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 مقدمه

 (16)سوره نحل، آیه  أفَلَا تَذَکَّرُونَ خْلُقُیَکَمَنْ لَا خْلُقُیَأفَمَنْ    

همواره به عنوان یکی از عوامل رشد،  «نوآوری»در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 
توسعه و برتری کشورها مطرح بوده است. بررسی اقتصاد کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که همه 

 دهیا زیساادهیپ»اند. و خالقیت بوده گیری هوشمندانه از نوآوریآنها دارای فصل مشترکی با عنوان بهره

ه یکی از تعاریفی است ک« قابل ارائهتازه  خدمت ایمحصول  کیبه صورت  تیاز خالق یناش

کنند )در هایی که نوآوری نمیخورند؛ اما شرکتها شکست میبیشتر نوآوری .برای نوآوری ارائه شده است
آن،  یربدون تغیدر دنیای امروز که مهمترین مشخصه  میرند.ابعاد مختلف اقتصادی، فنی و مدیریتی( می

ها، صرف نظر از نوع محصول یا خدمات، عاملی تمام شرکتموفقیت ، مدیریت نوآوری برای تغییر است
معظم  رهنمودهای مقامعنایت به  بادر کشور ما نیز  ،لزوم توجه به این بخش اساسی و تعیین کننده است.

ه وضوح باقتصاد تک محصولی به سمت اقتصاد دانش بنیان رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی و حرکت از 
که یکی از نمودهای آن  تر شده است و حرکت هایی در همین راستا در کشور شروع شده است پررنگ

 است.« ی کار گروهی فضاها»تحت عنوان های علم و فناوری اندازی مراکز رشد و پارکراه

استفاده هدفمند "عبارت است از باشد، های نوآوری مطرح میکه به عنوان یکی از پارادایمباز  ینوآور

 یداخل نوآور یروندها عیبه منظور تسر یرو به خارج دانش فن زیرو به داخل و ن انیاز جر

 2003در سال باز  نوآوریهر چند مفهوم  ."هایاز نوآور یاستفاده خارج یو گسترش بازار برا

استفاده از آن به سال ها قبل بر می گردد. همکاری تعدادی از یونانیان با ارتش ولی  ؛استمعرفی شده 
خشایار شاه در تصرف آتن، و استفاده از مهندسان مصری و فنیقی در ساخت پلی از قایق ها برای عبور 

ل می سال قب ین هزاراستفاده از نوآوری باز در چند از ییاهایران بر روی تنگه داردانل نمونهنیروی زمینی 
  باشد.

ای هسازمان در مورد نوآوری باز و بسته، منافع و مضرات هر کدام، ویژگی ختصربه شکل م ،در این مجلد
شود. برای ها به سمت نوآوری باز و مباحثی از این دست پرداخته میلزوم حرکت سازمانچرایی نوآور، 

توانید به مراجعی که در انتهای کتابچه آورده شده است، تر در زمینه نوآوری میتر و دقیقمطالعه عمیق
 مراجعه فرمائید.
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 مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژیاجمالی معرفی 
 

 
 

خدمات   با ارائهکه مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی، مرکز رشدی وابسته به پژوهشگاه نیرو است 
 بنیان وشرکت ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز، از ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانشحمایتی به 

 نماید.فناورانه در صنعت برق و انرژی پشتیبانی می

 اهم اهداف و مأموریت های مرکز را می توان در موارد زیر خالصه کرد:

  تعدهای فناور مساز شرکترفع مشکالت و نیازهای صنعت برق کشور از طریق جذب، پذیرش و حمایت 

 های فناور در جهت تکمیل چرخه توسعه فناوریفراهم نمودن زمینه ارتقاء کمّی و کیفی شرکت 

 های علمی و پژوهشیسازی و حرکت نتیجه محور در فعالیتحاکمیت دیدگاه کاربردی، تفکر تجاری 

 های فنیها و طرحهای مدیریتی و اقتصادی در پروژهاستقرار چارچوب 

 وهای دولتی و خصوصی، به ویژه پژوهشگاه نیرستفاده از پتانسیل صنعت برق و انرژی کشور در بخشا 

 سازی مقررات و تسهیل فرآیندهای کاری و مدیریتی مربوطروان 

  ایجاد و راهبری شبکه مراکز رشد مرتبط با حوزه برق و انرژی و هموار نمودن مسیر توسعه کسب و کار
 یالمللدر عرصه بین
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 های ویژه مرکزمزیت

ا هتوان به عنوان چهارراه ارتباطی اهالی صنعت برق قلمداد کرد چرا که ساالنه دهپژوهشگاه نیرو را می
مرجع  هایشود و از طرفی محل استقرار مهمترین آزمایشگاهنمایشگاه و همایش تخصصی در آن برگزار می

بازار دائمی و تخصصی صنعت برق سخن پژوهشگاه، فن. به دیگر استهای مهم آن صنعت و تبادل پروژه
کشور است. با توجه به اینکه مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی در بطن پژوهشگاه شکل گرفته و در 

ای بر آن مترتب است که برخی از اهم این مزایا به شرح مجاورت صنعت برق کشور قرار دارد، مزایای ویژه
 زیر است:

 های تخصصی و مرجعایشگاهدسترسی به آزم 

 المللیاستفاده از دانش فنی مدون پژوهشگاه  منابع و مراجع علمی بین 

 های پژوهشگاه گیری از توان علمی کادر پژوهشی و سایر ظرفیتبهره 

 سازی نتایج تحقیقات و استقرار شرکای تجاری پژوهشگاه در مرکزتجاری 

  قرار گرفتن حلقه تقاضا پیش از حلقه عرضه 

 شکیل جریان مستمر عرضه و تقاضا بین مرکز و بدنه صنعت برقت 

 های وزارت نیروها و اولویتتداوم بازار از راه حرکت در جهت سیاست 

 از انتشار مجموعه آموزشیهدف 

ارغ ف کنند،مراجعه میبه مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری هایی که بیشتر شرکت ها و تیماعضای 
که تجربه ند باشهای دیگر میالتحصیالن رشته های فنی و مهندسی با بعضا چند سال سابقه کار در شرکت

