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تاریخ پذیرش1393/2/22 :

چکیده

ارتباطات شبکهای ،از پایههای اساسی تشکیل اقتصادهای مبتنی بر نوآوری است .در این میان ،رویکرد نوآوری باز با
استفاده از مفهوم شبکهسازی دانشی ،سعی در ایجاد ارتباطات تعاملی بین بازیگران دانشی و صنعتی برای تبادل ایده،
فناوری و دانش در درون شبکه و کوتاهسازی مسیر توسعۀ محصول و نوآوری در محصوالت دارد .این پژوهش تالش

میکند تا با استفاده از الگوی شایستگیهای سازمانی برای نوآوری بازِ هافکبرینک و شرول ،وضعیت راهبردهای نوآوری

باز را در صنعت هوایی ایران بررسی و چالشهای پیادهسازی آن را شناسایی کند .پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و

جامعۀ آماري آن شامل  66نفر از کارشناسان و مدیران بخشهای مختلف صنعت هوایی میباشند .جهت گردآوری دادهها،
از ابزار پرسشنامه استفاده شد .در این پژوهش ،آزمون تی برای بررسی وضعیت هر یک از متغیرها و روش تاپسیس

فازی برای رتبهبندی عاملهای مؤثر بر رویکرد نوآوری باز مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد که عامل توانمندی

شبکهسازی از ب ُعد توانمندیهای مشارکتی و عاملهای شناسایی فرصتهای نوآورانه و فهم و تبادل از ب ُعد ظرفیت جذب

در شرایط نامطلوب قرار دارند ،اما بقیۀ عاملها دارای وضعیت قابل قبولی هستند .همچنین رتبهبندی عاملهای مؤثر بر
رویکرد نوآوری باز ،نشان داد که عاملهای فهم و تبادل ،شناسایی فرصتهای نوآورانه و توانمندی شبکهسازی دارای

بیشترین اهمیت و عاملهای طراحی خاص ساختار و فرآیند ،همکاری از بیرون به درون و برعکس و همکاری داخلی

دارای اولویت کمتری هستند.

واژگان کلیدی :نوآوری باز ،سازوکار بهکارگیری نوآوری باز ،شبکهسازی ،ظرفیت جذب و تاپسیس فازی
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 -1مقدمه

امروزه ،واکنش سریع و سازگار با محیط ،مسیر اجتنابناپذیری را پیش روی شرکتهای فعال در زمینۀ
فناوریهای پیشرفته 1قرار داده است .پژوهشها نشان میدهند که شرکتهای فعال در زمینۀ فناوریهای
پیشرفته ،به طور گستردهای مشغول به اجرای نوآوری باز هستند [ .]1از طرفی مهمترين دالیل نظری
برای استفاده از رویکرد نوآوری باز ،بر اقتصاد هزينۀ مبادله ،2ديدگاه منبعمحور 3و رويکرد توانمندی
پويا 4استوارند .اقتصاد هزينۀ مبادله ،بر کاهش دادن هزينه و ریسک از طریق ورود به همکاری تأکید
دارد ،در حالی که ديدگاه منبعمحور ،دستيابی به داراييهای مکمل را (چه در حالت ايستای ديدگاه
منبعمحور ،يا حالت پويای رويکرد توانمندی پويا) شيوهای برای يادگيری میداند .از طرفی دیگر فعالیت
در سازمانهایی که دارای فناوریهای پیشرفته میباشند ،به دلیل گستردگی موضوعهای دانشی و فناورانه،
بهکارگیری تحقیق و توسعۀ درونی با مشکالت زیادی روبهرو شده و سازمانها ناچار به استفاده از منابع
دانشی و فناورانه بیرونی گردیدهاند .درک چگونگی بهکارگیری نوآوری باز در سازمانهای با فناوری
پیشرفته ،در هماهنگی و یکپارچگی سیستم نوآوری باز با آن سیستمها نهفته است.
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در حقیقت ،در پیشگرفتن رویکرد نوآوری باز این نکته را روشن میسازد که سازمانها با اتکا به
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نوآوری درونی قادر به توسعه محصول و فناوریهای خود نخواهند بود و نیازمند مشارکت طیف وسیعی
از بازیگران بیرونی شامل مشتریان منحصر بهفرد تا موسسههای پژوهشی بزرگ میباشند .پژوهشها
نشان دادهاند که سازمانهایی که فرآیند نوآوری خود را هم در جهت درونمرز( 5یعنی اکتساب دانش از
گروههای بیرونی) و هم در جهت برونمرز( 6یعنی تجاریسازی فناوری و فروش آن به سایر شرکتها)
باز نمودهاند ،نسبت به سازمانهای متمرکز بر داخل به سودآوری بیشتری دست یافتهاند [ .]2هر چه تعداد
شریکهای مختلف بیرونی افزایش یابد ،عملکرد نوآوری و توسعۀ محصوالت جدید نیز افزایش خواهد
یافت [ .]3آمارا و لندری ]4[ 7معتقدند هنگامی که سازمانها با تکیه بر طیف گستردهای از منابع اطالعاتی
بیرونی کار میکنند ،احتمال اینکه محصوالت نوآورانه بیشتری توسعه دهند ،بیشتر است.
به نظر میرسد شبکهسازی ،راه حلی اساسی برای محیطهایی با سطح تردید و نامعلومی باال میباشد و
بسیاری از مراجع نیمهتوسعهیافتۀ حمایتکنندۀ نوآوری مانند دانشگاهها را میتوان از منابع افزایش توان
شبکه دانشی دانست .یک سازمان برای شبکه سازی ،نیازمند آمادهسازی و انجام برخی تنظیمات اولیه

است .پژوهشها نشان داده است که میزان باز بودن مرزهای سازمانها ،به علت نقص و عدم تکمیل
برخی زیرساختهای نوآوری و همچنین موضوعهای قانونی محدود میگردد [ .]5بنابراین استنباط
میشود که اگر سیاستهای نوآوری در راستای ایجاد عناصر مورد نیاز ولی غایب در زیرساختارها و
ویرایش زمینههای قانونی در جهت موافق شرکتهای نوآور وجود داشته باشد ،سیستم نوآوری باز را
میتوان ایجاد نمود.
در زمینۀ رویکرد نوآوری باز در سطح ایران میتوان به مطالعاتی اشاره نمود که این مطالعات بیشتر به
بررسی تأثیر رویکرد نوآوری باز بر فرآیند نوآوری ،الگوسازی و بسترسازی مورد نیاز برای استقرار
چنین رویکردی پرداختهاند و وضعیت موجود این رویکرد را در سازمانی خاص با الگوی نسبت ًا مناسب
مورد مطالعه قرار ندادهاند .از این رو ،پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت رویکرد نوآوری باز در
سازمان صنایع هوایی به عنوان یک صنعت فناوریمحور و با بهکارگیری الگوی شایستگیهای سازمانی
برای نوآوری باز انجام شده است تا با آسیبشناسی فعالیتهای مرتبط ،گامی مؤثر در جهت ارتقاء این
در این مقاله ،پس از مروری مختصر رویکرد نوآوری باز و عاملهای مؤثر بر آن در بخش بعدی ،الگوی
شایستگیهای سازمانی برای نوآوری باز در بخش دوم ،تشریح شده است .در بخش سوم نیز با توجه به
دادههای آماری بهدست آمده از نمونۀ آماری ،وضعیت رویکرد نوآوری باز مورد تحلیل قرار گرفته است
ت آنها برای سازمان رتبهبندی شده است .در بخش چهارم
و ابعاد رویکرد نوآوری باز بر اساس اهمی 
برای مقابله با چالشهای پیشرو ،پیشنهادهایی بر پایهی تحلیل وضعیت رویکرد نوآوری باز در صنعت
هوایی مورد بررسی ارائه شده است.

