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چکیده
در شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،بهدلیل تغییرات پرشتاب فناوری و چرخة کوتاه عمر فناوریها ،نوآوری
اهمیت شایانتوجهی دارد .هدف از این پژوهش شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در
شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و بهصورت کمی و با استفاده از
روش دلفی انجام گرفته است .پس از مطالعة متون متعدد 11 ،عامل و  57شاخص متناسب با شرایط این شرکتها در کشور
شناسایی شد .جامعة آماری /پانل دلفی شامل  24نفر از متخصصان فناوری اطالعات و ارتباطات و نوآوری میشود که
براساس تحصیالت و تجربیات شغلی و به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .جمعآوری دادهها از طریق پیمایش
پرسشنامه در قالب طیف پنج گزینهای لیکرت و تحلیل دادهها براساس آزمون ناپارامتری  Wکندال مطابق با روش دلفی و
با استفاده از نرمافزار تحلیل آماری  SPSS18انجام گرفت .عوامل و شاخصهای مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در این
شرکتها اولویتبندی شدند .این عوامل جستوجو و جذب دانش خارجی ،مدیریت ،چالشها و رقابتهای ایده،
مشارکت مشتریان ،بستر کاری مشارکتی ،شبکهسازی و فرهنگ اشتراک دانش ،همکاری ،انتقال دانش و فناوری به خارج
از شرکت ،مشارکت کارکنان ،ایجاد کسبوکار خطرپذیر و برونسپاری بودند .سپس مقدار ضریب تطابق کندال 0/719
بهدست آمد که نشاندهندة توافق قوی بین اعضای پانل و شرط الزم برای خاتمة دورهای دلفی است.
واژههای کلیدی :نوآوری باز ،رویکردهای نوآوری باز ،موفقیت نوآوری باز( ،زیرا از لحاظ مفهومی دارای سلسله
مراتب هستند) ،شرکتهای  ،ICTروش دلفی
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مقدمه
کسبوکارهایی که در بازارهای پویای کنونی فعالیت میکنند ،با چالشهای همیشگی برای
رسیدن به موفقیت مواجه هستند

)et al., 2012

 .(Bigliardiدرگذشته ،سازمانها بیشتر

فعالیتهای نوآورانة خود را درون شرکت اجرا میکردند و از آن بهعنوان دارایی راهبردی
خود حفاظت میکردند و در برخی صنایع ،ایدههای نوآورانة شرکتها ،مرز و محدودة ورود
به بازار بود ( ،)Chesbrough, 2003اما امروز الگوی نوآوری باز در عرصة نوآوری ظهور کرده
است ،زیرا شرکتها به این نتیجه رسیدهاند که نهتنها همة ایدههای خوب از درون سازمان
نشأت نمیگیرد ،بلکه تمام ایدههای خوب خلقشده در داخل شرکت فقط با اتکا به کانالهای
بازاری شناختهشده و جاری شرکت در بیرون بهصورتی موفقیتآمیز بازاریابی میشوند
(& Crowther, 2006

 .)Chesbroughبرایناساس ،شرکتها میتوانند از ایدهها ،فناوریها و

مسیرهای خارجی برای دستیابی به بازار بهمنظور پیشبرد پروژههای نوآوری خود استفاده کنند.
در این رویکرد ،عالوهبر ورود به بازار از طریق کانالهای توزیع خود شرکت ،کاالها و
خدمات نیز بهصورت پروژههای نوآوری به روشهای گوناگونی همچون شرکتهای زایشی
یا واگذاری امتیاز ،تجاریسازی میشوند

(2008

1

 .)Herzog,درنتیجه ،شرکتها درصورت

تداوم رویکرد نوآوری بسته ،در تأمین منابع مالی ،نوآوری سازمانی ،خلق و دستیابی به
ایدههای جدید و بهرهبرداری از آنها ،دسترسی به کانالهای ارتباطی با بازارهای جدید،
رقابت پویا با رقبا ،برآوردهکردن نیازهای مشتریان بالقوه و بالفعل ،ارتقای سطح فناوری ،کسب
دانش بیرونی و امتیازات رقابتی با مشکالت زیادی مواجه میشوند ( .)Reed et al, 2012در
سالهای اخیر ،پژوهشهای متعددی در کشور در حوزه نوآوری باز در زمینههای مختلف از
جمله در شرکتهای کوچک و متوسط ) ،(SMEپارکهای علم و فناوری و سازمانهای
دانشبنیان صورت گرفته است که میتوان به پژوهش میرفخرالدینی و همکاران ( )1394در
پارکهای علم و فناوری اشاره کرد .پژوهش حاضر بهمنظور شناسایی و اولویتبندی عوامل
مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات 2انجام گرفته است.
1. Spin-off
)2. Information and Communication Technology (ICT
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این شرکتها بهدلیل اهمیت در توسعة علمی و فناوری کشور و بهمنظور تجاریسازی ایدهها و
دانش از طریق ارائة محصوالت و خدمات جدید ،ارتقای محصوالت و خدمات قبلی به کمک
فعالیتهای تحقیق و توسعة مشترک و نیز حفظ و خلق مزایای رقابتی پایدار ،در حوزههای
تعیینشده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایران برای مطالعه انتخاب شدهاند.
حوزههای مورد بررسی نرمافزار ،سختافزار ،امنیت فضای تبادل اطالعات ،افزایش آمادگی
الکترونیکی ،توسعة اینترنت و توسعة فناوری اطالعات هستند .علیرغم پژوهشهای
صورتگرفته در زمینة نوآوری باز در کشور ،تاکنون پژوهشی در این حوزه انجام نگرفته
است .پژوهش پیش رو درنظر دارد به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات کدماند؟
اولویتبندی عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در این شرکتها چگونه است؟
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
نوآوری باز

