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جستارگشایی
ایران فناور ها پیشرفته را فرصت ارزشمند تلقی کرده و اهتمام یستردها بقه آن مبقذو
داشته است .یزارش دیدهبان جهانی کارآفرینی نشان میدهد که نرخ رشد و توسقعه کقارآفرینی
فناورانه در ایران ،رشد مناسبی نقدارد و بقا وجقود نقرخ بقاال و افزایشقی کقارآفرینی نوپقا ،رونقد
کارآفرینی نوآورانه در سا ها اخیر نزولی بوده و بیشتر آنها ،تقلید و تکرار هستند .ای در
حالی است که تعداد کارآفرینی نوآورانه در ترکیه و مالز  ،چند برابر ایقران بقوده اسقت

(GEM,

) .2014 & 2016براساس یزارشها بی المللی ،رتبه نوآور در ایران نیز پایی بوده درحالیکقه
رتبه ایجاد دان

و سرمایه انسانی به نسبت دیگر شاخصها بهتر است

(The Global Innovation

) Index, 2016که نشاندهنده شکا بنگقاههقا جدیقد دانق بنیقان و شقرکتهقا صقنعتی و
وضعیت نامناسب تولید محصوالت نوآورانه است .در میان فنقاور هقا پیشقرفته ،فنقاور نقانو
جایگاه ویژه ا داشته به طور که مقامات عالی نظام در موارد متعدد بقر توسقعه فنقاور نقانو
تاکید و قراریرفت در سطح نخست دنیا در ایق حقوزه را خاطرنشقان کقرده انقد (مققام معظقم
رهبر  1383 ،و  .)1395فناور نانو به عنوان یکی از راهبردها توسعه و پیشرفت ایقران ذکقر
شده و بر اهدافی مانند دستیابی به سهم مناسبی از تجارت جهانی و شکار فرصت هقا تجقار ،
فناورانه و صنعتی تاکید شده است (ستاد ویژه توسعه فناور نانو .)1384 ،سیاسقتهقا کقالن
کشور در توسعه فناور نانو ،باعث توسعه نیرو انسانی و حوزه دانشی نانو شده است .ایقران در
تعداد مقاالت علمی نانو تا پایان سا  ،2017در رتبه چهارم جهان و باالتر از کشقورهایی ماننقد
کره جنوبی ،آلمان و ژاپ قرار دارد .همچنی رتبه ایران در رده بند جهانی ثبت اختراعات کقه
یکی از شاخصها وضعیت فناور است؛ از سا  2015تا  2017به ترتیب  27 ،23و  24بوده
است (ستاد ویژه توسعه فناور نانو )1396 ،که آن نیز به نسقبت ،در تقراز بهتقری کشقورها
جهان قرار می ییرد .زیرساخت ها توسعه فناور مانند تعداد مراکز رشد فعقا فنقاور نقانو و
واحدها فناور نانو ،مستقر در آنها نیز در چند سا اخیر صعود بوده و هقم اکنقون بقی

از

 300واحد فناور نانو در قالب مراکز رشد فعا هستند (ستاد ویژه توسعه فناور نانو.)1396 ،
همچنی شاهد افزای

بنگاهها جدید که غالبا توسط دانشمندان نانو تاسیس شده اسقت نیقز

بودهایم ( .)Salehi & Bahreini, 2013: 113; Salehi et al, 2011: 12با توجه به تقوان بقاال دانشقی
نانو در کشور ،تمرکز بر راهکارها بهرهمند بهینقه از ایق تقوان دانشقی یسقترده ضقرور و
راهگشا است .از ای رو تمرکز بر توسعه محصو جدید طی همکار بنگاه هقا جدیقد فنقاور
نانو و شرکت صنعتی و چقال هقا و فرصقت هقا پقی
برخوردار است.

رو آن ،از اهمیقت و ضقرورت بقاالیی
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بنگاهها جدید اهمیت باالیی در نوآور و رشد اقتصاد دارند
)217

2000:؛ اما مناب موردنیاز (مانند دان

(Shane & Venkataraman,

و تجربه ،مناب مالی و مشتر ) را در اختیار نداشته

و مجبور هستند راهکارها پیچیده برا تطبی محصوالت خود با شبکه کسب وکار موجقود،
پیدا کنند ( )Ciabuschi et al, 2012:220تا جزیی از آنها شده و به منقاب موردنیقاز ،دسقت یابنقد
( .)Aaboen et al, 2013: 1033تجربه کسبوکار  ،کانا ها بقازار ،تجهیقزات و امکانقات تولیقد،
مناب و قابلیت ها انسانی موردنیاز و ...در اختیار شرکت ها صنعتی است و بنگاه جدید مجبور
است برا بهره مند از آنها ،به همکار با شرکت صنعتی اققدام کنقد .آنهقا طقی همکقار بقا
شرکت ها صنعتی ،می توانند در طراحی ،توسعه و تولید محصوالت جدیقد نقق

مقؤثر ایفقا

کنند (.)Ciabuschi et al, 2012: 220
از طر دیگر شرکتها صنعتی نیز با مشکالت مختلفی روبهرو بوده که بسیار از آنهقا،
با کم

بنگاهها جدید دان بنیان حل میشوند ( .)Sarkar et al, 2017: 20آنهقا معمقوال بقهروز

نبوده و پایبند شبکه فعلی خود هستند و آمادیی الزم برا تغییقر آن را نیقز ندارنقد

& (Ansari

) .Krop, 2012: 1357موقعیت شرکت صنعتی که مجموعها پایدار در شبکه کسبوکار اسقت،
با موقعیت بنگاه جدید متفاوت بقوده و فرهنق ،،سقاختار ،روا تصقمیمییقر  ،حقوزه فعالیقت،
امکانات ،مناب  ،قابلیتها و محدودیتها هرکدام ،متفقاوت از دیگقر

اسقت (Dyer et al, 2008:

) .137از ای رو همکار آنها به سادیی شکل نمی ییرد .وجقود شقرکت هقا صقنعتی متعقدد در
کشور که کم وبی

در حا از دسقت دادن مزیقت هقا رققابتی خقود هسقتند ،در کنقار تعقداد

روزافزون بنگاهها جدیقد فنقاور نقانو ایرانقی کقه مزیقت اصقلی آنهقا توسقعه محصقوالت بقا
کارکردها جدید است

(Commission, 2011

)European؛ اهمیت همکار شرکتها صنعتی و

بنگاه جدید نانو را روزافزون کرده است .نتای تحقیقات نیز نشان می دهد شقرکت هقا صقنعتی
ایرانی که محصوالت خود را با فناور نانو بهینه کردهاند ،از شرایط اقتصاد مناسقب برخقوردار
بوده و توانسته اند ضم ارائه محصوالت جدید به بازار ،رقابت پذیر خود را حفظ کنند (بحرینی
و همکاران.)71 :1391 ،
هد اصلی ای تحقی  ،شناخت دقی چرایی و چگونگی ایجاد چال

ها در شکلییقر و

توسعه همکار بنگاه جدید و شرکت صنعتی به منظور توسعه محصو جدیقد و چگقونگی رفق
آنهاست .از ای رو پرس ها اصلی تحقی به شرح زیر هستند:
 -مشکالت و چال

ها پی

آمده در همکار شرکت صنعتی و بنگاه جدید فناور نقانو

چه بوده و چرا و چگونه ایجاد شدند؟
 -چگونه مشکالت و چال

ها همکار شرکت صنعتی و بنگاه جدید فناور نانو برطر
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شده و همکار ادامه یافته تا به توسعه محصو جدید محق منجر شد؟
با توجه به مراحل توسعه محصو جدیقد شقامل شقرو همکقار  ،فقاز کشق ،،توسقعه و
تجار ساز و بعد از تجار ساز  ،پرس ها اصلی در هرکدام از مراحل مذکور مورد بررسقی
قرار یرفتند .پیشقینه تحقیق  ،فاققد داده هقا تفصقیلی و مشقروح در مقورد چقال هقا ایق
همکار ها بوده و خأل پژوهشی در زمینه رصد دقی و موشکافانه آنها دیده میشقود

(Baraldi et

) .al, 2018; Oukes et al, 2017; Aaboen and Aarikka-Stenroos, 2017برا پاسخگویی به بخشقی
از ای خأل پژوهشی ،چگونگی ایجاد و توسعه همکقار  ،مشقکالت و چقال

هقا پقی

آمقده و

چگونگی رف آنها مورد بررسی قرار یرفتند .ایق تحقیق دو سقهم اصقلی دارد .نخسقت نشقان
می دهد بخشی از چال

ها همکار نه به دلیل عدم تقارن طرفی در اندازه ،دارایی ،تجارب و

نیرو انسانی ،بلکه به ماهیت پیچیده همکار برا توسعه محصو جدید بازمی یردد .برخی از
چال ها همکار عبارتند از عدم شناخت بنگاه جدید و شرکت صقنعتی از یکقدیگر و تفقاوت
نگاه دانشگاهی بنگاه جدید و نگاه سنتی شرکت صنعتی به نوآور  ،طوالنیشدن فرایند توسقعه
پیچیدییها و هزینه ها آن ،سادهانگار تولید محصوالت مبتنقیبقر فنقاور

محصو جدید و
پیشرفته ،ریس ها و عدم اطمینانها ،بی عدالتی در تقسقیم منقاف حاصقل از همکقار و عقدم
رغبت شرکت صنعتی به توسعه فناور به حوزه ها دیگر .سقهم دوم تحقیق نشقان مقی دهقد
مداومت در همکار باانگیزه باال ،به مرور زمان باعث کاه

عدم تقارن و رف ابهام ها ماهیتی

توسعه محصو جدید در طرفی همکار خواهد شقد .بقرا مثقا نگقاه بنگقاه جدیقد از نگقاه
دانشگاهی صر  ،به بین

عملیاتی ،فنی و صنعتی ارتقاء یافته و بین

شقرکت صقنعتی نیقز از

نگاه سنتی به رویکرد نوآورانه مبتنیبر فناور ها پیشقرفته بهبقود مقییابقد .در ایق میقان
ارتقا یسترده اعتمادبه نفس و باور به توانمند بومی در طرفی  ،توانمندساز بنگاه جدیقد در
تولید دان

فنی و افزای

توانمند شرکت صنعتی در پذیرش فناور پیشرفته در خط تولید،

جریان دانشی یسترده و یادییر بازیگران از یکدیگر ،ایجاد زبان مشترک بی شقرکت صقنعتی
و بنگاه جدید باعث می شود فرایند پویا ،سخت ،پیچیده و پرخطر توسعه محصو جدید فنقاور
نانو طی همکار تنگاتن ،طرفی محق شود .در ادامه به مرور به پیشقینه تحقیق پرداختقه و
بعد از آن نیز به بحث و بررسی در مورد یافتهها و نتای پرداخته شده است.

