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نوآوری صفحه 31-1مدیریت 

بر   تأكيد  با  باز  نوآوري  اتخاذ  بر  بيروني  زمينه اي  عوامل  تأثير 
ویژگي هاي بخش: شواهدي از شركت هاي بخش مواد پيشرفته 

در ایران
 جواد مشایخ1، سید حبیب اله طباطبائیان2*، مقصود امیري3، محمود مهرداد شکریه4   

تاریخ دریافت: 1395/05/25          تاریخ پذیرش: 1395/09/06

چکیده
برون بنگاهي  اقتضائات مختلف درون بنگاهي و  تأثیر  باز، تحت  نوآوری  اتخاذ و کارآیي رویکرد  معتقدند  پژوهشگران 

قرار دارد. شرایط زمینه اي صنعت یا بخشي که بنگاه ها در آن فعالیت مي کنند و همچنین شرایط محیط نهادي، از جمله 

اقتضائات برون بنگاهي مؤثر بر این رویکرد به شمار مي آیند. بخش مواد پیشرفته به عنوان یکي از ارکان اقتصاد دانش بنیان، 

کمتر مورد توجه محققان حوزه مدیریت نوآوري قرار داشته است. به عالوه، بررسي ادبیات نشان دهنده فقدان پژوهش هاي 

عمیق در رابطه با اتخاذ و کارآیي نوآوري باز در بافتار کشورهاي درحال توسعه به ویژه ایران است. پژوهش حاضر با 

هدف پرکردن این شکاف تحقیقاتی و با رویکردي کیفي مبتني بر راهبرد مطالعه چندموردي، به بررسي نوآوري باز در 

میان بنگاه هاي بخش مواد پیشرفته در ایران پرداخته است. نتایج این پژوهش با تأیید رواج نوآوري باز در میان بنگاه هاي 

این بخش، نشان دهنده غلبه راهبرد نوآوري باز به درون با استفاده از روش هاي مالي و غیرمالي است. بنگاه هاي مورد 

مطالعه، از راهبردهاي نوآوري باز براي فائق آمدن بر هر دو دسته چالش هاي فني و بازار بهره جسته اند. اگرچه بنگاه هاي 

مورد مطالعه در اتخاذ رویکرد نوآوري باز با چالش هاي مختلفي روبرو بوده اند؛ اما  عواملی مانند گسترش آموزش عالي 

و تحقیقات و رواج اینترنت، موجب تسهیل اتخاذ نوآوري باز در میان شرکت هاي ایراني شده اند. 

واژگان کلیدي: نوآوري باز، کشورهاي درحال توسعه، مواد پیشرفته، مطالعه موردي 
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1- مقدمه
با اینکه نقش اطالعات، دانش ها و منابع بیرونی در نوآوری بنگاه طی دهه های اخیر با واژگان و مدل های 

متفاوتی در ادبیات مدیریت نوآوری مورد توجه محققان مختلف بوده است، اما باید اذعان نمود مطرح 

شدن مفهوم نوآوری باز توسط هنری چسبرو )Chesbrough, 2003(، نقطه عطفی در این زمینه محسوب 

می شود. آنچه مسلم است صورت بندي نظري ارائه شده توسط چسبرو با استقبال گسترده محققان حوزه 

ماه می 2016،  پایان  تا  اسکالر1  بر اساس اطالعات گوگل  به نحوی که  بوده  نوآوري مواجه  مدیریت 

نخستین کتاب وی در این زمینه با عنوان نوآوري باز، پارادیم نوین آفرینش و تجاري سازي فناوري، بیش 

.)Google Scholar, 2016( از 12200 مرتبه مورد ارجاع قرار گرفته است

نکته مهم در مطالعات نوآوری باز توجه به ماهیت اقتضائی آن است؛ بدین معنا که اتخاذ نوآوری باز 

به  این راهبرد  اثربخشي  بلکه  بنگاه ها نمی شود،  نوآوری  بهبود عملکرد  به  همیشه و در همه جا منجر 

مقتضیات مختلفي وابسته است. بنابراین براي مطالعه اثربخشي نوآوري باز باید رویکردي اقتضائي را 

تأثیرگذار را به دقت تجزیه و  اقتضائات زمینه اي  در پیش گرفت )Gassmann, 2006( و ویژگي ها و 

تحلیل نمود. همانگونه که در شکل )1( مشاهده مي شود، در یک دسته بندي کلي عوامل زمینه اي مؤثر بر 

نوآوري باز را مي توان به عوامل زمینه اي دروني  و عوامل زمینه اي بیروني تقسیم نمود. عوامل زمینه اي 

دروني مربوط به ویژگي هاي جمعیت شناختي و راهبردي شرکت است. تعداد کارکنان،  میزان فروش، 

سود ساالنه، سن شرکت، نوع مالکیت و سهم شرکت در بازار از عوامل جمعیت شناختي به شمار مي آیند. 

ویژگي هاي راهبردي نیز عبارتند از: جهت گیري راهبردي، اهداف راهبرد نوآوري، فرهنگ سازماني و 

.)Huizingh, 2011( سایر اقدامات هدفمند که مي تواند عملکرد نوآوري باز را تحت تأثیر قرار دهد

به طور کلي، صنعت و محیط نهادي دو عامل زمینه اي بیروني مهم به شمار مي آیند. مرور پژوهش هاي 

پیشین نشان مي دهد، مطالعاتی در زمینه اتخاذ و کارآیی نوآوری باز در صنایعی همچون خودروسازی، 
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صنایع غذایی، زیست فناوری، الکترونیک، تلفن همراه و ... انجام شده است. با این حال، ضروری است تا 

در مورد صنایعی مانند بخش مواد پیشرفته که کمتر مورد مطالعه بوده اند، پژوهش هایی طرح ریزی گردد. 

زمینه نهادي یا به تعبیري شرایط محیطي، به عنوان یکی دیگر از عوامل زمینه ای، تأثیر مهمي بر فرآیند نوآوري 

به صورت عام و فرآیند نوآوري باز به صورت خاص دارد. این در حالي است که در مطالعات نوآوري باز، 

این جنبه از عوامل زمینه اي کمتر مورد توجه قرار گرفته اند )Mowery, 2009(. از آنجاکه اغلب مطالعات 

نوآوری باز بر تجارب کشورهای صنعتی و توسعه یافته استوار می باشد )Xiaobao, et al., 2013( الزم است 

رواج و اثربخشی این پارادایم در کشورهای درحال توسعه که از شرایط نهادی متفاوتی برخوردار هستند 

به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد.
بر اساس دسته بندي ارائه شده در شکل )1(، این پژوهش به بررسي اتخاذ و کارآیی نوآوري باز با در نظر 
گرفتن ویژگي هاي یک بخش صنعتي خاص )بخش مواد پیشرفته(، مي پردازد. از سوي دیگر، با توجه به 
اینکه شرکت هاي انتخاب شده براي مطالعه موردي همگي در بافتار نهادي ایران مشغول فعالیت هستند، 
در بخشي از این پژوهش تالش شده است تا بینش هایي از چالش ها و فرصت هاي متأثر از محیط نهادي 
باز در یک کشور  نوآوري  اتخاذ  از  را  این مطالعه شواهدي عیني  این جهت،  از  ارائه گردد.  نیز  ایران 
بر روش مطالعه  مبتني  از رویکردي کیفي و  استفاده  با  این پژوهش  به تصویر مي کشد.  درحال توسعه 
چندموردي، به دنبال پاسخ به این پرسش هاست که آیا شرکت هاي بخش مواد پیشرفته در ایران در فرآیند 
نوآوري  خود از راهبردهاي نوآوري باز بهره مي جویند؟ و اگر چنین است، چگونه چالش هاي نوآوري 

در این بخش، شرکت ها را به اتخاذ نوآوري باز واداشته است؟

2- پیشینه پژوهش

2-1- نوآوري باز؛ مفاهیم و راهبردها

اگرچه بیش از یک دهه از معرفي پارادایم نوآوري باز مي گذرد؛ اما به نظر مي رسد هنوز جنبه هاي مختلف 
نظري این پارادایم، در مسیر توسعه و تکامل قرار دارد و به تعبیري پویایي هاي نظري در این زمینه ادامه 
دارد. این سیر تکاملی در دو تعریف ارائه شده از نوآوری باز نیز قابل مشاهده است. در یک تعریف 
چسبرو و کروسر )2006( بیان نموده اند که نوآوری باز عبارتند از: ”... استفاده هدفمند از جریان هاي 
بهره برداري  براي  بازار  به ترتیب براي تسریع در نوآوري داخلي و توسعه  ورودي و خروجي دانش، 
بیروني از نوآوري“ )Chesbrough & Crowther, 2006(. چند سال بعد و با توجه به بحث های گسترده 
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درباره مفهوم نوآوری باز، چسبرو و بوگرز )2014( در تعریف خود جنبه های دیگری را مورد توجه قرار 
بیان نمودند: ”نوآوري باز یک فرآیند نوآوري توزیع یافته، بر پایه مدیریت هدفمند جریان هاي  داده و 
دانش از مرزهاي شرکت، با استفاده از سازوکارهاي مالي و غیرمالي و همسو با مدل کسب وکار شرکت 
است“ )Chesbrough & Bogers, 2014(. همانگونه که مشاهده می شود آنها براي دقیق تر کردن مفهوم 

نوآوري باز، در تعریف اخیر خود بر دو جنبه سازوکارهاي مالي و غیرمالي در مدیریت جریان هاي دانش و 

نیز همسویي این اقدامات با مدل کسب وکار تأکید نموده اند. این بازنگری در تعاریف، بیانگر سیر تکاملي این 

پارادایم است و ضرورت تداوم مطالعات با هدف توسعه نظریه جامعی در مورد نوآوری باز را نشان می دهد. 

مفاهیم نظري توسعه یافته در حوزه نوآوري باز را مي توان از جنبه هاي مختلفي همچون مکاتب فکري،  

بازیگران و یا راهبردها دسته بندي نمود  )Gassmann, 2006(؛ اما عمده ترین جنبه مورد توجه در مطالعات، 

راهبردها و فرآیندهاي نوآوري در سطح بنگاه است. نخستین دسته بندي ها در این زمینه، به دو جنبه متمایز 

از راهبردهاي نوآوري باز اشاره داشته است که عبارتند از نوآوري باز به درون2 و نوآوري باز به بیرون3 

)Chesbrough & Crowther, 2006(. مفهوم اول ناظر به انتقال ایده ها، دانش ها و اکتشافات برون سازماني 

به درون مرزهاي شرکت است تا با تلفیق آن با دارایي هاي موجود در قالب مدل کسب وکار شرکت منتج 

به نوآوري گردد. در عوض، مفهوم دوم ناظر به استفاده از مدل هاي کسب وکار بیروني جهت تجاري سازي 

ایده ها و فناوري هاي موجود در شرکت است که به هر دلیلي با مدل کسب وکار موجود همخواني ندارند.

داهالندر و گان )2010( با افزودن بعد مالي یا غیرمالي به فرآیندهاي یادشده، چهار شکل از راهبردهاي 

نوآوري باز را که ممکن است توسط شرکت ها مورد استفاده قرار گیرند، با عنوان های اکتساب4، منبع یابي5، 

فروش6 و افشا7 معرفي نموده اند )Dahlander & Gann, 2010(. چسبرو و کروسر )2006( نیز در مطالعه 

تقسیم  غیرمحوري  نیازمندي هاي  و  محوري  توانمندي هاي  بعد  دو  به  را  باز  نوآوري  راهبردهاي  خود، 

نموده اند )Chesbrough & Crowther, 2006(. هر چند در مطالعات دیگر، انواع دیگري از تقسیم بندي ها 

مشاهده مي شود؛  در این تحقیق راهبردهاي نوآوري باز از سه منظر جهت )نوآوري باز به درون/ نوآوري باز 

به بیرون(، بار مالي نوآوري باز )راهبردهاي مالي/ راهبردهاي غیرمالي( و نقطه تمرکز تعامل با منابع بیروني 

)توانمندي هاي محوري/ نیازمندي هاي غیرمحوري( مورد توجه قرار گرفته است.

