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  چکیده 

ي تطبیقی  هاي ارائه شده، بحث خود را بر مطالعه هاي نوآوري و تنوع دیدگاه این مقاله ضمن مرور مختصر ادبیات سیستم

هاي نوآوري، به مبحث  هاي نوآوري متمرکز کرده، ضمن معرفی چهارچوبی براي تحلیل پویاي سیستم کارکردهاي سیستم

تحلیل طی سال هاي گذشته رویکرد نوآوري اتخاذ شده توسط ایران  ین میان،در ا. کند ، اشاره میرویکرد نوآوري باز

هاي نوآوري را از منظر رویکرد نوآوري باز ارائه  تر از کارکردهاي سیستم هاي جدید و اثربخش نهایتا برداشت. خواهد شد

کرد نوآوري باز، که منجر به ها به روی چنین برخی از عنصرهاي ساختاري نوین براي ترغیب گرایش بنگاه هم. نماید می

  .  شمرد شود را بر می هاي نوآوري می ارتقاي کارایی سیستم

  

  نظام نوآوري، رویکرد نوآوري باز، کارکردهاي سیستم نوآوري: هاي کلیدي واژه

  

  

   ه مقدم -1

اما طراحی این نظام، . ، از جمله مستلزم برخورداري از یک نظام نوآوري پویا است فناورانه -به اقتدار علمیکشور نیل 

هاي  ها و مشارکت کاري همشکل دادن به و  ،سو ي استعدادهاي ملی از یک همه بسیججز با چون سایر شئون کشور،  هم

  .بود مقرون نخواهدالزم ، با اثربخشی از سوي دیگرالمللی  بین

هاي  سو، و محدودیت فناوري از یکجویی ملی بر علم و  ي روزافزون توان صنعتی کشور، و به تبع آن، قدرت رقابت تکیه

ي فناوري و نوآوري از سوي دیگر، این دغدغه را در ذهن سیاست گذاران صنعتی  تحقیق، توسعه سرمایه گذاري دربراي  دولت

  . گویی به نیازهاي رو به افزایش را دارد یا خیر توان پاسخدستگاه هاي دولتی کند که آیا ظرفیت نوآوري  کشور ایجاد می

خصوص در قالب یک مدل تحلیل پویاي کارکرد نظام  هاي نوآوري، به حاضر ضمن بررسی مبانی نظري سیستم تحقیق

  کاو خود المللی را مورد کندو تی ملی و بینفناورانه و صنع   -گیري از پتانسیل اندیشگی، علمی نوآوري فناورانه، امکان بهره

                                                          
ي مدیریت  ي نرم دانشگاه صنعتی مالک اشتر و دانشجوي مقطع دکتري رشتهعضو هیات علمی مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناور-*و  1

  حسابداري دانشگاه عالمه طباطباییو  دیریتي م تکنولوژي دانشکده

  ضو هیات علمی مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوري نرم دانشگاه صنعتی مالک اشتر و مدرس دانشگاه عالمه طباطباییع-2

!!و حسابداري دانشگاه عالمه طباطباییمدیریت ي  عضو هیات علمی دانشکده-3
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در خصوص رویکرد نوآوري باز، سعی  (Henry Chesbrough)براو  ري چساین تحقیق، با تاکید بر نظریات هن. قرار خواهد داد

  .  هاي نوآوري از این منظر خواهد کرد ي کارکردهاي سیستم در ترجمه

  بررسی مبانی نظري و مرور ادبیات -2

  نوآوري -2-1

فرایند اختراع است که ي نخست،  مرحله: شمرد بندي، سه مرحله را براي فرایند نوآوري بر در یک طبقه) 1934(شومپیتر 

ي جدید و تبدیل آن به  ي این ایده ي دوم، فرایند نوآوري، و شامل توسعه گیرد؛ مرحله هاي نو را در برمی تولید و زایش ایده

ي اشاعه و نفوذ دادن است که در آن، محصوالت و  ي سوم، مرحله محصوالت و فرایندهاي قابل بازاریابی است؛ و مرحله

نماید و  ي اشاعه رخ می اجتماعی فناوري در مرحله - تاثیر اقتصادي. شود در سراسر بازارهاي بالقوه پخش میفرایندهاي جدید 

شوند،  هاي جدید ابداع و استفاده می گیري تاثیر یک فناوري، سنجش این نکته است که هنگامی که فناوري بنابراین اندازه

  کند؟    اقتصاد چگونه تغییر می

   :[1] کرد گونه تعریف می نوآوري را این ،یستم، دستورالعمل اسلوقرن ب پایاناما در 

ي محقق شده،  فناورانه جدید عبارت است از محصوالت یا فرایندهاي)TPPI( فرایندي محصولی یاي  فناورانهنوآوري "

  ".فرایندهاي موجود یا بهبودهاي مهم در محصوالت یا

  :[2]ست نیز به شرح زیر ا نوآوريتعریف جدیدتر  چه چنان

یک روش نوین بازاریابی، یا یک روش  ، یا فرایند جدید یا کامالً بهبودیافته،)کاال یا خدمات(یک محصول  تحقق"

  ".کار، سازماندهی محل کار، یا روابط بیرونی و  هاي کسب شیوه :سازمانی نوین در

  ي تحلیلی  عنوان یک نظریه سیستم نوآوري به -2-2

که در ) هایی ها، اشیا و عامل دستگاه(یک تعریف کلی از سیستم عبارتست از گروهی از اجزا [3]کاران از منظر برگک و هم

از نظر کارلسون و استنکیویز  . گیرند، یعنی کار کردن براي یک هدف مشترك یا کارکرد کلی یک مقصد مشترك قرار می خدمت

توسعه، : دها که در راستاي تحقق یک کارکرد کلی، شاملها و نها بازیگران، شبکه: اجزاي یک سیستم نوآوري عبارتند از [4]

. کنند و فرایندهاي جدید مشارکت می) کاال و خدمات(برداري از محصوالت  اشاعه و بهره

سیستم ممکن است اشاره بر اقدام جمعی و هماهنگ داشته باشد، ولی یک سیستم نوآوري ابتداً یک  مفهوماگرچه 

این بدان معنی . دهیم اري که براي نمایش و فهم پویایی و کارایی سیستم مورد استفاده قرار میي تحلیلی است، یعنی ابز نظریه

در عوض، این سیستم . باشد یافته وجود داشته صورت کامالً توسعه شود الزاماً نباید به است که سیستمی که روي آن تمرکز می

  . ور باشدممکن است با تعامالت بسیار ضعیفی میان عناصر آن، در حال ظه

هاي تکاملی منجر  هاي نهادي در ترکیب با نظریه هاي اخیر، نظریه اند، در طول دهه یافته [5] که نلسون و نلسون گونه آن

  . اند گیري رویکرد سیستم نوآوري شده به شکل

تارهاي اقتصادي نهادها و ساخ تمامتواند به  یک سیستم نوآوري می: اند تبیین کرده[6]چه ادکوییست و لوندوالو چنان

یک : دارد  بیان می [7] که فریمن چنان آنگذارند، تعریف شود؛  گیري تغییر فناورانه در جامعه اثر می که هم بر نرخ و هم جهت

ها و تعامالت آن آغازیدن، وارد  ي نهادها در یک بخش عمومی یا خصوصی که فعالیت شبکه"... سیستم نوآوري عبارت است از 

" .شود را موجب می هاي جدید ي فناوري و اشاعه کردن کردن،اصالح

هاي ملی نوآوري،  سیستم: است که بعضاً عبارت است از مفاهیم مختلفی از سیستم نوآوري در ادبیات مطرح شده

 فنی   ـ  هاي اجتماعی مفاهیم سیستم. هاي فناورانه هاي بخشی نوآوري و تولید، و سیستم اي، سیستم منطقه نوآوريهاي  سیستم