 .1مروری بر مبانی نظری تحقیق
با توجه به اینکه موضو تحقی «همکار بنگاه جدید فناور نانو و شرکت صنعتی طی فرایند
توسعه محصو جدید» ،ی

موضو بی رشتها است ،از ای رو مبانی نظقر تحقیق از منظقر

همکار و توسعه محصو جدید بهصورت مختصر مورد بررسی قرار یرفت.
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 .1-1همکاری راهبردی ،انگیزهها و اهداف
همکار نه تنها سازوکار مهمی برا دسترسی به دان

موردنیاز نوآور را فراهم میکند ،بلکقه
باشقد (La Rocca & Snehota, 2014:

خود نیز میتواند ایجادکننده و تعیی کننده جهقت نقوآور

) .441همکار راهبرد برمبنا تئور اقتصاد هزینه مبادله و دیدیاه منب محور بنا شده است
( .)Zahoor & Al-Tabbaa, 2017ایرچه عبارات مختلفی ماننقد همکقار راهبقرد  ،همبسقتگی،
اتحاد راهبرد  ،مشارکت و سرمایهیذار مشترک برا همکار راهبرد ارائه شقده و تعقاری،
متنوعی نیز مطرح شده؛ امقا همکقار راهبقرد دارا ویژیقیهقایی ماننقد هقد مشقترک و
یکپارچه ،به اشتراک یذاشت حقوق و وظای ،میان اعضا و انجام فعالیتها براساس ی

ققرارداد

اسققتاندارد و مشققخص اسققت .ایجققاد نققوآور در طققی همکققار بققی بنگققاهی از طری ق بققه
اشتراکیذار ایدهها ،دان  ،تجربه و فرصتهقا شقکل مقیییقرد
تجربی نشان داده که راهبرد همکار  ،نوآور را افقزای

(2007: 139

 .)Lin,تحقیققات

مقی دهقد .همکقار الزمقه موفقیقت

شرکتها است ( )Parmigiani & Rivera-Santos, 2011: 1108و راهی برا غلبه بر محدودیتها
مناب و دسترسی به مناب وسی تر ،استعدادها مدیریتی و قابلیتها عقالنقی اسقت .بقهویقژه
نوآور فناورانه در بنگاه ها جدید ،به شدت وابسته به یسترش ارتباطات کسب وکار است که
اثر مستقیم مثبت بر خروجی نوآور دارد ( .)Schilling, 2015: 668منظور از همکار در فراینقد
توسعه محصو جدید ،اغلب شامل ارتباطات نزدی بی سازمانی ،برا تقویت دانق

و افقزای

قابلیتها و توانایی بنگاه جدید فناور نانو و شرکت صنعتی برا توسعه محصو جدیقد اسقت.
ای ارتباطات میتواند با طراحان صنعتی ،مهندسان ،سقازندیان ،کارکنقان بازاریقابی و فقروش و
خدمات حرفها مختل ،دیگر شکل ییرد.
محققان انگیزه ها ایجاد همکار راهبقرد میقان شقرکت هقا را مقوارد متنقوعی شقامل
جستجو بازار ،دسترسی به ابزار توزی  ،دسترسی به فنقاور هقا جدیقد یقا تبقدیل فنقاور ،
یقادییر دانق

ضققمنی ،اقتصقاد مقیقاس ،دسترسققی بقه ادغقام عمققود  ،تغییقرات محیطققی،

متنو ساز ورود به کسب وکارها جدید ،بازساز و بهبود کارایی ،به اشتراک یذار هزینه هقا
و جذب مناب  ،توسعه محصوالت ،منقاب و فنقاور هقا ،کقاه

ریسق  ،توسقعه اسقتانداردها

فناورانه ،به دست آوردن مزیت رقابتی ،محصوالت مکمل ،همکقار رقبقا بقالقوه ،چیریقی بقر
محدودیتها قانونی و تنظیم شده ،مشارکت تخصصقی و افقزای

مشقروعیت مقیداننقد

(Lin,

).2007: 139
 .2-1ویژگیهای بنگاه جدید و شرکت صنعتی و چالشهای همکاری آنها
بنگاه جدید ،ی

سازمان در حا شکل ییر است که شرایطی ازجمله تعهد شخصی کارآفری ،
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استخدام کارکنان ،دریافت تامی مالی اولیه بیرونی و ایجاد اولی فقروش

(Reynolds & Miller,

) 1992را انجام داده یا در دست انجام دارد .بنگاه جدید فناور نانو ،بنگاه جدید است کقه بقه
شناخت ،مهندسی و کنتر ذرات در ابعاد زیر  100نانومتر ،برا ایجاد و بهرهمنقد از خقوا
متمقایز آنهقا در ایق ابعقاد ،اققدام مقیکنقد
سا ها اخیر ،نق

(Nanotechnology Initiative, 2018

بنگاه ها جدید در ایجاد ثروت به شقدت افقزای

 .)Nationalدر

یافتقه و از ایق رو مقورد

توجه زیاد قراریرفته اند .اما آنها از ویژیی هایی برخوردارند که تعامل با آنها را نیز نیازمند دقت
ویژه ا کرده است .برا مثا نیرو انسانی آنها محقدود بقا تحصقیالت تخصصقی دانشقگاهی و
معموال بدون تجربه کار است .آنها در حوزه دانشی به روز بوده و مد کسب وکار آنها مبتنیبقر
ارائه فناور و راه حل ها فناورانه است و فاقد مناب کلید مانند دان  ،مناب مالی و مشقتر
( )Lee et al, 2001هستند و فرایند تشکیل کسبوکار غیرخطی ،سقخت و پیچیقده (
 )Perna & Snehota, 2012با ریس

بقاال ) (Yu & Hang, 2010و نااطمینقانی و ابهقام

 )2007است .همچنی آنها با محدودیتها کوچ

Ciabuschi,

( Moensted,

بودن و جدیقد بقودن نیقز روبقهرو هسقتند

).(Padula, 2008: 410; Pérez et al, 2012:150; Vandaie and Zaheer, 2014: 570
ای در حالی است که شرکتها صنعتی دارا نیرو انسانی متعدد با تجربه عملیقاتی و
معموال با تحصیالت محدود بوده و معموال به روز نیستند و مد کسب وکار آنها مبتنیبقر تولیقد
انبوه ( )Pérez et al, 2012: 145است .آنها نق
و بسی مناب مالی ،انسانی ،لجستی
آنها معموال بر ی
تولید صنعتی ،ریس

کلید در رشد اقتصاد داشته و توانایی تجهیقز

و بازار را در اختیار دارند ( .)Ansari & Krop, 2012تمرکقز

حوزه مشخص بوده و از روا ها معموال اثبقات شقده و جاافتقاده در فراینقد
منطقی پذیرفته شده بدون نااطمینانی و مقد تصقمیم ییقر مبتنقیبقر

روا ها شقکل یرفتقه برخوردارنقد ( .)Pérez et al, 2012: 146در نگقاره ( )1فهرسقت برخقی از
تفاوتها بنگاه جدید فناور نانو و شرکت صنعتی ارائه شده است.
همکار شرکت صنعتی با بنگاهها جدید ،ضرورت مورد نیاز طرفی بقرا کسقب ارزش
اقتصاد است ( .)Ansari & Krop, 2012: 1357; Pérez et al, 2012: 145همکار بنگاه کوچ

بقا

شرکت صنعتی ،فرصت منحصربه فرد را برا بنگاه جدید فراهم می کند که هم محدودیت ها
خود را جبران کند و هم به مناب بیرون از بنگاه خود دست یابقد (.)Vandaie and Zaheer, 2014
همکار  ،زیرساخت ها و فرصت الزم برا ارائه پیشنهاد ،توسعه و آزمودن راهکارها جدیقد در
پایی دستی را با استفاده از مناب شرکت صنعتی (مانند مناب مالی ،نیقرو انسقانی ،تجهیقزات،
تجربه ،فرایندها عملیاتی و قابلیتها) در اختیار بنگاه جدید قرار میدهد .شرکت صقنعتی نیقز
با بهرهمند از همکار  ،مزیتها رقابتی خود را افقزای

داده و بقهروز

مقیشقود (Pérez et al,

همکار راهبرد شرکتها صنعتی و بنگاهها جدید فناور نانو ،چال ها و راهکارها 11
)145

 .2012:اما با وجود همه ای موارد ،همکار با چال هایی نیز روبهرو اسقت کقه در برخقی

موارد باعث شده هرکدام از طرفی از همکار خوددار کنند که در ادامه به آنهقا اشقاره شقده
است.
نگاره شماره ( -)1ویژگیهای بنگاه جدید فناوری نانو و شرکت صنعتی (ناهمگونیها و
داراییهای مکمل)
ویژگیهایبنگاهجدیدفناورینانو


ویژگیهایشرکتصنعتی


تحصیالتدانشگاهینیرویانسانیولیبدونتجربه

نیرویانسانیباتجربهعملیاتیومعموالتحصیالتمحدود

تعدادافرادمحدودامامتخصصدرحوزهفناوری

افرادمختلفباتجاربکاریمتنوعاداری،تولیدوبازار

حلهایفناورانه
راه 
کسبوکاربرارائهفناوریو 
مدل 

مبتنیبرتولیدانبوه()Pérez et al, 2012
کسبوکار 
مدل 

نقشکلیدیدرایجادفناوریهایجدید(Harbi et al,
(2009ونوآوریورشداقتصادی& (Shane
(Venkataraman, 2000

بهکارگیریدانشفنیونقطهاثرگذاریرشداقتصادی
نقشکلیدیدر 

عدمتواناییطیکردنفرایندچندوجهیوپیچیدهنوآوری
راندارد()Yang et al, 2014

تواناییدرتجهیزوبسیجمنابعبرایموفقیتدرنوآوری & (Ansari
)Krop, 2012

توانمندیدرتوسعهمحصوالتباکارکردجدید (Maine
)& Garnsey, 2006

توانمندیدرتولیدانبوهمحصوالت

گستردهبرحوزههایمختلفصنعتیو

تواناییتاثیر
توانمندسازبودن()Nikulainen, 2010

تمرکزبریکحوزهمشخص()Pérez et al, 2012

تواناییدرتبدیلنتایجتحقیقاتبهمحصوالتورفع
نیازهایصنعتی()Genet et al, 2012

رفعنیازهاباراهکارهایفنی

نداشتنمنابعکلیدیماننددانش،منابعمالیومشتری
()Lee et al, 2001

دارابودنمنابعموردنیازفنی،مالی،لجستیک،بازارو(Ansari & ...