مفاهیم ازی، سو شناخت چندانی در زمینه مدیریت کسب و کار، بازاریابی و فروش، بازاریابی دیجیتال، تجاری
ها و استراتژی های رشد آنها، برندسازی آپپارک علم و فناوری و تفاوت آن با مرکز رشد، استارتو وظایف 

و ارتباطات، نحوه مذاکره و تنظیم قراردادهای سرمایه گذاری، فرآیند طراحی و توسعه محصول جدید، نحوه 
ای ههایی با وجود قابلیتشود شرکتمشاهده می از اینروست کهندارند.  ...گذاری و کسب فناوری، و ارزش

 شوند. با شکست مواجه میمباحث این عف در باال به دلیل ض و مهندسی فنی

 زوات جمجموعه »با چاپ  که استبر آن  موضوعاین  صنعت برق و انرژی با تشخیصمرکز توسعه فناوری 
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این مجموعه تا کنون نگ کند. از رکم تا حد امکاناین مشکل را  ،«راهنمای کسب و کار فناورانهآموزشی 

پارک آنچه که باید درباره »، «( بدانید...Start upآپ )استارتآنچه که باید درباره »جزوات 

 آنچه که باید در»و  «آنچه که باید درباره مرکز رشد بدانید...» ،«بدانید... علم و فناوری

از نوآوری ب آنچه باید در مورد»جزوه اینک تدوین و منتشر شده است.  «بدانید... TRLخصوص 

 می شود.در قالب همین مجموعه تهیه و ارائه « ...بدانید
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ه ک فرآیندی ی، بهتیریمد دگاهیاز د
از تصور شروع و به انتشار تجاری 

 ختم شود دیجد خدمت ایمحصول 
. نوآوری نوآوری گفته می شود

بتنی م ،نانیاست که کارآفر ندییفرا
ه قابل عرض دهیفرصت را به ا ،آن بر

 نیک اکم به کنند.یم لیبه بازار تبد
 راتییبه تغ نانیابزار است که کارآفر

نوآوری  قتیدهند، در حق یشتاب م
 است. تیاجرای خالق ندیفرآ

 

 ؟چیست نوآوری

محصول  کینو ممکن است  دهیپد نیانجامد، ا ینو م دهیپد کی جادیاست که به ا یذهن ندیفرآ کی ینوآور
 جادیا چند مفهوم و بیترک ای لیدر واقع تحل ینوآور باشد. (دیجد کیتکن ای دیخدمت جد) یمعنو ای یماد

 است که قبال موجود نبوده است. دیجد یتصور مفهوم و

 ایدن یبرا ستیالزم ن است. دیسازمان جد یباشد که برا یم فرآیندی ایشامل خلق کاال، خدمت  ینوآور
 شیپ دهیا آن خواه شود یم گفته دهیا کیاز  یک سازماناستفاده  نیبه اول یباشد، بلکه نوآور دیتازه و جد

 نشده باشد. خواهاستفاده شده باشد  گرید یسازمان ها لهیبه وس نیاز ا
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 چیست؟ ویژگی های یک فرد خالق و نوآور

 هستند.نو و تازه  یآماده تجربه ها 
 نظر کنند رمعمولیغ دگاهید کیاز  لئمعموال قادرند به مسا. 
 به ظاهر متضاد را باهم جمع کنند یهازیقادرند چ. 
 جیدر مقابل ابهام و گنگ بودن مطالب زود گ 

 .شوند ینم
 هستند. در فکر و عمل مستقل 
 دارند ییاعتماد به نفس باال. 
 نافرمان هستند ،یدر حد معقول. 
 هستند سکیاهل ر. 
 دارند یپشتکار خوب. 
 هستند. سنسبت به مشکالت حسا 
 کنند هئارا یمتفاوت یهامشکل راه حل کیحل  یقادرند برا. 
 ترسندیاز شکست نم. 

  چیست؟ نوآور شرکتیک  یمشخصات اصل

 حداقل هفت مشخصه را به شرح زیر می توان ذکر کرد:

 فردراهبرد مناسب و منحصربه 

 کیممکن است  است. کتایراهبرد مناسب و  کیدارا بودن  ،یقیشرکت نوآور حق کیمشخصه  نیبارزتر
آن،  انیو مشتر یتجار یکارمندان، شرکا ران،یمطرح نباشد اما مد یدر سطح جهان شرکت نوآور کوچک

اشد، نوآور نب یفردراهبرد منحصربه یدارا ی. اگر شرکتداشته باشنداز روش کار شرکت  یدرک شفاف یهمگ
، «نبود نیبهتر» رینظ یکل ینخواهد بود. راهبردها

 رینظ یترشفاف یرا مانند راهبردها ینوآور ریمس
 یباطارت یبه فناور یابیدست ریکوتاه کردن مس»

 «جهان یخودروها نیترمنیا دیتول»، «تلفن همراه
-مشخص نمی« به همه جا زیهمه چ لیتحو» ای

 زیدر جهت متما ایاگر روش شما مبهم است  کنند.
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  .دیده رییآن را تغ ترعیسر رچهه دیبا د،یکنیساختن شرکتتان در بازار رقابت، موفق عمل نم

 نوآوری، ابزاری جهت دستیابی به اهداف راهبردی است. 

 به اهداف یابیدست یبرا یالهیبلکه آن را وس نگرند؛یهدف نم کیبه شکل  یخالق، به نوآور یهاشرکت 
یاست که به عکاس امکان م یضرور یخوب، ابزار یعکاس نیدورب کیگونه که . هماندانندیم یراهبرد

ار ک یاصل لهیطور که اره، وسرا ثبت کند و همان یاحرفه ریتا تصاو دهد
 یابزار ،بینش راهبردی یدارا یهاشرکت یبرا زین یاست، نوآور ارنج

گذشته، اگر  نیااست. از  شانیبه اهداف راهبرد یابیدست یدر راستا یاساس
آنها  دینیبیم د،یکن یجهان را بررس یهاشرکت نیترخالق یهاتیساوب

 یبه آگاه شتریبلکه ب کنند،یخود را با بوق و کرنا اعالم نم یهاینوآور
 .پردازندیم یعجم

 دهستن شتازینوآوران، پ 

. اشدبیکی از عناصر مهم پیشتازی در کسب و کار، داشتن نوآوری یا همان داشتن قابلیت نوآوری سازمانی می
را  وکاردر کسب یشتازیپتواند می ،یبه اهداف راهبرد یابیدستبهره بردن شرکت ها از نوآوری در راستای 

