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های هادرحوزههای نوآوری و نقش آنشناسایی انواع شبکه
 تحقیقاتی در صنعت الکترونیک یفناوری شرکت

 
 زادهشریففتاح 

 محمدمهدی قوچانی خراسانی

 چكيده

 جادیا انیبندانش عیدر صنا داریپا یرقابت تیمز جادیمستمر بازار و لزوم ا راتییبا توجه به تغ
 یعلت که نوآور نیبد کند؛یم دایپ تیو توسعه اهم قیو تحق یدر نوآور یاروابط شبکه

به  ینوآور یهاشبکه جادینایوابسته شده است؛ بنابرا یراهبرد یبه اتحادها یاندهیطور فزابه
 انیبندانش عیدر صنا کردهایرو نیتراز مهم شودیم ینوآور جادیکه منجر به ا یتعامالت ینامع

در  یقاتیشرکت تحق کی ینوآور یهاشبکه ییمقاله شناسا نی. هدف اشودیمحسوب م
 رینظ ییدر بسترها ینوآور یهاشبکه نکهیمنظور با توجه به ا نیاست، بد کیصنعت الکترون

 یهاانواع شبکهمقاله  نیدر ا شود،یم جادیا رهیفناور و غ هایشرکت ها،ها، سازماندانشگاه
و  یمطالعه مورد یبه لحاظ روشاز استراتژ قیتحق نیا .شودیشرکت احصاء م نیدر ا ینوآور

 مهین یهامصاحبه قیمنظور از طر نیبهره گرفته است؛ بد کیاسناد با روش هرمنوت لیتحل وهیش
صنعت  نیدر ا ینوآور یهاانواع شبکه ییاسناد به شناسا یمحتوا لیلو تح یفیک افتهیساختار

و  ییشناسا ندیفرا قیشرکت از طر نیا یفناور هایبا شناخت حوزه نیو همچن پردازدیم
. ابزار شودیمشخص م ینوآور دتولی درنقش هر نوع از شبکه  ،یفناور یبندتیاولو

 یاسناد و مدارک است. جامعه آمار یبررسو  یفیک یاکتشاف یهاداده مصاحبه یآورجمع
 یریگهستند که با روش نمونه قیمرتبط با موضوع تحق یقاتیارشد و کارشناسان تحق رانیمد

 ینوآور یهاانواع شبکه ییمقاله شناسا یهدف اصل نکهیبا توجه به ا اند.شدهانتخاب یقضاوت
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شرکت  هایهدف شبردیدر پ اهنقش هرکدام از شبکه شرکت است، نیا یفناور یهار حوزهد
 گرید یدر تعامالت با نهادها ینوآور هایشبکه خأل و هاگلوگاه نیو همچن شودیمشخص م

. با توجه به شودیم ییشناسا زین ینوآور دیو تول داریپا یرقابت تیبه مز یابیدر خصوص دست
 یهادر شرکت توانیرا م قیتحق نیا جینتا یقاتیتحق یهادر شرکت ینوآور یهاتشابه شبکه

 .داد میتعم زیمشابه ن
صنعت  ،یررسمیغ یهاشبکه ،یقرارداد یهاشبکه ،ینوآور یهاشبکه :یديکل واژگان
  کیالکترون



 111...  و ینوآور هایانواع شبکه ییشناسا

 مقدمه

حاکی از تغییرات مهم در  هاآنها و روابط بین مطالعات اخیر از عملکرد سازمان 
های ها در اشکال مختلف از همکارییهمکاراین  آنکهحال؛ استانواع همکاری 

و قراردادهای جنبی ظهور و بروز  راهبردیهای مشترک، اتحاد گذاریتحقیقاتی، سرمایه
کند وتحلیل روند تحقیق و توسعه اشاره مییهتجز. یک هیئت تحقیقات علمی از کندمی
های گذشته با توجه به این نوع روابط همکاری تغییرات فرآیندهای نوآوری در دههکه 

صنعت  11این هیئت تحقیقاتی از  یابیارز (.5002مریل و کوپر،است )کردهبسزایی 
ای در روابط تحقیق و توسعه رخ داده یافتهرشد  یاتحادهادهد که یمآمریکایی نشان 

نایع دولتی، رقبا و حتی مشتریان دخیل هستند و ها، صاست که در این روابط دانشگاه
ها به سمت ایجاد یک هستۀ نوآوری متمرکز بوده است)موری افزایش تمرکز همکاری

 (.1991و اکسلی 
ها حکایت ها و دانشگاهرشد پیوندهای میان شرکت از ،یشتربتحقیق و بررسی  
شترک تحقیقاتی روی گذاری ماین پیوندها به سمت سرمایه ( که1991پاول کند )می

نگارش  صورتبههای علمی یهمکارهای علمی نیز شاهد آورده است و حتی در حوزه
هیکز ) یمهستمقاالت و کتب علمی توسط محققان و دانشمندان در نقاط مختلف جهان 

ی دهسازمانی تخصصی هاانجمنی همکاری بر پایه بسیاری از هاشبکه(. 1991و کترز،
ها محسوب یجادشده بین آنانیزمی برای هدایت و مدیریت دانش شوند که خودمکامی
یک نمونه مناسب از این نوع همکاری  1ی منبع بازافزارهانرمتولید  مثالعنوانبهشود. می

است.  کردههای مجازی تسهیل ی را در شبکهفنّاورپیشرفت  ( که5002وبر است )
ها و روابط سازمان در یتفعالتنوع  1999خالصه به گفته موری در سال  طوربه

ها، های پیچیده از شرکتافزایش است. شبکه در حالیطورفراوانبهفرآیندهای نوآوری 
های پیشرفت دولتی و خصوصی بسترهای مهمی در زمینه مؤسساتها و دانشگاه

رساناها، داروسازی و بیوتکنولوژی یمهنفناوری در اغلب صنایع جهان از کامپیوتر، 
های تحقیقاتی که به (. با این توصیفات شرکت1995است )پاول و برنتلی،  دهکرفراهم 

های توانند از فرصتیی نمیتنهابه ،هستنددنبال ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بازار 
و ملزم به ایجاد یا شناسایی و استفاده از روابط و  کنندبرداری تولید نوآوری بهره

شناسایی و ایجاد پیوند نوآورانه صحیح در شرکت ؛ عدم هستند راهبردیاتحادهای 
                                                                                                                             
1. Open source 



 39بهار  ،7، شماره دوممطالعات مدیریت فناوری اطالعات، سال   111

باعث نوعی سردرگمی در روابط همکاری آن شده است  موردمطالعهتحقیقاتی 
ها و مراکز های همکار، دانشگاهی مناسب از شرکتبرداربهرهی که باعث عدم اگونهبه

های ی این شرکت در برآوردن نیازماندگعقبیجه باعث درنتتحقیقاتی دیگر شده و 
این شرکت برای استمرار بقای خود در  بنابراینبازار هدف و بازار رقابت شده است. 

و  کنددیگران استفاده  نوآورانهی از توانمندی خوببهبازار و صحنه رقابت باید بتواند 
ی موجود دراین روابط خألهاهای همکار خود به تکمیل و ترمیم ضمن شناخت شبکه

 بپردازد.
رقابت میان خود و دیگران در بازار  عرصهنی برای اینکه بتوانند در های ایراشرکت 

دیگران هستند،  نوآورانهمندی از توانمندی داخلی و خارجی باقی بمانند، ناچار به بهره
دهد از اهمیت یماین مورد در حوزه الکترونیک که تغییرات آن با سرعت بیشتری رخ 

های تحقیقاتی ایرانی نیز با شاهد هستیم که شرکتیراً اخبنابراین ؛ باالیی برخوردار است
سازی فرایندهای تحقیقاتی هستند. با توجه به اینکه درک این موضوع به دنبال شبکه

 موردتوجهموضوعی مهم عنوانبهدر جهان  5000های نوآوری در اوایل سال شبکه واژه
چسبرو ) شدرح روشی در نوآوری باز مط عنوانبه 5002و در سال  قرار گفته است

محققین قرار گفته است و بررسی  موردتوجه یتازگبهدر ایران این موضوع  (،5002
 ی قرار نگرفته است.موردبررسی از آن مندبهرهرغمیعلهای نوآوری شبکه
های نوآوری در یک شرکت با این مقدمه هدف این مقاله شناسایی انواع شبکه 

این  های فناوری موجود در آن است؛توجه به حوزهالکترونیک با  تحقیقاتی در صنعت
ها و مراکز کند که این سازمان دارای پژوهشکدهشرکت در یک سازمان مادر فعالیت می

