فصلنامه علمي  -پژوهشي آموزش علوم دريايي

شماره  11زمستان 69

شناسایی موانع نوآوری باز در دانشگاه ها
مهرداد مدهوشي ،1کريم کیاکجوری*

2

چکیده
دانشگاه ها امروزه در يک محیط تکنولوژيکي با رشد سريع و پیچیده قرار دارندکه نیازمند به فرايند های نوآوری پويا مي
باشند تا بتوانند جهت غلبه بر موانع و چالش ها ،تمام اجزای اکوسیستم دانشگاه را ادغام نمايند .اين چارچوب جديد
نوآوری پويا ،پارادايم جديدی است که "نوآوری باز" نامیده مي شود .نوآوری باز مي تواند نقش مهمي در افزايش مزيت
رقابتي دانشگاه با استفاده از ايده های داخلي و خارجي و در عین حال يافتن راه های داخلي و خارجي در بازار داشته
باشد .اين مقاله به دنبال پاسخگويي به اين سئوال است که موانع نوآوری باز در دانشگاه ها چیست؟ در اين راستا از
روش تحقیق کیفي "تم" با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند ،اطالعات از هفده نفر اساتید حوزه نوآوری و
تجاری سازی دانشگاه های دولتي استان مازندران ج مع آوری شد و با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری ،داده ها
تحلیل شد .نتايج تحقیق نشان دهنده موانع دروني و بیروني برای نوآوری باز دانشگاهي مي باشد که در انتها
پیشنهادهايي جهت کاهش موانع دروني و بیروني و توسعه نوآوری باز در دانشگاه ها ارائه گرديده است.
واژگان کلیدی :نوآوری ،نوآوری باز ،دانشگاه ،تحقیق کیفی ،موانع درونی و بیرونی.

تاريخ دريافت مقاله69/51/11 :
تاريخ پذيرش مقاله69/11/12 :
 1استاد مديريت دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ايران.
 2دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ايران( .نويسنده مسئول.)karim.kiakojouri@gmail.com ،
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مقدمه
نوآوری موضوعي بسیار مهم در مطالعه اقتصاد ،کسب و کار ،فناوری ،جامعه شناسي و مهندسي است .همچنین توانايي و
قابلیت شرکت ها برای کشف و بهره برداری از نوآوری های خارجي ،فرصت های کسب و کار با قابلیت تجاری شدن را
باال مي برد .تئوری نوآوری بسته در شرکت هايي اتفاق مي افتد که مديران آن اعتقاد به کنترل و نوآوری برای موفقیت
دارند .از اين رو شرکت بايد در خلق و تولید ايد ه ها نیز عالوه بر محصول ،بازار ،پخش و توزيع ،خدمات ،امور مالي و
پشتیباني کنترل و نظارت کنند .علت اصلي اين تفکر اين است که در برخي از حوزه های فناوری به علت ماهیت فناوری
و نیز نبود زيرساخت های مالکیت فکری در دانشگاه ها ،شرکت های دانش بنیان در تجاری سازی دانش چندان فعال
نبودند؛ بنابراين بعضي شرکت ها بر آن شدند تا خود در زمینه تحقیق دست به کار شوند و از اين روی بخش های
تحقیق و توسعه خود را تاسیس کردند تابتوانند بر کل چرخه توسعه محصول جديد خود در درون سازمان کنترل و
نظارت اعمال کنند (جي بادجي و جیلي2556،1؛ پرهیزگار و ديگران )1962 ،اين شرکت ها به تدريج به قلعه هايي
نسبتا خودکفا تبديل شدندکه ارتباط بسیار محدودی با دانشگاه و ساير سازمان ها در محیط خارج داشتند.

شکل( )1مدل نوآوری بسته (چسبرو)2002 ،2

آنچه در مدل نوآوری بسته آورده شده ،اين است که پروژههای تحقیقاتي صرفاً در داخل مرزهای سازماني و از طريق
قیف سازمان به بازار تزريق ميشوند .مفهوم نوآوری بسته با مفاهیمي چون نوآوری کاربر ،مرتبط است و زمینه پروژههای
تحقیقاتي اخیر در زمینه نوآوری گرديده است .بهطور کلي پارادايم نوآوری بسته عنوان ميکند که نوآوری موفقیتآمیز
نیاز به کنترل ،مالکیت و مالکیت فکری دارد و يک کمپاني بايد خلق و مديريت ايده را کنترل نمايد .نوآوری بسته همان
ديدگاهي است که موفقیت را در گرو اعمال کنترل شديد بر فرآيند تحقیق و توسعه و نوآوری ميداند .بر پايه اين
ديدگاه ،شرکتها بايد خودشان ايدههای نو و جديد را بیافرينند ،سپس خودشان آنها را توسعه دهند ،بسازند ،به بازار
ببرند ،توزيع کنند ،تﺄمین مالي کنند و خدمات پس از فروش ارائه دهند (مدهوشي و کیا کجوری1969 ،؛ صفدر رنجبر و
همکاران .)1961 ،تغییر و تحوالت سريع در حوزه دانش و فنآوری ،افزايش هزينههای نوآوری ،رقابت روزافزون در
معرفي محصوالت و خدمات جديد به بازار و کوتاه شدن چرخه عمر محصوالت و فنآوریها منجر به افزايش نیاز
سازمآنها به تعامل با محیط و ذينفعان خارجي شان از طريق باز کردن مرزهای سازمان و تبادل ايدههای نوآورانه شده
است .بروز رفتارهايي نظیر تبادل ايدههای نوآورانه ،بهرهگیری از منابع بیروني نوآوری و ارائه ،ايدههای فنآورانه به بیرون
از سازمان از طرف برخي شرکتها مانند مايکروسافت ،پي اند جي ،سیسکو ای بي ام و اينتل منجر به پیدايش مفهوم
جديدی با نام« نوآوری باز " شد که اولین بار در سال  2555توسط چسبرو معرفي گرديد .نوآوری باز بدين معنا است
که شرکتها با استفاده از فناوریها و ايدههای خارجي کسب و کار خود را ارتقا بخشند و در اين در حالي است که اجازه

1. Da Gbadji & Gailly
2. Chesbrough
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دهند ديگر شرکتها از ايدههای به کار گرفته نشده آنان استفاده کنند (مدهوشي و کیا کجوری1969 ،؛ چسبرو2559 ،؛
صفدری رنجبر و ديگران .)1961 ،نوآوری باز پارادايمي است که ميپندارد بنگاه ميتواند و بايد از ايدههای خارجي و
مسیرهای داخلي و خارجي به بازار بهخوبي استفاده نمايد .در اين پارادايم مرزهای بین يک بنگاه و محیطش نفوذپذيرتر
ميشود و نوآوری ميتواند بهراحتي به بیرون و درون بنگاه جريان پیدا کند .در نوآوری باز فرض ميشود که شرکتها
ميتوانند عالوه بر ايدههای درونسازماني از ايدههای خارج از سازمان نیز بهرهمند شوند .به اين ترتیب مرزهای بین
شرکتها و محیط پیرامون آن نفوذپذيرتر ميشود .در جدول يک چند تعريف از نوآوری باز ارائه شده است.
جدول ( )1تعاریف نوآوری باز

تعريف نوآوری باز

نام نويسنده
چسبرو)2559( 1

استفاده از جريآنها ی هدفمند داخلي و خارجي دانش برای به ترتیب تسريع نوآوری داخلي 2و گسترش
بازار جهت استفاده خارجي از نوآوری.