نوآوری یکی از اصلیترین منابع مزیت رقابتی در محیط درحال تغییر درنظر گرفته میشود
)& Picken 2000

 .(Dessسازمانها درصورتیکه بخواهند در عرصة رقابت باقی بمانند ،باید

قابلیت انطباقپذیری و نوآوری سریع را در خود توسعه دهند .در پارادایم بسته ،شرکتها
نوآوریها را درون خود شرکت و از طریق فناوریها و منابع داخلی خود توسعه میدادند و
سپس آنها را تجاریسازی میکردند

(2012

 .)Cornell,نوآوری بسته دیدگاهی است که

موفقیت را درگرو اِعمال کنترل میداند .براساس این دیدگاه ،شرکتها باید ایدههای ویژة خود
را بیفزایند ،سپس آنها را توسعه دهند ،بسازند و به بازار ببرند ،توزیع کنند ،تأمین مالی کنند و
خدمات پس از فروش آنها را ارائه دهند .این پارادایم از شرکتها میخواهد بهشدت خودکفا
باشند ،زیرا نمیتوان از کیفیت و دسترسی به ایدههای دیگران اطمینان یافت (

Chesbrough,

 .)2006چِسبرو ( )2003عوامل فروپاشی پارادایم نوآوری بسته و ورود به دوران نوآوری باز را
افزایش دسترسی به کارگران ماهر و جابهجایی بیشتر آنها ،بازار سرمایهگذاری خطرپذیر،
گزینههای بیرونی برای ایدههای بدون استفادة شرکت و توان فزایندة تأمینکنندگان بیرونی
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میداند .نوآوری باز پارادایمی است که جریانهای مختلف مانند مدیریت زنجیرة تأمین،
اتحادهای راهبردی ،شبکهها ،یادگیری دوجانبه یا یادگیری بهرهبرداری و اکتشافی را ادغام
میکند ( .)Van de Vrande & De Man, 2011صنایعی که محتوای باالی فناوری دارند و در
آنها پیشرفتهای فناوری سریعتر است ،به شیوههای نوآوری باز ،به اشتراکگذاشتن دانش و
جذب فناوری از سیستم تمایل بیشتری دارند ) .(Bigliardi et al., 2012تغییرات سریع فناوری،
افزایش هزینة نوآوری و رقابت روزافزون در معرفی محصوالت و خدمات جدید به بازار و کوتاه
شدن چرخة عمر محصوالت و فناوریها به افزایش هزینههای نوآوری و رقابت روزافزون در
معرفی محصوالت و خدمات جدید به بازار منجر شده است که موجب افزایش نیاز سازمانها به
تعامل با محیط و ذینفعان خارجی شده است ).(Felin & Zenger, 2014
رویکردها و روشهای اجرای نوآوری باز

چسبرو و کراودر )2006( 1نوآوری باز را در دو بعد تعریف کردهاند:
 .1نوآوری باز واردشونده (خارج به داخل) :کسب فناوریهای خارجی ،ایدهها و دانش به
درون شرکتها از طریق قراردادهای تحقیق و توسعه ) ،(R&Dهمکاری با دانشگاهها ،دریافت
مجوز از سایر شرکتها ،تملک و ادغام؛  .2نوآوری باز خارجشونده (داخل به خارج) :انتقال
فناوری ،ایدهها و دانش به شرکتهای خارجی و بهرهبرداری تجاری از طریق اعطای مجوز به سایر
شرکتها ،مشارکتهای انتفاعی ،سرمایهگذاریها و شرکتهای زایشی