تنگاتنگ  صورتبهمهندسی ـ  تحقیقاتی دیگر نیز است و همچنین با دو دانشگاه فنی
ن دو دانشگاه تعریف ی که روابط علمی این صنعت بیشتر در ایاگونهبهکند همکاری می

های همکاری . نوآوری این مقاله شناسایی تعامالت متقابل این شرکت با شبکهشودمی
خود جهت ایجاد مزیت رقابتی پایدار در شرایط متغیر است؛ تا بتواند از این روابط در 

. بدیهی است که سرعت کندبرداری الکترونیک بهره حوزهراستای تولید نوآوری در 
این مقاله  بنابراین ها بیشتر است،الکترونیک نسبت به سایر حوزه حوزهاوری در تغییر فن

ها را در این شرکت این شبکه انواع های نوآوری و انواع آن،با ارائه اهمیت شبکه
بندی های فناوری شرکت از طریق روش اولویتو همچنین حوزه کندشناسایی می

های نوآوری در هر یک را شبکه اثرو  شودیمهای کلیدی و بحرانی شناسایی فناوری
هر نوع  از فقدانی ناشی خألها؛ از این طریق کندتطبیقی مقایسه و بررسی می صورتبه
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؛ در قسمت شودمیهای فناوری این شرکت مشخص نوآوری در حوزه شبکه
 گیرد.و بررسی قرار می موردبحثهای هر حوزه به تفکیک خألها و چالش ،گیرینتیجه

 و انواع آن های نوآوریاهميت شبكه

های به مجموعه روابط معنادار در سازمان های نوآوری؛با توجه به تعریف شبکه 
 طورهمان شود؛می یجدید همحور گویند که منجر به تولید نوآوری، فناوری یا ایددانش

زمند ها برای حفظ مزیت رقابتی مستمر در بازار نیاکه در مقدمه بیان شد سازمان
نکتۀ مهم این است که سازمان جهت ایجاد  .هستندیقاتی دیگران تحقمندی از توان بهره

ی ممتاز منحصر به خود فنّاورنوآوری و  ی پایدار به دنبال پیشرفت و توسعهمزیت رقابت
شود یمبه سمت نوآوری و تحقیقات معطوف  به همین دلیل تمرکز بیشتر شبکه است

های و دسترسی به اطالعات و تولید ایده 1به ایجاد حق ثبتهای نوآوری که در شبکه
های غیریکنواخت هم در . مزیت ایجاد روابط در گروهکندیممؤثر جدید ظهور و بروز 

ی مشهود است. در این بخش مروری خوببههای اجتماعی و هم در آنالیز شبکه یتئور
-انی، جهت ایجاد مزیتبر مطالعات تجربی اخیر از چگونگی هدایت روابط بین سازم

های ویژه و یادگیری ییداراهای رقابتی در انتشار اطالعات، اشتراک منابع، دسترسی به 
توان به این ها میتحقیق پیرامون شبکه سوابقبررسی  باگیرد.بین سامانی صورت می

پاول، ) هستنداز ساختار بازار  ترمستقل، با اختیارتر و ترمنعطفها نتیجه رسید که شبکه
وابستگی به  ها ترکیبی از ساختار بازار بوده که توانایی نظارت دارد و(، شبکه5002
توانند مبتنی بر ها می(. شبکه1991مراتب اجرایی ندارند )ماوری و دیگران، سلسله

مانند روابط و قراردادهای فرعی، اتحاد یا مشارکت  روابط و قراردادهای رسمی
پیوندهای( ط )یقات مشارکتی بوده یا مبتنی بر روابدر یک صنعت، تحق راهبردی

غیررسمی دارای اعضای مشترک در یک انجمن تخصصی و تجاری و یا حتی 
ها قائل شد، مدت و توان در رابطه شبکهباشند. تفاوتیکه میتر های ضعیفوابستگی

ه ی خاص یا درنتیجتوانند جهت اجرای یک وظیفهها میست؛ شبکها هاپایداری آن
مدت تا روابط بلندمدت تغییر های کوتاهها از پروژهروابط از قبل موجود باشند. شبکه

ها . بعضی شبکهکندمیها تغییر آنت و با توجه به بعد زمانی، نظارت و هدای کنندمی
مراتب اختیارات گسترده و شده و با افزایش سلسلهمرکزی هدایت وسیله یک هستهبه
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شود یا ل زیر انواع روابطی که منجر به تولید نوآوری می. در جدوشودمیتوزیع 
 .شودمیهاینوآوری از منظر محققان مختلف ارائه دیگر شبکهبیانبه

 های نوآوریانواع شبكه .9جدول 

 منبع مثال توضيحات عنوان ردیف

1 

 غیررسمی و پایدار ایپایه
روابط تحقیق و توسعه داخلی، 

های تحقیقاتی درون کمیته
 ها و ...شرکت

 
 (5002)پاول 

 غیررسمی و ناپایدار تبادل دانش
ها نمایشگاههای علمی،انجمن

 های تحقیقاتیو فراهمایی

 قراردادی و پایدار زنجیرهتأمین
بنیان با های دانششرکت

 های راهبردیهمکاری
 های همکارشرکت قراردادی و ناپایدار وکارکسب

5 

 های کاریگروه
افرادی با عالقه مشترک 

 در یک حوزه خاص
 .های علمی، تخصصی و..گروه

(OECD, 
2003) 

های شبکه سازمان
 شده

های ضمنی و همکاری
ها آشکار میان سازمان

 صورت ناپایداربه

ها با همکاری میان سازمان
 های نسبتا مشترکمأموریت

 ی مجازیهاانجمن

 

روابط از طریق فناوری 
اطالعات برای تبادل 

 اطالعات

های اجتماعی ها و شبکهانجمن
 حول یک موضوع دانشی

2 

های واحد یا شبکه
 چندجانبه

ها حول همکاری سازمان
یک یا چند پروژه 

 مشترک
 اجرای پروژه مشترک

 
)دی من، 

5002) 

 های متمرکزشبکه
روابط همکاری نوآورانه 

 حول یک هسته قوی
همکاری حول یک شرکت با 

 مزیت رقابتی متمایز

 های نامتمرکزشبکه
روابط همکاری نوآورانه 
 حول یک هسته ضعیف

همکاری حول یک شرکت با 
 مزیت رقابتی نامتمایز

 های محلیشبکه
روابط همکاری با 

های فرهنگی ویژگی
 مشترک

 های محلیهمکاری

 های پراکندهشبکه
روابط همکاری با 

های فرهنگی ویژگی
 متفاوت

 بازافزارهایمتننرم

2 
  روابط بخشی متجانس و تدریجی تأمین زنجیره

تد و )  های راهبردیهمکاری متجانس و بنیادی راهبردیروابط 
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 منبع مثال توضيحات عنوان ردیف
های همکاری

 بینسازمانی
 نامتجانس و راهبردی

های نوآوری بین چند شبکه
 شرکت در محصوالت پیچیده

دیگران، 
5002) 

 های علمیکلوپ نامتجانس و تدریجی ایهای منطقهگروه

2 

جوامع تحقیقاتی قوی 
نفع های ذیبا گروه

 ضعیف

محققان همسان اما 
 جوامع غیر متجانس

 جوامع کوچک و روستایی
 
 

ویکستد و )
جوامع تحقیقاتی قوی  (5001آدام، 

نفع های ذیبا گروه
 قوی

های رسمی با شبکه
 های قویقطب

 و محققان متجانسمحققان 

جوامع تحقیقاتی 
های ضعیف با گروه

 نفع ضعیفذی

محققان و جوامع غیر 
 متجانس

های حمایت از سالمتی انجمن
 زنان

جوامع تحقیقاتی 
های ضعیف با گروه

 نفع قویذی

جوامع تحقیقاتی غیر 
متجانس اما با تأکید 

 برتعهد و حمایت
 های دارویی ملیانجمن

 
بندی شده صورت مختلف تقسیمهای نوآوری بهکنید شبکهمالحظه می طور کههمان 

شده اول ارائه 1شناسیطور که در جدول ردیف اول مشخص است، نوعاما همان است،
بنابراین در این مقاله به بررسی تفصیلی این  دهد.تمام روابط را پوشش می

را بر اساس پایداری و  ها( شبکه5002شود. گبهرو و پاول )شناسیپرداخته مینوع
های غیررسمی )مبتنی بر اشتراک کنند؛ شبکهبندی میحاکمیت در چهار نوع تقسیم

مدت جهت انجام وظایف خاص(، ای )روابط کوتاههای پروژه(، شبکههاتجربه
صوصیات مشترک به ایجاد یک ک( خایی که روابط نزدیج) تأمینهای زنجیره شبکه