منوئال)2551( 9

اجرای يک فرايند و محصول (کاال يا خدمات) جديد يا به طرز قابل توجهي ارتقا يافته؛ يک روش
بازاريابي جديد1؛ يا يک روش سازماني جديد در شیوههای کسب و کار ،محیط کار ،سازمان يا روابط
خارجي

چسبرو ()2559

نوآوری باز به معنای ورود و خروج آزادانه و عامدانه دانش به درون و بیرون صنعت برای تسريع در
روند نوآوری مي باشد .در نوآوری باز فرض مي شود که شرکت ها مي توانند عالوه بر ايده های درون
سازماني از ايده های خارج از سازمان نیز بهره مند شوند.

لینچتنسلر)2556( 1

نوآوری باز عبارت است از کاوش ،نگهداری و بهرهبرداری سیستماتیکِ دانش در درون و بیرون مرزهای
يک سازمان در کل فرآيند نوآوری.

فلن و زنگر.)2519( 9

نوآوری باز ،ارتباط و افزايش تعامل و همکاری بازيگران خارجي همچون؛ کاربران ،مشتريان ،تامین-
کنندگان ،دانشگاه ها و حتي رقبا جهت تبادل ايده های نوآورانه را شامل مي شود

ايده اصلي نهفته در پشت اين تئوری بیان مي کند که در دنیای وسیع انتشار دانش که در آن دانش مي تواند به راحتي
به سازمان وارد يا از آن خارج شود ،شرکتها نمي توانند تنها بر تحقیقات درون خود تکیه کنند و در صورت لزوم بايد از
شرکت های ديگر ،نوآوری يا لیسانسهای مورد نیاز را خريداری کنند .منظور از نوآوری باز ،اکوسیستتم از اختراعتات
است که در آن علم و ايده در امتداد مرزهاى معین جريان مي يابد .چسبرو ،اين تعبیر را به جهان تجتارت نتوآوری بتاز
الگوي مبتن بر اين فرض معرف کرد ،نوآوری باز را اينگونه تعريف کرده است است اگر شرکت هتا بته دنبتال ارتقتا
تکنولوژى خود هستند ،م توانند و م بايست از ايدههاى خارج همانند ايدههاى داخل و خارج بازار استتفاده کننتد
(پرهیزگار و ديگران.)1962 ،
ايده اصلي که پشت نوآوری باز وجود دارد ،اين است که دنیای وسیعي از دانش وجود دارد که بنگاه يا سازمان نميتواند
به همه آنها از طريق تحقیقات اختصاصي خودش دست يابد ،بلکه بايد بجای تحقیقات خصوصي در درون بنگاه از ساير
تحقیقات از طريق فرآيند اعطای مجوزها و ثبت اختراع يا خريداری از ساير کمپانيها اقدام نمايد .بعالوه اختراعات
داخلي نیز صرفاً در درون بنگاه مورد استفاده قرار نگیرند و در خارج از شرکت يا سازمان تجاری سازی شوند .در اين
مدل شرکتها بخشي از فرآيند تحقیق و توسعه را برون سپاری ميکنند .از ايدههای خارجي استفاده کرده و مرتباً
1- Chesbrough.
2- Internal innovation
3- Manual.
4- New marketing me.
5- Lichtenthaler.
6- Felin & Zenger
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محصوالت جديد رقبا و شرکتهای پیشرو را رصد ميکنند .سپس روی محصوالتي که موفق بودهاند سرمايهگذاری
ميکنند .در بعضي موارد هم با رقبا و ديگر مراکز تحقیقاتي همکاری مشترك انجام ميدهند (مدهوشي و کیا کجوری،
 .)1969مدل نوآوری باز در شکل شماره دو آمده است.

شکل ( )2مدل نوآوری باز (چسبرو)2002 ،

بر اساس مدل فوق ،شرکتها بهطور فزايندهای در کسب منابع ورودی از رقبا ،دانشگاهها و ديگر سازمآنها فعال ميشوند.
در برابر مدل نوآوری بسته ،مدل نوآوری باز دارای اين ديدگاه است بنابراين الزم است فرايندهای برای اطمینان از جريان
بنابراين الزم است فرآيندهای برای اطمینان از جريان ايدهها در سراسر شرکت توسعه پیدا کند ،زيرا همه افراد باهوش
برای شرکت کار نميکنند و پراکندگي جغرافیايي دانش در حال افزايش است .نوآوری هر روز بیشتر و بیشتر دارای
طبیعتي جهاني ميشود و بازيگران بیشتری را در اين عرصه درگیر ميکند (پرهیزگار و ديگران1962 ،؛ مدهوشي و کیا
کجوری .)1969 ،در اين راستا فرايند نوآوری باز به ابعاد و اجزای مختلفي تقسیم ميشود که در جدول  2به نمايش
آمده است:
نوآوری باز دارای معايبي نیز ميباشد که ممکن است سازمآنها و شرکتها را از استفاده از اين روش دلسرد کند .بتهويتژه
در سطوح افراد و در بین کارمندان موانعي ميتواند وجود داشته باشد .محققین ،سه نوع مانع را شناسايي کردند :افترادی
که نميخواهند (موانع خواستن ،)1افرادی که قادر نیستند (موانع توانستن )2و يا افرادی که اجازه ندارند (موانع بايستن.)9
مانع خواستن در نوآوری باز ،مربوط به جنبههای انگیزشي بوده و به تمايل کارمند جهت انجام فعالیتهتای نتوآوری بتاز
اشاره دارد .مانع توانستن توصیف گرِ فقدان قابلیتهای الزم بوده و به دانستن و چگونگي رفتع چتالشهتای نتوآوری بتاز
مربوط مي باشد .مانع بايستن اشاره دارد به درك کارمند از اينکه نوآوری باز توسط افراد يا گروههای اصتلي متورد انتظتار
نميباشد (آنکل186 ،2556 1،؛ نودون )2511،1داليل مربوط به توسعه اينگونه موانع در زمینه نوآوری بتاز را شناستايي
کند:

1- Want Barrier.
2- Can Barrier.
3- Shall Barrier.
4- Enkel
5- Nedon
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جدول ( )2ابعاد چندگانه فرایندهای نوآوری باز (چسبرو و بوگرس)23 ،2015 ،1

ابعاد اجزا
بازيگر خارجي

• شرکتها :مشتری ،تﺄمینکننده ،تکمیلکننده  ،رقیب
• ساير سازمآنها :دانشگاه ،آزمايشگاه تحقیقاتي ،دولت ،غیرانتفاعي
• فردی :مشتری ،کاربر ،مخترع ،1شهروند

2

نوع شناسي ارتباطي

9

1

تحرك برای همکاری

8

• دوتايي :تنها يک همکار (تک شريک)
• شبکهای :چندين شرکای چندگانه
• عمومي :7يک نهاد بین سازماني جديد

