
 و صنعتی های شرکت راهبردی همکاری

 نانو، فناوری جدید های بنگاه
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 چکیده
 از نقانو،  فنقاور   ماننقد  پیشقرفته  هقا   فنقاور   کقارییر   بقه  طریق   از ثروت تولید و رفاه اقتدار، به دستیابی

 راهبقرد   همکقار   هقا   چقال   واکقاو   هقد   بقا  تحقیق   ایق   شود. می محسوب کشور کالن راهبردها 
 اهق آن رفق   راهکارهقا   و جدیقد  محصقو   توسعه فرایند در نانو فناور  جدید ها  بنگاه و صنعتی ها  شرکت
 میقان  همکقار   ینقد راف پقن   بررسی به مدت طوالنی چندیانه مورد  مطالعه روش از استفاده با و شده انجام
 یقردآور   بقرا   اسقت.  شده پرداخته ،1396 تا 1389 سا  از نانو فناور  جدید بنگاه و صنعتی ها  شرکت
 مسقتندات  بررسقی  و صقنعتی  هقا   شقرکت  و جدید ها  بنگاه مدیران با ساختاریافته نیمه مصاحبه از ها داده
 د.شق  استفاده محور  و باز کدیذار  روش از ها، داده وتحلیل تجزیه برا  و جلسات صورت و ها توافقنامه مانند
 نگقاه  تفقاوت  و یکدیگر از صنعتی شرکت و جدید بنگاه شناخت عدم از دتنعبار همکار  ها  چال  از برخی

 و جدیقد  محصقو   توسقعه  فراینقد  شقدن  طقوالنی  نوآور ، به صنعتی شرکت سنتی بین  و بنگاه دانشگاهی
 عقدم  و هقا  ریسق   پیشقرفته،  فنقاور   بقر  مبتنقی  حصوالتم تولید انگار  ساده آن، ها  هزینه و ها پیچیدیی
 بقه  فناور  توسعه به صنعتی شرکت رغبت عدم و همکار  از حاصل مناف  تقسیم در عدالتی بی ها، اطمینان
 شد. ارائه مؤثرتر همکار  برا  راهکارهایی ها، چال  ای  بر مبتنی دیگر. ها  حوزه

 کلیدی واژگان

 و هقا  چقال   نقانو،  فناور  جدید، محصو  توسعه صنعتی، شرکت جدید، بنگاه راهبرد ، همکار 
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 جستارگشایی

 مبقذو   آن بقه  ا  یسترده اهتمام و کرده تلقی ارزشمند  فرصت را پیشرفته ها  فناور  ایران

 کقارآفرینی  توسقعه  و رشد نرخ که دهد می نشان کارآفرینی جهانی بان دیده یزارش .است داشته

 رونقد  نوپقا،  کقارآفرینی  افزایشقی  و بقاال  نقرخ  وجقود  بقا  و نقدارد  مناسبی رشد ایران، در فناورانه

 در ای  هستند. تکرار  و تقلید  آنها، بیشتر و بوده نزولی اخیر ها  سا  در نوآورانه کارآفرینی

 ,GEM)اسقت  بقوده  ایقران  برابر چند مالز ، و ترکیه در نوآورانه کارآفرینی تعداد که است حالی

 کقه  یدرحال بوده پایی  نیز ایران در نوآور  رتبه ،یالملل  یب ها  یزارش اساسبر .(2016 & 2014

 The Global Innovation) است بهتر ها شاخص دیگر نسبت به انسانی سرمایه و دان  ایجاد رتبه

Index, 2016) و صقنعتی  هقا   شقرکت  و بنیقان  دانق   جدیقد  هقا   بنگقاه  شکا  دهنده نشان که 

 نقانو  فنقاور   رفته،پیشق  هقا   فنقاور   میان در است. نوآورانه محصوالت تولید نامناسب وضعیت

 نقانو  فنقاور   توسقعه  بقر  متعدد  موارد در نظام عالی مقامات که طور  به داشته ا  ویژه جایگاه

 معظقم  )مققام  انقد  کقرده  خاطرنشقان  را حقوزه  ایق   در دنیا نخست سطح در یرفت قرار و تاکید

 ذکقر  ایقران  پیشرفت و توسعه ا راهبرده از یکی عنوان به نانو فناور  (.1395 و 1383 رهبر ،

 تجقار ،  هقا   تفرص شکار و جهانی تجارت از مناسبی سهم به دستیابی مانند اهدافی بر و دهش

 کقالن  هقا   سیاسقت  (.1384 نانو، فناور  توسعه ویژه )ستاد است شده تاکید صنعتی و فناورانه

 در ایقران  است. شده نانو دانشی حوزه و انسانی نیرو  توسعه باعث نانو، فناور  توسعه در کشور

 ماننقد  کشقورهایی  از باالتر و جهان چهارم رتبهدر  ،2017 سا  پایان تا نانو علمی مقاالت تعداد

 کقه  اختراعات ثبت جهانی بند  رده در ایران رتبه همچنی  دارد. قرار ژاپ  و آلمان جنوبی، کره

 بوده 24 و 27 ،23 ترتیب به 2017 تا 2015 سا  از است؛ فناور  وضعیت ها  شاخص از یکی

 کشقورها   بهتقری   تقراز  در نسقبت،  به نیز آن که (1396 نانو، فناور  توسعه ویژه )ستاد است

 و نقانو  فنقاور   فعقا   رشد مراکز تعداد مانند فناور  توسعه ها  زیرساخت .ییرد قرار می جهان

 از بقی   اکنقون  هقم  و بوده صعود  اخیر سا  چند در نیز آنها در مستقر نانو،  فناور واحدها 

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

 نیقز  اسقت  شده سیسات نانو دانشمندان توسط غالبا که جدید ها  بنگاه افزای  شاهد همچنی 

 دانشقی  بقاال   تقوان  به توجه با (.Salehi & Bahreini, 2013: 113; Salehi et al, 2011: 12) ایم بوده

 و ضقرور   یسقترده  دانشقی  تقوان  ایق   از بهینقه  مند  بهره راهکارها  بر تمرکز ،کشور در نانو

 فنقاور   جدیقد  هقا   بنگاه همکار  طی جدید محصو  توسعه بر تمرکز رو  یا از است. راهگشا

 بقاالیی  ضقرورت  و اهمیقت  از آن، رو  پقی   هقا   فرصقت  و هقا  چقال   و صنعتی شرکت و نانو

 است. برخوردار



 7            ها و راهکارها ها  جدید فناور  نانو، چال  ها  صنعتی و بنگاه همکار  راهبرد  شرکت

 ,Shane & Venkataraman)دارند اقتصاد  رشد و نوآور  در باالیی اهمیت جدید ها  بنگاه

 نداشته اختیار در را مشتر ( و مالی مناب  تجربه، و دان  )مانند موردنیاز مناب  اما ؛(217 :2000

 موجقود،  وکار  کسب شبکه با خود محصوالت تطبی  برا  پیچیده راهکارها  هستند مجبور و

 یابنقد  دسقت  موردنیقاز،  منقاب   به و شده آنها از ییجز تا (Ciabuschi et al, 2012:220) کنند پیدا

(Aaboen et al, 2013: 1033.) تولیقد،  امکانقات  و تجهیقزات  بقازار،  ها  کانا  وکار ، کسب تجربه 

 مجبور جدید بنگاه و است صنعتی ها  شرکت اختیار در ...و موردنیاز انسانی ها  قابلیت و مناب 

