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وقتی تاریخ نوآوری باز را مرور می کنیم، از فرهنگ شرکت های بزرگی چون اینتل و 
زیراکس که واحدهای بزرگ توسعه و تحقیق داخلی داشتند، می رسیم به شرکت هایی 

که استارت آپ های نوآور را در کنار خودشان جای داده اند تا از نتیجه خدمات، 
تحقیقات و محصوالت آن ها استفاده کنند. اما شاید هنوز برخی شرکت های سنتی 

نظرشان این باشد که مگر می شود ما اطالعات شرکت خود را که مبتنی بر نیاز یا یک 
مسئله است، در اختیار یک شرکت کوچک قرار دهیم تا آن ها برای ما راه کار پیدا 
کنند؟ برای یافتن پاسخ این پرسش و این که ما چقدر به نوآوری باز نیاز داریم، به 

سراغ مجید دهبیدی پور، معاون پارک علم  و  فناوری دانشگاه صنعتی شریف، رفتیم.
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�اولیــن ســوال مــن از شــما ایــن اســت 
ــاز  ــاز نی ــوآوری ب ــه ن ــا ب ــدر م ــه چق ک
ــی در  ــه و ویژگی های ــه روحی ــم؟ چ داری
فضــای نــوآوری یــک کشــور باید شــکل 
بگیــرد کــه بتوانــد پذیــرای نــوآوری بــاز 

شــود؟
ــه  ــت ک ــن اس ــاز ای ــوآوری ب ــزل ن ــاه بیت غ ش
فنــاوری بــه خــودی خــود ارزشــی نــدارد. اگــر ما 
دانــش، فنــاوری، ایــده، محصــول آزمایشــگاهی 
یــا پایان نامــه ای داشــته باشــیم و آن را در 
ــی  ــد، حت ــا کســی آن را نبین ــم ت کمــد بگذاری
ــد  ــدارد. نبای ــا باشــد، ارزشــی ن ــر ُدر گران به اگ
ــا زمانــی کــه  انتظــار داشــته باشــیم فنــاوری ت
بــه مرحلــه ارزش آفرینــی نرســیده، محصــول یــا 
ســرویس ارزشــمندی باشــد. وقتــی می گوییــم 
نــوآوری بــاز، یعنــی بکوشــید از ایده هــای 
ــران  ــد دیگ ــد و بگذاری ــتفاده کنی ــران اس دیگ
ــن  ــد. ای ــتفاده کنن ــما اس ــای ش ــم از ایده ه ه
ــد.  ــاق می افت ــه اتف رابطــه دوســویه ای اســت ک
چــرا؟ چــون شــاید جاهایــی بــرای ارزش آفرینی 
ــن  ــوان م ــه از ت ــود دارد ک ــن وج ــای م ایده ه
خــارج اســت. و برعکــس آن ایــن اســت کــه من 
از ایده هــای شــما اســتفاده کنــم، چــون شــاید 
مــن راهــی بــرای ارزش آفرینی داشــته باشــم که 
در مجموعــه شــما نباشــد. بــا ایــن نــگاه، پارادایم 
نــوآوری بــاز شــکل می گیــرد و کل معــادالت را 
ــد. در کشــور  ــر می ده ــاوری تغیی ــای فن در دنی
هــم نمونه  هایــی می بینیــم کــه بایــد بــه ســمت 
درهــای بــاز برویــم. نــوآوری بــاز ماننــد مســابقه 
ــی  ــا جای ــن ت ــی م ــت. یعن ــدادی اس دوی ام
ــرد دیگــری  ــد ف ــه مســیر را بای ــده ام و ادام دوی
کــه توانایــی اش بهتــر و بیشــتر اســت، بــدود. در 
ــر  ــای ه ــش دونده ه ــوع چین ــدادی، ن دوی ام
ــی اول  ــه کس ــه چ ــت. این ک ــاوت اس ــم متف تی
بــدود و چــه کســی نفــر دوم باشــد،  متناســب 