9

• باال به پايین :6خلق شده توسط مديريت باالتر
• پايین پايین :15توسعه يافته از طريق مشارکت کارکنان يا مشتريان

يکي از نکات اصلي مانع خواستن و يکي از موانع اصلي برای نوآوری باز وجود سندروم اينجا اختراع نشده است .همچنین
کارمندان و ممکن است دستاويز اقدامات اداری و مديريتي مربوط به پروژههای نوآوری باز شوند .کارمندان ممکتن استت
باور داشته باشند که خطر از دست دادن دانششتان و در نتیجته از دستت دادن مهارتشتان نیتز وجتود دارد .چشتمانتداز
اشتراكگذاری مالکیت فکری با يک شريک خارجي نیز ممکن است به توسعه مانع خواستن بي افزايد .آخرين نکته اشاره
شده انکل  2556مربوط به تم ايل شرکای خارجي است .نه تنها ختود افتراد داختل شترکت بايستتي بترای مشتارکت در
نوآوری باز انگیزه داشته باشند بلکه افراد خارجي (مثل تﺄمینکننده مشتريان) نیز بايد با انگیزه باشند".مانع توانستن" به
خاطر فقدان مهارتهای فني و ساير قابلیتها پرورش مييابد .مثالً پروژههای نوآوری باز بهطور ويژهای به اين مهتارتهتا
در کارمند نیازمند است :قابلیتهای مديريتي ،ارتباطاتي ،سازماني ،رهبری و مترز گستتری .بته عتالوه "متانع توانستتن"
ارتباط تنگاتنگي با ظرفیت جذب و روشنفکری دارد .در نهايت "مانع بايستن" در صورتي توسعه مييابد که متديريت بته
نوآوری باز متعهد نباشد در پشتیباني از فعالیتهای نوآوری باز شکست بخورد .اين اغلب مربوط به يک عدم تعتادل بتین
تجارت روزانه و فعالیتهای است .کارمندان درگیر در پروژههای نوآوری باز اغلب نیازمند مقداری درجه آزادی به نستبت
زمان و هزينه هستند .اگر شرکت به نوآوری باز متعهد نباشد ايجاد يک مانع با محدود کردن منابع مالي و زمتان موجتود
برای پروژههای نوآوری باز ،امری ساده است .انکل ( )2556در موانع مربوط به نوآوری باز متمرکز بود؛ يعني در جايي که
يک شرکت مرزهای خود را باز ميکند و دانش را با حداقل يک شريک خارجي مبادله مينمايد .هرچنتد گتروت ()2515
در کار خود به وجود موانع مشابه در زماني که موقع همکاری ميشود و دانش در بین واحتدهای تجتاری مستتقل داختل
يک شرکت جريان مييابد ،اشاره کرد .او بهطور عملي اهمیت تشويق بته ايتنگونته همکتاریهتا را از طريتق نظتامهتای
تشويقي و مکانیزهای ادغام نشان داد .با اين وجود ميتوان فرض کرد که اثر اينگونه عوامل رفاهي ميتواند در روابط بین
سازماني و روابط درون سازماني ،متفاوت باشد (لي.)2551 ،11
1- Chesbrough & Bogers.
2- External actor
3- Complementor
4- Inventor
5- Coupling topology
6- Dyadic: single partner
7- Community.
8- Impetus for Collaboration
9- Top-down
10- Bottom-up
11- Li
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در راستای تحقیقات نوآوری باز ،ابتدا يک نمونه واقعي ميتواند مفید باشد .در اواخر دهه  ،1665استراتژی رقابتي
پروکتر و گَمبل ،1بر نوآوری محصول معطوف بوده است ،اما عملکرد آنها کاهش يافت و آنها دريافتند که چیزی در برنامه
نوآوری ،اشتباه بوده است؛ بنابراين ،آنها به بازنگری استراتژی تحقیق و توسعه خود پرداختند و بودجه خود را برای 1
سال افزايش دادند (چسبرو و اپلیارد 2)2557 ،در سال  ،1666هزينههای پروکتر و گَمبل ،از حدوداً  1درصد به تقريباً 7
درصد فروش ،افزايش يافت ،درحاليکه نرخ توسعه محصول همچنان  91درصد بود .در واقع ،پروکتر و گَمبل ،بانکي از
ثبت اختراعات داشتند ،اما صرفاً کمتر از  15درصد از آنها به محصوالت واقعي منتهي شده بود .مشکل اين بود که
افزايش مصارف و هزينههای تحقیق و توسعه ،باعث بهبود عملکرد آنها نشد؛ بنابراين به عنوان يک پیامد قابل توجه،
قیمت سهام آنها از  118دالر به  12دالر سقوط کرد .خالصه اينکه ،اگرچه آنها مقدار زيادی از منابع را به نوآوری
اختصاص داده بودند ،اما آنها دستاورد قابل توجهي را کسب نکردند.
اين نتیجه مبین اين است که پروکتر و گَمبل ،تعهد زيادی به نوآوری داشتند ،اما اين تعهد با توانايي قابل توجهي در
نوآوری ،همراه نبود؛ بنابراين ،برای بهبود پیامدهای نوآوری خود و حل مشکل ،آنها از نوآوری باز استفاده کردند .در اين
خصوص ،پروکتر و گَمبل در ابتدا مخارج تحقیق و توسعه و زيرساخت نوآوری خود را کاهش دادند .همچنین ،آنها
متريکهای نوآوری خود را نیز مورد بازنگردی قرار داده و صرفاً بر فعالیتهايي معطوف شدند که به نتايج واقعي منجر
ميشد .در مرحله بعدی ،پروکتر و گَمبل تصمیم گرفتند ايدههای بیشتری را از منابع بیروني اتخاذ کنند و آنها را با
اهداف و نیازهای شرکت ،تطبیق دهند .همچنین ،پروکتر و گَمبل به بهبود اجرای ايدهها و استفاده از منابع در خالل
روش جديد نوآوری باز ،پرداختند .با تثبیت يافتههای جديد ،سرمايهگذاری مجدد پولي در نوآوری 9و بهبود فرايند
گزينش ايدهها ،آنها توانستند تعهد نوآوری و توانايي نوآوری را همزمان با هم بهبود بخشند .در نتیجه ،برخي از
دستاوردهای تحقیق و توسعه ،عبارتاند از )1 :ثبت اختراعات استفاده شده در محصوالت ،از کمتر از  15درصد به بیش
از  15درصد ،افزايش يافت؛  )2نرخ موفقیت محصوالت جديد از  91درصد به بیش از  15درصد ،افزايش يافت؛ )9
محصوالت جديدی که از ايدههای بیروني 1برای تولید آنها استفاده شده بود ،از  11درصد به تقريباً  91درصد ،افزايش
يافت.
1
مونکونگ سوجاريت و اِسريوانابون ( ،)2511نوآوری باز را به دو گروه دستهبندی کردند :نوآوری باز درون سو که در آن،
ايدهها از منابع خارجي به داخل ،جريان دارند؛ و نوآوری باز برون سو 9که در آن ،ايدهها و اطالعات از شرکت به بیرون،
جريان دارد .برای نوآوری باز درون سو ،شرکتها سعي ميکنند ايدهها و دانش جديدی را از بیرون از مرزهای شرکت،
دريافت کنند .اين دانش به شرکت اين امکان را مي دهد که به جای انجام تمام تحقیق و توسعه در داخل از شرکت،
بهترين راه حل تکنولوژيکي 7را در مدت زمان کوتاهتری برای پاسخ به نیازهای بازار ،به دست آورند .در نوآوری باز برون
سو ،شرکتها ميتوانند درآمد بیشتری را با گشودن درهای ايدههای خود به طرفین خارجي ،به دست آورند .از دير باز،
شرکتها تنها درآمد را از طريق دانشي که در محصوالت آنها نهادينه شده است ،به دست ميآورند .اين قابلیت نوآوری
باز ،شرکت را به کسب درامد بیشتر از تجاریسازی دانش استفاده نشده ،ترغیب ميکند .اگرچه اثبات شده است که
فعالیتهای نوآوری باز ميتوانند ارزش و مزايای زيادی را برای سازمآنها به همراه بیاورند ،اما همچنین ريسکها و موانع
قابل توجهي وجود دارد که مانع کسب سود کامل سازمآنها ميشود .مطالعه انجام شده توسط اِنکل و همکاران (،)2556
به بررسي ريسکهای بالقوه در  157شرکت بزرگ و شرکت کوچک و متوسط اروپايي ،پرداختند .بررسيهای آنها نشان