 -2مبانی نظری پژوهش
 -1-2رویکرد نوآوری باز
نظریۀ نوآوری باز توسط هنری چسبرو ،پروفسور دانشگاه برکلی کالیفرنیا مطرح شد .او نوآوری باز را
به عنوان ضرورتی جدید برای توسعه و سود بردن از فناوری تعریف میکند و توضیح میدهد که چطور
شرکتها در قرن بیستم در تحقیق و توسعه ،سرمایهگذاریهای سنگین میکنند .شرکتها بهترین افراد را
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رویکرد در سازمان مربوط بردارد.
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بهکار میگیرند و آنها را قادر میسازند که ایدههای نوآورانهشان را توسعه دهند ،با راهبردهایی ،داراییهای
فکری آنها را حمایت مینمایند و سود بهدست آمده را دوباره در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری میکنند.
در الگووارههای مدیریت نوآوری امروزی ،رویکرد نوآوری باز به یکی از مهمترین موضوعها تبدیل
شده است .جستجوی کلمه نوآوری باز در گوگل اسکالر 8بیش از  3میلیون نتیجه به دنبال دارد .از سویی
دیگر ،کتاب هنری چسبرو در کمتر از  7سال بیش از  1800بار مورد ارجاع قرار گرفته است [ .]6در یک
پژوهش جامع [ ]7منابع زیادی برای مفهوم نوآوری باز در گذشته یافت شده است که در قالب مفاهیمی
همچون ظرفیت جذب [ ،]8داراییهای مکمل [ ]8و همچنین بحث تقابل اکتشاف و استخراج [،]9
موضوع مشارکتدادن مشتری در فرآیندهای نوآوری [ ]10و مفهوم سندرم اینجا اختراع نشده 9مطرح
شده است [.]11
رویکرد نوآوری باز ،مدیریت نوینی را طلب میکند .سازمانهای امروزی نیازمند رسیدن به نگرشهای
متفاوتی در خصوص باز کردن درب پژوهشگاههای خود به روی بنگاههای بیرون هستند تا بتوانند
فرصتهایی را برای تبادل فناوری خلق کنند .فرصتهایی که منجر به اثربخشی بیشتر فرآیند نوآوری،
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کارآیی افزونتر سرمایهگذاریهای تحقیق و توسعهای ،و دستیابی به راههای میانبر شود .نوآوری باز بر
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اصول زیر بنا نهاده شده است [.]12
• همۀ افراد تیز و با هوش درون شرکت کار نمیکنند.
• تحقیق و توسعۀ خارجی میتواند ارزش عمدهای برای شرکت تولید نماید.
• پژوهشها برای آنکه برای شرکت سودمند باشد ،نیاز نیست که تنها از فعالیتهای داخلی شرکت ناشی
شوند.
• یک مدل کسب و کار قوی بسیار مهم است.
• نظرات خارجی مانند نظرات داخلی برای برندهشدن ضروری هستند.
• شرکت میتواند بر روی داراییهای فکری خود سرمایهگذاری نماید و هنگامی که به داراییهای فکری
دیگر شرکتها نیاز دارد ،باید آنها را تصاحب کند.
نوآوری باز در تعریف بنیادین ،بدین معناست که «ایدههای با ارزش میتوانند از درون یا بیرون شرکت
سرچشمه بگیرند و تجاریسازی آنها نیز میتواند از درون یا بیرون شرکتها باشد" (شکل ( .))1در این

الگوواره ،شرکتها ضمن باز کردن حصارهای بین دانش سازمانی با بیرون ،همزمان منافع و خطرات
را میپذیرند .در واقع شرکتها بهجای «انبار کردن فناوریها و نوآوریهای خود در پستوها" ،با به
اشتراکگذاشتن ایدهها و دانش سازمانی ،ضمن استفاده از سرچشمههای بیرونی دانش و فناوری ،فرصت
بهرهبرداری از محصول دانش سازمانی خود برای دیگران (و رقبا) را نیز فراهم میکنند.
ﻣﺮزﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎ ن
ﺑﺎزار ﺟﺪﯾﺪ

ﺑﺎزار ﻓﻌﻠﯽ

ﭘﺮوژهﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ

شکل ( :)1مدل نوآوری باز ][2
 -2-2ابعاد رویکرد نوآوری باز
با مرور ادبیات رویکرد نوآوری باز و تجربههای شرکتهایی که این رویکرد را بهطور گسترده بهکار
گرفتهاند ،میتوان سه دسته الزام برای آنها متصور بود که در ادامه تشریح خواهد شد [:]13
 -1-2-2آمادگی سازمانی
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آمادگی سازمانی شامل تمامی عاملهایی در سازمان است که به طور عمومی برای سازمانهای نوآور
وجود دارد و شامل گشودگی فرهنگی سازمان ،توانمندیهای پویا برای تغییرها و بازسازی سازمان،
طراحی خاص فرآیند و ساختار سازمان و بهبودهای فناورانه است .در ادامه به ضرورت و مفهوم هر ب ُعد