 راهبردیدفمند، اتحاد )هوکار های کسبکند و شبکهک میاجتماع مشترک پایدار کم
پوشانی داشته باشد. با یکدیگر همبا بندی ممکن است میان دو قسمت(، البته این تقسیم

ی میان روابط ضعیف و قوی را هاتفاوتها، شده برای شبکهشناسی ارائهتوجه به نوع
 (:5002کنید )پاول و گرابهر،در جدول زیر مشاهده می
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 هاتفاوت ميان روابط قوی و ضعيف در شبكه. 1 جدول

 پيوند( ضعيف) روابط پيوند( قوی) روابط
 آشنایی دو دوست(ص )فاقد قوانین خا بر مبنای قوانین و مقررات
 فاقد حمایت اجتماعی دارای حمایت اجتماعی

 های مختلفبر مبنای سالیق و عقیده بر مبنای عالیق و نیازهای مشترک
 عمر طوالنی و با عمق کم دارای عمر متوسط و با عمق زیاد

 ناچیز در تعامالت اثر در تعامالت مؤثرتر
 
 کشد.های قوی و ضعیف را به تصویر میی میان پیوندهاتفاوت 1 شکلر د
 

یو   نوی 

  ر    ش یع   نوی 

 
 

(1004پاول و گرابهر،) يفضعقوی و  پيوند .9شكل   

در  هاها مطرح است، چگونگی رابطه آنمیان شبکه مقایسهنکته دیگری که در  
تواند حاصل یک مشترک است، این رابطه می سطوح مشترک در اجرای یک وظیفه

بوده یا ارتباطاتی مانند روابط دوستی یا مکان جغرافیایی مشترک  راهبردیارتباط 
و معموالً مبتنی بر ماند مرجع معموالًپابرجا نمی ها نقطهباشدکه در سیر تکاملی شبکه

پذیری است. روابط عواملی همچون کاهش هزینه، ذخیره زمان و افزایش انعطاف
ها آنز شوند اما بسیاری اغیررسمی، گرچه درنهایت به شکل حق ثبت نمایان می

هایی که . شبکهشوندمیبه روابط رسمی تبدیل  صورت قرارداد و توافق بین سازمانیبه
کار تری بهتوانند عناصر ارتباطی قویشود میمشترک ایجاد می هایراهبردیهدفبا 

رود. گیرند، به همین دلیل معموالً پیوندهای فردی به سمت رسمی شدن پیش می
بهره و روابط اجتماعی( های کم)مبتنی بر فرصت 1صورت تعاملیها را بهتوان شبکهمی

بندی اما نکتۀ مهم در این دسته کرد بندیهای اجتماعی( دستهپیوستگیهمای )بهیا رابطه
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شوند و ای به شکلی پویا به هم تبدیل میشود انواع روابط شبکهاین است که فرض می
از کند و کردهایی بیشتری ایجاد  راهبردیتواند اتحاد ؛ رقابت شدید میکنندمیرشد 

در  تواند یک ارتباط نزدیک میان افراد جهت بقاء ارتباط رسمیپاداش مالی می
ها را نشان ی مختلف شبکههافرمیک نوع شناسی از  5. شکل کندها ایجاد شرکت

 (.5002پاول،) دهدمی

 ا
یا 

ید ن  ه ه  ی
ک

 ا
یا 

یا ان رای   ی
را 

ی سر ری  یداد رار 

شناد  دابت یاه هکبش

یا هیا  یاه هکبش  ی ات  ری نز یاه هکبش

)کی تارتسا(راک و   ک یاه هکبش

کرتشم یعامتجا تایصوصخ ،هیبش یاهدنویپ :عون
 هژورپ ،تراهم رب ینتبم ،یا هفیظو دنچ :هفیظو
روحم
 زا لبق دنراد دوجو هکبش هک ینامز ،مکارتم :راتخاس
 یدرف طابترا تروص هب یراک تاطابترا ،دنلاعف نآ
.تسا وتردوت
 تاعامتجا ،ینامتخاس  هژورپ ،ملیف تخاس :لاثم
یموق

کرتشم یراک تایصوصخ ،هیبش ریغ یاهدنویپ :عون

 و یدومع تایصوصخ اب یراک یاه شخب :هفیظو
ماگ هب ماگ یروآون ،یقفا

 هک ییاهدنویپ داجیا ،یتوبکنع یاه هکبش ،راتخاس
 ییاه مرف دنناوت یم اه هکبش.دنک یم داجیا ار هکبش
.دننک داجیا یعامتجا یاه هکبش زا
اتویوت نیمات هریجنز  هکبش لاثم 

یملع تاکارتشا و اه یدنم هقالع

هیبش ریغ مه و هیبش مه اهدنویپ :عون
کرتشم یدنم هقالع

دیدج یاه هدیا هب عیرس یسرتسد : هفیظو
یملع یاه راتخاس و تالاصتا تیوقت

 کارتشا و یتاقیقحت یاه یراکمه :لاثم
تاعالطا

 توافتم تایصوصخ اب هیبش ریغ و هیبش مه اهدنویپ :عون
.دنوش یم بیکرت هرابود یراک یاه شخب :هفیظو

  دنویپ نیب زا ندشرادیدپ ،دنمفده یاه هکبش :راتخاس
هدش داجیا لاعف

 ،اناسر مین دننام الاب یژولونکت اب عیانص رد کرتشم :لاثم
ییایمیش و یژولونکتویب

       

    

    

               

 ی ات  ری نز

ی ح  تکرش

                                  

 ا  ا یرا یا  تیع و

تی سر

 (1002پاول،) هاینوآوریشبكهشناسی  نوع .1شكل 

محور افقی میزان رسمیت و عدم رسمیت و محور عمودی میزان پایداری و نزدیکی  
های ها انواع شبکهدهد. حال با توجه به این ویژگیای نشان میرا در روابط شبکه
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 صورتاست:نوآوری بدین
 های غیررسمی را که روابط اعضاء در آن ناپایدار سلول پایین سمت چپ، شبکه

مندی مانند یک دانشگاه مجازی علمی که بر اساس عالقه؛دهداست را نشان می
اگرچه این روابط منحصر به یک دورۀ  شود.مشترک یا تجارب اشتراکی پدیدار می

وکاری تواند به اتحادهای کسبهای دانشی میاما شبکهخاص و موقتی است،
در آن روابط همکاری  البته رسمی یا روابط بنیادی بادوام بیشتر منجر شود؛

تری دارد و روابط اعضاء ناپایدار است، پیکان خاکستری آن را در همبستگی قوی
ای است که گونههای دانشی بیشتر محل تبادل دانش بههد. شبکهدشکل نمایش می

 شود.تعهدی از جنس قرارداد در آن ایجاد نمی
 است که در آن روابط بین اعضاء  1ایهای پایهسلول سمت چپ باالیی شبکه

نزدیک بوده ولی باز غیررسمیاست. این روابط بیشتر میان اعضای یک سازمان که 
شود که معموالً از جنس دوستی بایکدیگر دارند ایجاد میروابط همکاری مشترک 

 و آشنایی متقابل است.

  دهد؛ که معموالً را نشان می 5های زنجیرۀ تأمینسلول باالیی سمت راست شبکه
ای نوعاً محرمانه و از شود. اعضای چنین شبکهدر یک پروژه مشترک ایجاد می

صورت تأمینبه های زنجیرهشبکه شود. روابط درکنترل می 2طریق یک شرکت رهبر
 .هستند پیوستگی زیادی برخوردارهمقراردادی و رسمی بوده و همچنین از به

 ها روابط در این شبکه وکار است،های کسبسلول پایین سمت راست شبکه
وکار صورت کسبرسمی اما روابط اعضاء ناپایدار استدرواقع این روابط بیشتر به

تر شود اگر روابط نزدیکطور که در شکل مالحظه میهماندهد. واحد نشان می
تر تأمین یکدیگر محسوب شده و در روابط راهبردیعنوانزنجیره توانند بهشود می

هر شبکه با توجه به نوع  هستند و . این روابط معموالً شبیه یا غیرشبیهشوندسهیم 
 .کندوکار خود از توانایی دیگران استفاده میکسب

 حقيقت روش

توصیفی است که سعی دارد به سؤاالت زیر پاسخ ـ این پژوهش یک پژوهش کاربردی 
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2. leader 
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 دهد:
 اند؟های نوآوری در این شرکت تحقیقاتی کدمانواع شبکه 
 اند؟های فناوری این شرکت کدمهای نوآوری در حوزهانواع شبکه 