اندکی های ترین یا سودآورترین بودن، نیست. شرکتاین همیشه به معنای موفق .برایشان به ارمغان بیاورد
سایت آمازون با ایجاد بسیاری از استانداردهای تجارت الکترونیک، از آغاز، یک شرکت مانند وب توانندمی

از  یکی( Cordبرسد. کورد ) یشرکت به سودآور کیتا  کشدیها طول مسال گر،ید یاز سو .نوآور باشند
مانند  یکارآمد یهایبود که نوآور ۱930و  ۱920 یهاجهان در دهه یخودروساز یهاشرکت نیترخالق
به  یریچشمگ یمال تیرا عرضه کرد. اما هرگز موفق کیاتومات یبه چرخ جلو و چراغ جلو رویدهنده نانتقال

مانند اپل و گوگل  ینوآور یهاشرکت کهیاز چرخه تجارت خارج شد. درحال ۱938و در سال  اوردیدست ن
 شهیما هما شتازندینوآوران، پ نکهیصه کالم ااند. خالموفق بوده زین یاز نظر اقتصاد شانتیخالق لیدلبه

  .ستندیسودآور ن

 نوآوران ییگراعمل 

 هادهیا نیاز ا یتعداد یفراوان هستند. حت یهادهیکارمندان خالق با ا یدارا یتجار یهاشرکت اغلب
 سازد،یم زینوآور باشند متما خواهندیکه م یشرکت هستنند. اما آنچه نوآوران را از افراد یازهایمتناسب با ن

وجود دارند که درباره  یاندک خالق یها. شرکتآورندیم را به مرحله عمل در هادهیاست که آنها، ا نیا
  وگو کنند.آنها گفت یاز اجرا شتریب هادهیا
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 امکان شکست وجود دارد 

ت و شهام یاست که به کارمندانش آزاد نیشرکت نوآور ا کی یوکار برامولفه فرهنگ کسب نیترمهم
یشغل تیخطر افتادن موقع بهبدون  توانندیمواجهه با شکست را بدهد. اگر کارمندان باور داشته باشند که م

 توانندیکه م یخالقانه و پرخطر یهاپروژه یابه اجر یشتریب شیرو شوند، گرابا شکست روبه شان
 یدرصورت گر،ی. به عبارت ددهندینشان م اورند،یبه ارمغان ب شانیهاتشرک یبرا را یاریبالقوه بس یازهایامت

 یامدهایپ انشیپروژه شکست خورده، برا کیاز  یعنوان بخشکه کارمندان باور داشته باشند که حضور آنها به
 .کنندیم مهلک اجتناب یماریب کیمانند  یاز نوآور نیاز خطر کردن و بنابرا ورد،به بار خواهد آ یشغل

 سرشار از اعتماد طیمح 

 یقابل توجه سکیر ،ی. نوآورکنندیکارمندانشان فراهم م یمملو از اعتماد برا یطینوآور، مح یهاشرکت
. اگر کارمندان نگران مسخره رسندیدر ابتدا احمقانه به نظر مگاهی خالق،  اریبس یهادهیبه همراه دارد. ا

اگر  ب،یترت نی. به اکنندیمطرح نم یرا با کس ینظرات نینامتعارف باشند، چن یهادهیتبادل ا لیدلشدن به
د نخواهن یناموفق هراس داشته باشند، مشارکت یهاکارمندان از سرزنش شدن بابت مشارکت در پروژه

نند و به اطرافشان دقت ک شهیاعتماد نداشته باشند، ناچارند که هم گریکدیکه کارمندان به  یهنگام .داشت
و  هدیرا دزد شانیهادهیا ران،یداشته باشند. اگر آنها واهمه داشته باشند که ممکن است مد نظر ریآن را ز

  .گذارندینم انیم در یعنوان نظرات خود مطرح سازند، افکارشان را با کسبه

 اهسکیر تیلئومس ،یترس چیبدون ه توانندیکه کارمندان باور داشته باشند که م یدر صورت گر،ید یسو از
و  کرده تیاز نظرات آنها حما رانیمد نکهیا شود،ینامتعارف استقبال م یهادهیاز ا نکهیا رند،یرا به عهده بگ

را به مرحله اجرا درآورند و شرکت را  هادهیخالق باشند، ا توانندیم دهند،یبها م یافکار نیبه آنها بابت چن
و به سازمانشان  گریکدیسازمان به  کیکه افراد در  یطور خالصه، هنگام کنند. به تیهدا ینوآور یبه سو

 .ابدییتوسعه م یو نوآور تیاعتماد داشته باشند، خالق

 

 



  آنچه باید در مورد نوآوری باز بدانید... 
 

۱۱  
 

 

 استقالل 

و  یمراستا با مساله اعتماد، استقالل فرده
 ینوآور یاساس یهااز مولفه یکی ز،ین یگروه

عمل  یشفاف با آزاد یکه اهداف یاست. هنگام
خود را  ریتا مس شودیها ارائه مبه افراد و گروه

 نهیزم ابند،یبه آن اهداف ب یابیجهت دست
 اما .شودیم جادیا ینوآور یبرا یمساعد
خود باشند و همه حرکات آنها را به دقت کنترل  ردستیمراقب اعمال افراد ز شهیهم رانیکه مد یدرصورت
. آنچه که مسلم است، استقالل شودیاست، سرکوب م یکه الزمه نوآور یتیو خالق یشخص یهادهیاکنند، 

 یراب ینامناسب یهاروش دنیتوسط آنها و برگز یآمدن اشتباهات شیدادن به کارمندان احتماال موجب پ
و  رندیگیدرس م شانیها یآنها از خطاها و ناکارآمد ،صورت نیدر بدتراما . شودیم نیز به اهداف یابیدست

  .کنندیم به اهداف کشف دنیرا جهت تحقق بخش یترتازه و مناسب یهاحالت، روش نیدر بهتر

 چیست؟سازمان  کیدر  تیخالق جادیعوامل ا نیمهمتر

  یی( تمرکز زدا۱

 نو یها دهیبه ا ارج نهادنفرهنگ  جی( ترو2

 دهیا آزمایش یمنابع الزم برا فراهم کردن( 3

 نو یها

 گراعمل یهاشیافراد و گرا بی( ترغ4

 یاحتمال یها( تحمل شکست5

نو هرگز  یهاهدیمطلب که ا نیا نی( تضم6

 .دفن نخواهد شد

 منابع صیتخص ندیاز فرا ساالری زائددیوان( برداشتن 7

اختراع

نوآوری

بازار

اکتشافات 

علمی
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 .ندینشیکه به ثمر م ینینو یهادهیا یبرا یو معنو یماد زی( جوا8