ــا توانمنــدی و نیــاز فــرد و تیــم اســت. ب
ــنتی  ــگ س ــاز فرهن ــوآوری ب ــی ن �یعن
ــر  ــی ب ــه مبتن ــزرگ را ک ــرکت های ب ش

ــردن  ــزرگ ک ــات و ب ــی تحقیق محرمانگ
ــود،  ــعه )R&D( ب ــق و توس ــش تحقی بخ

ــد زد؟ ــار خواه کن
کارایــی  کــه  اســت  ایــن  نکتــه  اولیــن 
روزبــه روز  ســازمان ها  داخــل  پژوهش هــای 
ــد.  ــر ش ــا کم رنگ ت ــی آن ه ــر و ارزش آفرین کمت
زمــان آن گذشــته کــه هــر نهــاد یــک بخــش 
ــه  ــد، ب ــته باش ــازمان داش ــل س ــی داخ پژوهش
تحقیــق و توســعه بپــردازد، بــه محصــول 
فناورانــه برســد، آن را تجــاری کنــد و بفروشــد. 
ســازمان ها دریافته انــد کــه بــرای ارزش آفرینــی 
ــن  ــا همی ــد ب ــاال، بای ــود ب ــه س ــت یابی ب و دس
نــگاه بــه ســمت نــوآوری بــاز برونــد. نخســتین 
دلیــل اثربخشــی ایــن روش ایــن اســت کــه بــا 
ــد.  ــن می آی ــازمان پایی ــای س ــن کار هزینه ه ای
ــم  ــک تی ــرای ی ــال ب ــه 20 س ــای این ک ــه ج ب
پژوهشــی بــا قیمــت بــاال هزینــه کنیــم تــا آن ها 
روی یــک پــروژه فناورانــه کار کننــد، هــر لحظــه 
بخواهیــم، بــا هزینه ای کمتــر، نیروهای مناســب 
را در کنــار خــود بــه کار می گیریــم. دوم این کــه 
بــه نتیجــه دل خــواه می رســیم. ریســک و عــدم 
قطعیــت کمتــر و چشــم انداز روشــن تر خواهیــم 
داشــت. مهم تــر از ایــن دو ویژگــی بحــث زمــان 
اســت و زمــان نتیجــه گرفتــن کاهــش می یابــد. 
ــی از  ــد کــه جای ــی ســازمان ها فهمیده ان از طرف
زنجیــره ارزش را بایــد انتخــاب کننــد که نســبت 
بــه ســایر حلقه هــا اثرگذارتــر اســت. یعنــی مــن 
ــه از  ــدوم ک ــی ب ــد در جای ــدادی بای در دوی ام

ــدوم.  ــم ب ــر می توان ــه بهت بقی
�بــا ایــن توصیــف، معنی نــوآوری بــاز در 

ــد.  ــر می کن ــم تغیی ــازمان ها ه س
ــت.  ــد داش ــادی خواه ــی زی ــر خیل ــه، تغیی بل
ــادی  ــه زی ــش هزین ــرای پژوه ــه ب ــازمانی ک س
ــاید  ــاز ش ــوآوری ب ــتفاده از ن ــا اس ــرد، ب می ک

ســاختار و ماموریت هایــش تغییــر کنــد.
ــتارت  آپ ها  ــث اس ــراغ بح ــم س �بروی
ــما  ــه ش ــه تجرب ــه ب ــاز ک ــوآوری ب و ن
ــرکای  ــه از ش ــی ک ــت. زمان ــک اس نزدی
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شــما  تعبیــر  بــه  و  بــاز  نــوآوری 
ــم،  ــت می کنی ــدادی صحب ــای ام دونده ه
می تــوان  دســته بندی هایی  چــه 
ــا،  ــتارت  آپ ها، دانش بنیان ه ــت؟ اس داش
دانشــجویان، اســاتید و پژهش گــران چــه 
ــوآوری  ــران ن ــوان بازیگ ــی به عن جایگاه