این  با توجه به اینکه موضوع پژوهش مطالعه بر یک شرکت تحقیقاتی است، روش
مطالعه موردی است بنابراین جهت روایی و پایایی و همچنین راهبردتحقیق کیفی و با 

این مقاله برای روایی و  درتحلیل نتایج از متدلوژی مطالعه موردی بهره گرفتهاست.
 های ذیل استفاده شده است:پایایی از آزمون

استفاده از منابع  اعتماد بودن طرح تحقیق ازنظر ساختار بابرای سنجش کیفیت قابل -
مندی از اسناد و مدارک حول محور روابط همکاری در اطالعاتی چندگانه با بهره
 صنعت استفاده شده است؛

گیری از اعتماد بودن طرح تحقیق ازنظر عوامل داخلی با بهرهبرای سنجش قابل -
افراد اطالعات دهنده کلیدی برای مرور گزارش مطالعۀ موردی و مقایسه الگوها 

های اکتشافی با افراد کلیدی این شرکت صورت مند شده که از طریق مصاحبههرهب
 گرفته است؛

اعتماد طرح تحقیق ازنظر عوامل خارجی با استفاده از گیری قابلبرای اندازه -
 پژوهش استفاده شده است. سوابقها در نظریه

های داده ایگاهبرای سنجش پایایی نتایج با استفاده از گردآوری اطالعات از همه پ  -
اعم از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد شرکت در حوزه روابط همکاری و 

ها و اسناد نامهآیینها، ها اعم از دستورالعملهمچنین از مدارک ذیل این همکاری
 استشده  آورده 2 جدولها در این دستورالعمل گیرد.راهبردی صنعت بهره می

 (.1211فرد و دیگران،دانایی)

های یک مورد است و هدف آن، ها و پیچیدگیپژوهش موردی، مطالعه ویژگی 
(. بدین 5002ین،) استهای مهم های آن پدیده در شرایط و موقعیتدرک بهتر فعالیت

دهنده انواع منظور در این پژوهش از یک شرکت تحقیقاتی در یک صنعت که پوشش
. جامعه آماری این تحقیق مدیران و شودمیهای نوآوری است استفاده شبکه

کارشناسانی هستند که بر روابط همکاری این شرکت با نهادهای دیگر اشراف دارند و 
شناسند. در این تحقیق با خوبیمیهای فناوری شرکت را نیزبهاز جهت دیگر حوزه

اده آوری دبه اشباع اطالعاتی دستیابی شد. برای جمع 2نفر مطابق جدول  10مصاحبه با 
 2های اکتشافی با های مشترک و مصاحبهاز دو منبع؛ اسناد و مدارک ذیل همکاری
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گیرد. بهره می هستندمدیر صنعت که دارای تحصیالت دانشگاهی مرتبط  2کارشناس، 
 :شودمیآوری اطالعات ارائه های جمعروش 2در جدول 
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آوری داده در پژوهشابزارهای جمع .9جدول   

 ی نوآوریهاحول محور شبكه

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

 مادر(
 7اسناد و مدارک آرشیوی ) 

سند داخل شرکت و سازمان 
 مادر(

یافته تحقیقات صنعتی نامه همکاری سازمانآیین .1
 های کشور و مؤسسات پژوهشیدانشگاه

های کارشناسی ارشد نامهدستورالعمل حمایت از پایان .5
 دکتری و

دستورالعمل حمایت از نخبگان و دانشجویان  .2
 تحصیالت تکمیلی

ها و اندیشیها، همدستورالعمل حمایت از فراهمایی .2
 های علمیانجمن

 آورهای فندستورالعمل همکاری با شرکت .2

 های خصوصیدستورالعمل حمایت از شرکت .1

 کنندگاندستورالعمل ارزیابی تأمین .7
 
به دلیل ماهیت این پژوهش که متمرکز بر یک مورد هست و باید از نظرات افراد  

های این تحقیقبر اساس قضاوت افرادی خاص و یا مند شد نمونهبهرهشرکت کلیدی 
، 1با استفاده از رویکرد ویرایش کردن تحلیلواند؛ در تجزیهتخاب شدهان خود محققان

ای هدف دستیابی به نقطه و با بندی، مرور و دستهسازیپس از ضبط و پیاده هامصاحبه
شرکت و طبق پروتکل پژوهش موردی توسط یکی از خبرگان شداز کفایت بررسی 

وتحلیل اسناد نیز از روش مرور شد و اصالحاتی روی آن صورت گرفت. برای تجزیه
ی و های نوآوردر این روش ابتدا با درک مفهوم شبکه هرمنوتیک استفاده شده است؛

ها، انواع ها و رویهو بررسی دستورالعمل تحقیق سوابقتعیین انواع آن به کمک 
وسیله مقایسه تطبیقی انواع . در این تحقیق بهشدهای نوآوری در صنعت شناسایی شبکه
های هر حوزه به تفکیک های فناوری شرکت چالشهای نوآوری ذیل حوزهشبکه

 شود.یج این تحقیق با روش مذکور سنجش میشود. روایی و پایایی نتاشناسایی می
های طور که بیان شد با استفاده ازرویکرد ویرایش کردن، تفاسیر حاصله از شبکههمان
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شود که به این فرآیند تحقیق مقایسه می سوابقهای متن در ها با دادهنوآوری و انواع آن
ها و تفاسیر کنیدتحلیلمشاهده می 2طور که در شکل گویند و همانمی« مقایسه مستمر»

 (.5002ین،) گیردموردنظر ارائه صورت می

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

 های نوآوری شرکتشبكه

که منجر به ایجاد  یهایاینکه روابط همکاری یا شبکه گونه که بیان شد،همان 
 های راهبردی،مشارکت) رسمیتواند مبتنی بر پیوندها و قراردادهای شود، مینوآوریمی

قراردادهای فرعی، تحقیقات مشارکتی( یا مبتنی بر روابط غیررسمی )همکاری در 
های ترباشد، طی مصاحبههای تخصصی و علمی( و حتی پیوندهای ضعیفانجمن

تحقیقات و پژوهش و معاونت بازرگانی و همچنین دو مدیر صورت گرفته با معاونت 
ها وتحلیل این مصاحبهسازی و تجزیههای این شرکت و پیادهمیانی مرتبط با همکاری

 :شدنتایجی به شرح ذیل حاصل 
های مختلف همکاری است و برای اجرای هر نوع فعالیت این شرکت دارای شبکه 

البته با توجه کند. های دیگر میهای همکاری با قسمتاقدام به برقراری ارتباط با شبکه
فقط به بررسی های نوآوری است، به اینکه موضوع پژوهش حول محور شبکه

های تحقیقاتی که پردازیم، برای انجام فعالیتهای تحقیقاتی و مهندسی میفعالیت
ای نوآور هاز هسته شودمیمعموالً منجر به یک نوآوری یا فنّاوریجدید در محصول 

بهره برداری از داده های اطالعاتی

تجزیه و تحلیل داده های اطالعاتی

درک و فهم اسناد

بازبینی اعتبار داده های اطالعاتی

دسترسی به داده های اطالعاتی
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شود کمک تفصیل توضیح داده میهای نوآوری دیگر که بهدرون شرکت و شبکه
های موجود و توانمندی داخل صنعت این بندی فناوریگیرد؛ با توجه به تقسیممی

بندی این روابط مبتنی بر گیرد، البته معرفی و تقسیمصورت ذیل شکل میها بهشبکه
های همکاری از که بر اساس آن شبکه است، 5شده در بند تحقیق ارائه سوابق

. الزم به ذکر است که می شودها با مدیران و کارشناسان این شرکت استخراج مصاحبه
های همکاری با مانند شبکه 5-2و  1-2شده در بند هایمعرفیبعضی از شبکه

های علمی و تخصصی از مستندات ها و انجمنهای فناور، دانشگاهشرکت
تفصیل در بندهای است که انواع آن به شدهلیل شده در این شرکت استخراج وتحتجزیه

 .شودمیمذکور بیان 

 های رسمی شرکتشبكه

 آور داخلی و خارجیهای فنپيوند ميان شرکت و شرکت

دانیم هر سازمانی برای باالبردن و گسترش تجربه خود در مدیریت طور که میهمان 
های دیگر ها و شرکتنوآوری نیازمند ارتباط با سازمانروابط تحقیق و توسعه و تولید 

که معموالً در شکاف  هستندآوری های فنشرکت ها،ترین این شرکتاست. از مهم
های فناور بر اساس تسلط بر آید. شرکتوجودمیفنّاورانه که برای هر صنعتی به

نی، تعهد و کیفیت های کلیدی شرکت، سابقۀ فعالیت، کمیت وکیفیت نیروی انسافناوری
 توان به انواع ذیل تقسیم شوند:ارائه خدمات، رعایت مسائل حفاظتی و توان مالی را می

