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تاثیر نوآوری باز در همکاری دانشگاه و صنعت با استفاده از تکنیک PLS
مهرداد مدهوشي ،3کريم کیاکجوری
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چکیده
توسعهی همکاری صنعت دانشگاه در کشورهای توسعه يافته ،بیانگر ارتباط نزديک و مناسب میان اين دو نهاد است .سطوح
مختلفي از تعامالت بین صنعت و دانشگاهیان در همکاری تحقیقاتي و خدمات پژوهشي ،ممکن است وجود داشته باشد که
نوآوری و به تبع آن نوآوری باز ،ميتواند به عنوان هدف و دغدغهی مشترک جهت همکاری مؤثر بین دانشگاه و صنعت تلقي
گردد .نوآوری باز ،ارتباط و افزايش تعامل و همکاری بازيگران خارجي همچون کاربران ،مشتريان ،تأمین کنندگان ،دانشگاهها و
حتي رقبا جهت تبادل ايدههای نوآورانه را شامل ميشود .روش تحقیق از نوع توصیفي– همبستگي است و جامعهی آماری
اعضای هیئت علمي دانشگاههای دولتي استان مازندران بودند که در سال  3171صورت گرفته است .با توجه به جدول
مورگان 297 ،نفر ،نمونهی آماری اين پژوهش را تشکیل ميدهند .ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامههای استاندارد پارکمن
و والش استفاده شد .تجزيه و تحلیل دادهها ،با استفاده از آمار توصیفي و استنباطي در سطح معنيدار ( )P ≥ 7/71انجام
گرفت .نتايج حاصل از آزمون فرضیهها ،توسط نرم افزار  SMART- PLSبه دست آمد .نتايج تحلیل مسیر الگوی پژوهش
نشان داد که نوآوری باز بر همکاری دانشگاه و صنعت تأثیر دارد ،به طوری که همکاری تحقیقاتي بر همکاری دانشگاه و
صنعت تأثیر مثبت و معنيدار و ارتباط بین آنها متوسط ميباشد و بقیه متغیرها همچون خدمات تحقیقاتي ،انتقال منابع
انساني ،کارآفريني دانشگاهي ،تجاریسازی مالکیت فکری ،تعامل غیر رسمي و نشريات علمي بر همکاری دانشگاه و صنعت
تأثیر مثبت و معنيداری دارد اما در جامعهی آماری اين ارتباط ضعیف ميباشد .با توجه به پژوهش صورت گرفته ،پیشنهاد
ميشود ،مسئوالن و سیاستگذاران در امر همکاری دانشگاه و صنعت به متغیرهای مربوطه توجه کرده و در سیاستگذاریها
آنها را مدنظر قرار داده تا شاهد هرچه بیشتر تعامل و همکاری بین دانشگاه و صنعت باشیم.
واژگان کلیدی :دانشگاه ،صنعت ،همکاری ،پارادایم ،نوآوری باز.

تاريخ دريافت مقاله71/33/73 :
تاريخ پذيرش مقاله79/71/79 :

 . 3استاد مديريت دانشگاه مازندران.
 - 2دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه مازندران(،نويسنده مسئول)karim.kiakojouri@gmail.com:
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مقدمه
همکاری دانشگاه و صنعت از منظر موضوع ،مسألهای بینالمللي است و در دو دههی اخیر در محافل علمي جهان به شدت
مورد توجه قرار گرفته و حتي يونسکو تا به حال در اين رابطه چندين کنگرهی مهم برگزار کرده است .همکاری و تعامل
دانشگاه و صنعت را ميتوان در چهار گروه کلي مطرح کرد ،در گروه اول اين همکاری ،اکتشافات علمي بنیادی ميتواند قلمرو
جديدی از کاربرد تحقیق و توسعه را بیان کند؛ اين نوع همکاری ساده ،نیازی به عقد قرارداد رسمي بین محققان و
شرکتهايي که تالش ميکنند اين اکتشافات را به کار ببرند ،ندارد .گروه دوم ،در مواردی که تحقیقات فوق تأثیر مستقیم
کمّ ي بر صنعت داشته باشد ،صنايع ممکن است از مشاوره و راهنمايي اساتید دانشگاه استفاده نمايند .گروه سوم ،بین دو
حالت قبلي ميباشد که همکاری بینابیني از ارتباط دانشگاه و صنعت وجود دارد که ميتوان آن را همکاری کاربردی نامید و
گروه چهارم ،حالتي است که پژوهشگران دانشگاهي دست به يک اختراع ميزنند و نمونهی جديدی که حاصل کاربرد دانش
نوين است ،خلق ميکنند و پس از ثبت اختراع و کسب مجوز بهرهبرداری از محصول جديد آن را به يک شرکت صنعتي
واگذار مينمايند .در اين گروه ،پژوهش توسط دانشگاه انجام ميشود و وظیفهی صنايع تنها تولید محصول جديد است
(الندوال2772 ،3؛ ايتزکويتز .)3779 ،2در يک اقتصاد دانشمحور ،دانشگاه بازيگری کلیدی در سیستم نوآوری خواهد بود ،هم
به عنوان عرضهکنندهی سرمايهی انساني و هم به عنوان فضای فیزيکي برای تشکیالت اقتصادی جديد .هدف مشترک همهی
کشورها توسعهی يک محیط نوآوری است که از طريق تقويت و ايجاد جو عمومي کارآفريني ميتوان به آن دست يافت
(مارکز 1و همکاران2771 ،؛ شفیعي .)3131 ،ترغیب دانشگاه و صنعت به همکاری و هماهنگي و استفاده از تسهیالت يکديگر،
باعث افزايش روند تحقیق و توسعه و نوآوری خواهد شد .به هر حال ،تجربهی گذشته ،نشان ميدهد که در اکثر کشورها ،به
خصوص کشورهای در حال توسعه نظیر کشور ما ،بنا به داليلي که ذکر شده ،اين ارتباط خود به خود برقرار نشده و نیازمند
يک عامل واسط قوی به نام دولت است (کانسريکا و هیتور2773 ،1؛ سنکر .)2773،1به کارگیری نوآوری باز ،منافع بسیاری در
فرايند تجاریسازی به همراه دارد .طبق تحقیقات صورت گرفته (پروکتر و گمبل ،)1بهکارگیری نوآوری باز ،میزان موفقیت
محصول را  17درصد و میزان بهرهوری تحقیق و توسعه را  17درصد افزايش ميدهد (انکل و گاسمن و چسبرو.)2777 ،9
نوآوری باز ،ارتباط و افزايش تعامل و همکاری بازيگران خارجي همچون کاربران ،مشتريان ،تأمینکنندگان ،دانشگاهها و حتي
رقبا جهت تبادل ايدههای نوآورانه را شامل ميشود که در تحقیق حاضر همکاری دانشگاه و صنعت مدنظر ميباشد.
ايتزکويتز و لیدسدرف ،3عمدتاً با تأکید بر کشورهای توسعه يافته ،مدل سهجانبهای را توسعه دادهاند تا چگونگي فعل و
انفعاالت و روابط مختلف بین دانشگاه ،دولت و صنعت را نشان دهند .در نخستین مدل ،7ايتزکويتز و لیدسدرف ،نشان دادند
که در مرحلهی اولیه از اين روابط ،دولت تعامل مستقیم با صنعت و دانشگاه دارد .سپس آنها استدالل ميکنند که در طول
زمان ،دخالت دولت در پاسخ به همکاری فعال بین صنعت و دانشگاه کاهش مييابد .اما ،هنوز مرزهای سازمان به قوت خود
باقي ميماند .37در نهايت ،با شکلگیری سرمايهگذاری مشترک توسط دولت ،صنعت و دانشگاهها ،مرزهای سازماني شروع به
1 Lundvall
2 Etkowitz
3 Marques
4 Conceica & Heitor
5 Senker
6 Procter and Gamble
7 Enkel, Gassmann and Chesbrough
8 Etzkowitz and Leydesdorff
9 Triple Helix I.
10 Triple Helix II.
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محو شدن ميکنند .در نتیجه ،فعل و انفعاالت و روابط ،شديد و پويا ميشوند .3مدل مارپیچ سهگانه بیان ميکند که در يک
اقتصاد دانشي ،دانشگاه کار آفرين به طور فزاينده ای با دولت و صنعت تعامل دارد و باعث انتقال دانش به آنها ميشود .از اين
منظر ،پیشنهاد شده است که اين فعل و انفعاالت و تعامالت از طريق افزايش بودجهی پژوهش ،وجود امکانات و زيرساختها،
مکانیسمهای پشتیباني و نهادهای مشترک ،ارتقاء يابند .با اين حال ،انتقاد وارده اين است که مدل مذکور ماهیت تعامل بین
دانشگاه ،صنعت و دولت در کشورهای کمتر توسعه يافته را به خوبي توضیح نميدهد (گوناسکارا.)2777 ،2
نوآوری موضوعي بسیار مهم در مطالعهی اقتصاد ،کسب و کار ،فناوری ،جامعهشناسي و مهندسي است .همچنین ،توانايي
شرکتها برای کشف و بهرهبرداری از نوآوریهای خارجي ،قابلیتها و فرصتهای کسب و کاری که پتانسیل تجاری شدن را