 بقا  همکقار   طقی  آنهقا  کنقد.  اققدام  صنعتی شرکت با همکار  به آنها، از مند  بهره برا  است

 ایفقا  مقؤثر   نقق   جدیقد  محصوالت تولید و توسعه طراحی، در توانند می صنعتی، ها  شرکت

 (.Ciabuschi et al, 2012: 220) کنند

 آنهقا،  از بسیار  که بوده رو هروب مختلفی مشکالت با نیز صنعتی ها  شرکت دیگر طر  از

 روز بقه  معمقوال  آنهقا  (.Sarkar et al, 2017: 20) شوند می حل  بنیان دان  جدید ها  بنگاه کم  با

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

Krop, 2012: 1357). اسقت  وکار  کسب شبکه در پایدار ا  مجموعه که صنعتی شرکت موقعیت، 

 فعالیقت،  حقوزه  ییقر ،  تصقمیم  روا  سقاختار،  فرهنق،،  و بقوده  متفاوت جدید بنگاه موقعیت با

 :Dyer et al, 2008)اسقت  دیگقر   از متفقاوت  هرکدام، ها  محدودیت و ها قابلیت مناب ، امکانات،

 در متعقدد  صقنعتی  هقا   شقرکت  وجقود  ییرد. نمی شکل سادیی به آنها همکار  رو ای  از .(137

 تعقداد  کنقار  در ،هسقتند  خقود  رققابتی  هقا   مزیقت  دادن دسقت  از حا  در وبی  کم که کشور

 بقا  محصقوالت  توسقعه  آنهقا  اصقلی  مزیقت  کقه  ایرانقی  نقانو   فنقاور  جدیقد  ها  بنگاه روزافزون

 و صنعتی ها  شرکت همکار  اهمیت (؛European Commission, 2011) است جدید کارکردها 

 صقنعتی  هقا   شقرکت  دهد می نشان نیز تحقیقات نتای  است. کرده روزافزون را نانو جدید بنگاه

 برخقوردار  مناسقب  اقتصاد  شرایط از ،اند کرده بهینه نانو فناور  با را خود محصوالت که ایرانی

 )بحرینی کنند حفظ را خود پذیر  رقابت بازار، به جدید محصوالت ارائه ضم  اند توانسته و بوده

 (.71 :1391 همکاران، و

 و ییقر   شکل در ها چال  ایجاد چگونگی و چرایی ی دق شناخت تحقی ، ای  اصلی هد 

 رفق   چگقونگی  و جدیقد  محصو  توسعه منظور به صنعتی شرکت و جدید بنگاه همکار  توسعه

 :هستند زیر شرح به تحقی  اصلی ها  پرس  رو ای  از هاست. آن

 نقانو  فناور  جدید بنگاه و صنعتی شرکت همکار  در آمده پی  ها  چال  و مشکالت -

 شدند؟ ایجاد چگونه و چرا و بوده چه

 برطر  نانو فناور  جدید بنگاه و صنعتی شرکت همکار  ها  چال  و مشکالت چگونه -
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 شد؟ منجر محق  جدید محصو  توسعه به تا یافته ادامه همکار  و شده

 و توسقعه  کشق،،  فقاز  همکقار ،  شقرو   شقامل  جدیقد  محصو  توسعه مراحل به توجه با

 بررسقی  مورد مذکور مراحل از هرکدام در اصلی ها  پرس  ساز ، تجار  از بعد و ساز  تجار 

 ایق   هقا   چقال   مقورد  در مشقروح  و تفصقیلی  هقا   داده فاققد  تحقیق ،  پیشقینه  یرفتند. قرار

 Baraldi et)شقود  می دیده آنها موشکافانه و دقی  رصد زمینه در پژوهشی خأل و بوده ها همکار 

al, 2018; Oukes et al, 2017; Aaboen and Aarikka-Stenroos, 2017).  بخشقی  به پاسخگویی برا 

 و آمقده  پقی   هقا   چقال   و مشقکالت  همکقار ،  توسعه و ایجاد چگونگی پژوهشی، خأل ای  از

 نشقان  نخسقت  دارد. اصقلی  سقهم  دو تحقیق   ایق   یرفتند. قرار بررسی مورد آنها رف  چگونگی

 و تجارب دارایی، اندازه، در طرفی  تقارن عدم دلیل به نه همکار  ها  چال  از بخشی دهد می

 از برخی یردد. بازمی جدید محصو  توسعه برا  همکار  پیچیده ماهیت به بلکه انسانی، نیرو 

 تفقاوت  و یکقدیگر  از صقنعتی  شرکت و جدید بنگاه شناخت عدم از عبارتند همکار  ها  چال 

 توسقعه  فرایند شدن طوالنی نوآور ، به صنعتی شرکت سنتی نگاه و جدید بنگاه دانشگاهی نگاه

 فنقاور   بقر  مبتنقی  محصوالت تولید انگار  ساده آن، ها  هزینه و هاپیچیدیی و جدید محصو 

 عقدم  و همکقار   از حاصقل  منقاف   تقسقیم  در عدالتی بی ها، اطمینان عدم و ها ریس  پیشرفته،

 دهقد  مقی  نشقان  تحقیق   دوم سقهم  .دیگر ها  حوزه به فناور  توسعه به صنعتی شرکت رغبت

 ماهیتی ها  ابهام رف  و تقارن عدم کاه  باعث زمان مرور به باال، باانگیزه همکار  در ومتمدا

 نگقاه  از جدیقد  بنگقاه  نگقاه  مثقا   بقرا   شقد.  خواهد همکار  طرفی  در جدید محصو  توسعه

 از نیقز  صقنعتی  شقرکت  بین  و یافته ارتقاء صنعتی و فنی عملیاتی، بین  به صر ، دانشگاهی

 میقان  ایق   در یابقد.  مقی  بهبقود  پیشقرفته  ها  فناور  بر مبتنی نوآورانه رویکرد  به سنتی نگاه

 در جدیقد  بنگاه توانمندساز  طرفی ، در بومی توانمند  به باور و نفس اعتمادبه یسترده  ارتقا

 تولید، خط در پیشرفته فناور  پذیرش در صنعتی شرکت توانمند  افزای  و فنی دان  تولید

 صقنعتی  شقرکت  بی  مشترک زبان ایجاد یکدیگر، از بازیگران یادییر  و یسترده دانشی جریان

 فنقاور   جدید محصو  توسعه پرخطر و پیچیده سخت، پویا، فرایند دشو می باعث جدید  بنگاه و

 و پرداختقه  تحقیق   پیشقینه به  مرور به ادامه در د.شو محق  طرفی  تنگاتن، همکار  طی نانو

 است. شده پرداخته نتای  و ها یافته مورد در بررسی و بحث به نیز آن از بعد

 تحقیق نظری مبانی بر مروری .1

 فرایند طی صنعتی شرکت و نانو فناور  جدید بنگاه همکار » تحقی  موضو  اینکه به توجه با

 منظقر  از تحقیق   نظقر   مبانی رو ای  از ،است ا  رشته بی  موضو  ی  ،«جدید محصو  توسعه

 یرفت. قرار بررسی مورد مختصر صورت به جدید محصو  توسعه و همکار 



 9            ها و راهکارها ها  جدید فناور  نانو، چال  ها  صنعتی و بنگاه همکار  راهبرد  شرکت

 اهداف و ها انگیزه راهبردی، همکاری .1-1

 بلکقه  ،کند می فراهم را نوآور  موردنیاز دان  به دسترسی برا  مهمی سازوکار تنها نه همکار 