 های همكار فناور با این صنعتانواع شرکت .4 جدول

 توضيحات شرکت نوع
 هایشرکت

 نوپا فناور
 دراجرای بامشارکت توانندمی و اندگرفته شکل تازگیبه که های فناوریشرکت

 .رتقاءیابندل افناورفعا هایشرکت به و یافته توسعه تدریج به خرد هایپروژه

 هایشرکت
 فعال فناور

 هایپروژه دراجرای توانندمی و شده خارج نوپایی دورۀ از که فناوری هایشرکت
 به توانندمی توانایی تدریجی ارتقاء درصورت و نمایند همکاری متوسط و خرد

 تأمین زنجیره عنوانبه نوعیبه هاشرکت این. گردند تبدیل توانمند فناور هایشرکت
 .شوندمی محسوب متوسط و خرد هایپروژه درسطح

 هایشرکت
 توانمند فناور

 ظرفیت راهبردی هایحوزه در ویژه هایتوانمندی جهت که هاشرکت از دسته این
 راهبردی همکاران سطح به ارتقاء نمایندۀ و داشت خواهند گسترده هایهمکاری

 کالن هایپروژه سطح در تأمین زنجیره عنوان به نوعیبه هاشرکت این. هستند
 .شوندمی محسوب
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 توضيحات شرکت نوع

 هایشرکت
 همکار فناور

 راهبردی

 و راهبردی همکار عنوانبه هاآن هایویژگی و شرایط واسطهبه هاشرکت از دسته این
. کنندمی پیدا را شرکت کالن موضوعات در مشارکت وامکان شده تلقی مدت بلند
 محسوب راهبردی هایپروژه سطح در تأمین زنجیرۀ عنوان به نوعی به هاشرکت این
 .شوندمی

 هایشرکت
 خارجی فناور

 ارتباط محدود صورتبه هاآن با فناوری موضوعات از بعضی در که هاییشرکت
 .یابندمی

 هاپيوند ميان شرکت و دانشگاه
ها و اعضای ارتباط این شرکت برای تولید نوآوری در ارتباط میان دانشگاهترین مهم 

با بررسی اسناد و مدارک حول محور همکاری با  تعریف شده است؛. علمیهیئت
 ها به شرح ذیل ارتباط دارد:ها این شرکت با دوطیف از دانشگاهدانشگاه

 (،5 و1مهندسی ـ علمی )دو دانشگاه فنی ها و اعضاء هیئتارتباط با دانشگاه -1

ها دارای روابط همکاری زیادی در صنعت بوده و در روابط قراردادی با این دانشگاه
هایی برای همکاری با این دو دانشگاه قرار داده شده است؛ با ها تسهیالت و اولویتآن
 .شودمیو بعضی مواقع قراردادهای پژوهشی منعقد  های علمی، مشاورهها همکاریآن
 علمیها و اعضاء هیئتارتباط با سایر دانشگاه -5

های علمی، ها همکاریهای کشور در حوزۀ فناوری شرکت که با آنبا سایر دانشگاه
 .شودمیتر از مورد قبل منعقد مشاوره و بعضی مواقع قراردادهای پژوهشی ولی ضعیف

ها روابط غیررسمی نیز دارد که در بخش این شرکت با دانشگاهالزم به ذکر است 
 شود.غیررسمی اشاره می هایمعرفی شبکه

 

              

           -        

           -        

                 
    

            
  

             

 

 با دانشگاه شرکتروابط . 4 شكل
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های تحقیقاتی زیر نظر سازمان عرضو پژوهشکدههای همپیوند شرکت با شرکت -2
 مادر

تحقیقات الکترونیک است، با  خود که در حوزهاین شرکت با توجه به مأموریت  
کند، که در بعضی از این ها و صنایع دیگر اقدام به برقراری همکاری مشترک میسازمان

آید که پیوندها منجر به وجودمیروابط پیوندهایی میان مراکز تحقیقاتی دو سازمان به
صورت متقابل که به. این پیوندها به دلیل روابط شودمیهای نوآوری ایجاد شبکه

فروش یا ارائه خدمات هستند معموالً دارای قوت بیشتری  قراردادهای رسمی خرید،
ها بازیگران این شبکه کند.به همین دلیل تعهداتی را برای صنعت ایجاد می بوده و

معموالً مدیران و محققین تحقیقاتی، مدیران عامل و مدیران پژوهشکده هر دو سازمان 
عامالت متقابل در طول زمان و ایجاد اعتماد باعث انتقال نوآوری و فنّاوری است که با ت

های تحقیقاتی، در حوزه تحقیقاتی عرض و پژوهشکدههم هایسازمان.شودمیمتقابل 
 .هستندو زیر نظر سازمان مادر نیز  کنندمیالکترونیک فعالیت 

 پیوند میان شرکت و نخبگان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی -2

نابر مصوبه این سازمان مبنی بر حمایت از نخبگان و دانشجویان تحصیالت ب 
کارگیری نخبگان و دانشجویان با تنظیم دو دستورالعمل مجزا در خصوص به، تکمیلی

است. این  شدهتحصیالت تکمیلی در این صنعت اقدام به برقراری و ایجاد این پیوند 
. مراکز کنندمیقیقاتی پیوند برقرار های تحافراد با به این صنعت در قالب پروژه

تحقیقاتی این شرکت با توجه به نیاز خود و شکاف علمی برای دستیابی به نوآوری 
هایی را برای این خاص و توانمندی نخبه به برقراری یک شبکه علمی اقدام و پروژه

رقراری ای ضعیف و ناپایدار است که با بکنند؛ این شبکه معموالً شبکهافراد تعریف می
مدت با نخبه یا یک دانشجوی تحصیالت تکمیلی از سوی مدیر پروژه ارتباط کوتاه

. میان شرکت و نخبگان یا دانشجویان، قراردادی کنداقدام به تعریف پروژه تحقیقاتی می
 .شودمیبا نظارت سازمان مادر منعقد 

 شود:های قراردادی شرکت نشان داده میشبکه 2در شکل 
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 های قراردادی درون شرکته. شبك2 شكل

 های غيررسمیشبكه

دهد که عالوه بر های اکتشافی با مدیران و کارشناسان این شرکت نشان میمصاحبه 
های غیررسمی ازجمله روابطی است شبکه ،می شودروابط رسمی که منجر به قرارداد 

اعضای شبکه  مابیناما قراردادی فیگیرد، که در آن حول محور ایجاد نوآوری شکل می
 اند از:هایغیررسمی در این شرکت عبارتشبکهمی شود. منعقد ن

 های تحقیقاتی درون شرکتهای حاصل از گروهشبکه -1

از پیوندهایی موجود در این شرکت که حاصل روابط تحقیق و توسعه در انجام  
های تحقیقاتی درون توان به پیوندهای حاصل از گروههای تحقیقاتی است میپروژه

های مشترک محققین مراکز تحقیقاتی داخل شرکت با تعریف پروژه کرد.شرکت اشاره 
اعتماد متقابل در اجرای  سازمان، در یک دوره زمانی بنابر علتی همچون مأموریت

تر نقش مؤثری را در ایجاد تعامالت متقابل در فاصله زمان کوتاه های قبلی،پروژه
توان رسید که کنند. با بررسی بیشتر در ادبیات تحقیق به این نتیجه مینوآوری ایفا می

همکاری روابط  کردنتر ایجاد یک مجموعه تحقیق و توسعه در یک سازمان جهت قوی
باعث ایجاد مزیت رقابتی  نیزای با روابط صمیمانه و هایپایهباعث ایجاد شبکه

لذا روابط مربوط به  شود.شترک میفرد در ایجاد حق امتیاز یا مقاالت علمی ممنحصربه

صنعت

سایر  
دانشگاه 

ها
-دانشگاه فنی

1مهندسی 
2و

شركت  
های فناور 

نوپا

شركت  
های فناور 

فعال

شركت  
های فناور 

شركت های  توانمند
فناور همکار  

راهبردی

شركت های  
فناور  
خارجی

صنعت  
های هم 

عرض

پژوهشكده 
هاي داخل 
سازمان

نخبگان و  
دانشجویان  
تحصیالت  

تکمیلی
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های نوآوری در این شرکت ترین روابط و شبکهتحقیق و توسعه داخلی از مهم
 .شودمیمحسوب 

 هاها و نمایشگاههای علمی، همایشپیوند با انجمن -5

های علمی در خصوص دستیابی به این شرکت از طریق ایجاد ارتباط با انجمن 
های این ها و فراهماییهای این حوزه یا شرکت در همایشها و پیشرفتنوآوری
ها و شود. حضور در همایشها در یک شبکه نوآوری بزرگ سهیم میانجمن