)Krop, 2012

روالهایغیرخطی،سختوپیچیده (Ciabuschi,

)Perna & Snehota, 2012
ریسکباال()Yu & Hang, 2010ونااطمینانیوابهام

()Moensted, 2007

اثباتشدهوجاافتادهدرفرایندها()Pérez et al, 2012
روالهای 

محاسبهشدهبدوننااطمینانی))Pérez et al, 2012

ریسکمنطقیو

ریسکباالیپذیرشوورودبهبازار (Mohr et al,
)2010

پذیرفتهشدنتوسطبازاربدونچالش


مبتنیبرتشخیصکارآفرین
تصمیمگیری 

مدل

روالهایشکلگرفتهشرکتصنعتی
مبتنیبر 
تصمیمگیری 

مدل
()Pérez et al, 2012

بخشی از چال

ها به اهدا  ،وابستگی هقا ،سقاختار کسقب وکقار و مقد تصقمیم ییقر

متفاوت در بنگاهها جدید و شرکتها صقنعتی بقازمییقردد کقه ایق باعقث عقدم همگقونی
تعامالت بی آنها میشود ( .)Oukes et al, 2017همچنی تفاوتها یسترده بقهویقژه در نیقرو
انسانی ،باعث درک متفاوت طرفی شده و زبان مشترک برا تعامل و تباد بقه سقختی فقراهم
می شود که آن نیز باعث چال ها مختلفی خواهد شد .برخی دیگر از چال ها ماننقد فرهنق،
متفاوت ،رفتارها غیرمناسب ،استعدادها ناهمسان و یاهی رقابقت مقورد توجقه پژوهشقگران
قراریرفته است ( .)Yan & Luo, 2000بخ ها تاری

همکار نیقز باعقث ایجقاد چقال هقا

سا بیستوهفتم  /شماره هشتادوهشتم  /پاییز 1397

12

مختلفی در ایجاد و توسعه همکار می شود .ریس ها مختلفی مانند از بی رفت بنگاه جدید
توسط شرکت بزرگ یا زوریویی شرکت صنعتی به بنگاه جدید و تعری ،همکقار غیرمنصقفانه
نیز توسط برخی دیگر از محققان بررسی شده است (.)Heirati et al, 2016: 54
چرایی ایجاد چال ها باال به علت عدم تقارن شقرکت صقنعتی و بنگقاه جدیقد بقود ،امقا
چال

هایی نیز وجود دارد که ماهیت آنها به موضقو توسقعه محصقو جدیقد برمقی یقردد .در

همکار توسعه محصو جدید ،معموال نمیتوان نتای را کامال از قبقل مشقخص کقرد و منقاب
مبادله شده و توسعه قابلیتها ،پتانسیل طرفی را برا نوآور تغییر میدهد کقه باعقث نتقای
متفاوتی نیز می شود .هماهنگی طرفی ایرچه با سازوکار قرارداد اسقت ،امقا توافققات رسقمی
کفایت نکرده و هماهنگی واقعی ناشقی از کقن

و واکقن

روزبقه روز طرفینقی اسقت .طقرفی

به مرورزمان بهتر یاد می ییرند که چگونه فعالیت ها خود را با دیگر هماهن ،کننقد .تجقارب
قبلی نیز کم

میکند تا بهتر بر مشقکالت همکقار غلبقه کننقد ( .)Prang et al, 2015: 360در

مراحل اولیه ،پروژه توسعه محصو جدید معموال یسترده و مبهم است؛ درحالی که طقرفی بقه
دنبا توسعه و پاالی

ایده اولیه هستند .تعری ،شفا دامنه همکار و فرمولقه کقردن قواعقد

بنیاد  ،اهدا و مسئولیتها زمانبر و وقتییقر اسقت و در مقوارد متعقدد نقق هقا شقرکا و
وظیفه ها تخصیص داده شده ،به خوبی تعری ،نشده و طرفی تالش می کنند تا به قابلیتهقا
دیگر دسترسی داشته باشند و سهم بالقوه خود در همکار توسعه محصو جدید را مشخص
کنند .ای شرایط بالقوه مساعد برا ایجاد چال ها مختل ،است .به مرور زمان و بقا پیشقرفت
فرایند توسعه محصو  ،وابستگی بی طرفی بیشتر شده و آنها نیازمند توسعه قابلیتها خقود
برا افزای

خروجی نوآور میشوند .در مرحلقه تجقار سقاز بنگقاههقا شقرو بقه شقناخت

فرصتها بازار ،درک کیفیت محصو و پی بینی نیاز بازار میکننقد (.)Linnarson, 2005: 161
ای در حالی است که در کل فرایند توسعه محصو جدید ،نیازها اطالعقاتی و دانشقی تغییقر
می کند .بنابرای بنگاه هایی که برا توسعه محصو جدید همکار می کنند ،نیازمند بقه ایجقاد
تعاد در دان

مکمل خود مبتنیبر عالئم شفا هستند که مشخص باشد دقیقا چه چیقز از

طرفی مورد انتظار است و درییرشدن هرکدام در فرایند تکاملی مشترک توسعه دانق

چگونقه

است ( .)Athaide & Zhang, 2011: 146معموال ای موارد بهخوبی شفا نشقده و اصقوال در اکثقر
موارد ،امکان شفا ساز آنها وجود ندارد .لذا هرکدام از ای موارد نیز مقی تواننقد بقالقوه منشق
ایجاد چال

در همکار شوند.

ای تفاوتها در بنگاهها جدید مبتنیبر فناور  ،ماننقد بنگقاههقا جدیقد نقانوتکنولوژ
اهمیت ویژه ا پیدا می کند؛ زیرا ی

حوزه بسیار جدید که نیازمند سرمایه یذار یسترده بوده

همکار راهبرد شرکتها صنعتی و بنگاهها جدید فناور نانو ،چال ها و راهکارها 13
و با ریس

و عدم اطمینانها مختلفی نیز روبهرو است (.)Carayannopoulos, 2009: 430

 .3-1توسعه محصول جدید
نرخ باال شکست توسعه محصو جدید ،آن را پرخطر کقرده و از ایق رو رویکقرد همکقار در
توسعه محصو جدید توصیه میشود ( )Rindfleisch & Moorman, 2001: 14تا طرفی همکقار
با دسترسی به مناب مختل ،،بتوانند به توسعه محصقو پرداختقه و خطقرات و هزینقه هقا را بقا
یکدیگر به اشتراک بگذارند ( .)Linnarson, 2005: 161همکار در توسعه محصو جدیقد فراینقد
پیچیده ا است ،زیرا پویا و وابسته به ارتباطات و تعامل کنشگران مختل ،بوده و باید هقم زمقان
فرایند نوآور در طرفی همکار (نوآور در بنگاه جدید و شرکت صقنعتی) ،راهبقر شقده و
در کنار آنها ،فرایند همکار بنگاه جدید و شرکت صنعتی در فرایند توسعه محصو جدید نیقز
هدایت شود ( .)Prange et al, 2015: 351همزمانی مدیریت فرایند نوآور در هرکدام از طقرفی و
مدیریت تعامالت بینابینی آنها ،باعث پیچیدیی بیشتر توسعه محصو در همکار شقده اسقت.
فرایند توسعه محصو جدید از سه فاز کش ،،توسعه و تجار ساز
تشکیل شده که در طی آنها ،وابستگی بی طرفی افقزای

((Eppinger & Ulrich, 2015

یافتقه و نیقاز بقه همقاهنگی تغییقر

می کند .در فاز کش ،،تمرکز بر یافت راه حلها است و فاز توسعه شناخت راهکارهقا عملیقاتی
کردن آنها و فاز تجار ساز با شناخت فرصت بازار و راهکارها تطبی محصو با نیاز بقازار و
ارائه آن به مشتریان است ( .)Linnarson, 2005: 161براساس موارد باال ،چهارچوب نظر پژوه
مبتنیبر فرایند توسعه محصو جدید در همکار بنگقاه جدیقد ( )Marion et al, 2015در شقکل
( )1ارائه شده

است.

شکل ( -)1مدل مفهومی تحقیق مبتنیبر چالشهای همکاری و راهکارها
راهکارهایهمکاریشرکتصنعتیوبنگاهجدیدفناورینانودرفرایندتوسعهمحصولجدید

فازتجاریسازی

فازتوسعه

چالشهایهمکاریدرفرایندتوسعهمحصولجدید

فازکشف
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 .2روش پژوهش
 .1-2طراحی تحقیق
ای پقژوه

بقا تمرکقز بقر فهقم پدیقدههقا از دیقدیاه افقراد در زمینقه واقعقی آن در پقارادایم

تفسیریرایی ( )Creswell, 2007: 170و بقا روش تحلیقل کیفقی (فقی )175 :1389 ،،و مطالعقه
مورد (اعرابی و فیاضی )225 :1389 ،چندیانه انجام شقد .بقه علقت اینکقه مطالعقه همکقار
شرکت ها صنعتی و بنگاه ها جدید فناور نانو در طی فرایند توسعه محصو جدید مشترک
مدنظر بوده؛ مطالعه مقطعی پاسخگو نبوده و مطالعه طوالنی مدت از سا  1389تقا  1396پقن
مورد همکار  ،انجام شد .دادهها در مقاط زمانی ش ماهه و در طقی فراینقد توسقعه محصقو
جدید جم آور شدند .مطالعه مورد چندیانه طولی برا اطالعات مشروح و داده ها تجربی
عمی  ،غنقی ،کقارا و سقودمند اسقت ( .)Eisenhardt & Graebner, 2007: 25محقق اصقلی خقود
مشاهدهیر مشارکت کننده و مستقر به مدت طوالنی درییر پقروژه هقا همکقار بقی بنگقاه
جدید و شرکت صنعتی بوده و دسترسی به افراد ،صورتجلسات ،مکاتبات ،ایمیقلهقا ،دادههقا
مالی و دیگر مستندات داشته است .فرورفت طقوالنیمقدت و درییقربقودن بقا زمینقه موضقو ،
احتما کش ،رویدادها را افزای

