حاضر يکی از اولین مطالعات انجام ش
ــعه با نظام نوآوري تکمیل نشده می باشد. گرچه  ــورهای درحال توس باز در کش
ــرکت های بزرگ چندملیتی نظیر IBM، پروکتل اند گمبل12 و  نوآوري باز در ش

ــت، موارد ارائه شده در اين تحقیق  ــريح قرار گرفته اس Intel مورد مطالعه و تش

ــرکت های کوچک و متوسط در  ــان دهنده چگونگی کاربرد اين مفهوم در ش نش
کشورهای در حال توسعه است. اين واقعیت که شرکت های مورد تحقیق در اين 
مطالعه بیشتر بصورت تصادفی انتخاب شده اند نشان دهنده تناوب نسبی کاربرد 
اين مفهوم توسط شرکت های شهری می باشد؛ اما در هر حال الزم است مطالعات 
موردی ديگری به منظور بررسي شرکت های بزرگتر نیز انجام گیرد تا بتوان نتايج 
کلی از اين تحقیقات را در وهله اول در سطح منطقه ای استخراج نمود. بنابراين با 
درنظر گرفتن مناطق مختلف در اين مطالعه می توان نتايج کلی در مورد نظام ملی 
نوآوري و زمینه هاي پیاده سازي نوآوري باز را بدست آورد.
درجه باز بودن سیستم نوآوري در شرکت های مورد تحلیل 
ــتر با کمبود منابع در آنها ) ناکافی بودن نیروی انسانی  بیش
ــد( توضیح داده  ــهیالت تولی و همچنین محدوديتهای تس
ــود تا با اجرای استراتژی های نوآوري باز؛ اما در هر  می ش
حال الزم به ذکر است که مفهوم نوآوري باز و منافع کاربرد 
ــط شناخته نشده  ــرکت های کوچک و متوس آن در بین ش
ــت. از طرف ديگر ثابت می شود که شرکت ها در نتیجه  اس
پیگیری برطرف نمودن نیازهايشان و تجاربی که از اين راه 
بدست می آورند تکامل پیدا کرده و به سمت اجرای نوآوري 
ــانگر اين  ــاز رو می آورند. از اين روي، مطالعه فعلی نش ب
موضوع است که نوآوري  باز بعنوان يک روش فعالیت در 
فضای کاری امروزه، برای شرکت هايی که قادر به واکنش 
ــازگاری با محیط هستند مسیری اجتناب ناپذير می باشد. نشان دادن سريع و س

تحقیقات نشان می دهند که شرکت های فعال در زمینه فناوری نانو و الکترونیک 
ــتند. دلیل آن اين است که اين دو  ــغول به اجرای نوآوري باز هس بطور فعال مش
ــرکت های چندملیتی بزرگ بکارگیرنده نوآوري باز )که  ــته، بیشتر توسط ش دس
ــتخدام آنها استفاده می نمايند( پذيرفته شده و وارد  از افراد نخبه بدون نیاز به اس
سیستم مذکور شده اند تا اينکه خود اين شرکت ها بکار گیرنده نوآوري باز باشند.

ــعه در نقش  ــورهای در حال توس درك چگونگی بکارگیری نوآوري باز در کش
ــرايط مطلوب برای شرکت ها به منظور وارد شدن در  دولتهای محلی در خلق ش
سیستم نوآوري باز و هماهنگ و يکپارچه شدن با آن سیستم نهفته است. می توان 
اينگونه برداشت نمود که اجرای سیستم منطقه ای نوآوري باز در اقتصادهای در 

حال توسعه نیازمند درجاتی از حمايت های دولتی می باشد.
ــای اتصاالت از بین رفته  ــتم نوآوري باز، احی ــدف از مدل متمرکز برای سیس ه
ــتم منطقه ای است که همانا عدم جريان اطالعات و فقدان دانش عملی  در سیس
ــازی يک پرتال نوآوري  ــد. به  نظر می رسد که متمرکزس عامل اصلي آن می باش
راه حل اساسی در محیط هايی باشد که سطح ترديد و نامعلومی در آنها باالست، 
مقامات و مديران محلی نقش فعال دارند، و تعداد زيادی مراجع نیمه توسعه يافته 
ــرعت توسعه  ــگاه ها در آن وجود دارند. س حمايت کننده از نوآوري مانند دانش
سیستم نوآوري باز و نیز باز بودن مرزهاي شرکت ها مسأله اي مناسب برای تبديل 
ــت که میزان مشخصی  ــد، گرچه الزم اس نظام نوآوري منطقه اي به ملی می باش

