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ع دانش دانش در سراسر جامعه توزیع شده است در بنیادی ترین سطح نوآوری باز این با این مفهوم نهادی نمیشود که منابهایک بر اساس نظریه 

ار می کنند برای نوآوری به طور گسترده در اقتصاد توزیع شده است این تعریف متناسب با این بوده است که اغلب افراد باهوش برای دیگری ک

)قانون جوی(

هدفمند استبه مثابه فرایند نوآوری توزیع شده بر اساس جریان های دانش مدیریت شده در حقیقت نوآوری نوآوری باز 

گسترش دسترسی به شبکه های ارتباطی و ایده ها -1

(  داخلی خارجی)دانش و فناوری سرریز -2

در خلق جامعه نخبگانی استقبال شرکت ها از استراتژی نوآوری بازو کمک به شراکت های چندگانه در خلق ارزش به کمک مشتری نیاز 

هاو پلتفرم ها ارزش با استفاده از اتحادیه ها شبکه ها کنسرسیوم 

ارزش(  هم آفرینی)خلق مشترک 
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مراحل باز کردن نوآوری در سازمان 

(چالش ) کمک به درک فراگیر مشکل  -1

. ، اغلب در همان آغاز ، راه حل ها را بازتاب می دهدبه دست آوردن ریشه های مشکل
.  برای رسیدن به این هدف  به دو رویکرد نوآورانه باز شده در سازمان ها بایستی توجه ویژه کرد 

:اطالعات و داده ها را باید برای دسترسی به شهروندان بمنظور شناسایی چالش های ناشناخته باز کرد اول، 
شناسائی ، تحلیل و ریشه یابی نقاط بحرانی و مشکالت اولویت دار سازمان و انتشار 

.. شفافیت در زمینه دسترسی حداکثری به اطالعات مرتبط با مسئله بحرانی اعم از قراردادها و 
انتشار مستمر ،  روزآمد و عمومی عناوین چالش 

: نقش کارکنان سازمان برای به دست آوردن بینش و تفکر متفاوت، بایستی باز شود دوم، 
(توانمند ساز ی کارکنان ، تدوین فرآیند و ساز و کارهای مشخص، نهادینه سازی گفتمان در سازمان )
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راهبری و تسهیل مسیر شهروندان به سوی تولید و ارائه ایده -2

.  این ممکن است شامل تدارکات باز، چالش جوایز یا جمع آوری برای راه حل ها باشد

بکار جیتالبا گسترش فرهنگ مشارکتی و توسعه فناوری های ارتباطاتی، نهادهای سنتی می توانند شفافیت و بازبودن را با روش های مشارکت جویانه دی

.است (Crowdsourcing)یکی از این روش ها جمع سپاری . گیرند
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همکاری گسترده در پرورش ایده   -3

.ممکن است خطرات ایده های جدید را با تست رویکرد سریع و ارزان به حداقل برسانید. ایده ها  باید برای تبدیل شدن به یک راه پایدار ، پرورده و غنی بشوند . نوآوری به ندرت به عنوان یک محصول نهایی ظاهر می شود

نمونه سازی:

این هزینه کم، خطر کم و تکراری را تشویق می کند. ، تست ایده ها در اوایل چرخه توسعهیک رویکرد را توصیف می کند که می تواند برای کمک به توسعه خدمات جدید و نوآورانه توسط آن ها مورد استفاده قرار گیرد

آزمایشی این امر برای مقامات شهرها جذاب است، زیرا هر دو نوآوری را بیشتر مرتبط می سازند

 تیم های پرورش ایده ها:

این شهر را به عنوان سازمانی باز می کند. تیم پیشگام حمایت از پرورش  نوآوری های سازمانی

 طراحی مشترک :(Codesign )