میدهد ( .)Given, 2008: 691نگاره ( )2مشخصات پقن مقورد

همکار را نشان میدهد.
 .2-2گردآوری دادهها
مصاحبه نیمهساختاریافته با جامعه تحقی و مطلعان کلید شامل مدیران بنگاهها جدید نقانو
و شرکتها صنعتی همکار آنها ،اصلیتری منب جم آور داده بود .در مجمو  44مصقاحبه
انجام ،ضبط و پیادهساز شده و برا مصاحبه شونده ارسا و تصحیح احتمالی انجام شقد .بعقد
از هر مصاحبه حداقل ی

یا چند ایمیل یا تماس تلفنی برا تکمیقل داده هقا اسقتفاده شقد .از

مناب مختل ،دیگر مانند مکاتبات ،توافقنامه ها ،صورت جلسات و مشاهده مسقتقیم و مشقارکتی
(2014

 )Yin,نیز برا یردآور استفاده شد .تعداد مصاحبه در هر مورد همکقار و مشخصقات

مصاحبه شوندیان در نگاره ( )2ارائه شده است .همه همکار هایی که با هد توسقعه محصقو
جدید شکل یرفته بودند و اطالعات آنها در اختیار ستاد ویژه توسعه فنقاور نقانو ققرار داشقت
(پن همکار بی ده تیم کار ) ،مورد بررسی قرار یرفت .برا رعایت محرمانگی بقهجقا نقام
بنگاهها ،از عالئم اختصار استفاده شد.
 .3-2تحلیل دادهها و روایی و پایایی
برا تحلیل داده ها از کدیذار داده ها شامل جداساز  ،مفهومبند و ادغام و یکپارچقهکقردن
آنها

(2014

 )Yin,استفاده شد .به ای ترتیب که در متقون مصقاحبههقا و مسقتندات ،یفتقههقا

همکار راهبرد شرکتها صنعتی و بنگاهها جدید فناور نانو ،چال ها و راهکارها 15
اساسی برجسته شده و موارد تکرار و انحرافی یا نامربوط حذ شدند و سپس با خقردکقردن،
مقایسهکردن ،مفهومپرداز و مقولهبند دادهها ،کدها باز استخراج شدند .سپس بقا برققرار
پیوند بی مقولهها ،اطالعات را به شیوه جدید با یکقدیگر مقرتبط سقاخته و کقدها محقور
آمقده و راهکارهقا حقل آن هقا شناسقایی

شامل چرایی و چگونگی مشکالت و چال ها پی
شدند.
برا روایی ابزار یردآور داده که در پژوه

کیفی روایی تفاسیر پژوهشگر از نتای است؛

دو روش یروه کانونی (برا دریافت نظرات بنگاه ها درباره اعتبار یافته هقا و تفسقیرها) و راهبقرد
مثلثساز (یردآور شواهد از مناب مختل ،،برا مقایسه بقا نتقای و کقاه
مشقکالت تفسققیر ) اسققتفاده شققد

(2007

 .)Creswell,یق

سقوییر هقا و

یقققروه کققانونی چهققارنفره مققدیران

بنگاه ها جدید ،نتای به دست آمده را اصالح کردند .بقا توجقه بقه دسترسقی محقق بقه منقاب
اطالعاتی چندیانه در راهبرد مثلثساز  ،یردآور شواهد از مناب مختل( ،ماننقد سقتاد ویقژه
توسعه فناور نانو ،کریدور خدمات فناور تا بازار و صندوق توسعه فناور نانو) بقرا مقایسقه
با نتای مصاحبه ها انجام شد .همچنی در برخی موارد از تصقحیح تحلیقل مصقاحبه هقا توسقط
مصاحبه شوندیان استفاده شد .در ضمیمه ی

نگاره ها ،نقل قو ها و مقوله ها اسقتخراج شقده،

ارائه شده است.
برا اطمینان از پایایی پقژوه  ،تقیم تحقیق آمقوزش هقا الزم را دیقده و  2تقا  3نفقر
مصاحبهها را انجام میدادند .زمانی که چند مشاهدهیر ،فرایند یردآور دادهها را انجقام دهنقد؛
پایایی دادهها ارتقا مییابد .همچنی فرایند تحلیل دادهها و کدیذار نیز توسط تیم تحقیق در
طی جلسات متعدد و با مقایسه کدها و تحلیل ها با یکدیگر انجام شد .مقایسه تحلیقل داده هقا
پایقایی بقه شقمار مقیرود

افراد تیم تحقی  ،باعث افزای

(2014

 .)Flick,روششناسقی تحقیق

براساس مد پیاز تحقی ( )Saunders et al, 2003در شکل ( )2نشان داده شده است.
 .4-2ویژگیهای نمونهها
همه بنگاهها جدید خاستگاه دانشگاهی داشته و بی سا ها  1386تا  1388ت سقیس شقده
بودند .هد همکار ها مشخص و ابعاد و ویژییها محصو جدید ،در شرو همکار شقفا
شده بود .هد همکار ها به ترتیب شامل ارتقا کالس فیلتر نیرویاهی از  6بقه  9بقا دسقتگاه
صنعتی الیه نشانی نانویی ،افزای
فاضالب عای صوتی ،افزای

استحکام مکانیکی پلیمرها مقورد نیقاز بقرا سقاخت لولقه

کیفیت روغ خودرو با افزودنی نانو الماس ،مقاوم سقاز پقره هقا

توربی یاز با الیه نشانی نانویی و جداساز آرسنی

و مواد سقنگی دیگقر از آب بقا فنقاور

نانوکاویتاسیون بود .مورد ال ،در  18مقط زمانی مورد بررسی قرار یرفت و مصقاحبه شقده یقا
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مستندات مورد نیاز جم آور شد .مقاط زمانی بقیه موردها به ترتیقب  8 ،15 ،15و  8مقطق
بودند .شرکتها صنعتی دارا نام تجقار (برنقد) در حقوزه کقار خقود بقوده و سقهم بقازار
قابل توجهی را در اختیار داشتند .مؤسسقان بنگقاههقا جدیقد ،جقوان و بقرعکس شقرکتهقا
صنعتی ،سابقه قبلی ت سیس بنگاه یا همکار را نداشتند .هماکنقون (بهقار سقا  )1397چهقار
همکار از پن مورد ،همچنان ادامه دارد و محصوالت جدید آنها (جز مورد ج) ،همچنان سقهم
مناسبی از بازار کشور را در اختیار دارند .همکار مورد ج نیز ادامه نیافت و بنگاه جدید فناور
نانو نیز دچار مشکالتی شده و منحل شد.
نگاره شماره ( -)2مشخصات پنج مورد همکاری بنگاههای جدید فناوری نانو و شرکت
صنعتی
تحصیالتمؤسسین

تعدادمصاحبههاوافرادمصاحبهشده
هدفهمکاری
(14بهترتیب4،3،4و3مصاحبهبا
ارتقاکالسفیلتراز6به9
1دکتریو2کارشناس
مدیرعاملبنگاهجدید،مدیرعامل
بادستگاهصنعتی
ارشد
انگذاربنگاهجدیدو
شرکتصنعتی،بنی 
الکترواسپینینگ
یکیازفناوراناصلی)
افزایشاستحکاممکانیکی
4(7مصاحبهبامدیرعاملبنگاهجدیدو 1کارشناسارشدو1
لولهعایقصوتیبانانو
دکتری
3مصاحبهبامدیرفنیشرکتصنعتی)
افزودنی
5(8مصاحبهبامدیرعاملبنگاهجدیدو
ارتقاکیفیتروغنباذرات
دانشجویکارشناسی
3مصاحبهبامدیربازرگانیشرکت
نانوالماس
صنعتی)
توربینگازی 4(9مصاحبهبامدیرعاملبنگاهجدید،

الیهنشانیپره
1دکتری2،کارشناس
مقاومبهاکسیداسیوندمای 3مصاحبهبامدیرپروژهو2مصاحبهبا
ارشدو1کارشناس

شرکتصنعتی)
باالوسایش
2(6مصاحبهباافرادزیرشامل
جداسازیآرسنیکازآببا
انگذاربنگاهجدید،مدیرعاملبنگاه 1دکتریو1کارشناس
بنی 
فناورینانوکاویتاسیون
جدید،مدیراجراییشرکتصنعتی)

حوزهصنعتی مورد
فیلتراسیون

الف

پلیمر

ب

روغن

ج

برق

د

آب

ه
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شکل ( -)2روششناسی تحقیق براساس مدل پیاز تحقیق ) (Saunders et al, 2003شامل
فلسفه ،رویکرد ،راهبرد ،افق زمانی و روش گردآوری دادهها

 .3یافتهها
 .1-3چالشهای همکاری شرکت صنعتی و بنگاه جدید نانو طی فرایند توسعه محصول
جدید
از اصلیتری چال ها در شرو همکار  ،عدم شناخت بازیگران مؤثر از یکدیگر و طوالنیشقدن
فرایند شناخت اولیه و رسیدن به ادبیات مشترک قابل فهقم بقود .بقرا مثقا در مقورد نخسقت
ایرچه شرکت صنعتی شناخت مناسبی از دستگاه الیه نشانی الکترواسپینین ،داشت و به دنبا
خرید نمونه خارجی آن بود؛ اما بنگاه جدید را نمیشناخت و بعد از شناخت بنگاه نیقز تعقامالت
بهخوبی پی

نمیرفت .مدیر بنگقاه جدیقد و شقرکت صقنعتی هرکقدام از عقدم درک و فهقم از

یکدیگر و عدم اعتماد یلهمند بودند .در مورد ب شرکت صقنعتی ،بنگقاه جدیقد را در مشقکالت
پی

آمده مقصر میدانستند .مدیر شرکت معتقد بود که «ویژییها نانومستربچ ارائه شقده بقه

شرکت در هر مرتبه تغییر میکرد و ای باعث مشکالت تولید شده بود» .در همقی حقا بنگقاه
جدید مییفت« :آنها دان

کافی در مورد مبانی علمی پلیمرها و مستربچها ندارند» .رسیدن بقه

ادبیات مشترک بی شرکت صنعتی با نیروها باتجربه و مس تر بقا بنگقاه جدیقد بقا نیروهقا
دانشگاهی و جوان و بیتجربه اما با دان

به روز ،به سادیی فراهم نمیشد .تفاوت هقا مقوقعیتی

طرفی در شبکه کسبوکار و تفقاوتهقا فرهنگقی ،سقاختار و
) ،137نیز باعث شده بود که هرکدام از طرفی در ی

ققابلیتی (Dyer et al, 2008:

فضقا متفقاوت از دیگقر فکقر و عمقل

نمایند.
چال

اساسی دیگر شرکت صنعتی ،ناتوانایی بالفعل بنگاه جدید فنقاور نقانو بقرا ارائقه

18
دان

سا بیستوهفتم  /شماره هشتادوهشتم  /پاییز 1397
فنی به صورت کلید در دست 1به شرکت صنعتی بود .پی فرض اکثر شرکت ها صقنعتی

ای بود که با پرداخت وجه ،میتوانند دان

فنی را بدون هیچ مشکل و چالشی دریافت نماینقد.