، استوار است (TIS)هاي نوآوري فناورانه سیستممحور مفهوم هم بر  [8]کاران برگک و همي  مقاله. دیگري نیز مطرح هست

) در قالب دانش، محصول و یا هر دو(ـ فنی که بر توسعه، اشاعه و استفاده از یک فناوري مشخص  هاي اجتماعی یعنی سیستم

  . است متمرکز شده
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یافته، بلکه شامل  انه نه تنها شامل عناصري است که منحصراً به فناوري مورد عنایت تخصیصنوآوري فناور هاي سیستم

  . ي عناصري است که بر فرایند نوآوري آن فناوري تأثیر دارند کلیه

 اي از عناصر شبکه": کنند گونه تعریف می را این "سیستم فناورانه"نام  مفهومی به[4]از سوي دیگر، کارلسون و استنکیویز

کارگیري  و درگیر در تولید، اشاعه و به... نهادي خاص   صنعتی تحت یک زیرساخت/ي اقتصادي در حال تعامل در منطقه

  ".فناوري

هاي  ي زیرسیستم تالشی ابتکاري است که به تحلیل همه "سیستم نوآوري"مفهوم [9]کاران از منظر هکرت و هم

، مستقیم یا غیرمستقیم، تعمدي یا غیر تعمدي، به ظهور و تولید نوآوري کمک اجتماعی، بازیگران، و نهادهایی که به هر صورتی

ممکن است  ،کند هایی نوآوري را پرورش داده، یا از آن ممانعت می چه بدانیم چه نوع از فعالیت چنان. پردازد میکنند،  می

. شکل دهیمخواه  کاري کرده و به صورت دل صورت ارادي فرایندهاي نوآوري را دست بتوانیم به

تعریف شود که در  افزار سازمانافزار و  افزار، نرم عنوان ترکیب موفق سخت تواند به نوآوري می  [10]از نظر اسمیت و کالمن

. باشد تواند اشاره داشته افزار به عناصر مختلف سیستم نوآوري می آن، سازمان

مفید است که در قالب : دندار اد یادگیرنده بیان میسازي اقتص اي به نام جهانی در نوشته  [11]یگو آرچیبو لوندوال

ها  یک سیستم نوآوري ترکیبی است از بخش. هاي نوآوري بیاندیشیم ي خاصی از سیستم عنوان نسخه به "هاي فناوري سیستم"

دانشی مرتبط کنند و زیرساخت  هاي رفتاري را تبیین می اي از نهادها و مقررات که قاعده هاي به هم مرتبط، مجموعه و شرکت

  . با آن

اي از محصوالت جدیـد و جاافتـاده    مجموعه: کند گونه تعریف می سیستم بخشی نوآوري و تولید را این [12]از سوي دیگر مالربا 

اي از عوامل که تعامالت بازاري و غیربازاري را براي خلق، تولید و فروش آن محصوالت انجام  هاي خاص و مجموعه براي استفاده

 "اقتصاد تکـاملی "به نوآوري، از نظر مفهومی از نگرش  مندنظامهاي داراي نگرش ، مانند بسیاري از دیدگاهدیدگاهاین  .دهند می

  .است نشأت گرفته "هاتئوري سیستم"و نگرش 

 "هاي نوآوري خاص فناوري سیستم"هاي فناوري را  ي خود سیستم در مقاله [9]کاران چنین هکرت و هم هم

(Technology Specific Innovation Systems (TSIS))  نامند می.  

  

  کارکردهاي یادشده از سیستم نوآوري خاص فناوري در ادبیات  -3-2

 :هاي نوآوري وجود دارد سه دلیل براي اتخاذ رویکرد کارکردي نسبت به سیستم [9]کاران به نظر هکرت و هم

  . کند پذیرتر می هاي مختلف نهادي را امکان آوري با چینشهاي نو ي کارایی میان سیستم نخست، این منظر انجام مقایسه

   .کند هاي نوآوري را مقدور می کننده  تري براي نگاشت تعیین ي سیستماتیک دوم، منظر کارکردي شیوه

چنین ابزاري  گذاري، هم ي روشن از اهداف سیاست سوم، منظر کارکردي از این استعداد برخوردار است که یک مجموعه

  .کند، را تبیین کند این اهداف را ممکن می که تحقق

است،  هاي نوآوري زیادي از آن یاد شده ترین کارکردي که در مطالعات سیستم اساسی  [11]و آرچیبوگی به نقل از لوندوال

  . ي رویکرد سیستم نوآوري قرار دارد این فعالیت در هسته. است "یادگیري تعاملی"یا  "یادگیري"فعالیت 

نهادهـا بـا تـأمین اطالعـات، از عـدم      : شـوند  هاي نوآوري را یادآور می سه کارکرد نهادها در سیستم [13]جانسون ادکوئیست و 

  . کنند کنند؛ و براي نوآوري مشوق فراهم می ها را مدیریت می کاري کاهند؛ تعارضات و هم ها می قطعیت

ي تکاملی تمیز  هاي کلیدي مطرح در نظریه هاي نوآوري را براساس واژه کارکردهاي متفاوت سیستم [14] کلوي مک

  : دهد می

 ؛ )وراثت(حفظ و انتقال اطالعات  

؛)جهش(شود  تولید چیزهاي تازه که به تنوع منجر می

انتخاب اصلح(ها  انتخاب میان گزینه.(
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اهمیت . حفظتنوع، انتخاب و : هاي ضروري در داخل سیستم نوآوري با اصول اساسی اقتصاد تکاملی رابطه دارد فعالیت

  . خصوص مورد تأکید است سازي به شبکه

  :شمرد مبتنی بر مرور ادبیات، هشت کارکرد سیستم نوآوري را برمی ، [15]جانسون 

ها در کار نوآوري  هایی براي درگیر شدن شرکت تأمین مشوق  

 سرمایه و شایستگی(تأمین منابع(  

 گیرند کار می ها به بازیگران منابع را در آنتأثیرگذاري بر سمت و سویی که (هدایت سمت و سوي جستجو(  

 ها پذیري اقتصادي آن شناسایی امکانات و احتماالت فناورانه و امکان(تشخیص پتانسیل رشد (  

 تسهیل تبادل دانش و اطالعات  

ایجاد بازار /تحریک  

مـل کـرده و یـا    کـه دیگـران چگونـه ع    ي ایـن  طور مثـال عـدم قطعیـت دربـاره     به(هاي اجتماعی  کاهش عدم قطعیت

  ) دهند العمل نشان می عکس

    تـأمین  (شـود، برانگیختـه شـود     مقابله با مقاومت به تغییر، که ممکن است وقتی یک نوآوري بـه جامعـه معرفـی مـی

  ).مشروعیت براي نوآوري

  : [16]تایی کارکردها به پنج کارکرد کاهش یافت  در یک کار تجربی که به دنبال کار جانسون انجام شد، فهرست هشت

 تولید دانش جدید  

 هدایت سمت و سوي فرایند جستجو  

 تأمین منابع  

 انداز به شکل تبادلی از اطالعات، دانش و چشم(تسهیل ایجاد تأثیرات اقتصادي مثبت بیرونی(  

گیري بازار  تسهیل شکل

وري نیازمند ابزارهایی هستند نتیجه گرفتند که فرایندهاي امروزي نوآ [10]گذارانه، اسمیتز و کالمن  از یک منظر سیاست

  :که کارکردهاي زیر را پشتیبانی کنند

 مدیریت سطوح تماس  

ها ي نوآوري[ها ساختن و سازماندهی سیستم [  

آموزي  تدارك سکویی براي یادگیري و تجربه  

 تأمین زیرساختی براي هوشمندي استراتژیک  

داز ان  ي چشم تحریک برشماري و تبیین تقاضا، استراتژي و توسعه  

 تحریک و تسهیل جستجو براي کاربردهاي ممکن

  