 و انتقاد یریپذسکیفرهنگ ر جی( ترو9

 تا حد امکان یابیبار نظارت و ارز ریخارج کردن افراد خالق از ز (۱0

 و خود ساخته یخراف خطوط قرمز( برداشتن ۱۱

 از حیث سیر تکامل فناوری... یانواع نوآور

 کرد.  یبندمیتقس یتکامل ای تدریجیو  یانقالب ای یادیتوان به دو دسته بن یماز یک دید ها را  ینوآور

 عیصنا ،دناختراع استوار کی هیمعموالً برپا انقالبییا  یادیبن یها ینوآور
صوص و به خ نادرند باًیتقر، سازندیم یدیجد عیصنا ایدهند  یم رییرا تغ

که درون  یگردند و وقتیشرکت آغاز م یهااز مرزها و محدوده رونیب
 که نه هستند یزی، معرف چشوند یم جادیو ا یطراح شرکت کی یمرزها

یم متفاوت موجود کامالً یاست بلکه از روش ها دیسازمان جد یتنها برا
 ایو  بل صورت گرفت یها شگاهیکه در آزما ستوریباشد. مانند اختراع ترانز

  .راکسیدستگاه ز دیتول

یآوردسته از نو نیاست. ا یتکامل ای یجیتدر ینوآور، ینوآور گرینوع د
درون  اند و جیرا بایتقر هااین نوآوریخدمت دارند.  ای ندیفرا، کاال کیدر بهبود  یاند اما نقش مهمها کوچک

ار حفظ خود را در باز یرقابت گاهیکنند تا جا یم کمک به شرکت ها، شوند یصنعت خلق م کی ایها شرکت
 یشخص وتریامپک رای، زبود یجیتدر فناورانه ینوآور کیقابل حمل  یشخص وتریکامپ دیتولبرای مثال کنند. 

 وجود داشت. نیاز ا شیپ

9 
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نوآوری »، «نوآوری در منابع و مواد خام»توان انواع نوآوری را در پنج دسته از یک بعد دیگر می

و  «های اجرایینوآوری در تشکیالت و سازمان»، «نوآوری در روش ها و فرآیندها»، «در محصول

 جای داد. «نوآوری در بازار»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند نوآوری
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جایگاه یک شرکت از منظر نوآوری فناورانه چگونه ارزیابی 

 می شود؟

عرضه  ررا به بازا ینوآور کیاست که زودتر از همه  ی: شرکترهبر
 .کندیم

کند،  ینم یگذار هیسرما فناوری یاست که به موقع رو ی: شرکتروپی
از  قایدق ییهاشرکت نیخود آگاه است. چن یهاتیآن بر فعال ریاما از تاث

 دخو نقاط قوت یکنند. اگر آنها بتوانند رویم یرویشرکت رهبر پ
از او جلو بزنند.  یحت ایرهبر برسند  یتوانند به پایکنند، م یگذارهیسرما

 یهامحل ای، دانش یابی، بازاردیتول تیقابل چون یمکمل یهاییمثالً دارا
شوک  یامدهایپ کمک کنند که بر رویپ کیتوانند به یعرضه خدمات م

  غلبه کند. هیاول

 دیممکن است مف فناوری کیداند که ینوع شرکت م نیا: ماندهعقب 
  کند. یآن استفاده م از و سودآور باشد، اما به ندرت
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 چیست؟ یرهبر بودن در نوآور و معایب یایمزا

 ...مزایا 

 مشهور شدن نام 

 بازار بهتر گاهیجا 

 استاندارد صنعت فیتعر داشتن امکان 

 نند. کیرا آغاز م یریادگی یرهبر، زودتر از رقبا منحن یها: شرکتیریفراگ یزودتر آغاز نمودن منحن
رقبا  لهیانتقال آن به وس ایبه آن  یابیکنند که دستیرا خلق م یو مقبول یدانش ضمن نیچنهم آنها
 .است دشوار اریبس

  فناوریروش ها از  گریحق ثبت اختراع و د قیتوانند از طر ی: رهبران متگریموانع حماامکان ایجاد 
 ناوریفاز  یبهره بردار یبرا یفرصت بهتر نیکنند. آنها هم چن یریبازار جلوگ به خود و از ورود رقبا

 دارند. اریخود در اخت

 انیمشتر یوفادار 

 گذاران هیسرما ،از طرف دولت یبانیپشت یبرا یشتری: رهبران امکان بگرانیپاسخ مناسب از طرف د
 دارند. یبه نوآور عالقمند عیو صنا

 عایب...م 

 قاتیتحق نیسنگ نهیهز دیشرکت رهبر با ،
 یینها یآن و طراح شیآزما ،ساخت مدل نمونه

 را بپردازد.
 د. خود را حفظ کن یبتواند رهبر دیشرکت رهبر با 

  باید فناوری ارائه شده را به شرکت رهبر
 یدر پ را ییها نهیهزکه این امر رسانی کند روز

 دارد.
 و نحوه برخورد بازار  دیجد فناوریبازار  تیوضع

 با آن نامشخص و نامعلوم است. 
 دشوار است. زیمناسب ن یمتیق نییتقاضا و تع ینیب شیپ 
 .شرکت رهبر ، هدف رقابت قرار دارد 
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 رهبر یا پیرو بودن؛ مسئله این است!