سابقه همکار شرکت ها صنعتی ،خرید بسته دان

فنی ،به صورت کلید در دست بقود .مقورد

ال ،با شرکتها اروپایی ،مورد ب با شرکت آلمانی ریهو ،مورد ج با شرکت آلمقانی لیکومقولی،
مورد د با شرکت آلمانی زیمنس و مورد ه با شرکتها چینی و اروپایی ،همکار ها مختلفقی
تعری ،کرده که در آنها طر ایرانی ،تامی مالی را انجام داده و طر خارجی بسته دان

فنقی

شامل تجهیزات ،مواد ،نیرو انسانی و استانداردها و روا ها مختل ،تولید را در اختیار طقر
ایرانی قرارداده بود .شرکت ها صنعتی با ای تجارب و انگاره ها ذهنی ،وارد همکار با بنگقاه
جدید شده و تغییر ای نگاه خرید ،به درییرشدن آنها در فرایند شکلییر و ایجاد دان

فنقی

موردنیاز ،فرایند وقت ییر و نیازمند صر انرژ یسترده بود .شرکت صنعتی ج مقی یفقت« :مقا
منتظر ارائه محصو فرموله شده بودیم نه اینکقه بخقواهیم درییقر چقال هقا فراینقد توسقعه
محصو شویم» .شرکت صنعتی ال ،معتقد بود که« :انتظار ما ارائه دستگاه ،بقا مبلق مشقخص
بود .ما بعد از موفقیت تستها اولیه ،یمان میکردیم دستگاه در مدت کوتاهی بقه مقا تحویقل
میشود اما دان

ساخت دستگاه صنعتی وجود نداشت و بنگاه جدید فقط ایده اولیه را داشت و

نیازمند به تعامل یسترده و حدس و خطاها مختل ،و متعقدد و هزینقههقا انسقانی و مقاد
مختل ،بود .ای فرایند به شدت زمان بر ،پرهزینه و انرژ بر بود» .به ای دالیقل بقود کقه برخقی
بنگاهها جدید معتقد بودند نگاه شرکت صنعتی به نوآور سقنتی اسقت و بقا ایق نقو نگقاه،
همکار با آنها سخت و پُرچال
حداقلی ،میخواست خط تولید ی

خواهد بود .بنگاه جدید ج مییفت« :شرکت صنعتی بقا منقاب
محصو جدید بقا ارزش افقزوده بقاال را دریافقت کنقد آنهقا

شناخت دقیقی نداشتند و فکر میکردند میتوانند فور از ما خط تولیقد و تجهیقزات و مقواد و
استانداردها را دریافقت کننقد .مقا بایقد همقه ایق مقوارد را بقا کمق

شقرکت صقنعتی فقراهم

میکردیم».
چال

دیگر نگاه آکادمی

بنگاه جدید فناور نانو به موضو تجار ساز و سقادهانگقار

ابعاد ،مراحل ،جزییات به همراه راهکارها فنی و صنعتی آن بود .توسقعه تقوان تولیقد از ابعقاد
آزمایشگاهی به ابعاد صنعتی فرایند ساده و خطی نبقوده و فراینقد سقخت و پیچیقده آن هقم بقا
محدودیتها مختل ،در مناب و قابلیتها بود ( .)Ciabuschi et al, 2012: 220امقا بنگقاه جدیقد
فناور نانو ،شناخت دقیقی از ای فرایند نداشت .ای روندها و محدودیت شناختها طقرفی ،
یاهی روند همکار را مختل می کرد و حتی تا قط نیمه کاره همکار پقی

مقیرفقت .بنگقاه
1. Turn key
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ما را نمیپذیرفت و دائم تغییراتی را پیشنهاد

جدید ج می یفت« :شرکت صنعتی روند آکادمی

میکرد که برا ما چال آفری بود .البته بعدها متوجه شدیم مسیر کقه آنهقا مقیخواسقتند؛
عملیاتیتر بوده و ما را زودتر به هد میرساند » .شرکت صنعتی مورد ب مییفت :بنگاه جدید
دائم به دنبا موضوعات آکادمی

میرفت و دغدغه هزینه و زمان ما را کمتر احساس میکرد».

بنگاه جدید ه مییفت« :شرکت صنعتی درک دقیق و عمیق از پیچیقدییهقا فنقاور نقانو
نداشت و بعضی وقتها ،دیگر حوصله تحقیقات مرتبط را نداشت» .ایق نققلققو هقا کلیقد
نشان میداد بنگاه جدید ایرچه دان

آکادمی

مناسبی از فناور نانو داشت ،اما فاققد قابلیقت

کاربست سری در حوزه صنعتی بود .یادآور میشود فناور نانو در یستره وسقیعی از صقنای
مختلق ،و توسقعه محصقوالت بقا کارکردهقا جدیقد

& (Nikulainen, 2010: 513; Mangematin

) Walsh, 2012: 157کاربرد داشته که قدرت و توان رقابقتپقذیر را افقزای
)Commission, 2011؛ اما قابلیت تجار ساز آن بهسادیی محق نمیشقود
) .513ای موضو با توجه به نگاه آکادمی
چال

مقیداد (European
(Nikulainen, 2010:

بنگاهها جدید ،همکار را پیچیدهتر کرده بود.

دیگر به هزینقههقا تسقتهقا موردنیقاز و نمونقه سقاز و طراحقیهقا و پقایلوت

بازمییشت .بنگاه جدید با محدودیت مناب روبهرو بود و امکان هزینهکردن نداشت .عدم اعتماد
و اطمینان شرکت صنعتی به قابلیت تولید محصو جدید ،نیز باعث شده بقود شقرکت صقنعتی
چندان رغبتی به هزینه کردن نداشقته باشقد .ایق شقرایط ،چالشقی بقزرگ در فراینقد توسقعه
محصو جدید بود .بنگاه جدید مورد ال ،می یفت« :هزینه ها تست ها داخلی را ما پرداخقت
کردیم که جواب ها نیز مثبت و دلگرم کننده بود ،اما تستها و اندازهییر کمّی مورد نیاز بقود و
تستها بومی (سازمان انرژ اتمی) ،کیفی بودند .ما مجبور بودیم برا انجام تستها دقیق
کمّی ،نمونه را به خارج از کشور ارسا کنیم که بسیار پرهزینه بود» .دیگر بنگاههقا نیقز چنقی
اعتقاد داشتند .شرکت ها صنعتی نیز از منظر خودشان ،پرداخت ای هزینه ها را با توجه بقه
ریس ها مختل ،،پرمخاطره توصی ،میکردند.
چال

دیگر ،بازار محصوالت جدید بود .چال

بازارساز محصقو ناشقناخته و بازاریقابی

آن ،دغدغه برخی از شرکتها صنعتی بود .شرکت صنعتی به خوبی کاالها خقود را از طریق
کانا ها بازار که در دسترس داشت؛ میفروخت اما تجربه کاال فناور پیشرفته را نداشقت و
اکنون در مواجهه با آن مجبور بود فرایند بازارساز و بازاریابی محصو فناور پیشرفته را انجقام
دهد .البته برخی شرکت ها مانند مورد ب و د کمتر با ای چال

روبقهرو بودنقد زیقرا آنهقا ققبال

مشابه ای کاال را از خارج وارد میکردند و در شبکه توزی خود ،آن را میفروختند.
برخی چال ها نیز در هرکدام از موردها مشاهده میشد .برا مثا در مورد ال ،تغییقرات
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مدیریتی شرکت صنعتی بر فرایند همکار تاثیر یذاشقت و مقدیران جدیقد آن شقرکت ،بقرا
کاه

هزینه خرید محصو جدید ،محدودیت انحصار بودن فناور را حقذ کردنقد .از نظقر

بنگاه جدید ،ای ی

فرصت طالیی بود .آنها بخ

زیاد از فرایند توسعه محصو را طی کرده

بودند و از ای شرایط ،استفاده کرده و تعداد زیاد از دستگاهها را تولید و به خریداران مختلق،
فروختند .مدیران شرکت صنعتی بعدها به اشتباه خود پی بردند ،اما دیگر فرصقتی بقرا جبقران
آن نبود و محصو آنها از انحصارشان خارج شده بود.
در مورد ب ،طب قرارداد ،دان

فنی در انحصار شرکت صنعتی بود که چندان عالقه ا به

توسعه آن ،برا دیگر شرکت ها یا صنای مرتبط نداشت و عمال فناور ایجادشده در آن شرکت
حبس شده بود و مناف آن نیز فقط به آن شرکت میرسقید و دیگقر حقوزههقا از ایق فنقاور
محروم شده بودند.
در مورد همکار ج هم اختالفات مالی زیاد پی

آمده بود .ای اختالفات آنققدر عمیق

شد تا سرانجام بنگاه جدید همکار را ی طرفه خاتمه داد و خود به دنبا تولید روغق نقانویی
برا مصر کننده نهایی رفت و وارد رقابت با تولیدکننقدیان روغق خقودرو شقد؛ امقا بقه ققو
خودش ،نتوانست بقازار را بقه خقوبی در دسقت ییقرد و بقا دیگقر تولیدکننقدیان رقابقت کنقد و
ورشکست شد .مدیر بنگاه جدید چند سا بعد از ورشکستگی می یفت« :مقا مزیقت خقود را در
فناور به کنار یذاشتیم و تولیدکننده روغ شدیم و ای سرآغاز ورشکستگی ما بقود» .چقال
عدم تمرکز بر مزیتمحور (بحرینی و همکاران )71 :1391 ،و تخمی ها یقا توهمقات بقی

از

اندازه در مورد توانقایی بنگقاه جدیقد ( )Wasserman, 2006همقواره تهدیدکننقده فراینقد رشقد و
توسعه بنگاهها فناور است.
همچنی بنگاه جدید همکار د نیز از چال هایی مییفت که بقا ققرارداد برجقام و رفق
تحریمها برا آنها ایجاد شده و برخی مدیران شرکت ها صنعتی دولتقی خریقدار آنهقا دوبقاره
اقبا زیاد به تامی نیازها از شرکتها غربی پیدا کردهاند .نگاره ( )3کدها استخراج شقده
از نقل قو ها کلید را نشان مقیدهقد .در نگقاره ( )4عوامقل محقور اثریقذار بقر همکقار
راهبرد شرکت صنعتی و بنگاه جدید فناور نانو در هرکدام از فازها توسعه محصو جدیقد
را نشان میدهد .در نگاره ( )5عوامل محور اثریذار بر همکار راهبرد شرکت ها صنعتی و
بنگاه ها جدید فناور نانو که در هر سه فاز کش ،،توسعه و تجار ساز وجود داشتهاند؛ ارائه
شده است .در نگاره ( )6چال ها هرکدام از فازها مبتنیبر نقطقهنظقرات هرکقدام از موردهقا،
ارائه شده است.

