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ﺷﺶ

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن
ﻧﻮآوري در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﮑﺮي درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﮥ آنﻫﺎ و ﻫﻢزﻣﺎن،
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻃﻼع و اﺳﺘﻔﺎدة ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ،اﺳﺮار ﺗﺠﺎري و
دﯾﮕﺮ داراﯾﯽﻫﺎي ﻓﮑﺮي ﺑﺎارزش ﺑﻪﺷﺪت ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ ،ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﺬﺷﺘﯽ ،ﺑﻪ اﺟﺮا
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻧﻮآور ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را از ﻧﻮآوريﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧـﺪ .ﻧـﻮآوري ﺑـﺎز 1از

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد اﯾﺪهﻫﺎ و ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧـﺪ و ﺑـﻪ
دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﻢ اﻣﮑﺎن دﻫﻨﺪ از اﯾﺪهﻫﺎي ﺑﯽاﺳﺘﻔﺎدة ﺧﻮد ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪل ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﺪهﻫﺎ و ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ در آن ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﻨﺪ و
داﻧﺶ دروﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون راه ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،روﯾﮑﺮد ﻧﻮآوري ﺑﺎز ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻨﺎوري و اﯾﺪهﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود و ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﮥ راهﺣﻠﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺮﺷﺘﺎب ﻓﻨﺎوري و اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﻨﺮي ﭼﺴﺒﺮو 2ﻧﻮآوري ﺑﺎز را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻧﻮآوري ﺑﺎز اﻟﮕـﻮﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن

ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﺪهﻫﺎي ﺧﺎرج از ﺑﻨﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﺧﻞ ﺑﻨﮕﺎه و راهﻫﺎي
ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﺑﻨﮕﺎه ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوريﻫـﺎ و ﺑﻨﮕـﺎه ﺧـﻮد ،اﺳـﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ« .ﭼﺴﺒﺮو ﭘﺎراداﯾﻢ ﻧﻮآوري ﺑﺎز را ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در ﺳﺎل  2003ﻣﯿﻼدي در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ،ﺑﯿﺎن
و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد و ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﺰرگ را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎد ﮐﻪ اﻣﺮوزه اﻣﻮاج آن اﻏﻠﺐ ﺻﻨﺎﯾﻊ و داﻧﺸـﮕﺎهﻫـﺎ را در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن درﻧﻮردﯾﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮآوري ﺑـﺎز ،در ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ ،ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ
»اﯾﺪهﻫﺎي ﺑﺎارزش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از درون ﯾﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺠﺎريﺳﺎزي آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در داﺧﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺮون از آن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد« .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،در اﯾﻦ ﭘﺎراداﯾﻢ ،ﺿﻤﻦ ﺑﺎزﮐﺮدن
ﻣﺮزﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺮون ،ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﻄﺮﻫﺎي ﻫﻢزﻣﺎن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧـﺪ .ﻣﻔﻬـﻮم ﻧـﻮآوري
ﺑﺎز داﻣﻨﮥ ﮔﺴﺘﺮدهاي را از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و رﻗﺒـﺎ،
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺧـﺎرﺟﯽ و ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻧـﻮآوري ﺑـﺎز در ﺣـﺎل
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺷﺎﻣﻞ داﻣﻨﻪاي از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫـﺎ ﻫﻤﭽـﻮن رﻗﺎﺑـﺖ ،اﺗﺤﺎدﻫـﺎ 3و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاريﻫـﺎي ﻣﺸـﺘﺮك،4
5

7

6

ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ  ،ﭘﻠﺖﻓﺮمﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ.
2. Henry Chesbrough
4. joint venture
6. open sources platforms