1- Procter & Gamble
2- Chesbrough & Appleyard, 2007
3- Reinvesting money into innovation
4- External ideas
5- Munkongsujarit & Srivannaboon.
6- Outbound open innovation
7- Technological solution
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داد که بیشتر شرکتها با فقدان دانش ،هزينههای باالی همکاری ،1عدم کنترل و پیچیدگي زياد در اعمال نوآوری باز،
روبرو هستند .عالوه براين ،موانع قابل توجهي وجود دارد که ميتوا نند اثربخشي نوآوری باز را مانع شوند ،نظیر دشواری
9
در يافتن شرکای مناسب ،موانع ارتباطي ،2عدم تعهد ،تعارض بین فعالیتهای نوآوری و کسب و کار روزانه ،موانع قانوني
و عدم زمان کافي و منابع مالي برای فعالیتهای نوآوری.
بروستروم و لوف)2558( 1؛ به مطالعه همکاری بین شرکتها و دانشگاهها از ديدگاه مديران تحقیق و توسعه در چارچوب
نوآوری باز ،پرداختند .اين مطالعه بر اساس مصاحبههايي با مديران تحقیق و توسعه در  12شرکت انتخاب شده به
صورت تصادفي که با دو دانشگاه تحقیقاتي در سوئد همکاری داشتند ،انجام شد .آنها نشان دادند که همکاری ،کمک
قابل توجهي به توسعه قابلیتهای تحقیق و توسعه شرکت و مديريت ريسکها و هزينههای متناظر ،1ميکند .همکاری به
شرکتها اين امکان را ميدهد که شبکههای نوآوری خود را تقويت کنند و سرمايه انساني خود را مديريت کنند.
همکاری همچنین به شرکتها در ارتقای قابلیتهای مورد نیاز برای تبديل موفقیت آمیز فرصتهای بازار (فرصتهای
ايجاد شده در شرکت يا ناشي از ارتباط با ديگر شرکتها) به مشکالت سازماني و فني ،کمک ميکند .آنها به اين نتیجه
رسیدند که اثر همکاری دانشگاه با صنعت در نوآوری باز بر نتايج تحقیق و توسعه ،به اندازه تهیه برنامههای تحقیق و
توسعه ،اهمیت دارد.
تحقیق تحت عنوان چالشهای پیش روی صنايع دفاعي کشور در گذار به پارادايم نوآوری باز انجام گرفته است؛ که هدف
اصلي اين پژوهش شناسايي ،دستهبندی و اولويتبندی چالشهای پیش روی صنايع دفاعي کشتتور در گتتذار به پارادايم
نوآوری باز است .بدين منظور ،پس از مصاحبه با  12نفر از خبرگان صنايع دفاعي 21 ،چالش کلیدی مورد شناسايي قرار
گرفت .سپس با استفاده از نظرسنجي از  15تتن خبرگتان دانشتگاه و صتنعت چتالشهتای شناسايي شده به شش دسته
تقستیم شتدند .در ادامته از طريق توزيع پرسشتنامه میتان  97نفتر از متديران و کارشناستان صتنايع دفتاعي و اجتترای
آزمتون فريتدمن بتا  12پرسشتنامه تکمیتل شتده ،چتالشهتا به صورت تک تک اولويتتبنتدی شدند .از ديگر نتايج اين
پژوهش ميتوان به اولويتتبنتدی چتالشهتای شناسايي شده به صتتورت دستتهای اشاره کرد که بر حسب اولويت بدين
ترتیب است :فرهنگي ،انگیزشي ،زمینهای ،فرآيندی ،زيرساختي و قتابلیتي .در پايتان بته مديران و سیاستگذاران صنايع
دفاعي پیشنهاد شده است که توجه و تمرکز بیشتری را به رفع چتتالشهتتای نرم (فرهنگتتتي ،انگیزشتتتي و زمینتتهای)
اختصاص دهند ،زيرا رفع اين چالشها زمینه و فضا را برای رفع چتالشهتای سخت (فرآيندی ،زيرستتاختي و قتتابلیتي)
فتراهم ميسازد (صفدری رنجبر و همکاران.)1961 ،
در تحقیقي ديگر  121شرکت بزرگ در اروپا و اياالت متحده را با فروش سالیانه بیش از  215میلیون دالر مورد بررسي
قرار گرفت تا شرکتهای بزرگي که مبتني بر نوآوری باز عمل ميکنند را بشناسیم .يافته نشان داد که  78درصد از
شرکتها گزارش دادند که مبتني بر نوآوری باز عمل ميکنند آن را ترك نکردهاند و  82درصد از کساني که گزارش
نوآوری بازکردهاند ،بیش از سه سال بر آن تمرکز دارند .همچنین شیوههای خاص نوآوریهای باز "دروني" و "بیروني"
مورد توجه قرار گرفت .بهطوریکه ايجاد همکاری مشتری ،9شبکههای غیررسمي و کمکهای (گرنت) دانشگاهي ،سه
اقدام پیشگیرانه در سال  2511بود و جمع سپاری 7يا انبوهسازی و خدمات نوآوری نوين بازاريابي از اهمیت کمتری
برخوردار است .سرمايهگذاریهای مشترك( 8تاسیس يک سرمايهگذاری مشترك در همکاری با ساير شرکتها جهت
توسعه و تجاریسازی فناوریها)  ،فروش محصوالت آماده به بازار و استاندارد سازی ،سه روش عمده حمايتي در خروجي؛
1- Higher coordination costs
2- Communication barriers
3- legal barriers
4- Broström & Lööf
5- Manage corresponding costs and risks
6- Customer co-creation
7- Crowdsourcing
8- Joint ventures
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به شرکتهای عمومي 1و شرکتهای زايشي( 2انشعابي) بودند .همچنین ما دريافتیم که شرکتهای بزرگ احتمال
بیشتری دارد که به صورت رايگان اطالعاتي را منتشر کرده ،دريافت کنند تا آنکه از ارائه چنین اطالعاتي جلوگیری کنند
(چسبرو و بوگرس.)28-9 ،2511 ،9
روش تحقیق