دارا بوده و متناسب با استراتژیهای توسعهای شرکتها باشند ،از اهمیت بااليي برخوردارند (جي بادجي 1و همکاران.)2777 ،
تئوری نوآوری بسته در شرکت هايي اتفاق ميافتد که مديران آن اعتقاد به کنترل نوآوری برای موفقیت آن دارند .علت اصلي
اين تفکر اين است که در برخي از حوزههای فناوری به علت ماهیت فناوری و نیز نبود زير ساختهای مالکیت فکری در
دانشگاهها ،شرکتهای دانشبنیان در تجاریسازی دانش چندان فعال نبودند .بنابراين ،بعضي شرکتها بر آن شدند تا خود در
زمینهی تحقیق دست به کار شوند و از اين روی ،بخشهای تحقیق و توسعهی خود را تأسیس کردند تا بتوانند بر کل
چرخهی توسعهی محصول جديد خود در درون سازمان کنترل و نظارت اعمال کنند (پرهیزگار و ديگران .)3172 ،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 زمینهی پروژههای تحقیقاتي اخیر در
زمینهی نوآوری گرديده است .به طور 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 (مشدئي و تقوی .)3133 ،نوآوری بسته
همان ديدگاهي است که موفقیت را در گرو اعمال کنترل شديد بر فرآيند تحقیق و توسعه و نوآوری ميداند .بر پايهی 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 ارايه دهند (صفدر رنجبر و همکاران .)19 ،3171 ،تغییر و تحوالت
سريع در حوزهی دانش و فناوری ،افزايش هزينههای نوآوری ،رقابت روزافزون در معرفي محصوالت و خدمات جديد به بازار و
کوتاه شدن چرخهی عمر محصوالت و فناوریها منجر به افزايش نیاز سازمانها به تعامل با محیط و ذینفعان خارجيشان از
طريق باز کردن مرزهای سازمان و تبادل ايدههای نوآورانه شده است.
بروز رفتارهايي نظیر تبادل ايدههای نوآورانه ،بهرهگیری از منابع بیروني نوآوری و ارايه ايدههای فناورانه 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 2777توسط چسبرو معرفي گرديد (چسبرو2771 ،1؛ صفدری رنجبر و ديگران،
 .)3171امروزه ضرورت بهکارگیری نوآوری باز برای افزايش توان رقابتي شرکتها در بازارهای داخلي و خارجي به عنوان
پارادايمي جديد احساس ميشود .نوآوری باز ،اولین بار توسط هنری چسبرو بیان و ترويج پیدا کرده و به عنوان پارادايمي
است که ميپندارد بنگاه ميتواند و بايد از ايدهها و مسیرهای داخلي و خارجي به بازار به خوبي استفاده نمايد (ژانک و ژنگ،1
1 Triple Helix III.
2 Gunasekara.
3 Gbadji.
4 Chesbrough
5. Zhang & Zeng
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2777؛ میرفخرالديني و ديگران .)3171 ،در اين پارادايم مرزهای بین يک بنگاه و محیطش نفوذپذيرتر ميشود و نوآوری
ميتواند به راحتي به بیرون و درون بنگاه جريان پیدا کند .در نوآوری باز ،فرض ميشود که شرکتها ميتوانند عالوه بر
ايدههای درون سازماني از ايدههای خارج از سازمان نیز بهرهمند شوند .به اين ترتیب ،مرزهای بین شرکتها و محیط پیرامون
آن نفوذپذيرتر ميشود .ايدهی اصلي نهفته در پشت اين تئوری ،بیان ميکند که در دنیای وسیع انتشار دانش که در آن دانش
ميتواند به راحتي به سازمان وارد يا از آن خارج شود ،شرکتها نميتوانند تنها بر تحقیقات درون خود تکیه کنند و در صورت
لزوم بايد از شرکتهای ديگر ،نوآوری يا لیسانسهای مورد نیاز را خريداری کنند .چسبرو ،نوآوری باز را اين گونه تعريف کرده
است که اگر شرکتها به دنبال ارتقای تکنولوژى خود هستند ،مىتوانند و مىبايست از ايدههاى خارجى همانند ايدههاى
داخلى و خارجى بازار استفاده کنند (پرهیزگار و ديگران .)3172 ،ايدهی اصلي که پشت نوآوری باز وجود دارد اين است که
دنیای وسیعي از دانش وجود دارد که بنگاه يا سازمان نميتواند به همهی آنها از طريق تحقیقات اختصاصي خودش دست
يابد ،بلکه بايد به جای تحقیقات خصوصي در درون بنگاه از ساير تحقیقات از طريق فرآيند اعطای مجوزها و ثبت اختراع يا
خريداری از ساير کمپانيها اقدام نمايد .به عالوه ،اختراعات داخلي نیز صرفاً در درون بنگاه مورد استفاده قرار نگیرند و در
خارج از شرکت يا سازمان تجاریسازی شوند .در اين مدل ،شرکتها بخشي از فرآيند تحقیق و توسعه را برونسپاری
ميکنند .از ايدههای خارجي استفاده کرده و مرتباً 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 مشترک
انجام ميدهند (واعظي نژاد و صادقي .)3139،مدل نوآوری باز در شکل  3آمده است.
توسعه