های فناوری شرکت در ایجاد روابط همکاری غیررسمی و ا حوزههای مرتبط بنمایشگاه
 .کندبستر تولید نوآوری کمک می کردنفراهم 

که ارتباط ضعیف بوده اما درصورتیدر این  شده الزم به ذکر است پیوند برقرار 
ها قراردادهای همکاری میان در قالب همکاری با دانشگاه شودمنجر به روابط بیشتر 

 .شودمید ها منعقآن
 هاپیوند با دانشگاه -2

ها علمی آنها و اعضای هیئتازجمله روابط غیررسمی این شرکت ارتباط با دانشگاه 
های رسمی مفصل توضیح داده شد، ارتباط با شبکه 5طور که در قسمت است. همان

ها ارتباط بادانشگاهشود.ترهای تولید نوآوری محسوب میترین بسمراکز علمی از مهم
تدا حالت غیررسمی دارد و در صورت قوت و تفاهم متقابل به قراردادهای همکاری اب

های علمی در دو طیف ها در قالب جلسات و همکاریشود. روابط با دانشگاهمنتهی می
 گیرد:به شرح ذیل صورت می

(، 5 و1مهندسی ـ علمی )دانشگاه فنی ها و اعضاء هیئتارتباط با دانشگاه -
 هاتر نسبت به سایر دانشگاههای نزدیکهمکاری

 علمیها و اعضاء هیئتارتباط با سایر دانشگاه -

 های علمیروابط علمی درون شرکت در قالب جلسات و کمیته -2

های خارجی هر شرکتی جهت باقی ماندن در لبه توسعه فنّاورانه باید از همکاری
لزم این است که صنعت فرهنگ این امر را هایی مستایجاد چنین همکاریکند. استفاده 

دهد و در خود ایجاد نماید ازجمله پیوندهای ضعیفی که معموالً در هر صنعتی رخ می
های تبادل های آموزشی و شبکه، جلسات و بازدیدها، دورهمی شودبستر تولید نوآوری 

رخ اطالعات و اخبار است. این پیوندهای ضعیف معموالً در حین فعالیت شرکت 
 دهد.می
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 غيررسمی درون شرکت های. شبكه6 شكل

شده در های نوآوری ارائههای شبکهشناسیبا توجه به نوع که اشاره شد گونههمان 
، به لحاظ اینکه نوع شناسی ردیف اول جدول تمام روابط نوآوری حاکم در 1 جدول

، شدبندی انتخاب یماین نوع تقسدهد،فهم و تمایز پوشش میایقابلگونهشرکت را به
 7های شکل حال با توجه به آن پیوندهای غیررسمی و قراردادی این شرکت در حوزه

 گیرد:قرار می

شركت

شبکه های 
تحقیق و 

توسعه داخلی

سایر 
دانشگاه ها

-دانشگاه فنی
2و 1مهندسی 

انجمن های  
علمی 

همایش ها و 
نمایشگاه ها

جلسات و 
کمیته هاي 
علمی
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 ا
یا 

ید ن  ه ه  ی
ک

 ا
یا 

یا ان رای   ی
را 

ی سر ری  یداد رار 

شناد  دابت یاه هکبش

یا هیا  یاه هکبش  ی ات  ری نز یاه هکبش

)کی تارتسا(راک و   ک یاه هکبش

 ا  ا یرا یا  تیع و

تی سر

یج اخ  وا   ياه  ک  

 نا   ش اد و نا    
یلیمك  ت ی   

 اه ها ش اد   اس

اپ    وا   ياه  ک  

 ها ش اد( یملع   یه  ا عا و اه ها ش اد
 )  و1 یسد  م و ی  

 ا    وا   ياه  ک  

د م ا    وا   ياه  ک  

يد  ها   اكمه  وا   ياه  ک  

ا   ا    س
 

یملع ياه هتیمک و تاسلج

اه ها ش ام  و اه   امه

یملع ياه  م  ا

یملع   یه  ا عا و اه ها ش اد  اس

 ها ش اد( یملع   یه  ا عا و اه ها ش اد
)  و1 یسد  م و ی  

یلخاد ه س   و  ی    ياه ي اكمه

  ع  ه ياه نامزاس

 لسم ياهو ی  ياه هدكشهوژپ

+
+

+

 های نوآوری درون شرکتشبكه .7 شكل

های کلیدی شرکت های نوآوری باید حول فناوریتوجه است که شبکهالبته قابل 
های کلیدی بندی فناوریمستلزم اجرای فرآیند شناسایی و اولویت این امرشکل بگیرد. 
های بندی فناوریبدین منظور در این شرکت فرآیند شناسایی و اولویت .شرکت است

تا بر اساس آن  گنیممیدیگر استراتژی فناوری را اجرا عبارتکلیدی و رقابتی یا به
 .شودهای نوآوری شناسایی شبکه
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 های کليدی شرکتبندی فناوریو اولویت فرآیند شناسایی

و عوامل مؤثر بر آن و همچنین  های کلیدیبندی فناوریفرآیند شناسایی و اولویت 
، از اهمیت اساسی ایجاد توانمندی در آن فناوریالزم برای  زیرساختارهایایجاد 

ی الزم است که با ایجاد یک ساختار مشخص و هدفمند برا روازاینبرخوردار است. 
های و در نظر گرفتن همه عوامل و جنبه های کلیدیبندی فناوریشناسایی و اولویت

 .کرداطمینان حاصل  آن اثربخشبودنمختلف آن، از 
وجود دارد که  های کلیدیبندی فناوریشناسایی و اولویتمختلفی برای  هایروش 

، این شرکتبا توجه به نوع نیاز سازمان و محتوای فنّاوری و همچنین خصوصیات 
که  هاییمدلتر خواهند بود. شناسایی و تدوین ها کاراتر و اثربخشبعضی از این روش

 های کلیدیبندی فناوریشناسایی و اولویتتر در زمینه گیری صحیحما را به تصمیم
ها ها و توانمندیکه عالوه بر هرز نرفتن سرمایه استسوق دهد، دارای اهمیت زیادی 

در این  شود.در سازمان می هایفنّاورانهموردنظرتوانمندیو  هاابلیتقمنجر به ایجاد 
ارائه شده در شکل های های کلیدی از گامبندی فناوریشرکت برای شناسایی و اولویت

(. فرآیند مذکور در این پژوهش به علت جلوگیری 5001چیزا و دیگران،) شداستفاده  1
 شود:وضیح داده میطور مختصر تاز خارج شدن از بحث اصلی به
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 های کليدی شرکتفناوری بندیاولویت .8 شكل

 های موجود در شرکتفنّاوری گام اول: شناسایی
برای این کار با طراحی فرمی در جلسات کارشناسی با مدیران مربوط به هر بخش 

 .شدها موجود شناسایی فناوری

 هاگام دوم: ارزیابی جذابيت اقتصادی فناوری
 های موجود با طراحی ماتریس برای ارزیابی جذابیت اقتصادی فناوری

هایی که در آن فناوری و با در نظر گرفتن میزان اعتبار هر محصول و فنّاوری ـ محصول
 استفاده شده است، صورت گرفت.

  

فرآیند شناسایی و اولویت بندی فناوری های شرکت

شناسایی و اولویت بندی فناوری های موجود

شناسایی فناوریهای موجود و مورد نياز در شرکت-9

ارزیابی جذابيت اقتصادی فناوریها-1

ارزیابی جذابيت استراتژیک فناوریها-9

ارزیابی توانمندی موجود و مطلوب در هر فناوری-4

ارزیابی جذابيت نهایی -2

دسته بندی فناوریها-6

شناسایی و اولویت بندی فناوری های کليدی

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

شناسایی فناوریهای رقيب و مكمل-1

ولتعيين فناوریهای بحرانی قابل حص-9

اولویت بندی فناوریهای بحرانی بر-4
اساس قابل حصول بودن
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 هاگام سوم: ارزیابی جذابيت استراتژیک فناوری 
از ماتریس ارزیابی جذابیت استراتژیک ها برای ارزیابی جذابیت استراتژیک فناوری

فناوری در  جایگاه،پیچیدگی فناوریاستفاده شد که با توجه به معیارهایی نظیر، 
با نیازهای  راستاییهم،کنداهمیت نیازهایی که برآورده می ،تنوع کاربری ،عمر یچرخه

ورت این شرکت این ارزیابی صبا استراتژی کالن  راستاییاین سازمان مادر و هم
 گرفت.

