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در حوزههای فناوری این شرکت است ،نقش هرکدام از شبکهها در پیشبرد هدفهای شرکت
مشخص میشود و همچنین گلوگاهها و خأل شبکههای نوآوری در تعامالت با نهادهای دیگر
در خصوص دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و تولید نوآوری نیز شناسایی میشود .با توجه به
تشابه شبکههای نوآوری در شرکتهای تحقیقاتی نتایج این تحقیق را میتوان در شرکتهای
مشابه نیز تعمیم داد.

واژگان کليدی :شبکههای نوآوری ،شبکههای قراردادی ،شبکههای غیررسمی ،صنعت
الکترونیک
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مقدمه
مطالعات اخیر از عملکرد سازمانها و روابط بین آنها حاکی از تغییرات مهم در
انواع همکاری است؛ حالآنکه این همکاریها در اشکال مختلف از همکاریهای
تحقیقاتی ،سرمایهگذاریهای مشترک ،اتحاد راهبردی و قراردادهای جنبی ظهور و بروز
میکند .یک هیئت تحقیقات علمی از تجزیهوتحلیل روند تحقیق و توسعه اشاره میکند
که فرآیندهای نوآوری در دهههای گذشته با توجه به این نوع روابط همکاری تغییرات
بسزایی کردهاست (مریل و کوپر .)5002،ارزیابی این هیئت تحقیقاتی از  11صنعت
آمریکایی نشان میدهد که اتحادهای رشد یافتهای در روابط تحقیق و توسعه رخ داده
است که در این روابط دانشگاهها ،صنایع دولتی ،رقبا و حتی مشتریان دخیل هستند و
افزایش تمرکز همکاریها به سمت ایجاد یک هستۀ نوآوری متمرکز بوده است(موری
و اکسلی .)1991
تحقیق و بررسی بیشتر ،از رشد پیوندهای میان شرکتها و دانشگاهها حکایت
میکند (پاول  )1991که این پیوندها به سمت سرمایهگذاری مشترک تحقیقاتی روی
آورده است و حتی در حوزههای علمی نیز شاهد همکاریهای علمی بهصورت نگارش
مقاالت و کتب علمی توسط محققان و دانشمندان در نقاط مختلف جهان هستیم (هیکز
و کترز .)1991،شبکههای همکاری بر پایه بسیاری از انجمنهای تخصصی سازماندهی
میشوند که خودمکانیزمی برای هدایت و مدیریت دانش ایجادشده بین آنها محسوب
میشود .بهعنوانمثال تولید نرمافزارهای منبع باز 1یک نمونه مناسب از این نوع همکاری
است (وبر  )5002که پیشرفت فنّاوری را در شبکههای مجازی تسهیل کرده است.
بهطور خالصه به گفته موری در سال  1999تنوع فعالیتها و روابط سازمان در
فرآیندهای نوآوری بهطورفراوانیدر حال افزایش است .شبکههای پیچیده از شرکتها،
دانشگاهها و مؤسسات دولتی و خصوصی بسترهای مهمی در زمینههای پیشرفت
فناوری در اغلب صنایع جهان از کامپیوتر ،نیمهرساناها ،داروسازی و بیوتکنولوژی
فراهم کرده است (پاول و برنتلی .)1995 ،با این توصیفات شرکتهای تحقیقاتی که به
دنبال ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بازار هستند ،بهتنهایی نمیتوانند از فرصتهای
تولید نوآوری بهرهبرداری کنند و ملزم به ایجاد یا شناسایی و استفاده از روابط و
اتحادهای راهبردی هستند؛ عدم شناسایی و ایجاد پیوند نوآورانه صحیح در شرکت
1. Open source

 111مطالعات مدیریت فناوری اطالعات ،سال دوم ،شماره  ،7بهار 39

تحقیقاتی موردمطالعه باعث نوعی سردرگمی در روابط همکاری آن شده است
بهگونهای که باعث عدم بهرهبرداری مناسب از شرکتهای همکار ،دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی دیگر شده و درنتیجه باعث عقبماندگی این شرکت در برآوردن نیازهای
بازار هدف و بازار رقابت شده است .بنابراین این شرکت برای استمرار بقای خود در
بازار و صحنه رقابت باید بتواند بهخوبی از توانمندی نوآورانه دیگران استفاده کند و
ضمن شناخت شبکههای همکار خود به تکمیل و ترمیم خألهای موجود دراین روابط
بپردازد.
شرکتهای ایرانی برای اینکه بتوانند در عرصه رقابت میان خود و دیگران در بازار
داخلی و خارجی باقی بمانند ،ناچار به بهرهمندی از توانمندی نوآورانه دیگران هستند،
این مورد در حوزه الکترونیک که تغییرات آن با سرعت بیشتری رخ میدهد از اهمیت
باالیی برخوردار است؛ بنابراین اخیراً شاهد هستیم که شرکتهای تحقیقاتی ایرانی نیز با
درک این موضوع به دنبال شبکهسازی فرایندهای تحقیقاتی هستند .با توجه به اینکه
واژه شبکههای نوآوری در اوایل سال  5000در جهان بهعنوان موضوعی مهمموردتوجه
قرار گفته است و در سال  5002بهعنوان روشی در نوآوری باز مطرح شد (چسبرو
 ،)5002در ایران این موضوع بهتازگی موردتوجه محققین قرار گفته است و بررسی
شبکههای نوآوری علیرغمبهرهمندی از آن موردبررسی قرار نگرفته است.
با این مقدمه هدف این مقاله شناسایی انواع شبکههای نوآوری در یک شرکت
تحقیقاتی در صنعت الکترونیک با توجه به حوزههای فناوری موجود در آن است؛ این
شرکت در یک سازمان مادر فعالیت میکند که این سازمان دارای پژوهشکدهها و مراکز
تحقیقاتی دیگر نیز است و همچنین با دو دانشگاه فنی ـ مهندسی بهصورت تنگاتنگ
همکاری میکند بهگونهای که روابط علمی این صنعت بیشتر در این دو دانشگاه تعریف
میشود .نوآوری این مقاله شناسایی تعامالت متقابل این شرکت با شبکههای همکاری
خود جهت ایجاد مزیت رقابتی پایدار در شرایط متغیر است؛ تا بتواند از این روابط در
راستای تولید نوآوری در حوزه الکترونیک بهرهبرداری کند .بدیهی است که سرعت
تغییر فناوری در حوزه الکترونیک نسبت به سایر حوزهها بیشتر است ،بنابراین این مقاله
با ارائه اهمیت شبکههای نوآوری و انواع آن ،انواع این شبکهها را در این شرکت
شناسایی میکند و همچنین حوزههای فناوری شرکت از طریق روش اولویتبندی
فناوریهای کلیدی و بحرانی شناسایی میشود و اثر شبکههای نوآوری در هر یک را
بهصورت تطبیقی مقایسه و بررسی میکند؛ از این طریق خألهای ناشی از فقدان هر نوع
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شبکه نوآوری در حوزههای فناوری این شرکت مشخص میشود؛ در قسمت
نتیجهگیری ،خألها و چالشهای هر حوزه به تفکیک موردبحث و بررسی قرار میگیرد.