وجود،  نی. با اشودیم ادیبا احترام از آنها  شهیو هم مانندیم ادهایدر  یاهر رشته شگامانینوآوران و پ نیاول
 کیآن شرکت نخواهد بود.  داریپا تیضامن موفق لزوماً د،یمحصوالت جد دیشدن در مقوله تول شگامیپ

خود، از  یدیتول دیجد تمحصوال درصد 30تنها در  شگامیپ یهامطالعه نشان داده است که شرکت
 اند.تر عمل کردهموفق رویپ یهاشرکت

گرگوری کارپنتر، استاد بازاریابی و به گفته 
اگرچه ، ت علمی دانشگاه کالگئهی عضو

شدن وجود دارد، اما در  شگامیدر پ یادیز دیفوا
 کمتر تیموفق یبه معنا نیاز موارد ا یاریبس

 شوند،یم دانیوارد م رتریکه د رویپ یهاشرکت
 تیکه باعث موفق یزمی. در واقع، همان مکانستین
 نییتع زیرا ن نیریسا تیموفق شود،یم شگامانیپ
شدن  شگامیسودمندتر از پ اریوارد شدن به واقع بس رترید ،یط خاصیتحت شرا عیصنا یدر برخ ی. حتکندیم

  است.

وجوی اینترنتی، با این حال هر دو های مدرن بود و نه گوگل اولین موتور جستنه بوئینگ پیشگام جت
 . بخشمیکوکاکوال را دار شگامیشرکت پ گرید یاز سو .در حال حاضر پیشتازان صنعت خود هستندشرکت 

داروخانه کوچک  کیساخت کوکاکوال از  دهیا یریگشرکت به شرح داستان شکل نیا تیسااز وب یاعمده
رچه تاکنون و اگ جهان امروز اختصاص داده شده است ها درمارک نیتراز معروف یکیهشتاد به  در دهه
نقل  یبرا یزیانگجانیداستان ه نیاز آنها چن کیچیاند، هظهور کرده صهعر نیدر ا یاریبس یهاشرکت

 .اندافتهیدست ن یتیموفق نیکردن ندارند و به چن

 یبه استاندارد روان دیتوانیشما م نکهی: ادهدیبودن را نشان م شگامیبزرگ پ تیاز مز یاکوکاکوال نمونه
که  یو استاندارد آورندیم ادیبه  سپارند،یکه مردم به خاطر م دیباش یبرند یعنی، دیشو لیمحصولتان تبد

 قهیسل توانندیت برخوردارند که میمز نیاز ا شگامانی. پسنجندیبا آن م اسیرا در ق گرید یهامارک
 نیو به هم شودیم آلدهیبه محصول ا لیآنان را شکل دهند. محصول آنها تبد حاتیکننده و ترجمصرف

که  ی. هنگامبرندیسود م زیمردم ن یزیگرسکیاز ر شگامانی. پشودیجهت رقابت با آنها دشوارتر م
اگر مجبور  یحت رند،یپذیو چرا م چونیآنها را ب کنندیم دایاعتماد پ ینام تجار کیکنندگان به مصرف



  آنچه باید در مورد نوآوری باز بدانید... 
 

۱7  
 

 

 آن بپردازند. یبرا یباالتر متیباشند ق

پس چرا هنوز طبق آمار اغلب  وجود نیبا ا
ود خ شرویپ یاز رقباتر موفق رویپ یهاشرکت
  هستند؟

محصول  جادیاست که ا نیا یدیعامل کل کی
است، هم از نظر مبلغ  نهیپرهز یامر دیجد

 ریکه در مس یو هم اشتباهات یگذارهیسرما
یم دیمحصول جد کی جادیرا در ا یهنگفت متیق شگامانیپ کهیرخ دهد. درحال دیبا تیبه موفق دنیرس

و اشتباهات  ترنییپا نهیهز جهیو در نت ردیبهره بگ شگامیتجربه پ نیاز ا یبه راحت تواندیم رویشرکت پ پردازند،
 اریسکم ب یهاو چابک با بودجه عیسر یهاشرکت یخصوص برابه یاستراتژ نیرا متحمل شود. ا یکمتر

 .مناسب است

 ریاما نوآورانه به بازار است. د رتریعرصه، ورود د نیدر ا گریحال پرسود د نیپرمخاطره اما در ع یاستراتژ 
از  مانشگایپ ،با آنها سهینخواهد داشت. چرا که در مقا یدر پ یادیز تیموفق یشدن بدون نوآور دانیوارد م

ورود نوآورانه توان آن را دارد که محصول را دوباره از نو  کیبرخوردارند. اما از آن سو  یادیز یهاتیمز
 ببرد. شدن بهره شگامیمشابه پ یایمزا یاریاز بس جهیدهد و در نت رییآن را تغ هیاول دهیکند و ا فیتعر

 رو؟یپ ای میباش شگامحال پی

 رگذاریتاث است، چه عوامل شرویو پ شگامیپ یهاهر دو نوع شرکت تیعامل مشترک در موفق ینوآور اگر
 نیب یمحصول دیدر تول خواهدیشرکت م کیکه  یهنگام م؟یریدر نظر بگ میتوانیوجود دارد که م یگرید
 نیت. اگر ااس مهم اریبس یدر نظر گرفتن طول عمر آن محصول عامل رد،یبگ میبودن تصم رویپ ای شگامیپ

وجود  روهایورود موفق پ یبرا یچون زمان کاف شودیم شگامیپ بینص یاصل تیطول عمر کوتاه باشد، مز
با  تیهمچنان مز زیاست ن برنهیهز یمشتر یبرا گریبه نام د ینام تجار کیاز  رییکه تغ یندارد. زمان

 یتنها رو روهایرقابت پ کهیدرحال اند،ردهخود را به دست آو یانحصار انیاست، چرا که آنها مشتر شگامیپ
 ز،یآن وابسته باشد ن دکنندهیبه تول یکه ارزش محصول از نظر روان یزمان نیهمچن است. دیجد انیمشتر

د نامدار برن کی یفیو نه فقط ک یکه مردم به دنبال ارزش معنو یاست. مثل زمان شگامانیاز آنِ پ تیمز
 .رندقدم به جلو بگذا توانندیم روهایبه کاال مربوط باشد تا به برند، پ شتریباشند. اما آنجا که استانداردها ب

عنوان مثال باشد. به نییمحصول پا کیکردن  یکپ نهیاست که هز یبودن، زمان رویپ گرید یرقابت تیمز

۱3 
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 کیالکترون عیصنا ،یداروساز ،ییایمیمواد ش «دیتقل نهیهز»مورد انجام شده است،  نیکه در ا یاطبق مطالعه
یمحصول متحمل م توسعه هیاولدر مراحل  شگامانیاست که پ ییهانهیدر حدود دو سوم هز آالت،نیو ماش
 یهانهیداد و هز لیرا تقل تیمز نیا توانیمحصوالت م هیاول دهی)البته با ثبت اختراعات و حفاظت از ا شوند