 :La Rocca & Snehota, 2014)باشقد  نقوآور   جهقت  کننده  ییتع و ایجادکننده تواند می نیز خود

 است شده بنا محور منب  دیدیاه و مبادله هزینه اقتصاد تئور  مبنا بر راهبرد  همکار  .(441

(Zahoor & Al-Tabbaa, 2017.) همبسقتگی،  راهبقرد ،  همکقار   ماننقد  مختلفی عبارات ایرچه 

 تعقاری،  و شقده  ارائه راهبرد  همکار  برا  مشترک یذار  سرمایه و مشارکت راهبرد ، اتحاد

 و مشقترک  هقد   ماننقد  هقایی  ویژیقی  دارا  راهبقرد   همکقار   امقا  شده؛ مطرح نیز متنوعی

 ققرارداد  ی  اساسبر ها فعالیت انجام و اعضا میان وظای، و حقوق یذاشت  اشتراک به یکپارچه،

 بققه طریقق  از بنگققاهی بققی  همکققار  طققی در نققوآور  ایجققاد اسققت. مشققخص و اسققتاندارد

 تحقیققات  (.Lin, 2007: 139) ییقرد  مقی  شقکل  هقا  فرصت و تجربه دان ، ها، ایده یذار  اشتراک

 موفقیقت  الزمقه  همکقار   دهقد.  مقی  افقزای   را نوآور  همکار ، راهبرد که داده نشان تجربی

 ها  محدودیت بر غلبه برا  راهی و (Parmigiani & Rivera-Santos, 2011: 1108) است ها شرکت

 ویقژه  بقه  اسقت.  عقالنقی  ها  قابلیت و مدیریتی استعدادها  تر، وسی  مناب  به دسترسی و مناب 

 که است وکار  کسب ارتباطات یسترش به وابسته شدت به جدید، ها  بنگاه در فناورانه نوآور 

 فراینقد  در همکار  از منظور (.Schilling, 2015: 668) دارد نوآور  خروجی بر مثبت مستقیم اثر

 افقزای   و دانق   تقویت برا  سازمانی، بی  نزدی  ارتباطات شامل اغلب ،جدید محصو  توسعه

 اسقت.  جدیقد  محصو  توسعه برا  صنعتی شرکت و نانو فناور  جدید بنگاه توانایی و ها قابلیت

 و فقروش  و بازاریقابی  کارکنقان  سقازندیان،  ن،امهندس صنعتی، طراحان با تواند می ارتباطات ای 

 ییرد. شکل دیگر مختل، ا  حرفه خدمات

 شقامل  متنقوعی  مقوارد  را هقا  رکتشق  میقان  راهبقرد   همکار  ایجاد ها  انگیزه نامحقق

 فنقاور ،  تبقدیل  یقا  جدیقد  هقا   فنقاور   به دسترسی توزی ، ابزار به دسترسی بازار، جستجو 

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

 هقا  هزینه یذار  اشتراک به کارایی، بهبود و بازساز  جدید، وکارها  کسب به ورود ساز  متنو 

 اسقتانداردها   توسقعه  ریسق ،  کقاه   هقا،  فنقاور   و منقاب   محصوالت، توسعه مناب ، جذب و

 بقر  چیریقی  بقالقوه،  رقبقا   همکقار   مکمل، محصوالت رقابتی، مزیت آوردن دست به فناورانه،

 ,Lin)داننقد  مقی  مشقروعیت  افقزای   و تخصصقی  مشارکت شده، تنظیم و قانونی ها  محدودیت

2007: 139). 

 آنها همکاری های چالش و صنعتی شرکت و جدید بنگاه های ویژگی .1-2

 کارآفری ، شخصی تعهد ازجمله شرایطی که است  ریی شکل حا  در سازمان ی  جدید، بنگاه
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 ,Reynolds & Miller) فقروش  اولی  ایجاد و بیرونی اولیه مالی تامی  دریافت کارکنان، استخدام

 بقه  کقه  است جدید  بنگاه نانو، فناور  جدید بنگاه .دارد انجام دست در یا داده انجام را (1992

 خقوا   از  منقد  بهره و ایجاد برا  نانومتر، 100 زیر ابعاد در ذرات کنتر  و مهندسی شناخت،

 در (.National Nanotechnology Initiative, 2018) دکنق  یمق  اققدام  ابعقاد،  ایق   در هقا  آن متمقایز 

 مقورد  رو ایق   از و یافتقه  افقزای   شقدت  به ثروت ایجاد در جدید ها  بنگاه نق  اخیر، ها  سا 

 دقت نیازمند نیز را آنها با تعامل که برخوردارند ییها ویژیی از آنها اما اند. قراریرفته زیاد  توجه

 و شقگاهی دان تخصصقی  تحصقیالت  بقا  محقدود  اهآن انسانی نیرو  مثا  برا  است. کرده ا  ویژه

 بقر  مبتنی آنها وکار کسب مد  و بوده روز به دانشی حوزه در آنها .است کار  تجربه بدون معموال

 مشقتر   و مالی مناب  دان ، مانند کلید  مناب  فاقد و است فناورانه ها  حل راه و فناور  ارائه

(Lee et al, 2001) پیچیقده  و سقخت  غیرخطی، وکار کسب تشکیل فرایند و هستند (Ciabuschi, 

Perna & Snehota, 2012) بقاال  ریس  با (Yu & Hang, 2010) ابهقام  و نااطمینقانی  و (Moensted, 

 هسقتند  رو هروبق  نیقز  بقودن  جدیقد  و بودن کوچ  ها  محدودیت با آنها همچنی  است. (2007

(Padula, 2008: 410; Pérez et al, 2012:150; Vandaie and Zaheer, 2014: 570). 

 و عملیقاتی  تجربه با متعدد انسانی نیرو  دارا  صنعتی ها  شرکت که است حالی در ای 

 تولیقد  بقر  مبتنی آنها وکار کسب مد  و یستندن روز به معموال و بوده محدود تحصیالت با معموال

 تجهیقز  توانایی و داشته اقتصاد  رشد در کلید  نق  آنها است. (Pérez et al, 2012: 145) انبوه

 تمرکقز  (.Ansari & Krop, 2012) دارند اختیار در را بازار و لجستی  انسانی، مالی، مناب  بسی  و

 فراینقد  در جاافتقاده  و شقده   اثبقات  معموال ها  روا  از و بوده مشخص حوزه ی  بر معموال اهآن

 بقر  نقی مبت ییقر   تصقمیم  مقد   و اطمینانینا بدون شده پذیرفته منطقی ریس  صنعتی، تولید

 از برخقی  فهرسقت  (1) نگقاره  در (.Pérez et al, 2012: 146) برخوردارنقد  یرفتقه  شقکل  ها  روا 

 است. شده ارائه صنعتی شرکت و نانو فناور  جدید بنگاه ها  تفاوت

 ارزش کسقب  بقرا   طرفی  نیاز مورد ضرورت جدید، ها  بنگاه با صنعتی شرکت همکار 

 بقا  کوچ  بنگاه همکار  (.Ansari & Krop, 2012: 1357; Pérez et al, 2012: 145) است اقتصاد 

 ها  محدودیت هم که کند می فراهم جدید بنگاه برا  را فرد  منحصربه فرصت صنعتی، شرکت

 (.Vandaie and Zaheer, 2014) یابقد  دست خود بنگاه از بیرون مناب  به هم و کند جبران را خود

 در جدیقد  راهکارها  آزمودن و توسعه پیشنهاد، ارائه برا  الزم فرصت و ها زیرساخت همکار ،

 تجهیقزات،  انسقانی،  نیقرو   مالی، مناب  )مانند صنعتی شرکت مناب  از استفاده با را دستی پایی 

 نیقز  صقنعتی  شرکت دهد. می قرار جدید بنگاه اختیار در ها( قابلیت و عملیاتی فرایندها  تجربه،

 ,Pérez et al)شقود  مقی  روز بقه  و داده افقزای   را خود رقابتی ها  مزیت همکار ، از مند  بهره با



 11            ها و راهکارها ها  جدید فناور  نانو، چال  ها  صنعتی و بنگاه همکار  راهبرد  شرکت

 برخقی  در کقه  اسقت  رو هروب نیز هایی چال  با همکار  موارد، ای  همه وجود با اما .(145 :2012

 شقده  اشقاره  آنهقا  به ادامه در که ندکن خوددار  همکار  از طرفی  از هرکدام شده باعث موارد

 است.