تحقیق

بازار
جديد
مرز سازمان

بازار

پروژه های

فعلي

نوآوری

شکل ( )1مدل نوآوری باز
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بر اساس مدل فوق ،شرکتها به طور فزايندهای در کسب منابع ورودی از رقبا ،دانشگاهها و ديگر سازمانها فعال ميشوند .در
برابر مدل نوآوری بسته ،مدل نوآوری باز دارای اين ديدگاه است که يک شرکت لزوماً نميتواند کارمنداني با باالترين استعداد
را به منظور نوآوری جذب کند (مشدئي و تقوی .)3137 ،بنابراين ،الزم است فرآيندهايي برای اطمینان از جريان ايدهها در
سراسر شرکت توسعه پیدا کند ،زيرا همهی 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 ديگران3172 ،؛ هاشمي دهقي.)3171 ،
توسعهی همکاری صنعت و دانشگاه در کشورهای توسعه يافته ،بیانگر ارتباط نزديک و مناسب میان اين دو نهاد است.
راهبردهای مطلوب و همکاری اين دو نهاد به طرحهای بزرگ اقتصادی و موفقیت آنها منجر شده است .در جدول  3چالش-
های مرتبط با موضوع ،مشخص شده است.
جدول ( )1چالشهای مرتبط با موضوع
تعاريف

چالش های مرتبط با توجه به موضوع

ادبیات مرتبط و نويسندگان کلیدی

مفهوم /موضوع

دانشگاه

موسسه يا آموزشگاه هاای مارتبط باه
آموزش عالي

مشاکالت داخلاي :مشااکالت سااازماني؛ حقااوق
مالکیت فکاری؛ ثبات اختراعاات؛ بوروکراساي؛
مسائل آموزشي ،راه اندازی شرکتهای زايشي؛
مشااکالت خااارجي :سیاساات دولاات ،کمبااود
بودجااه ،تاااثیر تغییاارات اقتصااادی ،مشااکالت
اجتماعي ،فرار مغزها.

Kleyn et al.
;)(2007
;)Slowinski & Zerby (2008
;)Dalmarco et al. (2011
Leydesdorff
&
Meyer
;)(2010); Leydesdorff, (2012
;)Mowery, et al., (2005
Siegel, et al., (2003); Lucia
et al., (2012); others

صنعت

-3يک فعالیت تولیادی جهات کساب
سود يا درآمد
 -2شرکت يا موسسه های انتفاعي

کمبود منابع انساني ،صالحیت کارکناان؛ عادم
اختااراع بااه موقااع  )NIH( 3؛ عاادم باااز بااودن
نسبت به ايده ديگران(نوآوری باز)

;)Kathoefer & Leker (2010
)Siegel, et al., (2003

همکاری

تعامل متقابل دو يا بیشتر بازيگران که
میزان مساوی و مختلف از ساود (هام
مشهود و نامشاهود) باه هماه طارفین
فراهم مي آورد.

همکاری تحقیقاتي.
انگیزه های الزم برای برای همکاری.

نوآوری باز

پارادايم نوآوری باز نشان مي دهد کاه
ايده های ارزشامند ماي تواناد هام از
بیرون و هم از درون ساازمان تارواوش
نمايد و هردو باه ياک ساطح اهمیات
دارند.