 باالتر برد(. گرانید یرا برا یبرداریکپ

 شیاجازه دهند تا پ گرانیبا منابع قابل توجه بهتر آن است که به د ییهاشرکت یاز موارد، برا یاریدر بس
از تالش  توانندیشدن را به جان بخرند. سپس با صبر کردن و ورود خردمندانه م شگامیاز آنها خطر پ

آن را به اجرا  کروسافتیما که یایخود کنند، استراتژ بیبهره ببرند و سود آن را نص یبه راحت شگامانیپ
 .افتیدست  یوتریکامپ یهازارافگسترده خود در بازار نرم تیدر آورد و به موفق

 منظور از نوآوری باز و بسته چیست؟

 نوآوری بسته 

نوآوری بسته موفقیت را در گرو اعمال کنترل می داند و از سازمان ها می خواهد خود، ایده ها را بیافرینند، 
 دهند. ارائهتوسعه دهند، بسازند، به بازار ببرند، توزیع کنند، تأمین مالی کنند و خدمات پس از فروش 
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 نوآوری باز 

نوآوری باز عبارت است از استفاده هدفمند از جریان رو به داخل و نیز رو به خارج دانش فنی به منظور  
عنا م نینوآوری باز بد نوآوری و گسترش بازار برای استفاده خارجی از نوآوری ها. یتسریع روندهای داخل

 ن حالعی کسب و کار خود را ارتقا بخشند و در یخارج های دهیها و ا با استفاده از فناوری شرکتها است که
  .استفاده کنند به کار گرفته نشده آنان های دهیشرکتها از ا گریاجازه دهند د

نوآوری باز بر مدل کسب و کار سازمان تأثیر می گذارد و اجازه می دهد سازمان با استفاده از دارایی ها، 
ابع یا موقعیت یابی کلیدی، نه تنها از کسب و کار خودش بلکه از کسب و کار دیگر سازمان ها نیز ارزش من

  کسب کند.

های خارجی ها می توانند با تکیه بر فناوری پیشرفته از ایدهشود که شرکتدر پارادایم نوآوری باز فرض می
 نمایند. و داخلی و نیز مسیرهای داخلی و خارجی به بازار استفاده 

۱5 
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 تفاوت بین نوآوری باز و نوآوری بسته چیست؟

برد و رسیدن به حداکثر ارزش -هدف از نوآوری باز توسعه محصول جدید از طریق مشارکت خارجی برد
. در مدل نوآوری باز مشتری ها به عنوان همکار در فرآیند تحقیق و توسعه استتجاری سرمایه گذاری 

رکت ها از کنند. شو شرکت ها بخشی از فرآیند تحقیق و توسعه را برون سپاری می کردهنقش فعالی بازی 
محصوالت جدید رقبا و شرکت های پیشرو را رصد می کنند. سپس  مرتباً های خارجی استفاده کرده،ایده

 ز. در بعضی موارد هم با رقبا و دیگر مراکنمایندروی محصوالتی که موفق بوده اند، سرمایه گذاری می
تحقیقاتی همکاری مشترک انجام می دهند. نوآوری باز از شرکت ها می خواهد در کسب و کار خود از ایده 
ها و فناوری های بیرونی بیشتر بهره ببرند و به دیگر شرکت ها هم اجازه دهند از ایده های بال استفاده 

 کنند تا ایده ها و فناوری های باز مند شوند. شرکت ها برای این کار باید مدل کسب و کار خود راشان بهره
بیرونی به سادگی در آن جریان یابند و دانش درونی بیشتری هم به بیرون راه یابد. در حالیکه در نوآوری 

دریافت کننده غیرفعال  نقش یکبسته تمام مراحل در داخل همان شرکت انجام می شد و مشتری تنها 
ی در فرآیند نوآوری باز بر پایه مدیریت تشریک مساعی و محصول یا خدمات را دارا بود. شایستگی اصل

 هاست.همکاری مشترک در انجام پروژه
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 چرا سازمان ها باید به سمت نوآوری باز حرکت کنند؟

  افزایش جابجایی افراد باتجربه و ماهر، مهندسان کارآزموده و زبده و دانشمندان که کنترل ایده ها و
 ها سخت تر می کند.بنگاهتخصص های مالکانه را برای 

 افزایش کیفیت تحقیقاتو در نتیجه  های دانشگاهیروند افزاینده آموزش  
 های خطرپذیر و افزایش اهمیت آن به عنوان جایگزینی برای منابع اختصاص گذاریگسترش سرمایه

 های بزرگ توسط بنگاه به تحقیق و توسعه  داده شده

 نشده از بیرون سازمان امکان انتخاب و کسب فناوری استفاده 

 کنندگانافزایش پیوسته دانش مشتریان و تأمین 
 کوتاه شدن عمر فناوری 
 های مجازی به واسطه توسعه فناوری ها، تسهیل ارتباطات و افزایش همکاریکوتاه شدن فاصله

 اطالعات
 ها در بازار محصولافزایش رقابت میان شرکت 
 های تجاری و سازمانی که در الگوهای نوآوری فناورانه، نوآوری گذشته از -هاتغییر در ماهیت نوآوری

 تواند متجلی شود، به همان اندازه در سودآوری مهم شده اند.کسب و کار جدید می
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 کدامند؟ انواع فرآیندهای نوآوری باز

 نوآوری باز بیرون به درون 

ها یا افراد ایجاد روابط سازمان با سازمان مندی از دانش بیرونی است. این فرآیندها بههدف این فرآیند بهره 
کنند. از های علمی و فنی به منظور بهبود نوآوری سازمان کمک میبیرونی، با هدف دستیابی به شایستگی

فرآیندهای بیرون به درون می توان به خرید لیسانس و فناوری )مالکیت فکری، پتنت ها، کپی رایت یا 
ان، کنندگگذاری مشترک، روابط با تأمینذاری سهام اقلیت، سرمایه، سرمایه گتملیکعالئم تجاری(، 

پاری سقراردادهای تحقیق و توسعه و تأمین وجه پژوهش، خرید خدمات فنی و علمی، برند مشترک و برون
  اشاره کرد.