یکي از مهم ترین جنبه هاي اقتضائي نوآوري باز، ویژگي هاي بخش یا صنعتي است که شرکت ها در آن فعالیت 

مي کنند. در این رابطه چسبرو )2003( معتقد است رواج پارادایم نوآوري باز در صنایع با توجه به مقتضیات هر 

.)Chesbrough, 2003( صنعت متفاوت است؛ اما فراگیري آن در صنایع پیشرفته و غیرپیشرفته مشاهده می شود
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نوآوري باز مفهومي وابسته به بافتار است؛ و اتخاذ و کارآیي آن عالوه بر ویژگي بنگاه ها به ویژگي هاي 

بافتار کالن اجتماعي - اقتصادي بستگي دارد )Wang & Zhou, 2012(. خاستگاه اصلي این نظریه، مبتني 

بر مشاهدات و مطالعات اکتشافي موردي در خصوص شرکت هاي بزرگ آمریکایي بوده است. چسبرو 

)2003(، عواملي همچون افزایش جابجایي کارکنان، افزایش توان دانشگاه ها، کاهش استیالي ایاالت متحده، 

افزایش دسترسي شرکت هاي نوپا به سرمایه گذاران خطرپذیر )Chesbrough, 2003( و رواج اینترنت و 

سایر رسانه هاي جمعي )Chesbrough & Bogers, 2014( را از عوامل زوال بنیان هاي پارادایم نوآوري 

بسته و رواج پارادایم نوآوري باز مي داند. تردیدي وجود ندارد که این عوامل در کشورهاي مختلف اعم 

از توسعه یافته و یا درحال توسعه متفاوت هستند و در سطوح مختلفي قرار دارند. به طور کلي، بسیاري از 

زیرساخت هاي الزم براي نوآوري در کشورهاي کمترتوسعه یافته با نقصان مواجه است. توان تحقیق وتوسعه، 

مهارت هاي مدیریتي، کیفیت آموزش، زیرساخت هاي فني و نظام مالکیت فکري در کشورهاي درحال توسعه 

ضعیف است )Viotti, 2002(. دسترسي به منابع مالي نوآوري و سازوکارهاي جدید تأمین مالي براي نوآوري 

محدود است و در یک کالم، نظام ملي نوآوري در این کشورها به خوبي شکل نگرفته است.

به همین خاطر وانگ و ژو )2012(، معتقدند اتخاذ نوآوري باز توسط بنگاه ها به سطح توسعه اقتصادي 

با نظام ملي نوآوري آن کشور  و فناوري کشورها بستگي دارد؛ که این پدیده خود در تکامل همزمان8 

نهادي  شرایط  با  متناسب  هر کشوري  در  نوآور،  بنابراین شرکت هاي   .)Wang & Zhou, 2012( است 

خود، مي توانند از راهبرد نوآوري باز بهره مند شوند. البته این به معناي نفي اتخاذ و یا کارآیي نوآوري 

باز در کشورهاي درحال توسعه نیست؛ بلکه یادآور تفاوت در ریشه ها و منطق نوآوري باز در کشورهاي 

درحال توسعه با توجه به ویژگي هاي محیط نهادي آنهاست. 

2-2- مواد پیشرفته و ویژگي هاي نوآوري در این بخش

سازمان همکاري اقتصادي و توسعه9 در گزارش خود با عنوان فناوري هاي قرن بیست و یکم، از فناوري هاي 

مواد پیشرفته به عنوان انقالب پنهان یاد نموده است )OECD, 2000(. همه بخش هاي صنعتي تحت تأثیر 

نفوذ مواد پیشرفته قرار دارند و رقابت پذیري آنها در حال حاضر و حتي در آینده، به طور فزاینده اي به قابلیت 

 .)Malaman, 1990( جایگزیني مواد جدید با مواد متداول بستگي دارد

روندهاي تاریخي و نظریه هاي رایج، شرکت هاي بزرگ را نقش آفرینان صنعت مواد پیشرفته قلمداد مي کنند؛ 

شرکت هایي که با برخورداري از منابع مالي قابل توجه و دارایي هاي مکمل، قادرند نوآوري هاي این حوزه 

را تجاري نمایند )Pavitt, 1984(. این روند در کشورهاي صنعتي و بیشتر در مورد مواد با حجم تولید 
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باال مصداق دارد. در آن سوي طیف، شرکت هاي کوچک و متوسط مي توانند نقش اصلي را در تولید مواد 
پیشرفته با مقیاس تولید اندك براي مصارف خاص ایفا نمایند. آمارها نشان مي دهد نقش شرکت هاي نوپا و 

.)Maine & Garnsey, 2007( کارآفرین در صنعت مواد پیشرفته رو به افزایش است
شواهد به دست آمده از کشورهاي درحال توسعه نیز نشان مي دهد تولیدکنندگان اصلي صنعت مواد پیشرفته 
در این کشورها، شرکت هاي دانش بنیان کوچک و متوسط هستند )Yoruk, 2011(. هر چند آمار جامعي 
از تولید و مصرف مواد پیشرفته در کشور وجود ندارد، اما شواهد موجود بیانگر آن است که در ایران نیز 

شرکت هاي دانش بنیان کوچک و متوسط، بازیگران اصلي این بخش هستند. 
شرکت هاي مواد پیشرفته با ترکیب منحصر به فردي از چالش ها براي نوآوري در این بخش مواجهند: ریسک 
مواد  فناوري هاي  تجاري سازي  که  مي شوند  باعث  عوامل  این  بازار.  باالي  ریسک  همراه  به  فني  باالي 
پیشرفته نیازمند سرمایه گذاري باال و دهه ها زمان براي کاربرد گسترده مواد جدید از زمان اختراع آنها باشد 
)Maine & Garnsey, 2006(. برای مثال از زمان اختراع تا مصرف گسترده پلي اتیلن و الیاف کوالر بیش از 
20 سال به  طول انجامید. تجاري سازي اختراعات در حوزه مواد پیشرفته در معرض عدم قطعیت هاي باالیي 
قرار دارد؛ چراکه عمدتاً مواد، کاالهایي واسطه با کاربردهاي متنوع در طیف گسترده اي از بازارها هستند 
)Schuster, 1992(. این عوامل سبب مي شوند که محیط نوآوري در این حوزه با پیچیدگي هایي همراه 
باشد؛ با توجه به تنوع مشتریان و کاربردها، براي هر کاربرد صنعتي تحقیق وتوسعه مجزایي باید طراحي و 
اجرا شود؛ موانع قانوني و مقرراتي مختلفي باید از سر راه بر داشته شود و بي میلي مشتریان به جایگزیني 

.)Maine & Garnsey, 2007( مواد جدید باید مرتفع شود
در تحقیقات پیشین عوامل مؤثر بر نوآوري شرکت هاي مواد پیشرفته در دو بعد چالش هاي فني و چالش هاي 
)Maine & Garnsey, 2006()Maine, et al., 2010()Maine, et al., 2012( بازار مورد توجه قرار گرفته است
عواملي  تأثیر  تحت  فني  بعد چالش هاي   .)Lubik & Garnsey, 2015()Maine & Seegopaul, 2016(
همچون ماهیت ریشه اي فناوري، کاربردهاي چندگانه و نیاز به نوآوري هاي فرآیندي در پایین دست )مشتریان( 
قرار دارد و چالش هاي بازار متأثر از جایگاه باالدستي مواد پیشرفته در زنجیره ارزش محصوالت، نیاز به 
 .)Maine, et al., 2012( نوآوري هاي مکمل و کمبود پیوستگي، مشاهده پذیري و قابلیت آزمون مي باشد

توضیحات تکمیلي در این باره در جدول )1( درج شده است.
بیروني، راهبرد  انواع تعامالت  با توجه به ویژگي هاي نوآوري در بخش مواد پیشرفته به نظر مي رسد 
مؤثري براي غلبه بر چالش هاي پیش روي شرکت هاي نوآور باشد. نخستین بار هاگدورن و شاکنارد 
)1991( روند مشارکت هاي بین بنگاهي در بخش مواد پیشرفته را مطالعه کردند. پژوهش آنها نشان داد 
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جدول )1(: چالش هاي نوآوري در شرکت هاي بخش مواد پیشرفته به عنوان عوامل زمینه اي بخشي  

منبعتوضیحاتمؤلفهبعد

ش هاي فني
چال

ماهیت ریشه اي 
فناوري

نوآوري هاي ریشه اي در مقایسه با نوآوري هاي تدریجي مستلزم 
دسترسي به متخصصان برجسته، ارتباطات گسترده بیروني، سرمایه 
است.  بیشتري  عدم قطعیت  و  ریسک  و  طوالني تر  بیشتر،  زمان 
بسیاري از اختراعات حوزه مواد پیشرفته نمونه هایي مبتني بر مدل 
فشار فناوري هستند که منجر به نوآوري هاي ریشه اي گردیده اند. 

)Maine, et al., 2010(
 )Maine & Garnsey, 2007( 

کاربردهاي چندگانه 
)ماهیت عام 

فناوري(

و  بازارها  در  مي توانند  واسطه  کاالهاي  به عنوان  پیشرفته  مواد 
کاربردهاي مختلفي به کار گرفته شوند. ماهیت عام فناوري هاي مواد 
پیشرفته امکان کاربرد آن در بازارهاي چندگانه را فراهم مي سازد. 
با این حال، هدف قراردادن بازارهاي چندگانه، عدم قطعیت هاي 

فناوري در پیش روي شرکت هاي فناور را افزایش مي دهد.

)Malaman, 1990( 
)Maine & Garnsey, 2006(

نیاز به نوآوري هاي 
فرایندي در 
پایین دست

از سوي  نوآوري هاي مواد اغلب مستلزم نوآوري هاي فرآیندي 
مشتریان تولید کننده پایین دست هستند. چنانچه این نوآوري هاي 
پایین دست  مشتریان  در  پیشرفته  مواد  فراوري  براي  نیاز  مورد 
مهارت هاي جدیدي  مجموعه  نیازمند  یا  و  باشد  نداشته  وجود 

باشد اتخاذ مواد جدید را با محدودیت مواجه خواهد نمود.  

)National Research 
Council, 1993(

)Lubik & Garnsey, 2015(

ش هاي بازار
چال

جایگاه باالدستي در 
زنجیره ارزش

شرکت هاي مواد پیشرفته عمدتاً تولیدکننده محصوالت واسطه اي 
نیست و  قابل مصرف  نهایي  توسط مشتري  مستقیماً  که  هستند 
باید در قالب محصوالت مختلف به مشتري نهایي عرضه شود. 
به عبارتي جایگاه مواد پیشرفته در زنجیره ارزش یک محصول، 
جایگاهي باالدستي است و ارتباط مستقیمي با مصرف کننده نهایي 
ندارند. هر چقدر این زنجیره ارزش طوالني تر و پیچیده تر باشد، 

اتخاذ و کاربرد مواد پیشرفته دشوارتر و طوالني تر خواهد شد.

)Musso, 2009(
)Maine & Garnsey, 2006(
)Lubik & Garnsey, 2015(

نیاز به نوآوري هاي 
مکمل

نوآوري ها  این  بلکه  نیستند؛  مستقل  پیشرفته  مواد  نوآوري هاي 
نیازمند نوآوري هاي  براي ارائه به بازار در قالب یک محصول، 
به عنوان  استفاده  براي  الیاف شیشه  مثال  به عنوان  مکمل هستند. 

فیبر نوري، سال ها در انتظار توسعه فناوري لیزر بود. 

)Maine & Garnsey, 2006(
)Maine, et al., 2010(

)Lubik & Garnsey, 2015(

کمبود پیوستگي، 
مشاهده پذیري و 

قابلیت آزمون

نوآوري هاي حوزه مواد از کمبود پیوستگي با فناوري هاي پیشین 
و نقص در قابلیت مشاهده و آزمون برخوردارند. به عبارتي این 
مرسوم  رفتن روش هاي  بین  از  است موجب  نوآوري ها ممکن 
شده، تصور استفاده از آن توسط مشتریان سخت بوده و امکان 

آزمون آن قبل از خرید و استفاده گسترده ممکن نباشد. 