 مشکل تعريف شاخص های نوآوری باز -مشکل تعريف همکاری با رويکرد نوآوری باز

;)Bozeman, et al. (2013
Perkmann, et al. (2013),
)Abramo, et al., (2011

;)Chesbrough (2003), (2006
;)Howells, et al., (2012
)Laursen & Salter (2006

در کشور ما ،همکاری دانشگاه و دولت ضعیف ميباشد و اين امر نشأت گرفته از ضعف مديريت دولت و قوانین آن ،عدم اعتماد
و باور بخش خصوصي و سازمان ها به تحقیقات دانشگاهي ،نوپا بودن بخش صنعتي ،عدم رغبت و توجه آموزش عالي و
دانشگاهها به مسائل روز و نیازهای جامعهی خود ميباشد ،چرا که دانشگاه به لحاظ خصوصیاتي که دارد سعي ميکند به
موضوعات جديد بپردازد ،غافل از اينکه صنعت ما به لحاظ عقب ماندن تکنولوژی و مونتاژ بودن آن کمتر احساس نیاز به
1 . Not Invented Here.
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تحقیقات دانشگاهي ميکنند که بسیاری از نتايج تحقیقات داخل (نعمتي( ،)3139 ،شیرکوند( ،)3131 ،توفیقي،)3131 ،
(قاسم زاده( ،)3131 ،شفیعي و موسوی )3172 ،و خارج کشور (ژو2773 ،3؛ ايتزکويتز2771 ،2؛ گوريو 1و همکاران2773 ،؛
لیدرسوف و ايتزکويتز ،)2772 ،1مبین اين امر ميباشد .در حوزهی همکاری دانشگاه و صنعت ،با تأکید بر نوآوری باز ،دو
شکاف اساسي در تحقیقات ديده ميشود (شکل شماره يک) -3 ،با مرور ادبیات و پیشنهی تحقیق در حوزهی نوآوری باز،
مشاهده شده که اين امر بیشتر در شرکت ها يا بخش صنعت در نظر گرفته شده است و به عبارتي مطالعه و تحقیق نوآوری باز
در دانشگاه و ديگر بازيگران کمتر صورت گرفته است -2 .در موضوع پژوهش کمتر صنعت و بیشتر دانشگاه به آن توجه نشان
داده است (هوولز 1و همکاران .)2732 ،با مرور گسترده بر ادبیات نظری و پايگاههای اطالعاتي ( SCOPUS, Web of
 ) knowledge, EBSCOميتوان مشاهده کرد که اکثر مقاالت ،همکاری دانشگاه با صنعت را مورد توجه قرار دادهاند
(اکاترينا .)2731،1در اين تحقیق ،سعي شده است به همکاری صنعت با دانشگاه با پارادايم نوآوری باز نیز توجه گردد.
تحقیقي تحت عنوان رهیافت مديريت دانش برای همکاری دانشگاه و صنعت در نوآوری باز انجام شده است؛ در اين تحقیق ،به
تجزيه و تحلیل مفهوم دانشگاه در راستای کمک به توسعهی اقتصاد محلي خود پرداخته ميشود .روش پیشنهادی در اين
تحقیق ،توسعهی همکاری دانشگاه و صنعت ،بر اساس فرآيندهای انتقال دانش ،توسعهی اجتماعي و اقتصادی در سطح محلي
است .اين پژوهش ،با استفاده از پنج بعد و پنجاه و هفت مؤلفهی مرتبط ،به توصیف نقش جديد دانشگاه در جامعهی مبتني
بر دانش و رابطهی آن با صنعت به منظور تسهیل دانش و انتقال فرايندهای نوآوری ميپردازد (دراگیکا 9و همکاران.)2731 ،
در تحقیقي تحت عنوان تبادل دانش در دانشگاه و صنعت ،يک مطالعهی اکتشافي از نوآوری باز در دانشگاههای انگلستان
صورت گرفته است .هدف اين تحقیق فراهم کردن درک بهتری از مفهوم گسترش نوآوری باز در محتوا و متن دانشگاه
میباشد .تحقیق ،بر نقش بیشتر دانشگاه بر نوآوری باز متمرکز است .روش تحقیق مورد استفاده ،يک مطالعهی اکتشافي در
مصاحبههای نیمه ساختار يافته در سطح معاونین دانشگاههای بريتانیا ميباشد .در اين مطالعه ،حدود پنج تم اصلي پژوهش،
گفتمان ،تغییر ،استراتژی ،مديريت و موفقیت نوآوری باز ،طراحي شده است .يافتههای تحقیق ،عالوه بر نقشهای سنتي
دانشگاه در آموزش ،پژوهش و انتقال دانش ،نقش جديد دانشگاه که واسطهی مورد اعتماد نوآوری باز ميباشد را کشف و
بررسي مينمايد .پیامد عملي تحقیق ،نقش جديد دانشگاه بر واسطهی مورد اعتماد که به احتمال بسیار زياد بر تغییر
سیاستها و چشمانداز دانشگاه بر اساس نوآوری باز مجدداً شکل خواهد گرفت ،است .تغییر نقش دانشگاه بر اساس نوآوری باز
به طور بالقوه نقش ساير ذینفعان را در اکوسیستم نوآوری باز تغییر خواهد داد (استريکووا و رينا.)2731 ،3
تحقیقي تحت عنوان همکاری د انشگاه و صنعت و انتقال دانش در چارچوب نوآوری باز انجام شده است .در اين تحقیق بیان
ميشود که جهاني شدن ،فراگیری فناوری اطالعات و ارتباطات باعث شده تا سیاستهای جامعه به رشد و توزيع مجدد دانش
و عرضهی نیروی کار بسیار آموزش ديده تغییر جهت دهد .پايه و اساس رقابت ،در حال حاضر بیشتر وابسته به منابع دانشي