ِ
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ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﭘﮋوﻫﺶ
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اشاره میشود.
 .1گشودگی فرهنگی سازمان
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فرهنگ مستعد سازمان برای نوآوری باز بیشتر شامل عاملهای ضمنی سازمانی است .از الزامات نوآوری
باز در این حوزه میتوان به مرزهای سازمانی نفوذپذیر نسبت به محیط [ ،]15[]14راحتی ارتباط کارکنان
سازمان با افراد خارج از سازمان و جریان آزادانه اطالعات بین سازمان و محیط اشاره کرد[ .]7در ادبیات،
«فرهنگ ارتباطات باز "12شامل ایجاد و توسعۀ زبان مشترک ارتباطی ،هنجارهای رایج ارتباطی و فعال
کردن ارتباطات باز شناختی است [.]16
این عاملها نیز در فرهنگ سازمان باز 13از اهمیت باالیی برخوردار هستند:
 اعتماد به نفس سازمان ،قلمرو ایمن برای کارکنان ،که شامل ویژگیهایی از جمله؛ تحمل خطا ،اعتمادو قابلیت اطمینان است.
 فرهنگدوستانه در ایجاد دانش [ ،]17به ویژه هنگامی که از ابزار فناوری اطالعات در اشتراک ایندانش بهرهگیری میشود.
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 -وجود فضای صمیمی و اعتماد برای تعامل بین اشخاص بهطور رسمی در سازمان [.]18
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وقتی که به پیشینۀ ویژگیهای سازمانهای پیشرو در نوآوری باز توجه میکنیم ،به ر ّد پایی از تصمیمگیری
مشارکتی برخورد مینماییم .دیدگاههای مختلفی در مورد تصمیمگیری مشارکتی وجود دارد ،اما در
مجموع همۀ آنها ،دلیل مشارکت در تصمیمگیری را دریافت ایدههای جدید در جریان نوآوری معرفی
میکنند [ .]19برای استفاده از سازوکار تصمیمگیری مشارکتی ،باید سبک رهبری متناسب با آن (یعنی
مدیریت مشارکتی) ،به منظور ترویج جریان ایده از خارج سازمان به درون وجود داشته باشد.
یکی دیگر از جنبههای فرهنگ باز سازمانی ،مداومت در کسب آگاهی برای واکنشهای احساسی در
شرایط عدم اطمینان و ابهام میباشد [ .]20[]18روشن است که در مرحلۀ ایجاد و دریافت ایده(دانش)،
عدم اطمینان زیادی وجود دارد که از آن به عنوان هزینه مبادله (برای بازیابی اطالعات) و تجزیه و تحلیل
بالقوه (ارزیابی فرصتهای توسعه مدل کسب و کار) یاد میشود.
از ویژگیهای یک سازمان باز ،میتوان به توانایی بازگشت به مرحلههای قبل و کنترل و تعیین دوباره همه
چیزها یاد کرد [.]22[]21[]14

بدیهی است که برای ایجاد یک ذهنیت قوی در کارکنان ،باید قفلهای شناختی شکسته شود و فهم کاملی
از پارادایمهای فناوری شکل بگیرد [.]23
 .2توانمندیهای پویا برای تغییرات و بازسازی سازمان

14

برای مدتهای طوالنی ،تغییر سازمانی به عنوان یک منبع مهم در ایجاد مزیت رقابتی شناخته میشد
[ .]24در مطالعات اخیر در مورد بازسازی سازمان ،تمرکز اصلی بر روی قابلیتهای پویا بوده است.
بنا بر تعریف تید و همکاران (« )1997توانایی سازمان در ساخت ،ادغام و قالببندی مجدد تواناییها
و ظرفیتهای داخلی و خارجی خود در مقابل تغییرات سریع محیطی ،قابلیتهای پویایی سازمان را
تشکیل میدهند" [ .]24قابلیتهای پویا با صالحیتهای انتزاعی سازمان مساوی نیستند و ممکن از آنها
بیشتر یا کمتر باشند .این دسته از قابلیتها میتوانند یک ویژگی از یک "فرهنگ سازمانی باز" را شامل
شوند ،اما اهمیت ابعاد پویا ما را بر آن میدارد که موضوع ویژگیهای شایستگی را از موضوع توانایی و
بحث در مورد ویژگیهای مختلف ظرفیت تجدیدپذیری برای یک سازمان تحت این عنوانها میتواند
تجلی یابد:
 توانایی غلبه بر رویهها []24 توانایی سازماندهی تغییرات []17 توانایی خود سازماندهی و تجدید سازمانی []26[]24 توانایی ایجاد یادگیری جمعی (سازمانی) به طور مداوم برای دوبارهسازی هسته اصلی فرآیندهایکسب و کار [.]17
در واقع ،جنبههای پویایی تغییرات سازمانی با استفاده از مفهوم یادگیری سازمانی یا به عنوان توانایی
حفظ یک فرآیند مداوم تنظیم و جستجوی قوانین و مقررات با توجه به اهداف سازمانی [ ]26توضیح
داده میشود و یا به عنوان توانایی انجام یک فرآیند مداوم با آزمایش ،اتخاذ و یادگیری برای تعریف
محیط کسب و کار [.]20
 .3طراحی خاص فرآیند و ساختار سازمان

15

پس از بحث در مورد جنبههای ضمنی ،غیر رسمی و پنهان ویژگیهای یک سازمان باز ،الزامات اینگونه
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ظرفیتهای سازمانی جدا کنیم.

7

سازمانها در مورد جنبههای رسمی و صریحتر باید بررسی و ارائه گردد .بدیهی است که رسمیت و
صراحت در یک سازمان از ساختار سلسلهمراتبی آن سرچشمه میگیرد ،با این وجود ،ویژگیهایی که
میتوان در این رابطه برای سازمان باز در نظر گرفت ،ارتباطات جانبی بین بازیگران نوآوری به منظور
افزایش اطالعات و دانش در دسترس این بازیگران میباشد [ ،]25بدین معنی که ضروری است برای
سازمان ،یک سیستم مدیریت دانش قائل شویم که این دانش و اطالعات ضمنی یا صریح را به صورت
آزادانه در دسترس نیازمندان سازمانی قرار دهد.
همچنین نوآوری باز ،مدعی ایجاد ساختار سازمانی موقت ]27[ 16و رابطۀ متقابل کارکردی ]28[ 17است.
از آنجایی که نوآوری باز با یک شبکۀ ارتباطی بزرگ بین رشتهای سعی در ایجاد الیههای دانش بین
سازمانی دارد ،بحث در رابطه با همکاری بین بخشی به صورت کارکردی در مفهوم ایجاد دانش دارای
اهمیت میشود [ .]25از اینرو ،به منظور گسترش این ارتباطات بین رشتهای ،موارد زیر توسط نویسندگان
توصیه شده است:
 معرفی مکانهایی برای همکاری فیزیکی و مجازی []28فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال دوم ،شماره چهارم ،زمستـان 1392

 -ایجاد فضاهایی برای ارتباطات چهرهبهچهره []29[]14
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 اختصاص سیستم پاداش [.]30همچنین چرخش شغلی به منظور افزایش تنوع در زمینههای شغلی ،افزایش مهارت حل مسأله و توسعۀ
ارتباطات سازمانی به عنوان اهرمی برای نوآوری باز توصیه میشود [.]19
 .4بهبودهای فناورانه

18

عالوه بر تواناییها و ظرفیتهایی که قب ً
ال ذکر شد ،در اینجا منابع قابل رؤیت بیشتری از جمله توانایی
استفاده از روشهای تسهیلکنندۀ تفکر (برای مثال  ]23[ )TRIZو یا توانایی استفاده از فناوریهای
تعاملی و ابزار پیشرفته اطالعات (زیر ساخت فناوری) در تمام فرآیندهای ارتباطات داخلی و خارجی
قابل توضیح میباشد .در اینجا از توضیح تفصیلی اینچنین روشها و فناوریهایی اجتناب میشود و
به ذکر اهمیت و کاربرد آنها اکتفا میگردد .یکی از کاربردهای این ابزار ایجاد گروه فناوری برای توسعه
ابزارهای خاص در جهت افزایش کیفیت در شناسایی روندهای جدید مؤثر بر مزیتهای سازمان است.
از کاربردهای دیگر این ابزار میتوان به ایجاد شبکههای اجتماعی دانشی به منظور پویش نقاط داغ علم