ــد؟ ــا می کنن ــاز ایف ب
ــگاه  ــا ن ــر ب ــت و اگ ــوع اس ــته بندی ها متن دس
توســعه کســب وکار دانش بنیــان بــه ایــن مقولــه 
بنگریــم، قطعــا نقــش دانشــگاه ها در ایــن جریان 
پررنــگ  اســت. نهادهــای دانشــگاهی و پژوهشــی 
ــد  ــش رحــم و مول ــه نق ــی هســتند ک از جاهای
ــا  ــد کــردن آدم ه ــا توانمن ــد. نقــش آن ه را دارن
ایده هاســت. دســته دیگــر  توانمندســازی  و 
کســانی هســتند کــه می خواهنــد مســیر را 
اجرایــی و عملــی طی کننــد، مثل بنیان گــذاران 
اســتارت  آپ ها. یعنــی کســانی می کوشــند بــرای 
اجرایــی  کــردن ایــده ای کــه مثــال خاســتگاه آن 
ــته  ــت. دس ــری اس ــای دیگ ــا هرج ــگاه ی دانش
ســوم نهادهــای ســرویس دهنده هســتند. یــک 
محصــول یــا فعالیــت بــرای اثربخشــی و نتیجــه 
ــد  ــوع مانن ــات متن ــن خدم ــه تامی ــن، ب گرفت
ــی و... نیــاز  خدمــات منتورشــیب، عمومــی، مال
ــات،  ــدگان خدم ــن، تامین کنن ــه نظــر م دارد. ب
ــتند.  ــاز هس ــوآوری ب ــی در ن ــته بندی مهم دس
مایلــم یــک دســته  را بــه دلیــل اهمیــت خیلــی 
زیــاد آن جــدا کنــم کــه همــان ســرمایه گذاران 
افــراد  وجــود  نوآوری هــا،  در  خطرپذیرنــد. 
ــم  ــی ه ــع مال ــه مناب ــی ک ــمند و بابصیرت هوش
دارنــد، بســیار مهــم اســت. ایــن همــان ســرمایه 
هوشــمند اســت. در موضــوع نــوآوری بــاز، 
ــد هســتند، عــده ای نقــش فاعــل  ــی مول جاهای
ــده  ــانی تامین کنن ــد، کس ــده کار را دارن و کنن
ــم ســرمایه گذار هســتند.  ــت و کســانی ه خدم
اگــر روی اســتارت  آپ ها متمرکــز شــوم، از نظــر 
ــم  ــل دارم و می کوش ــگاه تمای ــه دانش ــری ب فک
از پنجــره دانشــگاه بــه اســتارت  آپ نــگاه کنــم. 
البتــه در دانشــگاه ها بیــش از هــر زمــان دیگــری 

بــه بخــش خصوصــی نیازمندیــم. بیشــتر از هــر 
زمــان دیگــری فهمیده ایــم کــه نبایــد هــر کاری 
انجــام دهیــم و اصــال نمی توانیــم انجــام دهیــم. 
بایــد بپذیریــم کــه 50 متــر اول را بدویــم، ولــی 
خــوب بدویــم! 50 متــر اول را اگــر خــوب پیــش 
برویــم، بــرای 950 متــر بعــدی بایــد نهادهایــی 
ــد. بایــد انتخــاب کنیــم  باشــند کــه بهتــر بدون
کــه کجــا عصــای دســت باشــیم. پــس اگــر از 
پنجــره دانشــگاه بــر اســتارت آپ ها تمرکــز کنم، 
ــه  ــازیم ک ــی بس ــد فضای ــا بای ــه م ــم ک می گوی
اعضــای هیئــت علمــی، دانشــجویان و کســانی 
کــه داخــل مــرز ســازمان  مــا هســتند، بتواننــد 
ــد  ــه بای ــد. البت ــی کنن ــان را عملیات ایده هایش
روحیــه مشــارکت پذیری را در کســانی کــه 
ــان  ــم. هم ــش دهی ــد، افزای ــگاه می آین از دانش
ــک از  ــه کوچ ــک تک ــتن ی ــه داش ــه ای ک روحی
کیــک بــزرگ بهتــر از داشــتن تکــه ای بــزرگ از 