 نوآوری باز درون به بیرون 

ری تجاری از دانش سازمان در هدف این فرآیند ایجاد روابط با سازمان های بیرونی به منظور بهره بردا 
بازارهای مختلف است. از فرآیندهای درون به بیرون می توان به فروش فناوری درون سازمان )مالکیت 
فکری، پتنت ها، کپی رایت یا عالئم تجاری(، فروش لیسانس، ایجاد شرکت های زایشی، فروش پروژه 

 ی و تأمین خدمات فنی و علمی اشاره کرد.گذاری مشترک برای تجاری سازی فناورهای نوآوری، سرمایه
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 چگونه است؟ سازمان یک در فرآیندهای نوآوری باز نحوه اجرای

  بیرون به درون نوآوری باز نحوه اجرای 

 خرید: خرید فناوری )دارایی های فکری، ثبت اختراع و کپی رایت( از منابع خارجی 
 اخذ مجوز: کسب مجوز جهت بهره برداری 
  مشترک: تأسیس یک سرمایه گذاری مشترک در همکاری با سایر شرکت ها سرمایه گذاری

 جهت توسعه و تجاری سازی فناوری ها
 آمیز با های نویدبخش خارجی مخاطرهفناوری رویگذاری سرمایه گذاری خطر پذیر: سرمایه

 ای مبهمآینده
 ند ر سازمان ها مانبرون سپاری قراردادهای تحقیق و توسعه: خرید خدمات تحقیق و توسعه از سای

 دانشگاه ها، سازمانهای تحقیقاتی عمومی و خصوصی و متخصصان و مهندسان
  :شرکت ها و یا ادغام با شرکت های صاحب فناوری های نویدبخش در  تملیکادغام و اکتساب

 شرایطی که توسعه داخلی فناوری دشوار است.
 تحقیقاتی که توسط  مشارکت مشتری: مشارکت دادن مشتریان در فرآیندهای نوآوری(

 محصوالت بر مبنای نظرات و اصالحات خواسته شده توسط آنها انجام می شود.(
  شبکه سازی خارجی: همکاری با شرکای خارجی جهت اکتساب دانش و فناوری جدید )مشورت

 با خبرگان خارجی و به اشتراک گذاری اطالعات



  مورد نوآوری باز بدانید...آنچه باید در  
 

 
 24 

 

  نحوه اجرای نوآوری باز درون به بیرون 

  :فروش فناوری های داخلی )دارایی های فکری، ثبت اختراعات، کپی رایت ها( به بازار فروش
 جهت کسب منافع بیشتر از آنها

  اعطای مجوز: اعطای مجوز بهره برداری از فناوری های درونی به شرکای خارجی به جای تجاری
 سازی مستقیم توسط خود سازمان

 ی از آنناشی های داخلی بدون توجه به منافع مالی منبع باز: پرده برداشتن و معرفی کردن فناور 
 در کوتاه مدت

  شرکت های زایشی: خلق شرکت های جدید مبتنی بر دانش درونی و حمایت کامل از آنها توسط
 شرکت مادر

 چیست؟ عوامل پذیرش یک نوآوری از طرف یک سیستم اجتماعی

 که روش  ینوآور کیاز  ینمونه ا: موجود یبا نوآور سهیدر مقا دیجد ینوآور ارتقاء زانیم
 کند. یم شنهادیرا پ یتر ارزان دیتول

 ینوآور کینمونه از  کی مصرف کنندگان: یو ارزش ها ازهایبا ن ینوآور یسازگار زانیم 
شود که افراد آن  یدر جامعه ا یاست که ممکن است موجب بروز آلودگ یدیجد یسازگار، کاالنا

 اند. حساس یطیمح ستیز ینسبت به آلودگ
 است که آموزش آن به کارکنان، مستلزم یدیجد ندینمونه آن، فرا کی: ینوآور پیچیدگی زانیم 

 است. ادیز ییاجرا یها نهیو تحمل هز اریوقت و تالش بس صرف

 ن، نمونه آ کی :یمشتر لهیآن به وس رشی، قبل از پذیشیبه شکل آزما ینوآور یمعرف
 یآن را رو ماران،یگسترده آن به همه ب زیقبل از تجوتوانند یکه پزشکان م است یدیجد یدارو

 یکه به پزشکان داده م ییداروها گانیرا یها. نمونهکنند شیداوطلب آزما ماریب یتعداد معدود
 سازد.یم و ممکن سریاز طرف آنها را م هیاول یهاشیشود، انجام آزما

 کوچک  یهاشینمونه آن، د کی بالقوه: رندگانیپذاز سوی  آن جیو نتا یمشاهده نوآور
 نندیکه مردم آنها را در حال استفاده بب نی. همیونیزیتلو یهابرنامه یتماشا یبرا است یاماهواره
 و دیخر یبرا یترشیب لیآنها را مشاهده و احساس کنند، تما عملکرد خود از همسایگان تیو رضا

 مصرف آنها خواهند داشت.
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 .برای اجرای نوآوری باز مهم است واحدهای سازمانی که وجود آنها

 

واحدهای سازمانی 

الزم برای اجرای 

نوآوری باز

تحقیقات و  
توسعه

بازاریابی

مدیریت 
تولید

شرکت های 
تابعه

مدیریت 
یمنابع انسان

تدارکات

توسعه 
محصول و  

فرآیند
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 دالیل شکست نوآوری چیست؟مهمترین 

 

 

 

  

نبود فرهنگ حمایت از نوآوری

عدم ارتباط بین طرحها با استراتژی سازمان

عدم تخصیص منابع کافی برای فرآیند نوآوری

فقدان یک فرآیند فراگیر سیستماتیک جهت نوآوری

عدم احساس مالکیت و از آن خود ندانستن سازمان توسط مدیران

فقدان یک سیستم ایده پرداز مدیریتی

عدم وجود مدیران توانا در تیم های نوآوری

صرف نکردن زمان و انرژی کافی برای رفع ابهامات سازمانی
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 را ذکر کنید؟ از نوآوری باز شده مدل های اجراچند نمونه از 

 شرکت جنرال الکتریک 

GE باز  ینوآور امیباز است. پ یمتنوع نوآور یمدل ها یساز ادهیدر پ شرویپ یاز شرکت ها یکیGE ،
 انیباز را نما یو نوآور یانجام جمع سپار قیاز طر یشرکت در نشان دادن مشکالت جهان نیدرک و فهم ا