4

در اين تحقیق از روش تحلیل "تم" استفاده شده که برای تحلیل دادههای کیفتي از روشکدگذاری بهره ميبرد .در
طول چند دهه اخیر بهطور قابل توجهي ايتن شتناخت در بتین جامعه شناسان ايجاد شده است که درك پديدهها و
رفتارها به طور قابل توجهي بهواسطه دادهها و روشهای کیفي کاملتر خواهد شد .روشهای کیفي از سنت فلسفي
تفتسیری يا هرمنوتیکي ناشي ميشوند که اعتقاد دارد ،انسآنها موجوداتي اجتماعي هتستند که بهطور فعال دنیای
پیرامون خود را تفسیر و تجربه ميکنند ،بهطوری که با استفاده از کدگذاری باز و محوری و طبقهبندی واحدهای متني
موجود ،به طبقههای معنيدار و منطقي يا تم صورت گرفته است (حسنقلي پور و همکاران .)1965 ،تجزيه و تحلیل
موضوعي 1يک روش برای شناسايي ،تجزيه و تحلیل و گزارش الگوها (تمها) درون داده است .مراحل تجزيه و تحلیل
دادهها با استفاده از روش تحلیل تم عبارتند از؛ مرحله اول -آشنايي با دادهها :9خواندن مکرر دادهها 7و خواندن دادهها به
صورت فعال يعني جستجوی معاني ،8الگوها و غیره .مرحله دوم -ايجاد کدهای اولیه :6کدها يک ويژگي 15دادهها را
معرفي مينمايند .محتوای معنايي يا پنهان 11که به اساسيترين تحلیل اشاره دارد .مرحله سوم -جستجوی تمها :12اين
مرحله شامل؛ دستهبندی ،مرتب کردن و خالصه دادههای کدگذاری شده در قالب تمهای مشخص ميباشد .مرحله
چهارم -بازبیني تمها :19اين مرحله شامل دو مرحله بازبیني (در سطح خالصههای کدگذاری) و تصفیه تمها( 11اعتبار
تمها در رابطه با مجموعه دادهها) است .مرحله پنجم -تعريف و نامگذاری تمها :11در اين مرحله ،تمهايي را که برای
تحلیل ارائه کرده ،تعريف کرده و مورد بازبیني مجدد قرار ميدهد ،سپس دادههای داخل آنها را تحلیل ميکند .به وسیله
تعريف و بازبیني کردن ،ماهیت آن چیزی که يک تِم در مورد آن بحث ميکند مشخص شده و تعیین ميگردد که هر تِم
کدام جنبه از دادهها را در خود دارد .مرحله ششم -گزارش دهي :19اين مرحله شامل تحلیل پاياني و نگارش گزارش
است (براون و کالرك.)2559 ،17
جامعه آماری در اين پژوهش بتا توجته بته قلمرو موضوعي آن شتامل اعتتضای هیتتﺄت علمتتي بتتا تجربتته در زم ٔ
ینه
تجاریسازی دانش در دانشگاههای دولتي استان مازندران که شامل؛ دانشگاه مازندران (بابلسر) -صنعتي نوشیرواني بابل-
علم و فناوری مازندران (بهشهر) -فناوریهای نوين آمل -علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساری و دانشکده علوم دريايي
محمودآباد بوده است .از آنجاييکه پايگتاه داده مناسبي برای تعیین اين گروه از خبرگان در دسترس نبود ،از اين رو
1- Commons
2- Spinoffs
3- Chesbrough & Bogers
4- Themes
5- Thematic
6- Familiarising yourself with your data
7- Repeated reading
8 - Searching for meaning
9 - Generating initial codes
10- Feature
11- Semantic content or latent
12- Searching for themes
13- Reviewing themes
14- Refining your themes
15- Defining and naming themes
16 - Producing the report
17 - Braun & Clarke
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برای جمع آوری نمونه از روش نمونهگیری گلوله برفي استفاده شد .نمونهگیری در اين روش به صورت تحقیق و
راهبردهای هدفمند و راهبردی بوده و خبرگان بر اساس اهداف خاص تحقیق و راهبردهای حل مسئله انتخاب شدهاند.
مصاحبه اطالعات مربوط به مصاحبهشوندگان در جدول شماره ( )2بیانشده است .نمونهگیری و مصاحبه تا زماني ادامه
پیدا خواهد کرد که فرايند تجزيه و تحلیل و اکتشاف به اشباع نظری برسد؛ يعني زماني که :ا -به نظر ميرسد در
مصاحبههای بعدی دادههای جديد مرتبط با مقولهها پديد آيد -2 .مقولهها به غنای کافي رسیده باشند -9 .روابط بین
مقوالت برقرار و تايي شدهاند (حسنقلي پور و همکاران .)171 ،1965 ،در اين مطالعه ،محقق نیز مصاحبهها را تا زماني
ادامه داد که اشباع نظری به دست آمد ،به گونهای که هرچه به مصاحبههای آخر نزديکتر ميشد ،اطالعات جديد اضافي
مرتبط با موضوع کمتر به چشم ميخورد همچنین برای گردآوری دادهها از ابزار مصاحبه اکتشافي و نیمه ساختاريافته با
خبرگان استفاده شده است.
جدول ( )2دادههای آماری توصیفی جمعیتشناختی اعضاء نمونه آماری

جنس

سن (سال)
محل خدمت
(دانشگاه های
مازندران)
رتبه دانشگاهي

کمیت

زن

مرد

جمع

فراواني

-

17

17

کمیت

25-95

95-15

15-15

15-95

باالی  95سال

جمع

فراواني

-

9

9

1

9

17

نام دانشگاه

بابلسر

بابل

بهشهر

آمل

ساری

محمود آباد

جمع

فراواني

9

1

2

9

2

-

17

کمیت

مربي

استاديار

دانشیار

استاد

جمع

فراواني

-

8

9

9

17

سواالت مصاحبه در زمینه های :چیستي نوآوری باز و موانع پیش رو نوآوری باز در دانشگاه ها ،تهیه و تنظیم شدند.
تحلیل داده ها در اين مطالعه با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری و طبقه بندی متني موجود ،به طبقه های معني
دار و منطقي (تم) انجام شد .در نهايت موانع اصلي که از تحلیل مصاحبه ها شناسايي شده ،شامل دو طبقه مي باشد.
روايي ابزار با ط راحي نظامند ابزار گردآوری اطالعات و استفاده از نظرات خبرگان در اصالح و تکمیل آن در مصاحبه
اولیه ،مورد توجه قرار گرفته است .اين تحقیق از نظر قلمرو زماني داده های تحقیق در سال  1961 -69انجام گرفته
است .تعداد نمونه در اين تحقیق جهت انجام مصاحبه  17نفر بوده و محور کلي سوالها به شرح زير است.