با ارزش است که به طور گستردهای در جهان و در زنجیرهی ارزش و در بین افراد بسیار ماهر در سازمانهای مختلف توزيع
شده است .الگوی کلیهی بازيگران اين عرصه ،به منظور افزايش دانش و پاسخ به نیازهای جديد جهان ،الگوی نوآوری باز ()OI
1 Zhou
2 Etkowitz
3 Guerrero
4 Leydesdorff and Etkowit
5 Howells
6 Ekaterina
7 Draghicia
8 Striukova and Rayna
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است .هدف اصلي بهبود عملکرد نوآوری سازمانهای درگیر ،از طريق مشارکت و انتقال تکنولوژی دانشگاه و صنعت است.
عالوه بر اين ،دانشگاه معموالً در نقش تأمینکنندهی بالقوهی دانش در مسیر نوآوری باز است .هدف از اين مقاله ،به بررسي
ادبیات موجود در نوآوری باز با تمرکز خاص بر همکاری دانشگاه و صنعت و بررسي شکافهای موجود در اين مسیر ميباشد
(کاتونن و همکاران.)2731،3
تحقیقي تحت عنوان ارتباط دانشگاه ،صنعت و نوآوری باز ،به سوی يک برنامهی پژوهشي در انگلستان انجام شده است.
سازمانها به طور فزايندهای از طريق روابط موجود در شبکههای درون سازماني به نوآوری توجه ميکنند .اين مقاله ،به بررسي
روابط موجود در همکاری بین دانشگاه و صنعت و توسعهی يک برنامهی پژوهشي و ارائهی چشمانداز مناسب در راستای
نوآوری باز ميپردازد .در چهارچوب ارائه شده ،مکانیزمهايي چون انتقال تکنولوژی و يا تحرکات انساني در همکاری دانشگاه و
صنعت مطرح ميشود .شواهد نشان ميدهد که برقراری ارتباط بی ن دانشگاه و صنعت به طور فزايندهای مورد توجه واقع شده
است ،اما تفاوتهای زيادی بین اصول علمي دانشگاهها و صنعت وجود دارد .تمرکز اين تحقیق ،بر ارتباط بین دانشگاه و
صنعت با توجه به متغیرهای نوآوری ،همانند نوآوری شرکت و اختراعات ثبت شده است .در اين تحقیق ،دو حوزهی مهم
مطرح شده است ،فرايند تحقیق و تطبیق بین دانشگاهها ،شرکتها ،سازمانها و مديريت اين مشارکتها (پرکمن و والش،2
.)2779
تحقیقي تحت عنوان دانشگاهها در يک سیستم نوآوری باز ديدگاهي در انگلستان انجام شده است .هدف اين مقاله ،بررسي
ماهیت تأثیر نهادهای آموزش عالي و استفاده از سیستم نوآوری باز در  177شرکت انگلیسي در ولز ،نورث وست و شرق
انگلستان است .نتايج نشان داد که تفاوت معنيداری بین انواع شرکتهای مورد بررسي و جايگاه آنها در استفاده از انواع
فعالیتهای نوآورانه و عملکردشان وجود دارد .همچنین ،در اين همکاری ،دانشگاهها منافع زيادی برای صنايع دارند .در واقع
همکاری دانشگاه و صنعت منجر به بهبود عملکرد نوآورانه ميشود (هوولز 1و همکاران.)2732 ،
پس از مورد توجه قرار گرفتن مفهوم نوآوری باز توسط محققان برجسته ،نقش دانشگاهها از شیوهی انتقال سنتي دانش به
شرکتها تغییر کرد .از آن پس ،دانشگاهها به انجام طیف گستردهای از تحقیقات میان رشتهای پرداختند و به مسئولیتهای
اجتماعي و تجاری توجه زيادی نمودند (ون در استرين و اندر  .)2773،با اين حال ،خیلي زود است که بگويیم با مشارکت
دانشگاه و شرکتها ،بهرهوری به طور چشمگیری تغییر کرده است و بسیار قابل توجه بوده است .به عنوان مثال ،هاولز و
همکاران ( ،)2732در مطالعات خود و بر اساس نظرسنجي انجام شده در انگلستان در سال  2777-2773که در میان 1177
شرکت انجام شده است ،ادعا ميکنند که دانشگاه از منابع ضعیف اطالعات نوآوری برخوردار است و فقط  1درصد از پاسخ-
دهندگان معتقد بودند که دانشگاه ،منبع ارزشمندی از اطالعات برخوردار است 19 .درصد از پاسخ دهنگان ،مشتريان را به
عنوان منبع با ارزش اطالعات نوآورانه ميدانستند .عالوه بر اين ،محققان اولويت کمي برای همکاری با دانشگاه قائل بودند .با
اين وجود ،با توجه به ستادههای نوآوری ،دانشگاه در رتبهی دوم پس از مؤسسات  R&Dاز نظر نوع محصوالت ،خدمات و
روشهای سازماني مؤثر ،بر خروجي فرآيند نوآوری و باالترين رتبه را در میان تمام بازيگران دارد (هوولز و ديگران .)2732،
عالوه بر اين ،با توجه به بررسيهايي که توسط اتحاديهی مشاوران اروپا ( )ACEدر سال  2732با همکاری استراتژيک 33
شرکت پیشرو مشاورهی مديريت اروپا و بررسي  12سازمان اروپايي انجام شده ،دو سوم از آنها در حال حاضر با استفاده از