 و ها ناهمگونی) صنعتی شرکت و نانو فناوری جدید بنگاه های ویژگی -(1) شماره نگاره

 (مکمل یها دارایی

 صنعتیشرکتهایویژگی نانوفناوریجدیدبنگاههایویژگی

 محدودتحصیالتمعموالوعملیاتیباتجربهانسانینیروی تجربهبدونلیوانسانینیرویدانشگاهیتحصیالت

 بازاروتولیداداری،متنوعکاریتجارببامختلفافراد فناوریحوزهدرمتخصصامامحدودافرادتعداد

 (Pérez et al, 2012)انبوهتولیدبرمبتنیوکارکسبمدل فناورانههایحلراهوفناوریارائهبروکارکسبمدل

,Harbi et al)جدیدهایفناوریایجاددرکلیدینقش
& Shane)اقتصادیرشدونوآوریو2009)

(Venkataraman, 2000 

 اقتصادیرشداثرگذارینقطهوفنیدانشکارگیریبهدرکلیدینقش

نوآوریپیچیدهوچندوجهیفرایندکردنطیتواناییعدم
 (Yang et al, 2014)نداردرا

 & Ansari)نوآوریدرموفقیتبرایمنابعبسیجوتجهیزدرتوانایی

Krop, 2012) 

 Maine)جدیدکارکردبامحصوالتتوسعهدرتوانمندی

& Garnsey, 2006) 
 محصوالتانبوهتولیددرتوانمندی

وصنعتیمختلفهایحوزهبرگستردهتاثیرتوانایی
 (Nikulainen, 2010)بودنتوانمندساز

 (Pérez et al, 2012)مشخصحوزهیکبرتمرکز

رفعومحصوالتبهتحقیقاتنتایجتبدیلدرتوانایی
 (Genet et al, 2012)صنعتینیازهای

 فنیراهکارهایبانیازهارفع

مشتریومالیمنابعدانش،مانندکلیدیمنابعنداشتن
(Lee et al, 2001) 

 & Ansari)...وبازارلجستیک،مالی،فنی،نیازموردمنابعبودندارا

Krop, 2012) 

 ,Ciabuschi)پیچیدهوسختغیرخطی،هایروال

Perna & Snehota, 2012) 
(Pérez et al, 2012)فرایندهادرجاافتادهوشدهاثباتهایروال

ابهامواطمینانیناو(Yu & Hang, 2010)باالریسک
(Moensted, 2007) 

((Pérez et al, 2012نااطمینانیبدونشدهمحاسبهومنطقیریسک

 ,Mohr et al)بازاربهورودوپذیرشباالیریسک

2010) 
 چالشبدونبازارتوسطشدنپذیرفته

 کارآفرینتشخیصبرمبتنیگیریتصمیممدل
صنعتیشرکتگرفتهشکلهایروالبرمبتنیگیریتصمیممدل

(Pérez et al, 2012) 

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

 همگقونی  عقدم  باعقث  یق  ا کقه  رددیق   بقازمی  صقنعتی  ها  شرکت و جدید ها  بنگاه در متفاوت

 نیقرو   در ویقژه  بقه  یسترده ها  تفاوت همچنی  (.Oukes et al, 2017) شود می آنها بی  تعامالت

 فقراهم  سقختی  بقه  تباد  و تعامل برا  مشترک زبان و شده طرفی  متفاوت درک باعث انسانی،

 فرهنق،  ماننقد  ها چال  از دیگر برخی شد. خواهد مختلفی ها  چال  باعث نیز آن که شود می

 پژوهشقگران  توجقه  مقورد  رقابقت  یاهی و ناهمسان استعدادها  غیرمناسب، رفتارها  متفاوت،

 هقا   چقال   ایجقاد  باعقث  نیقز  همکار  تاری  ها  بخ  (.Yan & Luo, 2000) است یرفتهقرار
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 جدید بنگاه رفت  بی  از مانند مختلفی  ها ریس  شود. می همکار  توسعه و ایجاد در مختلفی

 غیرمنصقفانه  همکقار   تعری، و جدید بنگاه به صنعتی شرکت زوریویی یا بزرگ شرکت توسط

 (.Heirati et al, 2016: 54) است شده بررسی نامحقق از دیگر برخی توسط نیز

 امقا  ،بقود  جدیقد  بنگقاه  و صقنعتی  شقرکت  تقارن عدم علت به باال ها  چال  ایجاد چرایی

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

 منقاب   و کقرد  مشقخص  قبقل  از کامال را نتای  توان نمی معموال جدید، محصو  توسعه همکار 

 نتقای   باعقث  کقه  دهد می تغییر نوآور  برا  را طرفی  پتانسیل ها، قابلیت توسعه و شده مبادله

 رسقمی  توافققات  امقا  ،اسقت  قرارداد  سازوکار با ایرچه طرفی  هماهنگی شود. می نیز متفاوتی

 طقرفی   اسقت.  طرفینقی  زرو روزبقه  واکقن   و کقن   از ناشقی  واقعی هماهنگی و نکرده کفایت

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

 در (.Prang et al, 2015: 360) کننقد  غلبقه  همکقار   مشقکالت  بر بهتر تا کند می کم  نیز قبلی

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

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

 و شقرکا  هقا   نقق   متعقدد  مقوارد  در و اسقت  ییقر  وقت و بر زمان ها مسئولیت و اهدا  بنیاد ،

 هقا   قابلیت به تا کنند می تالش طرفی  و نشده تعری، خوبی به شده، داده تخصیص ها  وظیفه

 مشخص را جدید محصو  توسعه همکار  در خود بالقوه سهم و باشند داشته دسترسی دیگر 

 پیشقرفت  بقا  و زمان مرور به است. مختل، ها  چال  ایجاد برا  مساعد بالقوه شرایط ای  کنند.