.یک فرایند شامل کاربران در طراحی نوآوری را توصیف می کند

طراحی مشترک اغلب به عنوان یک اصطالح کلیدی برای فرایندهای مشارکتی، . ریشه دارد1970این ریشه در تکنیک های مشارکتی طراحی شده در اسکاندیناوی در دهه . طراحی مشترک یک رویکرد کارآمد برای عمل خالق، به ویژه در بخش عمومی است
.همکاری و طراحی باز استفاده می شود

.رویکرد همکاری طراحی یک طیف وسیعی از مردم را قادر می سازد تا در شکل گیری و حل یک مشکل سهم خالقانه ای داشته باشند. طراحی مشترک نشان دهنده یک تغییر اساسی در روابط سنتی طراح و مشتری است
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پایدار نمودن  و پیمایش مستمر نتایج نوآوری باز -4

-شوند ر جهان ترجمه میراسما شاهد فرصت هایی هستیم که نوآوری را به سازمان های تجاری باز می گرداند و این که چگونه اصول این اقدام به طور موثر به آنها در س
اعی ، نوآوری باز وعده تغییر سازمان ها را برای بهتر شدن و ایجاد تأثیر مثبت اجتم. کمک به مقامات برای درک چالش ها، ایجاد ایده های جدید و سپس اصالح آنها

.میدهد ، شهروندان شهر را تقویت و برای مشارکت متقاعد می کند

.با این حال، تا وقتی شما نتوانید ایده ها را به عمل بگذارید و آن را در سیستم جاسازی کنید، این کار تاثیری نخواهد داشت

.ابجا میشوند  د جاین شیوه ها نیازمند سیستم ها و قابلیت های اطراف آن برای حمایت از آن هستند، و این اغلب در حالی است  که رهبران سازمان زود به زو

مشکل است این موضوع در سازمان ها به خوبی شناخته شده و همچنان یک چالش "ادغام راه حل ها در سیستم های موجود"از رهبران متوجه شده اند که عمال 50٪
.هستند 

:که عبارت است  از. در اینچا  به برخی از عوامل که برای پایدار شدن و پیمایش  یک نوآوری حیاتی است، نگاه می کند
بودجه
سیاست
رهبری
 ایجاد توانایی
ارزیابی
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.کرداشارهمبلگاندپروکتربهمیتوانموفق،هایشرکتایننمونهبارزتریناز.کردهاندگستردهترزمینهایندرراخودهایفعالیتیحوزهشرکتها،برخی

سالانتهایدر.دهدافزایشبازنوآوریطریقازراخودفروشدههیکمدتبهتوانستمشتریانشازنفر1000ازبیشتجربیاتازبهرهگیریباشرکتاین

شل،داچرویالیپس،فیلنستله،اندجانسنپی،اچمیلز،جنرالکلین،اسمیتگالکسواریسکون،سیسکو،کلورکس،بی،ایاپل،همچونبزرگیشرکتهای،2011

بدینبیمناسساختارازکهکرداشارهمیلزجنرالشرکتوین-جیسایتبهتوانمیخصوصایندر.آوردندرویبازنوآوریبه...وزراکسورپول،سپ،

:میشویدروبروعبارتاینباسایتایناصلییصفحهدر.استبرخوردارمنظور

ارتقاءرادخونوآوریهایجهانی،کالسدرنوآورانیباارتباطبرقراریطریقازتاگرفتهقرارمارویپیشعظیمیفرصتکهداریماعتقادمیلز،جنرالدر"

افرادیجستجویدرفعاالنهآندروایمآوردهوجودبهرا(G-WIN)میلزجنرالجهانینوآورییشبکهاقدام،اینتسهیلمنظوربه.بخشیمسرعتوداده

:میکندکمکزیرهایحوزهدرنوآوریدرمابهمیتوانندکههستیم

.کنندمیبرطرفرامشتریازمشکلییاوشرکتبرندچارچوبدرکهجدیدیمحصوالت:محصوالت••

پسندمشتریوجدیدهایبندیدستهیابندیبستههایفناوری:بندیبسته•

سودآوریوکارآییکیفیت،دربهبودهایی:فرآیندها•

محصوالتبهداشتیاکیفیتظاهر،طعم،بهبودمنظوربهجدیداجزاء:اجزاء•

غذاییموادحوزهدرفناوری هاییکارگیریبه:فناوریها•

ابرابطهدرداستانهاییباحوزه،هردرگرفتهصورتهایپروژهبارابطهدرخاصهایظهورنمونهحالدردیجیتالبازاریابیفناوری های:دیجیتال•