 نانیمتخصصان و کارآفر یبر همکار ک،یباز جنرال الکتر ینوآور ی هیانیسازد. ب یم
  ها و حل مشکالت تمرکز دارد. دهیا یدر به اشتراک گذار ایدن یهمه جا از

 ینوآور یاز پروژه ها یکی
نام دارد که  First Build ک،یباز جنرال الکتر

است. طراحان،  یو همساز یپلتفرم همکار کی
 گریکدیپلتفرم با  نیمهندسان و متفکران در ا

 گریرا با د شانیها دهیکنند تا ا یارتباط برقرار م
اعضا به اشتراک گذاشته و با هم در مورد آن 

 First Buildارائه شده در  یها دهیگفتگو کنند. ا
 یمحصوالت لوازم خانگ دیبر حل مشکالت و تول

وچک ک یکارخانه ها قیها از طر دهیا هینمونه اول دیهستند. تول یداریبرنده قابل خر یها دهیمرکز دارد. ات
GE شانیها دهیا لیتبد یبرا ازیمورد ن یها و ابزارها نیتوانند به ماش یکه در آن اعضا م ردیگ یانجام م 

  داشته باشند. یدسترس یبه محصوالت واقع

First Build  نیباز است. ا ینوآور یاز مدل ها یکیکند که  یاستفاده م یهمساز یمدل همکار کیاز 
تا  دیکمک نما یو هم به افراد خارج یاست که بتواند هم به افراد داخل یفراهم کردن پلتفرم یپروژه در پ

محصوالت و  یبرا ورانهنوآ ییها دهیهم ا یبه اشتراک بگذارند و با همکار گریکدیرا با  شانیها دهیا
 .ندیخدماتشان ارائه نما

 NASA 

 نهیبه یکه بتواند محتوا یاضیر تمیالگور کیساخت  یباز توسط ناسا برا ینوآور
رفته کند، به کار گ نییناسا تع ندهیآ یانسان یها تیمامور یرا برا یپزشک یهاتیک

هاروارد  کار مدرسه کسب واسا با مسئله را حل کند، ن نیکه بتواند ا یبه نرم افزار افتنیشد. به منظور دست 
و ارسال  جادیناسا ا یکد را برا 2،833اعضا تعداد  ،یهمکار نیکرد. در ا یلندن همکار یبازرگان کدهو دانش
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 یتماشا یبرا ییها گاهیدالر نقد بعالوه جا 24،000مورد نظر را بسازد. به برندگان  تمیکردند تا ناسا الگور
  شد. شنهادیشاتل پ یها تیمامور یپرتاب ها یمابق

 ا،یسر دنرتادر س یسیانبوه عالقمندان به حوزه نرم افزار و کدنو تیباز و استفاده از جمع ینوآور یریبه کار گ
 یمع آورج لیو برز ،یراه حل ها از انگلستان، ژاپن، اندونز نیشتریکرد. ب یادیبه حل مسئله ناسا کمک ز

شد  یمن ییبه تنها یداخل یها میاز ت تفادهرا که با اس یعیباز راه حل مقرون به صرفه و سر یشدند. نوآور
 کرد. جادیکرد ا دایبه آن دست پ

 کوکاکوال 

 یطراح ۱960در  ییلو موندیکه  توسط رنوشابه  دیکوکاکوال از زمان ارائه دستگاه خر
 نیا را،یشود. اخ یمحسوب م ینوآور نهیدر زم شگامیپ یاز شرکت ها یکیشده بود، 

 طرف و کیاز  نانیکارآفر گریها و د میت نیباز را در سطوح ب ینوآور یشرکت مدل ها
به کار گرفته است. برنامه شتاب دهنده  گر،یشرکت و مصرف کنندگان آن از طرف د

 ن،یرلب و،یر رس،یآ نسیبو ،یدنیکوکاکوال قصد دارد به استارت آپ ها در هشت شهر س
تارت آپ ها اس نیو بنگلور کمک کند. قرار است ا سکو،یر، استانبول، سن فرانسسنگاپو

  .نندفکر ک یخوشبخت یبرند کوکوال کیساخت  ینوآورانه برا یا وهیبه ش

که توسط کوکاکوال ارائه شده است دستگاه نوشابه سبک آزاد  گریباز د یمدل نوآور کی
کرده  بیدلخواه خود را ترک یدهد طعم ها یاجازه م ایاست که به کاربران در سراسر دن

را  یدیدستگاه طعم جد نیدهند. ا شنهادیمحصوالت کوکاکوال پ یرا برا دیجد یو طعم
مصرف  ریگذارد تا سا یدستگاه ها به اشتراک م ریکرده و با سا رهیذخ هکه مصرف کننده به ثبت رساند
 افتیدر ایقاط دنن هیها در کل نیماش گرین طعم را از دخود، آ لیموبا شنیکیکنندگان بتوانند با استفاده از اپل

 یاه مدهد چرا که شرکت از طع یقرار م دیتول ندیرا در قلب فرآ انیباز، مشتر یمدل نوآور نی. اندینما
 پردازش دیشده و به عنوان خط محصول جد یابیتواند ارز یکه م یخارج یها دهیبه عنوان ا یشنهادیپ

 کند. یشوند، استفاده م

 لگو  

ود را با خ یلگو ید مجموعه هاننتوا یلگو، مصرف کنندگان لگو م تیدر وبسا
کاربران  رگیکنند. د یطراح یسه بعد یها شنیکیاپل ایلگو  یاستفاده از آجرها

 یار زانیبه م دهیا کی نکهیدادند. هم یم یکردند و به آن را یها م دهیشروع به گفتگو درباره طرح ها و ا

 



  آنچه باید در مورد نوآوری باز بدانید... 
 

29  
 

 

وعه مجم ده،یو فروش آن به خالق ا دیاز درآمد حاصل از تول یبا دادن بخش کوچک لگو د،یرس یمورد نظر م
در ادامه نقل قولی از مسئولین شرکت لگو را در این  گرفت. یدر نظر م دیمحصول جد کیآن را به عنوان 

 زمینه مالحظه می فرمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "مردم برای کار کردن با ما نیاز نیست برای ما کار کنند "
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