 گام چهارم: ارزیابی ميزان توانمندی در فناوری
در این گام از طریق مصاحبه با متخصصان حوزه هر فناوری میزان توانمندی موجود هر 

 .شودمیفناوری مشخص 

 هابندی نمودن فناوریگام پنجم و ششم: ارزیابی جذابيت نهایی فناوری و دسته
سوم، این ارزیابی صورت گرفته و با توجه به نتایج  حال با توجه به نتایج سه گام اول تا

های با جذابیت نهایی باال به ترتیب اولویت از صعودی به آن و توانمندی، فناوری
 شود.بندی مینزولی دسته

های کلیدی در شرکت فناوری کردندر مرحله بعد با ارزیابی مجدد جهت مشخص  
رشناسان حوزه فناوری و در نظر گرفتن این فرآیند را با توجه به نظر مدیران و کا

های بحرانی و قابل حصول مشخص و درنهایت فناوری های رقیب و مکمل،فناوری
 های بحرانی قابل حصول استخراج شد.فناوری

صورت زیر های فناوری کلیدی موجود استخراج شده است که بهدر این فرآیند حوزه
 است:

که خود حول  می شودهای فناوری کلیدی شرکت مشخص در این فرایند حوزه 
های نوآوری موجود در شرکت دیگر شبکهعبارتیبه.های صنعتی استمحور نوآوری

توان گفت این شرکت گیرد؛ با توجه به این فرایند میها شکل میحول این فناوری
های شناسی شبکهبه نمودار و نوع است. با توجه 2و  2، 5، 1های نوآوری، دارای حوزه

 9 شکلهای نوآوری را توصیف نماییم.توان شبکههمکاری در این شرکت می
دهد. الزم به توجه است های فناوری این شرکت را با توجه به اولویت نشان میحوزه

های فناوری از ذکر های کلیدی و حوزهبه دلیل محدودیت این شرکت در عنوان فناوری
 .کنیممیاری آن خودد
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 های فناوری شرکتحوزه .3 شكل

 شرکت: فناوری هایحوزه شناسایی
های نوآوری )قراردادی های فعالیت شرکت، شبکهدر این بخش ابتدا با معرفی حوزه 

و با  کردهو غیررسمی( که حول ایجاد نوآوری در شرکت شکل گرفته را شناسایی 
های فناوری این های نوآوری در حوزهشبکه توجه به اینکه هدف تحقیق شناسایی انواع

های فناوری شرکت ها حول هستههایی برای ایجاد و ارتقاء شبکهحلشرکت وارائه راه
های فناوری از طریق فرآیند شناسایی و های فناوری یا شبکهاست، به شناسایی هسته

های نوآوری که هحال با توجه به شبک .شودهای کلیدی پرداخته میبندی فناوریاولویت
های فناوری در جدول های نوآوری حول محور حوزهنشان داده شد شبکه 7در شکل 

 شود:ذیل نشان داده می
  

ح زه هاي   او ي 
کلیدي

1ح زه   او ي 

1ح زه   او ي 

1ح زه   او ي 

1ح زه   او ي 
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 های فناوری شرکتهای نوآوری ذیل حوزهشبكه .2 جدول

حوزه 
 فناوری

 ایهای پایهشبكه
های شبكه

 تبادل دانش
 های زنجيرهشبكه

 تأمين
های شبكه
 کاروکسب

ی حوزه
 1فناوری 

تحقیق و توسعه 
 داخلی

 -های فنیدانشگاه
 5و  1مهندسی 

جلسات و 
 های علمیکمیته

 

سایر 
 هادانشگاه

 هاهمایش

 
 

 های فناور توانمندشرکت

 عرضهم هایصنعت

 های فناور فعالشرکت

 -های فنیدانشگاه
 5و  1مهندسی 

 

های شرکت
 فناور نوپا

 هاسایر دانشگاه

نخبگان و 
جویان دانش

تحصیالت 
 تکمیلی

های شرکت
 فناور خارجی

ی حوزه
 5فناوری 

تحقیق و توسعه 
 داخلی

 -های فنیدانشگاه
 5و  1مهندسی 

جلسات و 
 های علمیکمیته

 
 

 عرضهم هایشرکت

های داخل پژوهشکده
 سازمان

 -های فنیدانشگاه
 5و  1مهندسی 

 هاسایر دانشگاه

نخبگان و 
دانشجویان 
تحصیالت 

 تکمیلی

 
ی حوزه

 2فناوری 
تحقیق و توسعه 

 داخلی

 -های فنیدانشگاه
 5و  1مهندسی 

جلسات و 
 های علمیکمیته

سایر 
 هادانشگاه

 

 عرضهم هایشرکت

های داخل پژوهشکده
 سازمان

 های فناور فعالشرکت

 -های فنیدانشگاه
 5و  1مهندسی 

 هاسایر دانشگاه

نخبگان و 
دانشجویان 
تحصیالت 

 تکمیلی

 
 یحوزه

 2فناوری 
تحقیق و توسعه 

 داخلی

 -های فنیدانشگاه
 5و  1مهندسی 

جلسات و 
 های علمیکمیته

سایر 
 هادانشگاه

های انجمن
 علمی

 هاهمایش

 عرضهم هایصنعت

های داخل پژوهشکده
 سازمان

 -های فنیدانشگاه
 5و  1مهندسی 

های شرکت
 فناور نوپا

 هاسایر دانشگاه

نخبگان و 
دانشجویان 
 تحصیالت
 تکمیلی
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های شرکت را آوریوضعیت فن 1های نوآور در جدول حال با توجه به معرفی شبکه
درواقع نوعی بررسی  ،مشاهدهمی شود 7های نوآوری در شکل با توجه به شبکه
های نوآوری است. با های فناوری این شرکت در استفاده از شبکهتطبیقی میان حوزه

دهد که دیران و کارشناسان این شرکت نشان میبررسی و مطالعه و مصاحبه با م
اند، دارای عملکرد بهتر و کردهای خود را تکمیل شبکههای فناوری که حلقه حوزه
 .هستندترقبولقابل

 





 
 

 

 های فناوری شرکتهای نوآوری در حوزهبررسی تطبيقی انواع شبكه .6 جدول

 هایشبکه
 نوآوری

 
 
 
 

 هایحوزه
 فناوری

 وکارکسب هایشبکه های زنجیرۀ تأمینشبکه های تبادل دانششبکه ایهایپایهشبکه

ری
کا

هم
عه

وس
و ت

ق 
حقی

ی ت
ها

 

گاه
نش

دا
ت

هیئ
ی 

ضا
 اع

 و
ها

نی
ه ف

گا
نش

 دا
می

عل
- 

ی 
دس

مهن
 5 و1

یته
کم

و 
ت 

سا
جل

می
عل

ی 
ها

 
 

گاه
نش

 دا
ایر

س
ت

هیئ
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ضا
 اع

 و
ها

می
عل

 

من
نج

ا
می

 عل
ی

ها
 

ش
مای

ه
گاه

یش
ما

و ن
ها 

 ها
 

ت
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هبر
 را

ور
فنا

ی 
ها

 

ت
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ند

انم
تو

ور 
فنا
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ها

 

ت
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ه
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اخ
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ها
 

ت
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ها

 ل
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ها
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 5 و1

ت
رک
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ر ن
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 فن
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ها
 

گاه
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 و
ها
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 √ √ √ √ √ √  √ √  √  √    1حوزه فناوری 

  √ √  √  √ √      √ √ √ 5حوزه فناوری 
  √ √  √ √ √ √     √ √ √ √ 2فناوری حوزه 

  √ √ √ √  √ √   √ √ √ √ √ √ 2حوزه فناوری 
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 ها:گيری و پيشنهادنتيجه

های های نوآوری متناسب با حوزهشناسی از شبکههدف از این مقاله ارائه یک نوع
تحقیق اشاره  سوابقطور که در مقدمه و فناوری در یک شرکت تحقیقاتی است، همان

شدت متغیر در محیط به تنهایی قادر به بقاءبنیان تحقیقاتی بههای دانششرکت، شد
های همکار خود داشته برداری از شبکهوانند حداکثر بهرهبنابراین باید بت یستند.امروز ن

و  2تحقیق در بند  سوابقگونه که مالحظه شد در این مقاله ابتدا با توجه به باشند. همان
های مصاحبه با مدیران، کارشناسان این شرکت، اسناد و مدارک حول محور همکاری

پرداخته شد و در ادامه یررسمی شرکت و غهای قراردادی مشترک به شناخت شبکه
فناوری و  راهبردهای فناوری از طریق فرایند تدوین بندی حوزهشناسایی و اولویت