)Maine & Garnsey, 2006(
)Maine, et al., 2012(
)Maine & Seegopaul, 

2016(
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طي دهه هاي 1970 تا 1990 مشارکت بین بنگاهي و شکل گیري اتحادها در این بخش روندي صعودي 
داشته است. آنها چنین استدالل نمودند که با توجه به کاربردهاي متنوع مواد پیشرفته در فناوري هاي 
اطالعات، صنایع شیمیایي و مهندسي مکانیک، شکل گیري تعامالت و همکاري هاي بین بنگاهي، بخشي 
از راهبرد بنگاه هاي بخش مواد پیشرفته براي فائق آمدن بر چالش هاي فني نوآوري در این بخش است 

.)Hagedoorn & Schakenraad, 1991(
در تحقیق دیگري که به بررسي اتحادهاي راهبردي در بخش مواد پیشرفته کانادا پرداخته، شکل گیري این 
همکاري ها هم در شرکت هاي بزرگ و هم در شرکت هاي کوچک و متوسط گزارش شده است. این اتحادها 
تعامالت قوي بین تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، آزمایشگاه هاي دولتي و دانشگاه ها را در پي داشته اند 
)Niosi, 1993(. مطالعه صورت گرفته در میان شرکت هاي ژاپني نیز نشان مي دهد تعامالت بین شرکت ها 
و دانشگاه ها در قالب مشاوره با محققان دانشگاهي، شیوه مؤثري براي انتقال دانش ضمني میان دانشگاه و 

.)Baba, et al., 2009( بنگاه است و بر عملکرد نوآوري بنگاه تأثیر مثبتي دارد
فائمز و همکاران )2010( نیز با اشاره به جایگاه ویژه صنایع مواد پیشرفته به عنوان یکي از اولویت هاي 
کلیدي نظام هاي تحقیق وتوسعه ملي، به نقش مهم اتحادهاي تحقیق وتوسعه10 در پیشبرد این صنعت اشاره 
نمودند )Faems, et al., 2010(. تا بدین جا مشخص شد که با توجه به چالش هاي نوآوري در بخش مواد 
پیشرفته، بنگاه هاي این بخش در کشورهاي توسعه یافته انواعي از راهبردهای نوآوري باز و مشارکتي، از 

همکاري انفرادي با محققان دانشگاهي گرفته تا ایجاد اتحادهاي راهبردي، را در پیش  مي گیرند.
اما چنین مطالعاتي در مورد بنگاه هاي بخش مواد پیشرفته در کشورهاي درحال توسعه که ویژگي هاي محیط 
نوآوري در آنها با کشورهاي توسعه یافته متفاوت می باشد، کمتر انجام شده است. یک استثنا در این زمینه 
پژوهش یوروك )2011( در مورد کشور ترکیه است. وي با بررسي تأثیر قابلیت هاي فناورانه بنگاه هاي 
بخش مواد پیشرفته و شبکه دانشي11 در نظام نوآوري در بازه 1967 تا 2001 نشان داد با گذشت زمان و 
ارتقاء قابلیت هاي فناورانه بنگاه، شدت ارتباطات دانشي افزایش مي یابد. عالوه بر این، از اتکاي بنگاه هاي 
مواد پیشرفته به بنگاه هاي خارجي کاسته شده و در عوض تعامالت با صاحبان دانش  فني داخلي همچون 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتي افزایش مي یابد )Yoruk, 2011(. با این حال، با توجه به ماهیت کّمي و تجربي 

این پژوهش، چگونگي وقوع این پدیده در بافتار محیطي آن به خوبي تبیین نشده است.
قابل  از بخش هاي صنعتي  برخي  باز در  نوآوري  کارآیي  اگرچه  نشان مي دهد  ادبیات موضوع  بررسي 
مشاهده است اما به دلیل تفاوت هاي ذاتي نوآوري در هر بخش یا رشته فعالیت صنعتي، اتخاذ و کارآیي 

نوآوري باز در بخش هاي مختلف باید به طور مجزا مورد مطالعه قرار گیرند.
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عالوه بر این مشخص شد که شرکت هاي بخش مواد پیشرفته براي موفقیت در نوآوري، باید بر هر دو 

دسته چالش هاي فني و بازار غلبه نمایند. اگرچه در برخي مقاالت، همچون پژوهش ماین و سیگاپال 

نوآوري و شتاب  بر چالش هاي  براي غلبه  باز  نوآوري  بر سودمندي راهبردهاي  به طور کلي   ،)2016(

بخشیدن به تجاري سازي در بخش مواد پیشرفته اشاره گردیده؛ اما بررسي جامعي در مورد چگونگي 

 .)Maine & Seegopaul, 2016( کارآیي راهبرد نوآوري باز در شرکت هاي این بخش انجام نشده است

به عبارتي، در ادبیات این ابهام وجود دارد که اتخاذ نوآوري باز توسط شرکت هاي این بخش، به طور 

مشخص بر کدام یک از عوامل فني و بازار مؤثر خواهد بود.

3- روش پژوهش
همانطور که پیشتر عنوان شد هدف این تحقیق مطالعه عوامل زمینه اي بیروني مؤثر بر اتخاذ نوآوري باز در 

بنگاه هاست. ویژگي هاي نوآوري در بخش مواد پیشرفته، به عنوان دسته اي از فناوري هاي عام که کمتر مورد 

مطالعه قرار گرفته اند و نیز شرایط نهادي ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه، مؤلفه هاي زمینه اي این 

پژوهش به شمار مي آیند. از آنجاکه روش هاي کیفي تأکید ویژه اي بر شناخت پدیده ها در زمینه واقعي خود 

دارند )Eisenhardt & Graebner, 2007(، رویکرد مطالعه موردي براي این پژوهش در نظر گرفته شده است. 

مطالعات موردي کیفي، تفسیر بر اساس شواهد غني را میسر می سازد و براي فهم پدیده هاي کمتر شناخته 

شده مورد استفاده قرار مي گیرد )Eisenhardt, 1989(. طي دو دهه اخیر، استفاده از روش مطالعه موردي در 

مطالعات سازماني12 با هدف تحلیل عمیق بافتارها و فرآیندهاي مؤثر بر پدیده مورد مطالعه، رواج زیادي یافته 

است )Meyer, 2001(. عالوه بر این، بررسي پیشینه پژوهش نشان مي دهد سایر پژوهش هایي که اهداف 

مشابهي را دنبال مي نمودند از رویکرد مطالعه چندموردي براي شناخت عمیق پدیده ها در زمینه وقوع آن بهره 

)Chesbrough & Crowther, 2006()Maine & Garnsey, 2007()Lubik & Garnsey, 2015( برده اند

 .)Vanhaverbeke, et al., 2012(

در این پژوهش نیز رویکرد مطالعه چندموردي با تمرکز بر واحد تحلیل بنگاه، مورد استفاده قرار گرفته است. 

این روش مطالعه موردي بر اساس دسته بندي چهارگانه ین )2003(، از نوع مطالعه چندموردي کل نگر13 

است. در این روش بیش از یک مورد براي مطالعه در نظر گرفته مي شود و در تمامي موارد انتخاب شده از یک 

واحد تحلیل استفاده مي شود. به اعتقاد وي مطالعه چندموردي کل نگر، به نسبت مطالعات تک موردي، شواهد 

بسیار متقاعدکننده تري به همراه دارد؛ بنابراین چنین تحقیقي از استحکام خوبي برخوردار است. عالوه بر 
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این، اگر موردها با دقت انتخاب شوند مي توانند پاسخگویي واقعي14 )پیش بیني نتایج مشابه( و یا پاسخگویي 

.)Yin, 2003( را به همراه داشته باشد )نظري15 )پیش بیني نتایج متفاوت ولي به دالیل قابل پیش بیني

در این پژوهش براي انتخاب نمونه و شناسایي موارد مطالعه، از روش نمونه گیري هدفمند16 استفاده شد. 

نمونه گیري هدفمند که به آن نمونه گیري غیراحتمالي نیز گفته مي شود، به معناي انتخاب هدف دار موردهاي 

پژوهش براي کسب دانش یا اطالعات است؛ این نوع نمونه گیري شامل انتخاب واحدها یا موردهاي پژوهش 

به صورت غیرتصادفي و بر اساس هدف پژوهش است )Holloway & Wheeler, 2013(. البته نمونه گیري 

هدفمند نیز منحصر به یک روش نیست و متناسب با اهداف پژوهش، با روش های مختلفی انجام می شود. 

متناسب با هدف این پژوهش، از روش انتخاب موارد معمول17 استفاده شد. در این روش، مثال هایي از الگوهاي 

متداول پدیده مورد نظر براي مطالعه انتخاب مي شوند و محقق به دنبال شناسایي موارد خاص، استثنایي و 

غیرمتداول نیست؛ استفاده از این روش نمونه گیري براي رسیدن به معرف بودن یا قابلیت مقایسه توسط 

پژوهشگران مورد استفاده قرار مي گیرد و اعتبار تحقیق کیفي را ارتقاء مي بخشد )رنجبر و همکاران، 1391(. 

شناسایي و انتخاب موارد معمول مي تواند با بهره گرفتن از توصیه هاي افراد خبره و مطلع صورت پذیرد 

)Mertens, 2014(. در همین راستا براي شناسایي موارد مناسب، از مشورت و راهنمایي خبرگان و مطلعان 

ستاد توسعه فناوري هاي مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري و نیز کارگزاران 

ارزیابي و تأیید صالحیت شرکت هاي دانش بنیان بخش مواد پیشرفته استفاده شد. بدین ترتیب که با برگزاري 

جلساتي عالوه بر تبیین اهداف پژوهش، از آنها خواسته شد تا از میان بانک اطالعاتي شرکت هاي دانش بنیان 

بخش مواد پیشرفته ایران، فهرستي را جهت انتخاب موارد مطالعه در اختیار گروه پژوهش قرار دهند. برخي 

از معیارهاي در نظر گرفته شده براي انتخاب موارد عبارت بودند از: عمر 5 سال یا بیشتر شرکت، ارائه 

حداقل 2 محصول نوآورانه طي 3 سال گذشته، عدم محدودیت شرکت در ارتباطات برون بنگاهي به دالیلي 

همچون تولید مواد پیشرفته با کاربردهاي ویژه و عدم برخورداري از هر نوع ویژگي خاص )براي مثال 

وابستگي به بخش دولتي( که به نحوي شرکت را از شرکت هاي معمول فعال در این بخش متمایز نماید.

بر این اساس، فهرستي شامل 10 شرکت تهیه شد. سپس ضمن تماس تلفني با این شرکت ها و تبیین اهداف 

نهایتاً 4 شرکت آمادگي خود را براي  این مطالعه مشارکت نمایند.  از آنها خواسته شد که در  پژوهش، 

همکاري در این پژوهش اعالم کردند و تا مراحل پایاني به همکاري خود ادامه دادند )جدول )2((.

پیش از انجام مصاحبه هاي حضوري، با جستجوي اینترنتي اطالعات مربوط به هر شرکت شامل محتواي 

سایت شرکت ها، مصاحبه هاي مطبوعاتي مدیران، کاتالوگ ها و ... گردآوري و در بانک داده اي مربوط به هر 
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شرکت قرار داده شد. البته مهم ترین منبع گردآوري اطالعات در این پژوهش مصاحبه با مطلعان کلیدي18 
است. این مصاحبه هاي عمیق به صورت نیمه ساختاریافته و با فهرستي از سواالت باز از پیش تهیه شده انجام 
گرفت. در برخي از مصاحبه ها جهت درك بهتر منظور مصاحبه شوندگان عالوه بر سواالت از پیش تهیه 

شده، از سواالت تکمیلي جزیي استفاده شد. 
مطلعان کلیدي در هر مورد شامل مدیران عامل، اعضاي هیئت مدیره، مدیران فني یا تحقیق وتوسعه شرکت 
بودند. به جز یک مورد، در سایر موارد با بیش از یک مطلع در هر شرکت مصاحبه انجام شد. عالوه بر 
این، در طول فرآیند مصاحبه ها از مصاحبه شوندگان درخواست شد تا در صورت امکان مستندات و مدارك 
مکتوبي که در راستاي پاسخ به پرسش هاي این پژوهش مؤثر هستند در اختیار پژوهشگران قرار گیرد. 
استفاده از این رویکرد سه جبهه اي19، براي گردآوري و تحلیل اطالعات در پژوهش هاي کیفي و ترکیبي 
مرسوم است و منجر به افزایش روایي و اعتبار دروني پژوهش مي گردد )Creswell, 2013(. مصاحبه ها 

به صورت حضوري انجام و با کسب اجازه از مصاحبه شوندگان توسط دستگاه ضبط الکترونیکي ثبت گردید. 
فایل هاي صوتي پس از پیاده سازي در بانک داده اي مربوط به هر شرکت قرار گرفت.

