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Abstract 

Rapid technological changes and profuse 
innovations are the result of moving from 
isolated efforts to collaboration for creation of 
new sources of value among firms and 
governments. Such approach toward 
innovation has been known as open 
innovation in the literature and many 
researchers have studied its different aspects. 
In order to introduce this concept and 
investigate how policies could support it, this 
study tries to present the concept, its history 
and modes and policy tools to promote it 
among firms. Based on the literature review, 
a 3×3 matrix with two dimensions including 
Innovation Direction (Inbound, Outbound, 
and Coupled) and Knowledge process 
(Creation, Diffusion and Exploitation) is 
proposed in order to categorize the policy 
tools. Finally, a case of open innovation 
affairs among Iranian biopharmaceutical 
firms is studied to recognize the gaps in 
public policies to boost open innovation in 
the industry. 
Keywords: Open Innovation, Policy Making, 
Policy Tools, Biopharmaceuticals 
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  دهیچک
هاي  ها و فعالیت اي به سمت همکاري هاي منزوي و جزیره ها از فعالیت ها و دولت هاي فراوان، حاصل تغییر دیدگاه شرکت تغییرات سریع فناورانه و نوآوري

منظور شناسایی این  به. این رویکرد در پیشینه موضوع تحت عنوان نوآوري باز شناخته شده و توجه محققان بسیاري را به خود جلب کرده است. جمعی است
گذاري و ابزارهاي  هاي سیاست ي نوآوري باز، به شیوهها روشها از آن، در این مقاله ضمن بررسی مفهوم، سابقه و  مفهوم و آشنایی با چگونگی پشتیبانی سیاست

خلق، (و فرآیند دانش ) سو و دوسویه سو، برون درون(مشتمل بر دو بعد براي نوآوري  3×3بر این اساس یک ماتریس . سیاستی ارتقاء آن پرداخته شده است
یره ارزش در پایان نیز شیوه همکاري فناورانه و نوآورانه در طول زنج. اند ارائه و ابزارهاي سیاستی تقویت هر یک از این ابعاد پیشنهاد شده) برداري انتشار و بهره

  .بررسی شده استمطالعه موردي یک شرکت داروساز  ، از طریقداروهاي زیستی در ایران
  گذاري، ابزارهاي سیاستی، داروهاي زیستی نوآوري باز، سیاست: ها کلیدواژه

  :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
Siadati, H., & Afshari Mofrad, M. (2019). Policies for Promoting Open Innovation. Journal of Science & Technology 
Policy, 11(2), 379-393. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

و با ارائه کتاب  2003اشتیاق به مفهوم نوآوري باز از سال 
در این کتاب اشاره  چسبرو]. 1[آغاز شد  12هنري چسبرو

د که انواع مختلف ارتباطات خارجی در حال جایگزین کن می
براي نوآوري و  23سازمانی هاي درون تالش به جايشدن 
پس از چسبرو، سازمان توسعه و . وتوسعه هستند تحقیق

نقش پررنگی در توسعه ) OECD(هاي اقتصادي  همکاري
 2006گزارش این سازمان در سال . مفهوم نوآوري باز داشت

سازي، نشان داد که  با ارتباط دادن نوآوري باز و جهانی
ها، منجر به ایجاد بستري جهانی براي  اهچگونه راهبردهاي بنگ

                                                 
  hadisiadati@gmail.com :دار مکاتبات نویسنده عهده *

12- Henry Chesbrough 
23- Intramural 

 آنپس از ]. 2[ی نخبگان شده است یجابجاتوسعه فناوري و 
بود که توجه بسیاري از محققان به این موضوع جلب شد و 

سازي دانش و فعالیت  در تالش براي درونیقبالً هایی که  بنگاه
هاي  اي براي نوآوري بودند نیز متوجه اهمیت همکاري جزیره

در پی . نوآورانه براي افزایش سرعت و کاهش هزینه شدند
هاي کشورهاي مختلف تالش کردند با  این تغییرات، دولت

،  هاي الزم و اعطاء مشوق فراهم نمودن زیرساخت
هاي داخلی با یکدیگر یا با  هاي فناورانه میان شرکت همکاري
ها،  نتیجه این فعالیت. هاي خارجی را تسهیل نمایند شرکت
المللی و تشریک  هاي دانش در سطح بین گیري شبکه لشک

هاي مختلف از گوشه و کنار جهان با یکدیگر  مساعی شرکت
تر به  تر و ارزان و با مراکز تحقیقاتی براي دسترسی سریع

اهمیت این موضوع، در اغلب  رغم علی. نوآوري بوده است
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مندي براي  کشورهاي در حال توسعه، تاکنون تالش نظام
ها نشده  هاي فناورانه و نوآورانه میان شرکت افزایش همکاري

وتوسعه  ها عموماً تالش خود را بر ارتقاء تحقیق و دولت
هاي  حتی تالش دولت. اند سازمانی معطوف کرده درون

مختلف براي برقراري ارتباط هماهنگ میان نظام آموزش عالی 
از  .با صنایع، به دالیل مختلف با شکست مواجه شده است

تري بررسی  همین رو، الزم است این مفهوم به صورت دقیق
شده و ابزارهاي سیاستی الزم براي ارتقاء آن به 

  .گذاران شناسانده شود سیاست
  
  نوآوري باز سابقه -2

قدمتی بیش از کتاب چسبرو دارد و عالقـه   ،مفهوم نوآوري باز
اي  اي چنـدین دهـه   ها و مدیران به این موضوع، سـابقه  شرکت

ســازمانی بــه ســوي  هــاي دانــش درون بــراي گــذار از پایگــاه
در ایـاالت متحـده آمریکـا کـه     . هاي جهانی دانـش دارد  شبکه

نـوآوري بـاز بـه     ،محیط است آنکارهاي چسبرو نیز متأثر از 
و سـلطه تولیـد انبـوه    » فورد«به پیش از دوران  نوعی بازگشت

هـاي   هاي اولیه قرن بیستم مـیالدي، شـرکت   در دهه]. 3[است 
وتوسـعه بـا یکـدیگر     صنعتی در ایاالت متحـده بـراي تحقیـق   

را نیـز از   وتوسـعه  تحقیقهمکاري داشته و بخشی از خدمات 
در آن زمان کـه  ]. 4[نمودند  هاي بیرونی دریافت می آزمایشگاه
هـاي صـنعتی را    هاي کوچک بخش اعظمی از شـرکت  شرکت

دادند، رفتارهـاي همکارانـه معمـول و بـراي بقـاء       تشکیل می
هاي پـس از جنـگ جهـانی     در سال]. 5[صنعت ضروري بود 

 1950هـاي   ههدر د. دوم اما ماجرا تغییر شدیدي را تجربه کرد
وتوسـعه   ، رژیم فورد کـه تأکیـد بسـیاري بـر تحقیـق     1960و 

ــالش. ســازمانی داشــت، رشــد کــرد  درون ــوع ت ــن ن هــاي  ای
چه کـه   سازمانی، بخش بزرگی از بنیان دانشی را براي آن درون

بعدها تحت عنوان انقالب فناوري اطالعات شناخته شد، دربر 
ذاران جسـور و  گـ  منـدي سـرمایه   اما به علت بهـره ]. 6[داشت 

ــالش  ــن ت ــان از ســرریزهاي ای ــق کارآفرین وتوســعه  هــا، تحقی
بـا آغـاز   . سازمانی دچار ضعف بازدهی خصوصـی بـود   درون

ــورد در آمریکــا دچــار   1970رکــود دهــه  ــم ف ــیالدي، رژی م
هـاي اقتصـادي فـراوان شـد و تغییـرات، خصوصـاً در        چالش
 مراتـب سـازمانی افـزایش    هاي مالی، براي کاهش سلسـله  منظا

ــت ــه  . یاف ــول ده ــاد   1980در ط ــث ایج ــازار باع ــباع ب ، اش

بخشی به محصوالت شده و  پذیري، پاسخگویی و تنوع انعطاف
هاي صنعتی از آمریکا به سمت ژاپن  شرکت» 1کاوي بهینه« ایده