و فناوری به عنوان یکی از منابع نوآوری باز اشاره کرد که منجر به مشارکت هر چه بیشتر در مطالعات
علوم و فناوری میشود.
 -2-2-2توانمندهای مشارکتی

19

توانمندیهای همکاری در قلب بحث نوآوری باز قرار دارند و از آن به عنوان توانایی ادغام و اهرمسازی
ِ
ظرفیت سازمانی برای نوآوری باز میتوان یاد کرد [.]31توانمندهای
عوامل سازمانی برای ایجاد توانایی و
مشارکتی دارای سه بعد کلی میباشند:
 -همکاریهای داخلی

20

 -قابلیتهای شبکهسازی

21

 -همکاری از بیرون به درون و از درون به بیرون

22

 .1همکاریهای داخلی
به بیرون .مفهوم نخست ،چالش دسترسی و استفاده از دانش با فناوری و مفهوم دوم توانایی بهرهبرداری
از دانش و فناوری خارجی برای استفادههای داخلی است [.]32در پژوهش حاضر ،در مورد این فرآیند
از دیدگاه فنّی بحث خواهد شد و سوابق سازمانهای پیشرو در استفاده از جریانهای دانش و فناوری
درونی و بیرونی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
برای موفقیت مشارکت این جریانها ،بحثهای زیادی صورت گرفته است .برخی در درجۀ اول توجه
اصلی را بر ساختار کارآمد همکاری داخلی به عنوان یک پیش شرط اساسی متمرکز میکنند و آن را به
عنوان توانایی توسعه شبکه داخلی مکمل اکتساب فناوری خارجی میدانند [ .]30برای توانمندسازی
این شبکه ،ابتدا باید تواناییهای همکاری را توسعه داد تا تبادالت دانش بین رشتهای در داخل مرزهای
ساختاری افزایش یابد .پس از آن ،باید به توسعۀ تعامالت جانبی بین اجزاء دانشی-کارکردی پرداخت
تا جریانهای دانش در سراسر مرزهای کارکردی افزایش یابد [ .]19از آنجا که تضمینی برای این امر
وجود ندارد ،بیشتر ارتباطات و تعامالت خارجی دانش و فناوری با شکست مواجه میشوند .در سازمان،
ایجاد تیم بین وظیفهای و نیروکار [ ]29[]16و یکپارچهسازی ظرفیتهای خالقیت کارکنان [ ،]18موجب
ترویج ابتکار در گروههای کاری شناختی میشود [.]25
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در ادبیات اخیر نوآوری باز ،دو مفهوم غالب هستند )1 :همکاری بیرون به درون و  )2همکاری درون

9

یکی از جنبههای فنی که باید به آن اشاره کرد دسترسی به شبکه داخلی به عنوان ابزاری برای تقویت یادگیری
و ارتباط برای پاسخگویی به مشتری ،زنجیره تأمین و فرصتهای بازاری میباشد [.]17[]16
 .2قابلیتهای شبکهسازی
یکی از ویژگیهای مورد توجه در پیشینۀ پژوهشهای شبکه در رویکرد نوآوری باز ،تعداد گرههای  23شبکه
است؛ به عنوان مثال در برخی از مطالعهها به تعداد ارتباطات بیرونی با تأمینکنندگان ،دانشگاهها و دیگر
مؤسسههای پژوهشی [ ، ]33واسطهها [ ]34و میزان قوت روابط بین بازیگران [ ]35اشاره شده است .در
حقیقت توانمندی شبکهسازی ،یک توانمندی اصلی برای سازمان در نوآوری باز میباشد [.]31
چسبرو میگوید" :از آنجاییکه همۀ افراد زیرک برای ما کار نمیکنند ،باید با افراد زیرک چه در داخل و چه
در خارج سازمان کار کنیم [ .]34در نوآوری باز ،کارکردن با شرکای نوآوری ،یک ضرورت مهم برای تبدیل
سازمان شرکتمحور به سازمان شبکه محور میباشد.
توانایی و ظرفیت عمده سازمان در ایجاد ،مدیریت ،تکامل ،حفظ و یا حتی خاتمه در شبکه نوآوری ،بیشتر
به توانایی سازمان در عوامل زیر بستگی دارد:
 راهاندازی زیرساخت و رویه برای همکاری و استاندارد کردن فرآیند اتحاد []31فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال دوم ،شماره چهارم ،زمستـان 1392

 -اهرمیکردن و ایجاد شبکهای از افراد در سازمان []36
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 توانایی ایجاد تعادل ضعف و قدرت در ارتباط بین بازیگران افقی و عمودی []38[]37 مدیریت توالیها ،اختالط یا وابستگی متقابل در شبکه []35 ایجاد شهرت و حسن نیت [ ،]19ایجاد اعتماد در شبکه [ ]16و ایجاد فرآیندها در شبکه بر اساس اعتمادبا افزایش همکاریها []30
 تحریک تعامل و همافزایی درون شبکه ( دانشگاهها ،تأمینکنندگان و مصرفکنندگان) []20[]18 تعادل ارزش و هزینه تبادالت در شبکهها []39 جلوگیری از رفتارهای فرصت طلب در شبکه []39 اهرمی کردن فرآیند خدمات واسطهای نوآوری باز برای داخل و خارج []39 تکامل مهارتهای شبکهسازی [.]20باید توجه داشت که تواناییهای شبکهسازی که در باال ذکر شده باید با تواناییها و ظرفیتهای فردی ترکیب
شوند.

 .3همکاری از بیرون به درون و از درون به بیرون
اینگونه همکاریها ،هم برای استفاده از دانش خارج از سازمان (جریان به درون) به منظور نوآوری درونی
و هم برای استفاده از نوآوری درونی (جریان به بیرون) به منظور فروش و ایجاد بازار ،دارای ارزش است و
هنگامی که با کسب و کارهای دیگر ترکیب شود ،دارای ارزش افزوده نیز میباشد [ .]32این دیدگاه دوجهته،
از دیدگاههای اساسی نوآوری باز میباشد [.]41[]40
با نگاه اجمالی به ماهیت این فرآیند دوجهته ،مشخص میشود که یکی از ویژگیهای مهم یک سازمان،
توانایی آن در همگرا کردن فعالیتهای خارجی در جهت خواستههای خود میباشد [ .]32نکته دیگر،
توانایی سازمان در ایجاد ارتباط بینابینی در شبکه نوآوری باز میباشد [ .]41مشهورترین وظیف ه این جریان
دوجهته ،مدیریت انتقال دانش و اشتراک منافع ناملموس و ایجاد توازن بین ارزشها و اعتقادات بین
قسمتهای داخلی و خارجی سازمان است [.]41
موارد زیر را میتوان به عنوان نمونههایی از توانایی سازمان در ایجاد نوآوری باز از طریق ایجاد شبکه و حفظ
 ایجاد شبکۀ داخلی و خارجی برای مشارکت علمی شناسایی موضوعهای مهم برای دو طرف در این تعامل انتقال دانش با در نظر گرفتن فرهنگ سازمان و میزان همکاری با توجه به این عامل مهم تسهیل جریان دانشی بین ذینفعان و ایجاد سازوکار یادگیری از این چرخه [.]42در قلب این جریان دو جانبه ،موارد زیر وجود دارد که سازمان برای تنظیم آنها باید برنامه منسجمی داشته
باشد؛
 شناسایی دوجانبۀ توانمندیها طراحی دوجانبۀ توانمندیها توسعۀ دوجانبۀ توانمندیها -3-2-2ظرفیت جذب سازمان و تعیین ارزش دانش سازمان