اهميت شبكههای نوآوری و انواع آن
با توجه به تعریف شبکههای نوآوری؛ به مجموعه روابط معنادار در سازمانهای
دانش محور گویند که منجر به تولید نوآوری ،فناوری یا ایده جدیدی میشود؛ همانطور
که در مقدمه بیان شد سازمانها برای حفظ مزیت رقابتی مستمر در بازار نیازمند
بهرهمندی از توان تحقیقاتی دیگران هستند .نکتۀ مهم این است که سازمان جهت ایجاد
مزیت رقابتی پایدار به دنبال پیشرفت و توسعه نوآوری و فنّاوری ممتاز منحصر به خود
است به همین دلیل تمرکز بیشتر شبکه به سمت نوآوری و تحقیقات معطوف میشود
که در شبکههای نوآوری به ایجاد حق ثبت 1و دسترسی به اطالعات و تولید ایدههای
مؤثر جدید ظهور و بروز میکند .مزیت ایجاد روابط در گروههای غیریکنواخت هم در
تئوریهای اجتماعی و هم در آنالیز شبکه بهخوب ی مشهود است .در این بخش مروری
بر مطالعات تجربی اخیر از چگونگی هدایت روابط بین سازمانی ،جهت ایجاد مزیت-
های رقابتی در انتشار اطالعات ،اشتراک منابع ،دسترسی به داراییهای ویژه و یادگیری
بین سامانی صورت میگیرد.با بررسی سوابق تحقیق پیرامون شبکهها میتوان به این
نتیجه رسید که شبکهها منعطفتر ،با اختیارتر و مستقلتر از ساختار بازار هستند (پاول،
 ،)5002شبکهها ترکیبی از ساختار بازار بوده که توانایی نظارت دارد و وابستگی به
سلسلهمراتب اجرایی ندارند (ماوری و دیگران .)1991 ،شبکهها میتوانند مبتنی بر
روابط و قراردادهای رسمی مانند روابط و قراردادهای فرعی ،اتحاد یا مشارکت
راهبردی در یک صنعت ،تحقیقات مشارکتی بوده یا مبتنی بر روابط (پیوندهای)
غیررسمی دارای اعضای مشترک در یک انجمن تخصصی و تجاری و یا حتی
وابستگیهای ضعیفتر باشند .تفاوتیکه میتوان در رابطه شبکهها قائل شد ،مدت و
پایداری آنها است؛ شبکهها میتوانند جهت اجرای یک وظیفهی خاص یا درنتیجه
روابط از قبل موجود باشند .شبکهها از پروژههای کوتاهمدت تا روابط بلندمدت تغییر
میکنند و با توجه به بعد زمانی ،نظارت و هدایت آنها تغییر میکند .بعضی شبکهها
بهوسیله یک هسته مرکزی هدایتشده و با افزایش سلسلهمراتب اختیارات گسترده و
1. Patenting
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توزیع میشود .در جدول زیر انواع روابطی که منجر به تولید نوآوری میشود یا
بهبیاندیگر شبکههاینوآوری از منظر محققان مختلف ارائه میشود.
جدول  .9انواع شبكههای نوآوری
ردیف

1

عنوان

توضيحات

پایهای

غیررسمی و پایدار

تبادل دانش

غیررسمی و ناپایدار

زنجیرهتأمین

قراردادی و پایدار

کسبوکار

قراردادی و ناپایدار
افرادی با عالقه مشترک
در یک حوزه خاص
همکاریهای ضمنی و
آشکار میان سازمانها
بهصورت ناپایدار
روابط از طریق فناوری
اطالعات برای تبادل
اطالعات
همکاری سازمانها حول
یک یا چند پروژه
مشترک
روابط همکاری نوآورانه
حول یک هسته قوی
روابط همکاری نوآورانه
حول یک هسته ضعیف
روابط همکاری با
ویژگیهای فرهنگی
مشترک
روابط همکاری با
ویژگیهای فرهنگی
متفاوت
متجانس و تدریجی
متجانس و بنیادی

گروههای کاری

5

سازمانهای شبکه
شده
انجمنهای مجازی

شبکههای واحد یا
چندجانبه
شبکههای متمرکز
2

شبکههای نامتمرکز
شبکههای محلی

شبکههای پراکنده
2

زنجیره تأمین
روابط راهبردی

مثال
روابط تحقیق و توسعه داخلی،
کمیتههای تحقیقاتی درون
شرکتها و ...
انجمنهای علمی،نمایشگاهها
و فراهماییهای تحقیقاتی
شرکتهای دانشبنیان با
همکاریهای راهبردی
شرکتهای همکار
گروههای علمی ،تخصصی و...

منبع
(پاول )5002

(OECD,
)2003

همکاری میان سازمانها با
مأموریتهای نسبتا مشترک
انجمنها و شبکههای اجتماعی
حول یک موضوع دانشی
اجرای پروژه مشترک

(دی من،
)5002

همکاری حول یک شرکت با
مزیت رقابتی متمایز
همکاری حول یک شرکت با
مزیت رقابتی نامتمایز
همکاریهای محلی

نرمافزارهایمتنباز
روابط بخشی
همکاریهای راهبردی

(تد و
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ردیف

2

عنوان
همکاریهای
بینسازمانی
گروههای منطقهای
جوامع تحقیقاتی قوی
با گروههای ذینفع
ضعیف
جوامع تحقیقاتی قوی
با گروههای ذینفع
قوی
جوامع تحقیقاتی
ضعیف با گروههای
ذینفع ضعیف
جوامع تحقیقاتی
ضعیف با گروههای
ذینفع قوی

توضيحات
نامتجانس و راهبردی
نامتجانس و تدریجی

مثال

منبع

شبکههای نوآوری بین چند
شرکت در محصوالت پیچیده
کلوپهای علمی

دیگران،
)5002

محققان همسان اما
جوامع غیر متجانس

جوامع کوچک و روستایی

شبکههای رسمی با
قطبهای قوی

محققان و محققان متجانس

محققان و جوامع غیر
متجانس

انجمنهای حمایت از سالمتی
زنان

جوامع تحقیقاتی غیر
متجانس اما با تأکید
برتعهد و حمایت

انجمنهای دارویی ملی

(ویکستد و
آدام)5001 ،

همانطور که مالحظه میکنید شبکههای نوآوری بهصورت مختلف تقسیمبندی شده
است ،اما همانطور که در جدول ردیف اول مشخص است ،نوعشناسی 1ارائهشده اول
تمام روابط را پوشش میدهد .بنابراین در این مقاله به بررسی تفصیلی این
نوعشناسیپرداخته میشود .گبهرو و پاول ( )5002شبکهها را بر اساس پایداری و
حاکمیت در چهار نوع تقسیمبندی میکنند؛ شبکههای غیررسمی (مبتنی بر اشتراک
تجربهها) ،شبکههای پروژهای (روابط کوتاهمدت جهت انجام وظایف خاص)،
شبکههای زنجیره تأمین (جایی که روابط نزدیک) خصوصیات مشترک به ایجاد یک
اجتماع مشترک پایدار کمک میکند و شبکههای کسبوکار (هدفمند ،اتحاد راهبردی
میان دو قسمت) ،البته این تقسیمبندی ممکن است با یکدیگر همپوشانی داشته باشد .با
توجه به نوعشناسی ارائهشده برای شبکهها ،تفاوتهای میان روابط ضعیف و قوی را
در جدول زیر مشاهده میکنید (پاول و گرابهر:)5002،

1. typology
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جدول  .1تفاوت ميان روابط قوی و ضعيف در شبكهها
روابط (پيوند) قوی

روابط (پيوند) ضعيف

بر مبنای قوانین و مقررات
دارای حمایت اجتماعی
بر مبنای عالیق و نیازهای مشترک
دارای عمر متوسط و با عمق زیاد
در تعامالت مؤثرتر

فاقد قوانین خاص (آشنایی دو دوست)
فاقد حمایت اجتماعی
بر مبنای سالیق و عقیدههای مختلف
عمر طوالنی و با عمق کم
اثر ناچیز در تعامالت