    [9]کاران بندي و پیشنهادشده توسط  هکرت و هم هاي نوآوري، جمع ي کارکردهاي سیستم مجموعه -1-3-2

  هاي کارآفرینانه  فعالیت: کارکرد اول

تم نوآوري اساسی کارآفرینان براي عملکرد خوب سیس. هیچ سیستم نوآوري بدون وجود کارآفرینان متصور نیست

  ـ و بهره هاي واقعی براي تولید  ها و بازارها به اقدام نقش کارآفرینان، تبدیل پتانسیل نهفته در دانش جدید، شبکه. هستند

هاي  اندازي از فرصت واردهایی باشند که چشم- توانند یا تازه کارآفرینان می. وکاري است هاي جدید کسب ـ فرصت جستن از 

هاي  گیري از توسعه وکار خود را براي بهره اي که استراتژي کسب هاي جاافتاده بازارهاي جدید دارند یا شرکتوکاري در  کسب

  . اند جدید دگرگون ساخته
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که از ترکیبات جدید دانش فناورانه، کاربردها   هاي بزرگ، جویانه کارآفرینان براي مواجهه با عدم قطعیت تجربیات مخاطره

. ي نخستین و اصلی کارایی یک سیستم نوآوري است وجود کارآفرینان فعال، شاخصه. د، ضروري استشو و بازارها حاصل می

  .ماند، دالیل آن را باید در شش کارکرد دیگر یافت وقتی فعالیت کارآفرینانه جا می

  

  ي دانش  توسعه: کارکرد دوم 

 [17]طور مثال، لوندوال به. ایند نوآوري قرار داردگونه که پیش از این اشاره شد، سازوکارهاي یادگیري در قلب هر فر همان

 ".ترین فرایند، یادگیري است ترین منبع در اقتصاد مدرن، دانش است و از همین قرار، مهم بنیادي": دارد گونه بیان می این

ي از طریق یادگیر"این کارکرد . نیاز هستند ي دانش در داخل سیستم نوآوري، پیش بنابراین، تحقیق و توسعه و توسعه

  . گیرد را در بر می "یادگیري از طریق انجام"و  "جستجو

  :اي براي نگاشت این کارکرد در طول زمان عبارت است از سه شاخص نمونه   [18]از نظر زنگویل و کانتور

  هاي تحقیق و توسعه پروژه.1

ثبت اختراعات .2

گذاري در تحقیق و توسعه سرمایه.3
  

  ها  ق شبکهي دانش از طری اشاعه: کارکرد سوم

  . ها تبادل اطالعات است کارکرد اساسی شبکه[4]براساس نظر کارلسون و استنکیویز
  

  هدایت جستجو : کارکرد چهارم

هاي مختلف فناورانه وجود دارند، تمرکزهاي خاص  جا که منابع همیشه محدود هستند، مهم است که وقتی گزینه از آن

وقتی خلق دانش . هاي منفرد باقی خواهد ماند ین انتخاب، منابع ناکافی براي گزینهبدون ا. تر انتخاب شوند براي تحقیقات بیش

: اصطالحات[عنوان ایجاد تنوع فناورانه در نظر گرفته شود، کارکرد چهارم نمایانگر فرایند انتخاب خواهد بود به) کارکرد دوم(

  . ]ي تکاملی است شده از نظریه تنوع و انتخاب، وام گرفته

ته باشیم که هدایت جستجو تنها موضوع تأثیرگذاري بازار یا دولت نیست؛ این کار اغلب یک فرایند تعاملی و به یاد داش

کنندگان از فناوري و بسیاري از سایر بازیگران است که در آن،  کنندگان فناوري، استفاده ها میان تولید تجمیعی از تبادل ایده

  . ر استخود فناوري یک امر ثابت نبوده بلکه یک متغی
  

  گیري بازار  شکل: کارکرد پنجم

: دارد گونه بیان می موضوع را این نای [19]روزنبررگ. هاي جاافتاده است فناوري جدید اغلب دچار مشکل رقابت با فناوري

، خام شوند ي یک نوآوري جدید تشخیص داده می دهنده عنوان تشکیل ها براي اولین بار به بسیاري از اختراعات در روزي که آن"

شوند؛ بنابراین،  گیرند، سازگار می ها قرار می هاي پایانی، که نهایتاً در آن ها، ضرورتاً، با بسیاري از استفاده آن ".و ناکارا هستند

ي فناوري تحت  اشاعه. ها ممکن است مزیت خیلی کمی، یا شاید مزیتی در حد صفر را نسبت به فنون موجود، ارایه کنند این

  .تاً کند خواهد بوداین شرایط ضرور

  بسیج منابع : کارکرد ششم

  . ها در سیستم نوآوري، ضروري هستند ي فعالیت اي براي همه عنوان یک ورودي پایه ي انسانی، به منابع، هم مالی و هم سرمایه

  

  مقابله با مقاومت نسبت به تغییر /ایجاد مشروعیت: کارکرد هفتم

ند، این فناوري نوین باید بخشی از یک رژیم جاافتاده شود، یا حتی بتواند اگر یک فناوري بخواهد خوب توسعه پیدا ک

  . کنند مخالفت می "تخریب خالق"هایی با عالیق مشترك اغلب با این نیروي  گروه. یک رژیم جاافتاده را مضمحل کند
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شود، کارکردهاي  هده میگونه که مشا همان. است ارائه شده 1هاي نوآوري در جدول  ي تطبیقی کارکردهاي نظام مقایسه

. اي از نظرات پیشینیان است بندي پسندیده ، جمع [8]کاران مندرج در شماي تحلیلی برگک و هم

  
  

  هاي نوآوري ي تطبیقی کارکردهاي نظام مقایسه:  1جدول 

  ردیف

  

برگک و 

  2008کاران هم

هکرت و 

  2007کاران هم

جاکوبسون و 

  2004کاران هم
OECD 1999  2001جانسون

ادکوییست و 

  1997جانسون

کلوي مک

1997  

لوندوال

1992  
  

  ي دانش توسعه  ي دانش توسعه  1
تولیـــد دانـــش 

  جدید
  

انجام تحقیقات و 

  نوآوري
  

تولیـــــــــد 

ـاي   چیزهــــ

  جدید

یـــادگیري 

  تعاملی
  

  دهی به بازار شکل  2
ــه  شــکل ــی ب ده

  بازار

تســـــــــهیل 

  گیري بازار شکل

ــا   ــک یـ تحریـ

  ایجاد بازار
          

  بخشی  مشروعیت  3
ــ   روعیتمشـــــ

  بخشی
  

ــا   ــه بــ مقابلــ

ــا   ــت بـ مقاومـ

  تغییر

          

4  
ي برونگــی  توســعه

  اقتصادي
  

تسهیل برونگـی  

  اقتصادي
            

  بسیج منابع  5
بسیج منابع مالی 

  و انسانی
  تامین منابع  تامین منابع

ي نیـروي   توسعه

  انسانی؛

تسهیل، هدایت و 

ي  تــامین بودجــه

تحقیقـــــــات و 

  نوآوري

        

6  
ــمت   ــاثیر برســ تــ

  جستجو
  ایت جستجوهد

هــدایت ســمت 

  جستجو

هــدایت ســمت 

  جستجو
          

7  
هـــــاي  فعالیـــــت

  کارآفرینانه

ــه ــوزي از  تجرب آم

  کارآفرینی
  

ــامین مشــوق  ت

بـــــــــــراي 

درگیرشـــــدن 

ــرکت ــا در  ش ه

  نوآوري

        تامین مشوق  ارتقاي کارآفرینی

8    
ي دانـش از   اشاعه

  طریق شبکه
        انتشار فناوري    

  شــــبکه

  سازي

9        
تشـــــــخیص 

  پتانسیل رشد
          

10        
تسهیل تبـادل  

  دانش
    

حفـــــــظ و 

ـال  انتقـــــــ

  اطالعات

    