ــت   ــوق یاف ــا س ــی از اروپ ــد و   . و بخش ــه، تولی ــن ده در ای
پذیر، رونـق   اي و در نتیجه انعطاف هاي کوچک، شبکه نوآوري

یشتري یافت و نمونه آن، برخـی نـواحی صـنعتی خـاص در     ب
بر این اساس، رویکردهاي مختلفی بـه نظـام   . شمال ایتالیا بود

ــطح    ــم در سـ ــگاهی و هـ ــطح دانشـ ــم در سـ ــوآوري هـ نـ
این رویکردهـا بـر اشـاعه    . گذاري شروع به رشد کرد سیاست
به عنـوان پایـه نـوآوري و توسـعه      3و یادگیري تعاملی 2دانش

 4هاي مبتنی بر فشـار فنـاوري   داشتند و از تالش صنعتی تأکید
از نسـل  : این اتفاق در صنعت نیز نمـود یافـت  . فاصله گرفتند

سـازمانی بـه    وتوسعه درون هاي تحقیق اول مبتنی بر آزمایشگاه
که  5مدل نسل دوم مبتنی بر کشش بازار و در نهایت نوع سوم

 وتوسـعه داخلـی در همکـاري بـا دیگـر مجـامع       در آن تحقیق
ایـن   ].6[گرفـت   دانشی، چه داخلی و چه بیرونی، شـکل مـی  

رویکرد که به تدریج با عنوان نـوآوري بـاز شـناخته شـد، در     
  .هاي اخیر رو به رشد بوده است سال

هـاي نـوآوري، اجمـاعی میـان      بنـدي نسـل   در دسـته  هر چند
ترین آنها را  توان برخی از مهم پژوهشگران وجود ندارد اما می

  .مشاهده کرد 1در جدول 
  
  مفهوم نوآوري باز -3

حوزه تولیـد دانـش صـنعتی در اوایـل قـرن       به تعبیر چسبرو،
 بودندهاي مستحکم دانش  اي از قلعه صورت مجموعه بیستم به

. دادنـد  هاي صنعتی مجزا به حیات خود ادامه می که در شرکت
نوعی خود کفا بودند و کمتر بـه افـراد خـارجی     ها به این قلعه

ـ  اجازه حضـور و بازدیـد از خـود را مـی     ایـن دوران   او. ددادن
را عصر طالیـی  ) اوایل قرن بیستم تا اوایل قرن بیست و یکم(

در ایـن  . کنـد  مـی وتوسعه درونی صنایع معرفـی   مراکز تحقیق
هـاي   مراکز بهترین تجهیزات و نیروي انسانی بـر روي برنامـه  

گـذاري   شد و به کمک سـرمایه  تحقیقاتی درازمدت متمرکز می
رهبري فناوري بـراي  . آمد مناسب، بهترین فناوري به دست می

ها سود زیادي به همراه داشت و این سود قابـل توجـه    شرکت

                                                 
1- Best practice 
2- Knowledge Diffusion 
3- Interactive learning 
4- Technology push 
5- Third mode 
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وتوسعه بیش از پـیش   تحقیق هاي شد آنها در فعالیت باعث می
گذاري کننـد و ایـن عامـل خـود باعـث جلـوگیري از        سرمایه

  .دش هاي آنها می حضور رقبا در فعالیت
بـه نـوآوري را کـه در     گرایانه نسبت چسبرو این نگرش درون

هـا در صـد سـال گذشـته وجـود داشـته،        بسیاري از سـازمان 
این ابرانگاره که با محیط دانشی اوایل . نامد می» نوآوري بسته«

و اواسط قرن بیستم تطابق زیادي داشت، نتوانست خـود را بـا   
و یکم تطبیق فضاي دانشی اواخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست

وي، به علـت ظهـور عـواملی همچـون     بر اساس تحلیل . دهد
  :تموارد ذیل دوران نوآوري بسته به اتمام رسیده اس

ی کارکنان ماهر و مهندسان کارآزموده و یجابجاتحرك و  -
  ها سخت شدن کنترل ایده

  و افزایش اهمیت آن جسورانههاي  گذاري گسترش سرمایه -
  هاي استفاده نشده از بیرون سازمان فناوري اکتسابامکان  -
دسترسی به همکاران بسیار توانمند براي   افزایش -

  سپاري تحقیقات برون
  افزایش کیفیت تحقیقات دانشگاهی -
  انتشار بیشتر دانش در سراسر جهان -
ها و تسهیل ارتباطات و افزایش  کوتاه شدن فاصله -

  هاي مجازي به واسطه فناورى اطالعات همکاري
  بازار محصولها در  افزایش رقابت میان شرکت -
 اه تغییر در ماهیت نوآوري -

توان فرض کـرد   کنونی، دیگر نمی» سرشار از دانش«در دنیاي 

                                                 
1- Rothwell 
2- Marinova & Philimore 
3- Tidd 
4- Berkhout 
5- Boehm & Fredericks 

کنند یا بایستی بـراي   که تمام افراد باهوش دنیا براي ما کار می
فرض بنیادین مدل نـوآوري بسـته آن   از یک سو،  .ما کار کنند

ایـن   در. “آمیز نیازمند کنترل اسـت  نوآوري موفقیت”است که 
رویکرد، تمرکز بر داخـل سـازمان بـوده و بـاور بـه ایـن کـه        

توانند در خـارج از مرزهـاي    هاي باکیفیت می ها یا ایده فناوري
ریشـه در   ،این باور به خـود . شرکت توسعه یابند وجود ندارد

  :دآی قواعدي ضمنی دارد که مبناي نوآوري بسته به حساب می
ترین افراد را به استخدام  باهوشیک بنگاه باید بهترین و  �

  ؛درآورد
ن است که بنگاه آهاي نوآورانه مستلزم  سب سود از تالشک �

  ؛ف کند، توسعه دهد و بازار ایجاد نمایدشبه خودي خود ک
الزمه اول بودن در بازار آن است که دستاوردهاي تحقیقاتی  �

  ؛ریشه در خود بنگاه داشته باشد
وتوسعه بنگاه در  گذاري تحقیق پیشرو بودن میزان سرمایه �

شود که در نهایت منجر به  هایی می صنعت منتج به بهترین ایده
  ؛گردد موفقیت در رقابت می

گیرانه مدیریت شود تا مانع از  هاي فکري باید سخت دارایی �
هاي بنگاه کسب  ها و فناوري ها از ایده آن شود که سایر بنگاه

  .دسود نماین
بدان معناست که بنگاه باید همه چیـز را   ها،گزاره اینمجموع 

خودش انجام دهد؛ از خلق ایده تا توسعه و تولید تا بازاریابی 
چنـین امـري   . و توزیع و خدمات پس از تولید و تامین مـالی 

اي  تنهـا در فرآینـدهاي نوآورانـه    هـا  اهمستلزم آن است که بنگ
یـق  تنها از طر) 2(است،  مرحله آغازیندر  )1(وارد شوند که 

هـاي   در نهایـت از کانـال  ) 3(یابنـد، و   منابع داخلی توسعه می
هـا یـا    ایـده . گـردد  سـازي مـی   توزیعی خـود شـرکت تجـاري   

  ]12[ هاي محققین مختلفبنديدسته از نگاه هاي نوآوري نسل )1جدول 
  ]11[ 5فردریکسبوهم و   ]10[ 4برخوت و همکاران  ]9[ 3تید ]8[ 2مارینوا و فیلیمور ]7[ 1راثوِل  نسل
هاي خطی  مدل  مدل جعبه سیاه  فشار فناوري  اول

شامل فشار فناوري 
  و کشش عرضه

  فشار فناوري  فشار فناوري

  کشش بازار  دوم
شامل فشار (هاي خطی  مدل

  )فناوري و کشش عرضه
  کشش تقاضا  کشش بازار

  مدل دوسویه  مدل تعاملی  مدل دوسویه  سوم
ترکیب فشار فناوري و کشش 

  بازار
  مدیریت پورتفو

  مدیریت یکپارچه  اي مدل نوآوري چرخه  مدل خطوط موازي  مند هاي نظام مدل  مدل یکپارچه  چهارم