 خقود  ها  قابلیت توسعه نیازمند آنها و شده بیشتر طرفی  بی  وابستگی محصو ، توسعه فرایند

 شقناخت  بقه  شقرو   هقا  بنگقاه  سقاز   تجقار   مرحلقه  در شوند. می نوآور  خروجی افزای  برا 

 (.Linnarson, 2005: 161) کننقد  می بازار نیاز بینی پی  و محصو  کیفیت درک بازار، ها  فرصت

 تغییقر  دانشقی  و اطالعقاتی  نیازها  جدید، محصو  توسعه فرایند کل در که است حالی در ای 

 ایجقاد  بقه  نیازمند ،کنند می همکار  جدید محصو  توسعه برا  که هایی بنگاه بنابرای  کند. می

 از چیقز   چه دقیقا باشد مشخص که هستند شفا  معالئ بر مبتنی خود مکمل دان  در تعاد 

 چگونقه  دانق   توسعه مشترک تکاملی فرایند در هرکدام شدن درییر و است انتظار مورد طرفی 

 اکثقر  در اصقوال  و نشقده  شفا  خوبی به موارد ای  معموال (.Athaide & Zhang, 2011: 146) است

 منشق   بقالقوه  تواننقد  مقی  نیز موارد ای  از هرکدام لذا ندارد. وجود آنها ساز  شفا  امکان موارد،

 شوند. همکار  در چال  ایجاد

 نقانوتکنولوژ   جدیقد  هقا   بنگقاه  ماننقد  ،فناور  بر ها  جدید مبتنی ها در بنگاه فاوتت ای 

 بوده یسترده یذار  سرمایه نیازمند که جدید بسیار حوزه ی  زیرا کند؛ می پیدا ا  ویژه اهمیت



 13            ها و راهکارها ها  جدید فناور  نانو، چال  ها  صنعتی و بنگاه همکار  راهبرد  شرکت

 (.Carayannopoulos, 2009: 430) است رو هروب نیز مختلفی ها  اطمینان عدم و ریس  با و

 جدید محصول توسعه .1-3

 در همکقار   رویکقرد  رو ایق   از و کقرده  پرخطر را آن جدید، محصو  توسعه شکست باال  نرخ

 همکقار   طرفی  تا (Rindfleisch & Moorman, 2001: 14) شود می توصیه جدید محصو  توسعه

 بقا  را هقا  هزینقه  و خطقرات  و پرداختقه  محصقو   توسعه به بتوانند مختل،، مناب  به دسترسی با

 فراینقد  جدیقد  محصو  توسعه در همکار  (.Linnarson, 2005: 161) بگذارند اشتراک به یکدیگر

 زمقان  هقم  باید و بوده مختل، کنشگران تعامل و ارتباطات به وابسته و پویا زیرا ،است ا  پیچیده

 و شقده  راهبقر   صقنعتی(،  شرکت و جدید بنگاه در )نوآور  همکار  طرفی  در نوآور  فرایند

 نیقز  جدید محصو  توسعه فرایند در صنعتی شرکت و جدید بنگاه همکار  فرایند آنها، کنار در

 و طقرفی   از هرکدام در نوآور  فرایند مدیریت زمانی هم (.Prange et al, 2015: 351) شود هدایت

 اسقت.  شقده  همکار  در محصو  توسعه بیشتر پیچیدیی باعث آنها، بینابینی تعامالت مدیریت

 Eppinger & Ulrich, 2015)) ساز  تجار  و توسعه کش،، فاز سه از جدید محصو  توسعه فرایند

 تغییقر  همقاهنگی  بقه  نیقاز  و یافتقه  افقزای   طرفی  بی  وابستگی ا،هآن طی در که شده تشکیل

 عملیقاتی  راهکارهقا   شناخت توسعه فاز و است ها حل راه یافت  بر تمرکز کش،، فاز در کند. می

 و بقازار  نیاز با محصو  تطبی  راهکارها  و بازار فرصت شناخت با ساز  تجار  فاز و آنها کردن

 پژوه  نظر چهارچوب  ،باال موارد اساس(. برLinnarson, 2005: 161) است مشتریان به آن ارائه

 شقکل  در (Marion et al, 2015) جدیقد  بنگقاه  همکار  در جدید محصو  توسعه فرایند بر مبتنی

 .است شده ارائه (1)

 راهکارها و همکاری های چالش بر مبتنی تحقیق مفهومی مدل -(1) شکل

 

 

 

 

 

 

 

 فازکشف فازتوسعه سازیفازتجاری

 درفرایندتوسعهمحصولجدیدیهمکاریهاچالش

 جدیدراهکارهایهمکاریشرکتصنعتیوبنگاهجدیدفناورینانودرفرایندتوسعهمحصول
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 پژوهش روش .2

 تحقیق طراحی .2-1

 پقارادایم  در آن واقعقی  زمینقه  در افقراد  دیقدیاه  از هقا  پدیقده  فهقم  بقر  تمرکقز  بقا  پقژوه   ای 

 مطالعقه  و (175 :1389 )فقی،،  کیفقی  تحلیقل  روش بقا  و (Creswell, 2007: 170) تفسیریرایی

 همکقار   مطالعقه  اینکقه  علقت  بقه  شقد.  انجام چندیانه (225 :1389 فیاضی، و )اعرابی مورد 

 مشترک جدید محصو  توسعه فرایند طی در نانو فناور  جدید ها  بنگاه و صنعتی ها  شرکت

 پقن   1396 تقا  1389 سا  از مدت طوالنی مطالعه و نبوده پاسخگو مقطعی مطالعه بوده؛ مدنظر

 محصقو   توسقعه  فراینقد  طقی  در و ماهه ش  زمانی مقاط  در ها داده شد. انجام همکار ، مورد

 تجربی ها  داده و مشروح اطالعات برا  طولی چندیانه مورد  مطالعه دند.ش آور  جم  جدید

 خقود  اصقلی  محقق   (.Eisenhardt & Graebner, 2007: 25) اسقت  سقودمند  و کقارا  ،غنقی  ،عمی 

 بنگقاه  بقی   همکقار   ا هق  هپقروژ  درییر طوالنی مدت به مستقر و کننده مشارکت یر  مشاهده

 هقا   داده هقا،  ایمیقل  مکاتبات، جلسات، صورت افراد، به دسترسی و بوده صنعتی شرکت و جدید

 موضقو ،  زمینقه  بقا  بقودن  درییقر  و مقدت  طقوالنی  فرورفت  است. داشته مستندات دیگر و مالی

 مقورد  پقن   مشخصات (2) نگاره (.Given, 2008: 691) دهد می افزای  را رویدادها کش، احتما 

 .دهد یم نشان را همکار 

 ها داده گردآوری .2-2

 نقانو  جدید ها  بنگاه مدیران شامل کلید  مطلعان و تحقی  جامعه با ساختاریافته نیمه  مصاحبه

 مصقاحبه  44 مجمو  در بود. داده آور  جم  منب  تری  اصلی آنها، همکار صنعتی ها  شرکت و

 بعقد  شقد.  انجام احتمالی تصحیح و ارسا  شونده مصاحبه برا  و شده ساز  پیاده و ضبط ،انجام

 از د.شق  اسقتفاده  هقا  داده تکمیقل  برا  تلفنی تماس یا ایمیل چند یا ی  حداقل مصاحبه هر از

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

(Yin, 2014) مشخصقات  و همکقار   مورد هر در مصاحبه تعداد شد. استفاده یردآور  برا  نیز 

 محصقو   توسقعه  هد  با که ییها همکار  همه است. شده ارائه (2) نگاره در شوندیان مصاحبه

 داشقت  ققرار  نقانو  فنقاور   توسعه ویژه ستاد اختیار در آنها اطالعات و بودند یرفته شکل جدید

 نقام  جقا   هبق  محرمانگی رعایت برا  یرفت. قرار بررسی مورد ،(کار  تیم ده بی  همکار  پن )

 شد. استفاده اختصار  عالئم از ،ها بنگاه

 پایایی و روایی و ها داده تحلیل .2-3

 کقردن  یکپارچقه  و ادغام و بند  مفهوم جداساز ، شامل ها داده کدیذار  از ها داده تحلیل برا 

 هقا   یفتقه  مسقتندات،  و هقا  مصقاحبه  متقون  در که ترتیب ای   به شد. استفاده (Yin, 2014) آنها
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 کقردن،  خقرد  با سپس و شدند حذ  نامربوط یا انحرافی و تکرار  موارد و شده برجسته اساسی

 برققرار   بقا  سپس شدند. استخراج باز کدها  ها، داده بند  مقوله و پرداز  مفهوم کردن، مقایسه

 محقور   کقدها   و سقاخته  مقرتبط  یکقدیگر  با جدید   شیوه به را اطالعات ها، مقوله بی  پیوند

 شناسقایی  هقا  آن حقل  راهکارهقا   و آمقده  پی  ها  چال  و مشکالت چگونگی و چرایی شامل

 شدند.