در شکل  1تفاوتهای میان پیوندهای قوی و ضعیف را به تصویر میکشد.
یون
یون

عی

وی
ش

ر

شكل  .9پيوند قوی و ضعيف (پاول و گرابهر)1004،

نکته دیگری که در مقایسه میان شبکهها مطرح است ،چگونگی رابطه آنها در
سطوح مشترک در اجرای یک وظیفه مشترک است ،این رابطه میتواند حاصل یک
ارتباط راهبردی بوده یا ارتباطاتی مانند روابط دوستی یا مکان جغرافیایی مشترک
باشدکه در سیر تکاملی شبکهها نقطه مرجع معموالًپابرجا نمیماند و معموالً مبتنی بر
عواملی همچون کاهش هزینه ،ذخیره زمان و افزایش انعطافپذیری است .روابط
غیررسمی ،گرچه درنهایت به شکل حق ثبت نمایان میشوند اما بسیاری از آنها
بهصورت قرارداد و توافق بین سازمانی به روابط رسمی تبدیل میشوند .شبکههایی که
با هدفهایراهبردی مشترک ایجاد میشود میتوانند عناصر ارتباطی قویتری بهکار
گیرند ،به همین دلیل معموالً پیوندهای فردی به سمت رسمی شدن پیش میرود.
میتوان شبکهها را بهصورت تعاملی( 1مبتنی بر فرصتهای کمبهره و روابط اجتماعی)
یا رابطهای (بههمپیوستگیهای اجتماعی) دستهبندی کرد اما نکتۀ مهم در این دستهبندی
1. transactional
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این است که فرض میشود انواع روابط شبکهای به شکلی پویا به هم تبدیل میشوند و
رشد میکنند؛ رقابت شدید میتواند اتحاد راهبردی بیشتری ایجاد کند و کردهایی از
پاداش مالی می تواند یک ارتباط نزدیک میان افراد جهت بقاء ارتباط رسمی در
شرکتها ایجاد کند .شکل  5یک نوع شناسی از فرمهای مختلف شبکهها را نشان
میدهد (پاول.)5002،
و عیت ای اری ا
شبکه های زن یر تا ی

ساختار ،شبکه های عنکبوتی ،ایجاد پیوندهایی که
شبکه را ایجاد می کند.شبکه ها می توانند فرم هایی
از شبکه های اجتماعی ایجاد کنند.
مثال شبکه زنجیره تامین تویوتا

نوع :پیوندهای شبیه ،خصوصیات اجتماعی مشترک
وظیفه :چند وظیفه ای ،مبتنی بر مهارت ،پروژه
محور
ساختار :متراکم ،زمانی که شبکه وجود دارند قبل از
آن فعالند ،ارتباطات کاری به صورت ارتباط فردی
تودرتو است.
مثال :ساخت فیلم ،پروژه ساختمانی ،اجتماعات
قومی

زن یر تا ی

ایی ه ه ن دیک

وظیفه :بخش های کاری با خصوصیات عمودی و
افقی ،نوآوری گام به گام

شبکه های ایه ای

ا

نوع :پیوندهای غیر شبیه ،خصوصیات کاری مشترک

ا

شرکت ح ی

ساختار :شبکه های هدفمند ،پدیدارشدن از بین پیوند
فعال ایجاد شده
مثال :مشترک در صنایع با تکنولوژی باال مانند نیم رسانا،
بیوتکنولوژی و شیمیایی

رس یت

رار دادی

وظیفه  :دسترسی سریع به ایده های جدید
تقویت اتصاالت و ساختار های علمی
مثال :همکاری های تحقیقاتی و اشتراک
اطالعات

ایی یار نا ای ار

نوع :پیوندها هم شبیه و غیر شبیه با خصوصیات متفاوت
وظیفه :بخش های کاری دوباره ترکیب می شوند.

نوع :پیوندها هم شبیه و هم غیر شبیه
عالقه مندی مشترک

ا

شبکه های ک

و کار)استرات یک(

شبکه های تباد دانش
عالقه مندی ها و اشتراکات علمی

یر رس ی

شكل  .1نوع شناسی شبكههاینوآوری (پاول)1002،

محور افقی میزان رسمیت و عدم رسمیت و محور عمودی میزان پایداری و نزدیکی
را در روابط شبکهای نشان میدهد .حال با توجه به این ویژگیها انواع شبکههای
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نوآوری بدینصورتاست:
 سلول پایین سمت چپ ،شبکههای غیررسمی را که روابط اعضاء در آن ناپایدار
است را نشان میدهد؛مانند یک دانشگاه مجازی علمی که بر اساس عالقهمندی
مشترک یا تجارب اشتراکی پدیدار میشود .اگرچه این روابط منحصر به یک دورۀ
خاص و موقتی است،اما شبکههای دانشی میتواند به اتحادهای کسبوکاری
رسمی یا روابط بنیادی بادوام بیشتر منجر شود؛ البته در آن روابط همکاری
همبستگی قوی تری دارد و روابط اعضاء ناپایدار است ،پیکان خاکستری آن را در
شکل نمایش میدهد .شبکههای دانشی بیشتر محل تبادل دانش بهگونهای است که
تعهدی از جنس قرارداد در آن ایجاد نمیشود.
 سلول سمت چپ باالیی شبکههای پایهای 1است که در آن روابط بین اعضاء
نزدیک بوده ولی باز غیررسمیاست .این روابط بیشتر میان اعضای یک سازمان که
روابط همکاری مشترک بایکدیگر دارند ایجاد میشود که معموالً از جنس دوستی
و آشنایی متقابل است.
5
سلول باالیی سمت راست شبکههای زنجیرۀ تأمین را نشان میدهد؛ که معموالً

در یک پروژه مشترک ایجاد میشود .اعضای چنین شبکهای نوعاً محرمانه و از
طریق یک شرکت رهبر 2کنترل میشود .روابط در شبکههای زنجیره تأمینبهصورت
قراردادی و رسمی بوده و همچنین از بههمپیوستگی زیادی برخوردار هستند.
 سلول پایین سمت راست شبکههای کسبوکار است ،روابط در این شبکهها
رسمی اما روابط اعضاء ناپایدار استدرواقع این روابط بیشتر بهصورت کسبوکار
واحد نشان میدهد .همانطور که در شکل مالحظه میشود اگر روابط نزدیکتر
شود میتوانند بهعنوانزنجیره تأمین یکدیگر محسوب شده و در روابط راهبردیتر
سهیم شوند .این روابط معموالً شبیه یا غیرشبیه هستند و هر شبکه با توجه به نوع
کسبوکار خود از توانایی دیگران استفاده میکند.

روش تحقيق
این پژوهش یک پژوهش کاربردی ـ توصیفی است که سعی دارد به سؤاالت زیر پاسخ
1. Primordial
5. Supply Chain
2. leader
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دهد:

 انواع شبکههای نوآوری در این شرکت تحقیقاتی کدماند؟
 انواع شبکههای نوآوری در حوزههای فناوری این شرکت کدماند؟
با توجه به اینکه موضوع پژوهش مطالعه بر یک شرکت تحقیقاتی است ،روش این
تحقیق کیفی و با راهبرد مطالعه موردی است بنابراین جهت روایی و پایایی و همچنین
تحلیل نتایج از متدلوژی مطالعه موردی بهره گرفتهاست.در این مقاله برای روایی و
پایایی از آزمونهای ذیل استفاده شده است:
 برای سنجش کیفیت قابلاعتماد بودن طرح تحقیق ازنظر ساختار با استفاده از منابعاطالعاتی چندگانه با بهرهمندی از اسناد و مدارک حول محور روابط همکاری در
صنعت استفاده شده است؛
 برای سنجش قابلاعتماد بودن طرح تحقیق ازنظر عوامل داخلی با بهرهگیری ازافراد اطالعات دهنده کلیدی برای مرور گزارش مطالعۀ موردی و مقایسه الگوها
بهرهمند شده که از طریق مصاحبههای اکتشافی با افراد کلیدی این شرکت صورت
گرفته است؛
 برای اندازهگیری قابل اعتماد طرح تحقیق ازنظر عوامل خارجی با استفاده ازنظریهها در سوابق پژوهش استفاده شده است.
برای سنجش پایایی نتایج با استفاده از گردآوری اطالعات از همه پایگاههای داده
اعم از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد شرکت در حوزه روابط همکاری و
همچنین از مدارک ذیل این همکاریها اعم از دستورالعملها ،آییننامهها و اسناد
راهبردی صنعت بهره میگیرد .این دستورالعملها در جدول  2آورده شده است
(داناییفرد و دیگران.)1211،
پژوهش موردی ،مطالعه ویژگیها و پیچیدگیهای یک مورد است و هدف آن،
درک بهتر فعالیتهای آن پدیده در شرایط و موقعیتهای مهم است (ین .)5002،بدین
منظور در این پژوهش از یک شرکت تحقیقاتی در یک صنعت که پوششدهنده انواع
شبکههای نوآوری است استفاده میشود .جامعه آماری این تحقیق مدیران و
کارشناسانی هستند که بر روابط همکاری این شرکت با نهادهای دیگر اشراف دارند و
از جهت دیگر حوزههای فناوری شرکت را نیزبهخوبیمیشناسند .در این تحقیق با
مصاحبه با  10نفر مطابق جدول  2به اشباع اطالعاتی دستیابی شد .برای جمعآوری داده
از دو منبع؛ اسناد و مدارک ذیل همکاریهای مشترک و مصاحبههای اکتشافی با 2
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کارشناس 2 ،مدیر صنعت که دارای تحصیالت دانشگاهی مرتبط هستند بهره میگیرد.
در جدول  2روشهای جمعآوری اطالعات ارائه میشود:
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جدول  .9ابزارهای جمعآوری داده در پژوهش
حول محور شبكههای نوآوری
مصاحبه