  پنجم
مدل یکپارچه 
  و موازي

  مدل تطوري
ها  سامانهیکپارچگی 
  سازي و شبکه

  ها امانهیکپارچگی س  

  یکپارچگی در شبکه      محیط نوآوري    ششم
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هایی کـه در میانـه راه    هایی که رد می شوند و یا پروژه فناوري
اي داخـل شـرکت ذخیـره و     هـاي داده  شوند، در پایگاه رها می
کت دوبـاره از  هـاي نـوآوري شـر    اگر تیم. گردد آوري می جمع

 يدر نتیجه، بسـیار  .دمانن آنها استفاده نکنند، آنها بالاستفاده می
ي قـرار  ربـردا  هاي تجاري هرگز مورد بهره ها و فناوري از ایده
: این مسئله معموالً ناشی از دو مـورد عمـده اسـت   . گیرند نمی

شـان را در   هاي فکري ترسند دارایی ها می نخست آنکه شرکت
دوم آن . هاي دیگر از دسـت بدهنـد   ها و سازمان رابطه با بنگاه
کننـد هـیچ بنگـاهی وجـود نـدارد کـه بـا همـه          که تصور می

هاي جدید تحقیقاتی جدید چه کند و یا منابع مورد نیـاز   یافته
  .)1شکل ( ها را داشته باشد براي اجراي همه این فرصت

اسـتفاده  ": شـود  مـی نوآوري باز این گونـه تعریـف    در مقابل،
ی و خروجـــ 1)ســـو درون(ي از جریانـــات ورود هدفمنـــد

براي شتابدهی به نوآوري در بازار خـود   ،از دانش 2)سو برون(
ــی در    ــش درون ــب، توســعه اســتفاده از دان ــه همــین ترتی و ب

ي ادر واقـع، نـوآوري بـاز ابرانگـاره    ]. 13[ "بازارهاي بیرونـی 
توانـد و بایـد از    شود که شرکت مـی  است که در آن فرض می

ها و مسـیرهاي داخلـی و خـارجی بـه بـازار، بـه عنـوان         ایده
اي براي سرعت بخشیدن و ارتقـاء فنـاوري و نـوآوري     وسیله

  .دکنمحصول خود، استفاده 
گرفته در داخـل   هاي شکل ها ایده سازمان ،در مدل نوآوري باز

ستفاده از مسـیرهاي درونـی و بیرونـی    و خارج سازمان را با ا
در نـوآوري بـاز   . دکننـ  سـازي مـی   منتهی شده به بازار، تجاري

بـرداري از   اصـل بـر بهـره    ،هاي سـنتی نـوآوري   برخالف مدل
اسـت و  ) خـارج آن  از داخـل سـازمان و چـه    ازچـه  (ها  ایده

ــنتی نــوآوري    ــرخالف رویکــرد س ــدود بــه واحــد    ،ب مح
منطق نوآوري باز در پس . توتوسعه درون سازمان نیس تحقیق

 :تاصول ذیل انعکاس یافته اس

بنگاه نیازي ندارد که همه افراد باهوش و بااستعداد را  ×
استخدام نماید، بلکه بیشتر باید به فکر همکاري با آنها در 

  .دداخل یا خارج بنگاه باش
هاي نوآورانه داخلی متضمن ارزش  الزم است که فعالیت ×

هاي  ارزش به وسیله فعالیت آنتواند  قابل توجهی باشد، که می
  .دنوآورانه در خارج بنگاه تحقق یاب

                                                 
1- Inflow 
2- Outflow 

موفقیت در رقابت، بیش از داشتن مزیت اولین بودن  براي ×
  .مناسب، اهمیت داردکسب و کار  در بازار، داشتن یک مدل

ت لزوماً نیازمند تصاحب بهترین و بیشترین بردن رقاب ×
هاي داخلی   ها نیست، بلکه در گرو بهترین استفاده از ایده ایده

  .تو خارجی اس
ها هم  هاي فکري به سایر بنگاه مدیریت تعاملی دارایی ×

این فرصت را هم  ،این امر. دهد اجازه استفاده از آنها را می
ود مدل تجاري کسب و نیازمند بهب کند که هر وقتمیایجاد 

ها را نیز  هاي فکري سایر بنگاه ، داراییبودیمکار خود 
  .مخریداري نمایی

ه و ابه طور کلی، این نگرش بـه نـوآوري مرزهـاي میـان بنگـ     
سازد؛ به طوري کـه مـرز مشـخص و     تر می محیطش را متخلل

بـر  . گـردد  سخت قبلی به یک غشـاي نیمـه تـراوا تبـدیل مـی     
توانـد   بسته، شروع یک طرح فناورانه مـی خالف مدل نوآوري 

. مین گـردد أاز محل منابع داخلی یا خارجی ایده و فنـاوري تـ  
تواند  اي می ها در هر زمان و به هر وسیله ها و فناوري این ایده

وارد شود؛ به عنوان مثال با کسب لیسانس یـک فنـاوري و یـا    
ریـق  عالوه بر ورود به بازار از ط. گذاري خطرپذیر یک سرمایه

توانـد از   هاي نوآورانه مـی  هاي توزیعی خود بنگاه، طرح کانال
و یا اعطـاء   3هاي زایشی هاي مختلف دیگري، مانند شرکت راه

  .دشو  لیسانس، نیز تجاري
توان در هـر سـه فـاز فرآینـد       با این تفاسیر، نوآوري باز را می

هـا بـه    وري، بنگاهآدر مراحل ابتدائی نو. نوآوري به کار گرفت
از طریـق منـابع خـارج    ت بال یافتن راه حلی بـراي مشـکال  دن

هـاي نوپـائی    دنبال مخترعین یا شرکت مثال. گردند شرکت می
در . توانند به عنوان منبعی بـراي نـوآوري باشـند    هستند که می

ها ممکـن اسـت از لیسـانس     فاز تحقق ایده و توسعه آن، بنگاه
هـاي    نوآوريهاي فکري بیرونی استفاده کنند و یا اصالً دارایی

سـازي   بیرونی موجود را اکتساب نمایند، که هر چنـد تجـاري  
. دنـ نمای هاي جدیدي را خلق می اند اما براي بنگاه فرصت شده

از سوي دیگر این فرصت براي بنگاه هم فراهم اسـت کـه بـا    
فـروش بیشـتر و    ،هاي خود به سـایرین  اعطاء لیسانس فناوري

در طــول دوره . خلــق ثــروت جدیــدي را تجربــه نمایــد    
  هـاي تجـاري   ها ممکن است کـه فنـاوري   سازي، بنگاه تجاري

هاي زایشی  هاي توزیعی خود به شرکت شده را از طریق کانال

                                                 
3- Spin offs 
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  ).2شکل (د و مجزا تبدیل نماین
  
  ي نوآوري بازها روش -4

 يها روشترین  به صورت خالصه، برخی از مهم 2در جدول 
مورد اشاره قرار گرفته براي اجراي نوآوري باز، مورد استفاده 

  :عبارتند از هاروشترین این  مشروح بعضی از مهمو 
نوعی اتحاد استراتژیک که : 1اتحادهاي راهبردي غیرسهامی ?