 است؛ نتای  از پژوهشگر تفاسیر روایی کیفی پژوه  در که داده یردآور  ابزار روایی برا 

 راهبقرد  و تفسقیرها(  و هقا  یافته اعتبار  درباره ها بنگاه نظرات دریافت )برا  کانونی یروه روش دو

 و هقا  سقوییر   کقاه   و نتقای   بقا  مقایسه برا  مختل،، مناب  از شواهد )یردآور  ساز  مثلث

 مققدیران چهققارنفره کققانونی یقققروه یقق  (.Creswell, 2007) شققد اسققتفاده تفسققیر ( مشقکالت 

 منقاب   بقه  محقق   دسترسقی  بقه  توجقه  بقا  کردند. اصالح را آمده دست به نتای  جدید، ها  بنگاه

 ویقژه  سقتاد  )ماننقد  مختل، مناب  از شواهد یردآور  ساز ، مثلث راهبرد در چندیانه اطالعاتی

 مقایسقه  بقرا   نانو( فناور  توسعه صندوق و بازار تا فناور  خدمات کریدور نانو، فناور  توسعه

 توسقط  هقا  مصقاحبه  تحلیقل  تصقحیح  از موارد برخی در همچنی  شد. انجام ها مصاحبه نتای  با

 شقده،  اسقتخراج  ها  مقوله و ها قو  نقل ها، نگاره ی  ضمیمه در د.ش استفاده شوندیان مصاحبه

 است. شده ارائه

 نفقر  3 تقا  2 و دیقده  را الزم هقا   آمقوزش  تحقیق   تقیم  پقژوه ،  پایایی از اطمینان برا 

 دهنقد؛  انجقام  را ها داده یردآور  فرایند یر، مشاهده چند که زمانی دادند. می انجام را ها مصاحبه

 در تحقیق   تیم توسط نیز کدیذار  و ها داده تحلیل فرایند همچنی  یابد. می ارتقا ها داده پایایی

 هقا   داده تحلیقل  مقایسه د.ش انجام یکدیگر با ها تحلیل و کدها مقایسه با و متعدد جلسات طی

 تحقیق   شناسقی  روش (.Flick, 2014) رود مقی  شقمار  بقه  پایقایی  افزای  باعث تحقی ، تیم افراد

 است. شده داده نشان (2) شکل در (Saunders et al, 2003) تحقی  پیاز مد  براساس

 ها نمونه یها یژگیو .2-4

 شقده  ت سقیس  1388 تا 1386 ها  سا  بی  و داشته دانشگاهی خاستگاه جدید ها  بنگاه همه

 شقفا   همکار  شرو  در جدید، محصو  ها  ویژیی و ابعاد و مشخص ها همکار  هد  بودند.

 دسقتگاه  بقا  9 بقه  6 از نیرویاهی فیلتر کالس  ارتقا شامل ترتیب به ها همکار  هد  بود. شده

 لولقه  سقاخت  بقرا   ازیق ن مقورد   پلیمرها مکانیکی استحکام افزای  نانویی، نشانی الیه صنعتی

 هقا   پقره   سقاز  مقاوم ،الماس نانو افزودنی با خودرو  روغ  کیفیت افزای  ،صوتی عای  فاضالب

 فنقاور   بقا  آب از دیگقر  سقنگی   مواد و آرسنی  جداساز  و نانویی نشانی الیه با یاز  توربی 

 یقا  شقده  مصقاحبه  و یرفت قرار بررسی مورد زمانی مقط  18 در ال، مورد بود. نانوکاویتاسیون
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 مقطق   8 و 8 ،15 ،15 ترتیقب  به موردها بقیه زمانی مقاط  شد.  آور جم  ازین مورد مستندات

 بقازار  سقهم  و بقوده  خقود  کقار   حقوزه  در )برنقد(  تجقار   نام دارا  صنعتی ها  شرکت بودند.

 هقا   شقرکت  بقرعکس  و جقوان  جدیقد،  هقا   بنگقاه  نامؤسسق  داشتند. اختیار در را توجهی قابل

 چهقار  (1397 سقا   بهقار ) اکنقون  هم نداشتند. را همکار  یا بنگاه ت سیس قبلی سابقه صنعتی،

 سقهم  همچنان ج(، مورد )جز آنها جدید محصوالت و رددا ادامه همچنان مورد، پن  از همکار 

 فناور  جدید بنگاه و نیافت ادامه نیز ج مورد همکار  دارند. اختیار در را کشور بازار از مناسبی

 د.ش منحل و شده مشکالتی دچار نیز نانو

 شرکت و نانو فناوری جدید های بنگاه همکاری مورد پنج مشخصات -(2) شماره نگاره

 صنعتی

 مورد صنعتیحوزه مؤسسینتحصیالت شدهمصاحبهافرادوهامصاحبهتعداد همکاریهدف
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 شامل (Saunders et al, 2003) تحقیق پیاز مدل براساس تحقیق شناسی روش -(2) شکل

 ها داده گردآوری روش و زمانی افق راهبرد، رویکرد، فلسفه،

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها یافته .3

 محصول توسعه فرایند طی نانو جدید  بنگاه و صنعتی  شرکت یهمکار یها چالش .3-1

 جدید

 شقدن  طوالنی و یکدیگر از مؤثر بازیگران شناخت عدم همکار ، شرو  در ها چال  تری  اصلی از

 نخسقت  مقورد  در مثقا   بقرا   بقود.  فهقم  قابل مشترک ادبیات به رسیدن و اولیه شناخت فرایند

 دنبا  به و داشت ،نالکترواسپینی نشانی الیه دستگاه از مناسبی شناخت صنعتی شرکت ایرچه

 تعقامالت  نیقز  بنگاه شناخت از بعد و شناخت ینم را جدید بنگاه اما بود؛ آن خارجی نمونه خرید

 از فهقم  و درک عقدم  از هرکقدام  صقنعتی  شقرکت  و جدیقد  بنگقاه  مدیر .رفت ینم پی  یخوب به

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

 بقه  شقده  ارائه نانومستربچ ها  ویژیی» که بود معتقد شرکت مدیر .دانستند یم مقصر آمده  یپ

 بنگقاه  حقا   همقی   در «.بود شده تولید مشکالت باعث ای  و کرد یم تغییر مرتبه هر در شرکت

 بقه  رسیدن «.ندارند ها مستربچ و پلیمرها علمی مبانی مورد در کافی دان  اهآن» :یفت می جدید

 نیروهقا   بقا  جدیقد  بنگقاه  بقا  تر مس  و باتجربه نیروها  با صنعتی شرکت بی  مشترک ادبیات

 مقوقعیتی  هقا   تفاوت شد. نمی فراهم یسادی به ،روز به دان  با اما تجربه بی و جوان و دانشگاهی

 :Dyer et al, 2008)ققابلیتی  و سقاختار   فرهنگقی،  هقا   تفقاوت  و وکار  کسب شبکه در طرفی 