درك و تعريف شما از اصطالح نوآوری باز چیست؟



موانع نوآوری باز در دانشگاه کدامند؟



درك شما از همکاری با بخش های بیروني همچون بخش عمومي يا خصوصي چطور مي باشد؟

 مدل همکاری بخش های دروني دانشگاه چگونه مي باشد؟
در تحلیل دادههای کیفي مراحل زير طي ميشود:
1
 -1مرور دادهها -2تدوين راهنمای کدگذاری  -9سازماندهي دادهها  -1طبقهبندی دادهها  -1کدگذاری باز – 9
کدگذاری محوری – 7 2تدوين گزارش نهايي تحلیل دادههای کیفي.

1- Open Coding
2- Axial Coding
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یافتههای تحقیق
تحلیل و يافتههای اين پژوهش در سه مرحله صورت گرفته است .به اين صورت که متن استخراج شد از مصاحبه
گزارههای کالمي را شکل دادهاند و گزارههای کالمي که از نظر مفهومي در يک طبقه قرار ميگرفتند کدگذاری باز را
ايجاد کردهاند و کدهای باز مشابه کدگذاری محوری را که همان مؤلفههای موانع نوآوری باز در دانشگاهها از منظر
خبرگان باشد را ،به وجود آوردهاند .به مانند برخي از تحقیقات (چسبرو2559،؛ مونکونگ سوجاريت و اِسريوانابون،
2511؛ چسبرو و بوگرس )2511 ،موانع را به دو دسته دروني و بیروني و همچنین (حسنین )2512 ،1که موانع به سه
دسته دروني ،بیروني و ترکیبي( 2شامل گزارههای همچون تفاوتهای فرهنگي ،اعتماد و حقوق مالکیت فکری) تقسیم
نمودن ،در تحقیق فوق با توجه به تحلیل مصاحبههای شناسايي شده نیز به دو دسته موانع دروني و موانع بیروني ارائه
گرديده است.
الف -موانع دروني :با توجه به کدگذاری بر روی گزارههای کالمي مصاحبه شوندگان عمدهترين مقولههای کدگذاری باز
در خصوص موانع دروني نوآوری باز در دانشگاهها را؛ عدم اعتماد میان کارکنان و اساتید -ضعف خلق ايده و عدم تشريک
دانش -ساختار نامناسب سلسله مراتبي و دولتي -دانشگاه آموزش محور به جای دانشگاه کارآفرين -عدم توجه به
مالکیت فکری -نبود يک مدل کسب و کار مناسب -ضعف مشوقهای مادی و معنوی برای تولید و پرورش نوآوری -نبود
يک مکانیزم مناسب برای رابطه مناسب و ايجاد يک حس تفاهم مثبت -نبود انگیزه کافي برای همکاری متقابل،
ميدانند.
جدول ( )4کدگذاری دادههای کیفی حاصل از مصاحبه نیمه ساختاریافته

کد مصاحبه

اهم گزارههای کالمي مصاحبه شوندگان

کدگذاری باز

"در دانشگاه به دلیل نبود اعتماد ،تسهیم دانش صورت نميگیرد و خلق
دانش هم با مشکل روبهرو است ...نه کارکنان تجربههای خود را به ديگران
انتقال ميدهند نه اساتید دانشگاه به لحاظ عدم اعتماد و اطمینان با
همکاران خود مشارکتهای علمي انجام ميدهند"".ساختار سلسله مراتبي
امکان تسهیم دانش را گرفته با ايجاد ساختار شبکهای ميتوان سرعت
اشتراك دانش را باال برد و از ايدهها و فکرهای درون دانشگاه نهايت استفاده
را برد"".به لحاظ ساختار دولتي ،ضرورتي برای نوآوری در درون دانشگاه
11,12,
احساس نميشود...دانشگاه بايد مشخصههای دانشگاههای نسل سوم و
19,11,
چهارم را داشته باشد تا نوآوری معني پیدا کند"".نوآوری يک مزيت رقابتي
در دانشگاه احساس نميشود دانشگاهي که صرفاً بر آموزش متکي ميباشد 11, 19,
دلیلي بر ارائه ايدههای نو نميبیند"".ضعف مالکیت فکری در دانشگاهها و 17, 18,
عدم توجه به محققین بیروني ....به عبارتي حمايت مالي و معنوی از 16, I10,
 112,کار مناسب
مخترعین و نوآوران ضعیف هست"".با توجه به اينکه دانشگاههای دنیا وارد
- 119,ضعف مشوقهای مادی
نسل سوم و چهارم شدهاند ما هنوز متکي به آموزش در دانشگاهها هستیم ...
 111,و معنوی برای تولید و
بهتر است از مدل کسب و کار جديد برای دانشگاههای خودمان بهره برده تا
 111,پرورش نوآوری
امکان بهرهبرداری از مالکیت فکری ،تحقیق و توسعه و نوآوری فراهم
شود"".دانشگاه هیچ مشوقهای آشکاری برای استادان و محققان ارائه نکرده  - 119, 117نبود يک مکانیزم
مناسب برای رابطه
و حمايتها در اين حوزه معطوف به چاپ مقاالت هست نه اختراع و
مناسب و ايجاد يک
تجاریسازی"".يک فرهنگ عدم اعتماد و اطمیناني در کل سازمآنهای
عدم اعتماد میانکارکنان و اساتید
ضعف خلق ايده و عدمتشريک دانش
ساختار نامناسبسلسله مراتبي و دولتي
دانشگاه آموزش محوربه جای دانشگاه
کارآفرين
عدم توجه به مالکیتفکری
-نبود يک مدل کسب و

کدگذاری
محوری

موانع
دروني

1- Hassanin.
2- Mixed barriers
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حس تفاهم مثبت

جامعه ما فراگرفته که همواره به همه چیز مشکوکانه نگاه ميکنند  ...موضوع
همکاری دانشگاه  -صنعت و نوآوری نیز از اين امر مثتثني نیست" ".مشکل
در کلمه همکاری نهفته مي باشد نه مديران صنعتي فرهنگ همکاری و
آموزش الزم جهت اين امر را دارند نه مديران دانشگاهي" "مقوله تعامل و
همکاری يک موضوع فرهنگي هست ...با کمي مطالعه ميتوان پي برد که نه
کار مشارکتي ،تیمي ،گروهي ميدانیم نه همکاری مؤثر چون خودخواهي
بیشتر در مديريت سازمآنها ديده ميشود و منافع فردی ارجح بر منافع
سازماني و بهتبع آن منافع جامعه است" ".سبک مديريت ،ساختار سازماني
و فرهنگسازماني متفاوت عوامل بازدارنده نوآوری محسوب ميشود چراکه
در بیشتر مواقع ارزشها ،چشماندازها و ساختار کنوني دانشگاه با نوآوری در
تعارض ميباشد"

ب -موانع بیروني :با توجه به کدگذاری بر روی گزارههای کالمي مصاحبهشوندگان عمدهترين مقولههای کدگذاری باز در
خصوص موانع دروني نوآوری باز در دانشگاهها را؛ موانع سیاسي -قانوني -موانع همکاری دانشگاه با صنعت -موانع
همکاری با دانشگاههای ديگر -نبود انگیزه کافي برای همکاری و اعتماد با شرکای بیروني -ضعیف بودن و بهروز نبودن
فناوری و دانش شرکايي بیروني -نبود يک پايگاه جامع اطالعاتي ،مديريت دانش و بانک ايده -نبود واسطههای قوی برای
ايجاد تعامل بین دانشگاه و شرکائي بیروني ميدانند.
جدول ( )5کدگذاری دادههای کیفی حاصل از مصاحبه نیمه ساختاریافته