در آن دو یا چند شرکت روابطی قراردادي میان خود ایجاد 
هاي منحصر به فرد  نمایند تا از این طریق، منابع و قابلیت می

                                                 
1- Non-equity Strategic Alliances 

خود را براي ایجاد مزیت رقابتی با یکدیگر به اشتراك 
این نوع اتحادها معموالً در مراحل اولیه زنجیره . گذارند
و غالباً میان ) هدف و ارزیابی آن یعنی شناسایی(ارزش 
ها، مراکز تحقیقاتی و رقبا اتفاق  هاي کوچک، دانشگاه شرکت
همان طور که از نام این راهبرد هم پیداست، ]. 15[افتد  می

نوع همکاري در اینجا صرفاً قراردادي بوده و هیچ گونه 
با  2به عنوان نمونه، شرکت سانوفی. شود سهامی رد و بدل نمی

ساله امضاء  5قراردادي ) Evotecبه نام (ت آلمانی یک شرک
میلیون مولکول شناسایی شده توسط  7/1تا کرده 

                                                 
2- Sanofi 

  
  ]13[جریان نوآوري بسته ) 1شکل 

  
  ]13[جریان نوآوري باز ) 2شکل 

هاایده  

 مرزهاي سازمان

 بازار

هاي بیرونیفناوري  

 سایر بازارهاي صنعتی

 بازار جایگزین

هاایده  

 مرزهاي سازمان

 مرزهاي سازمان

 بازار
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ک قرار دهد و در  آزمایشگاه توهاي سانوفی را در اختیار ا
عوض، این شرکت آلمانی خدمات مربوط به کشف دارو را 

هاي بزرگ دیگر نیز  این روند در میان شرکت. ارائه نماید
که مراحل کشف داروي جدید و انجام بخشی از  وجود دارد
هاي مهندسی زیستی و  هاي بالینی را به شرکت کارآزمایی

هاي  همچنین شرکت]. 16[د کننسپاري می مراکز پژوهشی برون
بزرگ با یکدیگر نیز چنین قراردادهایی را به منظور دسترسی 

سازي  هاي توزیع براي تجاري به ظرفیت باالتر تولید و کانال
  ].15[نمایند  محصوالت جدید، امضاء می

ها زمانی اتفاق  این نوع شراکت: 1هاي مشترك شرکت ?
هاي  افتد که دو یا چند شرکت براي تسهیم منابع و قابلیت می

خود براي دستیابی به مزیت رقابتی در بازار، شرکت جدید 
هاي مشترك براي ایجاد  شرکت. نمایند مستقلی را ایجاد می

 و] 17[بوده روابط بلندمدت و انتقال دانش ضمنی اثربخش 
هاي کوچک یا  هاي بزرگ با شرکت د میان شرکتنتوان می

، با )براي همکاري تحقیقاتی(هاي بزرگ  دیگر شرکت
و ) براي نفوذ به بازار(هاي فعال در دیگر کشورها  شرکت

  .دنحتی با مؤسسات تحقیقاتی؛ ایجاد شو
هاي بزرگ براي تقویت خطوط  شرکت: 2ادغام و تملک ?

برداري از  وتوسعه محصوالت جدید خود و بهره تحقیق
هاي  هایی که در شرکت هاي ایجاد شده توسط پروژه فرصت
. نمایند تر در حال انجام است؛ اقدام به تملک آنها می کوچک

هاي  وتوسعه شرکت هاي تحقیق این روش براي کاهش هزینه
هاي کوچک مفید بوده  هاي بازاریابی شرکت نیز هزینه بزرگ و

 .دهد و از این طریق، حاشیه سود را افزایش می

هاي بزرگ  در برخی موارد، شرکت: تأمین مالی تحقیقات ?

                                                 
1- Joint Venture 
2- Mergers & Acquisitions 

به تأمین مالی تحقیقات دانشگاهی یا مؤسسات تحقیقاتی 
هاي کوچکتر  ها را در اختیار شرکت عمومی پرداخته و یافته

به عنوان نمونه، . دهند محصول جدید قرار میبراي کشف 
شرکت سانوفی با حمایت مالی از تحقیقات دانشگاهی در 

که با آن قرارداد ( Evotecفرانسه، نتایج را در اختیار شرکت 
 .قرار داده است) همکاري دارد

در این روش، : سپاري و خرید خدمات علمی و فنی برون ?
شرکت، به خرید خدمات به جاي ایجاد واحدهاي مستقل در 

به عنوان مثال در صنعت . شود فنی از بیرون پرداخته می
هاي مهندسی زیستی و برخی از مؤسسات  دارویی، شرکت

دهند  گري فناوري انجام می تحقیقاتی، نقش مهمی در واسطه
ها با ایجاد خوشه مستقلی از  بدین ترتیب که این شرکت

هاي تولیدکننده ارائه  و فنی به شرکت ها، خدمات علمی بنگاه
ها، توانایی انتقال دانش و اشاعه فناوري  این شرکت. ددهن می

در . ندهاي دارویی بزرگ را دار هاي نوآوري شرکت به نظام
هاي  ها و شرکت هایی در میان دانشگاه واقع، چنین شرکت

بزرگ داروساز، به عنوان یک پل براي انتقال دانش و فناوري 
  .نمایند عمل می
هاي بزرگ  در برخی موارد، شرکت: 3خرید حداقلی سهام ?

براي کاهش حق مالکانه پرداختی داروهاي کشف شده به 
هاي کوچک مهندسی زیستی، بخشی از سهام این  شرکت
ها را خریداري نموده و سپس به توسعه بیشتر و  شرکت

 .پردازند بازاریابی آن دارو می

هاي زایشی از  شرکت: وتوسعه هاي زایشی تحقیق شرکت ?
هاي  هاي بزرگ، معموالً نشأت گرفته از پروژه شرکت
مانند –باشند که به هر دلیل  ها می وتوسعه این شرکت تحقیق

پایین بودن اهمیت راهبردي پروژه یا عدم همراستایی آن با 
                                                 
3- Minority equity share 

  ]14[ نوآوري باز ي اجرايها روشترین  برخی از مهم) 2جدول 
  مفهوم  روش

  بیرونی فنونیا  هابرداري از فناوري بهره  )In-sourcing(سپاري  درون
  هاي بیرونی وتوسعه با سازمان هاي تحقیق همکاري  وتوسعه هاي تحقیق همکاري

  یک شرکت یا محصول اکتساب  جذب و ادغام
  نوآوري انجام شده توسط کاربر و نه عرضه کننده  )User innovation(نوآوري کاربر 

  منابع بیرونی) به(لیسانس فناوري از ) اعطاء(کسب   لیسانس فناوري
  گذاران جسور گذاري مشترك؛ خصوصاً با سرمایه سرمایه  شرکت زایشی

  دانش) source(عمومی کردن یا انتشار منبع   )Opening project(هاي باز  پروژه
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شوند اما  از آنها جدا می - هاي محوري شرکت شایستگی
سهام اصلی از از سهام آن را براي جبران % 50شرکت مادر 

هاي بزرگ به  در این موارد، شرکت. دکن دست رفته اخذ می
که پروژه را مختومه اعالم نمایند، از ایجاد شرکت  جاي آن

ها  زایشی حمایت نموده و در برخی موارد، از این شرکت
وتوسعه خود نیز بهره  هاي تحقیق سپاري فعالیت براي برون

  ].18[برند  می
در این راهبرد، : 1شرکتی خطرپذیرگذاري  سرمایه ?