همکار راهبرد شرکتها صنعتی و بنگاهها جدید فناور نانو ،چال ها و راهکارها 21
نگاره شماره ( -)3عوامل اثرگذار بر همکاری شرکتهای صنعتی و بنگاههای جدید
فناوری نانو استخراجشده از نقلقولها
عواملاثرگذاربرهمکاریدرفازکشف
 .1نیازبهنیرویانسانیباتجربهدربنگاهجدید
 .2سطحآمادگیکمبهکارگیرینانوفنفاوریدر
شرکتصنعتی
 .3عدمآمادگیسطحفناوریبنگاهجدیدبفرای
ارائهدانشفنیبهشرکت
 .4عدمآمادگیساختوتولیددربنگاهجدید
 .5سطحمناسبآمادگیبازاردرشرکتصنعتی
 .6عدمسطحبلوغسازمانیشرکتصنعتی
 .7سففطحآمففادگیتجربففیتجهیزاتففیشففرکت
صنعتی
زیرساختهایالزمدرشرکتصنعتی

 .8وجود
 .9منابعانسانیمناسبوکارامدشرکتصنعتی
 .11سطحنامناسبفرهنگهمکاریبینسازمانی
 .11سطحآمادگیباالیساختوتولیفدشفرکت
صنعتی
 .12آمادگیفنیوعملیاتیبفرایسفاختنمونفه
واقعی
 .13نیازمندیبهارتقایسطحسفاختدرشفرکت
صنعتی
 .14فقداندانشتوسعهوساختدرطرفین
 .15نیازبهمشاورهدقیقخریددانشفنیفناورانه
 .16موضوعاتحقفوقیهمکفاریوثبفتامتیفاز
اختراع
 .17ناکارآمدیتعییندقیقمواردحقوقیقفرارداد
اولیه
مالکیتهاوانحصارها

 .18ناکارآمدیدرتعیین
 .19نگرانففیازعففدمشفففافیتدرموضففوعات
حقوقی مالی
 .21نگرانیازعدمدسترسیبه حقوحقوقبنگفاه
جدید
 .21تعهدخریدشرکتصنعتیدرشروعهمکاری
 .22ایجادارتباطبابنگفاهجدیفدبفاکمفکنهفاد
واسطهای

 .23ارائهبیانیهماموریتشفافتوسفعهمحصفول
جدیدازطرفشرکتصنعتی
 .24ارائففهمشخصففاتمهندسففیموردنیففازبففرای
محصوالتنهایی
 .25عدماعتمادبهتوانمندیفناورانهبنگاهجدید
 .26عدماعتمادبفهتوانمنفدیهفایالزمتوسفعه
محصولجدیددرشرکتصنعتی
 .27تفاثیرنمونففهمحصففوالتخفارجیبففرایجففاد
همکاری
کسبوکاربرایهمکاری
 .28فقدانمدل 
 .29فقداننقشهاجراییهمکاری
 .31نداشتناستراتژیبازاردربنگاهجدید
 .31عففدماعتمففادمتقابففلدرمراحففلابتففدایی
همکاری
کسبوکاردربنگاهجدید
 .32نداشتناستراتژی 
 .33داراییمحدودفناوریدرشرکتصنعتی
 .34وجففودراهبففردفنففاوریمشففخصدرمففورد

عواملاثرگذاربرهمکاریدرفازتوسعه
 .1احساساعتمادمتقابلدرهمکاری
 .2پذیرشبخشیازریسکتوسططرفین
 .3ارتقاسطوحآمادگیطرفین
 .4دریافتتسهیالتازستادنانو
ش
 .5تاثیرستادنانودرکاهشریسکواففزای 
اعتمادطرفین
 .6زمانبربودنتستهاوعدمپیشبینیزمان
آنها

یانفداز هگیفریوتسفت
 .7نبودزیرساختهفا 
نانوییدرایران
تستهادرایران
 .8نبوداستانداردهای 
پیشتولیدمشترکدرحینفرآیندهمکاری

.9
 .11همکاریبیشترتیمهفایتوسفع همحصفول
شرکتوبنگاه
 .11اکتسابفناوریتوسفطشفرکتصفنعتیاز
بنگاهجدید
 .12نگرانیشرکتصنعتیدرنشفرفنفاوریبفه
رقباازبازار
 .13سرریزدانشفنی،عملیاتیوبازاربهبنگفاه
جدید
 .14اکتسففابدانففشسففاخت تولیففدتجهیففزات
توسطبنگاهجدید
 .15انتقففالاطالعففاتدرمیففانتففیمتوسففعه
محصول
بوکفا روبفازاراز
شفنفی،کسف 
 .16سرریزدانف 
شرکتبهبنگاه
ت
 .17سرریزدانشنانوازبنگاهجدیدبفهشفرک 
صنعتی
تبفابنگفاه
 .18بهاشتراکگذاریتواناییسفاخ 
جدید
تدسفتگاهمحصفول
 .19کمکتیمیبفهسفاخ 
نهایی
ن
شکلگیریارتباطاتغیررسمیکارشناسفا 

.21
طرفین
 .21تبففدیلهمکففاریرسففمیبففهارتباطففات
غیررسمیوتعاملی
 .22تاثیرمتقابلشرکتصنعتیوبنگاهجدیدبر
یکدیگر
تستها
 .23جوابمثبت 
طتولیف دبفه
 .24ارائهاطالعاتکاملفنیوخف 
بنگاهجدید
 .25انتقالغیررسمیفنفاورینفانوبف هشفرکت
صنعتی
توتولیفددرحفین
 .26توسعهفنفاوریوسفاخ 
همکاری
 .27تفاهمضمنیدرخصوصاشتراکاطالعات
شرکت
 .28تعامففلتففیمتوسففعهمحصففولدرسففرریز
دانش فناوری
تامینکنندهخارجیبهداخلی
 .29تغییردر 

تجاریسازی

عواملاثرگذاردرفاز
 .1تولیدباقابلیتاطمینان
 .2توسعهفناوریوساخت
راهاندازیوآموزش
 .3نصب ،
 .4کاهشمشکالتمختلففتفامین
تجهیزاتوپشتیبانی
 .5ورودمحصولنهاییبهخطتولید
تجاریسازیوورودمحصولبفه

.6
بازار
 .7خطایابیوحلمشکالتصنعتی
 .8اسففتقرارواحففدفنففیتففیمتوسففعه
محصولدرشرکتصنعتی
 .9ادامههمکاریوتعریفهمکفاری
جدید
 .11تبففدیلبنگففاهجدیففدبففهشففرکت
توانمندصنعتی
 .11تبدیلسفبدمحصفوالتشفرکت
یبفهسفبدمحصفوالتبفا
صفنعت 
فناوریپیشرفته
بینالمللفیسفازی
 .12افزایشقابلیت 
بنگاهجدیدفناوربعدازهمکفاری
باشرکتصنعتی
 .13اعتقادبههمافزاییبفاتوانمنفدی
بومیساختوتولید
 .14ایجففادمزیففترقففابتیمشففهود
شرکتصنعتی
 .15تبدیلبنگاهجدیدبهپیشگامبازار
 .16پیشگامیبازارشرکتصنعتی
جایگاهیابیبرتربنگاهدرزنجیفره

.17
ارزش
کسبوکار
 .18افزایشسطحبلوغ 
 .19ارتقففایجایگففاهبنگففاهجدیففددر
زنجیرهارزششرکتصنعتی
 .21اثرمتقابلهمکاریدربقا،رشدو
توسعهطرفین
 .21تبدیلبنگاهجدیدبهیکشفرکت
درحففالتوسففعهبعففداز

توانمنففد
همکاری
 .22پیشگامیفناوریومحصولبنگاه
جدید
 .23تبدیلشدنبنگاهجدیدوشفرکت
صنعتیبهپیشگامبازار
 .24کسبقدرتچانفهزنفیبفاالتردر
شرکتها

همکاریباسایر
 .25توسعهبازارمحصوالتنانویی
 .26مزیترقابتیبفاالترمحصفوالت
بنگففاهجدیففدنسففبتبففهرقبففای
خارجیدرتوسعهبازار
 .27ارتقففایتففوانمففدیریتطراحففی 
توسعه
شایستگیمحوریدربنگفاه

 .28ایجاد

22
.35
.36
.37
.38
.39
.41
.41

.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.51
.51
.52
.53
.54
.55
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عملکرددستگاهواستانداردخروجیدستگاه
تعیینمشخصاتفنیمحصولمشترک
نمونههایدستگاهخارجیرقیب
آگاهیاز 
رسیدنبهبیانیهماموریفتتوسفعهمحصفول
مشترک
ابهامدردرکواضحبیانیهماموریتمشفترک
همکاری
ضعفدرسطحآمادگیفناورینانو
توسعهای
هدفهاینامتوازن 
تعریف 
عدموجودمفدیریتبرنامفه ریفزیمحصفول
سامانمنددرهریفکازطفرفینهمکفاریدر
شروعکار
هدفگذاریدقیقشفرکتصفنعتیازسفطح
فناوری
دغدغههایپیشگامیبازارشرکتصنعتی

حف پیشگامیبازاردرمحصولجدید
تخمینکمتوانمندیشرکتصنعتی
تخمینباالیتوانمندیبنگاهجدید
اثربخشیتاثیرتحریمدرایجادهمکاری
کسبوکار
نیازبهمدیرانآگاهبهمدیریت 
مزیتهایفناورینانو