1 Kutvonen
2 Perkmann, Walsh
3 Howells
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شیوههای نوآوری باز ،دانشگاهها را به عنوان مهمترين تأمینکنندگان و بهترين مشاوران شرکتها برای فرآيندهای نوآوری باز
ميدانند (اتحاديه مشاوران اروپا .)2732 ،
با اين حال ،همکاری با دانشگاهها يک امر استثناء نیست ،زيرا شرکتها نیاز به صرف منابع (زمان ،منابع انساني ،منابع مالي)
در ايجاد و حفظ روابط با دانشگاه دارند .با توجه به شاخصهای بازيگران مشترک که توسط هاولز و همکاران ارائه شده12/3 ،
درصد شرکتهای برجسته ،دانشگاه را به عنوان منبع ارزشمندی از اطالعات و شرکای بالقوه خوب مطرح کردهاند .محققان
ادعا ميکنند که يکي ديگر از شاخصها ،بخش صنعت است؛ شرکتهای تولیدی بیشتر احتمال دارد که با دانشگاه همکاری
کنند ،زيرا اين نوع از سازمانها نسبت به شرکتهای خدماتي برای علم ارزش بیشتری قائل هستند (هوولز و ديگران.)2732 ،
مهمترين شرکای نوآوری باز از نظر اتحاديهی مشاوران اروپا ،عبارتند از کاربران ،عرضهکنندگان ،رقبا ،دولت ،دانشگاهها ،ارائه
دهندگان مهندسي  ،مشاوران و سايرين (اتحاديه مشاوران اروپا.)2732 ،
همانطور که بیان شد ،شايستگي و قابلیتهای جديد را نميتوان از منابع داخلي به دست آورد و نیازمند استفاده از مهارتها
و منابع خارجي هستیم .به طور خاص ،در رويکرد نوآوری باز ،همکاری دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتي دولتي به عنوان منابع
خارجي محسوب ميشود .آنها پژوهشهای بنیادیای را انجام ميدهند که شرکتهای خصوصي به دلیل وجود ريسک باال از
انجام آن ناتوانند (ساتیو  .)2737،بنابراين ،دانشگاهها به عنوان بازيگران اصلي به منظور باال بردن انتقال دانش و فنآوری
مطرح ميشوند .در يک نتیجه ،در حالي که ادبیات نوآوری باز به طور سنتي مبتني بر جريان دانش و ايده ،از يک شرکت به
شرکت ديگر متمرکز است ،دانشگاهها نیز ميتوانند بدون اينکه فقط به انتقال مالکیت فکری محدود شوند ،به عنوان يک
منبع مفید برای انتقال فنآوری و دانش مطرح گردند (پادلو و همکاران .)2732،در واقع ،انگیزههای متفاوتي برای همکاری
دانشگاهها و شرکتها در يک سیستم نوآوری باز وجود دارد .دسترسي به فنآوریهای جديد ،دسترسي به شايستگي و
قابلیتهای بیشتر ،يافتن ايدههای جديد ،کاهش زمان ارائهی محصول به بازار ،کاهش هزينهها و کاهش ريسک اشتراکگذاری
برخي موارد مهم ،نمونههايي از انگیزههای اصلي شرکتها ميباشند .تجاریسازی فنآوریهای جديد ،دسترسي به دادههای
تجربي ،فروش اختراع ثبت شده و پیدا کردن حمايت مالي نیز نمونههايي از انگیزههای اصلي دانشگاه ميباشد .پرکمن و والش
( ،)2779همکاری دانشگاه و صنعت در حوزهی نوآوری باز را در هفت زمینه مطرح کردند.
همکاری تحقیقاتي :انجام فعالیتهای مشترک  R&Dبین سازمانها؛
خدمات تحقیقاتي :قرارداد پژوهش ،مشاوره ،تأمین مالي تحقیقات دانشگاهي توسط شرکتها؛
انتقال منابع انساني :نیاز فارغ التحصیالن به صنعت ،آموزش کارکنان بخش صنعت ،کارآموزی و يادگیری در صنعت؛
کارآفريني دانشگاهي :توسعه و بهرهبرداری تجاری از اختراعات تکنولوژيکي دانشگاه از طريق شرکت؛
تجاریسازی مالکیت فکری :انتقال مالکیت فکری و انتقال اختراعات با صدور مجوز به بخش صنعت؛
تعامل غیر رسمي :رابطههای اجتماعي ،شبکهها ،کنفرانسها و غیره؛
نشريات علمي :نشريهی مشترک مانند ارائهی مقالههای مشترک در مجالت.
روش شناسی
اين پژوهش ،از نظر هدف "کاربردی" و از نظر نحوهی گردآوری دادهها" ،توصیفي -همبستگي" است ،تعداد افراد جامعه برابر
 717نفر از اساتید دانشگاههای دولتي مازندران (مازندران (بابلسر) -صنعتي نوشیرواني بابل -مالصدرا رامسر -علم و فناوری
مازندران (بهشهر) -فناوریهای نوين آمل -علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساری -دانشکده علوم دريايي محمودآباد) ميباشد
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که حجم نمونه با مراجعه به جدول مورگان  297نفر تعیین گرديد .همچنین ،انتخاب افراد بر اساس روش نمونهگیری تصادفي
و از پرسشنامههای استاندارد ،به عنوان ابزار اصلي گردآوری دادهها استفاده شده است .مدل مفهومي (تحلیلي) ،الگويي
مفهومي و بنیادين است که تمام تحقیق بر روی آن بنا ميشود و از طريق آن پژوهشگر بین عواملي که در ايجاد مسألهی
تحقیق مهم هستند ،ارتباط برقرار ميکند و فرضیههای قابل آزمون خود را ايجاد ميکند .مدل تحلیلي ،نوعي نمودارسازی
برای متغیرهای استخراج شده از چارچوب نظری تحقیق است .به مانند اکثر مدلها که برگرفته از ادبیات نظری ميباشد ،مدل
مفهومي ارائه شده منتج از مدل پارکمن و والش ميباشد.
مقیاس اندازهگیری نظريهها ،بر اساس طیف پنج گزينهای لیکرت بود که از کامالً مخالفم شروع و به کامالً موافقم ختم شد و
نحوهی نمرهدهي به پرسشها از نمرهی  3تا  1بود .برای تأيید روايي ابزار اندازهگیرى از سه نوع روايى ارزيابي تحت عنوان
روايى محتوى ،3روايى همگرا 2و روايى واگرا 1استفاده شد .روايى همگرا به اين اصل بر مىگردد که شاخصهاى هر سازه با
يکديگر همبستگي میانهاى داشته باشند .طبق گفتهی فورنل و الرکر ،)3733( 1معیار روايى همگرا بودن اين است که
میانگین واريانسهاى خروجي ،1بیشتر از  7/1باشد .همچنین ،در اين پژوهش ،جهت تعیین پايايى پرسشنامه از دو معیار
(ضريب آلفاى کرونباخ 1و ضريب پايايى مرکب (9بر طبق نظر (فورنل و الرکر )3733 ،استفاده شد .ضرايب آلفاى کرونباخ
تمامى متغیرها در اين پژوهش از حداقل مقدار ( )7/9بیشتر بود .پايايى مرکب بر خالف آلفاى کرونباخ ،که به طور ضمنى
فرض مىکند هر شاخص وزن يکسانى دارد ،متکى بر بارهاى عاملى 3حقیقى هر سازه است ،بنابراين ،معیار بهترى را براى
پايايى ارايه مىدهد .پايايى مرکب بايد مقدارى بیش از  7/9را به دست آورد تا بیانگر ثبات درونى سازه باشد (فورنل و الرکر،
 .)3733در جدول  1نتايج پايايى و روايى ابزار سنجش به طور کامل آورده شده است.
جدول( )2ضرایب روایی همگرا و پایایی ابزار اندازهگیری
متغیرهای پژوهش