گذاري مستقیم بر روي تعدادي از  هاي بزرگ به سرمایه شرکت
پردازند تا از این طریق، با استفاده از  می 2نوآفرینهاي  شرکت

تخصص مدیریتی و بازاریابی شرکت بزرگ و نوآوري و 
تخصص فنی شرکت کوچک، مزیت رقابتی براي طرفین 

توانند بر  گ با این روش، میهاي بزر شرکت. ایجاد شود
وري خود فائق آماده و دروندادهاي نوآورانه خود  بحران بهره

  .را افزایش دهند
هاي همکاري در زمینه نوآوري باز میان  به منظور شناسایی راه

ها را در قالب یک  ي این همکاريها روشتوان  ها، می شرکت
بر اساس دو بعد درجه بازبودن و مراحل  و 3×3ماتریس 
  .)3شکل (] 19[شناسایی نمود نوآوري 

در این ماتریس، محور افقی به درجه بازبودن شرکت اشاره 
  :داشته و شامل سه درجه به شرح زیر است

شکستن سیلوهاي درون سازمان و ایجاد : 3باز در درون) الف
  ر نوآوري؛ارتباط و توانمندسازي کارکنان براي مشارکت د

هاي  ها، استعدادها و فناوري بهره بردن از ایده: 4سو درون) ب
هاي شناخته شده یا افزایش  خارج سازمان براي حل چالش

  هاي فعلی؛ توانمندي
هاي  ها، استعدادها و فناوري رسانی ایده هم: 5سو برون) ج

هاي ناشناخته و ایجاد  درون سازمان براي شناسایی فرصت
  جدیدهاي  توانمندي

مرحله  3محور عمودي نیز به مراحل نوآوري تأکید نموده و 
  :شود زیر را شامل می

گوش فرادادن و همکاري با دیگر بازیگران : 6اکتشاف -الف
هاي جدید و استفاده از آنها براي  براي شناسایی فرصت

                                                 
1- Corporate venturing investments 
2- Start-up 
3- Open Inside 
4- Outside In 
5- Inside Out 
6- Explore 

  پاسخگویی به نیازهاي جدید یا برآورده نشده؛
هاي  توسعه ایده همکاري با دیگران براي: 7استخراج -ب

هاي بالقوه براي رفع نیازهاي برآورده  حل جدید و آزمودن راه
  نشده؛

هاي آزموده شده و بکارگیري  استفاده از ایده: 8برداري بهره -ج
  هاي کسب و کار مشابه طرح

 طیي انتقال دانش در فرآیند نوآوري باز ها روش همچنین
  ].20[ است شدهمعرفی  4 شکل

  
  نوآوري بازگذاري  سیاست -5

گذاري براي توسعه نوآوري باز نیازمند توجه همزمـان   سیاست
  ]:21[عد است که این ابعاد عبارتند از ب 5به 
Ã آموزش و توسعه سرمایه انسانی:  
  هاي مالی براي تحقیقات ساالري در ارائه حمایت شایسته §
  ی دانشجویان تحصیالت تکمیلییجابجاحمایت از افزایش  §
Ã تأمین مالی نوآوري باز :  
 گذاري جسورانه افزایش سرمایه براي سرمایه §

هــاي زایشــی از  گیــري و رشــد شــرکت پشــتیبانی از شــکل §
  ها دانشگاه
Ã هاي فکري رویکرد متوازن به دارایی:  
  هاي فکري کاهش هزینه مبادله براي دارایی §
هـاي فکـري    تقویت رشد نهادهاي واسط مرتبط بـا دارایـی   §
ــد ( ــه  Yet2.comو  NineSigma ،Innocentiveماننــ کــ

 وهـا هسـتند    بسترهایی بـراي حـل نوآورانـه مسـائل شـرکت     
خــدمات مختلفــی از شناســایی مســئله گرفتــه تــا حــل آن و  

  .)نمایند خدمات مالکیت فکري را ارائه می
ها با هدف اشـاعه   هاي مالکیت فکري دانشگاه تغییر سیاست §

تحقیقات با استفاده از منابع عمومی و کاهش تمرکـز  هاي  یافته
  بر درآمدزایی از این تحقیقات

Ã ارتقاء مشارکت و رقابت:  
هاي  ها از قهرمانان ملی به سمت شرکت تغییر جهت حمایت §

  هاي کوچک و متوسط نوآفرین و شرکت
  هاي بزرگ هاي زایشی از شرکت ارتقاء شرکت §
  هاي نوآوري تمرکز بر شبکه §

                                                 
7- Extract 
8- Exploit 
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Ã 1گسترش دولت باز:  
 هاي دولتی دادهدهی به انتشار  شتاب §

 استفاده از فرآیندهاي نوآوري باز در تدارکات دولتی §

هاي توسعه یافته در بخـش   سازي فناوري حمایت از تجاري §
  دولتی توسط بخش خصوصی

                                                 
1- Open government 

در همین راسـتا، در اتحادیـه اروپـا، سـه سـتون اصـلی بـراي        
شـامل اصـالحات قـانونی،    (گذاري ارتقاء نوآوري باز  سیاست

ــرمایه  ــاء س ــق   ارتق ــی در تحقی ــذاري خصوص ــعه و  گ وتوس
در نظـر گرفتـه شـده کـه ایـن      ) حداکثرسازي آثار نوآوري باز

هـا میـان    تواننـد نهایتـاً منجـر بـه ارتقـاء همکـاري       موارد مـی 
ها، کسب و کارها، بخـش عمـومی و نهادهـاي تـأمین      دانشگاه

  
از سـود را بـه   % 1سـازي،   سازي لگو را داده و در صورت موفقیت در تجاري یک تارنماي اینترنتی است که به کاربران امکان ثبت ایده براي شرکت عروسک: هاي لگو ایده -

  .پردازد طراح اصلی می
- Intel Capital : گذاري جسورانه شرکتی کرده است کـه در آن شـرکت بـه طـور مسـتقیم بـراي روي        اندازي یک صندوق سرمایه به راهشرکت اینتل براي نوآوري، اقدام

  .نماید هاي آن براي نوآوري در تولیدات شرکت استفاده می گذاري جسورانه کرده و از خروجی هاي نوآفرین، سرمایه شرکت
هـا الزامـاً در زمینـه     هاي جانبی نمایند که این پروژه از زمان کاري خود را صرف توسعه پروژه% 20نماید که  یشرکت گوگل کارکنان خود را تشویق م: زمان در گوگل% 20 -

  . کاري کارکنان در شرکت نیستند
هـاي   دهنـده، شـرکت   شـتاب در این . در اسپانیا و آمریکاي التین شروع به کار کرد Telefonicaبه عنوان طرح شرکت  2011که اولین بار در سال : Wayraدهنده  شتاب -

  .شوند دهنده رشد کرده و وارد چرخه کسب و کار می نوآفرین در نقاط مختلف دنیا در این شبکه شتاب
  .کند سازي می هاي خالقانه براي غلبه بر مشکالت جابجایی در شهرها را شناسایی و تجاري هاي نوآورانه، ایده شرکت فورد با برگزاري چالش: جابجایی نوآورانه فورد -
- Lockheed Skunk Works : شرکتLockheed وتوسعه پیگیري کرده  هاي معمول تحقیق اي را خارج از کانال هاي نوآورانه کند پروژه که در زمینه هوافضا فعالیت می

  .و موفق به ایجاد محصوالت نوآورانه شده است
- UBS FoF : شرکتUBS هـا بـه    هاي تأمین مالی در آینده و شیوه پاسخگویی بانک هاي برافکن در خصوص شیوه ایی ایدههاي نوآورانه، اقدام به شناس با برگزاري چالش

  .نماید مشتریان می
- P&G house Proud Crowd : شرکتProcter & Gamble کننـدگان لـوازم خـانگی و محصـوالت      هاي مصـرف  اقدام به ایجاد پلتفرمی نموده است که در آن ایده

  .سازي نماید سایی و تجاريرا شنا) FMCG(تندمصرف 
هاي نوآورانه بر اساس نظرات  سازمانی و دموکراتیزه کردن فرآیند نوآوري، اقدام به تعریف پروژه هاي درون شرکت آکسفام از طریق برگزاري گردهمایی: سازان اکسفام آینده -

  .نماید همکاران می
  هاي نوآوري باز ماتریس روش) 3شکل 

  سازگان نوآوري بازبوم
گومثل ایده هاي ل  

  تجمع همکاران
سازان اُکسفاممثل آینده  

  گوش دادن اجتماعی
 P&G house Proudمثل 

Crowd 

  چالش نوآوري باز
 UBS FoFمثل چالش 

  انکوباتور نوآوري
 Lockheadمثل 

skunkworks 

  آفرینیانجمن هم
جابجایی نوآورانه فوردمثل   

  دهندهبرنامه شتاب
  Telefoica Wayraمثل 

  کارآفرینی سازمانی
زمان در گوگل% 20مثل   

  صندوق خطرپذیر شرکتی
 Intel Capitalمثل 

سوبرون  

 درجه بازبودن

 مراحل نوآوري

سودرون  باز در درون 

اف
کتش
 ا

راج
ستخ

 ا
هره
ب

ري
ردا
ب
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علـم  «در این چارچوب و در راستاي مفهوم ]. 22[مالی شوند 
وپا از محققان خواسته است که مقاالت خود را ، اتحادیه ار»باز