در این پژوهش براي تحلیل داده ها، روش تحلیل محتواي جهت دار20 مورد استفاده قرار گرفت. استفاده 
از این روش، بیشتر برای پدیده هایی است که در مورد آن ها، از قبل پژوهش یا نظریه اي انجام شده و 

 .)Hsieh & Shannon, 2005( پژوهش جدید به دنبال تکمیل جنبه هاي دیگر یا تبیین بیشتر باشد
همانگونه که اشاره شد، پژوهش حاضر نیز بر مبناي نظریه نوآوري باز که توسط چسبرو مطرح شده استوار 

جدول )2(: مشخصات چهار شرکت مورد مطالعه

تکین مقاوم سازي پارسا پلیمر شریفنام شرکت
پیشرفته

توسعه فناوری های پیشرفته 
مواد نانو ساختار نماد

رازین پلیمر راه 
ابریشم

رازین پلیمرنمادتکینپارسا پلیمرنام اختصاري

طراحي و تولید زمینه فعالیت
آمیزه هاي پلیمري

انجام پروژه هاي 
مقاوم سازي با استفاده 

از مواد کامپوزیتي
تولید فلزات نانوساختار

تولید ورق هاي 
پلیمري مورد استفاده 
در شیشه هاي لمینیت

32 نفر7 نفر30 نفر70 نفرتعداد پرسنل

6 سال7 سال12 سال9 سالسن شرکت

تعداد مصاحبه 
1 نفر2 نفر2 نفر2 نفرشوندگان

سمت مصاحبه 
شوندگان

مدیرعامل
رییس هیئت مدیره

مدیرعامل
رییس هیئت مدیره

مدیرعامل
مدیرعاملعضو هیئت مدیره
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است و با بررسي شواهدي از این پدیده در ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه، به دنبال بسط و تکامل 
این نظریه است. بنابراین روش تحلیل محتواي جهت دار، به عنوان یک ابزار تحلیلي، به خوبي با اهداف این 
پژوهش انطباق دارد. در روش تحلیل محتواي جهت دار مي توان از نظریه هاي پیشین براي تمرکز بر سواالت 
پژوهش استفاده نمود و به عبارتي تحلیل محتوا با هدف پاسخ به پرسش هاي پژوهش به خدمت گرفته 

مي شود )Hsieh & Shannon, 2005(. پرسش هاي این پژوهش به این شرح هستند:
1- آیا شرکت هاي بخش مواد پیشرفته در ایران در مسیر نوآوري خود، رویکرد نوآوري باز را به خدمت 

مي گیرند؟
2- اگر چنین است، چه ابعاد و راهبردهایي از نوآوري باز در این بخش رواج دارد؟

3- اتخاذ رویکرد نوآوري باز توسط این شرکت ها چه تأثیري بر غلبه بر چالش هاي نوآوري در این 
بخش )چالش هاي فني/ چالش هاي بازار( دارد؟

4- با توجه به اقتضائات محیط نهادي ایران، به عنوان یک کشور درحال توسعه، اتخاذ رویکرد نوآوري 
باز توسط این شرکت ها با چه چالش ها و فرصت هایي مواجه بوده است؟

میان  در  رایج  مختلف  راهبردهاي  شناسایي  و  باز  نوآوري  اتخاذ  اکتشاف  به  ناظر  نخست،  سوال  دو 
شرکت هاي مورد مطالعه است. سوال سوم، در حقیقت پرسش اصلي این پژوهش محسوب می شود و 
به دنبال تبیین چگونگي کارآیي نوآوري باز متأثر از عوامل زمینه اي بخشي در شرکت هاي مورد مطالعه 
است. سوال چهارم نیز ماهیتي فرعي دارد و به دنبال کشف بینش هایي از چالش ها و فرصت هاي نوآوري 
این تحقیق به طور خالصه در  به  عنوان یک کشور درحال توسعه مي باشد. مراحل مختلف  ایران  باز در 

شکل )2( نشان داده شده است.

4- تجزیه وتحلیل یافته ها
در این بخش ابتدا شرح مختصري از ویژگي هاي چهار شرکت مورد مطالعه آورده شده است. این یافته ها 

زمینه تحلیل هاي درون موردي21 را فراهم مي آورند. 

4-1- مورد 1: شرکت پارسا پلیمر شریف

شرکت پارسا پلیمر شریف در پي تداوم همکاري یکي از فارغ التحصیالن رشته مهندسي مواد دانشگاه 
صنعتي شریف با یکي از اساتید این دانشگاه در سال 1386 تأسیس شد. زمینه فعالیت این شرکت طراحي 
و تولید آمیزه هاي پلیمري پیشرفته است. صنعت آمیزه سازي22 یک صنعت میاني به شمار مي آید که در 
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باالدست آن واحدهاي پتروشیمي قرار دارند که پلیمرهاي خام را از مشتقات نفتي تولید مي کنند و در 

پایین دست آن واحدهاي قطعه سازي پلیمري و کامپوزیتي قرار دارند. صنعت آمیزه سازي به ویژه آمیزه هاي 

پیشرفته، در مقایسه با صنعت باالدستي و پایین دستي آن از سهم دانش فني قابل توجهي برخوردار است.

این شرکت در سال هاي نخست با ظرفیت تولید 1500 تن آمیزه هاي نسبتًا ساده کار خود را آغاز نمود و 

در حال حاضر ظرفیت تولید حدود 12000 تن آمیزه هاي پلیمري پیشرفته را داراست. مستربچ هاي آنتي 

استاتیک، مستربچ هاي آنتي یووي، آلیاژهاي پلیمري، آمیزه هاي خودرنگ و آمیزه هاي زیست تخریب پذیر 

از جمله محصوالتي هستند که در این شرکت تجاري شده اند. نوآوري در محصوالت، در این شرکت 

محدود به طراحي و تولید کاال نمی باشد و طیف گسترده اي از خدمات را نیز در بر مي گیرد. طراحي 

فرموالسیون، طراحي آزمون هاي مربوط به قطعات صنعتي و شناسایي و انتخاب مواد از جمله خدمات 

قابل ارائه این شرکت به مشتریان است.

از نوآوري در فرآیند را در  این شرکت در سال هاي مختلف، تجاربي  بر نوآوري در محصول،  عالوه 

کارنامه خود دارد. بهینه سازي فرآیندهاي تولید، به عنوان مثال اتوماسیون دوزینگ مواد اولیه، از جمله 

نوآوري هاي فرآیندي فني به کار گرفته شده در پارسا پلیمر شریف است. عالوه بر نوآوري در فرآیندهاي 

فني، بهبود و نوآوري در فرآیندهاي سازماني و اداري از نگاه مدیران این شرکت دور نمانده است. 

ردپاي همکاري راهبردي میان این شرکت و گروه پلیمر دانشگاه صنعتي شریف در تمامي نوآوري هاي فني 

قابل مشاهده است. در این میان نقش عضو هیئت علمي دانشگاه که همزمان مدیریت گروه پلیمر و ریاست 

هیئت مدیره و مدیر بخش تحقیق وتوسعه شرکت را بر عهده دارد بسیار برجسته است. این حلقه اتصال، زمینه 

تعامالت بیروني شرکت با دانشگاه را فراهم نموده و منجر به جریان دانش از بیرون به درون شرکت شده است.

رصد فناوري توسط گروه تحقیقاتي دانشگاه، انجام تحقیقات مشترك و جذب افراد نخبه اي که فرآیند 

مطالعهمواردانتخاب-

ازاطالعاتجمعآوري-
نمطلعابامصاحبهطريق
موجوداسنادوكليدي

بهوييپاسخگبرايبينمورديودرونمورديتحليلهايازاستفاده-
پژوهشپرسشهاي

مطالعهموردشركتهايدربازنوآورياكتشاف:2و1سواالت-
بهتوجهبابازنوآوريوقوعچگونگيتحليل:4و3سواالت

(نهاديمحيطوبخش)بيرونيزمينهايويژگيهاي

:گام دوم
اطالعاتگردآوري 

:گام سوم
تحليل يافته ها

:گام نخست
ادبياتمرور 

مختلفراهبردهايشناسايي-
بازنوآوري

عواملدستهبنديوشناسايي-
بازنوآوريبرمؤثربخشيزمينهاي

شکل )2(: مراحل مختلف انجام پژوهش
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آماده سازي ورودشان به شرکت در دانشگاه طي شده است، از جمله سازوکارهاي نوآوري باز است که 

شرکت از آن بهره مي جوید.

نیازها و درخواست هاي جدید مشتریان منبع دیگري براي نوآوري در این شرکت است. در این رابطه 

مدیرعامل شرکت مي گوید: ”از آنجاکه مشتریان، شرکت ما را به عنوان یک شرکت دانش بنیان مي شناسند 

معموالً سواالت سختشان را مي خواهند از ما بپرسند و جواب بگیرند یا حوزه هاي جدیدشان را. البته براي 

ما هم چالش ایجاد مي کند ولي منجر به نوآوري و طراحي و توسعه محصوالت جدید مي شود“. 

حضور در نمایشگاه ها، به ویژه نمایشگاه هاي بین المللي و تعامل با شرکت هاي خارجي منبع دیگري براي 

نوآوري هاي شرکت به شمار مي آید. به عنوان مثال مدیرعامل شرکت مي گوید: ”ما قباًل در مورد نانوالیاف کربن 

در پلیمرها تحقیقاتي داشتیم ولي فکر مي کردیم این موضوع خیلي مورد اقبال نیست و آن را کنار گذاشته 

بودیم؛ اما چندي پیش که در نمایشگاه نانوفناوری ژاپن شرکت داشتیم دیدیم که نه! انگار رویکرد دنیا دارد 

عوض مي شود که تلنگري براي ما بود. لذا بعد از اینکه برگشتیم دوباره پروژه را در شرکت فعال کردیم“. 

4-2- مورد 2: شرکت تکین مقاوم سازي پیشرفته

مؤسسه کامپوزیت ایران به عنوان یک مؤسسه تحقیق وتوسعه فناوري در حوزه مواد کامپوزیتي با حمایت 
دفتر همکاري هاي فناوري ریاست جمهوري و با همکاري دانشگاه علم وصنعت ایران، در سال 1378 آغاز 
به فعالیت نمود و عالوه بر انجام فعالیت هاي ترویجي و نهادسازي، موفقیت هاي چشمگیري در حوزه 
تحقیقات کاربردي مواد کامپوزیتی داشته است؛ به نحوي که از زمان آغاز فعالیت خود تاکنون بیش از 200 

پروژه صنعتي موفق و ده ها ثبت اختراع را در کارنامه خود دارد.
عالوه بر این، دستاوردهاي قابل تجاري سازي این مؤسسه در قالب شرکت هاي انشعابي روانه بازار گردیدند. 
شرکت تکین مقاوم سازي پیشرفته، به عنوان دومین شرکت انشعابي از مؤسسه کامپوزیت ایران در سال 1383 
ثبت گردید. از میان فناوري هاي توسعه یافته در این مؤسسه، 5 فناوري در قالب قرارداد لیسانس به شرکت 
تکین منتقل شد و متناسب با حجم قراردادهاي ساالنه شرکت، درصد مشخصي به عنوان حق امتیاز فني به 
مؤسسه پرداخت مي گردد. این فناوري ها عبارتند از: تقویت سازه های بتنی با مواد کامپوزیتی، تعمیر و تقویت 
لوله های انتقال سیاالت، مقاوم سازی مخازن نفتی با مواد کامپوزیتی، پوشش هاي ضدآتش و قطعات کامپوزیتي.
به دلیل ماهیت منحصربه فرد و غیرتکراري هر پروژه براي ارائه خدمات مقاوم سازي با مواد کامپوزیتي، حفظ 
ارتباط با مؤسسه براي تکین امري حیاتي است و دائماً از توان فنی مؤسسه در فرآیند عارضه یابي، پیشنهاد 

راه کارهاي فني، مالحظات کاهش هزینه پروژه و تضمین کیفي استفاده مي نماید. 
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تجربه نوآوري باز در شرکت تکین به همکاري با مؤسسه کامپوزیت ایران محدود نمي شود. این شرکت 

براي متقاعد ساختن کارفرماي نفتي خود لیسانس یک شرکت اروپایي در حوزه مواد کامپوزیتي را اخذ نموده 

است. در این زمینه رئیس هیئت مدیره تکین مي گوید: ”به دلیل تجربیات اندکي که در کشور در مورد فناوری 

مقاوم سازي مخازن با مواد کامپوزیتي وجود داشت، مشتریان مردد بودند و نمي توانستند به ما اعتماد کنند. 

کارفرماها از ما مي پرسیدند تجربه شما در این زمینه چند سال است؟ و ما مي گفتیم 10 سال. آنها مي گفتند 

این مدت کافي نیست حداقل یک تجربه40 تا 50 ساله نیاز است تا مطمئن شویم این فناوری جواب مي دهد 

و مخزن دوباره خورده نمي شود. ما مجبور شدیم به دنبال مجموعه اي بگردیم که آن خأل را پر کند و از لحاظ 

زماني ما را جبران کند. در نهایت یک شرکت اتریشي را پیدا کردیم که فناوری مشابه ما را داشت و 50 سال 

در این زمینه تجربه داشت. پس از مذاکره با آنها، تکین لیسانس این شرکت را خریداري نمود“.