ﻫﻔﺖ

1. open innovation
3. alliances
5. licenses
7. co-development

ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در زﻣﯿﻨـﮥ ﻧـﻮآوري ﺑـﺎز
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ﺧـﻮب از ﻣﻘـﺎﻻت اﯾـﻦ ﺣـﻮزه را ﮔـﺮد ﻫـﻢ آورده اﺳـﺖ .ﮔﺮدآورﻧـﺪه و
وﯾﺮاﺳﺘﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺟﻮ ﺗﯿﺪ 1اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧـﻮد از ﺻـﺎﺣﺐﻧﻈـﺮان ﺣـﻮزة ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧـﻮآوري
ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .او ﮐﺘﺎب را در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ :در ﺑﺨﺶ اول ،ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪيﻫﺎ
و ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ« ،ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻮآوري ﺑﺎز ،ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ آن و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن ﻧﻮآوري ﺑﺎز و
ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨـﺶ دوم ،ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »زﻣﯿﻨـﻪ و ﻋﻮاﻣـﻞ اﻗﺘﻀـﺎﯾﯽ« ،ﻧـﻮآوري ﺑـﺎز در
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﭘﻮﯾﺎ ،ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﻮآوري ﺑﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﻮآوري ﺑـﺎز در
ﺧﺪﻣﺎت ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻧﻮآوري ﺑﺎز در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧـﻮآوري ﺑـﺎز در ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎي
ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب» ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ« ،اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮي اﺛـﺮ
ﻧﻮآوري ﺑﺎز رو ﺑﻪ درون در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺪﻣﺎت ،ﻧﻮآوري در زﯾﺴﺖﺑﻮم ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،دﯾﺪﮔﺎه ﭘﻮﯾﺎ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮآوري ﺑﺎز و ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﺑﯿﻦﺻﻨﻌﺘﯽ در اﺟﺮاي ﻧﻮآوري ﺑﺎز را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ
ﮐﺘﺎب ،ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﻗﯿﺪﻫﺎي ﻧﻮآوري ﺑﺎز« ،اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻧﻮآوري دارد؛ اﯾﻨﮑﻪ ﭼـﺮا
ﻧﻮآوري ﺑﺎز ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺪهﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻧـﻮآوري
ﺑﺎز ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ در ﻧﻮآوري ﺑﺎز ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن اﯾﻦ اﺛﺮ اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﮔـﺎﻣﯽ در راﺳـﺘﺎي ارﺗﻘـﺎي
درك و ﺑﯿﻨﺶ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﻮزة ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري ﮐﺸـﻮر از
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮآوري ﺑﺎز ﺑﺮدارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮاي ﺗـﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻧـﻮآوري و رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﮥ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻧﻮآوري ،ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ .ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﻧﯿﺴـﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮ اﺛﺮي ﻧﻮاﻗﺺ و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯾﯽ دارد و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﻣﺪﯾﺮان ،ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﺑـﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﺎ را ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ اﺛﺮ ﯾﺎري ﮐﻨﻨﺪ.
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مقدمه
چرا به نظریهای دقیقتر و پژوهشی انتقادیتر درمورد نوآوری باز نیاز داریم؟
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جو تید
مرکز پژوهشی علم و فناوری ،دانشگاه ساسکس ،انگلستان
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مفهوم نوآوری باز ،در حال حاضر ،در پیشینة پژوهش مدیریتی و سیاستگذاری درمورد فناوری
و نوآوری مورد توجه قرار گرفته است .با وجود این ،بهرغمم انبموه کارهمای ترربمی انرمامشمده،
بسیاری از نسخههای پیشنهادی کلیاند و بهطور خاص به زمینهها و پیشامدهمای ویمژه مربمو
نمیشوند .طرفداران نظریة نوآوری باز تمایل دارند نسخههای جهانی و اغلب مثبت برای نوآوری
باز عرضه کنند ،در حالی که پژوهشها نشان میدهمد سمازوکارهمای ویمژه و نتمایم ممدلهمای
نوآوری باز به زمینه و عوامل اقتضایی بسیار حساسانمد .ایمن موضموع ت رمبآور نیسمت ،زیمرا
ماهیت باز یا بستة نوآوری از نظر تاریخی مشرو است و مستلزم تغییری ساده از حالمت بسمته
به حالت باز ،که اغلب در پیشینة پژوهش پیشنهاد شمده ،نیسمت .پمژوهشهما نشمان ممیدهمد
الگوهای نوآوری اساساً برحسب بخمش ،شمرکت و اسمتراتژی متفماوتانمد؛ بنمابراین ،الزم اسمت
سازوکارهایی که به شکلگیری موفق نوآوری باز کمک میکنند بررسی شوند .در این کتاب ،بمه
تغییر نسخههای کلی گمراهکنندة بالقوه کمک میشود و دیدگاههای مفهومی و ترربی درممورد
سازوکارهای دقیق و محدودیتهای بالقوة پژوهش و مدیریت عملمی نموآوری مطمر ممیشمود.
مدل نوآوری باز تأکید میکند شرکتها باید منابع باارزشی از شرکتهای خارجی بهدست آورند
و منابع داخلی را برای توس ة محصول و خدمات جدید به اشتراک بگذارند اما پاسخ این پرسش
که چه هنگام و چگونه دانش خارجی را منبعیابی کنند و دانش داخلی را به اشمتراک بگذارنمد؛
چندان روشن نیست .مفهوم نوآوری باز ،در پژوهش و شیوة عملمی ممدیریت نموآوری ،مفهمومی
شناخته شده است اما میتوان به بیش از حد مبهمبودن و ترویزیبودن آن انتقاد کرد.
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