11        

ــدم   ــاهش ع ک

ــت  قطعیــــــ

  اجتماعی

  
ــدم   ــاهش ع ک

  قطعیت
      

12            

مـــــــدیریت 

هـا و   کـاري  هم

  تعارضات

      

13          
  سیاست

  گذاري کلی 
        

14          
ــاال و   ــد کـ تولیـ

  خدمات
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15              
انتخاب میـان  

  ها گزینه
    

   

  ي تحلیل پویایی کارکردي سیستم نوآوريشمایی برا -4-2

 "یک دستورالعمل- هاي بخشی نوآوري ها و کارکرد نظام تحلیل پویایی"تحقیقی را تحت عنوان  [3]کاران برگک و هم

ي جدید تحقیق خود را مجددا  این تیم نسخه. هاي بخشی نوآوري ارایه کردند منتشر کرده و در آن شمایی را براي تحلیل نظام

کنند و امیدوارند این  طرحی را براي تحلیل ارایه می ایشان. [8]هاي نوآوري عرضه نمودند و براي تحلیل نظام 2008 در سال

هاي نوآوري خاص، براي تشخیص موارد سیاستی خاص، و  گذاران براي تحلیل سیستم چنین سیاست طرح توسط محققان، هم

  . نیز وضع اهداف سیاستی مورد استفاده قرار گیرد

نخست، یک رویکرد سیستماتیک گام به گام براي تحلیل . این راستا، مشارکت علمی ایشان، یک مشارکت دوگانه است در

دوم، و بسیار مهم، . کنند هاي نوآوري، توصیف و ارزیابی کارایی و مشخص کردن امور سیاستی کلیدي را وصف می سیستم

دهد، که  ري و پویایی یک سیستم نوآوري را مورد عنایت قرار میهاي ساختا کنند که نه فقط ویژگی چارچوبی را ارایه می

پردازد که  شود، می یاد می "کارکردها"ها با نام  جا از آن چنین به بررسی پویایی برخی از فرایندهاي کلیدي، که در این هم

کارکردها، . سیستم نوآوري مؤثر هستندهاي نوین، و بنابراین، کارایی  برداري از فناوري صورت مستقیم بر توسعه، اشاعه و بهره به

چنین مقایسه میان  اند و مبنایی را براي ارزیابی کارایی، هم از تعدادي از رویکردهاي سیستمی مختلف به نوآوري ترکیب شده

  . آورد فراهم می  هاي نوآوري گوناگون در قالب پویایی سیستم سیستم

  

  هاي نوآوري اي نظامي مدلی براي تحلیل پویاي کارکرده ارایه -1-4-2

ما به شدت نیازمند آنیم که هم سرعت و هم سمت و سوي نوآوري و تغییر : اعتقاد دارند که [9] کاران هکرت و هم

ي  گیریم، منظور توسعه کار می هنگامی که مفهوم تغییر فناورانه را به. ها را مدیریت کنیم فناورانه را تحت تأثیر قرار داده و آن

است  ي فناوري در تعامل با سیستمی که فناوري در دل آن جا گرفته ي آن نیست، بلکه توسعه دامنه کم فناوري در معناي

  . نامند می فرایند نوآوريایشان این فرایند تعاملی و مرکب را . منظور نظر است

داد تغییراتی در  رخ. کند میکه تغییر فناورانه پایدار شود، تغییر فنی به تنهایی کفایت ن براي این: دارد عنوان می [20]جیل 

ـ اجتناب  هاي صنعتی  کنندگان، مقررات، و شبکه هاي مورد استفاده توسط مصرف چون شیوه ابعاد اجتماعی فناوري ـ هم

. ناپذیرند 

تر به درك این معنا  گذاري هر چه بیش هم جوامع علمی و هم جوامع سیاست: دارند بیان می [21]ساگار و هولدرن 

. هاي نوآوري هستند ي سیستم هاي ناشی از آن، نتیجه تغییر فناورانه و نوآوري رسند که می

جا که تغییر فناورانه یک فرایند پویاست، که نیاز به دگرگونی سیستم نوآوري دارد، یعنی سیستمی که نوآوري در  از آن

گیري آن را  را بفهمیم و بهتر بتوانیم جهت دهد، بنابراین یک رویکرد پویا نسبت به سیستم نوآوري نیاز است تا آن  آن رخ می

جا این است که از طریق کاربرد چهارچوب سیستم نوآوري، از نوع مطالعات نوآوري،  ي اساسی مطرح در این ایده. هدایت کنیم

  . توان آموخت تر می کنند، بیش ي آغاز تحلیل انتخاب می عنوان نقطه ي کارآفرینانه را به که شرکت، یا پروژه

که  "هایی فعالیت"این است که تحلیل تغییر فناورانه باید بر نگاشت سیستماتیک  [9]کاران  ي محوري هکرت و هم هاید

ها داراي کارکرد  جا که این فعالیت از آن. شوند، متمرکز باشد دهند و به تغییر فناورانه منجر می هاي نوآوري رخ می در سیستم

ي نوآوري است، هستند، از نظر جاکوبسون و برگک  تولید و اشاعه: ري، که عبارت ازدر مشارکت براي تحقق اهداف سیستم نوآو

. شوند می خوانده هاي نوآوري کارکرد سیستمها،  این فعالیت [22]
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از آن یاد  "کارکرد"جا با نام  ـ که در این کنند که هفت فرایند کلیدي  چهارچوبی را ارایه می [8]کاران برگک و هم

شمرند، که همان کارکرد  را برمی -هاي نو دارند تأثیرات مستقیم و فوري روي توسعه، اشاعه و استفاده از فناوري ـ و است  شده

گذاران  در قالب این فرایندهاست که  ممکن است نیاز باشد سیاست. کلی سیستم نوآوري فناورانه است که در باال تعریف شد

بنابراین . نیست) ها و نهادها شامل بازیگران، شبکه(یر چینش ساختاري عناصر مداخله کنند و این مداخالت الزاماً شامل تغی

رویکرد کارکردي نسبت به یک سیستم نوآوري، به جاي تمرکز بر دینامیک تنها در قالب عناصر ساختاري، داللت بر یک تمرکز 

دهد  این رویکرد به ما اجازه می: این استدر واقع منفعت اصلی . است دارد دست آمده چه واقعاً در سیستم به روي دینامیک آن

. هاي کارکردي تنظیم کنیم که ساختار را از محتوي جدا کنیم و بتوانیم هم اهداف سیاستی و هم معضالت سیاستی را در قالب

  

  
  [8]کاران  شمایی براي تحلیل پویایی کارکردي سیستم نوآوري، برگک و هم: 1شکل 

  

ي مورد تمرکز  ي شروع براي تحلیل است، یعنی تعریف سیستم نوآوري فناورانه گام نخست شامل مشخص کردن نقطه

در گام . کنیم را مشخص می) ها و نهادها شامل بازیگران، شبکه(در گام دوم، عناصر ساختاري این سیستم نوآوري . براي مطالعه

چه را که واقعاً در این سیستم  خواهیم آن ا میبا تحلیلی از کارکردها، ابتد. کنیم سوم، از ساختار به سوي کارکردها حرکت می

  شده شود را در قالب هفت فرایند کلیدي مشخص کنیم، و در نتیجه به یک تصویر از الگوي کارکردي محقق نوآوري انجام می

رم یک گام گام بعدي، یا گام چها. شود رسیم، یعنی هر کدام از این کارکردها در حال حاضر در این سیستم چگونه انجام می می

شوند و اهداف فرایندي را در قالب یک الگوي  دارند انجام می چقدر خوبکنیم این کارکردها  هنجاري است؛ ما ارزیابی می

کنیم که یا توسعه به سمت یک الگوي کارکردي  در گام پنجم، سازوکارهایی را مشخص می. کنیم وضع می "مطلوب"کارکردي 