.شودمیهمراهکارآفرینان،وکارکنانکنندگان،مصرفدانشگاهی،محققانکنندگان،تأمینمشتریان،مشارکت
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سامسونگ

فظ کرده و سامسونگ با ایجاد مدل های نوآوری باز و شتابدهنده های مختلف سعی دارد تا مزیت رقابتی خود را ح. در زمانی که رقبای اصلی سامسونگ،از مدل های نوآوری بسته استفاده میکنند

رنامه فضا، این ب. می باشدتلفهدف از ایجاد شتابدهنده های سامسونگ در سراسر دنیا، ایجاد محیطی برای همکاری بین طراحان، ایده پردازان و مهندسین برای حل مسایل مخ. آنها را توسعه دهد

.سرمایه اولیه و همچنین امکانات تولیدی اولیه را در اختیار تیم ها قرار می دهد

نخست اینکه در سامسونگ به صورت مشارکتی با تیم های خالق . بخش توصیف شد4در مصاحبه ای که با اقای مارک شدروف، مدیر مرکز نوآوری باز سامسونگ، صورت گرفت، اهداف این مرکز در 

با ارزیابی و شناسایی بهترین ایده ها، بر روی تیم ها سرمایه گذاری می  (R&D)در حوزه های تحقیق و توسعه . و با حضور شریک سوم برای برنامه های بازاریابی و فروش همکاری صورت میگیرد

ه در شهرهای حالت چهارم نیز شتابدهنده می باشد ک. در حالت سوم، سازمانها یا تیم های کوچک در سامسونگ ادغام می شوند تا بتوانند محصوالت خود را با برند سامسونگ تولید نمایند. شود

.نیویورک و پالوآلتو دایر می باشد
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(LEGO)لگو 

مدزایی و در همین زمان تغییری مهم در برنامه های استراتژیک شرکت رخ داد تا بتواند مسیر درآ. لگو با مشکل کاهش شدید فروش و سود روبه رو شد1990در اوایل دهه 
لگو با همکاری یک بدین ترتیب. در استراتژی جدید سعی شد تا در فعالیت های خالقانه و مدیریتی بر مشتری تمرکز بیشتر صورت بگیرد. سودآوری شرکت را تغییر دهد

.ه بازار کندوانپلتفرم نوآوری باز، شرایطی را فراهم کرد تا بتواند بهترین ایده ها را با بیشترین نظرات مثبت استخراج کرده و سپس آنها را تولید و ر
سه بعدی، ینهر کاربر میتواند مجموعه لگوهای موردعالقه خود را با استفاده از نمونه های موجود ایجاد کند یا حتی با استفاده از نرم افزارهای آنال« ایده های لگو»در سایت 

رتیب لگو میتواند بدین ت. سپس سایر کاربران میتوانند در خصوص لگو های ساخته شده نظر بدهند یا از آنها برای ساخت لگوهای خود الگو بگیرند. لگوی خاص خود را بسازد
.محبوب ترین نمونه های لگو را از طریق پلتفرم نوآوری باز شناسایی کرده و برای تولید آنها اقدام نماید
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ساختنمرتبطاشوظيفهوشدتشکيل2000سالدرکهاستامريکاکشوردربازنوآوریبستروکارگزاريکاينوسنتيو•
.استواسطهعنوانبهکنندگانحلوگرانجووجست

وسبکحلهایراهوهاايدهتامينصدددرکهافراديستبراینوآوریمسائلجمعيحلحوزهدرجهانيرهبريکاينوسنتيو•
.باشدميفنيچالشهایوعلميسياسي،اجتماعي،کاری،