مدیران تکین اعتقاد جدي به استفاده از منابع دانشي بیرون از بنگاه دارند و از روش هاي مالي همچون اخذ 

لیسانس و غیرمالي همچون حضور در نمایشگاه ها، جستجوي اینترنتي، دسترسي به پایان نامه ها و بانک هاي 

آنها  مي جویند.  بهره  بنگاه  نوآوري هاي  راستاي  در  متخصصان  از  غیررسمي  استفاده  و  علمي  اطالعاتي 

معتقدند پروژه هاي پیچیده و بزرگ ماهیتي میان رشته اي دارند و هیچ بنگاهي نمي تواند ادعا کند که به تنهایي 

همه دانش هاي مورد نیاز آن را در اختیار دارد. 

با این حال، مسائلي چون مشکالت نگرشي به نوآوري باز، ضعف در فرهنگ همکاري و نیز ناکارآمدي نظام 

مالکیت فکري در ایران، نوآوري باز در بنگاه هاي ایراني را با محدودیت مواجه نموده است. البته تجربه تکین 

مبتني بر تعامل دانشي با طرف هاي بیروني مبتني بر اعتماد بوده است. در این زمینه مدیرعامل تکین مي گوید: 

”... مشکل اساسي فرهنگ است. در سال هاي قبل اگر در یک پروژه با شرکت ها یا افراد دیگر همکاري 

داشتیم بعضي مشتریان تصور مي کردند داریم سرشان کاله مي گذاریم! تازه فهمیدند این نوآوري باز، بازي 

کردن جمعي در یک پروژه نوآوري، عیب نیست؛ حسن است“.  

4-3- مورد 3: شرکت توسعه فناوري هاي پیشرفته مواد نانوساختار نماد

هدف اولیه از تأسیس این شرکت در سال 1388، همکاري با یک انستیتوي خارجي جهت انتقال دانش فني 

فراوري یک ماده معدني مبتني بر نانوفناوري بود. پس از مشکالت به وجود آمده در پیگیري این موضوع، 

شرکت فعالیت  هاي خود را بر توسعه فناوري فلزات نانوساختار متمرکز نمود. موضوع فلزات نانوساختار، 

اعم از فلزاتي که ابعاد دانه هاي آن نانومتري باشند و یا از تقویت کننده هاي نانومتري در زمینه هاي فلزي 

استفاده شده باشد، زمینه اصلي فعالیت شرکت نماد به شمار مي آید. 
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این  در  متفاوت  فناورانه  آمادگي  با سطوح  پیشرفته  مواد  در حوزه  مختلفي  پروژه هاي  در حال حاضر 

شرکت در حال پیگیري است. عالوه بر توسعه و تولید این مواد پیشرفته، ساخت تجهیزات پیشرفته اي 

همچون دستگاه همزن الکترومغناطیسي مذاب و دستگاه ذوب در خأل و ریخته گري تحت فشار، از جمله 

محصوالت نوآورانه توسعه یافته در شرکت نماد مي باشند که هم به عنوان محصول به شرکت ها و مراکز 

پژوهشي متقاضي فروخته شده اند و هم خدمات مبتني بر این تجهیزات به متقاضیان ارائه مي شود.

مدل کسب وکار اولیه اي که شرکت براي خود در نظر گرفته بود مدلي کاماًل باز و بر استفاده کامل از منابع 

دانش برون بنگاهي استوار بوده است. در این مدل شرکت فاقد بخش تحقیق وتوسعه داخلي بوده و پروژه هاي 

توسعه فناوري با شکسته شدن به پروژه هاي کوچک تر به گروه هاي تحقیقاتي دانشگاهي واگذار مي شد. 

براي اجراي این مدل، اقدامات و تمهیدات خاصي در شرکت پیگیري مي شد. به عنوان مثال، سعي شد تا 

صورت مسأله هاي صنعتي که با توسعه فلزات نانوساختار قابل مرتفع شدن هستند؛ شناسایي و به پروژه هاي 

تحقیقاتي کوچکتري تبدیل شوند. همچنین براي برون سپاري پروژه هاي تحقیقاتي، بانک اطالعاتي افراد و 

گروه هاي پژوهشي دانشگاهي تحت عنوان شبکه سرآمدي متخصصان فلزات نانوساختار تدوین گردید. 

در گام بعدي، شرکت به دنبال تلفیق دستاوردهاي پژوهشي و تبدیل آنها به تولید در مقیاس نیمه صنعتي 

بود. پس از توفیق در مرحله نیمه صنعتي شرکت در مورد سرمایه گذاري و یا واگذاري فناوري توسعه یافته 

تصمیم گیري مي کرد. در راستاي این مدل کسب وکار، شرکت نماد از 30 پایان  نامه مقاطع کارشناسي ارشد 

و دکتري حمایت نمود.

از ابتداي سال 1393، مدیریت تصمیم گرفت به دالیل مشکالتي که در مدل کسب وکار جاري شرکت وجود 

داشت، تغییراتي را در این مدل ایجاد نماید. در این سال با جذب تعدادي از متخصصان حوزه مواد، شرکت 

گروه تحقیق وتوسعه داخلي خود را شکل داد. مدیرعامل شرکت درباره دالیل این تغییر مي گوید: ”به دالیلي 

مدل قبلي تا مقطعي بیشتر نتوانست ادامه پیدا کند و شاید دلیل اصلي آن عدم وجود روحیه همکاري بین 

بعضي از این متخصصان بود. با توجه به این مشکالت در تعامل با دانشگاه ها، خود شرکت ترغیب شد که 

در بدنه خود واحد تحقیق وتوسعه ایجاد کند و شروع کرد به جذب نیروهاي متخصص براي اینکه دانش 

فني در حال ایجاد، در شرکت رسوب کند و همزمان باز هم حمایت از پایان نامه  هاي دانشجویي انجام شد“. 

مکمل  آن  نقش  اما  است  مشاهده  قابل  کماکان  بنگاه  از  بیرون  دانشي  منابع  به  اتکا  نیز  مدل جدید  در 

تحقیق وتوسعه داخلي است. این مدل نوآوري باز اصالح شده، که مدیران شرکت نماد، از آن به «نوآوري باز 

گزینشي» یاد کردند، منجر به نوآوري بیشتر شده و ضریب موفقیت نوآوري شرکت را افزایش داده است. 
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عالوه بر این، شرکت تصمیم گرفت در حوزه هاي تخصصي غیر از مهندسي مواد، بیشتر از راهبرد برون سپاري 

استفاده نماید و در حوزه مهندسي مواد همکاري هاي گزینشي در جهت تکمیل توان تحقیق وتوسعه داخلي 

را در دستور کار قرار دهد. در همین زمینه عضو هیئت مدیره شرکت معتقد است: ”در حوزه هایي که خارج 

از تخصص مهندسي مواد بوده، همکاري با طرف هاي بیروني، مزیت هاي زیادي مثل کاهش هزینه، افزایش 

دقت و صرفه جویي در زمان را براي ما داشته است. مهم تر اینکه در این زمینه، ما داده هایي را با طرف بیروني 

به اشتراك مي گذاریم که در آنها منافعي نداریم. هم طرف مقابل ما که زمینه کاری آن با ما متفاوت است در 

دادن اطالعات به ما احساس امنیت مي کند و هم ما مطمئن هستیم که این همکاري یک بازي برد-برد است“. 

همکاري با محققان، تنها منابع دانشي بیرون از شرکت نبوده و عالوه بر حضور در نمایشگاه هاي داخلي، 

از بانک هاي اطالعاتي بین المللي در پروژه هاي توسعه فناوري شرکت نماد استفاده مي شود. عالوه بر این، 

شرکت با یک گروه تحقیقاتي دانشگاهي در خارج از کشور نیز همکاري دارد.

4-4- مورد 4: شرکت رازین پلیمر راه ابریشم

شرکت رازین پلیمر راه ابریشم در پي شناسایي نیاز بازار داخلي به یک ماده پلیمري پیشرفته در سال 1387 

آغاز به فعالیت نمود. بررسي آمار واردات نشان مي داد که در آن سال ها حدود 15 میلیون دالر واردات 

فیلم هاي PVB به کشور صورت مي گیرد. 

این ماده پلیمري پیشرفته، براي ساخت شیشه هاي ایمني مورد استفاده قرار مي گیرد. در کشور ما عمده 

مصرف شیشه هاي ایمني در صنعت خودرو مي باشد. وجود دو خودروساز بزرگ در انتهاي زنجیره ارزش و 

وجود سازندگان شیشه هاي فلوت در باالدست این زنجیره، از نقاط قوت شکل گیري زنجیره صنعتي شیشه 

ایمني در کشور به شمار مي آمدند. عدم وجود تولید کننده داخلی، حلقه مفقوده این زنجیره بود.

ناموفق پیشین در این زمینه تالش نمودند تا مدلي منطقي براي  با بررسي تجارب  مدیران رازین پلیمر 

اکتساب این فناوري طراحي نمایند. مدیرعامل رازین پلیمر درباره مدل مرحله اي اکتساب این فناوري و 

استفاده از منابع دانشي بیرون از شرکت مي گوید: ”من خودم به اسم خریدار از چند خط تولید خارجي 

بازدید کردم و دو سه مشاور خوب هم در آمریکا و کانادا پیدا کردیم. یک نفر چیني بود که در کانادا کار 

مي کرد. او هم خیلي به ما کمک کرد. نهایتاً ما پایلوتي را در چین اجاره و نمونه محصول خودمان را در 

آنجا تولید کردیم و به ایران آوردیم و یکي از شرکت هاي سازنده شیشه ایمني آن را تست کرد و گفتند این 

محصول 90 درصد همان چیزي است که ما نیاز داریم“. 

پس از کسب نتایج مثبت در مقیاس پایلوت، ساخت کارخانه، خرید و نصب تجهیزات در دستور کار قرار 
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گرفت. در نهایت، محصول شرکت در سال 91 وارد بازار ایران شد و با شیب مناسبي با محصوالت وارداتي 
در بازار جایگزین شد. به نحوي که در حال حاضر 80 درصد فیلم هاي PVB مورد مصرف شرکت هاي 

داخلي از تولیدات این شرکت تأمین مي شود.
مدیران شرکت، نوآوري در محصوالت و فرآیندها را براي بقاء شرکت ضروري مي دانند. آنها معتقدند با 
توجه به اینکه محصولشان جایگزین محصول وارداتي شده است، دائماً باید در حال نوآوري باشند تا از 
رقباي خارجي عقب نیفتند. طي این چند سال، شرکت عالوه بر تولید محصول پایه، چند محصول جدید را 
براي پاسخگویي به نیازهاي مشتریان تولید نموده  است. همچنین در فرآیندهاي فني تولید با توجه به تجربه 

چند سال گذشته، نوآوري هایي در بخش کنترل فرموالسیون و بهینه سازي دوزینگ داشته اند.
عالوه بر این، فعالیت در ایران منشأ نوآوري هایي در شرکت شده است که شاید شرکت هاي مشابه در 
مي گوید:  شرکت  مدیرعامل  باره  این  در  باشند؛  نداشته  را  تجربه اي  چنین  صنعتي  پیشرفته  کشورهاي 
”وقتي شما در یک بنگاه هایتک تولیدي کار مي کنید، نیازمند ابزار و قطعات هستید. ماده اولیه ما  پلیمر 
خراب  سروودرایوها  مي روند،   بین  از  اسکروها  مي کند.  وارد  فشار  موتورها  به  که  است  چسبنده اي 
مي شوند. حاال اگر من در چین بودم، کمتر از دو ساعت قطعه خراب شده را مي توانستم تأمین کنم. ولي 
ما در این گوشه دنیا داریم کار هایتک مي کنیم که صنایع جانبي مکمل آن هم وجود ندارد. این از یک 

دیدگاه بد است؛ ولي ما را مجبور مي کند تا نوآور باشیم“. 
استفاده از منابع دانشي بیرون از شرکت براي نوآوري در رازین پلیمر را مي توان به دو دسته رسمي و 
غیررسمي دسته بندي نمود. ارتباطات رسمي در قالب مشاوره با متخصصان خارجي صورت مي پذیرد. این 
نوع ارتباطات نیازمند تراکنش مالي و پرداخت حق مشاوره به مشاوران است. ارتباطات غیررسمي بیشتر در 
قالب بازدید از شرکت هاي رقیب، حضور در نمایشگاه هاي بین المللي و گفتگوهاي غیررسمي حضوري و 
یا در بستر شبکه هاي اجتماعي انجام مي شود. این نوع ارتباطات فاقد بار مالي مستقیم براي شرکت است. 