توانیم امور سیاستی کلیدي مرتبط  گاه ما می آن. کند یا از آن جلوگیري می) راند پیش می آن را به(کند  مطلوب را تحریک می

  . کننده را مشخص کنیم که گام ششم و نهایی تحلیل است گیري با این سازوکارهاي انگیزاننده و یا پیش

گر باید انتظار تعداد زیادي رفت  لیلبرعکس، تح. رود صورت خطی پیش نمی البته باید یادآوري کرد که در اغلب اوقات تحلیل به

  . صورت پی در پی ذکر شد براي آسان شدن کار، این شش گام را به. باشد ها در طول فرایند تحلیل را داشته و برگشت میان گام
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  رویکرد نوآوري باز -5-2

 [23]کاران جی وست و هم .است اما از منظري دیگر، پارادایم جدیدي از نوآوري با عنوان نوآوري باز به تازگی ظهور یافته

هاي کلیدي اوایل و  ي فناوري پدر تاریخ صنعتی، چگونگی توسعه  (A. Chandler, 1977-1990)کنند که چندلر نقل می

. هاي بزرگ متنوع اقتصادي امریکا و اروپا را برشمرد هاي تحقیقات صنعتی در داخل بنگاه اواسط قرن بیستم توسط دپارتمان

ها را از طریق اقتصاد مقیاس و اقتصاد  راه با ادغام عمودي، از تحقیق و توسعه تا توزیع، این بنگاه ع سازي، هماین چنین متنو

  .  تنوع  به مزیت رقابتی رساند

  :رو، استراتژي با خود ذهنیت معینی را آورد هاي پیش کنند که در میان این شرکت ایشان استدالل می

  ".آمیز مستلزم اعمال کنترل است نوآوري موفقیت": دارد جود دارد که بیان میواقع این است که یک نگرش سنتی و 

رس بودن و  تواند از کیفیت، در دست کس نمی اتکا باشند، زیرا هیچـ  کند که شدیداً خود ها توصیه می این پارادایم به سازمان

  [24].نجام شود، باید خودتان آن را انجام دهیدخواهید چیزي درست ا هاي دیگران مطمئن باشد؛ بنابراین اگر می ظرفیت ایده

ي پایانی  ي صنعتی امریکا در دهه ي خود از شیوه ي نوآوري باز، بر اساس مطالعه براو،  مبتکر نظریه اما به هر حال، چس

  .بود قرن بیستم به این نتیجه رسید که این مدل به حد نهایت خود رسیده

دهد، اما پارادایم نوین  شومپیتر را تشکیل می "تخریب خالق"قلب مفهوم  "آفرینیکار"و  "نوآوري"که  ضمن توجه به این

ارزد که مدل  از اینرو، براي درك نوآوري باز، می. قرار دارد "نوآوري بسته"در جهاتی در تباین با مدل سنتی  "نوآوري باز"

  .نوآوري بسته را مختصرا مرور کنیم

ي  چون عوامل زیر، مدل رایج نوآوري بسته در طول دهه علت ظهور عواملی هممالحظه کرد که به  [24]براو  هنري چس

  :است شروع به تغییر کرده 1990

ي کارکنان ماهر و دانشی، مهندسـان کـارآزموده و زبـده، و دانشـمندان کـه هـر روز        جایی افزایش یافته تحرك و جابه

  کرد؛ میتر  ها سخت هاي مالکانه را براي بنگاه ها و تخصص کنترل ایده

عنـوان جـایگزینی بـراي منـابع اختصـاص داده شـده        ـ به هاي خطرپذیر، و افزایش اهمیت آن  گذاري گسترش سرمایه

هـا   هاي جدید و تالش آن گیري شرکت که به تامین منابع مالی براي شکل -هاي بزرگ به تحقیق و توسعه  توسط بنگاه

؛[25]کرد آمدند، کمک می هاي بزرگ بیرون می گاههاي بن هایی که از پژوهشگاه سازي ایده براي تجاري

هاي استفاده نشده از بیرون سازمان؛ امکان انتخاب و کسب فناوري

سپاري تحقیقات؛ کاران بسیار توانمند براي برون دسترسی افزایش یافته به هم  

افزایش کیفیت تحقیقات دانشگاهی؛

تر دانش در سراسر جهان؛ انتشار بیش

ي  ي توسعه واسطه هاي مجازي به کاري ها، تسهیل ارتباطات و افزایش هم شدن فاصله  کوتاهIT؛

ي اروپـا، و وضـع    طـور مثـال بـر اثـر آزادسـازي بـازار در اتحادیـه        ها در بازار محصـول، بـه   افزایش رقابت میان شرکت

هاي رقابت؛ سیاست

ها  تغییر در ماهیت نوآوريó هاي کسـب و کـار    هاي تجاري و سازمانی، که در مدل ، نوآوريگذشته از نوآوري فناورانه

...اند؛ و تواند متجلی شود، به همان اندازه در سودآوري مهم شده جدید می

  .داشت، لطمه وارد کرد اي که نوآوري بسته را زنده نگه می این عوامل به چرخه

ولی براي موفقیت در . روها و امکانات درونی بوددر مکتب قدیمی تحقیق و توسعه، نوآوري کامالً داخلی و متکی به نی

کاري با نوآوران  اجتماعی، مدل جدیدي از تحقیق و توسعه مورد نیاز است که مستلزم مشارکت و هم-هاي اقتصادي عرصه

  .است ها گسترده و توزیع شده بسیاري است که دانش جامعه در میان آن
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اند که  رسیده  ي درونی، به این نتیجه ها روي تحقیق و توسعه گذاري رمایههاي نوآور موفق، براي افزایش بازگشت س سازمان

ي خود را  هاي غیرقابل استفاده گونه که فناوري هاي بیرونی تکمیل نمایند؛ همان ي داخلی خود را با فناوري باید تحقیق و توسعه

  .نیز باید به متقاضیان بیرونی عرضه نمایند

نگر به نگاهی  از یک دیدگاه درون - ها بزرگ در حال طی کردن یک جابجایی در نگرشهاي  تحقیق و توسعه در سازمان

هاي تحقیقاتی درونی، از  هاي مورد نیاز خود را، گذشته از تالش باشد، به صورتی که فناوري می -نگر است تر برون که بیش

هاي بیرونی و حتی رقبا  یقاتی، سایر سازمانهاي تحق هاي نوپا، تآمین کنندگان، کنسرسیوم ها، شرکت از دانشگاه "اي شبکه"

هاي  در واقع، مکان هندسی نوآوري در صنایعی که به نوآوري باز گرایش دارند به وراي مرزهاي پژوهشگاه .[26]تامین کنند

هومی مف. است الذکر قرارگرفته ي فوق هاي بزرگ مهاجرت کرده و در حال حاضر در میان شبکه ي بنگاه مرکزي تحقیق و توسعه

و وضع عبارت  "تحقیقات"عرض با مفهوم  ، به صورتی هم"برقراري ارتباط"که به ظهور پارادایم نوآوري باز کمک کرد، مفهوم 

  [25].بود "(R&D)تحقیق و توسعه"جایگزینی براي  به عنوان مکمل و حتی  "(C&D)برقراري ارتباط و توسعه"

سازي  ها روي چگونگی یکپارچه هاي داخلی آن ورزند، ولی تیم ادرت میي داخلی مب ها کماکان به تحقیق و توسعه سازمان

این کار بعضا با کمک ابزارهاي . کنند هاي در حال ظهور در خارج از سازمان در محصوالت موجود خود کار می فناوري

  [26].شود سازي انجام می سازي و شبیه ي مدل پیشرفته

در این رویکرد، یکی از . طوف به اختراع مجدد تحقیق و توسعه استنوآوري باز هم یک فلسفه و هم یک شیوه، مع

هاي جدید از طریق ایجاد آگاهی رقابتی با هدف  بانی فناوري هاي جدید مراکز تحقیق و توسعه و دفاتر طراحی، دیده مسئولیت