 90مصاحبه ( 2کارشناس و  2مدیر در سطح شرکت و سازمان
مادر)

اسناد و مدارک آرشیوی ( .1 7آییننامه همکاری سازمانیافته تحقیقات صنعتی
دانشگاههای کشور و مؤسسات پژوهشی
سند داخل شرکت و سازمان
 .5دستورالعمل حمایت از پایاننامههای کارشناسی ارشد
مادر)
و دکتری
 .2دستورالعمل حمایت از نخبگان و دانشجویان
تحصیالت تکمیلی
 .2دستورالعمل حمایت از فراهماییها ،هماندیشیها و
انجمنهای علمی
 .2دستورالعمل همکاری با شرکتهای فنآور
 .1دستورالعمل حمایت از شرکتهای خصوصی
 .7دستورالعمل ارزیابی تأمینکنندگان

به دلیل ماهیت این پژوهش که متمرکز بر یک مورد هست و باید از نظرات افراد
کلیدی شرکت بهرهمند شد نمونههای این تحقیقبر اساس قضاوت افرادی خاص و یا
خود محققان انتخاب شدهاند؛ در تجزیهوتحلیل با استفاده از رویکرد ویرایش کردن،1
مصاحبهها پس از ضبط و پیادهسازی ،مرور و دستهبندی و با هدف دستیابی به نقطهای
از کفایت بررسی شدو طبق پروتکل پژوهش موردی توسط یکی از خبرگان شرکت
مرور شد و اصالحاتی روی آن صورت گرفت .برای تجزیهوتحلیل اسناد نیز از روش
هرمنوتیک استفاده شده است؛ در این روش ابتدا با درک مفهوم شبکههای نوآوری و
تعیین انواع آن به کمک سوابق تحقیق و بررسی دستورالعملها و رویهها ،انواع
شبکههای نوآوری در صنعت شناسایی شد .در این تحقیق بهوسیله مقایسه تطبیقی انواع
شبکههای نوآوری ذیل حوزههای فناوری شرکت چالشهای هر حوزه به تفکیک
شناسایی میشود .روایی و پایایی نتایج این تحقیق با روش مذکور سنجش میشود.
همان طور که بیان شد با استفاده ازرویکرد ویرایش کردن ،تفاسیر حاصله از شبکههای
1. Editing Approach
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نوآوری و انواع آنها با دادههای متن در سوابق تحقیق مقایسه میشود که به این فرآیند
«مقایسه مستمر» میگویند و همانطور که در شکل  2مشاهده میکنیدتحلیلها و تفاسیر
موردنظر ارائه صورت میگیرد (ین.)5002،
دسترسی به داده های اطالعاتی

بازبینی اعتبار داده های اطالعاتی
درک و فهم اسناد
تجزیه و تحلیل داده های اطالعاتی
بهره برداری از داده های اطالعاتی

شكل  .9مراحل دسترسی و تجزیهوتحليل اسناد سازمان (ین)1009،

شبكههای نوآوری شرکت
همانگونه که بیان شد ،اینکه روابط همکاری یا شبکههایی که منجر به ایجاد
نوآوریمیشود ،میتواند مبتنی بر پیوندها و قراردادهای رسمی (مشارکتهای راهبردی،
قراردادهای فرعی ،تحقیقات مشارکتی) یا مبتنی بر روابط غیررسمی (همکاری در
انجمنهای تخصصی و علمی) و حتی پیوندهای ضعیفترباشد ،طی مصاحبههای
صورت گرفته با معاونت تحقیقات و پژوهش و معاونت بازرگانی و همچنین دو مدیر
میانی مرتبط با همکاریهای این شرکت و پیادهسازی و تجزیهوتحلیل این مصاحبهها
نتایجی به شرح ذیل حاصل شد:
این شرکت دارای شبکههای مختلف همکاری است و برای اجرای هر نوع فعالیت
اقدام به برقراری ارتباط با شبکههای همکاری با قسمتهای دیگر میکند .البته با توجه
به اینکه موضوع پژوهش حول محور شبکههای نوآوری است ،فقط به بررسی
فعالیتهای تحقیقاتی و مهندسی میپردازیم ،برای انجام فعالیتهای تحقیقاتی که
معموالً منجر به یک نوآوری یا فنّاوریجدید در محصول میشود از هستههای نوآور
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درون شرکت و شبکههای نوآوری دیگر که بهتفصیل توضیح داده میشود کمک
میگیرد؛ با توجه به تقسیمبندی فناوریهای موجود و توانمندی داخل صنعت این
شبکهها بهصورت ذیل شکل میگیرد ،البته معرفی و تقسیمبندی این روابط مبتنی بر
سوابق تحقیق ارائهشده در بند  5است ،که بر اساس آن شبکههای همکاری از
مصاحبه ها با مدیران و کارشناسان این شرکت استخراج می شود .الزم به ذکر است که
بعضی از شبکههایمعرفیشده در بند  1-2و  5-2مانند شبکههای همکاری با
شرکتهای فناور ،دانشگاهها و انجمنهای علمی و تخصصی از مستندات
تجزیهوتحلیل شده در این شرکت استخراج شده است که انواع آن بهتفصیل در بندهای
مذکور بیان میشود.

شبكههای رسمی شرکت
پيوند ميان شرکت و شرکتهای فنآور داخلی و خارجی
همانطور که می دانیم هر سازمانی برای باالبردن و گسترش تجربه خود در مدیریت
روابط تحقیق و توسعه و تولید نوآوری نیازمند ارتباط با سازمانها و شرکتهای دیگر
است .از مهمترین این شرکتها ،شرکتهای فنآوری هستند که معموالً در شکاف
فنّاورانه که برای هر صنعتی بهوجودمیآید .شرکتهای فناور بر اساس تسلط بر
فناوریهای کلیدی شرکت ،سابقۀ فعالیت ،کمیت وکیفیت نیروی انسانی ،تعهد و کیفیت
ارائه خدمات ،رعایت مسائل حفاظتی و توان مالی را میتوان به انواع ذیل تقسیم شوند:
جدول  .4انواع شرکتهای همكار فناور با این صنعت
نوع شرکت

توضيحات

شرکتهای
فناور نوپا

شرکتهای فناوری که بهتازگی شکل گرفتهاند و میتوانند بامشارکت دراجرای
پروژههای خرد به تدریج توسعه یافته و به شرکتهای فناورفعال ارتقاءیابند.
شرکتهای فناوری که از دورۀ نوپایی خارج شده و میتوانند دراجرای پروژههای
خرد و متوسط همکاری نمایند و درصورت ارتقاء تدریجی توانایی میتوانند به
شرکتهای فناور توانمند تبدیل گردند .این شرکتها بهنوعی بهعنوان زنجیره تأمین
درسطح پروژههای خرد و متوسط محسوب میشوند.
این دسته از شرکتها که جهت توانمندیهای ویژه در حوزههای راهبردی ظرفیت
همکاریهای گسترده خواهند داشت و نمایندۀ ارتقاء به سطح همکاران راهبردی
هستند .این شرکتها بهنوعی به عنوان زنجیره تأمین در سطح پروژههای کالن
محسوب میشوند.