عالوه بر این، دانش و تجربه رسوب کرده در شرکت، در قالب مشاوره و خدمات فني به شرکت هایي که 
در پایین دست زنجیره ارزش قرار دارند، یعني شرکت هاي سازنده شیشه ایمني، ارائه مي گردد. البته این نوع 
تعامل دانشي، تنها با مشتریان وفادار شرکت و بدون قرارداد مالي مشخصي انجام مي شود. در عوض چنین 
تعامالتي تضمین کننده فروش شرکت به مشتریان وفادار هستند. این نوع تعامل با مشتریان به ویژه براي 

محصوالت دانشي اهمیت بیشتري دارد.
در ادامه تالش می شود تا با استفاده از تحلیل هاي بین موردي23 به پرسش هاي این پژوهش پاسخ داده شود. 
تفاوت ها و تشابه هاي مشاهده شده در موارد مطالعه مبنایي بر تحلیل و جمع بندي یافته ها قرار گرفته است.
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4-5- بهره گیري از نوآوري باز توسط شرکت ها

نخستین سوال این پژوهش ناظر به اکتشاف اتخاذ یا عدم اتخاذ رویکرد نوآوری باز توسط شرکت هاي 

بخش مواد پیشرفته در ایران است. رمزگشایي از پاسخ هاي مصاحبه شوندگان نشان مي دهد در هر چهار 

شرکت مورد مطالعه، اقداماتي دیده می شوند که مي توان آنها را ذیل مفهوم نوآوري باز دسته بندي نمود. 

یا  داخلي  فناوري  توسعه  مؤسسات  از  لیسانس  اخذ  همچون  مختلفي  اقدامات  به  مصاحبه شوندگان، 

شرکت هاي خارجي، استفاده از مشاوران خارجي، حضور در نمایشگاه هاي داخلي و بین المللي، استفاده 

از بانک هاي اطالعاتي و انعقاد قراردادهاي همکاري پژوهش و توسعه مشترك اشاره داشتند. انطباق این 

اقدامات با ادبیات نوآوري باز )Chesbrough & Bogers, 2014()Chesbrough, 2003(، تأییدکننده اتخاذ 

نوآوري باز در شرکت هاي بخش مواد پیشرفته ایران است. نبود منابع کافي اعم از نیروي انساني و تجهیزات 

سخت افزازي در درون بنگاه، یکي از محرك هاي اصلي این شرکت ها براي گرایش به نوآوري باز مطرح 

شد. ونهاوربیک و همکاران )2012(، این ویژگي را یکي از عوامل مؤثر بر گرایش شرکت هاي کوچک و 

متوسط به نوآوري باز می دانند )Vanhaverbeke, et al., 2012(؛ الزم به ذکر است که شرکت هاي مورد 

مطالعه در دسته شرکت هاي کوچک و متوسط قرار مي گیرند. صرفه جویي در هزینه ها و زمان عامل انگیزشي 

دیگري براي تمایل به نوآوري باز در بنگاه ها مي باشد. همچنین بنگاه ها از اعتبار شرکاي نوآور خود براي 

اعتمادسازي نزد مشتریان و نفوذ بیشتر در بازار استفاده کرده اند. تجربه شرکت تکین در این زمینه قابل توجه 

است. تعدادي از مصاحبه شوندگان هم انگیزه  خود از تعامل با منابع بیروني را اطالع از پویایي هاي بازار و 

آگاهي از روند تغییرات فناوري عنوان کردند. اتخاذ رویکرد نوآوري باز در میان شرکت هاي مورد مطالعه 

لزوماً به این معنا نیست که تمامي این شرکت ها راهبرد واحدي را برای نوآوری باز برگزیده باشند. براي فهم 

بهتر تفاوت در راهبردهاي انتخابي توسط این شرکت ها، طي مصاحبه هاي عمیق با مدیران، تجارب نوآوري 

باز شرکت ها به دقت مورد مطالعه قرار گرفته است که نتایج آن در ادامه ارائه شده است.  

4-6- راهبردهاي نوآوري باز در شرکت هاي مواد پیشرفته

راهبردهاي نوآوري باز در بنگاه را مي توان از سه منظِر جهت )نوآوري باز به درون/ نوآوري باز به بیرون(، 

)توانمندي هاي  بیروني  منابع  با  تعامل  تمرکز  نقطه  و  غیرمالي(  راهبردهاي  مالي/  )راهبردهاي  مالي  بار 

از  این پژوهش نشان مي دهد که  یافته هاي  داد.  قرار  نیازمندي هاي غیرمحوري( مورد تحلیل  محوري/ 

منظِر جهت، راهبرد عمده نوآوري باز در میان شرکت هاي مورد مطالعه، نوآوري باز به درون است؛ یعني 

با بهره گیري از آن ها به  این شرکت ها بیشتر به دنبال منابع دانشي در بیرون از مرزهاي خود هستند تا 
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نوآوري در محصوالت و فرآیندهاي خود بپردازند. این نتیجه در برخي از مطالعات مشابه هم گزارش 

شده است )Chesbrough & Crowther, 2006( و در توجیه آن چنین بیان شده که چون تبادل دانش یک 

فرآیند دوسویه )وجود گیرنده و دهنده( است؛ غلبه مشاهده نوآوري باز به درون، به دلیل تمرکز مطالعات 

بر شرکت ها حاصل مي شود. به عبارتي سازمان هایي مانند دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتي، بیشتر از راهبرد 

نوآوري باز به بیرون بهره مي برند. البته اتخاذ کمتر راهبرد نوآوري باز به بیرون، توسط شرکت هاي مورد 

مطالعه از دو جنبه دیگر نیز قابل تحلیل است: نخست آنکه این شرکت ها به دلیل محدودیت در منابع مالي 

و غیرمالي، تحقیقات خود را تنها در راستاي نیازهاي فناورانه خود متمرکز نموده   اند و در نتیجه دانش هاي 

بالاستفاده چنداني براي واگذاري به متقاضیان بیروني ندارند. دوم آنکه حتي در صورت وجود دانش هاي 

بالاستفاده و قابل واگذاري در شرکت، به دلیل ناکارآمدي نظام مالکیت فکري در ایران، این شرکت ها تمایل 

چنداني به این کار ندارند. 

همانگونه که در جدول )3( مشاهده مي شود، دو شرکت رازین پلیمر و پارسا پلیمر، تجاربي از راهبرد 

نوآوري باز به بیرون را در کارنامه خود دارند. با توجه به محدود بودن مشاهده این راهبرد در مطالعات، 

این تجربه بدست آید.  با طرح سواالت تکمیلي، جزییاتي از چگونگي وقوع  در مصاحبه ها تالش شد 

نکته جالب توجه در این رابطه، تشابه این تجارب از لحاظ ارائه مشاوره و انتقال دانش به مشتریان وفادار 

شرکت ها بوده که عمدتاً به صورت رایگان و با هدف جلب رضایت مشتري براي همکاري هاي آتي صورت 

گرفته است. به عبارتي از میان راهبردهاي چهارگانه نوآوري باز که توسط داهالندر و گان )2010( پیشنهاد 

شده است، این شرکت ها راهبرد افشا را در پیش گرفته اند. نکته قابل مالحظه دیگر در این زمینه، تحلیل 

اتخاذ این راهبرد توسط این دو شرکت بر اساس جایگاه محصوالت آنها در زنجیره ارزش است. محصوالت 

جدول )3(: اتخاذ راهبردهاي مختلف نوآوري باز توسط شرکت هاي مورد مطالعه

شرکت

راهبردهاي نوآوري باز
تمرکز نوآوري بازبار مالي نوآوري بازجهت نوآوري باز

نوآوري باز به 
درون

نوآوري باز به 
توانمندي هاي غیرماليماليبیرون

محوري
نیازهاي 

غیرمحوري
پارسا پلیمر

-تکین

--نماد

-رازین پلیمر
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دو شرکت رازین پلیمر و پارسا پلیمر به نسبت محصوالت شرکت هاي تکین و نماد در زنجیره ارزش از 

جایگاه باالدستي برخوردارند. یعني مشتریان این دو شرکت، خود بهره بردار نهایي محصول نیستند و پس 

از فرآوري، آن را به مشتریان پایین دست می فروشند. حال آنکه مشتریان دو شرکت دیگر، تقریباً در انتهاي 

زنجیره ارزش قرار دارند و بهره برداران نهایي هستند. بنابراین به نظر مي رسد شرکت هایي که محصوالت 

آنها از جایگاه باالتري در زنجیره ارزش برخوردار است براي حفظ مشتریان و نیز مشارکت در نوآوري هاي 

فرآیندي مورد نیاز خود، در پایین دست زنجیره ارزش، که نهایتاً بر کیفیت محصول و رضایت مشتري نهایي 

مؤثر است، از راهبردهاي نوآوري باز به بیرون استفاده مي نمایند. نتایج این بخش، یافته هاي پیشین در مورد 

 )Maine & Seegopaul, 2016( و جایگاه باالدستي مواد پیشرفته )Musso, 2009( پیچیدگي زنجیره ارزش

و تأثیر آن بر طوالني شدن زمان بهره برداري از آنها را تأیید مي کند. 

قراردادهاي اخذ لیسانس و جذب مشاور از جمله راهبردهاي مالي در نوآوري باز هستند. اقدامات غیررسمي 

همچون حضور در نمایشگاه ها و جستجو در منابع علمي، جزء راهبردهاي غیرمالي نوآوري باز محسوب 

مي شوند که انتقال دانش از طریق آنها بار مالي مستقیمي براي شرکت به همراه ندارد. نتایج مصاحبه ها نشان 

مي دهد، که هر چهار شرکت  مورد مطالعه، از هر دو دسته راهبردهاي مالي و غیرمالي نوآوري باز در راستاي 

مدل کسب وکار خود بهره مي جویند.

از منظر نقطه تمرکز، راهبردهای نوآوري باز مي توانند در راستاي توانمندي تحقیقاتي محوري شرکت یا نیازهاي 

غیرمحوري )مکمل( مورد استفاده قرار گیرند. از این منظر، در رفتار بنگاه هاي مورد مطالعه، تفاوت هایي دیده 

می شود. دو شرکت نماد و رازین پلیمر، همکاري با منابع بیروني دانش را به رفع نیازهاي غیرمحوري شرکت 

محدود کرده اند. نظر مدیرعامل شرکت نماد در این زمینه جالب توجه است: ”ترجیح اصلي ما این است که 

براي کلیه موضوعاتي که در حوزه مواد نیستند، کاماًل برون سپاري داشته باشیم؛ براي حوزه مواد هم سعي 

مي کنیم حداکثر بر منابع داخلي اتکا کنیم ...“. اما دو شرکت پارسا پلیمر و تکین به دلیل ارتباطات عمیق و 

راهبردي با دانشگاه ها و وجود یک استاد برجسته دانشگاهي به عنوان حلقه اتصال مورد اعتماد دو طرف، 

فعالیت هاي نوآوري باز خود را به حوزه هاي مرتبط با توانمندي محوري بنگاه گسترش داده اند. 

در ادامه وجوه اشتراك و افتراق شرکت هاي مورد مطالعه در اتخاذ راهبردهاي مختلف نوآوري باز تحلیل 

می شود. همچنین به طور مشخص، کارآیي راهبردهاي مختلف نوآوري باز در غلبه بر چالش هاي نوآوري در 

بخش مواد پیشرفته بررسي و مبتني بر تجارب عملي شرکت هاي مورد مطالعه، تحلیل می گردد که چگونه 

شرکت هاي مواد پیشرفته در ایران در مسیر نوآوري خود از رویکردهاي باز بهره جسته اند.  
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4-7- تاثیر ویژگی هاي نوآوري در بخش مواد پیشرفته بر اتخاذ نوآوری باز توسط شرکت های این بخش

همانطورکه بیان شد شرکت هاي بخش مواد پیشرفته در مسیر نوآوري و تجاري سازي محصوالت خود با 

دو دسته چالش هاي فني و بازار مواجهند. شواهد موجود از کشورهاي صنعتي و توسعه یافته از اتخاذ راهبرد 

نوآوري باز به عنوان راهبردي مؤثر توسط بنگاه هاي این بخش، براي غلبه بر این چالش ها حکایت دارد 

)Maine & Seegopaul, 2016(. یافته هاي این بخش که در واقع پاسخ سوال سوم این پژوهش را در پي 

دارد از آن جهت که به تشریح چگونگي کارآیي اتخاذ رویکرد نوآوري باز در غلبه بر چالش هاي نوآوري در 

این بخش مي پردازد، حائز اهمیت است. مبتني بر چارچوب ارائه شده براي چالش هاي نوآوري در بخش 

مواد پیشرفته )جدول )1(( و با توجه به تحلیل تجربه هر یک از شرکت های مورد مطالعه جدول مقایسه اي 

)4( تهیه گردید. همانطور که مشاهده مي شود، تحلیل مطالعات اکتشافي نشان دهنده اتخاذ نوآوري باز براي 

غلبه بر هر دو دسته چالش هاي فني و بازار توسط شرکت هاي بخش مواد پیشرفته در ایران است. 