. هاي مورد عالقه است در حوزه  ي فناوري آوري اخبار مربوط به توسعه جمع

ها براي سود بردن از نوآوري و هم یک مدل شناختی براي خلق، تفسیر و تحقق این  ک مجموعه از شیوهنوآوري باز هم ی

گذاري دولتی و  هاي سرمایه براي مثال، براي بیش از پنجاه سال آژانس. ها جدید نیستند برخی از این مدل. ها است شیوه

بانیان "این همان کاري است که چس براو از آن با عنوان . ندا گذاري کرده بنیادهاي غیرانتفاعی براي تحقیقات علمی سرمایه

  [23]. کند یاد می "خیر نوآوري

هر چیزي که . ها و محصوالت است ها، فناوري فرایند نوآوري باز، مستلزم باز کردن مسیرها براي به جریان درآوردن ایده

مدیران فنی در اجرایی کردن رویکرد نوآوري باز، پیدا  چالش. گیرد جلوي این جریان را بگیرد، جلوي کل جریان نوآوري را می

کارگیري  به. هاست که براي حفظ جریان اطالعات، باید باز شود و باز بماند انداز و شیوه کردن موانع، و ایجاد تغییراتی در چشم

  .  کند اصول و فنون مدیریت دانش کمک مؤثري به برقراري این جریان دانشی می

توانند هم از داخل و هم از خارج بنگاه نشأت بگیرند؛  هاي ارزشمند می کند که ایده ونه تصور میگ نوآوري باز این

توانند به بازار راه پیدا کنند، از مسیرهاي خارج از  هاي خود بنگاه می هاي درونی از طریق کانال طور که ایده چنین، همان هم

  [25]. تواند این هدف را دنبال کنند بنگاه هم می

ـ که در  هاي درونی و مسیرهاي داخلی به سمت بازار  رویکرد نسبت به نوآوري، همان سطح اهمیت را براي ایدهاین 

نوآوري باز در  [23].هاي بیرونی و مسیرهاي خارجی به سمت بازار ـ قائل است که براي ایده ي پیشین نوآوري رایج بود  دوره

که حتا  است، و این صورتی گسترده در مغزهاي مردمان توزیع شده به کند که دانش مفید، اي خود فرض می باورهاي ریشه

عنوان یک فرایند محوري در نوآوري، منابع دانش بیرونی را شناسایی کرده،  اي باید به هاي تحقیق و توسعه توانمندترین سازمان

. کند چون یک سیستم باز برخورد می مپارادایم نوآوري باز با تحقیق و توسعه ه. شده و آن را به ثمر بنشانند "وصل"به آن 

ي داخلی منجر  هاي تحقیق و توسعه سازي عمودي است که در آن فعالیت هاي یکپارچه پارادایم نوآوري باز اغلب بر خالف مدل

  .شود شود و سپس توسط خود بنگاه در بازار توزیع می ي محصوالتی در درون می به توسعه

ـ از  هاي متنوعی رشد کند  زد، حاال ممکن است در قالب مجموعه هاي بزرگ جوانه می  هایی که روزي فقط در بنگاه ایده

هاي فناوري و مراکز رشد، تا  بعضا مستقر در پارك óپاي مبتنی بر فناوري پیشرفته  هاي تازه مخترعان منفرد بگیرید تا شرکت

   [23]...بزرگ تثبیت شده وهاي  هاي زایشی بنگاه ها، تا شرکت مؤسسات تحقیقاتی وابسته به دانشگاه
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 OECD  ي خاصی  گذارانه هاي سیاست هاي جهانی نوآوري داللت دارد که شبکه خود بیان می 2008در گزارش سال

  [27]:دارند

ها، هـم  صورتی فزاینده نقش چشمگیري را در استراتژي نوآوري باز بنگاه هاي تحقیقاتی عمومی به ها و سازمان دانشگاه  

از ایـن رو اسـت کـه حمایـت از تحقیقـات      . کننـد  کاران بالقوه بازي می عنوان هم اي و هم به دانش پایه عنوان منبع به

گـذاري   چنین رقابت براي جـذب سـرمایه   و هم) دولتی(با فرض کمیاب بودن منابع عمومی. اي باید ادامه پیدا کند پایه

هـاي   گذاري خود در حـوزه  تحقیقاتی و سرمایه هاي مستقیم خارجی مرتبط با تحقیق و توسعه، کشورها باید در تالش

  . ها، توازن ایجاد کنند اي از حوزه ي کافی ظرفیت جذب در گستره خاص، در مقابل  نیاز به بازشدگی و توسعه

هـا و مرزهـا ممکـن     سازي در وراي حـوزه  هاي کالس جهانی کماکان مهم خواهند ماند ولی یکپارچه ها و شبکه خوشه

هـاي دانشـی و    اسـتعداد بـراي نـوآوري بـه چگـونگی جریـان      . هاي متفاوتی باشد ها و شایستگی است مستلزم میانجی

ها  ي خوشه هایی براي پرورش و یا توانمندسازي توسعه بنابراین سیاست: ها به هم بستگی دارد چگونگی اتصال سیستم

  . هاي کالس جهانی الزم است و شبکه

هاي تحقیقـاتی عمـومی نیـاز     ها و سازمان ی از ابزارهاي مدیریتی را در بنگاهتسهیم مالکیت فکري احتماالً انواع متفاوت

بـا   IPجویند ممکن است مجبور بـه تسـهیم    ي ملی مشارکت می هاي تحقیق و توسعه هایی که در برنامه شرکت. دارد

کـار ممکـن    ایـن  سازي آن در بازارهاي خارجی باشند ولـی  ها و یا شرکاي خارجی شده یا به دنبال تجاري زیرمجموعه

  . است توسط مقررات ملی محدود شود

هـا و در   ، بخـش ]ي بنگـاهی [هـا و در وراي مرزهـا   جا که در نوآوري باز کارکنان باید قادر به کار کردن در شبکه از آن

کـارکردي و  -هـاي میـان   گـذاري روي کارکنـان و پـرورش قابلیـت     هاي همگرا باشـند، سـرمایه   فصل مشترك فناوري

  چنـین نـوآوري بـاز مسـتلزم بـاز بـودن نسـبت بـه سـیالیت          هم. ، حیاتی است"فرهنگ نوآوري"و یک پذیري  تحرك

  . جغرافیایی نیروي کار است

براي نوآوري، بر تحقیق  ]دولتی[تر حمایت عمومی هنوز بیش. ي نوآوري تأکید دارد هاي گسترده نوآوري باز بر ویژگی

  . ـ ران متمرکز است هاي نوآوري مشتري  غیرفناورانه و سایر شکل تر بر نوآوري و توسعه ونوآوري فناورانه و کم

هـاي   تر حمایت دولتی براي نوآوري هنوز بنگـاه   کند، بیش درگیر میهاي خدماتی را که نوآوري باز بنگاه در عین حالی

  . است ساخت و تولیدي را هدف گرفته

مثالً از (ایجاد تقاضاي بازار براي نوآوري متمرکز است تر بر  ي نوآوري و کم تر برطرف عرضه گذاري بیش توجه سیاست

  ).طریق تدارکات دولتی

هـا و   که منافع ملی را باید از طریق رفت وبرگشـت  تر باید باز باشد در عین حالی هاي ملی تحقیق و توسعه بیش برنامه

ري باز، سؤال کسب منافع ملـی  چنین در موقع گرایش به رویکرد نوآو هم. هاي تسهیم هزینه تضمین نمود نامه موافقت

نفعـان   باید براي ذي ]نوآوري باز[منافع ملی بالقوه . کند ها بروز می ي بنگاه مرزي زیست بوم نوآورانه-از سرریزهاي فرا

. ها در میان گذاشته شود عمومی به نمایش درآمده و با آن

قابل استفاده در نسـل آتـی نـوآوري ضـروري     هاي  ها و بهترین شیوه ایجاد یک پایگاه دانش قوي براي تدوین سیاست

هـا و   گذارانه و تـدوین نسـل آتـی سیاسـت     هاي سیاست هم چنین، یک پایگاه دانش قوي براي شناسایی داللت. است

.هاي نوآوري ضروري است بهترین شیوه

OECD هاي آینده پاسخ دادن به موارد فوق خواهد بود کند که کارش در طول سال اظهار می.  