کد
مصاحبه

اهم گزارههای کالمي مصاحبهشوندگان

کدگذاری باز

"وابسته بودن به بودجه دولتي ضرورتي کمتری برای توجه به کاهش هزينه و
درآمدزايي ايجاد کرده  ...قطع بودجههای دولتي اين امکان برای دانشگاهها فراهم
ميکند که برای کسب درآمد به نوآوریها و توانمندیها خود توجه
نمايند"".وجود دولت رانتیر و وابسته به نفت ،دانشگاه و صنعت ما را وابسته و
تنبل کرده ،چراکه هیچگاه ترس از شکست و ورشکستگي وجود ندارد چون
سیاسي-
موانع
مطمئناً همواره از حمايت و يارانههای دولتي برخوردارند"" .بوروکراسي دولتي که
قانوني
وابسته به قوانین و مقررات باشد همراه با تشريفات زائد اداری مانع اصلي هرگونه
همکاری
موانعنوآوری ميباشد ...در کشور ما هر وقت خواستیم کار پژوهشي در حوزه نوآوری
11,12,
دانشگاه با صنعت
انجام دهیم ذهن ما معطوف به شرکتهای تجاری موفق شده است  ...دانشگاه تا
19,11,
موانع همکاری بازماني که به سمت کارآفريني و چابکي حرکت نکند فرايند نوآوری تقويت نخواهد
11,
19,
دانشگاههای ديگر
شد"".مشکل در برخي از دانشگاه اين است که تجربه عملي در دستورالعملهای
17,
16,
 نبود انگیزه کافيقرارداد جهت خريد و فروش ايده ،مالکیت فکری ،ثبت و انحالل شرکتهای
 115,برای همکاری و
زايشي ندارد ...که اين مستلزم داشتن مشاوران حقوقي کاردان مي باشد" "...ابهام
111,
اعتماد با شرکای
و نامشخص بودن حقوق مالکیت فکری و نیز قوانین مرتبط به انتقال فناوری
112,
بیروني
باعث دوام صنعت وارداتي ما شده است و نوآوری در اين صنعت وجود
119,
ضعیف بودن و بهندارد"".صنايع دفاعي و نظامي ما به دانشگاهها و تحقیقات اعتماد کرد و ما
111,
روز نبودن فناوری و
توانستیم موفقیتهای با توجه به تحريم به دست آوريم ديگر صنايع نیز بايد اين
111,
شرکايي
دانش
را الگو قرار دهند .لذا صنعت با افزايش تعامالت خود با دانشگاه ميتواند از
119,
بیروني.
فارغالتحصیالن مربوط به حوزه خود استفاده نمايد"".نبود يک پايگاه جامع،
117
نبود يک پايگاه
منسجم و قابل دسترس در صنايع استان يا کشور جهت بهروز نمودن نیازها و
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مسائل مربوط (الويتهای پژوهشي) و اطالعرساني مناسب به دانشگاهها"".صنعت
پیشرفته ( )high techنداريم مثالً در مازندران نساجي رو داشتیم که بسته
شد ...در عین حال سرعت علمي دانشگاههای ما سريع ميباشد"."...فرهنگ
نوآوری باز هنوز در کشور جا نیافته هرچند اين امر نیاز به زيرساختهای خاص
خود ميباشد ...اگر بپذيرم که دانش و مديريت دانش نقش مهمي در اين حوزه
دارد ما نه زيرساخت ،پايگاه اطالعاتي و بانک ايده در اين حوزه داريم نه از نظر
فرهنگي تمايلي به شر دانش داريم"".صنعت ما بهروز نیست و از دانش و فناوری
روز دنیا عقبمانده است لذا توان حضور در بازار رقابت را ندارد چون نوآوری
ندارد" "صنعت ما ،متکي بر امکانات و تواناييهای خارجي بوده و هنوز اطمینان و
اعتماد را پیدا نکرده که ميتوانند مسائل و مشکالت خود را از طريق تحقیق و
توسعه و با کمک نیروی انساني متخصص بومي و دانشگاهي حل کنند؛ در
بسیاری از موارد پاسخ مناسبي دريافت نکردهاند ...عمده دانش مورد نیاز برای
طراحي يک صنعت در سه بخش طراحي مفهومي ،طراحي پايه و طراحي تفصیلي
متمرکز است "".عدم آگاهي صنعت از توانمندی دانشگاه به طوری که صنعت با
چالشهای روبهرو است که نميداند دانشگاه ميتواند آن را حل کند....از طرفي
دانشگاهها دانش تولید شده خود را بهگونهای مستند اطالعرساني کنند که
قابلاستفاده صنعت باشد"".همه مشکالت اين دو نهاد بهزعم من در واژه تعامل يا
همکاری نهفته است و اين همکاری مستلزم داشتن انگیزهها ميباشد که نه
صنعت دارد نه دانشگاه...از طرف ديگر ارتباطات مؤثر مهارتهای را ميطلبد مانند
مهارت مذاکره که مديران اين دو بخش فاقد آن ميباشند ....به لحاظ ماهیتي که
هردوی اين نهادها دارند نقش دولت در ايجاد انگیزه بسیار مهم است ".

اطالعاتي،
جامع
مديريت دانش و
بانک ايده
نبود واسطههایقوی برای ايجاد
تعامل بین دانشگاه و
شرکائي بیروني