هـاي   بـه چـاپ برسـانند و هزینـه     1در مجالت دسترسـی آزاد 
همچنـین  . عملیاتی ناشران را نیز خود اتحادیه تقبل کرده است

انـد در همـه    هاي عمومی بهـره بـرده   مقاالتی که از بودجهباید 
کشورها به صورت دسترسی آزاد به چاپ برسند تا دسترسـی  

  .براي همگان ممکن باشد
راهبرد را براي توسعه نـوآوري   7و همکاران نیز  2دي جونگ

  ]:23[اند  باز توصیه کرده
ü وتوسعه درون بنگـاهی و نظـام مالکیـت     حمایت از تحقیق

 فکري استاندارد

ü توسعه نهادهاي واسط همکاري فناورانه 

ü پشتیبانی از کارآفرینی سازمانی 

ü ها توسعه علمی از طریق اصالح نظام گرنت و مشوق 

ü آموزش  
ü ی در بازار نیروي کاریجابجاپذیري و  افزایش انعطاف 

ü تحریک رقابت  
زاده به بررسی الگـوي همکـاري فناورانـه     در همین راستا، نقی

هـاي صـنعتی و اقتصـادي     بنیان بـا مجموعـه   هاي دانش شرکت
پرداخته و در این میان، نقش نهادهاي واسط که بتوانند هفـت  
ــأمین مــالی، ضــمانت، توانمندســازي،   ــر ت کــارکرد مشــتمل ب

                                                 
1- Open access 
2- De Jong 

ــطه ــهیل  واس ــري، تس ــت  گ ــري، سیاس ــابی   گ ــذاري و ارزی گ
هاي فنی، تخصصی و ارتباطی را از خود بروز دهنـد   توانمندي

از ایـن منظـر، یکـی از ابعـاد     . داراي اهمیت برشـمرده اسـت  
هاي فناورانـه و نوآورانـه    گذاري براي توسعه همکاري سیاست

محـور،   هاي کوچک فنـاوري  هاي بزرگ و شرکت میان شرکت
توسعه نهادهاي واسطی است که مبادله میان این دو را تسـهیل  

  ].24[نماید 
تـوان چنـین ادعـا نمـود کـه       بندي موارد ذکر شده، می با جمع
سرفصل اصلی  3ذیل  گذاري نوآوري باز، به طور کلی سیاست

  ]:27-25[به شرح ذیل خواهد گنجید 
بـا اسـتفاده از راهبردهـایی    : خلق دانش و توسعه فناوري. الف

وتوسعه، آموزش و توسـعه   هاي مالی تحقیق مانند اعطاء مشوق
منابع انسانی، عرضه نیروي کـار باکیفیـت و نـوآور و افـزایش     

  هاي علمی ساالري در اعطاء بورس شایسته
بـا اسـتفاده از راهبردهـایی ماننـد     : شار دانش و فناوريانت. ب

ی دانشـجویان تحصـیالت   یجابجـا ارتقاء مهـاجرت دانـش و   
تکمیلی، حمایت از حقوق مالکیـت فکـري بـا در نظرداشـتن     
جریان کارآمد دانش، تسریع جریانات دانشی با هزینـه مبادلـه   

هــاي مالکیــت فکــري، جــذب  پــایین، تقویــت رشــد واســطه
هاي بـزرگ   ي خارجی و ارتقاء یادگیري از شرکتگذار سرمایه
  هاي فکري مبادله در تجارت دارایی  المللی و کاهش هزینه بین
بـا اسـتفاده از راهبردهـایی    : برداري از دانش و فناوري بهره. ج

مانند حمایت از کارآفرینی سازمانی، توسعه بازارهاي خرید و 

  
  ]20[هاي انتقال دانش در نوآوري باز  روش) 4شکل 
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دانـش کـه بـر    برداري از  هاي بهره فروش فناوري، ایجاد شبکه
ــابع    تجــاري ــزایش من ــد اف ــز دارن ــالیســازي تمرک ــراي  م ب
هـاي زایشـی از    گـذاري جسـورانه و افـزایش شـرکت     سرمایه
  ها هاي بزرگ و دانشگاه شرکت

  
  ابزارهاي سیاستی مشوق نوآوري باز -6

گذاري نوآوري باز، سه جنبـه   چنان که گفته شد براي سیاست
از دانـش مـد نظـر قـرار     بـرداري   اصلی از خلق، انتشار و بهره

انـد ابزارهـاي    در همین راستا، محققـان تـالش کـرده   . گیرد می
سیاستی که بـراي پشـتیبانی از ایـن رویکـرد را نیـز شناسـایی       

به عنوان نمونـه،  . گذاران قرار دهند نموده و در اختیار سیاست
ابزارهاي سیاستی بـراي تقویـت نـوآوري    و همکاران  1هرستاد

  ]:6[در سه دسته اصلی مشتمل بر ها را  باز در شرکت
s ســازمانی، انباشــت دانــش و  وتوســعه درون تقویــت تحقیــق

  ظرفیت جذب
s تقویت پیوندهاي ملّی  
s المللی تقویت پیوندهاي بین  

تأکیـد بسـیاري بـر    مـذکور  پژوهشگران . نمایند می بندي دسته
ریسـک   رغـم  علـی المللی دارند چرا کـه   اهمیت پیوندهاي بین

 باال، دشواري و هزینـه زیـاد ایـن نـوع ارتباطـات، فقـدان آن      
ترین  برخی از مهم. شود» 2شدگی قفل«تواند منجر به حالت  می

هاي نـوآوري کشـورهاي    با مطالعه سیاست آنها هایی که برنامه

                                                 
1- Herstad 
2- Lock-in 

اتریش، بلژیک، دانمارك و نروژ در خصوص هر یـک از ایـن   
  .قابل مشاهده است 3اند در جدول  دسته شناسایی کرده 3

سـو و   سو، بـرون  درون(دو بعد جهت نوآوري مندي از  با بهره
توان  ، می)برداري خلق، انتشار و بهره(و فرآیند دانش ) دوسویه

ابزارهاي سیاستی بـراي حمایـت از نـوآوري بـاز را در قالـب      
  .بندي نمود دسته 4در قالب جدول  3×3ماتریس 

  
دولتی بر تشـویق   هاي مطالعه موردي تأثیر سیاست -7

  نوآوري باز در صنعت داروهاي زیستی ایران
هاي فعال در  هاي تبادل دانش و فناوري در میان بنگاه شیوه

صنعت داروهاي زیستی و در مراحل مختلف زنجیره 
وتوسعه و نوآوري در سطح جهانی براي تولید داروي  تحقیق

جدید، توسط تعدادي از محققان مورد بررسی قرار گرفته 
بندي  و همکاران با دسته 4یچبه عنوان نمونه، بیان. است

کنندگان،  ها در فرآیند نوآوري باز به تأمین همکاران شرکت
وتوسعه،  مشتریان، مشاوران، مؤسسات خصوصی تحقیق

ها و مؤسسات تحقیقاتی دولتی؛ و دسته بندي مراحل  دانشگاه
وتوسعه به کشف دارو و توسعه دارو؛ و دسته بندي  تحقیق
گرا،  رونگرا و ب هاي سازماندهی نوآوري باز به درون شیوه

ي نوآوري باز را روي زنجیره ها روشک از اند هری دهکرسعی 
 5در شکل . هاي نوآور تصویر کنند وتوسعه شرکت تحقیق
ها و همکاران نوآوري باز در هر یک از مراحل زنجیره  شیوه

                                                 
3- Centers of Competence 
4- Bianchi 

  هاي تقویت نوآوري باز برنامه) 3جدول 

  کشور
  برنامه

  المللی تقویت پیوندهاي بین  تقویت پیوندهاي ملی  وتوسعه درونی تقویت ظرفیت جذب و تحقیق