)& Chesbrough

 .(Crowther, 2006گاسمن و همکاران ( )2010سه فرایند اساسی نوآوری باز را مشخص کردند:
داخل به خارج ،خارج به داخل و ترکیبی .در فرایند داخل به خارج ،سازمان سود خود را با انتقال
ایدههای داخلی به خارج از شرکت و فروش مالکیت فکری کسب میکند .در فرایند خارج به
داخل ،سازمانها دانش خود را از جریانهای دانش ورودی از سوی تأمینکنندگان ،مشتریان یا
سایر فعاالن بازار و ادغام دانش داخلی شرکت با دانش واردشده توسعه میدهند و در فرایند
ترکیبی ،سازمانها از فرایندهای خارج به داخل و نیز داخل به خارج همزمان و از طریق اتحاد،
همکاری و سرمایهگذاریهای مشترک استفاده میکنند ) .(Gassmann et al., 2010نوآوری باز
1. Chesbrough & Crowther
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بهعنوان اکتشاف فناوری و بهرهبرداری از فناوری نیز مطرح میشود .نوآوری باز واردشونده یا
اکتشاف فناوری ،بهدستآوردن فعالیتهای نوآوری و منافع آنها از منابع خارجی دانش است.
نوآوری باز خارجشونده یا بهرهبرداری از فناوری بیان میکند شرکتها در جستوجوی
شرکتهای خارجی هستند که مدلهای کسبوکار آنها برای تجاریسازی یک فناوری معین
مناسب است .بیشترین اکتشاف فناوری در شبکهسازی خارجی ،برونسپاری تحقیق و توسعه،
شرکای خارجی ،کسب مجوز مالکیت فکری از خارج شرکت و مشارکت مشتریان و بیشترین
بهرهبرداری از فناوری در ایجاد کسبوکار خطرپذیر ،صدور مجوز مالکیت فکری به بیرون از
شرکت و مشارکت کارکنان است ) .(Van de Vrande et al., 2009دالندر و گَن ( )2010برای
انطباق شرکتها با رویکرد نوآوری باز ،چهار نوع رویة بازبودن را شناسایی کردهاند .1 :آشکار:
این نوع از بازبودن نشان میدهد شرکتها چگونه بدون داشتن پاداش مالی آنی و درصدد دستیابی
به منافع غیرمستقیم بهعنوان شرکت کانونی ،منابع داخلی خود را آشکار میکنند؛  .2فروش :این
نوع اشاره دارد به اینکه چگونه شرکتها اختراعات و فناوریهای خود را از طریق فروش یا صدور
مجوز به منابع خارج از سازمان ،در سایر سازمانها تجاریسازی میکنند؛  .3منبعیابی :این نوع اشاره
دارد به اینکه چگونه شرکتها میتوانند از منابع خارجی نوآوری استفاده کنند؛  .4اکتساب :این
نوع بیانگر بهدستآوردن ورودی به فرایند نوآوری از طریق بازار است( .

Dahalander & Gann,

 )2010جاکوبفوئربورن ( )2014مدلی از نوآوری باز را ارائه داد که موجب نوآوری از طریق تولید
یا ارائة خدمت میشود .ارکان این مدل عبارتاند از .1 :استفاده از دانش بهروز و بهترین رویهها؛
 .2استفادة کارآمد از سیستمهای مدیریت دانش؛  .3استفاده از ابزارهای هوش تجاری شامل
امکانات وب  ،2وبسرویسها و شبکههای اجتماعی؛  .4مشتریان و سیستم مدیریت تجربة مشتری؛
 .5همکاری نزدیک با دانشگاهها؛  .6دستیابی به یک بستر کاری مشارکتی در هر زمان و در هر
جایی که از طریق رایانش ابری پیادهسازی شده است ) .(Jacobfeuerborn, 2014میشلینو و همکاران
( )2014رویکردی ارائه دادند که دربرگیرندة پنج مدل همکاری ،برونسپاری ،صدور مجوز،
تجارت و الحاق است (Michelino et al., 2014).بیگلیردی و همکاران ( )2012بیان کردهاند بدون
درنظرگرفتن جهت جریان دانش ،نوآوری باز به استفادة گسترده از روابط ،با هدف دریافت دانش
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از محیط خارجی و تجاریسازی دانش توسعهیافتة داخلی داللت میکند .آنها جریانهای خارج
به داخل و داخل به خارج دانش و ارتباطهای خارجی شرکت را با دانشگاهها و مراکز تحقیق،
مشاوران ،مشتریان ،سایر شرکتها ،تأمینکنندگان ،رقبا و اقدام مخاطرهآمیز معرفی کردند.
( )Bigliardi et al., 2012لیچتنتالر و ارنست ( )2009بیان کردهاند تا جاییکه به مدیریت مرزهای
شرکت و محدودة اقدامات نوآوری باز مربوط است ،مدیران باید برای سازماندهی مشارکت
نوآورانه تصمیمهای مهمی اتخاذ کنند .1 :کسب دانش :تصمیمگیری درمورد ساخت یا خرید
دانش؛  .2یکپارچهسازی دانش :تصمیمگیری درمورد ادغام یا ارتباط دانش؛  .3بهرهبرداری از
دانش :تصمیمگیری درمورد حفظ یا فروش دانش و مدیریت داخلی یا خارجی آنLichtenthaler ( .