 عمقل  و فکقر  دیگقر   از متفقاوت  فضقا   ی  در طرفی  از هرکدام که بود شده باعث نیز ،(137

 د.ننمای

 ارائقه  بقرا   نقانو  فنقاور   جدید بنگاه بالفعل وانایینات ،صنعتی شرکت دیگر اساسی چال 
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 صقنعتی  ها  شرکت اکثر فرض  یپ بود. صنعتی شرکت به 1دست در کلید صورت به فنی دان 

 نماینقد.  دریافت چالشی و مشکل هیچ بدون را فنی دان  توانند می وجه، پرداخت با که بود ای 

 مقورد  بقود.  دست در کلید صورت به فنی، دان  بسته خرید صنعتی، ها  شرکت همکار  سابقه

 ،لیکومقولی  آلمقانی  شرکت با ج مورد ،ریهو آلمانی شرکت با ب مورد اروپایی، ها  شرکت با ال،

 مختلفقی  ها  همکار  اروپایی، و چینی ها  شرکت با ه مورد و زیمنس آلمانی شرکت با د مورد

 فنقی  دان  بسته خارجی طر  و داده انجام را مالی تامی  ،ایرانی طر  آنها در که کرده تعری،

 طقر   اختیار در را تولید مختل، ها  روا  و استانداردها و انسانی نیرو  مواد، تجهیزات، شامل

 بنگقاه  با همکار  وارد ،ذهنی ها  انگاره و تجارب ای  با صنعتی ها  شرکت بود. قرارداده ایرانی

 فنقی  دان  ایجاد و ییر  شکل فرایند در آنها شدن درییر به خرید، نگاه ای  تغییر و شده جدید

 مقا » :یفقت  مقی  ج صنعتی شرکت بود. یسترده انرژ  صر  نیازمند و ییر وقت فرایند موردنیاز،

 توسقعه  فراینقد   هقا  چقال   درییقر  بخقواهیم  اینکقه  نه بودیم شده فرموله محصو  ارائه منتظر

 مشقخص  مبلق   بقا  دستگاه، ارائه ما انتظار» که: بود معتقد ال، صنعتی شرکت «.شویم محصو 

 تحویقل  مقا  بقه  کوتاهی مدت در دستگاه کردیم می یمان اولیه، ها  تست موفقیت از بعد ما بود.

 و داشت را اولیه ایده فقط جدید بنگاه و نداشت وجود صنعتی دستگاه ساخت دان  اما شود یم

 مقاد   و انسقانی  هقا   هزینقه  و متعقدد  و مختل، خطاها  و حدس و یسترده تعامل به نیازمند

 برخقی  کقه  بقود  دالیقل  ای  به «.بود بر انرژ  و پرهزینه ،بر زمان شدت به فرایند ای  بود. مختل،

 نگقاه،  نقو   ایق   بقا  و اسقت  سقنتی  نوآور  به صنعتی شرکت نگاه بودند معتقد جدید ها  بنگاه

 منقاب   بقا  صنعتی شرکت» :یفت می ج جدید بنگاه بود. خواهد پُرچال  و سخت آنها با همکار 

 آنهقا  کنقد   دریافقت  را بقاال  افقزوده  ارزش بقا  جدید محصو  ی  تولید خط خواست یم حداقلی،

 و مقواد  و تجهیقزات  و تولیقد  خط ما از فور  توانند می کردند می فکر و نداشتند دقیقی شناخت

 فقراهم  صقنعتی  شقرکت  کمق   بقا  را مقوارد  ایق   همقه  دیق با مقا  کننقد.  دریافقت  را استانداردها

 «.کردیم می

 انگقار   سقاده  و ساز  تجار  موضو  به نانو فناور  جدید بنگاه آکادمی  نگاه دیگر چال 

 ابعقاد  از تولیقد  تقوان  توسقعه  بود. آن صنعتی و فنی راهکارها  همراه به جزییات مراحل، ابعاد،

 بقا  هقم  آن پیچیقده  و سقخت  فراینقد  و نبقوده  خطی و ساده فرایند صنعتی ابعاد به آزمایشگاهی

 جدیقد  بنگقاه  امقا  (.Ciabuschi et al, 2012: 220) بود ها قابلیت و مناب  در مختل، ها  محدودیت

 طقرفی ،  ها  شناخت محدودیت و روندها ای  .نداشت فرایند ای  از دقیقی شناخت ،نانو فناور 

 بنگقاه  .رفقت  مقی  پقی   همکار  کاره نیمه قط  تا حتی و کرد می مختل را همکار  روند یاهی
                                                                                                                                                       
1. Turn key 
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 پیشنهاد را تغییراتی دائم و پذیرفت نمی را ما آکادمی  روند صنعتی شرکت» :یفت می ج جدید

 خواسقتند؛  مقی  آنهقا  کقه  مسیر  شدیم متوجه بعدها البته بود. آفری  چال  ما برا  که کرد می

 جدید بنگاه :یفت می ب مورد صنعتی شرکت .«رساند  می هد  به زودتر را ما و بوده تر عملیاتی

 «.کرد یم احساس کمتر را ما زمان و هزینه دغدغه و رفت می آکادمی  موضوعات دنبا  به دائم

 نقانو  فنقاور   هقا   پیچیقدیی  از عمیق   و دقیق   درک صنعتی شرکت» :یفت می ه جدید بنگاه

 کلیقد    هقا  ققو   نققل  یق  ا «.نداشت را مرتبط تحقیقات حوصله دیگر ،ها وقت بعضی و نداشت

 قابلیقت  فاققد  اما ،داشت نانو فناور  از مناسبی آکادمی  دان  ایرچه جدید بنگاه داد یم نشان

 صقنای   از وسقیعی  یستره در نانو فناور  شود می یادآور  بود. صنعتی حوزه در سری  ستکارب

 & Nikulainen, 2010: 513; Mangematin)جدیقد  کارکردهقا   بقا  محصقوالت  توسقعه  و مختلق، 

Walsh, 2012: 157) داد مقی  افقزای   را پقذیر   رقابقت  توان و قدرت که داشته کاربرد(European 

Commission, 2011)شقود  نمی محق  سادیی به آن ساز  تجار  قابلیت اما ؛(Nikulainen, 2010: 

 بود. کرده تر پیچیده را همکار  جدید، ها  بنگاه آکادمی  نگاه به توجه با موضو  ای  .(513

 پقایلوت  و هقا  طراحقی  و  سقاز  نمونقه  و ازیق موردن هقا   تسقت   هقا  نقه یهز به دیگر چال 

 اعتماد عدم نداشت. کردن هزینه امکان و بود رو هروب مناب  محدودیت با جدید بنگاه .یشت یبازم

 صقنعتی  شقرکت  بقود  هشد باعث نیز جدید، محصو  تولید قابلیت به صنعتی شرکت اطمینان و

 توسقعه  فراینقد  در بقزرگ  چالشقی  شقرایط،  ایق   باشقد.  نداشقته  کردن هزینه به رغبتی چندان

 پرداخقت  ما را داخلی  ها تست  ها نهیهز» :یفت می ال، مورد جدید بنگاه بود. جدید محصو 

 و بقود  ازین مورد کمّی  ریی اندازه و ها تست اما ،بود کننده دلگرم و مثبت نیز ها جواب که کردیم

 دقیق    ها تست انجام برا  بودیم مجبور ما بودند. کیفی اتمی(، انرژ  )سازمان بومی  ها تست

 چنقی   نیقز  هقا  گاهبن دیگر «.بود پرهزینه بسیار که کنیم ارسا  کشور از خارج به را نمونه کمّی،

 بقه  توجه با را ها نهیهز ای  پرداخت خودشان، منظر از نیز صنعتی ها  شرکت داشتند. اعتقاد 

 .کردند می توصی، پرمخاطره مختل،، ها  ریس 

 بازاریقابی  و ناشقناخته  محصقو   بازارساز  چال  بود. جدید محصوالت بازار ،دیگر چال 

 طریق   از را خقود  کاالها  یخوب به صنعتی شرکت بود. صنعتی ها  شرکت از برخی دغدغه آن،

 و نداشقت  را پیشرفته فناور  کاال  تجربه اما فروخت می داشت؛ دسترس در که بازار ها  کانا 

 انجقام  را پیشرفته فناور محصو  بازاریابی و بازارساز  فرایند بود مجبور آن با مواجهه در اکنون

 ققبال  آنهقا  زیقرا  بودنقد  رو هروبق  چال  ای  با کمتر د و ب مورد مانند ها شرکت برخی البته دهد.