کیــک کوچــک اســت.
�بــه نقطــه خیلــی چالش برانگیــزی 
رســیدیم. از دیربــاز بــرای نداشــتن 
ــی  ــی حت ــه کار تیم ــم ورک و روحی تی
در کارهــای درون ســازمانی مان، جــدل 
و نقدهــای زیــادی بــه خودمــان وارد 
می دانیــم. ماهیــت نــوآوری بــاز، کار 
تیمــی برون ســازمانی اســت. نه تنهــا 
ــته  ــی داش ــازمان کار تیم ــد درون س بای
ــره ای  ــد زنجی ــا آن بای ــه ب ــیم، بلک باش
ــس  ــم. پ ــازمانمان کار کنی ــرون از س بی
و  گفتمانــی  تغییــر  یــک  نیازمنــد 
ــه  ــی روحی ــت و حت ــی در ذهنی فرهنگ

ــتیم. ــان هس خودم
بلــه، مــن ایــن را کامــال قبــول دارم. البتــه 
معتقــدم کــه بحث هــای فرهنگــی هــم از 
جنــس زیرســاخت هســتند و بــا مــدل تزریقی و 
ــه  در کوتاه مــدت اصــالح نمی شــوند. یــک جمل
خیلــی معروفــی می گویــد فرهنــگ، اســتراتژی 
ــی  ــی زمان ــورد! یعن ــه می خ ــوان صبحان را به عن
ــی  ــتی طراح ــک کار را به درس ــگ ی ــه فرهن ک
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نکنیــد، هــر برنامــه ای کــه بریزیــد و هــر 
اســتراتژی ای کــه بچینید، آن فرهنگ نامناســب، 
اســتراتژی و برنامه هــای شــما را فلــج می کنــد. 
ــت. در  ــی داش ــگاه زیربنای ــد ن ــگ بای ــه فرهن ب
ــه  ــم و ریش ــی داری ــف کل ــک ضع ــی ی کار تیم
ــه  ــم ک ــه مطمئن ــی  اســت. البت ــم فرهنگ آن ه
ــه  ــی ک ــرای پارادایم های ــا ب ــر روزگار ی ــه جب ب
ــر  ــم تغیی ــن ه ــت، ای ــکل گیری اس ــال ش درح
می کنــد. مــا بــرای ارزیابــی موفقیــت و شکســت 
شــرکت هایی کــه از مراکــز رشــد بیــرون آمــده 
تاثیرگذارتریــن  کردیــم.  مطالعاتــی  بودنــد، 
عامــل در موفقیــت و شکســت شــرکت های 
ــانی  ــود. کس ــازی ب ــوع تیم س ــان موض دانش بنی
ــد،  کــه در تیم ســازی خــوب عمــل کــرده بودن
کســانی  و  داشــتند  موفقــی  شــرکت های 
ــد،  ــرده بودن ــور نک ــن فاکت ــه ای ــی ب ــه توجه ک
شکســت خوردنــد. دو نکتــه جالب در فروپاشــی 
ــی  ــود دارد. یک ــران وج ــازمانی ای ــای س تیم ه
ــود،  ــد می ش ــرکت ناامی ــه ش ــت ک ــی اس جای
پــول نــدارد و کار خــوب پیــش نمــی رود. جــای 
دیگــر زمانــی اســت کــه شــرکت موفــق شــده و 
ــی و  ــای حقوق ــی دعواه ــد، ول ــول می رس ــه پ ب
اختالف هــا بــرای تقســیم درآمــد شــروع شــده 
اســت. یکــی می گویــد مــن بیشــتر کار کــردم، 
تــو کمتــر کار کــردی. در موضــوع نــوآوری بــاز 
هــم بایــد روی روحیــه کار تیمــی بیــش از 

ــرد. ــته کار ک گذش
ــاز  ــوآوری ب ــوم ن ــورت مفه ــر ص �در ه
را نمی تــوان بــدون توجــه بــه ایــن 
و  درون ســازمان ها  فرهنگــی  ضعــف 
ــج  ــا تروی ــف ی ــی تعری ــرکت های ایران ش

ــرد. ک
بلــه، درســت می گوییــد. روزهــای خــوب و 
ــتند.  ــا هس ــت تیم ه ــه شکس ــد نقط ــای ب روزه
البتــه مــن بایــد بــه اهمیت درســت چیده شــدن 
تیم هــا هــم اشــاره کنــم. تیــم ماننــد موجــودی 
اســت کــه معمــوال مــا در خلقــت آن نقــص ایجاد 
می کنیــم و آن را درســت متولــد نمی کنیــم. 