  3شایستگیایجاد مراکز تعالی و مراکز  - SMEsسنجی نوآوري به  کمک هزینه امکان -  اتریش
وتوسعه  حمایت مالی از تحقیق -

  مشترك با خارج از کشور

  بلژیک
معافیت مالیاتی در ازاء استخدام نیروي  -

  وتوسعه تحقیق
  دوره پسادکتري صنعتی -

با ) VIS(هاي نوآوري  همکاري ایجاد شبکه -
  هدف تسهیل انتقال فناوري و ارائه خدمات فناورانه

  اندازي مراکز تعالی راه -

اعتبار مالیاتی در ازاء همکاري با  -
  محققان خارجی

  کرده کمک هزینه استخدام نیروي کار تحصیل -  دانمارك

اي براي نوآوري  هاي شبکه حمایت مالی از فعالیت -
  رسانی عرضه و تقاضاي نوآوري هم مانند به

هاي مشترك میان صنایع و  تأمین مالی پروژه -
  مؤسسات پژوهشی دولتی

هاي  حمایت مالی از همکاري -
  نوآورانه مشترك با خارج از کشور

  نروژ
  هاي نیروي کار از طریق آموزش توسعه توانمندي -

  همکاري صنعتی دانشجویان دوره دکتري -
هاي نوآوري و مراکز تعالی در  اندازي شبکه راه -

ی   سطوح بخشی و ملّ
از  ایجاد دفاتر نوآوري در خارج -

  کشور
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وتوسعه صنعت داروسازي در پژوهش مذکور نمایش  تحقیق
هاي  رکتچنان که در این شکل پیداست، ش .داده شده است

داروهاي زیستی براي کشف داروي جدید و در مرحله  تولید
 قرار مورد بررسیاي که داروي  وتوسعه، بسته به مرحله تحقیق

دارد و با توجه به عواملی مانند میزان انطباق دارو با 
هاي کاندیداي  هاي محوري بنگاه، ریسک و هزینه شایستگی

به تشریک مساعی با ، اقدام ...آن و  راهبرديدارویی، اهمیت 

این . نمایند ها می ها، مؤسسات تحقیقاتی یا دانشگاه سایر بنگاه
موضوعی است که در ایران نیز به نحوي در ارتباطات شرکت 
روناك دارو با دو شرکت آریاتیناژن و زیست دارو دانش 

  .شود مشاهده می
با هدف  1384تولیدي آریا تیناژن در سال -شرکت تحقیقاتی
حوزه علوم در  باال فناوريبا  داروییهاي   تولید فرآورده

در شهر گرگان و شهرك صنعتی هاي مرتبط  و زمینه زیستی

  بندي ابزارهاي سیاستی براي حمایت از نوآوري باز دسته) 4جدول 
  برداري از دانش بهره  انتشار دانش  خلق دانش  

  سو درون

هاي مالی براي  اعطاء مشوق -
  وتوسعه تحقیق

پشتیبانی از آموزش و توسعه منابع  -
  انسانی

حمایت مالیاتی از استخدام نیروي  -
  وتوسعه تحقیق

حمایت از جابجایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی  -
  به صنایع

ارتقاء یادگیري از  گذاري خارجی و جذب سرمایه -
  المللی هاي بزرگ بین شرکت

هاي مشترك میان صنایع و  تأمین مالی پروژه -
  مؤسسات پژوهشی دولتی

حمایت مالی از استخدام نیروي کار  -
  کرده تحصیل

پشتیبانی از همکاري صنعتی دانشجویان  -
  دوره دکتري

  سو برون
ایجاد زیرساخت مناسب براي فروش  -

  ها تحقیقاتی به دیگر شرکتهاي  یافته
هاي تحقیقاتی  پشتیبانی مالی از انتشار یافته -

  هابه صورت دسترسی آزاد شرکت
هاي زایشی از  حمایت از افزایش شرکت -

  هاي بزرگ شرکت

  دوسویه
وتوسعه  حمایت مالی از تحقیق -

  مشترك با خارج از کشور
  

  ایجاد مراکز تعالی -
  اي براي نوآوري شبکههاي  حمایت مالی از فعالیت -

  هاي مالکیت فکري تقویت رشد واسطه -

  توسعه بازارهاي خرید و فروش فناوري -
  ایجاد دفاتر نوآوري در خارج از کشور -

  

  
  وتوسعه دارو ها و همکاران نوآوري باز در زنجیره تحقیق شیوه) 5شکل 

 

و  کوچک يهاتکشر
یستیمتوسط ز  

و  ییشناسا
هدف یاعتبارسنج  

شف و ک
سرنخ يساز نهیبه  

 يهاشیآزما
ینیبال شیپ  

پس از  يهاتیفعال
دییتأ  

 کارآزمایی بالینی

1فاز   2فاز   3فاز    

یشیزا يهاتکشر  

ن خدمات یتأم
یعلم  

گرابرون ينوآور گرادرون ينوآور   

دیتول ياتحاد برا  
د خدمات یخر

یعلم  
يبرداربهره ياتحاد برا دارو يسازيتجار  

ز کها و مرادانشگاه
یپژوهش  

 يهاتکشر
یستیز کوچک  

 بزرگ يهاتکشر
یستیز  

ییدارو يهاتکشر  
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هاي  این شرکت در زمینه تولید پروتئین .سیس شدأتآق قال 
) فیلگراستیم(آریاتیناگراست نوترکیب فعالیت کرده و داروي 
این . شود ها محسوب می این شرکت جزء این نوع پروتئین

کمبود (بیماران مبتال به نوتروپنی مادرزادي دارو براي درمان 
G-CSF( بیماران ایدزي و کسانی که به تازگی مقدار ، برخی

. رود اند، به کار می داشته زیادي شیمی درمانی یا پرتو درمانی
نیست بلکه بر  1یهاي خاص تمرکز آریاتنیاژن بر بیماري

تمرکز دارد و از همین رو، نقطه تمرکز  2فرآیندهاي خاص
یعنی ( 3سازي هاي شرکت بر فرآیندهاي پگیله فعالیت
شده از طریق ترکیب آن با  ر کردن داروي ساختهاث طوالنی

به همین دلیل، در سال . قرار داده شده است) مولکول دیگري
-این شرکت براي اولین بار به تولید داروي پگ 94

  .فیلگراستیم در کشور پرداخت
فناوري اصلی آریا تیناژن، فناوري  چنان که ذکر شد

و بخشی نیز  کردن است که اکتساب آن از طریق خرید پگیله
اکتساب فناوري از % 50در این راستا . دانش بومی بوده است

دانش فنی % 50کشورهاي اروپایی به شیوه خرید انجام شده و 
بومی متعلق به داخل کشور بوده که در طی یک سال و نیم 

و با اندك همکاري با محققان %) 90(توسط محققان شرکت 
اد منعقده با دانشگاه، قرارد. انجام شده است%) 10(دانشگاهی 

اي  سال بعد از خرید، توسعه 5مشمول بندي است که اگر تا 
در فناوري خریداري شده اتفاق بیفتد، باید در اختیار شرکت 

  .شود خریدار قرار داده
توان فنی براي تولید داروي زیستی، این شرکت در  رغم علی

حال حاضر تجهیزات مربوط به بخشی از خط تولیدي را در 
اختیار نداشته و به همین سبب، بعد از بافرینگ دارو در 

در شرکت روناك  5بندي و بسته 4شرکت آریاتیناژن، پرکردن
  .شود دارو انجام می

و با هدف  1382شرکت روناك دارو، در سال از سوي دیگر، 
این شرکت در حال . تولید اشکال دارویی مختلف تاسیس شد

هاي شناخته شده در  دارو، یکی از شرکت 25حاضر، با تولید 
با تولید دو داروي انسولین و فیلگراستیم، . سطح کشور است

روناك دارو نهمین تولیدکننده دارو زیستی در ایران بوده و در 

                                                 
1- Therapeutic oriented 
2- Process oriented 
3- Pegilation 
4- Filling 
5- Packaging 