24

ظرفیت جذب ،اولین بار توسط کوهن و لوینتال 25به عنوان رویکردی نوین در یادگیری فناوری ،سازمانی
و نوآوری ،مطرح شد [ .]43کوهن و لوینتال معتقدند که توانایی یک شرکت برای شناسایی ارزش جدید،
اطالعات خارجی و جذب آن و نیز بهکارگیری آن به منظور تجاریسازی ،یک موضوع کلیدی در

ِ
نوآوری باز در صنعت هوایی ایران
بررسی و رتبه بندی عاملهای مؤثر بر سازوکار بهکارگیری رویکرد

جریان دو جهته بین خوشههای بازیگران دانست:

11

توانمندیهای نوآوری در سازمانها میباشد [ .]43بعدها آنها فهمیدند که شرکتها در بهرهبرداری از منابع
فناورانه دارای تواناییهای متفاوتی هستند ،از این رو ،مفهوم ظرفیت جذب به عنوان یکی از مشخصههای
سازمان در توانمندیهای پویا و توانمندیهای نوآورانه مورد توجه قرار گرفت .بهعالوه ،ظرفیت جذب این
مهم را توضیح میدهد که چرا شرکتها در ایجاد و اکتساب ارزش منابع داخلی از طریق بهکارگیری توسعه
فناورانه و همکاری با شرکای نوآوری متفاوت میباشند .از این رو ،ارتباط ظرفیت جذب و نوآوری باز و
دیگر حوزههای مرتبط دارای اهمیت میشوند [.]41
بدین ترتیب از نظر برخی پژوهشگران [ ،]30[]23[]16[]15ظرفیت جذب و اثربخشی تعیین ارزش دانش
در نوآوری باز دارای اهمیت بسیار زیادی میباشد .در این ادبیات ،رویکردها نسبت به فرآیند مدیریت دانش
به بخشهای زیر تقسیم میشوند؛
 شناسایی فرصتهای فناورانه]16[ 26 استخراج و تلفیق ،27شامل توانایی برای بازشناسی توانمندیهای فناورانه و دانشی داخلی و خارجی[]43[]36[]22[]20[]16
 فهم و تبادل ،28شامل توانایی جذب ،تنظیم و ادغام دانش و فناوری خارجی به توسعۀ محصول داخلیفصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال دوم ،شماره چهارم ،زمستـان 1392

[]30[]16
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 اشتراک ،انتشار و بهکارگیری ،29شامل توانایی تعیین ارزش دانش در جهت بازار [.]22ظرفیت جذب دارای دو مرحله است ،مرحلۀ اول ،ظرفیت جذب بالقوه ]19[ 30و مرحلۀ دوم ،ظرفیت جذب
تشخیص داده شده .31مرحلۀ اول شامل جذب و اکتساب دانش ،دستیابی به تالشهایی در جهت شناسایی،
اکتساب دانش خارجی جدید و بهدست آوردن دانش از منابع خارجی میباشد .مرحلۀ دوم نیز شامل انتقال
و بهکارگیری دانش با دیدگاه جدید است و نتیجۀ منطقی آن ترکیب دانش جدید و موجود و همکاری در
انتقال دانش و عملیاتی کردن آن میباشد [.]19

 -3پیشینه پژوهش

بهطور تجربی میتوان گفت نوآوری به عنوان یک اصل حیاتی برای تکتک سازمانها و شرکتها دیده
شده است .بهطور کلی نوآوری ،پدیدهای پیچیده است که نه تنها سازمانها ،بلکه سیستمهای فعل و
انفعال و تعاملی بین شرکتها و سایر سازمانها نیز درگیر آن هستند .پژوهشگران بسیاری ،رویکردهای

متفاوتی برای تقویت و بهبود فرآیند آن مطرح کردهاند .یکی از تأثیرگذارترین این رویکردها نوآوری باز
در سازمانهاست .پژوهشهای بسیاری در حوزۀ نوآوری باز انجام گرفته است که اهمیت این رویکرد
در عصر کنونی را نشان میدهد.
باقرینژاد و درجزینی ( )1392در مطالعهای به معرفی الگویی برای حرکت از نوآوری بسته به سمت
نوآوری باز پرداختند و سپس دو دسته از فرآیندهای اصلی نوآوری باز (که مربوط به دوره گذار و دوره
پس از آن هستند) را معرفی کردند .پس از آن ،اصول و عاملهای موفقیت در نوآوری باز را معرفی و
بر پایۀ آن ،الگوی کسب و کار باز را ارائه نمودهاند .آنها در نهایت چالشها و مزایای نوآوری باز برای
بنگاههای کوچک و متوسط را بیان میکنند [.]44
از مطالعات دیگری که در زمینۀ نوآوری باز انجام شده است ،میتوان به پژوهش اخوان و همکاران
( )1392اشاره نمود که رابطۀ توسعۀ نوآوری باز و موفقیت توسعۀ محصول جدید در یک سازمان
پژوهشی را بررسی کرده است .نتایج حاصل از تحلیل همبستگی میان اقدامات نوآوری باز و موفقیت
درونی ،اکتشاف بیرونی ،بهرهبرداری درونی و بهرهبرداری بیرونی) تأثیر مثبت و معنادار بر موفقیت توسعه
محصول جدید دارند [.]45
کوپر )2008( 32پیشنهاد مینماید که اصول نوآوری باز را با الگوی فرآیند مرحلۀ دروازه 33باید ادغام کرد.
در اغلب سازمانها این اصول برای توسعۀ محصولشان مورد استفاده قرار میگیرد [.]46
گرونولد و همکارن ( )2010اشاره میکنند که فعالیتهای نوآوری باز را با چارچوب الگوی مرحلههای
دروازه ادغام نمودهاند و آن را الگوی «مرحلههای دروازۀ باز "34نامیدند .آنها الگوی ارتباط بین مرحلههای
توسعۀ محصول را جهت مقابله با چالشهای مدیریتی خاص برای سازمانهای مختلفی پیشنهاد کردهاند
[.]47