ایــن خطــای بزرگــی اســت کــه هم دانشــکده ای 
ــی، هم شــهری،  ــم. هم خوابگاه را هم تیمــی بدانی
هم خانــه ای، وقتــی وارد همــکاری می شــوند، 
ــه  ــی ب ــد و در جاهای ــی کمــک می کنن در جاهای
ــد  ــا بای ــه م کل کار آســیب می رســانند. کاری ک
ــه  ــه ک ــه همان گون ــن اســت ک ــم، ای انجــام دهی
بــه دانشــجویان مهارت هــای ســخت می آموزیــم، 
مهارت هــای نــرم یعنــی مهــارت زندگــی کــردن، 
گفت وگــو، کار تیمــی، صحبــت کــردن، مذاکــره 
و مهارت هــای ارتباطــی را یــاد دهیــم. بایــد 
ضعف هــا و راه هــای غلبــه بــر آن هــا را به کســانی 
کــه می خواهنــد وارد دنیــای نــوآوری شــوند، یــاد 
ــرای  ــی ب ــک دوره طالی ــگاه ی ــم. دوره دانش دهی
دانشــجویان اســت. مــن گاهــی ناراحتــم کــه چرا 
ــی  ــن دوران طالی ــن بچه هــا در ای ــی کــه ای زمان
مخاطــب مــن بودنــد و می توانســتم بــذری 
ــود،  ــال ش ــا نه ــه بعده ــکارم ک ــا ب در دل آن ه
ــا را  ــب آن ه ــتم عی ــردم! می توانس ــم کاری ک ک
ــد  ــد. بای ــر کنن ــا تغیی ــم ت ــک کن ــم و کم بگوی
بــه دانشــجویان بگوییــم کــه »ایــن توانایــی تــو 
طالســت و روی آن ســرمایه گذاری کــن. اگــر 
ــی  ــی و عصبان ــت کن ــا کســی صحب خواســتی ب
بــودی، این گونــه مســیرت را پیــش ببــر.« شــعر 
معروفــی هســت کــه اگــر درســت بخوانــم، ایــن 
اســت: »هرکــه عیــب خویــش را دید و شــناخت/ 
ــدر اســتکمال خــود ده اســپه تاخــت« کســی  ان
کــه عیــب خــودش را بفهمــد و ببینــد، در کمــال 

ــازد. ــبه می ت ــودش ده اس ــد خ و رش
ــی،  ــه کار تیم ــدارم ک ــاور ن ــن ب ــال م بااین ح
ــد.  ــش می کش ــه چال ــاز را ب ــوآوری ب ــده ن آین
ــن  ــاز پارادایمــی باشــد کــه ای ــوآوری ب شــاید ن
ضعــف سیســتمی نهادینه شــده در فرهنــگ 
شــرکت های مــا را اصــالح کنــد. یعنــی بفهمیــم 
ــم  ــق نخواهی ــم، موف ــن کار را نکنی ــر ای ــه اگ ک
ــه ســمت  ــر ب ــود می شــویم و ناگزی ــا ناب ــود ی ب