هر یک از شرکت هاي مورد مطالعه بر اساس چالش هاي پیش رو، براي نوآوري و تجاري سازي محصوالت 

خود از رویکرد نوآوري باز استفاده نموده اند. همانگونه که مشاهده مي شود، عمده راهبردهاي نوآوري باز 

مورد استفاده، ناظر به بعد حل چالش هاي فني این شرکت ها بوده است. ماهیت ریشه اي و نیز کاربردهاي 

متنوع فناوري هاي مواد پیشرفته، مستلزم ارتباطات گسترده بیروني و دسترسي به متخصصان برجسته است 

)Maine & Garnsey, 2006()Maine, et al., 2010(. این عوامل باعث شده است تا شرکت ها، قراردادهاي 

مختلفي را با مشاوران داخلي و خارجي و نیز دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي منعقد نمایند تا با صرفه جویي 

در زمان و هزینه ها، عدم قطعیت هاي موجود در مسیر نوآوري خود را به حداقل برسانند. به عنوان مثال 

جدول )4(: اتخاذ نوآوري باز در شرکت هاي مورد مطالعه براي فائق آمدن بر چالش هاي فني و بازار

رازین پلیمرنمادتکینپارسا پلیمرمؤلفهبعد

چالش هاي فني

-ماهیت ریشه اي فناوري 
کاربردهاي چندگانه

نیاز به نوآوري هاي فرآیندي در 
--پایین دست

چالش هاي بازار

--جایگاه باالدستي در زنجیره ارزش

---نیاز به نوآوري هاي مکمل
کمبود پیوستگي، مشاهده پذیري و 

--قابلیت آزمون
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کاربردهاي متنوع کامپوزیت ها در مقاوم سازي سازه هاي مختلف فلزي و بتني، تعریف پروژه هاي مختلف 

همکاري بین شرکت تکین و مؤسسه کامپوزیت ایران را در پي داشته است تا با بهره گیري از دانش موجود 

در مؤسسه کامپوزیت ایران با حداقل زمان و هزینه، فرموالسیون بهینه براي هر یک از کاربردها و مصارف 

نهایي را توسعه دهد و یا شرکت پارسا پلیمر با همین هدف، پروژه هاي متعددي را با گروه پلیمر دانشگاه 

براي  را  پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلي  از  نماد، حمایت  صنعتي شریف تعریف نموده است. شرکت 

اکتساب اطالعات و دانش از منابع بیرون از شرکت در پیش گرفته است.

نوآوري هاي مواد، اغلب مستلزم نوآوري هاي فرآیندي از سوي مشتریان تولید کننده پایین دست هستند. گذشته از 

تولید مواد پیشرفته،  کاربرد آن در قالب محصول نهایي، نیازمند نوآوري هاي فرآیندي است که باید در پایین دست 

زنجیره ارزش وجود داشته باشد )Lubik & Garnsey, 2015(. در صورت عدم وجود نوآوري هاي مورد نیاز 

براي فرآوري مواد پیشرفته در مشتریان پایین دست و یا وجود نیاز به مجموعه مهارت هاي جدیدي، استفاده 

از مواد جدید با محدودیت مواجه خواهد شد )National Research Council, 1993(. براي غلبه بر این 

مؤلفه از چالش هاي فني، دو شرکت از شرکت هاي مورد مطالعه، در توسعه نوآوري هاي فرآیندي مورد نیاز 

مشتریان پایین دست خود، مشارکت جدي داشته و خدمات مختلفي را به آنها ارائه نموده اند. شرکت پارسا 

پلیمر با شرکت هاي تزریق پالستیک مشتری خود، همکاري فني داشته  و خدمات مشاوره اي رایگان به آنها 

ارائه نموده است. همچنین شرکت رازین پلیمر با شرکت هاي ساخت شیشه ایمني، در جهت بهینه سازي خط 

تولیدشان تعامالت دانشي داشته اند.

مطابق جدول )4(، شرکت هاي مورد مطالعه از رویکرد نوآوري باز بیشتر براي حل چالش هاي فني و کمتر 

براي حل چالش هاي بازار استفاده نموده اند. با توجه به اینکه اغلب محصوالت شرکت هاي مواد پیشرفته در 

ایران مشابه خارجي دارند و به تعبیري هدف، بازتولید این مواد برای جایگزیني با نمونه های وارداتی است، 

می توان گفت این شرکت ها عمدتاً با چالش هاي کمتري براي نفوذ به بازار مواجهند و در نتیجه تعامالت 

بیروني خود را بیشتر برای غلبه بر چالش هاي فني سازمان دهي مي نمایند. با این حال، شرکت هاي مورد 

مطالعه تجارب ارزشمندي از بکارگیري نوآوري باز براي غلبه بر چالش هاي بازار نیز داشته اند.

شرکت هاي مواد پیشرفته عمدتاً تولیدکننده محصوالت واسطه اي هستند که مستقیماً توسط مشتري نهایي 

قابل مصرف نیست و باید در قالب محصوالت مختلف به مشتري نهایي عرضه شود. به عبارتي جایگاه مواد 

پیشرفته در زنجیره ارزش یک محصول، جایگاهي باالدستي است و ارتباط مستقیمي با مصرف کننده نهایي 

ندارند )Lubik & Garnsey, 2015(. هر چقدر این زنجیره ارزش )فاصله بین تولیدکننده مواد پیشرفته و 
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مصرف کننده نهایي محصول( طوالني تر و پیچیده تر باشد، کاربرد مواد پیشرفته دشوارتر خواهد شد چراکه 

دسترسي به اطالعات بازار و ارزیابي واکنش مشتریان مشکل است )Musso, 2009(. با توجه به جایگاه 

باالدستي محصوالت تولیدي دو شرکت رازین پلیمر و پارسا پلیمر به نسبت محصوالت دو شرکت دیگر، 

تعامالت دانشي بیشتري با منابع بیرون از شرکت مشاهده شده است و مدیران این شرکت ها رویکرد نوآوري 

باز را راهبردي مناسب براي غلبه بر این مؤلفه از چالش هاي بازار برشمرده اند.

نوآوري هاي حوزه مواد از کمبود پیوستگي با فناوري هاي پیشین و نقص در قابلیت مشاهده و آزمون 

براي  آساني  به  محصول  یک  سودمندي  اگر  که  است  طبیعي   .)Maine, et al., 2012( برخوردارند 

مشتریان قابل مشاهده نباشد یا آزمودن آن دشوار باشد، ممکن است آن محصول مورد اقبال واقع نشود 

)Maine & Seegopaul, 2016(. در چنین مواردي که اعتمادسازي براي مشتریان نیازمند آزمون هاي پیچیده و 

صرف زمان طوالني باشد، اتخاذ نوآوري باز با هدف غلبه بر چالش هاي بازاري مي تواند مورد توجه شرکت ها 

قرار  گیرد. در این زمینه، تجربه شرکت تکین در استفاده از لیسانس یک شرکت اروپایي براي متقاعد ساختن 

کارفرما به کارآیي بلندمدت کامپوزیت هاي مورد استفاده براي مقاوم سازي مخازن عظیم نفتي، قابل توجه است. 

4-8- چالش ها و فرصت هاي نوآوري باز در ایران

اگرچه در پژوهش هایي که به بررسي چالش هاي نوآوري باز در بنگاه ها پرداخته اند، بیشترین تمرکز بر 

چالش هاي درون بنگاه همچون مقاومت کارکنان در برابر ایده ها و دانش هاي بیروني  و نیز ایجاد تعهد براي 

بهره برداري از منافع حاصل از نوآوري باز، بوده است )Chesbrough & Crowther, 2006( اما به نظر 

مي رسد این چالش ها بیشتر در بستر بنگاه هاي بزرگ به وقوع مي پیوندند و براي شرکت هاي کوچک و 

متوسطي که مدیران آنها ضرورت اتخاذ راهبرد نوآوري باز در راستاي اهداف کسب وکارشان را به خوبي 

درك نموده اند، چالش هاي درون بنگاهي از اهمیت چنداني برخوردار نیست. نتایج مصاحبه هاي این پژوهش 

به عنوان  را  محیطي  چالش هاي  مطالعه،  مورد  بنگاه هاي  مدیران  چراکه  است؛  مطلب  این  تأییدکننده  نیز 

اصلي ترین چالش هاي اتخاذ نوآوري باز براي بنگاه هاي ایراني مي دانند. چالش ها و فرصت هاي نوآوري باز 

در ایران بر اساس تحلیل محتواي مصاحبه ها، در جدول )5( درج شده است.  

یکي از مشکالت پیش روي بنگاه هاي ایراني براي تعامل با منابع دانشي بیروني، در نگرش هاي نادرست 

جامعه به کار گروهي ریشه دارد. تعدادي از مصاحبه شوندگان معتقد بودند اگر براي تولید یک محصول یا 

انجام یک پروژه از گروه هاي بیرونی استفاده شود، این نگرش درباره شرکت شکل مي گیرد که از توانمندي 

کافي براي انجام پروژه برخوردار نبوده است. بنابراین در مواردي که حتي یک شرکت  ناچار به همکاري با 
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شریک بیروني باشد، تالش مي کند این همکاري را کتمان کند و آن را محصول یا پروژه اي 100 درصد مبتني 

بر توانمندي بنگاه خود معرفي کند. در صورتیکه به عقیده این مدیران، چنین نگرشي در کشورهاي پیشرفته 

وجود ندارد و در عوض کار گروهي و مشترك همواره مورد ستایش و احترام است.

از دیگر چالش هاي مورد اشاره در مصاحبه ها، ضعف در فرهنگ همکاري بین بنگاه و شرکاي نوآوري اعم 

از متخصصان انفرادي، مراکز پژوهشي یا شرکت هاي داخلي است. مدیرعامل نماد در این باره مي گوید: ”آن 

چیزي که بیشتر از همه، رویکرد نوآوري باز در شرکت ما را با چالش مواجه ساخت بحث زیرساخت هاي 

فکري و فرهنگي حاکم بر اساتید و گروه هاي پژوهشي دانشگاهي ماست. تمامي این تعامالت در خارج از 

کشور با یک روش و راهکار خیلي مشخص انجام مي شود و گروه ها حتي مستقیم با صنعت کار مي کنند و 

حقوق و منافع افراد درگیر از ابتداي کار تا مراحل توسعه آتي دیده مي شود. وجود این ضعف در فرهنگ 

همکاري باعث شد که ما بیشتر از آن چیزي که وقت مان صرف نوآوري گردد، صرف سیاست گذاري تعامل 

با اساتید گروه هاي پژوهشي بشود. بنابراین حلقه متخصصاني که ما به دنبال آن ها بودیم هر روز تنگ تر 

مي شد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که باید با افرادي تعامل کنیم و مدل نوآوري باز را با آنها پیش ببریم 

که یک سابقه رابطه قبلي و دوستي بین آنها و تیم مدیریت شرکت )ارتباطات قوي غیررسمي( وجود دارد. 

این نوع نگاه باعث انجام و استمرار همکاري مي شود آن چیزي که من امروز مي توانم بگویم این است که 

تمایل و نگاه شرکت از نوآوري باز به صورت گزینشي حمایت می کند“.

در  باز  نوآوري  محدودکننده  عوامل  از  یکي  شرکت ها،  الگوبرداري  براي  موفق  مدل هاي  وجود  عدم 

شرکت هاي ایراني به شمار مي آید. ترویج الگوهاي موفق همکاري هاي مشترك مي تواند عاملي براي گرایش 

شرکت ها به نوآوري باز باشد. در همین راستا مدیرعامل پارسا پلیمر مي گوید: ”یکي از مشکالت این است 

که تجربه عملیاتي کمي در این زمینه وجود دارد. مثاًل در دره سیلیکون اگر شرکتي بخواهد با شرکت دیگري 

همکاري بکند یا کسي بیاید سرمایه گذاري کند، این قدر این اتفاق افتاده، دلشان قرص است که چند شرکت 

جدول )5(: چالش ها و فرصت هاي نوآوري باز در ایران

چالش هاي نوآوري باز 
در ایران

• نگرش هاي نادرست جامعه به کار گروهي
• ضعف در فرهنگ همکاري بین بنگاه و شرکاي نوآوري

• عدم وجود مدل هاي موفق براي الگوبرداري شرکت ها
• ضعف و ناکارآمدي نظام مالکیت فکري در ایران

فرصت هاي نوآوري باز 
در ایران

• گسترش آموزش عالي و توسعه زیرساخت هاي تحقیقاتي در کشور
• توسعه و رواج اینترنت و نیز گسترش شبکه هاي اجتماعي به ویژه شبکه هاي تخصصي و حرفه اي
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قباًل اینکار را کرده اند؛ وجود سابقه خیلي کمک مي کند. ما هر وقت کاري خواستیم بکنیم، رفتیم ببینیم آیا 

دیگران این کار را کرده اند یا نه، نتوانستیم در کار خودمان الاقل چیزي پیدا کنیم. کارهاي دیگر هم این قدر 

متفاوت بود یا اطالعاتش اینقدر محدود و بسته بود که آدم نمي توانست راحت کاري را برون سپاري کند یا 

در یک مدل همکاري حرفه اي تعریف کند که یک پروژه بزرگ را به چند زیرپروژه شکست و هر کدام را 

به یک گروه تحقیقاتي سپرد و آنها را جمع و به یک محصول صنعتي تبدیل کرد“.