ضريب میانگي واريانس
استخراج شده ()AVE

همکاری تحقیقاتي
Ham1
Ham2
Ham3

7/111
__
__
__

خدمات تحقیقاتي
Khadamat1
Khadamat2
انتقال منابع انساني
Enteghal1
Enteghal2
Enteghal3

7/131
__
__
7/113
__
__
__

بارهای
عاملي
__
7/971
7/311
7/913
__
7/933
7/931
__
7/311
7/311

ضريب پايايي مرکب
()CR

ضريب پايايي آلفای
کرونباخ

7/317
__
__
__

7/931
__
__
__

7/193
__
__
7/323
__
__
__

7/717
__
__
7/919
__
__
__

1 Content Validity
2 Convergent Validity
3 Divergent Validity
4 Fornell & Larcker
)5 Average Variance Extracted (AVE
6 Coefficient of Cronbach’s Alpha
7 Coefficient of Composite Reliability
8 Loadings Factors
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Enteghal4

__

7/177
7/171

__

__

کارآفريني دانشگاهي
Karafarini1
Karafarini3
Karafarini4

7/133
__
__
__

تجاری سازی
Tejarisazi1
Tejarisazi3

7/777
__
__

7/777
__
__

7/777
__
__

تعامل غیر رسمي
Tamol1
Tamol2
Tamol3

7/111
__
__
__

7/313
__
__
__

7/919
__
__
__

نشريات علمي
Nashriat2

3
__

3
__

3
__

دانشگاه و صنعت
Uni1
Uni2
Uni3

7/113
__
__
__

__
7/921
7/939
7/113
__
7/777
7/777
__
7/399
7/911
7/997
__
3
__
7/931
7/317
7/913

7/911
__
__
__

7/113
__
__
__

7/313
__
__
__

7/912
__
__
__

به منظور بررسي رابطهی ساده بین متغیرهای پژوهش ،همبستگي صفر مرتبهی تمامي متغیرها محاسبه شد .روايى واگرا از
طريق مقايسه جذر  AVEبا همبستگي بین متغیرهای مکنون جدول  1سنجیده شده و برای هر کدام از سازههاى انعکاسي
جذر  AVEبايد بیشتر از همبستگي آن سازه با ساير سازهها در مدل باشد (چوآ و چن.)2777 ،3
جدول( )3ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا
همکاری

سازه ها

انتقال

انتقال

3

همکاری

7/233

3

کارآفريني

خدمات

نشريات

تعامل

تجاری
سازی

دانشگاه و
صنعت

جذر ()AVE
7/91
7/97
7/17

کارآفريني

7/393

7/317

3

خدمات

-7/72

7/111

-7/773

3

نشريات

7/712

7/737

7/732

-7/773

3

تعامل

7/777

7/313

7/777

7/331

-7/711

3

تجاری سازی

7/333

-7/711

-7/712

7/791

7/711

-7/711

3

دانشگاه و صنعت

7/213

7/131

7/373

7/121

7/331

7/221

-7/321

7/93
3
7/97
7/77
3

7/37

براساس مطالب عنوان شده و نتايج حاصله از خروجي نرم افزار  ،SMART-PLSجدول  1و  1نشاندهندهی آن است که ابزار
اندازهگیری (محتوی ،همگرا و واگرا) ،و پايايي (بارعاملي ،ضريب پايايي مرکب و ضريب آلفای کرونباخ) مناسب هستند.
1. Choua & Chen
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یافتههای تحقیق
برای تحلیل و سنجش مدل اين پژوهش از تحلیل دادهها به وسیلهی مدل معادالت ساختاری استفاده شد .مدليابى معادالت
ساختاری ،مدلي آماری برای بررسي روابط خطي بین متغیرهای مکنون و متغیرهای آشکار است .از طريق اين فنون
پژوهشگران مىتوانند ساختارهای فرضي (مدلها) را رد يا انطباق آنها را با دادهها تأيید کنند (باگوزی و فورنل.)3732 ،3
نرمافزار مورد استفاده در اين پژوهش برای اين تحلیل  SMART-PLSاست .اين نرمافزار ،مدلهاى معادالت ساختاری را که
دارای چندين متغیر بوده و اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و تعاملي را شامل مىشود ،مورد تحلیل قرار مىدهد .در نرمافزار
 SMART-PLSارزش  tمعنيدار بودن اثر متغیرها را بر هم نشان ميدهد .اگر مقدار  tبیشتر از  3/71باشد ،يعني اثر مثبت
وجود دارد و معنيدار است .اگر بین  +3/71تا  -3/71باشد ،اثر معنىداری وجود ندارد و اگر کوچکتر از  -3/71باشد ،يعني
اثر منفي دارد ،ولي معنىدار است .همچنین ضرايب مسیر اگر باالی  7/17باشد ،بدين معنى است که ارتباطي قوی میان دو
متغیر وجود دارد ،اگر بین  7/1تا  7/1باشند ،ارتباط متوسط و اگر زير  7/1باشند ،ارتباط ضعیفي وجود دارد (چاين.)2771 ،2

شکل ( )2نتایج ضرایب مسیر مدل های ساختاری پژوهش

1. Bagozzi, Fornell
2. Chin
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شکل ( )3نتایج معنا داری مدل های ساختاری پژوهش

پس از چند مرحله تصحیح مدل باال ،حاصل شد که اندازهگیری در حالت تخمین استاندارد و معناداری  tرا نشان ميدهد.
بنابراين ،نتايج آزمون فرضیات به دست آمده بر مبنای مدلسازی معادالت ساختاری ،در شکل  2و  1يا جدول  1نشان داده
شده است .ميتوان عنوان کرد که نتیجهی حاصل از آزمون فرضیهی اول ( همکاری تحقیقاتي بر همکاری دانشگاه و صنعت
تأثیر دارد ،با توجه به ضريب مسیر  7/117و مقدار  1/113 ،tنشان ميدهد که همکاری تحقیقاتي بر همکاری دانشگاه و
صنعت تأثیر مثبت و معنيدار و ارتباط بین آنها متوسط ميباشد .در آزمون فرضیهی دوم (خدمات تحقیقاتي بر همکاری
دانشگاه و صنعت تأثیر دارد) ،با توجه به ضريب مسیر  7/312و مقدار  2/129 ،tنشان ميدهد که تأثیر معنيداری بین
متغیرها وجود دارد ولي ارتباط بین آنها ضعیف ميباشد .در آزمون فرضیهی سوم (انتقال منابع انساني بر همکاری دانشگاه و
صنعت تأثیر دارد) ،با توجه به ضريب مسیر  7/312و مقدار  2/123 ،tنشان ميدهد که تأثیر بین متغیرها مثبت و معنيدار،
ولي ارتباط بین آنها ضعیف ميباشد .در آزمون فرضیهی چهارم (کارآفريني دانشگاهي بر همکاری دانشگاه و صنعت تأثیر
دارد) ،با توجه به ضريب مسیر  7/377و مقدار  2/211 ،tنشان ميدهد که تأثیر بین متغیرها مثبت و معنيدار ولي ارتباط بین
آنها ضعیف ميباشد .در آزمون فرضیهی پنجم (تجاری سازی مالکیت فکری بر همکاری دانشگاه و صنعت تأثیر دارد) ،با
توجه به ضريب مسیر  -7/311و مقدار  2/177 ،tنشان ميدهد که تأثیر بین متغیرها مثبت و معنيدار ولي ارتباط بین آنها
ضعیف ميباشد .در آزمون فرضیهی ششم (تعامل غیررسمي بر همکاری دانشگاه و صنعت تأثیر دارد) ،با توجه به ضريب مسیر
 7/311و مقدار  1/793 ،tنشان ميدهد که تأثیر بین متغیرها مثبت و معنيدار ولي ارتباط بین آنها ضعیف ميباشد .در
نهايت ،نتايج حاصل از آزمون فرضیهی هفتم (نشريات علمي بر همکاری دانشگاه و صنعت تأثیر دارد) ،با توجه به ضريب مسیر
 7/331و مقدار  2/113 ،tنشان ميدهد که تأثیر معنيداری بین متغیرها وجود دارد و ارتباط بین آنها ضعیف ميباشد.
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جدول( )4خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیهها
ارزش آزمون
t
1/113