ــم.  ــارکت بروی مش
شــکل گیری  در  بازیگرانــی  چــه  �
بــر  مبتنــی  اکوسیســتم  یــک 
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نــوآوری بــاز می تواننــد نقــش ایفــا 
کننــد؟ پارک هــای علــم و فنــاوری، 
بانک هــا ســرمایه گذاران  دانشــگاه ها، 
و... چقــدر می تواننــد نقــش داشــته 
باشــند؟ آیــا بایــد ماننــد ســیلیکون ولی 
یــا پارک هــای علــم و فنــاوری خودمــان 
ــکل گیری  ــرای ش ــخصی را ب ــی مش نواح
ــا  ــیم، ی ــته باش ــتم ها داش ــن اکوسیس ای
ــرای  ــم ب ــم می توانی ــده ه ــدل پراکن م
ــم  ــال بگویی ــا مث ــم، ی ــف کنی آن تعری
ــریف،  ــران، ش ــون ته ــگاه هایی چ دانش
ــه  ــری ک ــگاه های معتب ــان و دانش اصفه
ــد  ــتند، می توانن ــور هس ــر کش در سراس
از  غیرمتمرکــز  اکوسیســتم  یــک 
ــوآوری  ــر ن ــاور مبتنــی ب شــرکت های فن

ــد؟  ــکیل دهن ــاز را تش ب
علــم  پارک هــای  مثــل  نهادهایــی  حتمــا 
از  یکــی  شــاید  تاثیرگذارنــد.  فنــاوری  و 
ــت  ــی اس ــن فضای ــا همی ــن ارکان آن ه مهم تری
کــه ایجــاد می کننــد. مهم تریــن کار ایــن 
نهادهــا تســهیل گری بــرای اتفاقاتــی اســت 
ــی  ــد. یعن ــی می افت ــه ارزش آفرین ــه در زمین ک
تســهیل گری می کنــد بــرای این کــه یــک 
ــن  ــد. ای ــه b برس ــه نقط ــه a ب ــان از نقط جری
نهادهــا، در کنــار شــتاب دهنده و ســرمایه گذارها 
و زیرســاخت های دیگر کارشــان تســهیل، کمک 
بــه ارتباط مناســب، گزینش شــرکای مناســب و 
گزینــش نیروهاســت. در هــر صــورت معتقــدم 
کامیونتی هــای  شــکل گیری  و  هم جواری هــا 
متمرکــز موثرتــر اســت. کامیونتــی یعنــی 
هنــر، اســتراتژی، سیاســت، تکنولــوژی و شــکل  
شــاید  توانمنــد.  اســتارت  آپی  جوامــع  دادن 
ــی  ــد عمل ــم  می توان ــودن ه ــده  ب ــدل پراکن م
ــواری  ــی و هم ج ــه هم افزای ــن ب ــی م ــد، ول باش
معتقــدم. بــه نظــر مــن شــکل گیری ایــن 
کلونی هــا موثرتــر اســت. به ویــژه در ایــران 
کــه ریســک کســب وکار باالســت، اگــر بتوانیــم 
شــاید  بیفزاییــم،  تیمــی  مهارت هــای  بــر 

شــرکت های نــوآور بهتــری شــکل دهیــم. 
زمانــی کــه یــک اســتارت  آپ می خواهــد بــا یک 
ــا اســتارت  آپ دیگــر یارگیــری و  ســرمایه گذار ی
مشــارکت کنــد، یــا از ایده هــای داخــل دانشــگاه 
اســتفاده کنــد، هم جــواری ایــن فراینــد را 
ــتر رأی  ــن بیش ــن  م ــد. بنابرای ــهیل می کن تس

بــر کلونی ســازی و تجمــع می دهــم.
�اگــر بخواهیــم بیشــتر در مورد نــوآوری 
ــال کار در  ــه در 10 س ــه ای ک ــاز و تجرب ب
دانشــگاه داشــتید، صحبــت کنیــم، چــه 
ــون  ــتر در کان ــد بیش ــی را بای حوزه های
ــا  ــن روزه ــم. ای ــرار دهی ــاز ق ــوآوری ب ن
بیشــتر صحبــت از اینترنــت اشــیا و 
ســخت افزار و صنعــت می شــود. بــه 
ــد  ــی را بای ــه بخش های ــما چ ــر ش نظ
ــج  ــتفاده و تروی ــمت اس ــه س ــتر ب بیش