  ي پارادایم نوآوري باز چیست؟ حرف تازه  -1-5-2

شرکت، . کرد هاي پیشین نوآوري، دانش بیرونی، نقشی مفید، ولی مکمل بازي می سازي که در تئوري تفاوت نخست این

اي    هاي تحقیق و توسعه هاي داخلی شرکت، هدف مرکزي مطالعه بود، مانند پژوهشگاه بل و پژوهشگاه محل نوآوري، و فعالیت
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هاي  سازي چه از دانش درونی در مفهوم اما در نوآوري باز، دانش بیرونی نقشی معادل آن. ري که از آن الگو گرفته بودندبسیا

  . کند شود، ایفا می پیشین حاصل می

صورتی اثربخش غیاب هر سنجش خطایی در ارزیابی  هاي پیشین نوآوري به ي تمایز دوم این است که تئوري نقطه

  ). چه خطاي نوع اول و چه خطاي نوع دوم(دانند  و توسعه را مفروض میهاي تحقیق  پروژه

ماند که انجام شود، و دلیلی هم وجود  اي رد شده باشد، کار دیگري در مورد آن نمی ي تحقیق و توسعه چنانچه یک پروژه

  . باشد داشتهاي که منجر به قطع پروژه شده، وجود  ندارد که ظنین باشیم که خطاي سیستماتیکی در ارزیابی

راکاهش دهد، که  "مثبت غلط"شد که شانس خطاي نوع یک یا  فرایندهاي نوآوري در واقع طوري مدیریت می

احتمال یک . کل فرایند تحقیق و توسعه را طی کند، به بازار برود و شکست بخورد  توانست در حالی رخ دهد که یک پروژه می

دارد که تالش براي  گونه بیان می شد، هر چند که تئوري آماري این ته نمیمهم پنداش "منفی غلط"خطاي نوع دوم یاخطاي 

هاي  ها نوعاً فاقد فرایندي براي مدیریت پروژه و شرکت. کند کاهش خطاي نوع اول، سهواً شانس خطاي نوع دوم را زیاد می

  . اي منفی غلط بودند تحقیق و توسعه

. شود در شرکت متمرکز می R&Dهاي  ست که بر ارزیابی پروژهدر نوآوري باز، مدل کسب وکاري، ابزار شناختی ا

کند و  شود مشخص می می "وجور جفت"وکاري  هایی را که با مدل کسب عنوان یک معاضد شناختی، این مدل شناختی، پروژه به

تواند کماکان وجود  میها  طرف نیست؛ تعصب این ارزیابی بی. کند آید را جدا می وکاري جور در نمی هایی را که با مدل کسب آن

درستی دنبال کمینه کردن وقوع خطاي مثبت غلط هستند، یک شرکت گوش به زنگ،  ها به که شرکت در حالی. داشته باشد

ها ارزش مناسبی را به خود اختصاص  چنین باید فرایندهاي اضافی را براي مدیریت خطاي منفی غلط اعمال کند تا از آن هم

  [23].ها تشخیص دهد کاري جدید را از آنهاي کسب و مدل دهد و بازارهاي بالقوه و
  

  تحلیلی از رویکرد نوآوري اتخاذ شده توسط ایران -2-5-2

کشورمان ظرف سی سال گذشته، بر اساس سنت جاري کشورهاي پیشرو در طول قرن بیستم، آگاهانه یا غیر آگاهانه، در 

گیري نیز نائل  چون سایر کشورها، به دستاوردهاي چشم است و هم ل کردهي تحقیق و توسعه، رویکرد نوآوري بسته را دنبا عرصه

اما باید . هاست چه اگر امروز چیزي براي عرضه در میادین علمی و فناورانه وجود دارد، از محل همین تالش است؛ چنان شده

انداز  هاي مندرج در سند چشم ه آرمانتوان در قالب این پارادایم ب مالحظه نمود که با تغییر برخی از شرایط، آیا کماکان می

اقدام در قالب . کند که این نوع نگاه به فرایند نوآوري، حاال چه موانعی را بر سر راه توسعه ایجاد می دست یافت؟ و این1404

متوسط  هاي پارادایم نوآوري بسته، در سطح صنایع غیرنظامی، نهایتا کشور را به صنعت خودرو، و محصوالتی مبتنی بر فناوري

ي هوافضایی  هاي پیشرفته یابی به محصوالت مبتنی بر فناوري هرچند اتخاذ همین رویکرد در بخش دفاعی، دست. است رسانده

  . است را در پی داشته

ویژه  توان به این نتیجه رسید که اهداف برنامه، و به ي چهارم، می کرد برنامه از سوي دیگر، در یک تحلیل کلی از عمل

چه بخواهیم از سایر کشورها بیاموزیم،  در این میان چنان. است انداز، محقق نشده هاي سند چشم تحقق آرمانسهم آن در 

تواند یک نوآوري، یا نوآوري در نوآوري  چه در ایران می اما آن. ها را به سمت فناوري پیشرفته باید هدایت کرد گذاري سرمایه

ي پنجم باید  بنابراین کشور در برنامه. طریق اتخاذ رویکرد نوآوري باز استشود، حرکت به سمت فناوري پیشرفته از  محسوب 

  :زمان دو پارادایم باشد جایی هم به دنبال جابه

تواند حرکت از  هاي سطح باال؛ که نماد آن می هاي سطح متوسط به فناوري ایجاد یک تغییر فناورانه، از فناوري. الف

  . صنعت خودرو به صنایع هوایی باشد

جایی از پارادایم نوآوري بسته به پارادایم  تواند جابه حرکت از پارادایم خودکفایی به پارادایم خوداتکایی، که نماد آن می .ب

  . نوآوري باز باشد

جا انجام داد و بنابراین مجبور به  توان در قالب کل نظام ملی نوآوري و به صورت یک البته این دو حرکت را نمی

هاي پیشرفته ظاهر  تواند به عنوان متقاضی فناوري ها، که می ي این بخش از جمله. اي هستیم ورهاي الیهبندي کشور و مان بخش
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- هاي اقتصادي بنابراین، از جمله سیاست. چون هواپیما، به عنوان یک نمونه است گیري محصولی هم شود، بخش هوایی و هدف

هاي پیشرفته، و نهایتا به عنوان یک دستاورد  ي فناوري ، توسعهصنعتی کشور، با توجه به نقش صنایع هوایی در ایجاد امنیت

ي  پارچه دادن و مدیریت یک اقتصادي بزرگ، ایجاد صنایع هوایی، در یک افق زمانی بهینه است که این خود مستلزم شکل

  .پویایی آن استهاي نظام ملی نوآوري، و تالش براي اعتال و حفظ  عنوان یکی از بخش در سطح کشور، به نوآوري هوایی

چون  هاي ایجاد شده، هم هاي صورت گرفته در طول سالیان گذشته و مبتنی بر زیر ساخت از سوي دیگر، براساس حمایت

هاي متنوع  بنیان در حوزه-هاي دانش گیري تعداد زیادي از شرکت هاي تحقیقاتی و مراکز رشد فناوري، کشور شاهد شکل پارك

هاي تحصیلی و  ها، افزایش کمی و کیفی رشته چنین است ارتقاي سطح علمی دانشگاه مه. فناوري و خدمات پژوهشی است

  .کند که زمینه را براي پیروي از پارادایم نوآوري باز فراهم می... التحصیالن، ترویج فرهنگ کارآفرینی، و  فارغ

  : توجهی به ضرورت ارتقاي نوآوري عبارتند برخی از عوارض بی

ي امنیت ملی،  مخاطره  

هاي پیشرفته توسط بیگانگان،  ي کشور در فناوري جذب محققان برجسته  

 ،فرار مغزها  

هاي درونی،  بارور نشدن بسیاري از ایده  

هاي پیشرفته،  نیاز و وابستگی روزافزون کشور به فناوري  

هاي موجود ها، با عنایت به قابلیت از دست رفتن فرصت.