 )& Ernst, 2009کراوس و همکاران ( )2012رویههای نوآوری باز را بسترسازی ،رقابتهای ایده،
تحلیل از دیدگاه مشتری ،همکاری ،شبکههای نوآوری ،واسطههای نوآوری ،مشتریان پیشرو،
دریافت مالکیت فکری یا مجوز فناوری از سایر شرکتها یا تملک آنها و دادن مالکیت فکری یا
صدور مجوز به سایر شرکتها یا فروش آنها تعیین کردهاند (.)Kraus et al., 2012
حجازی و دیوساالر ( )1392دریافتند با توجه به وجود محصوالت و خدمات جدید ،تقاضا
برای نوآوری افزایش چشمگیری یافته است که فاکتورهای مختلفی در آن نقش دارند از جمله
افزایش در قدرت نفوذ فرد ،افزایش توانایی با استفاده از فناوریهای اینترنت و ظهور فناوریهای
وب  .2صفدری رنجبر و همکاران ( )1393عوامل کلیدی موفقیت نوآوری باز را ضرورت توجه
شرکتها به هر دو رویکرد درون به بیرون و بیرون به درون در نوآوری باز ،توجه به دیدگاههای
جدید و نوظهور نوآوری باز و توجهکردن به عوامل کلیدی موفقیت نوآوری باز مانند شبکهسازی
خارجی ،واسطههای نوآوری ،هوشمندی فناوری ،ظرفیت جذب ،مدل کسبوکار باز و عوامل
انسانی مانند فرهنگ و انگیزش شناسایی کردند .رمضانپور نرگسی و همکاران ( )1393در تحقیق
خود عوامل اصلی تأثیرگذار بر نوآوری باز را در دو بعد درونی و بیرونی شناسایی کردند .عوامل
درونی شامل ساختار و فرایند ،مالی و کارکنان و عوامل بیرونی شامل همکاری با رقبا ،ارتباط با
مشتریان ،عوامل سیاسی /قانونی و ارتباط با دانشگاه میشود .ژانگ و ژنگ ( )2009یک مدل
نوآوری باز را بهمنظور ایجاد نوآوری در فرایند کسبوکار اپراتورهای مخابرات کشور چین
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بررسی کردند .از نظر آنها ،عوامل مؤثر بر تحقق نوآوری باز عبارتاند از :استفاده از افراد نخبه در
داخل سازمان ،استفاده از واحد تحقیق و توسعة خارجی و داخلی ،ایجاد یک مدل کسبوکار بهتر
برای رسیدن به بازار ،استفاده از ایدههای داخلی و خارجی و خرید مالکیت فکری دیگران

)Zhang

 .(& Zeng, 2009بیگلیردی و همکاران ( )2012بررسی کردند شرکتهای فناوری اطالعات و
ارتباطات کدام رویکرد نوآوری باز را اتخاذ کردهاند و کدامیک از انواع همکاری در این
شرکتها انجام گرفته است .نتایج بیانگر روشهای مختلف برای مدیریت فرایندهای نوآوری باز
براساس کار گروهی یا وظیفهای ،نقشهای مختلف و کنشگرایی بیشتر یا کمتر است که یک
شرکت در این فرایند به عهده میگیرد .همچنین این شرکتها دانش و مهارتهای خارجی را
درکل از دانشگاهها و مراکز پژوهشی و از بازیگران زنجیرة ارزش کسب میکنند

)Bigliardi et al.,

 .(2012لوالک و همکاران ( )2012مدل نوآوری باز را در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات با
تمرکز بر جریان دانش در شرکتهای فعال در این صنعت بررسی کردند و فرایندهای خارجشونده
و داخلشوندة نوآوری را تحلیل کردند .آنها دستیابی به نوآوری موفق برای ماندن در رقابت در
این شرکتها را فقط از طریق روشهای مشارکتی شناسایی

کردندet al., 2012(.

)Lukač

برونسویکر و ارنمان ( )2013قابلیتهای سازمانی مورد نیاز برای مدیریت نوآوری باز را در
شرکتهای کوچک و متوسط براساس یک تحلیل موردی در شرکت نرمافزاری سی اِی اس

1

بررسی کردند .نتایج نشان میدهد شرکتهای کوچک و متوسط برای دستیابی به رویکرد نوآوری
باز باید یک سیستم مدیریتی با شش بعد راهبرد باز ،فرایندهای باز ،ساختار شرکت ،ساختار شبکة
بین شرکتها ،پشتیبانی  ITو فرهنگ باز اتخاذ کنند )Brunswicker & Ehrenmann, 2013( .آن و
همکاران ( )2015رابطة بین نوآوری باز و عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط را بررسی کردند
و دریافتند تعامل گسترده و فشرده در نوآوری باز و همکاری با شرکای خارجی بهطور مثبت با
عملکرد شرکت مرتبط است .فناوری و بازارمحوری نوآوری باز (تحقیق و توسعة دوطرفه،
مشارکت کاربر و روش منبع باز) در بهبود عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط نقش دارد و
شرکتهای دارای عملکرد نوآورانه ،از همکاری با شرکای غیررقابتی مانند مشتریان ،مشاوران،
1. CAS Software
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واسطهها و مؤسسات تحقیقاتی سود میبرند.

(Minshall & Mortara, 2015

 )Ahn,میشلینو و

همکاران ( )2015مدل کسبوکار شرکتهایی را تحلیل کردند که تحقیق و توسعة فراوان انجام
میدهند .نتیجة پژوهش آنها نشان میدهد در فناوری سختافزار و تجهیزات ،استفاده از مدل
نوآوری «اسپین-این» 1برای واردکردن دانش خارجی به درون شرکت ،شایعترین راهبرد نوآوری
باز است (.)Michelino et al, 2015
جدول  .1عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات
پژوهشهای مرجع در شناسایی عوامل و شاخصهای آنها
چسبرو و کراودر ()2006

واندُوراند ()2009

جاکوبفوئربورن ()2014

جیانایودایس ()2010




میشلینو ()2014




بیگلیردی و همکاران ()2012





لیچتِنتالر و ارنست ()2009












کراوس و همکاران ()2012

جستوجو و جذب دانش خارجی
انتقال دانش و فناوری به خارج از
شرکت
مشارکت مشتریان
مشارکت کارکنان
همکاری
شبکهسازی و فرهنگ اشتراک دانش
چالشها و رقابتهای ایده
برونسپاری
ایجاد کسبوکار خطرپذیر
بستر کاری مشارکتی
مدیریت