شرکتهای
فناور فعال

شرکتهای
فناور توانمند
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نوع شرکت
شرکتهای
فناور همکار
راهبردی
شرکتهای
فناور خارجی

توضيحات
این دسته از شرکتها بهواسطه شرایط و ویژگیهای آنها بهعنوان همکار راهبردی و
بلند مدت تلقی شده وامکان مشارکت در موضوعات کالن شرکت را پیدا میکنند.
این شرکتها به نوعی به عنوان زنجیرۀ تأمین در سطح پروژههای راهبردی محسوب
میشوند.
شرکتهایی که در بعضی از موضوعات فناوری با آنها بهصورت محدود ارتباط
مییابند.

پيوند ميان شرکت و دانشگاهها
مهمترین ارتباط این شرکت برای تولید نوآوری در ارتباط میان دانشگاهها و اعضای
هیئتعلمی تعریف شده است؛ .با بررسی اسناد و مدارک حول محور همکاری با
دانشگاهها این شرکت با دوطیف از دانشگاهها به شرح ذیل ارتباط دارد:
 -1ارتباط با دانشگاهها و اعضاء هیئتعلمی (دو دانشگاه فنی ـ مهندسی 1و ،)5
این دانشگاه ها دارای روابط همکاری زیادی در صنعت بوده و در روابط قراردادی با
آنها تسهیالت و اولویت هایی برای همکاری با این دو دانشگاه قرار داده شده است؛ با
آنها همکاریهای علمی ،مشاوره و بعضی مواقع قراردادهای پژوهشی منعقد میشود.
 -5ارتباط با سایر دانشگاهها و اعضاء هیئتعلمی
با سایر دانشگاههای کشور در حوزۀ فناوری شرکت که با آنها همکاریهای علمی،
مشاوره و بعضی مواقع قراردادهای پژوهشی ولی ضعیفتر از مورد قبل منعقد میشود.
الزم به ذکر است این شرکت با دانشگاهها روابط غیررسمی نیز دارد که در بخش
معرفی شبکههای غیررسمی اشاره میشود.
-

-

شكل  .4روابط شرکت با دانشگاه
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 -2پیوند شرکت با شرکتهای همعرضو پژوهشکدههای تحقیقاتی زیر نظر سازمان
مادر
این شرکت با توجه به مأموریت خود که در حوزه تحقیقات الکترونیک است ،با
سازمانها و صنایع دیگر اقدام به برقراری همکاری مشترک میکند ،که در بعضی از این
روابط پیوندهایی میان مراکز تحقیقاتی دو سازمان بهوجودمیآید که پیوندها منجر به
ایجاد شبکههای نوآوری میشود .این پیوندها به دلیل روابط متقابل که بهصورت
قراردادهای رسمی خرید ،فروش یا ارائه خدمات هستند معموالً دارای قوت بیشتری
بوده و به همین دلیل تعهداتی را برای صنعت ایجاد میکند .بازیگران این شبکهها
معموالً مدیران و محققین تحقیقاتی ،مدیران عامل و مدیران پژوهشکده هر دو سازمان
است که با ت عامالت متقابل در طول زمان و ایجاد اعتماد باعث انتقال نوآوری و فنّاوری
متقابل میشود.سازمانهای همعرض و پژوهشکدههای تحقیقاتی ،در حوزه تحقیقاتی
الکترونیک فعالیت میکنند و زیر نظر سازمان مادر نیز هستند.
 -2پیوند میان شرکت و نخبگان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی
ب نابر مصوبه این سازمان مبنی بر حمایت از نخبگان و دانشجویان تحصیالت
تکمیلی ،با تنظیم دو دستورالعمل مجزا در خصوص بهکارگیری نخبگان و دانشجویان
تحصیالت تکمیلی در این صنعت اقدام به برقراری و ایجاد این پیوند شده است .این
افراد با به این صنعت در قالب پروژههای تحقیقاتی پیوند برقرار میکنند .مراکز
تحقیقاتی این شرکت با توجه به نیاز خود و شکاف علمی برای دستیابی به نوآوری
خاص و توانمندی نخبه به برقراری یک شبکه علمی اقدام و پروژههایی را برای این
افراد تعریف میکنند؛ این شبکه معموالً شبکهای ضعیف و ناپایدار است که با برقراری
ارتباط کوتاه مدت با نخبه یا یک دانشجوی تحصیالت تکمیلی از سوی مدیر پروژه
اقدام به تعریف پروژه تحقیقاتی میکند  .میان شرکت و نخبگان یا دانشجویان ،قراردادی
با نظارت سازمان مادر منعقد میشود.
در شکل  2شبکههای قراردادی شرکت نشان داده میشود:
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دانشگاه فنی-
مهندسی 1
و2