ــم؟ ــوق دهی ــاز س ــوآوری ب ن
نیازمنــد یــک کار  ایــن ســوال  بــه  پاســخ 
مطالعاتــی عمیــق اســت. نهادهایــی کــه کارهــای 
آینده محــوری، تحقیقــات عمیــق و ریشــه ای 
انجــام می دهنــد، بایــد ایــن کار را انجــام دهنــد. 
ــا بدانیــم در چــه زمینه هایــی متمرکــز شــویم  ت
کــه بــا توانمندی هــا و شایســتگی های محــوری، 
ترکیــب جمعیتی، کشــش بــازار و شــرایط فضای 
ــه  ــا امیــدوار ب کســب وکار مــا متناســب باشــد ت
ــا  ــی ت ــیم. ول ــتر باش ــزوده بیش ــد ارزش اف تولی
جایــی کــه مــن دیــده ام، بعضــی موضوعــات در 
ــد.  ــای کار دارن ــتند و ج ــده دار هس ــور آین کش
ــت  ــی از آن هاس ــی یک ــوش مصنوع ــوع ه موض
کــه هــم نیازمنــد کار خیلــی زیــاد اســت و هــم 
ــت.  ــیار باالس ــی در آن بس ــال ارزش آفرین احتم
بــا ترکیــب جمعیتــی ایــران، از هــر نظــر بــه آن 
ــد روی آن کار  ــه بای ــم ک ــم، می بین ــگاه می کن ن
ــی هــم از آن شــده اســت.  شــود. اســتقبال خوب
حــوزه انــرژی یکــی از حوزه هــای کلیــدی اســت 
کــه نیــاز بــه کار زیــاد، مطالعــات دقیــق، تولیــد 
دانــش، تحلیــل و حمایــت دارد، تــا بدانیــم چــه 
ــواردی  ــه م ــر چ ــز ب ــا تمرک ــتارت  آپ هایی ب اس
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می تواننــد شــکل بگیرنــد. مــا دارای ذخایــر 
غنــی و نعمــت خــدادادی زیــادی هســتیم، ولــی 
بایــد بــرای اســتفاده درســت از آن برنامــه داشــته 
باشــیم. در زمینــه موضوع بهــره وری و اســتفاده از 
انــرژی در ســال های آینــده تغییــرات عمیقــی رخ 
خواهــد داد. مثــال حــوزه طراحــی و تولیــد باتری، 
ــر دهه هــای آینــده اســت.  از تکنولوژی هــای موث
کســانی کــه از امــروز در این حوزه ســرمایه گذاری 
ــد، در  ــام  دهن ــگاهی انج ــای دانش ــد و کاره کنن
ــوزه  ــت. ح ــد داش ــده خواهن ــرگ برن ــده ب آین
ســالمت از مــواردی اســت کــه مــا کمتــر بــا نگاه 
اســتارت  آپی آن را دیده ایــم. دربــاره اینترنــت 
اشــیا مــن هنــوز بــه جمع بنــدی دربــاره ظرفیــت 
ــکی  ــی ش ــیده ام. ول ــی نرس ــای داخل و توانایی  ه
نــدارم کــه اینترنــت اشــیا معــادالت آینــده را بــه 
هــم خواهــد زد؛ شــاید هــم بهتــر باشــد بگویــم 

ــه هــم زده اســت! ب
�بــرای عقــب نمانــدن از قافله پرســرعت 
ــاز در کوتاه مــدت و بلندمــدت  ــوآوری ب ن
چــه اولویت هایــی را بایــد در نظــر بگیریم 
ــی و  ــای حاکمیت ــه نهاده ــر این ک و مهم ت
متولیــان زیرســاخت چــه رویکــردی باید 