آماده سازی و تنظیمات اولیه بر آن اعمال شود.
پرتال نوآوري باز بصورت يک مدل شبکه مارپیچ سه گانه، بر نقش برجسته مثلث 
ــگاه، صنعت و دولت در داخل نظام ملی نوآوري تأکید داشته و به اهمیت  دانش
اتصال بین اين عناصر اشاره ويژه دارد. نوآوري باز اين اتصاالت را به ارتباطات 

تبديل می کند.
نظام منطقه ای نوآوري از منظر سیستماتیک به نوآوري نگاه کرده و بر يکپارچگی 
و هماهنگی تمامی فعاالن نوآوري در داخل يک سیستم واحد در يک منطقه تأکید 

تحقیقات نشان 
می دهند که 

شرکت های فعال 
در زمینه فناوری 
نانو و الکترونیک 
بطور فعال مشغول 

به اجرای نوآوري باز 
هستند
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دارد. نوآوري باز، توضیحی بر دلیل اهمیت يکپارچگی است و رهنمودهايی را 
در جهت چگونگی بهره گیری هرچه بیشتر از آن برای همه طرفین دخیل در اين 

سیستم ارائه می دهد.
ثابت شده که نظام های نوآوري، تسهیل کننده و يا سیاست گذار اجرای نوآوري 
ــتند. بنابراين توسعه و تکامل اين سیستم های نوآوري  باز توسط شرکت ها هس
ــويق  ــترده نوآوري باز و همچنین تش ــرای بکارگیری گس ــد محرکی ب می توان
ــد. از آنجايی که شرکت های  يکپارچگی عمیقتر فعاالن پرتالهاي نوآوري باز باش
ــت خروجی در نوآوري باز  ــورد مطالعه در اين تحقیق تقريباً هیچگونه فعالی م
ــی در نتايج اين تحقیق و کاربرد آن در  ــته اند، اين امر موجب محدوديتهاي نداش
مطالعات مربوط به انجام نوآوري باز می شود. پیش از آنکه نتیجه گیری شود که 
ــد، الزم  ــورمان در واقع بصورت نیمه باز می باش اجراي مدل نوآوري باز در کش
ــت که با وسیعتر کردن دامنه تحقیقات از طريق در نظر گرفتن نمونه هايی از  اس
ــتر مورد  ــرکت های بزرگتر، فقدان اجرای بخش خروجی نوآوري باز را بیش ش

تحقیق قرار دهیم.

نتیجه گیری
ــتفاده از راهبردهای نوآوري باز را  ــعه اس ــته که توس ــعی برآن داش اين مقاله س
ــوآوري از منظر نوآوران خارجی،  ــب و کار در يک نظام ملي ن در مدلهاي کس
شرکت های کوچک و متوسط و نظام ملی نوآوري از طريق تجربی مورد بررسي 
قرار دهد. يکی از مشکالت قابل توجه در تهیه اين مقاله يافتن مدل مناسبی بود 
ــب و کار نوآوري باز را در حین ارتقای  تا چالش های اصلی مربوط به مدل کس
ــورهای درحال توسعه مانند ايران بصورت ثبت شده  نظام ملی نوآوري در کش
ــیديم که  ــتجوهای فراوان به اين جمع بندي رس ــريح کند. پس از انجام جس تش
نوآوري باز فاقد سیستم طبقه بندی بوده و نیازمند انجام کارهاي بیشتري در اين 

حوزه می باشد.
ــتر در زمینه نقش  ــری مطالعات موردی بیش ــی می تواند بر راهب ــات آت  تحقیق
ــرکت های کوچک و متوسط نوآور و همچنین بنگاه هاي بزرگ چندملیتي در  ش
ــوآوري منطقه ای، خصوصاً با دخالت دادن پارك های علم و فناوری  نظام هاي ن

صورت پذيرد.
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