گاسمن و همکاران ()2010

عامل


































برونسویکر و ارنمان ()2013

پژوهش










 :Spin-in .1نوعی از تحقیق و توسعه است که در آن شرکتی تنها سرمایهگذار یک شرکت استارتاپ است و گروهی از
کارکنانش را بهمنظور ساخت یک محصول جدید آزمایشی به شرکت استارتاپ میفرستد و سپس شرکت را با قیمتی از
پیش تعیینشده خریداری میکند.
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عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات

پس از مطالعة متون و با توجه به محیط کسبوکار صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور،
عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در این شرکتها تعیین شدند .این عوامل در جدول  1همراه با
پژوهشهایی که مرجع شناسایی عوامل و شاخصهای آنها در این پژوهش بودهاند ،درج میشود.
روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و بهصورت کمی و پیمایشی با استفاده از روش دلفی انجام
گرفته است .این روش برای تالشهای تحقیقاتی اکتشافی ،تئوریسازی درمورد مسائل پیچیدة
چندرشتهای -بهویژه اگر پژوهش بر تحلیل گرایشهای جدید یا آینده متمرکز باشد -بسیار مناسب
است

)& White, 2005

 .(Danielموضوع این پژوهش چندرشتهای است ،زیرا در زمینة مباحث

نوآوری باز در حوزههای فعال در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات (نرمافزار ،سختافزار ،امنیت
فضای تبادل اطالعات ،افزایش آمادگی الکترونیکی ،توسعة اینترنت و توسعة فناوری اطالعات) است.
شرکتها دربارة رویکرد نوآوری باز شناخت نداشتند؛ بنابراین ،از محدودیتهای این پژوهش
دسترسی به متخصصان  ICTکه آشنا با نوآوری باز باشند مشکل بود نه به متخصصان  .ICTدرنتیجه ،از
روش دلفی استفاده شد .مطالعات دلفی ،رویکرد آغاز توسعه ]برای ایجاد پرسشنامه] را بهعنوان نقطة
شروع برای رتبهبندی یا پیشبینی بهکار میگیرند .صرفنظر از روش استفادهشده برای ایجاد
پرسشنامه ،عوامل از طریق پانل تخصصی رتبهدهی میشوند ( .)Worrell et al., 2012رتبهبندی عوامل
براساس میانگین رتبههای کسبشده بهدست میآید .آزمون ناپارامتری  Wکندال با مقایسة میانگین
رتبههای عوامل تفاوت آنها را بررسی میکند و سپس عوامل را براساس رتبة میانگین بهدستآمده
نسبت به یکدیگر رتبهبندی میکند .سناریوی ایدهآل برای خاتمة دورهای 1دلفی زمانی است که
اتفاقنظر بهدست آید .در مطالعات اخیر ،استفاده از ضریب تطابق کندال ( )Wبهعنوان شیوهای دقیقتر
برای محاسبة اتفاقنظر بین پانل استفاده میشود .در این آمار ،ناپارامتری در مقیاس «( »0نشاندهندة
هیچگونه توافق) تا «( »1نشاندهندة توافق کامل) در میان اعضای پانل ارزیابی شده است ( Worrell et

 .)al., 2012ضریب کندال  W=0/7نشاندهندة اتفاقنظر قوی بین اعضای پانل و شرط اساسی برای
1. Rounds

247

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،9شمارة  ،1بهار 1395

خاتمة دلفی است )(Schmidt, 1997؛ بهعبارتی ،دستیابی به توافق قوی ( )W≥0/7بهطور سنتی بهعنوان
هدفی ایدهآل برای مطالعات دلفی بهکار میرود (« .)Worrell et al., 2012بهدلیل وجود متون متعدد و
پس از بررسی آنها در این پژوهش ،عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در شرکتهای فناوری
اطالعات و ارتباطات تعیین شدند» .لیست عوامل پس از بررسی و مطالعة مجدد توسط پژوهشگر
غربال شد و درنهایت  11عامل و  57شاخص شناسایی شد .بدینترتیب که برخی از عوامل که در
پژوهشهای مرجع دربرگیرنده یک مفهوم بودند ولی عناوین متفاوتی داشتند با یکدیگر ادغام
گردیده ،برخی نیز از نظر مفهومی بهعنوان شاخصی از یک عامل درنظر گرفته شدند .شاخصها
نشاندهنده روشهای اجرای عوامل هستند و از بررسی متون شناسایی گردیدند»؛ برای مثال ،میتوان
به عوامل دریافت مالکیت فکری یا مجوز دانش و فناوری ،استفاده از بهترین رویهها ،جستوجوی
دانش خارجی ،ظرفیت جذب شرکتها در لیست اولیه اشاره کرد که با یکدیگر ادغام و به عامل
جستوجو و جذب دانش خارجی تبدیل شدند .دریافت مالکیت فکری یا مجوز دانش و فناوری،
استفاده از بهترین رویهها ،جذب دانش خارجی و ظرفیت جذب شرکتها شاخصهای این عامل
درنظر گرفته شدند .گردآوری دادهها از طریق پیمایش پرسشنامه انجام گرفت .زمانیکه متونی موجود
باشد و محقق آن را بهعنوان اهرم برای مطالعة خود بهکار گیرد یا گسترش دهد ،ایجاد لیست آغاز
توسعه [پرسشنامه[ از متون ،بهترین روش است ( .)Worrell et al., 2012دور اول دلفی بهمنظور تعیین
لیست عوامل و پرسشنامه توسط پژوهشگر و با مطالعة متون انجام گرفت .پرسشنامة اولیه نیز پس از
بازنگری در عوامل و شاخصهای آنها دوباره بررسی و غربال گردید و پرسشنامه برای دور دوم تهیه
شد .میزان اهمیت عوامل پرسشنامه در قالب طیف لیکرت و شامل گزینههای «کامالً مخالفم،»1 :
«مخالفم« ،»2 :بینظر« ،»3 :موافقم »4 :و «کامالً موافقم »5 :تعیین شد .روایی پرسشنامه با نظر استادان
تأیید شد .جامعة آماری یا اعضای پانل شامل گروهی از افراد متخصص در زمینة فناوری اطالعات و
ارتباطات و نوآوری بودند که در حوزههای اجرایی و دانشگاهی فعالیت دارند .بیست نفر از آنها با
استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و مطابق با تخصصهای مورد نیاز در حوزههای تعیینشده توسط
وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات و براساس تحصیالت و تجربیات شغلی مرتبط انتخاب شدند.
متخصصان نیز چهار نفر را به روش گلولة برفی معرفی کردند و درمجموع پانل با  24نفر تشکیل
گردید .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار تحلیل آماری  SPSS 18انجام گرفت .برای سنجش پایایی
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پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید .ضریب پایایی بهدستآمده برای پرسشنامة دلفی با
تعداد  57گویه 0/8 ،محاسبه شد .دادهها نیز براساس آزمون ناپارامتری  Wکندال تحلیل شدند.
یافتهها
توصیف جمعیتشناختی