بــه ایــن حــوزه داشــته باشــند؟
مــن نقــش نظــام آموزشــی و تربیتــی را پررنــگ 
می بینــم تــا فرهنــگ مرتبــط بــا ایــن فضــا را بــا 
همــان نگاهــی کــه عــرض کــردم، تغییــر دهند. 
در شــکل گیری فرهنــگ، ذهنیــت و نبــوغ مــا از 
تولــد تــا رشــد و کمــال، ســه عامــل بیشــترین 
تاثیــر را دارنــد؛ خانــواده، نظــام آموزشــی و 
ــر  ــم. اگ ــی می کنی ــه در آن زندگ ــه ای ک جامع
ــای  ــتی ایف ــی به درس ــاد آموزش ــواده و نه خان
نقــش کننــد، جامعــه هــم اصــالح شــده و 
ــن  ــرد. بنابرای ــش می گی ــت را در پی ــه مثب روی
بایــد از خانــواده شــروع کنیــم، خانواده هــا 
در شــکل گیری روحیــه کار تیمــی و انــواع 
ــد مهارت هــای ارتباطــی بســیار  ــا مانن مهارت ه
ــش  ــام آموزشــی در دوران پی ــد. نظ ــش دارن نق
و پــس از دانشــگاه جایــگاه مهمــی دارد و بایــد 

ــا  ــایر مهارت ه ــار س ــرم را در کن ــای ن مهارت ه
آمــوزش دهــد. بخشــی از مهــارت نــرم اکتســابی 
ــه  ــیری ک ــد در مس ــد بدان ــجو بای ــت. دانش اس
ــه او  ــا ب ــه م ــی ک ــز چیزهای ــه ج ــی رود، ب م
ــد  ــری بای ــای دیگ ــه چیزه ــم، چ ــاد داده  ای ی
بیامــوزد. اگــر در دانشــگاه ظــرف مناســبی بــرای 
یادگیــری فراهــم کنیــم، اتفاق هــای خوبــی 
خواهــد افتــاد. حاکمیــت بیشــتر بسترســاز 
ــی  ــد. یعن ــم کن ــد زیرســاخت فراه اســت و بای
ــه  ــم ک ــتی بدوی ــم، در پیس ــا دونده ای ــر م اگ
حاکمیــت آن را فراهــم کــرده اســت و رســالت 
مــا ایــن اســت کــه خــوب بدویــم. از نــگاه دوی 
امــدادی، درســت انتخــاب کنیــم کــه چــه 
ــا  ــا م ــه ب ــد ک ــت بدون ــن پیس ــانی در ای کس
هماهنــگ باشــند. ولــی حاکمیــت نباید زیــاد در 
دویــدن مــا، یعنــی کاری کــه بخــش خصوصــی 
انجامــش می دهنــد،  بهتــر  و اســتارت  آپ ها 
ــتند  ــی هس ــتارت  آپ ها نهادهای ــد. اس ورود کن
ــد  ــر می دهن ــا را تغیی ــی از دیدگاه ه ــه خیل ک
و حاکمیــت اگــر بتوانــد نقــش آماده ســازی 
ــا کــردن ظــرف را انجــام دهــد، رســالت  و مهی
ــی از  ــت. یک ــام داده اس ــی انج ــود را به خوب خ
ــه استارت  آپ هاســت  ــه مطالب ــی ک ــوارد مهم م
ــه  ــیدگی ب ــد، رس ــام ده ــد انج ــت بای و حاکمی
ــت.  ــی استارت  آپ هاس ــی و حقوق ــائل قانون مس
مثــال اگــر اســتارت  آپی شــکل می گیــرد و 
ــعه  ــدن، توس ــم چی ــرای تی ــت ب ــا زحم هزارت
محصــول، پیــدا کــردن بــازار و... دارد و هــر 
لحظــه هــم یــک ســایه ســنگین بــاالی ســرش 
باشــد کــه شــاید فــردا صبــح راه را بســته باشــد، 
ــوب نخواهــد  ــه نتیجــه مطل ــن باشــید ب مطمئ
ــی  ــردن مســائل قانون ــن حــل ک رســید. بنابرای
کــه بــرای اســتارت آپ ها اطمینان بخــش اســت، 
اهمیــت زیــادی دارد. در ایــن صورت اســتارت  آپ 
ــه  ــه ســرویس ب به جــز طراحــی محصــول و ارائ
مخاطــب، نگرانــی دیگــری نــدارد و امیــد، قدرت 
نــوآوری و خالقیــت او بــر کیفیــت کار متمرکــز 

ــود. می ش