سایر
دانشگاه
ها

نخبگان و
دانشجویان
تحصیالت
تکمیلی

شركت
های فناور
نوپا

پژوهشكده
هاي داخل
سازمان

صنعت
صنعت
های هم
عرض

شركت
های فناور
فعال
شركت
های فناور
توانمند

شركت های
فناور همکار
راهبردی

شركت های
فناور
خارجی

شكل  .2شبكههای قراردادی درون شرکت

شبكههای غيررسمی
مصاحبه های اکتشافی با مدیران و کارشناسان این شرکت نشان میدهد که عالوه بر
روابط رسمی که منجر به قرارداد می شود ،شبکههای غیررسمی ازجمله روابطی است
که در آن حول محور ایجاد نوآوری شکل میگیرد ،اما قراردادی فیمابین اعضای شبکه
منعقد نمی شود .شبکههایغیررسمی در این شرکت عبارتاند از:
 -1شبکههای حاصل از گروههای تحقیقاتی درون شرکت
از پیوندهایی موجود در این شرکت که حاصل روابط تحقیق و توسعه در انجام
پروژههای تحقیقاتی است می توان به پیوندهای حاصل از گروههای تحقیقاتی درون
شرکت اشاره کرد .محققین مراکز تحقیقاتی داخل شرکت با تعریف پروژههای مشترک
در یک دوره زمانی بنابر علتی همچون مأموریت سازمان ،اعتماد متقابل در اجرای
پروژههای قبلی ،تعامالت متقابل در فاصله زمان کوتاهتر نقش مؤثری را در ایجاد
نوآوری ایفا میکنند .با بررسی بیشتر در ادبیات تحقیق به این نتیجه میتوان رسید که
ایجاد یک مجموعه تحقیق و توسعه در یک سازمان جهت قویتر کردن روابط همکاری
باعث ایجاد شبکههایپایهای با روابط صمیمانه و نیز باعث ایجاد مزیت رقابتی
منحصربهفرد در ایجاد حق امتیاز یا مقاالت علمی مشترک میشود .لذا روابط مربوط به
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تحقیق و توسعه داخلی از مهمترین روابط و شبکههای نوآوری در این شرکت
محسوب میشود.
 -5پیوند با انجمنهای علمی ،همایشها و نمایشگاهها
این شرکت از طریق ایجاد ارتباط با انجمنهای علمی در خصوص دستیابی به
نوآوریها و پیشرفتهای این حوزه یا شرکت در همایشها و فراهماییهای این
انجمنها در یک شبکه نوآوری بزرگ سهیم میشود .حضور در همایشها و
نمایشگاههای مرتبط با حوزه های فناوری شرکت در ایجاد روابط همکاری غیررسمی و
فراهم کردن بستر تولید نوآوری کمک میکند.
الزم به ذکر است پیوند برقرار شده در این ارتباط ضعیف بوده اما درصورتیکه
منجر به روابط بیشتر شود در قالب همکاری با دانشگاهها قراردادهای همکاری میان
آنها منعقد میشود.
 -2پیوند با دانشگاهها
ازجمله روابط غیررسمی این شرکت ارتباط با دانشگاهها و اعضای هیئتعلمی آنها
است .همانطور که در قسمت  5شبکههای رسمی مفصل توضیح داده شد ،ارتباط با
مراکز علمی از مهمترین بسترهای تولید نوآوری محسوب میشود.ارتباط بادانشگاهها
اب تدا حالت غیررسمی دارد و در صورت قوت و تفاهم متقابل به قراردادهای همکاری
منتهی میشود .روابط با دانشگاهها در قالب جلسات و همکاریهای علمی در دو طیف
به شرح ذیل صورت میگیرد:
 ارتباط با دانشگاهها و اعضاء هیئتعلمی (دانشگاه فنی ـ مهندسی 1و ،)5همکاریهای نزدیکتر نسبت به سایر دانشگاهها
 ارتباط با سایر دانشگاهها و اعضاء هیئتعلمی -2روابط علمی درون شرکت در قالب جلسات و کمیتههای علمی
هر شرکتی جهت باقی ماندن در لبه توسعه فنّاورانه باید از همکاریهای خارجی
استفاده کند .ایجاد چنین همکاریهایی مستلزم این است که صنعت فرهنگ این امر را
در خود ایجاد نماید ازجمله پیوندهای ضعیفی که معموالً در هر صنعتی رخ میدهد و
بستر تولید نوآوری می شود ،جلسات و بازدیدها ،دورههای آموزشی و شبکههای تبادل
اطالعات و اخبار است .این پیوندهای ضعیف معموالً در حین فعالیت شرکت رخ
میدهد.
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شبکه های
تحقیق و
توسعه داخلی

سایر
دانشگاه ها

جلسات و
کمیته هاي
علمی

شركت
همایش ها و
نمایشگاه ها

دانشگاه فنی-
مهندسی  1و 2

انجمن های
علمی

شكل  .6شبكههای غيررسمی درون شرکت

همانگونه که اشاره شد با توجه به نوعشناسیهای شبکههای نوآوری ارائهشده در
جدول  ، 1به لحاظ اینکه نوع شناسی ردیف اول جدول تمام روابط نوآوری حاکم در
شرکت را بهگونهایقابلفهم و تمایز پوشش میدهد،این نوع تقسیمبندی انتخاب شد،
حال با توجه به آن پیوندهای غیررسمی و قراردادی این شرکت در حوزههای شکل 7
قرار میگیرد:
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و عیت ای اری ا
+
+
شبکه های زن یر تا ی

همكا ي هاي
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ا
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ک هاي او خا جی
+

رس یت

رار دادی

هم ا

ها و ما ش اه ها

یر رس ی

شكل  .7شبكههای نوآوری درون شرکت

البته قابلتوجه است که شبکههای نوآوری باید حول فناوریهای کلیدی شرکت
شکل بگیرد .این امر مستلزم اجرای فرآیند شناسایی و اولویتبندی فناوریهای کلیدی
شرکت است .بدین منظور در این شرکت فرآیند شناسایی و اولویتبندی فناوریهای
کلیدی و رقابتی یا بهعبارتدیگر استراتژی فناوری را اجرا میگنیم تا بر اساس آن
شبکههای نوآوری شناسایی شود.
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فرآیند شناسایی و اولویتبندی فناوریهای کليدی شرکت
فرآیند شناسایی و اولویتبندی فناوریهای کلیدی و عوامل مؤثر بر آن و همچنین
ایجاد زیرساختارهای الزم برای ایجاد توانمندی در آن فناوری ،از اهمیت اساسی
برخوردار است .ازاینرو الزم است که با ایجاد یک ساختار مشخص و هدفمند برای
شناسایی و اولویتبندی فناوریهای کلیدی و در نظر گرفتن همه عوامل و جنبههای
مختلف آن ،از اثربخشبودن آن اطمینان حاصل کرد.
روشهای مختلفی برای شناسایی و اولویتبندی فناوریهای کلیدی وجود دارد که
با توجه به نوع نیاز سازمان و محتوای فنّاوری و همچنین خصوصیات این شرکت،
بعضی از این روشها کاراتر و اثربخشتر خواهند بود .شناسایی و تدوین مدلهایی که
ما را به تصمیمگیری صحیحتر در زمینه شناسایی و اولویتبندی فناوریهای کلیدی
سوق دهد ،دارای اهمیت زیادی است که عالوه بر هرز نرفتن سرمایهها و توانمندیها
منجر به ایجاد قابلیتها و توانمندیهایفنّاورانهموردنظر در سازمان میشود .در این
شرکت برای شناسایی و اولویتبندی فناوریهای کلیدی از گامهای ارائه شده در شکل
 1استفاده شد (چیزا و دیگران .) 5001،فرآیند مذکور در این پژوهش به علت جلوگیری
از خارج شدن از بحث اصلی بهطور مختصر توضیح داده میشود:
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فرآیند شناسایی و اولویت بندی فناوری های شرکت
شناسایی و اولویت بندی فناوری های موجود

 -9شناسایی فناوریهای موجود و مورد نياز در شرکت

شناسایی و اولویت بندی فناوری های کليدی

 -9شناسایی فناوری های کليدی(فناوری
های منتخب توسط مدیران)

 -1ارزیابی جذابيت اقتصادی فناوریها
 -1شناسایی فناوریهای رقيب و مكمل
 -9ارزیابی جذابيت استراتژیک فناوریها
 -9تعيين فناوریهای بحرانی قابل حصول
 -4ارزیابی توانمندی موجود و مطلوب در هر فناوری

 -2ارزیابی جذابيت نهایی

 -4اولویت بندی فناوریهای بحرانی بر
اساس قابل حصول بودن

 -6دسته بندی فناوریها

شكل  .8اولویتبندی فناوریهای کليدی شرکت

گام اول :شناسایی فنّاوریهای موجود در شرکت
برای این کار با طراحی فرمی در جلسات کارشناسی با مدیران مربوط به هر بخش
فناوریها موجود شناسایی شد.
گام دوم :ارزیابی جذابيت اقتصادی فناوریها
برای ارزیابی جذابیت اقتصادی فناوریهای موجود با طراحی ماتریس
محصول ـ فناوری و با در نظر گرفتن میزان اعتبار هر محصول و فنّاوریهایی که در آن
استفاده شده است ،صورت گرفت.
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گام سوم :ارزیابی جذابيت استراتژیک فناوریها
برای ارزیابی جذابیت استراتژیک فناوریها از ماتریس ارزیابی جذابیت استراتژیک
استفاده شد که با توجه به معیارهایی نظیر ،پیچیدگی فناوری،جایگاه فناوری در
چرخهی عمر ،تنوع کاربری ،اهمیت نیازهایی که برآورده میکند،همراستایی با نیازهای
این سازمان مادر و همراستایی با استراتژی کالن این شرکت این ارزیابی صورت
گرفت.
گام چهارم :ارزیابی ميزان توانمندی در فناوری
در این گام از طریق مصاحبه با متخصصان حوزه هر فناوری میزان توانمندی موجود هر
فناوری مشخص میشود.
گام پنجم و ششم :ارزیابی جذابيت نهایی فناوری و دستهبندی نمودن فناوریها
حال با توجه به نتایج سه گام اول تا سوم ،این ارزیابی صورت گرفته و با توجه به نتایج
آن و توانمندی ،فناوریهای با جذابیت نهایی باال به ترتیب اولویت از صعودی به
نزولی دستهبندی میشود.
در مرحله بعد با ارزیابی مجدد جهت مشخص کردن فناوریهای کلیدی در شرکت
این فرآیند را با توجه به نظر مدیران و کارشناسان حوزه فناوری و در نظر گرفتن
فناوریهای رقیب و مکمل ،فناوریهای بحرانی و قابل حصول مشخص و درنهایت
فناوریهای بحرانی قابل حصول استخراج شد.
در این فرآیند حوزه های فناوری کلیدی موجود استخراج شده است که بهصورت زیر
است:
در این فرایند حوزههای فناوری کلیدی شرکت مشخص می شود که خود حول
محور نوآوریهای صنعتی است.بهعبارتیدیگر شبکههای نوآوری موجود در شرکت
حول این فناوریها شکل میگیرد؛ با توجه به این فرایند میتوان گفت این شرکت
دارای حوزههای نوآوری 2 ،5 ،1 ،و  2است .با توجه به نمودار و نوعشناسی شبکههای
همکاری در این شرکت میتوان شبکههای نوآوری را توصیف نماییم.شکل 9
حوزههای فناوری این شرکت را با توجه به اولویت نشان میدهد .الزم به توجه است
به دلیل محدودیت این شرکت در عنوان فناوریهای کلیدی و حوزههای فناوری از ذکر
آن خودداری میکنیم.
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ح زه او ي 1