بحث و نتیجهگیری
امروزه ضرورت بهکارگیری نوآوری باز برای افزايش توان رقابتي شرکتها در بازارهای داخلي و خارجي بهعنوان
پارادايمي جديد احساس ميشود (چسبرو( )2559 ،صفدری رنجبر و ديگران .)1961 ،بهکارگیری نوآوری باز منافع
بسیاری در فرايند تجاریسازی به همراه دارد .طبق تحقیقات پروکتر و گامبل 1صورت گرفته ،بهکارگیری نوآوری باز
میزان موفقیت محصول را  15درصد و میزان بهرهوری تحقیق و توسعه را  95درصد افزايش ميدهد (انکل و همکاران،
 .)2556دانشگاهها و سازمآنهای تحقیقاتي عمومي به صورتي فزاينده نقش چشمگیری را در استراتژی نوآوری باز
بنگاهها ،هتم بهعنوان منبع دانش پايهای و هم بهعنوان همکاران بالقوه بازی ميکنند .برای پاسخ دادن و نتیجهگیری از
پرسش اصلي تحقیق که موانع نوآوری باز در دانشگاهها چیست؟ به استفاده از روش تحقیق کیفي اقدام گرديده است.
نتايج مصاحبه نشان ميدهد که اين موانع بهطورکلي شامل موانع دروني و بیروني ميباشد؛ که موانع دروني شامل؛ عدم
اعتماد میان کارکنان و اساتید -ضعف خلق ايده و عدم تشريک دانش -ساختار نامناسب سلسله مراتبي و دولتي-
دانشگاه آموزش محور بهجای دانشگاه کارآفرين -عدم توجه به مالکیت فکری -نبود يک مدل کسب و کار مناسب -ضعف
مشوقهای مادی و معنوی برای تولید و پرورش نوآوری -نبود يک مکانیزم مناسب برای رابطه مناسب و ايجاد يک حس
تفاهم مثبت -نبود انگیزه کافي برای همکاری متقابل و موانع بیروني شامل؛ موانع سیاسي -قانوني -موانع همکاری
دانشگاه با صنعت -موانع همکاری با دانشگاههای ديگر -نبود انگیزه کافي برای همکاری و اعتماد با شرکای بیروني-
ضعیف بودن و بهروز نبودن فناوری و دانش شرکايي بیروني -نبود يک پايگاه جامع اطالعاتي ،مديريت دانش و بانک
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ايده -نبود واسطههای قوی برای ايجاد تعامل بین دانشگاه و شرکائي بیروني ،ميباشد با توجه به مطالعات مختلفي که
صورت گرفته و بررسي تعاريف و ديدگاهها و پیشنه تحقیق ،مضامین زير پیشنهاد ميشود:
کاهش موانع درونی:
 برگزاری همايشها ،سمینارها و نشستهای مشترك بین دانشگاه و شرکای خارجي همچون صنعت و آگاهي از نیازهاو قابلیتهای و ايجاد دفاتر قوی همکاری در اين زمینه ميتواند باعث تقويت اعتماد و تسريع جريان دانش از خارج به
داخل يا از داخل به خارج گردد.
 ايجاد ساختارهای شبکهای مبتني بر اعتماد و همدلي بهجای ساختارهای سلسله مراتبي ،امکان مبادله و انتقال دانشمیان محققین و اساتید و کارکنان درون دانشگاه و هم با شرکای بیروني مانند دانشگاههای ديگر و بخش صنعتي را
افزايش دهد.
 توجه به زيرساختهای ارتباطي و اطالعاتي دانشگاه و افزايش توان دانشگاهها در حوزههای فناوری اطالعات وارتباطات و دسترسي به فنّاوریهای نو در اين عرصه و همچنین دسترسي آسانتر و بهتر به منابع اطالعاتي و فراهم
کردن شرايط سهلتر برای همکاری اساتید دانشگاه با ساير اساتید دانشگاههای برتر دنیا.
 تقويت و دادن اختیارات الزم به واحد رابط دانشگاه و صنعت جهت پیدا کردن بهترين شرکا در خارج از دانشگاه برایهمکاری متقابل.
 شفافسازی کردن قوانین مالکیت فکری و برگزاری کارگاههای مختلف برای آشنايي بیشتر دانشگاهیان با اين قوانین. تعريف روشنتر و واضحتر از نقش مراکز رشد و پاركهای علم و فناوری و نقش فعالتر اين ساختار حمايتي دردانشگاهها و حمايت از کارآفرينان دانشبنیان و ايجاد انگیزههای جهت رشد در اين حوزه.
 حمايت مالي و معنوی از مخترعین و نوآوران با تﺄسیس مرکز نوآوری و تجاریسازی يا مرکز رشد دانشگاه و تالشبرای ثبت نوآوریها و اختراعات و خريدوفروش آن در دانشگاه.
 توجه به مدل کسب و کار دانشگاهها بهمنظور تسهیل در همکاری و همکاری با شرکای خارجي ،چراکه مدل کسبوکارچارچوبي برای خلق ارزش و ثروت است .اين مدل به ما ميگويد چه فعالیتهای چگونه ،چه زماني انجام دهیم تا به
نیازهای جامعه و صنعت پاسخ مناسب داده شده و به تبع آن دانشگاه به منافع خود دست پیدا کند.
 ساختار سازماني دانشگاه بايد به شکلي باشد که منجر به توسعه کانالهای ارتباطي شود و هم در درون و برون دانشگاهجريان اطالعات بهسادگي جريان يابد بدين منظور بايد ساختاری غیرمتمرکز ،رسمیت پايین ،منعطف و پويا باشد.
 بازنگری در چشماندازهای دانشگاه با مشارکت ذينفعان بر اساس شرايط و قابلیتهای دانشگاه. افزايش بودجه پژوهشي دانشگاه و حمايت مالي از شرکتهای زايشي دانشگاه ،ايدهها و مخترعین. توجه به رقابتي کردن دانشگاه با نگاه به استقالل دانشگاهها و دانشکدهها با رويکرد مديريت گرايي. اشاعه فرهنگ کارآفريني در دانشگاهها و احترام گذاشتن به باورهای نوآورانه و کارآفريني و توجه به موضوعاتي چونخالقیت ،پرورش ايده در دانشگاه ،يادگیری سازماني و حمايت از اساتید ،کارکنان و دانشجويان خالق ،مخترع.
 انتخاب مديران دانشگاه توسط ذينفعان دانشگاه به جای انتصاب آنها و توجه به مديران و رهبران کارآفرين ،نوآور وريسکپذير.
کاهش موانع بیرونی:
 تصويب قوانین حمايتي و تشويقي از کارآفرينان دانشگاهي در حوزههای مختلف مانند؛ کاهش مالیات برای شرکتهاینوآور و دانشبنیان.
ديدگاه و نگرش درونگرا و برونگرا به واحدهای تحقیق و توسعه در سازمآنهای بزرگ و کوچک. توجه و برنامهريزی جهت ارتقا و توسعه فرهنگ ملي نوآوری و کارآفريني از طريق اجالسها ،جشنوارهها ،تبلیغات ورسانههای جمعي.
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 حمايت و پشتیباني دولت از تحقیق و توسعه و نوآوری فناورانه و غیرفناورانه. توجه به ارتقای نظام نوآوری ملي و منطقهای و بهتبع آن نوآوری باز در سازمآنهای کشور بهويژه در آموزش عالي. ارائه يک تعريف بومي و ارائه شاخصهای عملیاتي از نوآوری باز در دانشگاههای کشور. حمايت و برنامهريزیهای مؤثر جهت توسعه شرکتهای دانشبنیان ،پاركهای علم و فناوری ،مراکز رشد و ... برخورداری از يک پايگاه قوی اطالعاتي و مديريت دانش جهت ثبت اطالعات اختراعات ،اختراعات ،مالکیت فکری،اطالعات در مورد صنعت و تمامي شرکای خارجي جهت بهرهبرداری هرچه بیشتر از دانش و نیز جلوگیری از تکرار
تحقیق و افزايش مکانیزم تصمیمگیری.
1
کسب درآمد در دانشگاهها که ميتواند يا از طريق برونسپاری فنآوری و ارائه تحقیق و توسعه برای شرکتهای بزرگو يا از طريق ايجاد يک رابطه قوی با شرکت کوچک و متوسط ( )SMEsکه پوياتر و مايل به اتخاذ فنآوریهای جديد
برای رسیدن به مزيت رقابتي بالقوه هستند ،صورت پذيرد.
 -افزايش ظرفیت جذب 2جهت شناسايي و بهرهبرداری از دانش خارجي همچون؛ افراد باهوش و بااستعداد.
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