اعضای پانل شامل  11زن و  13مرد در ردة سنی  30تا  50سال با میانگین  37سال بودند .تحصیالت
اعضای پانل در رشتههای حوزة فناوری اطالعات و ارتباطات ،پنج نفر مدرک تحصیلی دکتری،
چهارده نفر مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و پنج نفر مدرک تحصیلی کارشناسی داشتند .سابقة
کار اعضا از  6تا  25سال با میانگین  13/25سال بود .در زمینة مهندسی کامپیوتر و الکترونیک ،سه
نفر سمت مدیریتی داشتند ،پانزده نفر کارشناسارشد و پنج نفر کارشناس بودند و یک نفر نیز عضو
هیئتعلمی دانشگاه بود .زمینة فعالیت ده نفر فناوری اطالعات ،شش نفر تحقیقات فناوری و
نوآوری ،پنج نفر نرمافزار ،یک نفر شبکه و سختافزار ،یک نفر امنیت فضای تبادل اطالعات و
یک نفر نیز عضو هیئتعلمی دانشگاه بود .جدول  2سطح تحصیالت و سابقة کار اعضای پانل را به
تفکیک زمینة فعالیت آنها نشان میدهد.
جدول  .2آمار توصیفی تحصیالت و سابقة کار اعضای پانل
زمینه فعالیت

فناوری اطالعات
تحقیقات فناوری و نوآوری
نرمافزار
شبکه و سختافزار
امنیت تبادل اطالعات
هیئتعلمی دانشگاه

تحصیالت

تعداد

افراد کارشناس کارشناس ارشد

10
6
5
1
1
1

0
0
3
1
1
0

7
5
2
0
0
0

سابقة کار (سال)
دکترا بیشترین کمترین

3
1
0
0
0
1

25
20
16
13
12
6

6
6
8
13
12
6

میانگین

14/7
12
13/6
13
12
6

آزمون رتبهبندی عوامل و شاخصها
آمار توصیفی و رتبهبندی عوامل با استفاده از آزمون ناپارامتری  Wکندال در جدول  3درج
شده است .دو عامل نیز بهطور مشترک رتبة هشتم را کسب کردند.
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جدول  .3آمار توصیفی و رتبهبندی عوامل
اولویت

1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10

عامل

میانگین

انحراف معیار

رتبة میانگین

جستوجو و جذب دانش خارجی
مدیریت
چالشها و رقابتهای ایده
مشارکت مشتریان
بستر کاری مشارکتی
شبکهسازی و فرهنگ اشتراک دانش
همکاری
انتقال دانش و فناوری به خارج از شرکت
مشارکت کارکنان
ایجاد کسبوکار خطرپذیر
برونسپاری

26/875
29/083
21/208
20/958
19/167
19/042
18/167
16/958
16/917
14/791
12/541

2/771
6/206
2/670
2/156
2/514
3/329
2/854
3/043
2/765
1/141
3/310

10/27
10/08
7/81
7/73
6/17
6/02
5/19
4/27
4/27
2/46
1/79

برای شاخصهای هر عامل نیز آزمونهای ناپارامتری کندال انجام گرفت .در شکل ،1
عوامل بهترتیب اولویت همراه با رتبههای شاخصهای آنها درج شدهاند:

شکل  .1اولویتبندی عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز و شاخصهای آنها
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آزمون ضریب تطابق کندال
برای نشاندادن توافق بین اعضای پانل ،آزمون ناپارامتری ضریب تطابق کندال انجام گرفت و مقدار
 Wکندال  0/719حاصل شد .همچنین ،مقدار مجذور کای  172/468و درجة آزادی  10و سطح
معنیداری ( )sigصفر بهدست آمد .ضریب تطابق بهدستآمده نشاندهندة دستیابی به توافق قوی
بین اعضای پانل است و پس از بهدست آمدن این نتیجه ،پانل دلفی در دور دوم خاتمه یافت.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر کاربردی است و بهصورت کمی و با استفاده از روش دلفی انجام گرفته است.
جامعة آماری شامل  24نفر از متخصصان فناوری اطالعات و ارتباطات و نوآوری است .در این
پژوهش ابتدا پس از مطالعة متون متعدد 11 ،عامل و  57شاخص شناسایی شدند و سپس عوامل
و شاخصهای آنها از طریق آزمون ناپارامتری  Wکندال مطابق با شکل  1رتبهبندی شدند.
یافتهها با مهمترین پژوهشهایی که مرجعی برای شناسایی عوامل و شاخصهای آنها بودند
(جدول  )1مقایسه شد .اولویت عوامل پژوهش حاضر در ستون آخر جدول  4درج گردیده
است .عوامل همنام با پژوهشهای مرجع با «*» مشخص میشوند .برخی از عوامل در
پژوهشهای مرجع ،در این پژوهش شاخصی از یک یا چند عامل درنظر گرفته شده است که
در ستون مربوطه درج میشود.
جدول  .4مقایسة عوامل و شاخصها با تحقیقات مرجع
پژوهش مرجع

عامل در پژوهش مرجع

واندُ وراند

کسب مجوز مالکیت فکری
مشارکت مشتریان
شبکهسازی خارجی
شرکای خارجی
صدور مالکیت فکری
مشارکت کارکنان
ایجاد کسبوکار خطرپذیر
برونسپاری

اولویت
نام عامل /شاخصهای پژوهش حاضر
عامل
1
شاخصی از عامل جستوجو و جذب دانش خارجی
4
*
6
شبکهسازی و فرهنگ اشتراک دانش
7
همکاری
8
شاخصی از عامل انتقال دانش و فناوری به خارج از شرکت
8
*
9
*
10
*
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ادامةجدول  .4مقایسة عوامل و شاخصها با تحقیقات مرجع
پژوهش مرجع

عامل در پژوهش مرجع

نام عامل /شاخصهای پژوهش حاضر

شاخصی از عامل جستوجو و جذب دانش خارجی
استفاده از دانش بهروز
مشارکت مشتریان
مشتریان
جاکوبفوئربورن
*
بستر کاری مشارکتی
*
همکاری
شاخصی از عامل جستوجو و جذب دانش خارجی
خرید فناوری
*
برونسپاری
شاخصی از عامل مدیریت
اتحاد با شرکتهای دیگر
جیانایودایس
شاخصی از عامل انتقال دانش و فناوری به خارج از شرکت
فروش فناوری
شاخصی از عامل انتقال دانش و فناوری به خارج از شرکت
صدور مجوز
شاخصی از عامل ایجاد کسبوکار خطرپذیر
سرمایهگذاری خطرپذیر
*
همکاری
*
برونسپاری
شاخصی از عامل انتقال دانش و فناوری به خارج از شرکت
صدور مجوز
میشلینو
شاخصی از عامل ایجاد کسبوکار خطرپذیر
تجارت
شاخصی از عامل مدیریت
ترکیبهای کسبوکار
شاخصی از عامل همکاری
دانشگاهها و مراکز تحقیق
*
کسبوکار خطرپذیر
بیگلیردی
شاخصی از عامل همکاری
مشاوران ،تأمینکنندگان و رقبا
شاخصی از عامل جستوجو و جذب دانش خارجی
کسب دانش
لیچتِنتالر و
شاخصی از عامل جستوجو و جذب دانش خارجی
یکپارچهسازی دانش
ارنست
شاخصی از عامل انتقال دانش و فناوری به خارج از شرکت
بهرهبرداری از دانش
بستر کاری مشارکتی
بسترسازی
*
چالشها /رقابتهای ایده
شاخصی از عامل مشارکت مشتریان
تحلیل از دیدگاه مشتری
*
همکاری
کراوس
شبکهسازی و فرهنگ اشتراک دانش
شبکههای نوآوری
شاخصی از عامل جستوجو و جذب دانش خارجی
دریافت مالکیت فکری
شاخصی از عامل انتقال دانش و فناوری به خارج از شرکت
اعطای مالکیت فکری
شاخصی از عامل مشارکت مشتریان
مشتریان پیشرو
شاخصی از عامل بستر کاری مشارکتی
توسعة همزمان مشتریان
برندسازی و تدوین استاندارد شاخصهایی از عامل انتقال دانش و فناوری به خارج از شرکت
گاسمن
شاخصی از عامل همکاری
دانشگاهها و مراکز تحقیق
شاخصی از عامل برونسپاری
برونسپاری تحقیق و توسعه