وجودروحیهنوآوریوکارآفرینیدرطرفین
جدیدبودنمقولهمحصولنانویی
حمایتستادنانودرشروعهمکاری
منابعمالیومیدانیمناسبشرکتصنعتی
فرایندطفوالنیشفروعهمکفاریتفاکسفب
اطمینان

زمانبربودنمذاکراتشروعهمکاری


.31
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.41
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.51
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59

ت
تغییردرزنجیرهتفامینمفوا داولیف هشفرک 
صنعتی
حقوقمالکیتفکری
افزایشتوانمندیتیمتوسعهمحصولبنگاه
بهمرورزمان
ایجاداعتمادطرفین 
راهبریمشکالتفنیدرحینساخت
راهبریمشکالتآمادگیفناورینانو
راهبریمشکالتآمادگیساختوتولید
مدیریتتردیددرموردتوانفناورانف هبنگفا ه
جدید
پیشتولیدموفقدرحینهمکاری

تغییراتمدیریتیشرکتصنعتیوتفاثیردر
همکاری
تغییرراهبردشرکتصنعتیوتغییرقفراردا د
اولیه
مدیریتچالشهفایتولیفدانبفو همحصفول
فناورانه
ت
شکفارکر دمحصفوال 
مشهودبودناففزای 
نانویی
تآندر
یومشفکال 
نیازبف هاستانداردسفاز 
تستها

مشکالتزمانیتوسعهمحصولمشترکدر
طرفین
آگففاهیطففرفینازتوانمنففدیهففایخففودو
همکار
تستها
کمکستادبهانجام 
ایجففاداعتمففادورفففعنگرانففیدرمففورد
برداریها


کپی
ن
افزایشبلوغسازمانیبنگاهجدیفددرحفی 
همکاری
یبفههمکفاری
تبدیلهمکاریبرونسفپار 
راهبردی
ارتقایسطحفناوریوساختطرفین
تففیخیرتوسففعهمحصففولبففهواسففطهعففدم
آمادگیها

طوالنیشدنتولیدنمونهمهندسی
اخذتاییدیهمحصولنانویی
تولیدنمونهپروتوتایپکامل
نقففشکلیففدیواسففطهدرکففاهشتففنشو
حمایتدولت
نقشواسطهدرفهممشترک
ارتقایهمکاریبعدازاعتمادطرفین
تغییففرقالففبقففراردادازبففرونسففپاریبففه
راهبردی
لبف هسفمت
ندرتحفو 
ارتقایبینشطفرفی 
توسعهبیشتر

.29
.31
.31
.32

.33

.34
.35
.36
.37

.38
.39
.41

جدید
افففزایشسففطحبلففوغسففازمانی
طرفین
توسعهکسبوکفارنفانوورففاهو
اشتغال
ایجادخطتولیدمحصولنانویی
تاثیرشگرفبنگاهجدیدفنفاوری
درتوسففعهخففطتولیففدشففرکت
صنعتی
تففاثیرشففگرفبنگففاهجدیففدروی
شایسففتگیهففایکلیففدی

حففف 
شرکتصنعتی
تمایفففلشفففرکتصفففنعتیبفففه
فعالیتهایفناورانه

برونسپاری

بازارمناسبشرکتصنعتیبفرای
محصوالتنانویی
فرصتهایکارآفرینیتوسط

رصد
تیمتوسعهمحصولمشترک
انجففامهمففهمراحففلازتحقیففق،
تجاریسازیتفاتولیفدو

توسعهو
بازاربامدیریتشرکتصفنعتیو
همکاریبنگاهجدید
حمایففتدولففتاستانداردسففازی
مصرف
تجاریسازی

طوالنیشدنفرایند
شرکتصنعتیگاهیحقوحقفوق
نمیکند
بنگاهجدیدرارعایت 

همکار راهبرد شرکتها صنعتی و بنگاهها جدید فناور نانو ،چال ها و راهکارها 23
نگاره شماره ( -)4عوامل محوری اثرگذار بر همکاری شرکت صنعتی و بنگاه جدید
فناوری نانو در هر فاز توسعه محصول جدید
عواملمحوری
اثرگذاربرهمکاری
درفازکشف
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 .2-3راهکارهای همکاری شرکتهای صنعتی و بنگاههای جدید نانو در فرایند توسعه
محصول جدید
بنگاه ها جدید و شرکت ها صنعتی بقرا رفق چقال هقا ،راهکارهقا متنقو و مختلفقی را
به مرورزمان ،انتخاب کردند و توانستند با وجود چال

ها متعدد ،سرانجام به توسقعه محصقو

جدید نانو دست یابند .در شرو همکار تاکید زیاد در طرفی برا ایجاد زبان مشترک دیده
می شد .شرکت صنعتی مورد ب می یفت« :به همکاران همواره تاکید می کردیم با دقت و اهتمام
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ویژه به نقطه نظرات و راهکارها بنگاه جدید دقت نمایند و بعد از تستها و آزمای هقا الزم،
نظر دقی یفته شده و تصمیم ییر الزم اخذ شود» .بنگاه جدید ب نیز مقییفقت« :ایرچقه در
شرو همکار تن ها بسیار بود ،اما به مرور زمان و بقا تعقامالت بیشقتر ،از اخقتال هقا کاسقته
میشد .ای فرایند صبر و حوصله زیاد را از طرفی میطلبید» .در مورد همکار الق ،،بنگقاه
جدید معتقد بود« :ساختار نیرو انسانی شرکت صنعتی ،نسبت به شرکتهقا صقنعتی دیگقر،
بهتر پذیرا فناور ها پیشرفته بودند .آنها در شرکت صنعتی خود دارا کتابخانه بزریقی بقا
دسترسی به آخری مناب و مراج مرتبط بودند و همکاران دائم تشوی میشدند تا از کتابخانقه
بیشتر و بهتر استفاده کنند .ای فضا شرکت صنعتی ،راه را برا همکار با ما هموارتر کقرده
بود» .مورد همکار د نیز معتقد بود که« :شرکت صنعتی چاره چندانی نداشت و مجبور بود بقا
فناور پیشرفته ،مشکل آب آشامیدنی را برطر کند؛ از ای رو خود را مقیقد بقه ایجقاد تعامقل
کرده بود» .تعامل هدفمند در راستا دستیابی به محصو جدید ،جریان دانشقی بقی شقرکت
صنعتی و بنگاه جدید را فراهم کرده بود که ضم افزای
زبان مشترک طرفی میشد .افزای

اعتماد ،باعث تسری در دسقتیابی بقه

اعتمقاد ،خقود کلیقد راهگشقا بقرا توسقعه همکقار هقا،

دستیابی سری تر به زبان مشترک و یستردهتر شدن جریان دانشی بی آنها مقی شقد .در مقورد
ال ،،بنگاه جدید مییفت« :ما از تجارب مختل ،و یران قدر شرکت صنعتی ،بقه ویقژه در زمینقه
ساخت دستگاه استفاده میکردیم که بدون آن ،ساخت دستگاه صنعتی به سختی امکانپذیر بود.
بدیهی است که ما نیز به نوبه خود ،اطالعات فناورانه دستگاه را در اختیار آنهقا ققرار مقیدادیقم.
دیگر خودشان مستقل از ما میتوانستند مشکالتی که پی
بخشی از دان

میآمد را حلوفصل کنند .در عمقل

فناور نانو ،با اطمینان کافی در اختیار شرکت صنعتی ققرارداده شقد و نگرانقی

در مورد سوءاستفاده از آن نبود» .در ای میان تجارب و امکانات شرکت صنعتی در زمینقههقا
مختل ،تولید و بازار به بنگاه جدید منتقل میشد و از طر دیگر مبقانی دانق

و فنقاور نقانو

برا شرکت صنعتی شفا تر و روش تر میشد.
ای فرایند در درون خود باعث تکامل درک و بین

طرفی به همکار و مفهقوم توسقعه

محصو جدید مشترک شده بود .در مورد همکار ب ،بنگاه جدید مییفقت« :بقه مقرور زمقان
انتظارت از ما منطقی میشد و کقم کقم متوجقه شقدند مقا ماننقد یق

تقامی کننقده خقارجی،

نمیتوانیم کلید در دست ،خط تولید جدید ارائه کنیم؛ اما میتوانیم در ی

فرایند به آن دسقت

یابیم .فرایند که دیگر شرکت صنعتی می تواند با اتکا به خود در همقه ابعقاد و متغیرهقای
تغییر و نوآور انجام دهد و حتی ای محصو جدید ،خود مقدمه محصو هقا جدیقد بعقد
خواهد بود؛ زیرا همه پلتفرم تولید آن بومی ساخته شده است» .شرکت صنعتی در همکار

با ه
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معتقد بود که« :ای فناور نهتنها مناف مقاد بقرا کشقور دارد بلکقه بقه علقت بقومیبقودن،
به راحتی قابلتغییر برا دیگر ذرات سنگی یا دیگر آبها آشقامیدنی بقا متغیرهقا متفقاوت
دیگر است».
طرفی توانسته بودند در طو ای فرایند به خوبی مدیریت ریس
داده و با اعتماد بی

از پی

و عدم اطمینان را انجام

مسیر همکار را ادامه دهند .شرکت صنعتی در مورد همکقار ج

مییفت« :مدیریت خوبی آن هم با تجربه ما و دانق

آنهقا در فراینقدها و تسقتهقا انجقام شقد.