مشترک در زمینه  سوابقمصاحبه با مدیران صورت پذیرفت. درواقع این مقاله نوعی 
گونه که در سؤال پژوهش لذا همانکند. ها فراهم میهای فناورانه بین شرکتهمکاری
 های نوآوری در یک شرکت تحقیقاتی در صنعتبا شناسایی شبکهشداشاره  2در بند 

این  هدف هایها در پیشبرد این شبکه نقش،1الکترونیک و بررسی تطبیقی در جدول 
. درواقع این شرکت باید بتواند شدهای کلیدی است، مشخص شرکت که ارتقاء فناوری

برداری تا حداکثر بهره کندویت های مذکور تقهای نوآوری خود را در زمینهشبکه
های نوآوری و بررسی با توجه به شناخت شبکهها داشته باشد،ممکن را از توانمندی آن

می های فناوری این شرکت به تفکیک استخراج ی حوزههاچالشتطبیقی مطرح شده 
 :شود

 9 فناوری حوزه

محور این حوزه ها و بررسی اسناد حول از طریق مصاحبه 1گونه که در بند همان
های عدم ارتباط با دانشگاه ین خألهای موجود،ترمهمکه از  شدفناوری مشاهده 

 ی علمی،هاانجمن( و همچنین 5و  1مهندسی  ـ دانشگاه فنی) مادرزیرمجموعه سازمان 
های نوآوری های زیرمجموعه این سازمان که در بررسی شبکه. دانشگاهاستتخصصی 

ای شرکت محسوب شد، بدین معنا که روابط بین اعضاء از ههای پایدر زمره شبکه
 هاآن علمیو اعضاء هیئت هادانشگاهبا این  و ارتباط پایداری مناسبی برخوردار است،

سازمان و  هایهدفبا توجه به الزام قانونی سازمان مادر کمک شایانی در پیشبرد 
توان گفت که دستیابی به یمی علمی هاانجمنو در مورد کندیمدستیابی به نوآوری 
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های این حوزه های علمی در داخل و خارج از ایران و آخرین یافتهمحققان، فراهمایی
توان پیشنهادهای ذیل را یم؛ با این اوصاف هاستانجمندر لزوم برقراری ارتباط با این 

 :کردصورت ذیل بیان در خصوص کارکرد بهتر این حوزه فناوری به
های زیرمجموعه سازمان مادر )دانشگاه تقویت راهکارهای همکاری با دانشگاه -1

 (5و  1مهندسی ـ فنی 

ی علمی مربوط به این هاانجمنشناسایی و ایجاد روابط مشترک و عضویت در  -5
 حوزه

 1فناوری  حوزه

های تبادل دانش، ارتباط با های این حوزه عدم وجود شبکهخألین تربزرگاز 
یابی صورت گرفته از طریق مصاحبه با ناور است که با توجه به عارضهی فهاشرکت

چنین روابط همکاری باعث کاهش  وجودمدیران و مشاهده مستقیم در این حوزه عدم 
وزارت  نظرهای زیر شده است. روابط با دانشگاه هانکارایی محققان و عدم انگیزه آ

ها یشگاهنماها و یشهماور در ی علمی و حضهاانجمن علوم، تحقیقات و فناوری،
سطح نزدیکی به  باال بردنهایین راهترمهمتواند در ایجاد شبکه تبادل دانش که از یم

توان پیشنهادهای ذیل را در یم. پس کندآخرین دستاوردهای علمی است کمک 
 :کردی بیان نوآورخصوص کارکرد بهتر این حوزه در دستیابی به 

 تحقیقات و فناوری های زیر نظر وزارت علوم،تقویت ارتباط با دانشگاه -1

 ی علمی در حوزه مذکورهاانجمنتقویت ارتباط با  -5

 های مرتبطها و نمایشگاهیشهماحضور مؤثر در  -2

 ی فناورهاشرکتایجاد سازکارهایی برای شناسایی و ارتباط مؤثر با  -2

 9فناوری  حوزه

های تبادل این حوزه فناوری از شرکت نیز مانند حوزه قبل در ایجاد روابط با شبکه 
های ی فناور دچار مشکل و خأل است. با توجه به مصاحبههاشرکتدانش و همچنین 

ها تکمیل حلقه ارتباطی با صورت گرفته با مدیران این شرکت و پیشنهادهای آن
کارکرد این حوزه مؤثر باشد، اما چون این تواند در تقویت یمهای نوآور نیز شبکه

خأل موارد مذکور چندان نمایان نیست  کردهتازگی در این شرکت شروع به کار حوزه به
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 :استذیل  بالقوهدر جهت رفع عوامل  پژوهشاما پیشنهاد این 
 های زیر نظر وزارت علومتقویت ارتباط با دانشگاه -1

 مذکور ی علمی در حوزههاانجمنتقویت ارتباط با  -5

 های مرتبطها و نمایشگاهیشهماحضور مؤثر در  -2

 ی فناورهاشرکتایجاد سازکارهایی برای شناسایی و ارتباط مؤثر با  -2

 4فناوری  حوزه

 ،شودمیهای نوآوری در این حوزه استفاده اکثر شبکه کنید،یمکه مالحظه  طورهمان 
راهبردی، توانمند و فعال( در این حوزه دیده ) داخلیی فناور هاشرکتفقط روابط 

ی اینکه بتواند توانمندی خود را در ایجاد شرکت براکه بیان شد،  گونههمان شود،ینم
البته با ، کندبنیان استفاده ی دانشهاشرکتباید از توان  کندمزیت رقابتی پایدار حفظ 

رک در این حوزه علت اصلی های صورت گرفته با توجه به اسناد و مداتوجه به بررسی
کننده برای شرکت در این حوزه عدم وجود این رابطه وجود قوانین و مقررات منع

 کردهی فناور جلوگیری هاشرکتبندی باالی آن از ورود که با توجه به طبقهاست،
برای  تأمینسپاری یا ایجاد زنجیرهشده برای این حوزه جهت بروناست. راهکار ارائه

. هاستشرکتایجاد بسترهای قانونی مناسب برای ورود این  ی مذکور،هاشرکت
ی فناور خود گامی مثبت در رفع نمودن این هاشرکتبندیکه بیان شد، طبقه طورهمان

 مسئله است.
و همچنین با مطالعه بر نتایج عملکرد  کردیدگونه که در نتایج فوق مشاهده همان 

های نوآوری بیشتری است فناوری که دارای شبکههای حوزهاین شرکت و نظر خبرگان 
 از عملکرد تحقیقاتی بهتری برخوردار است نمودار زیر مؤید این مطلب است.
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 های فناوری این شرکتهای نوآوری مورداستفاده در حوزهنمودار تعداد شبكه. 90شكل 

برای تکمیل که ایجاد قابلیت و شرایطی  کرد گیرینتیجه گونهاین توانمیبنابراین 
تواند در بهبود و ارتقاء های نوآوری در این شرکت میهای ارتباطی با شبکهحلقه

تواند مزیت رقابتی خود را در و این شرکت میکرده های کلیدی آن کمک فناوری
 .کندهای مختلف حفظ دوره

 آتی تحقيقات هایی برایو پيشنهاد های تحقيقمحدودیت -8

های آوری اطالعات، مصاحبهکیفی ازجمله این تحقیق جمع های تحقیقاتاز محدودیت
اکتشافی با مدیران و سوگیری محقق در ارائه اطالعات است که در این تحقیق با توجه 

های مذکور شده در روش تحقیق سعی شده است که محدودیتبه روایی و پایایی ارائه
 فی با استراتژی مطالعهمقاله یک پژوهش کی اینی نداشته باشد.اثردر نتیجه تحقیق 

های شناسی شبکهالبته نوعموردی در یک شرکت تحقیقاتی در صنعت الکترونیک است، 
قرار نگرفته  نوآوری و بررسی آن در یک مورد مطالعه در تحقیقات قبلی موردبررسی

با توجه به اینکهاین صنعت زیرمجموعه یک سازمان مادر است که روابط همکاری  بود.
مند شده در این تحقیق بهرههای نوآوری معرفیسازمان معموالً از همین شبکهدرون این 

عرضو های مشابه و همتوان در صنعت، به همین دلیل نتایج این تحقیق را میمی شود
 می شودهای دیگر تحقیقاتی زیر نظر این سازمان تعمیم داد. پیشنهاد ها در حوزهصنعت

های نوآوری های همکاری با توجه به شبکهحلقه مدیران ارشد و میانی این سازمان
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های همکاری شده در این مقاله را تکمیل نمایند تا بتوانند با استفاده از شبکهشناسایی
 مزیت رقابتی پایدار در این حوزه کسب کنند.
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