 -4روش پژوهش
 -1-4الگوی مفهومی پژوهش
با توجه به مورادی که در زمینۀ ارتباط میان ابعاد رویکرد نوآوری باز بیان شد ،الگوی مفهومی این
پژوهش به صورت زیر است (شکل(.))2

ِ
نوآوری باز در صنعت هوایی ایران
بررسی و رتبه بندی عاملهای مؤثر بر سازوکار بهکارگیری رویکرد

توسعۀ محصول جدید در سازمان مورد مطالعه نشان میدهد که تمام اقدامات نوآوری باز (شامل اکتشاف

13

گشودگی فرهنگی سازمان
توانمندی های پویای تغییر و بازسازی
آمادگی سازمانی

طراحی خاص ساختار و فرایند
بهبودهای فن آورانه
همکاری داخلی

نوآوری باز

توانمندی شبکه ساز

توانمندهای مشارکتی

همکاری از بیرون به درون و بالعکس
ظرفیت جذب

شناسایی فرصت های نوآورانه
استخراج و تلفیق

فهم و تبادل
اشتراک ،انتشار و بکارگیری

شکل .2مدل مفهومی پژوهش[]47
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 -2-4گزارههای پژوهش

14

با توجه به الگوی مفهومی و هدف پژوهش ،وضعیت رویکرد نوآوری باز در سه مؤلفۀ آمادگی سازمانی،
ظرفیت جذب و توانمندیهای مشارکتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت .در مرحلۀ بعد ،بر اساس
وضعیت هر یک از مؤلفهها ،متغیرها و عاملهای مؤثر بر آنها رتبهبندی خواهند شد .پرسشهای پژوهش
به شرح زیر هستند:
پرسشهای اصلی:
 .1وضعیت آمادگی سازمان برای در پیشگرفتن رویکرد نوآوری باز در صنعت هوایی ایران چگونه است؟
 .2وضعیت ظرفیت جذب برای در پیشگرفتن رویکرد نوآوری باز در صنعت هوایی ایران چگونه است؟
 .3وضعیت توانمندیهای مشارکتی برای در پیشگرفتن رویکرد نوآوری باز در صنعت هوایی ایران
چگونه است؟
پرسش فرعی:
 .1رتبهبندی متغیرها و عاملهای مؤثر بر سازوکار بهکارگیری رویکرد نوآوری باز در صنعت هوایی
ایران چگونه است؟

 -3-4نمونه
قلمرو مکاني پژوهش ،صنعت هوایی کشور است که شامل مراکز پژوهشی ،دفترهای طراحی ،صنایع،
مراکز تعمیرونگهداری ،ستادهای مدیریت پژوهشهای هوایی است .جامعۀ آماری شامل کارشناسان و
مدیران نهادهای صنعتی و پژوهشی هوایی ،طراحان ارشد و طراحان ،مدیران نهادهای تعمیر و نگهداری
وسایل نقلیه و تجهیزات هوایی ،و مدیران بخش خصوصی هوایی(اعضای اتحادیۀ هوافضایی) مرتبط
با امر مدیریت فناوری و نوآوری با حداقل درجه تحصیلی کارشناسی و  5سال تجربه در سازمان مورد
مطالعه هستند .در این پژوهش براي تعيين حجم نمونه از فرمول ( )1استفاده شده است.
2

NZ α pq

()1

2

2

2

ε ( N 1)  Z α pq

n

2

طبق فرمول ،تعداد نمونه  61نفر محاسبه شد .پژوهشگر با روش نمونهگیری طبقهای ،تعداد  70پرسشنامه
توزيع كرد كه از اين تعداد  66پرسشنامه جمعآوري شد.
با توجه به شکل شماره ( )3میتوان دید که سطح تحصیالت و رشتۀ تحصیلی نمونۀ آماری پژوهش به
ترتیب شامل  41درصد کارشناسی ارشد 33 ،درصد کارشناسی و  26درصد دکتری میباشد.
ت پرسششوندگان پژوهش نشان داده شده است ،همانطور که میتوان
در شکل شماره ( )4نیز نوع فعالی 
دید درصد افراد با توجه به نوع فعالیتشان به ترتیب  0.45درصد دارای فعالیتهای مدیریتی0.31 ،
درصد شاغل در فعالیتهای پژوهشی و بقیه در دو حوزۀ فعالیت ساخت و تولید ،سیاستگذاری و
آموزشی میباشند.
 -4-4دادهها و مقیاس اندازهگیری
به منظور جمعآوري دادهها و اطالعات مورد نیاز ،پرسشنامهای شامل  17پرسش بر اساس طيف
پنج گزينهاي ليکرت طراحی شد.پرسشنامۀ ابتدایی ،بر اساس ادبیات پژوهش طراحی گردید و در

ِ
نوآوری باز در صنعت هوایی ایران
بررسی و رتبه بندی عاملهای مؤثر بر سازوکار بهکارگیری رویکرد

87  1.962  0.5  0.5
83.5548

 61
2
2
0.07 (87 - 1)  1.96  0.5  0.5
1.3818

n

15

رشته تحصیلی
رشته تحصیلی
علوم پایه
علوم پایه
%5
علوم انسانی
%5
علوم انسانی
% 30
% 30

سطح تحصیالت
سطح تحصیالت
فنی و

دکتری

لیسانس
لیسانس
% 26
%33
% 26
%33
فوق لیسانس
فوق لیسانس
% 41
% 41

فنی و

مهندسی
مهندسی
% 65
% 65

دکتری

شکل ( :)3سطح تحصیالت و رشته تحصیلی
آموسشی

پژوهشی

ساخت و تولید

مدیزیتی

سیاستگذاری

0/ 45
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0/ 31

16

0/ 04

0/ 12
0

شکل ( :)4نوع فعالیتهای نمونه آماری پژوهش
ادامه با استفاده از نظر خبرگان و اساتید دانشگاهی که در حوزههای مدیریت فناوری ،آیندهنگاری و
پیشبینی فناوری و صنایع هوایی تخصص داشتهاند ،اصالح شد .در مرحله پایانی برای سنجش پایایی
پرسشنامهها ،روش محاسبۀ آلفاي کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت .براي سنجش ميزان اطمينان يا پايايي
پرسشنامههای این پژوهش ،تعداد  33پرسشنامه در جامعۀ پژوهش توزیع شد و میزان آلفاي کرونباخ
آنها توسط نرمافزار  SPSSمورد ارزيابي قرار گرفت .ميزان آلفاي كرونباخ حاصل از  33پرسشنامه
تكميل شده در مرحله نخست  0.951بهدست آمد كه اين ميزان براي تائيد قابليت اطمينان يا پايايي
پرسشنامه مورد بررسي كفايت ميكند.