باز در  نوآوري  از دیگر عوامل محیطي محدودکننده  ایران  مالکیت فکري در  نظام  ناکارآمدي  ضعف و 

بنگاه هاي بخش مواد پیشرفته در ایران است. به نحوي که برخي از شرکت ها اساساً به دنبال محافظت از 

نوآوري هاي خود با سازوکار ثبت اختراع نرفته اند و برخي از آنها هم که تعداد اختراعات زیادي را ثبت 

نموده اند تنها از آن براي رزومه سازي شرکت استفاده کرده اند و امیدي به محافظت از ایده و اختراع ثبت 

شده خود ندارند. ضعف در نظام مالکیت فکري محدودکننده هر دو راهبرد نوآوري باز به درون و نوآوري 

باز به بیرون است. در این باره رئیس هیئت مدیره تکین مي گوید: ”قوانین حمایت از مالکیت فکري در کشور 

بسیار ضعیف است و همین باعث مي شود شما در همکاري با طرف هاي بیروني، محدود به کساني شوید 

که به آنها کامل اعتماد دارید. در صورتیکه شرکت هایي هستند که سطح توانمندي باالیي دارند ولي اگر به 

آنها نزدیک شوید دانش فني خود را از دست خواهید داد. مثاًل دانشجویي بود که با شرکت ما همکاري 

داشت، بعد از مدتي با کمک یک سرمایه گذار شرکتي را ثبت کرد و کلي اطالعات را از مجموعه ما به آنجا 

منتقل کرد. دیدیم همه چیز ما را کپي کردند؛ کاتالوگ،  ارائه و ... با آن همه ثبت اختراع که داشتیم باز هم 

چنین مسائلي پیش آمد؛ خوب نشان مي دهد سیستم حمایت از مالکیت فکري در کشور ما کارآیي ندارد“. 

در بخشي از مصاحبه ها از مصاحبه شوندگان درخواست شد تا بر اساس تجربیات شرکت خود به بیان 

فرصت هایي که در محیط نهادي ایران مي تواند تقویت کننده نوآوري باز باشد، بپردازند. با توجه به جمع بندي 

نظرات مصاحبه شوندگان دو عامل به عنوان نقاط قوت شناسایي شدند.

گسترش آموزش عالي و توجه به تحقیقات، به ویژه طي دو دهه اخیر، در کشور منجر به افزایش میزان 

شرکت هاي  دید  از  است.  گردیده  تحقیق وتوسعه  زیرساخت هاي  و  متخصصان  به  شرکت ها  دسترسي 

مورد مطالعه، کمیت و کیفیت باالي دانش آموختگان مقاطع تحصیالت تکمیلي به ویژه فارغ التحصیالن 

با الگوهاي مختلف از منابع دانشي  تا  دانشگاه هاي برتر، فرصت مناسبي را براي بنگاه ها فراهم آورده 

برون بنگاهي استفاده نمایند.  

از سوي دیگر توسعه و رواج اینترنت در سال هاي گذشته، امکان دسترسي شرکت ها به منابع اطالعاتي، 
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مقاالت، بانک هاي داده و ثبت اختراعات بین المللي را فراهم کرده است. به عالوه، گسترش شبکه هاي اجتماعي 

به ویژه شبکه هاي تخصصي و حرفه اي، ارتباط گیري شرکت ها با متخصصان داخلي و خارجي را تسهیل 

نموده است. استفاده از اینترنت براي جستجو و دسترسي به منابع دانشي در بیرون از مرزهاي شرکت، در میان 

بنگاه هاي ایراني رواج گسترده اي یافته است و عامل مثبتي براي گرایش آنها به نوآوري باز قلمداد مي شود.

5- جمع بندی
نظریه نوآوري باز را مي توان یک چارچوب شناختي24 براي فهم راهبردهای بنگاه در راستاي کسب منفعت با 

استفاده از تلفیق دانش هاي دروني و بیروني قلمداد نمود. با این حال، محققان بر ماهیت اقتضائي نوآوري باز 

تأکید دارند؛ بدین معنا که اتخاذ و کارآیي نوآوري باز متأثر از شرایط مختلف دروني و بیروني بنگاه ممکن 

است با تفاوت هایي همراه باشد. ویژگي هاي صنعت و نیز ویژگي هاي محیط نهادي از جمله اقتضائات 

بیروني به شمار مي آیند )Huizingh, 2011(. در این پژوهش تجربه شرکت هاي بخش مواد پیشرفته در 

کشور ایران مورد بررسي قرار گرفت تا از یک سو بینش هایي را در مورد یک بخش کمتر مورد مطالعه شده 

در ادبیات مدیریت نوآوري فراهم آورد و از سوي دیگر شواهدي را از اتخاذ نوآوري باز در یک کشور 

درحال توسعه، با الزامات نهادي ویژه خود، ارائه نماید.

و  اقدامات  این شرکت ها  که  پیشرفته کشور مشخص شد  مواد  در بخش  فعال  مطالعه چهار شرکت  با 

راهبردهاي متنوعي را براي تعامل با منابع دانشي بیرون بنگاه در پیش گرفته اند که به خوبي با نظریه نوآوري 

باز همخواني دارد. اخذ لیسانس، همکاري با متخصصان و مراکز پژوهشي، برون سپاري تحقیقات و حضور 

اقامه  تمامي ریشه ها و علل  اگرچه  به شمار مي آیند.  اقدامات  این  از جمله  نمایشگاه هاي تخصصي  در 

شده براي گرایش به نوآوري باز در شرایط نهادي کشورهاي توسعه یافته و صنعتي، در بافتار کشورهاي 

درحال توسعه قابل مشاهده نیست اما اشتراکاتي دیده می شود. به عنوان مثال، نتایج این تحقیق نشان مي دهد 

که در بافتار نهادي ایران، دو عامل گسترش آموزش عالي و تحقیقات و توسعه و رواج اینترنت از جمله 

عوامل تسهیل کننده اتخاذ نوآوري باز هستند. در عوض، عواملي مانند نگرش منفي به همکاري هاي بیروني،  

ضعف در فرهنگ همکاري، عدم وجود مدل هاي موفق و ناکارآمدي نظام مالکیت فکري، از جمله عوامل 

محدودکننده شرکت ها براي نوآوري باز به حساب مي آیند. البته، مصاحبه شوندگان معتقد بودند این عوامل، 

هیچ گاه بازدارنده نبوده اند، چراکه به دلیل کمبود زیرساخت ها و منابع نوآوري در بنگاه هاي این بخش، که 

عمدتاً بنگاه هاي کوچک و متوسط هستند، چاره ای جز استفاده از منابع بیرون بنگاه وجود ندارد؛ اما به دلیل 
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محدودیت هاي موجود، بنگاه ها راهبردهاي نوآوري باز خود را مبتني بر اعتماد و سابقه همکاري قبلي در 

پیش مي گیرند، راهبردي که به اعتقاد مدیران بنگاه هاي مورد مطالعه، مي توان آن را نوآوري باز گزینشي نامید.  

اگرچه بنگاه هاي مورد مطالعه، از راهبردهاي نوآوري باز براي غلبه بر هر دو دسته چالش هاي فني و بازار بهره 

مي جویند؛ اما بخش عمده اي از این تالش ها ناظر به حل مشکالت فني از طریق تلفیق منابع دانشي بیروني 

با توانمندي هاي تحقیقاتي دروني بنگاه است. نتایج این پژوهش نشان مي دهد عالوه بر تفاوت هاي بافتاري 

در میان کشورهاي توسعه یافته و درحال توسعه، به دلیل پیچیدگي و ماهیت بین رشته اي نوآوري در بخش 

مواد پیشرفته، و نیز نقش پر رنگ بنگاه هاي کوچک و متوسط در میان بنگاه هاي این بخش، رویکرد باز و 

مشارکتي راهبردي مؤثر براي کاهش زمان و هزینه نوآوري به شمار مي آید. نتایج این بخش منطبق با یافته هاي 

پژوهش هاي گذشته )Niosi, 1993()Maine & Garnsey, 2007()Yoruk, 2011( در این زمینه است.

از میان راهبردهاي نوآوري باز به درون و نوآوري باز به بیرون، تمامي شرکت هاي مورد مطالعه از راهبردهاي 

نوآوري باز به درون بهره جسته اند. این بدان معناست که بنگاه هاي این بخش، بیشترین تمایل را به استفاده 

از منابع دانش بیروني در راستاي مدل کسب وکار جاري خود دارند. با این حال،  شرکت هایي که موفقیت 

نوآوري آن ها در گرو توسعه فرآیندهایي در شرکت هاي پایین دست بوده است، تجاربي از نوآوري باز به 

بیرون، اغلب در قالب ارائه مشاوره هاي فني رایگان، را در کارنامه خود داشته اند؛ این راهبردهاي نوآوري باز 

به بیرون براي شرکت ها درآمد مالي مستقیمي نداشته، اما به توسعه بازارشان کمک نموده است. 

به طور کلي بنگاه هاي مورد مطالعه هر دو دسته راهبردهاي مالي و غیرمالي نوآوري باز را به خدمت گرفته اند. از 

بعد تمرکز اقدامات و راهبردهاي نوآوري باز در شرکت ها نیز، دو نوع رفتار در میان بنگاه ها مشاهده می شود. 

دسته اول شرکت هایي هستند که با یک مرکز پژوهشي و دانشگاهي رابطه اي راهبردي دارند و نقش عضو هیئت 

علمي به عنوان پلي میان شرکت و دانشگاه برجسته است. این دسته از شرکت ها به دلیل وجود اعتماد متقابل، 

محدودیتي در نقطه تمرکز تعامالت بیروني ندارند و از نوآوري باز هم در جهت تقویت توانمندي هاي محوري 

و هم براي رفع نیازهاي غیرمحوري شان بهره مي گیرند. دسته دوم شرکت هایي هستند که فاقد چنین رابطه 

راهبردي با مراکز دانشگاهي و پژوهشي می باشند. این دسته از شرکت ها به دلیل ترس از امکان نشت اطالعات 

و دانش هاي مربوط به قابلیت محوري بنگاه، ترجیح مي دهند نیازهاي دانشي خود در این بخش را به صورت 

درون زا مرتفع نمایند و در عوض از منابع بیروني دانش، در راستاي رفع نیازهاي غیرمحوري خود استفاده کنند. 

یافته هاي این پژوهش نشان مي دهد با توجه به ویژگي هاي زمینه اي نوآوري در بخش مواد پیشرفته، اتخاذ 

رویکرد نوآوري باز راهبردي مناسب براي غلبه بر چالش هاي نوآوري در این بخش است و بررسي تجارب 
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شرکت هاي مورد مطالعه، زمینه درك چگونگي کارآیي نوآوري باز در این بخش را فراهم آورده است. 
در مورد ویژگي هاي زمینه اي محیط نهادي نیز یافته هاي این پژوهش بیان گر وجود عوامل تسهیل کننده 
و محدودکننده متعدد در ایران، به عنوان یک کشور درحال توسعه است. البته بررسي کامل تر ویژگي هاي 
زمینه اي محیط نهادي براي حمایت از اتخاذ نوآوري باز توسط بنگاه ها، نیازمند مطالعات تکمیلي در سطح 

بنگاه هاي سایر بخش ها و نیز سایر بازیگران در نظام ملي نوآوري است.
نتایج این تحقیق شواهدي بارز از اتخاذ و کارآیي نوآوري باز در میان بنگاه هاي یک بخش در یک کشور 
درحال توسعه ارائه مي دهد؛ هر چند گستردگي گرایش به نوآوري باز، راهبردهاي اتخاذ شده توسط بنگاه ها 

و کارآیي آن، قطعاً تفاوت هایي با الگوهاي گزارش شده از کشورهاي توسعه یافته دارد. 
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