بهجمعيتبرابرتنيمبنوآوریتوليدشهایروازگيریبهرهنيزومسائلکنندهحلنهاميليوازمتشکلاينوسنتيوجهانيشبکه•
کمکايدارپبازنوآوریهایبرنامهتوسعهوسريعلهایحراهتحويلطريقازنوآوریاقتصادکردندگرگوندرخودمشتريان

.کندمي

هنگامي.استمعهجاوکاروکسبنيازکهداردرامسائليحلتواناييبشری،تنوعوشور،خالقيتازگيریبهرهبااينوسنتيو•
مسائلدهد؛ميخرعجيبياتفاقشوند،ميپيگيرهاشرکتوموسساتافراد،از،لهاحراهيافتنبرایبازطوربهمتقاضيانکه

.شوندميحلکمتریهزينهباوسريعتربهتر،



یمعاونت آموزش و کارآفرین

:تاریخ برگزارینشست موضوع نشستموضوع موضوع نشست سلسله نشست های علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

11

نحوه کار پلتفرم اینوسنتیو

ل به منظور کنندگان مشکهای غیرانتفاعی به حلهای دولتی، سازمانهای تجاری، سازمانحل؛ مانند شرکتتخصص اینوسنتیو متصل کردن متقاضیان راه•
آنها راه حل کنندگان برایکنند و حلها مشکالت خود را ارسال میتر، سازمانبه عبارت ساده. تر مشکالت و انجام نوآوری استتالش بیشتر برای حل سریع

را در شکل زیر مراحل کاری برگزاری و مدیریت یک چالش. های مالی همراه استها با مشوقبرای ایجاد انگیزه، موارد ارسالی از سوی سازمان. کنندارائه می
.دهداینوسنتیو نشان می

ارسال ایده برای چالش خاص•

انتخاب بهترین ایده•

جمع آوری و ارزیابی ایده ها•

پرداخت جایزه•
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نمونه ای از چالش ها



یمعاونت آموزش و کارآفرین

:تاریخ برگزارینشست موضوع نشستموضوع موضوع نشست سلسله نشست های علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

13

مدل کسب و کار اینوسنتیو
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(Challenge.gov) سایت دولتی چالش
این چالش ها شامل مسابقات فنی، علمی، ایده پردازی و مسابقات خالقانه ای است. نهاد دولتی آمریکا ارائه می شوند70پلتفرمی برای نمایش لیستی از چالش ها و مسابقاتی است که توسط 

.گردهم می آورد« مشکالتی مأموریت محور»که دولت ایاالت متحده در آنها نوآوری هایی از سوی عموم مردم را جستجو کرده و از این طریق بهترین ایده ها و استعدادها را برای حل 

مختلف را در این سامانه می توان موضوعات. ونددر این سایت صدها مسابقه که دامنه گسترده ای از موضوعات و نیز سطوح مختلفی از مهارت ها و توانمندی ها را اقتضا می کنند، شامل می ش
.به نسبت عالیق هر فرد، موضوع چالش و نیز نهاد ارائه کننده آن جستجو نمود

- U.S. General Services Administration)توسط دفتر خدمات عمومی ایاالت متحده « سایت دولتی چالش» GSA)  و نیز با همکاری دفتر سیاست علم و فناوری کاخ سفید
(White House Office of Science and Technology Policy) و همچنین نهادهای دیگری در سطح دولت فدرال مدیریت می گردد.

فواید برای دستگاه های دولتی

:خالصه فواید بهره گیری از این سامانه

o به خروجی های متعدد به جای یک خروجی واحد؛دستیابی

o تنها در عوض نتیجه؛پرداخت

o استعدادهای جدید؛شناسایی

o هدفمند بازار؛تحریک

o کردن ناشدنی ها؛امکان پذیر

o نوآوری جمعی تحریک(collaborative innovation)  و نیز نوآوری باز(open innovation)؛

o ایده های خوب به سمت واقعیتتوانمندسازی.
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