0.45
0.31
0.12

 -5-4روش تجزیه و تحلیل دادهها
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها جهت بررسی وضعیت رویکرد نوآوری باز در صنعت هوایی ،ابتدا آزمون
ت هر یک از این عاملها با توجه به وضعیت عاملهای مؤثر بر رویکرد
تی 35اجرا شد و سپس اولوی 
نوآوری باز با استفاده از نرم افزار تاپسیس مشخص گردید.

 -5تجزیه و تحلیل يافتهها
 -1-5بررسی پرسش اول پژوهش
جهت بررسی پرسش اول پژوهش ،از آزمون تی با فرض (عملکرد مطلوب )µ>3 :استفاده گردید ،نتایج
بهدست آمده از این آزمون (جدول( ))1نشان میدهد که مولفۀ آمادگی سازمانی برای بهکارگیری رویکرد
نوآوری باز از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

ارزش تست = 3
مولفه

متغیرها

آماره

سطح معناداری متوسط انحراف

سطح معناداری %0.95

آزمون
فرض

آمادگی سازمانی

حد پائین

حد باال

گشودگی فرهنگی سازمان

0.523

0.603

0.0483

-0.1366

0.233

تأیید

توانمندیهای پویای تغییر و بازسازی

0.299

0.766

0.0322

-0.1833

0.2478

تأیید

طراحی خاص ساختار و فرآیند

1.324

0.191

0.1393

-0.0712

0.3478

تأیید

بهبودهای فناورانه

1.217

0.228

0.1639

-0.1056

0.4332

تأیید

در شکل ( )5شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بر اساس نتایج آزمون نشان داده شده است.
 -2-5بررسی پرسش دوم پژوهش
جهت بررسی پرسش دوم پژوهش ،نیز از آزمون تی با فرض (عملکرد مطلوب )µ>3استفاده گردید.
نتایج بهدست آمده با توجه به (جدول ( ))2نشان میدهد ،دو متغیر همکاریهای داخلی و همکاری از

ِ
نوآوری باز در صنعت هوایی ایران
بررسی و رتبه بندی عاملهای مؤثر بر سازوکار بهکارگیری رویکرد

جدول ( :)1خروجی آزمون تی برای مولفه آمادگی سازمانی

17

گشودگی فرهنگی

6

وضعیت مطلوب

4

وضعیت موجود

2

توانمندی های پویای تغییر و

0

بازسازی

بهبودهای فناورانه

طراحی خاص ساختار و
فرآیند

شکل ( :)5شکاف وضعیت موجود و مطلوب آمادگی سازمانی
بیرون به درون و بالعکس وضعیت مناسبی دارند ،اما متغیر توانمندی شبکهسازی وضعیت خوبی ندارد و
بنابراین سازمان مورد مطالعه ،در ایجاد شبکه و شناسایی و سازماندهی افراد خارج از سازمان (که دارای
دانش یا فناوری مورد نیاز سازمان هستند) ضعیف است .از این رو ،سازمان مورد بررسی نیازمند ایجاد

18

تا هم از نوآوری و دانش خارجی استفاده کند و هم از حمایت پژوهشی برای پروژههای سازمانی از نظر
ایده و نوآوری با بهرهگیری از توان شبکۀ خارجی بهره ببرند.
شکاف وضعیت موجود و مطلوب مولفه توانمندی مشارکتی در شکل ( )6نشان داده شده است.
جدول ( :)2خروجی آزمون تی برای ب ُعد توانمندیهای مشارکتی
ارزش تست = 3
سطح معناداری %0.95
حد پائین

حد باال

آزمون
فرض

0.478

0.09677

-0.3677

0.1741

تأیید

0.27869

0.0728

0.4845

رد

0.03333

-0.1552

0.2219

تأیید

مولفه

متغیرها

توانمندیهای مشارکتی
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سازوکاری نظاممند و مناسب برای شناسایی ،ایجاد و سازماندهی شبکههای دانشی خارج از خود میباشد

همکاری داخلی

-0.714

توانمندی شبکهسازی

2.708

0.009

همکاری از بیرون به درون و بالعکس

0.354

0.725

آماره

سطح معناداری متوسط انحراف

همکاری داخلی
5
4
3
2
1

وضعیت مطلوب
وضعیت موجود

همکاری از بیرون به درون

توانمندی شبکه سازی

و بالعکس

شکل ( :)6شکاف وضعیت موجود و مطلوب توانمندیهای مشارکتی
 -3-5بررسی پرسش سوم پژوهش
در پایان برای ارزیابی وضعیت مولفۀ ظرفیت جذب نیز از آزمون تی استفاده شد .خروجی این آزمون
نشاندهندۀ ضعیف بودن متغیرهای "شناسایی فرصتهای نوآورانه مرتبط با کسب و کار سازمانها"
محصوالت" است .ولی متغیرهای "استخراج و تلفیق دانش و فناوری درونی و خارجی برای توسعۀ
محصول و اکتساب محصوالت جدید" و "اشتراک ،انتشار و بهکارگیری دانش و فناوری در جهت
ارزش آفرینی محصول برای بازار" وضعیت مناسبی دارند (جدول (.))3
شکل ( )7با توجه به نتایج آزمو ن انجام شده ،ترسیم گردیده است و شکاف وضعیت موجود و مطلوب
جدول ( :)3خروجی آزمون تی برای ب ُعد ظرفیت جذب
ارزش تست = 3
مولفه

متغیرها

آماره

سطح معناداری متوسط انحراف

سطح معناداری %0.95

آزمون
فرض

ظرفیت جذب

حد پائین

حد باال

شناسایی فرصتهای نوآورانه

3.592

0.001

0.37705

0.1671

0.5870

رد

استخراج و تلفیق

1.626

0.109

0.18333

-0.0422

0.4089

تأیید

فهم و تبادل

4.040

0.000

0.43333

0.2187

0.6480

رد

اشتراک ،انتشار و بکارگیری

1.054

0.296

0.09836

-0.0883

0.2850

تأیید

ِ
نوآوری باز در صنعت هوایی ایران
بررسی و رتبه بندی عاملهای مؤثر بر سازوکار بهکارگیری رویکرد

و "فهم و تبادل ارزش ایدهها و فناوری خارج سازمان و بهرهگیری از آن در زنجیرۀ ارزش آفرینی

19

را در مؤلفۀ ظرفیت جذب نشان میدهد
وضعیت مطلوب

6

وضعیت موجود

4

2
0

شکل( :)7شکاف وضعیت موجود و مطلوب ظرفیت جذب
 -4-5بررسی سوال چهارم پژوهش
جهت رتبهبندی متغیرهای هر مؤلفه از فن تاپسیس که یکی از رایجترین فنون تصمیمگیری
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چند معیاره میباشد ،استفاده شد .جدول ( )4خروجی حاصل از این رتبهبندی را نشان میدهد.