اولویت
عامل
1
4
5
7
1
10
2
8
8
9
7
10
8
9
2
7
9
7
1
1
8
5
3
4
7
6
1
8
4
5
8
7
10
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رتبهبندی عوامل و شاخصهای آنها (شکل  )1و مقایسه با پژوهشهای مرجع (جدول  )4نشان
میدهد عوامل برونسپاری ،کسبوکار خطرپذیر ،انتقال دانش و فناوری به خارج از شرکت،
مشارکت کارکنان ،همکاری ،شبکهسازی و فرهنگ اشتراک دانش و بستر کاری مشارکتی که در
پژوهشهای مرجع عوامل مهمی هستند ،در پژوهش حاضر رتبههای پایینی کسب کردهاند .در
مقابل ،عوامل جستوجو و جذب دانش خارجی ،چالشها و رقابتهای ایده و مشارکت مشتریان
که به جذب دانش از خارج از مرزهای شرکت مربوطند ،رتبههای باالیی دارند .همچنین ،کسب
رتبة دوم توسط عامل مدیریت نمایانگر نقش مهم روشها و تصمیمهای مدیریتی در ترویج
رویکرد نوآوری باز است .نتایج نشان میدهد شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات به رویکرد
و روشهای نوآوری باز واردشونده و جذب دانش خارجی به شرکت ،نسبت به رویکرد خارج
شونده و انتقال دانش به خارج از مرزهای خود تمایل بیشتری دارند .برایناساس و با توجه به
رتبههای کسبشده (شکل  ،)1بهمنظور بهبود عملکرد عوامل و شاخصهای آنها و ترویج رویکرد
نوآوری باز در این شرکتها ،پیشنهادهای اجرایی براساس رتبههای کسبشده توسط شاخصهای
عوامل و همچنین پیشنهادهایی جهت انجام پژوهشهای آتی ارائه میشود.
پیشنهادهای اجرایی

 .1بهبود عامل جستوجو و جذب دانش خارجی :پیشنهاد میشود اقدامات الزم در زمینة
مالکیت فکری و مجوز دانش در کشور و همچنین اصالح ساختار شرکتها برای بهبود
ظرفیت جذب آنها صورت گیرد.
 .2بهبود عامل مدیریت :پیشنهاد میشود تحلیل مقایسهای شرکت با رقبا و شرکتهای
پیشرو ،ترکیبهای کسبوکار مانند ادغام با سایر شرکتها برای استفادة دوسویه از دانش
و همچنین تسهیل تبادل دانش از طریق بهبود ساختار شرکت صورت گیرد.
 .3بهبود عامل چالشها و رقابتهای ایده :پیشنهاد میشود برگزاری رقابتهای ایده ،اعطای
جایزه و حمایت از ایدههای برگزیده انجام پذیرد.
 .4بهبود عامل مشارکت مشتریان :مشتریان منبع ارزشمندی از دانش کاربردی هستند؛
بنابراین ،پیشنهاد میشود به ایدههای مشتریان بهصورت مؤثر توجه شود.
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 .5بهبود عامل بستر کاری مشارکتی :شاخصهای مربوط به خروج دانش از شرکت حتی در
مواردی که برای شرکت درآمدزایی میکنند ،رتبة پایینی دارند .بهتر است دالیل و بهبود
خطمشی شرکتها بررسی شود.
 .6بهبود عامل شبکهسازی و فرهنگ اشتراک دانش :شرکتهای فناوری اطالعات و
ارتباطات علیرغم عالقه به استفاده از دانش به اشتراک گذاشتهشده در شبکهها ،به
اشتراک دانش داخلی خود تمایل چندانی ندارند .پیشنهاد میشود راهکارهای مناسب در
زمینة مالکیت فکری ارائه شود.
 .7بهبود عامل همکاری :دانشگاهها ارتباط بین صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات و دانش
جدید را برقرار نمیکنند .پیشنهاد میشود راهکارهای مناسب بهمنظور ایجاد رابطة مؤثر
بین دانشگاه و صنعت ارائه شود.
 .8بهبود عامل انتقال دانش و فناوری به خارج از شرکت :شرکتها به انتقال دانش به خارج
و حتی از طریق ایجاد یک شرکت زایشی یا برندسازی از دانش و فناوری خود تمایل
چندانی ندارند .بهتر است در زمینة مالکیت فکری راهکاری مناسب ارائه شود.
 .9حمایت و تشویق کارکنان :بهعنوان سرمایههای فکری شرکتها و استفاده مؤثر از
ایدههای آنها پیشنهاد میگردد .کارکنان بهعنوان سرمایههای فکری شرکتها حمایت و
تشویق شوند و از ایدههای آنها بهصورت مؤثر استفادة شود.
 .10بهبود عامل ایجاد کسبوکار خطرپذیر :پیشنهاد میشود از استارتاپها حمایت شده از
مالکیت فکری آنها استفاده شود .همچنین شرایط الزم برای تبدیل بخشی از شرکت به
تجارت مستقل فراهم گشته و مالکیت فکری شرکت مادر به شرکت زایشی اعطا گردد.
 .11بهبود عامل برونسپاری :پیشنهاد میشود مراکز تحقیقاتی معتبر برای برونسپاری تحقیق
و توسعه ) (R&Dایجاد و معرفی شوند.
پیشنهادهای پژوهشی

پیشنهاد میشود پژوهشهایی در زمینة رویکردهای واردشونده و خارجشونده و مقایسة آنها در
حوزة شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات صورت گیرد .همچنین ،به پژوهشگران توصیه
میشود تحقیقاتی درمورد هریک از عوامل یا شاخصهای شناساییشده بهمنظور افزایش شناخت و
آگاهی دربارة نوآوری باز و راهکارهای ترویج این رویکرد در کشور انجام دهند.
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