به مرور زمان ،نادانسته ها ما کم تر و کم تر شده و اطمینان ما بیشتر و بیشتر می شقد تقا جقایی
که دیگر مطمئ بودیم بهزود به محصو دست خواهیم یافت» .همافزایی مناب و قابلیتهقا
مکمل طرفی  ،روزبهروز بیشتر میشد .با یذشقت زمقان طقرفی قابلیقتهقا یکقدیگر را بهتقر
شناخته و براساس آن تعامل میکردند و تن

ها را مدیریت مقی نمودنقد .بقا توجقه بقه ماهیقت

فناور نانو و پیچیدییها آن ( ،)Pandza & Holt, 2007: 347موضوعات غیرقابل پی بینی هقم
به وجود میآمد و باید متناسب با آنها راهکارهایی پی بینی مقیشقد .پیچیقدیی فنقاور نقانو
نیازمند تعامل یسترده بود؛ از ای رو طرفی ساعت ها متماد را باهم کار می کردند و دان

و

اطالعات و تجارب یستردها مبادله میشد .در ایق میقان وابسقتگی طقرفی بقه یکقدیگر نیقز
افزای

یافت ( .)Zhang et al, 2016: 53شرکت صنعتی در مورد ب مقییفقت« :مشقکالت فنقی،

سرشار از آموزش برا ما و آنها بود .وقتی لولهها تولید بعد از انباردار  ،ترکهقا سقطحی
پیدا کردند یا در ی

مورد دیگر که لولهها بر رو اهرمهقا نگهقدار آنهقا ،دچقار افتقادیی و

انحرا شکموار و غیرمعمو شده بودند؛ اوج تن ها در همکار مقا بقود .امقا بقا وجقود فشقار
متعدد ،ما باهم به خوبی توانستیم چال ها را رصد کنیم و دالیل فنی مشکالت را بیابیم .در ای
میان روا ها همکار سروسامان یرفتند و چال ها به استانداردهایی برا تعامل فنی تبقدیل
شدند .ای تبدیل از چال

به استاندارد همکار  ،نقطه عط ،در فرایند توسعه محصقو جدیقد

ما بود» .ای نو تعامالت ایرچه در ظاهر باعث ارتقا توانایی دان

فنی بنگاه جدیقد و دانق

فناور شرکت صنعتی شده بود ،اما از منظر دیگر ،باعث توانمند یسترده در اعتماد بهنفقس و
باور به توانمند بومی در طرفی شده بود .بنگاه جدیقد همکقار ج مقییفقت« :مقا در مقدت
کوتاهی ی دفعه به عنقوان تقامی کننقده یق

شقرکت بقزرگ روغق شقده بقودیم کقه صقدها

توزی کننده با او کار میکردند» .بنگاه جدید مورد ب مییفت« :ما از ی
ی

بنگاه دان

شرکت تولید تبدیل شده بودیم که نانومستربچ با حجم انبوه ،برا یق

بنیقان بقه

شقرکت صقنعتی

تولید میکردیم» .آنها دیگر به ای باور رسقیده بودنقد کقه مقیتواننقد بقا همکقار و همیقار
یکدیگر ،فرایند پویا ،پیچیده و پرخطر توسعه محصو جدید مبتنیبر فنقاور پیشقرفته نقانو را
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به خوبی مدیریت و به سرمنز مقصود برسانند .به قو شرکت صنعتی مورد ب که مییفت« :ما
بعد از موفقیت در توسعه محصو لولهها عای صوتی ،اققدام بقه تعریق ،پقروژه جدیقد بقرا
جلوییر

از نفوذ یاز اکسیژن به لولهها آب یرم کقردیم و مطمقئ هسقتیم در مقدت بسقیار

کوتاه تر  ،به محصو جدید دست خواهیم یافت .محصولی که بهراحتی میتواند بقا نمونقههقا
تولید کشورها پیشرفته رقابت نماید» .شرکتها صقنعتی بقا توجقه بقه دسترسقی خقود بقه
کانا ها بازار ،به خوبی توانستند با کم

بنگاه جدید فرایند بازارساز و بازاریابی را مدیریت و

انجام دهند و محصوالت خود را ارائه نمایند .در نگاره ( )7راهکارها هرکدام از فازها مبتنقیبقر
نقطهنظرات هر ی

از موردها مطالعه شده ،ارائه شده است .در شکل ( )3خالصه چقال هقا و

راهکارها ،طی فرایند توسعه محصو جدید ارائه شده است.
نگاره شماره ( -)6چالشهای همکاری شرکتهای صنعتی و بنگاههای جدید فناوری
نانو در فرایند توسعه محصول جدید
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شکل ( -)3چالشها و راهکارهای همکاری شرکتهای صنعتی و بنگاههای جدید
فناوری نانو طی فرایند توسعه محصول جدید
مدیریتریسک عدماطمینان
بازارسازیوبازاریابیشرکتصنعتی
جریاندانشیبینشرکتصنعتیوبنگاهجدید
ارتقااعتمادبهنفسوباوربهتوانمندیبومیدرطرفین
ایجادزبانمشترکوتکاملبینشیشرکتصنعتیوبنگاهجدید
همافزاییمنابعوقابلیتهایمکملطرفین،ارتقاتواناییدانشفنیبنگاه
جدیدوتوانمندسازیشرکتصنعتیدرپذیرشفناوریپیشرفتهدرخطتولید
انجامکاملفرایندپویا،پیچیدهوپرخطرتوسعهمحصولجدیدمبتنیبرفناوریپیشرفتهنانو
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فرجام
در ای پژوه

به چال ها و راهکارها همکار شرکت ها صنعتی و بنگاه ها جدید فناور

نانو طی فرایند توسعه محصو جدید مشترک پرداخته شقد .ایق پقژوه

دو سقهم اصقلی در

پیشینه تحقی دارد .ای تحقی دو مشارکت اصلی دارد .نخستی سهم مقالقه نشقان مقیدهقد
بخشی از چال ها همکار نه به دلیل عدم تقارن طرفی در اندازه ،دارایی ،تجقارب و نیقرو
انسانی ،بلکه به ماهیت پیچیده همکقار بقرا توسقعه محصقو جدیقد بقازمییقردد .ترکیقب
چال ها بقا ماهیقتهقا متفقاوت ،باعقث شقده همکقار بقه منظقور توسقعه محصقو جدیقد،
بی ازپی

پیچیده شده و به راهکارها خاصی برا رف آنها نیازمند است.

برخی از چال ها همکار عبارتند از عدم شقناخت بنگقاه جدیقد و شقرکت صقنعتی از
یکقدیگر و تفقاوت نگققاه دانشقگاهی بنگقاه جدیققد و نگقاه سقنتی شققرکت صقنعتی بقه نققوآور ،
طوالنیشدن فرایند توسعه محصو جدید و پیچیدییها و هزینههقا آن ،سقادهانگقار تولیقد
محصوالت مبتنیبر فناور پیشرفته ،ریس ها و عدم اطمینانها ،بیعقدالتی در تقسقیم منقاف
حاصل از همکار و عدم رغبت شرکت صنعتی به توسعه فناور به حوزهها دیگقر .مشقارکت
دوم تحقی نشان میدهد مداومت در همکار با انگیزه باال ،بهمقرور زمقان باعقث کقاه

عقدم

تقارن و رف ابهام ها ماهیتی توسعه محصو جدید در طرفی همکار خواهد شد .برا مثا
نگاه بنگاه جدید از نگاه دانشگاهی صر  ،به بین

عملیاتی ،فنی و صنعتی ارتقا یافتقه و بیقن

شرکت صنعتی نیز از نگاه سنتی به رویکرد نوآورانه مبتنقیبقر فنقاور هقا پیشقرفته بهبقود
مییابد .در ای میان ارتقا یسقترده اعتمادبقهنفقس و بقاور بقه توانمنقد بقومی در طقرفی ،
توانمندساز بنگاه جدید در تولید دان

فنی و افزای

توانمند شقرکت صقنعتی در پقذیرش

فناور پیشرفته در خط تولید ،جریان دانشی یسترده و یقادییر بقازیگران از یکقدیگر ،ایجقاد
زبان مشترک بی شرکت صنعتی و بنگاه جدید باعث شد فرایند پویا ،سخت ،پیچیده و پرخطقر
توسعه محصو جدید فناور نانو طی همکار تنگاتن ،طرفی محق شود.
از مهم تری راهکارها ایجاد شده می تقوان بقه یقادییر بقازیگران از یکقدیگر در فراینقد
توسعه محصو جدید و ایجاد زبان مشترک شرکتهقا صقنعتی و بنگقاههقا جدیقد ،ارتققا
توانایی بنگاه جدید فنقاور نقانو در ارائقه دانق
پیشرفته در خط تولید ،تغییر نگاه آکادمی
صنعتی و تغییر بین

فنقی و شقرکت صقنعتی در پقذیرش فنقاور

بنگاه جدید فناور نقانو بقه نگقاه عملیقات فنقی و

شرکت صنعتی به توسعه فنقاور  ،طقیکقردن فراینقد سقخت ،پیچیقده،

پرخطر و پویا توسعه محصو جدید ،هم افزایی مناب و قابلیت ها ،مدیریت ریس

و بازارساز

و بازاریابی اشاره کرد .مجمو ای راهکارها باعث ارتقا یسترده اعتمادبهنفقس بقاال و بقاور بقه
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توانمند بومی در هر ی

از طرفی شد که آثار آن بعد از فراینقد توسقعه محصقو جدیقد ،در

توسعه کسب وکارها با جسارت و توانمند بیشتر قابل مشاهده است .ای راهکارها یقران بهقا،
فضا کسب وکار کشور را نیز بهبود داده و وجود نمونهها موف به نتیجه رسیده فناور هقا
بومی ،در طی ،وسیعی از ذ نفعان ای حوزه اثرات مختلفی یذارده و خواهد یذاشت.
توصیههای راهبردی
با توجه به اهمیت چال ها و راهکارها در همکقار شقرکتهقا صقنعتی و بنگقاههقا جدیقد
فناور نانو ،نخستی توصیه ای پژوه  ،شناخت بیشتر بازیگران اصلی همکار از ابعاد دقیق
ای فرایند است .ای فرایند طوالنیمدت با هزینه باال ،همراه با چال ها متعدد بقوده و الزم
است طرفی همکار رفتار و کردار خوی

را در جهت کاه

چال ها و تقویقت راهکارهقا بقا

انگیزه و اشتیاق حداکثر (زالی و همکاران )195 :1392 ،متمرکز کنند .به نظر میرسد دولقت
در نق

سیاست یذار باید تمام تالش خود را به ویژه برا کاه

چال ها ناشی از عدم تقارن

طرفی متمرکز نماید .دومی توصیه پیرامون فضا کسب وکقار حقوزه فنقاور و رابطقه آن بقا
بازیگران موثر و نهادها فعا (نائینی و همکاران )155 :1394 ،در آن است .هرچه اکوسیسقتم
توسعه فناور با بازار و محیط تطاب بیشتر داشته باشد ،ابهامات و چال ها توسعه محصقو
جدید کمتر و راهکارها همکار بیشتر به نتیجه خواهد رسید .اما نکته کلید نق

بازیگران

در تطبی دهی حداقلساز چال ها و بهینه ساز فضا کسب وکار است که البته هقرکس بقه
فراخور توانمند خود باید به ایفا بهینه نق

خوی

نیز اقدام کنقد ویرنقه بخق

زیقاد از

تالشها انجام شده به نتیجه نرسیده و دچار اتال مناب یسترده خواهیم شد.
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