20

بر اساس تحلیلهای صورت گرفته در بخش اولویتبندی متغیرها و عاملهای مؤثر ،میتوان بیان
داشت که متغیرهای «فهم و تبادل» و «شناسایی فرصتهای نوآورانه» از مؤلفۀ ظرفیت جذب و
«توانمندی شبکهسازی» از مولفه توانمندی مشارکتی دارای بیشترین اهمیت در بین متغیرها هستند .با
این تحلیل ،متغیرهایی که دارای اهمیت کمتری نسبت به سایرین هستند به ترتیب شامل «همکاری
داخلی»« ،همکاری بیرون به درون و بالعکس» و «طراحی خاص ساختار و فرآیند» میباشند .در
تحلیل این اولویتبندی میتوان گفت از آنجاییکه در سالهای اخیر ،سازمانهای صنعت هوایی
اقدام به بسترسازی و ایجاد زیرساختهای الزم برای درپیش گرفتن رویکرد نوآوری باز نموده و
به دنبال هماهنگ کردن ساختار و فرآیندهای سازمانی خود با این رویکرد بودهاند ،متغیر طراحی
خاص ساختار و فرآیند وضعیت خوبی دارد (جدول ( .))3از سوی دیگر ،مدیران این صنعت به
دلیل اهمیت نوآوری در آن (با توجه به ماهیت فناوری -دانش محور بودن صنعت) ،لزوم در پیش-
گرفتن رویکرد نوآوری باز را درک کردهاند و فراهم کردن الزامات آن را نیز (مانند ایجاد بستری

جدول ( :)4رتبهبندی متغیرها با استفاده از تاپسیس فازی
رتبه

متغیرها

Cci

فاصله تا ايده آل مثبت فاصله تا ايده آل منفي

2

شناسایی فرصتهای نوآورانه

0.5681

0.0121

0.0172

3

توانمندی شبکهسازی

0.56377

0.01295

0.0167

4

بهبودهای فناورانه

0.5132

0.0151

0.016

5

اشتراک ،انتشار و بکارگیری

0.512633

0.0143

0.015

6

توانمندیهای پویای تغییر و بازسازی

0.5109

0.0139

0.0145

7

گشودگی فرهنگی سازمان

0.51085

0.095

0.01515

8

استخراج و تلفیق

0.5039

0.0146

0.0149

9

طراحی خاص ساختار و فرآیند

0.50055

0.01458

0.01495

10

همکاری از بیرون به درون و بالعکس

0.4708

0.01556

0.0139

11

همکاری داخلی

0.4551

0.0164

0.0137

برای همکاری درون و بیرون سازمانها (شبکه دانشی -فناوری)) در دستور کار خود قرار دادهاند.
در پایان وضعیت متغیر «همکاری داخلی» به دلیل اجرای سیستمهای مدیریت دانش در گوشه و کنار صنعت
هوایی و ایجاد و هماهنگی در آن ،موجب بهبود وضعیت همکاری درون سازمانی در صنعت هوایی شده است.
به طور کلی ،برای تحلیل سه اولویت اول میتوان گفت به این دلیل که صنعت هوایی در ابتدای راه در
پیش گرفتن رویکرد نوآوری باز است و هنوز سازمانها ،توانمندی ایجاد و شناسایی شبکههای دانش
و فناوری خارج از خود را ندارند ،از روند بعضی از فناوری و دانشهای مورد نیاز خود و در نتیجه،
نوآوریهای فناورانه بیرونی بیاطالع ماندهاند .گواه چنین ادعایی را میتوان در ضعف متغیرهای
«شناسایی فرصتهای نوآورانه» و «فهم و تبادل چنین نوآوریها و فناوریهای خارجی» مشاهده نمود.
با توجه به تحلیلهای صورت گرفته میتوان بیان کرد که صنعت هوایی نیازمند شناسایی و ایجاد
شبکههای نوآوری برای شناسایی فناوریها ،دانشها و نوآوریهای خارج خود و همچنین بهکارگیری
آن در فرآیند توسعه و اکتساب محصوالت خود است.

ِ
نوآوری باز در صنعت هوایی ایران
بررسی و رتبه بندی عاملهای مؤثر بر سازوکار بهکارگیری رویکرد

1

فهم و تبادل

0.574

0.0128

0.0172
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 -6نتیجهگیری
امروزه ،با کوتاه تر شدن چرخۀ عمر کاالها و فناوری به کار گرفته شده در آن ها ،مقولۀ نوآوری اهمیت
روزافزونی به ویژه در صنایع با فناوری پیشرفته ،مانند صنایع هوایی پیدا کرده است .نوآوری باز عبارتست
از استفادۀ هدفمند از جریان رو به داخل و نیز رو به خارج دانش فنی به منظور افزایش سرعت روند
داخلی نوآوری و گسترش بازار برای استفاده خارجی از نوآوریها .نوآوری باز موجب تعامل بیشتر میان
فعاالن این عرصه نظیر بنگاهها ،شبکۀ تأمینکنندگان و مشتریان میشود .این پژوهش ،با توجه به اهمیت
چنین رویکردی در صنعت هوایی ،متغیرها و عاملهای مؤثر بر سازوکار بهکارگیری رویکرد نوآوری باز
را مورد بررسی قرار داد .بدین منظور با توجه به الگوی مورد استفادۀ این رویکرد ،سه مؤلفۀ آمادگی
سازمانی ،توانمندیهای مشارکتی و ظرفیت جذب را از طریق سنجش وضعیت متغیرها و عاملهای
مؤثر بر این سه مؤلفه مورد بررسی قرار داد .نتایج بهدست آمده نشان میدهد که به غیر از متغیرهای
«فهم و تبادل»« ،شناسایی فرصتهای نوآورانه» و «توانمندی شبکهسازی» ،سایر متغیرها از وضعیت نسبت ًا
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مناسبی برخوردار هستند .اولویتبندی متغیرها وضعیت صنعت هوایی نشان داد که متغیرهای «فهم و
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تبادل»« ،شناسایی فرصتهای نوآورانه» و «توانمندی شبکهسازی» اهمیت زیاد و متغیرهای «طراحی خاص
ساختار و فرآیند»« ،همکاری از بیرون به درون و بالعکس» و «همکاری داخلی» اهمیت کمتری نسبت به
بقیه متغیرها دارند.
با توجه به تحلیلهای صورتگرفته ،برای بهبود وضعیت در پیش گرفتن و تثبیت رویکرد نوآوری باز در
صنعت هوایی ،پیشنهادهای زیر ارائه میشوند:
 .1شناسایی افراد متخصص و همکاران صنعتی خارج از سازمان به تفکیک حوزههای دانشی
 .2ایجاد بستری برای همکاری با شبکههای دانشی مانند دانشگاهها و مراکز پژوهشی با رویکرد ایجاد شبکه
 .3تسهیل ارتباطات دانشی و فناوری با برگزاری همایش علمی و شناسایی افراد مهم هر حوزه دانشی از طریق
این نوع فعالیت ها
 .4ایجاد سازوکاری بهمنظور شناسایی نوآوری های فناورانه ای خارج سازمانی و ایجاد فرآیند برای تحلیل

روندهای نوآوری و کسب فناوری های مرتبط با کسب و کار حوزه های مربوط در صنعت
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