  .شود کشور نیز دیده می بنیان هاي دانش فهرست شرکت
سهام شرکت % 25همکاري دو شرکت مذکور با خرید 

هاي زیرمجموعه روناك دارو  آریاتیناژن توسط یکی از شرکت
آغاز شد تا بدین ترتیب از دانش مدیریتی و بازاریابی و 

روناك دارو براي توسعه محصول تیناگراست  يامکانات تولید
  .استفاده شود

براي بازاریابی و فروش یکی از  همچنین شرکت روناك دارو 
محصوالت خود با نام گالتیرامر نیز با یکی دیگر از 

هاي تولیدکننده داروهاي زیستی به نام زیست دارو  شرکت
دانش، همکاري دارد؛ بدین سان که تولید به طور کامل در 

پذیرد اما به علت نزدیکتر بودن  شرکت روناك دارو انجام می
به سبد محصوالت شرکت زیست دارو محصول تولیدي 

  .دانش، بازاریابی و فروش به این شرکت واگذار شده است
هاي همکاري نوآوري باز  شود، از شیوه چنان که مشاهده می

در زنجیره ارزش داروهاي زیستی، سه نوع اصلی همکاري در 
هاي یاد شده قابل شناسایی است که این  میان شرکت

  .اند شدهمشخص  6ها در شکل  همکاري
ابزارهاي سیاستی ( 4بندي انجام گرفته در جدول  مطابق دسته

و اعداد مشخص شده براي ) حمایت از نوآوري باز
گرفته میان سه شرکت روناك دارو،  هاي شکل همکاري

توان این  ، می6آریاتیناژن و زیست دارو دانش در شکل 
  :بندي نمود ها را به صورت زیر دسته همکاري
شرکت آریاتیناژن براي توسعه : بردار رهبه-سو درون ·

ها و منابع خارج از  محصول خود از دانش موجود در دانشگاه
  .برداري نموده است کشور بهره

هر چند همکاري میان دو شرکت : بردار بهره- دوسویه ¸
آریاتیناژن و روناك دارو صرفاً براي تولید بوده و آورده دانشی 

تشریک مساعی فرآیندي براي تولید به همراه ندارد، اما نوعی 
هاي  توان همانند همکاري شرکت لذا می. شود محسوب می

هاي کوچک زیستی براي  المللی با شرکت داروساز بزرگ بین
، این نوع )5شکل (فروش و توزیع دارو در سطح جهان 

همکاري . همکاري را نیز جزء نوآوري باز محسوب نمود
براي فروش دارو شباهت روناك دارو با زیست دارو دانش 

وتوسعه  هاي نوآوري باز در زنجیره تحقیق بیشتري با شیوه
دارد با این تفاوت که در اینجا، یک شرکت ) 6شکل (دارو 

، داروي خود )روناك دارو(عمدتاً سازنده داروهاي شیمیایی 
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زیست (را براي فروش در اختیار یک شرکت داروساز زیستی 
  .به نوعی نوآوري بازار ایجاد شود دهد تا قرار می) دارو دانش

هاي اعمال شده از جانب نهادهاي دولتی،  هر چند سیاست
اند، اما بررسی  مستقیماً تقویت نوآوري باز را هدف قرار نداده

ابزارهاي سیاستی اعمال شده براي توسعه این صنعت و 
توانسته است قیمت زیستی  جایگزینی واردات داروهاي گران

از همین رو، در . منجر شودنوآوري باز  بهغیرمستقیم  شکل به
ادامه ابزارهاي سیاستی بکاررفته توسط وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوري مورد 
بررسی قرار گرفته و تأثیرات آنها بر نوآوري باز تحلیل 

  .شود می
هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش  سیاست 1- 7

  پزشکی
ابزار سیاستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  14بررسی 

در دهد که کلیه این ابزارها  نشان می) 5جدول (پزشکی 
راستاي تولید حداکثر تعداد ممکن از داروهاي زیستی به 

  .اند صورت داخلی به کار رفته
جانبه باعث شده است که صرفه  هاي همه این حمایت

اقتصادي بسیار زیادي براي تبدیل تحقیقات انجام گرفته در 
ها و مراکز پژوهشی دولتی به این نوع داروها به وجود  دانشگاه

هاي خارجی  فنی و حتی سلول از شرکتآمده و خرید دانش 
به همین دلیل، بسیاري از متخصصان فعال . نیز اقتصادي شود
دهی تحقیقات  ها با جهت هاي دولتی و دانشگاه در پژوهشگاه

هاي  گذار ایجاد شرکت و دانش خود به این سمت، پایه
اند که اکثراً حجم بسیار کوچکی از بازار را  اي شده تولیدکننده

و بعضاً حتی امکانات تولیدي را نیز  1اختصاص دادهبه خود 
مانند (» تولید بدون کارخانه«از این منظر، مفهوم . دارا نیستند

دار شده و  معنی) ارتباط دو شرکت آریاتیناژن و روناك دارو
. نوعی از ارتباطات در قالب نوآوري باز شکل گرفته است

هاي وزارت  تعالوه بر این، شرکت آریاتیناژن به واسطه حمای
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقدام به کسب دانش خلق 

از طریق (شده در دانشگاه کرده و فرآیندهاي تولیدي خود را 
. توسعه و بهبود داده است) یادگیري شیوه پگیله کردن دارو

 توسطتوان ادعا کرد که ابزارهاي حمایتی به کار رفته  می
کی به صورت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش

هاي تولیدکننده  ها میان شرکت م به ایجاد همکاريیغیرمستق
  .منجر شده است) مطالعه در مورد(داروي زیستی و شیمیایی 

  بنیان هاي دانش قانون حمایت از شرکت 2- 7
هاي معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور از  در میان برنامه

براي تقویت هایی  توان برنامه بنیان نیز می هاي دانش شرکت
برنامه حمایتی این  110به عنوان نمونه در . یافت باز نوآوري

هاي  امریه حضور سربازان در شرکت«هاي  معاونت، برنامه
بنیان حوزه  هاي دانش بسته حمایتی از شرکت«و » بنیان دانش
ها، به صورت مستقیم  براي همکاري با دانشگاه» سالمت

-برداري از دانش ه بهرهدست(نوآوري باز را تشویق کرده است 
هاي مالی و  عالوه بر این، حمایت). 4سو در جدول  درون

وتوسعه درون شرکتی ذیل این قانون نیز بر  مالیاتی از تحقیق
دسته (ها مفید بوده است  تقویت توانمندي فناورانه شرکت

  ).4درون سو در جدول -خلق دانش

                                                 
شـرکت تولیدکننـده داروهـاي     22شـرکت از   15، 1394مطابق  آمارنامه سـال   -1

 ].27[اند  بازار را به خود اختصاص داده% 1 زیستی در ایران، سهمی کمتر از

  
  هاي داروساز ایرانی در تولید دو دارو همکاري نوآورانه در میان شرکت) 6شکل 

 

قیتحق  
 

 توسعه
 

دیتول  
 

 فروش

ناژنیاتیآر دانشگاه دارو كرونا  ناژنیاتیآر   

ست دارو دانشیز روناك دارو  

 يدارو
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ي باز ابزارهاي سیاستی مورد نیاز براي تقویت نوآور 3- 7
  در صنعت داروهاي زیستی ایران

،  هاي فوق گرفته ناشی از حمایت با وجود روابط شکل
گذاران ایرانی به  توان ادعا کرد که سیاست همچنان نمی

ي نوآوري باز را در پیش ها روشصورت مستقیم، تقویت 
به همین سبب، جاي خالی برخی ابزارهاي سیاستی . اند گرفته

خورد و  به چشم می) 4جدول (باز براي حمایت از نوآوري 
گذاران بخش داروهاي زیستی در کشور،  الزم است سیاست

خصوصاً وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت 
موارد ذیل  صنعت، معدن و تجارت، ابزارهاي سیاستی از قبیل
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