سازي مدل نوآوري مبتنی بر اتخاذ رویکرد نوآوري باز بعضا عبارت خواهد  پیادهآمدها و برکات طراحی و  از دیگر سو، پی

  :بود از

 ره(امام خمینی "توانیم ما می"تحقق شعار( ،  

 ،افزایش اعتماد به نفس و ایجاد غرور ملی، به ویژه در میان جوانان  

بنیان،  -هاي اصلی نظام در اقتصاد دانش عنوان سرمایه حفظ نخبگان به

هاي سطح باال، اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در صنایع مبتنی بر فناوري ایجاد

المللی، و هاي بین ها و بحران موضع برتر نظام در رویارویی با چالش

ها ي سایر بخش هاي پیشرفته به سایر صنایع و کمک به توسعه سرریز فناوري  

هایی که دنیا را کامال  هاي دانشی نامتجانس انسان اراییبرداري از د هر مدل جدیدي از نوآوري باید راهی را براي بهره

شده متفاوت است، پیدا  شناخته هاي  گیرند که کامال با شیوه هایی بهره می کنند و از ابزارها و شیوه می متفاوت از گذشته نگاه 

  .ها، همان نوآوري باز است سازي آن پارچه هایی براي یک پیدا کردن راه. کند
  

  کرد نوآوري باز هاي نوآوري بر اساس اتخاذ روي هاي نوین کارکردهاي سیستم ر جدید و داللتعناص  -3-5-2

نوآوري اضافه   در این تحقیق به دنبال این هستیم که اتخاذ رویکرد نوآوري باز، چه عناصر ساختاري متفاوتی را به نظام

  . آورد ، و احتماال چه کارکردهاي نوینی را به ارمغان میکرده، چه تغییراتی را در مفهوم کارکردهاي مورد توافق ایجاد نموده

: توان ایجاد کرد هایی از نهادهاي جدیدي هستند که براي تسهیل گرایش به نوآوري باز می عناصر زیر ساختی ذیل، مثال

المللی؛  لی و بیني گوناگون صنعتی در سطوح م ها ي هوشمندي رقابتی، براي پایش و تحلیل تحوالت فناورانه در عرصه سامانه

چه امروز از آن  یا آن –بازار؛ مراکز تعالی ي خطرپذیر؛ فن هاي تامین سرمایه هاي ملی پژوهش؛ صندوق  هاي ملی؛ شبکه آزمایشگاه

  هاي پژوهشی  شود؛ پارك علمی و مراکز رشد مختص به یک دسته فناوري؛ باشگاه با نام قطب علمی در کشور یاد می

  ... جوانان؛ و

تاثیر اتخاذ رویکرد نوآوري باز بر  [9]کاران دیگر، با در نظر گرفتن کارکردهاي مندرج در تحقیق هکرت و هم از سوي

  :هاي نوآوري عبارت است از برخی از  کارکردهاي نظام
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 هاي متنوع تولید شده در داخل و رویکرد نوآوري باز، با پیدا کردن کاربرد براي دانش :ي دانش و یادگیري توسعه .الف

ها در قالب مدل کسب و کار، انتظار سود ناشی از انجام تحقیق و  خارج از سازمان و از طریق ترکیب و تلفیق و پیوند آن

سو، و ارتقاي قابلیت یادگیري و افزایش ظرفیت جذب از  ي دانش از یک ي خود، انگیزه براي توسعه توسعه، و به نوبه

  . دهد هاي نوآوري را افزایش می وري سیستم رویکرد نوآوري باز، بهره رو، اتخاد از این. برد سوي دیگر را باال می

هاي  هاي خلق و ایجاد شده در پژوهشگاه ها و فناوري سازي ایده در رویکرد نوآوري بسته، تجاري: کارکرد کارآفرینانه. ب

 (Kuhnian)نی ي کاه مند و در خارج از بنگاه، منجر به خالف قاعده هاي بزرگ توسط محققان عالقه بنگاه

رسد، و به جاي  است نمی ي آن را پرداخته هاي توسعه موقعیتی که در آن، منافع یک نوآوري به بنگاهی که هزینه(شد می

که در رویکرد نوآوري باز،  ؛ در حالی.)شود که قادر به کسب منافع حاصل از این نوآوري هستند هایی می آن، نصیب بنگاه

ي تولید شده در بنگاه را کمک کنند تا در نقش کارآفرین،  مند به یک ایده ین محققان عالقهها تشویق می شوند تا ا بنگاه

هایی که به  به این صورت، با افزایش تعداد کارآفرینان، و به تبع آن، تعداد ایده. اندازي کنند کسب و کار جدیدي را راه

یابد؛  هاي نوآوري افزایش می د، کارآیی سیستمکنن اجتماعی ایجاد می- ي نوآوري رسیده و پیامدهاي اقتصادي مرحله

رو، با اتخاذ رویکرد  از این. هاي بنگاه به اشخاص حقیقی و حقوقی بیرونی برداري از ایده ي بهره چنین است دادن اجازه هم

  . یابد هاي نوآوري افزایش می ي سیستم نوآوري باز، کارکرد کارآفرینانه

در رویکرد نوآوري بسته، برونگی اقتصادي براي : (Economic Externalities)ي برونگی اقتصادي کارکرد توسعه. ج

روست که دولت باید مداخله کرده و  از این. توانست به شکست بازار منجر شود شده و می  ها نامطلوب انگاشته بنگاه

گی اقتصادي احساس ضرر ي بروز برون هایی که در هنگامه هاي تحقیق و توسعه را متقبل شود تا بنگاه بخشی از هزینه

گرم شوند؛ هر چند از منظر  دهند، ضررشان جبران و دل اي خود را کاهش می هاي تحقیق و توسعه گذاري کرده و سرمایه

رویکرد نوآوري باز، با مدیریت حقوق مالکیت معنوي و به . کند کل اقتصاد، نبود برونگی اقتصادي، توسعه را محدود می

اعم از ملی و  –هاي تحقیقاتی  گذاري ریق ساز و کارهاي بازار، براي افزایش کارآیی سرمایهگردش در آوردن دانش از ط

هاي  شود و به این طریق اثربخشی نظام تري را موجب می کند؛ یعنی عمدا برونگی اقتصادي بیش تالش می –خصوصی 

  . بخشد نوآوري را ارتقا می

  گیري بندي و نتیجه جمع

هاي نوآوري و منظرهاي گوناگون اتخاذ شده توسـط محققـان مختلـف، انـواع کارکردهـاي       ات سیستماین مقاله ضمن مرور ادبی

آنگاه با گذري کوتـاه بـر   . هاي نوآوري را بررسی تطبیقی نمود گران ذیربط براي سیستم مورد اشاره در کار نویسندگان و پژوهش

چنـین برخـی از    هـم . هاي نـوآوري ارزیـابی نمـود    کارایی سیستممفهوم رویکرد نوآوري باز، پتانسیل این رویکرد را براي ارتقاي 

در ایـن میـان،   . عنصرهاي ساختاري که در راستاي افزایش گرایش به نوآوري باز قابل ایجـاد هسـتند را مـورد عنایـت قـرار داد     

  .تقدیم شداز رویکرد نوآوري اتخاذ شده توسط ایران نیز تحلیلی 
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