سطح معني داری

میزان
تاثیر

معنيدار

متوسط

خدمات تحقیقاتي بر همکاری دانشگاه و صنعت تأثیر دارد

7/312

2/129

معنيدار

ضعیف

انتقال منابع انساني بر همکاری دانشگاه و صنعت تأثیر دارد

7/312

2/123

معنيدار

ضعیف

کارآفريني دانشگاهي بر همکاری دانشگاه و صنعت تأثیر دارد

7/377

2/211

معنيدار

ضعیف

تجاری سازی مالکیت فکری بر همکاری دانشگاه و صنعت تأثیر
دارد

-7/311

2/177

معنيدار

ضعیف

تعامل غیر رسمي بر همکاری دانشگاه و صنعت تأثیر دارد

7/311

1/793

معنيدار

ضعیف

نشريات علمي بر همکاری دانشگاه و صنعت تأثیر دارد

7/331

2/113

معنيدار

ضعیف

ضريب

مسیرها

7/117

همکاری تحقیقاتي بر همکاری دانشگاه و صنعت تأثیر دارد

بحث و نتیجه گیری
بهکارگیری نوآوری باز ،منافع بسیاری در فرايند همکاری دانشگاه و صنعت به همراه دارد .نوآوری باز ،ارتباط و افزايش تعامل و
همکاری بازيگران خارجي همچون کاربران ،مشتريان ،تامینکنندگان ،دانشگاهها و حتي رقبا جهت تبادل ايدههای نوآورانه را
شامل ميشود .اين پژوهش ،به تأثیر نوآوری باز در همکاری دانشگاه و صنعت در نمونهی آماری  297نفری اعضای هیأت
علمي دانشگاههای استان مازندران در سال  3171پرداخته است .نتايج حاصل از آزمون فرضیهها ،توسط نرمافزار SMART-
 PLSبررسي شد .نتايج تحلیل مسیر الگوی پژوهش نشان داد که نوآوری باز بر همکاری دانشگاه و صنعت تأثیر دارد ،به

طوری که همکاری تحقیقاتي بر همکاری دانشگاه و صنعت تأثیر مثبت و معنيدار و ارتباط بین آنها متوسط ميباشد و بقیه
متغیرها همچون خدمات تحقیقاتي ،انتقال منابع انساني ،کارآفريني دانشگاهي ،تجاریسازی مالکیت فکری ،تعامل غیر رسمي
و نشريات علمي بر همکاری دانشگاه و صنعت تأثیر مثبت و معنيداری دارد ،اما در جامعهی آماری اين ارتباط ضعیف مي
باشد .سطوح مختلفي از تعامالت ممکن است بین صنعت و دانشگاهیان در همکاری تحقیقاتي و خدمات پژوهشي وجود
داشته باشد .در حالي که کارآفريني دانشگاهي و انتقال منابع انساني به يک سطح متوسط از همکاری و تجاریسازی مالکیت
فکری نیاز کمتری به ايجاد رابطه دارد .انتشارات علمي و تعامالت غیررسمي ،بسته به موقعیت ،ميتواند اشکال مختلفي از
همکاری را داشته باشد .در موارد فوق ،افراد در قالب تیمي از کارگروه دانشگاهي و صنعت درآمده و با هم در پروژههای خاص
برای رسیدن به خروجيهای مشترک همکاری ميکنند .در زمینهی نوآوری باز ،روابط درون سازماني نقش اساسي را در
هدايت فرآيندهای نوآوری باز ايفا ميکنند .با اين وجود ،اين نوع از همکاری گاهي اوقات ممکن است در اجرا دشوار باشد .در
بسیاری از شرکتهای نوآور ،مديران ترجیح ميدهند همکاری موقت داشته باشند و لزوماً به اشتراکگذاری حقوق مالکیت
فکری تمايل ندارند .عالوه بر اين ،بسیاری از مديران کسب و کار ،دانش کافي در مديريت مالکیت فکری و نیازهای خود به
منظور بهبود شايستگي ندارند و اين موضوع مانع اصلي در نوآوری باز است .نتايج نشاندهندهی اين امر است که شرکتها
همچنین بر اين باورند که دانشگاه آهسته آهسته به همکاری با صنعت ميپردازد .بنابراين استفاده از واسطهها ميتواند يک راه
خوب برای رويارويي با اين موانع و تسهیل ايجاد اين نوع مشارکت باشد .واسطهها برخي از سازمانها هستند که میان شرکت
و منابع خارجي ايستادهاند .در يک نوآوری باز پويا ،شرکت نیازمند کسب مهارتهای مورد نیاز از داخل و خارج از شرکت
است .در مرحلهی اول ،شرکت در بهبود و ايجاد قابلیت نوآوری باز بر منابع داخلي شرکت تمرکز ميکنند .شرکت ميتواند از
11
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دانش و مهارت های کارکنانش استفاده کند .در روش دوم ،شرکت از منابع خارجي به منظور توسعهی تواناييهای خود
استفاده ميکند .واسطهها ميتوانند به شرکت در جمع آوری اطالعات ،انتخاب همکاران مناسب ،پیدا کردن راه حل برای
مشکالت فني و غیره کمک کنند .نقش اصلي واسطه ،ارائهی اطالعات مورد نیاز در مورد شرکای بالقوه و فرصت برای مالقات
به منظور تسهیل همکاری و هماهنگي پروژههای تحقیقاتي مشترک و همچنین ساير فعالیتهای همکاری است .همچنین
سازمانهای واسطه هزينههای جستجو و چانهزني را کاهش ميدهند.
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