ح زه او ي 1
ح زه هاي او ي
کلیدي
ح زه او ي 1

ح زه او ي 1

شكل  .3حوزههای فناوری شرکت

شناسایی حوزههای فناوری شرکت:
در این بخش ابتدا با معرفی حوزههای فعالیت شرکت ،شبکههای نوآوری (قراردادی
و غیررسمی) که حول ایجاد نوآوری در شرکت شکل گرفته را شناسایی کرده و با
توجه به اینکه هدف تحقیق شناسایی انواع شبکههای نوآوری در حوزههای فناوری این
شرکت وارائه راهحلهایی برای ایجاد و ارتقاء شبکهها حول هستههای فناوری شرکت
است ،به شناسایی هستههای فناوری یا شبکههای فناوری از طریق فرآیند شناسایی و
اولویتبندی فناوریهای کلیدی پرداخته میشود .حال با توجه به شبکههای نوآوری که
در شکل  7نشان داده شد شبکههای نوآوری حول محور حوزههای فناوری در جدول
ذیل نشان داده میشود:
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جدول  .2شبكههای نوآوری ذیل حوزههای فناوری شرکت
حوزه
فناوری

شبكههای پایهای

حوزهی
فناوری 1

تحقیق و توسعه
داخلی
دانشگاههای فنی-
مهندسی  1و 5
جلسات و
کمیتههای علمی

حوزهی
فناوری 5

تحقیق و توسعه
داخلی
دانشگاههای فنی-
مهندسی  1و 5
جلسات و
کمیتههای علمی
تحقیق و توسعه
داخلی
دانشگاههای فنی-
مهندسی  1و 5
جلسات و
کمیتههای علمی
تحقیق و توسعه
داخلی
دانشگاههای فنی-
مهندسی  1و 5
جلسات و
کمیتههای علمی

حوزهی
فناوری 2

حوزهی
فناوری 2

شبكههای
تبادل دانش

شبكههای زنجيره
تأمين

شبكههای
کسبوکار

سایر
دانشگاهها
همایشها

شرکتهای فناور توانمند
صنعتهای همعرض
شرکتهای فناور فعال
دانشگاههای فنی-
مهندسی  1و 5

شرکتهای
فناور نوپا
سایر دانشگاهها
نخبگان و
دانشجویان
تحصیالت
تکمیلی
شرکتهای
فناور خارجی
سایر دانشگاهها
نخبگان و
دانشجویان
تحصیالت
تکمیلی

شرکتهای همعرض
پژوهشکدههای داخل
سازمان
شرکتهای فناور فعال
دانشگاههای فنی-
مهندسی  1و 5
صنعتهای همعرض
پژوهشکدههای داخل
سازمان
دانشگاههای فنی-
مهندسی  1و 5

سایر دانشگاهها
نخبگان و
دانشجویان
تحصیالت
تکمیلی

شرکتهای همعرض
پژوهشکدههای داخل
سازمان
دانشگاههای فنی-
مهندسی  1و 5
سایر
دانشگاهها

سایر
دانشگاهها
انجمنهای
علمی
همایشها

شرکتهای
فناور نوپا
سایر دانشگاهها
نخبگان و
دانشجویان
تحصیالت
تکمیلی
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حال با توجه به معرفی شبکههای نوآور در جدول  1وضعیت فنآوریهای شرکت را
با توجه به شبکههای نوآوری در شکل  7مشاهدهمی شود ،درواقع نوعی بررسی
تطبیقی میان حوزههای فناوری این شرکت در استفاده از شبکههای نوآوری است .با
بررسی و مطالعه و مصاحبه با مدیران و کارشناسان این شرکت نشان میدهد که
حوزههای فناوری که حلقه شبکهای خود را تکمیل کردهاند ،دارای عملکرد بهتر و
قابلقبولترهستند.

جدول  .6بررسی تطبيقی انواع شبكههای نوآوری در حوزههای فناوری شرکت
شبکههای تبادل دانش
شبکههایپایهای

همکاریهای تحقیق و توسعه

دانشگاهها و اعضای هیئتعلمی دانشگاه فنی -مهندسی 1و 5

جلسات و کمیتههای علمی

سایر دانشگاهها و اعضای هیئتعلمی

انجمنهای علمی

همایشها و نمایشگاهها

شرکتهای فناور راهبردی

شرکتهای فناور توانمند

شرکتهای
همعرض

حوزه فناوری 2

√

√

√

√

پژوهشکدههای داخل سازمان

حوزه فناوری 2

√

√

√

شرکتهای فناور فعال

√

√

√

√

دانشگاهها و اعضای هیئتعلمی دانشگاه فنی -مهندسی 1و 5

حوزه فناوری 1
حوزه فناوری 5

√

√

√

√

√
√

√
√

شرکتهای فناور نوپا

سایر دانشگاهها و اعضای هیئتعلمی

نخبگان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شرکتهای فناور خارجی

√

√
√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√
√

√

√

√
√
√
حوزههای
فناوری

شبکههای زنجیرۀ تأمین

√
√
شبکههای
نوآوری

شبکههای کسبوکار
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نتيجهگيری و پيشنهادها:
هدف از این مقاله ارائه یک نوعشناسی از شبکههای نوآوری متناسب با حوزههای
فناوری در یک شرکت تحقیقاتی است ،همانطور که در مقدمه و سوابق تحقیق اشاره
شد ،شرکتهای دانشبنیان تحقیقاتی بهتنهایی قادر به بقاء در محیط بهشدت متغیر
امروز نیستند .بنابراین باید بتوانند حداکثر بهرهبرداری از شبکههای همکار خود داشته
باشند .همانگونه که مالحظه شد در این مقاله ابتدا با توجه به سوابق تحقیق در بند  2و
مصاحبه با مدیران ،کارشناسان این شرکت ،اسناد و مدارک حول محور همکاریهای
مشترک به شناخت شبکههای قراردادی و غیررسمی شرکت پرداخته شد و در ادامه
شناسایی و اولویتبندی حوزههای فناوری از طریق فرایند تدوین راهبرد فناوری و
مصاحبه با مدیران صورت پذیرفت .درواقع این مقاله نوعی سوابق مشترک در زمینه
همکاریهای فناورانه بین شرکتها فراهم میکند .لذا همانگونه که در سؤال پژوهش
در بند  2اشاره شدبا شناسایی شبکههای نوآوری در یک شرکت تحقیقاتی در صنعت
الکترونیک و بررسی تطبیقی در جدول ،1نقش این شبکهها در پیشبرد هدف های این
شرکت که ارتقاء فناوریهای کلیدی است ،مشخص شد .درواقع این شرکت باید بتواند
شبکههای نوآوری خود را در زمینههای مذکور تقویت کند تا حداکثر بهرهبرداری
ممکن را از توانمندی آنها داشته باشد،با توجه به شناخت شبکههای نوآوری و بررسی
تطبیقی مطرح شده چالشهای حوزههای فناوری این شرکت به تفکیک استخراج می
شود:

حوزه فناوری 9
همانگونه که در بند  1از طریق مصاحبهها و بررسی اسناد حول محور این حوزه
فناوری مشاهده شد که از مهمترین خألهای موجود ،عدم ارتباط با دانشگاههای
زیرمجموعه سازمان مادر (دانشگاه فنی ـ مهندسی  1و  )5و همچنین انجمنهای علمی،
تخصصی است .دانشگاههای زیرمجموعه این سازمان که در بررسی شبکههای نوآوری
در زمره شبکههای پایه ای شرکت محسوب شد ،بدین معنا که روابط بین اعضاء از
پایداری مناسبی برخوردار است ،و ارتباط با این دانشگاهها و اعضاء هیئتعلمی آنها
با توجه به الزام قانونی سازمان مادر کمک شایانی در پیشبرد هدفهای سازمان و
دستیابی به نوآوری میکندو در مورد انجمنهای علمی میتوان گفت که دستیابی به
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محققان ،فراهمایی های علمی در داخل و خارج از ایران و آخرین یافتههای این حوزه
در لزوم برقراری ارتباط با این انجمنهاست؛ با این اوصاف میتوان پیشنهادهای ذیل را
در خصوص کارکرد بهتر این حوزه فناوری بهصورت ذیل بیان کرد:
 -1تقویت راهکارهای همکاری با دانشگاههای زیرمجموعه سازمان مادر (دانشگاه
فنی ـ مهندسی  1و )5
 -5شناسایی و ایجاد روابط مشترک و عضویت در انجمنهای علمی مربوط به این
حوزه

حوزه فناوری 1
از بزرگترین خألهای این حوزه عدم وجود شبکههای تبادل دانش ،ارتباط با
شرکتهای فناور است که با توجه به عارضهیابی صورت گرفته از طریق مصاحبه با
مدیران و مشاهده مستقیم در این حوزه عدم وجود چنین روابط همکاری باعث کاهش
کارایی محققان و عدم انگیزه آنها شده است .روابط با دانشگاههای زیر نظر وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،انجمنهای علمی و حضور در همایشها و نمایشگاهها
میتواند در ایجاد شبکه تبادل دانش که از مهمترین راههایباال بردن سطح نزدیکی به
آخرین دستاوردهای علمی است کمک کند .پس میتوان پیشنهادهای ذیل را در
خصوص کارکرد بهتر این حوزه در دستیابی به نوآوری بیان کرد:
 -1تقویت ارتباط با دانشگاههای زیر نظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 -5تقویت ارتباط با انجمنهای علمی در حوزه مذکور
 -2حضور مؤثر در همایشها و نمایشگاههای مرتبط
 -2ایجاد سازکارهایی برای شناسایی و ارتباط مؤثر با شرکتهای فناور

حوزه فناوری 9
این حوزه فناوری از شرکت نیز مانند حوزه قبل در ایجاد روابط با شبکههای تبادل
دانش و همچنین شرکتهای فناور دچار مشکل و خأل است .با توجه به مصاحبههای
صورت گرفته با مدیران این شرکت و پیشنهادهای آنها تکمیل حلقه ارتباطی با
شبکههای نوآور نیز میتواند در تقویت کارکرد این حوزه مؤثر باشد ،اما چون این
حوزه بهتازگی در این شرکت شروع به کار کرده خأل موارد مذکور چندان نمایان نیست
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اما پیشنهاد این پژوهش در جهت رفع عوامل بالقوه ذیل است:
 -1تقویت ارتباط با دانشگاههای زیر نظر وزارت علوم
 -5تقویت ارتباط با انجمنهای علمی در حوزه مذکور
 -2حضور مؤثر در همایشها و نمایشگاههای مرتبط
 -2ایجاد سازکارهایی برای شناسایی و ارتباط مؤثر با شرکتهای فناور

حوزه فناوری 4
همانطور که مالحظه میکنید ،اکثر شبکههای نوآوری در این حوزه استفاده میشود،
فقط روابط شرکتهای فناور داخلی (راهبردی ،توانمند و فعال) در این حوزه دیده
نمیشود ،همانگونه که بیان شد ،شرکت برای اینکه بتواند توانمندی خود را در ایجاد
مزیت رقابتی پایدار حفظ کند باید از توان شرکتهای دانشبنیان استفاده کند ،البته با
توجه به بررسیهای صورت گرفته با توجه به اسناد و مدارک در این حوزه علت اصلی
عدم وجود این رابطه وجود قوانین و مقررات منعکننده برای شرکت در این حوزه
است،که با توجه به طبقهبندی باالی آن از ورود شرکتهای فناور جلوگیری کرده
است .راهکار ارائهشده برای این حوزه جهت برونسپاری یا ایجاد زنجیرهتأمین برای
شرکتهای مذکور ،ایجاد بسترهای قانونی مناسب برای ورود این شرکتهاست.
همانطور که بیان شد ،طبقهبندیشرکتهای فناور خود گامی مثبت در رفع نمودن این
مسئله است.
همانگونه که در نتایج فوق مشاهده کردید و همچنین با مطالعه بر نتایج عملکرد
این شرکت و نظر خبرگان حوزههای فناوری که دارای شبکههای نوآوری بیشتری است
از عملکرد تحقیقاتی بهتری برخوردار است نمودار زیر مؤید این مطلب است.
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تعداد شبکه های نوآوری مورد
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شكل  .90نمودار تعداد شبكههای نوآوری مورداستفاده در حوزههای فناوری این شرکت

بنابراین میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که ایجاد قابلیت و شرایطی برای تکمیل
حلقههای ارتباطی با شبکههای نوآوری در این شرکت میتواند در بهبود و ارتقاء
فناوریهای کلیدی آن کمک کرده و این شرکت میتواند مزیت رقابتی خود را در
دورههای مختلف حفظ کند.

 -8محدودیتهای تحقيق و پيشنهادهایی برای تحقيقات آتی
از محدودیتهای تحقیقات کیفی ازجمله این تحقیق جمعآوری اطالعات ،مصاحبههای
اکتشافی با مدیران و سوگیری محقق در ارائه اطالعات است که در این تحقیق با توجه
به روایی و پایایی ارائه شده در روش تحقیق سعی شده است که محدودیتهای مذکور
در نتیجه تحقیق اثری نداشته باشد.این مقاله یک پژوهش کیفی با استراتژی مطالعه
موردی در یک شرکت تحقیقاتی در صنعت الکترونیک است ،البته نوعشناسی شبکههای
نوآوری و بررسی آن در یک مورد مطالعه در تحقیقات قبلی موردبررسی قرار نگرفته
بود .با توجه به اینکهاین صنعت زیرمجموعه یک سازمان مادر است که روابط همکاری
درون این سازمان معموالً از همین شبکههای نوآوری معرفیشده در این تحقیق بهرهمند
می شود ،به همین دلیل نتایج این تحقیق را میتوان در صنعتهای مشابه و همعرضو
صنعتها در حوزه های دیگر تحقیقاتی زیر نظر این سازمان تعمیم داد .پیشنهاد می شود
مدیران ارشد و میانی این سازمان حلقههای همکاری با توجه به شبکههای نوآوری
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شناسایی شده در این مقاله را تکمیل نمایند تا بتوانند با استفاده از شبکههای همکاری
مزیت رقابتی پایدار در این حوزه کسب کنند.
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