 .دفروختن یم را آن خود، توزی  شبکه در و کردند می وارد خارج از را کاال ای  مشابه

 تغییقرات  ال، مورد در مثا  برا  شد. می مشاهده موردها از هرکدام در نیز ها چال  برخی
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 بقرا   شقرکت،  آن جدیقد  مقدیران  و یذاشقت  تاثیر همکار  فرایند بر صنعتی شرکت مدیریتی

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

 کرده طی را محصو  توسعه فرایند از زیاد  بخ  آنها بود. طالیی فرصت ی  ای  ،جدید بنگاه

 مختلق،  خریداران به و تولید را ها دستگاه از زیاد  تعداد و کرده استفاده ،شرایط ای  از و بودند

 جبقران  بقرا   فرصقتی  دیگر اما ،بردند پی خود اشتباه به بعدها صنعتی شرکت مدیران .ختندفرو

 بود. شده خارج شانانحصار از آنها محصو  و نبود آن

 به ا  عالقه چندان که بود صنعتی شرکت نحصارا در فنی دان  قرارداد، طب  ب، مورد در

 شرکت آن در جادشدهیا فناور  عمال و نداشت مرتبط صنای  یا ها شرکت دیگر برا  ،آن توسعه

 فنقاور   ایق   از هقا  حقوزه  دیگقر  و رسقید  می شرکت آن به فقط نیز آن مناف  و بود شده حبس

 .بودند شده محروم

 عمیق   ققدر آن اختالفات ای  بود. آمده پی  زیاد  مالی اختالفات هم ج همکار  مورد در

 نقانویی  روغق   تولید دنبا  به خود و داد خاتمه طرفه  ی را همکار  جدید بنگاه سرانجام تا شد

 ققو   بقه  امقا  ؛شقد  خقودرو  روغق   دکننقدیان یتول با رقابت وارد و رفت نهایی کننده مصر  برا 

 و نقد ک رقابقت  دکننقدیان یتول دیگقر  بقا  و ییقرد  دسقت  در یخقوب  بقه  را بقازار  نتوانست خودش،

 در را خقود  مزیقت  مقا » یفت: یم ورشکستگی از بعد سا  چند جدید بنگاه مدیر د.ش ورشکست

 چقال   «.بقود  ما ورشکستگی سرآغاز ای  و شدیم روغ  دکنندهیتول و یذاشتیم کنار به فناور 

 از  بقی   توهمقات  یقا  ها تخمی  و (71 :1391 همکاران، و )بحرینی محور  مزیت بر تمرکز عدم

 و رشقد  فراینقد  دکننقده یتهد همقواره  (Wasserman, 2006) جدیقد  بنگقاه  توانقایی  مورد در اندازه

 است.  فناور ها  بنگاه توسعه

 رفق   و برجقام  ققرارداد  بقا  که یفت می هایی چال  از نیز د همکار  جدید بنگاه همچنی 

 دوبقاره  آنهقا  خریقدار  دولتقی  صنعتی ها  شرکت مدیران برخی و شده ایجاد آنها برا  ها تحریم

 شقده  استخراج کدها  (3) نگاره .اند کرده پیدا غربی ها  شرکت از نیازها تامی  به زیاد  اقبا 

 همکقار   بقر  اثریقذار  محقور   عوامقل  (4) نگقاره  در دهقد.  مقی  نشان را کلید   ها قو  نقل از

 جدیقد  محصو  توسعه فازها  از هرکدام در نانو فناور  جدید  بنگاه و صنعتی  شرکت راهبرد 

 و صنعتی ها  شرکت راهبرد  همکار  بر اثریذار محور  عوامل (5) نگاره در دهد. می نشان را

 ارائه اند؛ داشته وجود ساز  تجار  و توسعه کش،، فاز سه هر در که نانو فناور  جدید ها  بنگاه

 موردهقا،  از هرکقدام  نظقرات  نقطقه  بر تنیبم فازها از هرکدام ها  چال  (6) نگاره در است.  شده 

 است. شده ارائه



 21            ها و راهکارها ها  جدید فناور  نانو، چال  ها  صنعتی و بنگاه همکار  راهبرد  شرکت

 جدید های بنگاه و صنعتی های شرکت همکاری بر اثرگذار عوامل -(3) شماره نگاره

 ها قول نقل از شده استخراج نانو فناوری
کشففازدریهمکاربراثرگذارعوامل توسعهفازدریهمکاربراثرگذارعوامل سازیتجاریفازدراثرگذارعوامل

 اطمینانقابلیتباتولید .1

ساختویاورفنتوسعه .2
آموزشواندازیراهنصب، .3
تفامینمختلففمشکالتکاهش .4

 پشتیبانیوتجهیزات

تولیدخطبهنهاییمحصولورود .5
بفهمحصولورودوسازیتجاری .6

بازار
صنعتیمشکالتحلوخطایابی .7
توسففعهتففیمفنففیواحففداسففتقرار .8

صنعتیشرکتدرمحصول
همکفاریتعریفوهمکاریادامه .9

 جدید

شففرکتبففهجدیففدبنگففاهتبففدیل .11
 صنعتیتوانمند

شفرکتمحصفوالتسفبدتبدیل .11
بفامحصفوالتسفبدبفهصفنعتی
پیشرفتهفناوری

سفازیالمللفیبینقابلیتافزایش .12
همکفاریازبعدفناورجدیدبنگاه
 صنعتیشرکتبا

توانمنفدیبفاافزاییهمبهاعتقاد .13
 تولیدوساختبومی

مشففهودرقففابتیمزیففتایجففاد .14
 صنعتیشرکت

بازارپیشگامبهجدیدبنگاهتبدیل .15
صنعتیشرکتبازارپیشگامی .16
زنجیفرهدربنگاهبرتریابیجایگاه .17

 ارزش

وکارکسببلوغسطحافزایش .18
درجدیففدبنگففاهجایگففاهیارتقففا .19

 صنعتیشرکتارزشزنجیره

ورشدبقا،درهمکاریمتقابلاثر .21
 طرفینتوسعه

شفرکتیکبهجدیدبنگاهتبدیل .21
ازبعففدتوسففعهدرحففالتوانمنففد
 همکاری

بنگاهمحصولوفناوریپیشگامی .22
 جدید

شفرکتوجدیدبنگاهشدنتبدیل .23
 بازارپیشگامبهصنعتی

دربفاالترزنفیچانفهقدرتکسب .24
 هاشرکتسایرباهمکاری

 نانوییمحصوالتبازارتوسعه .25

محصفوالتبفاالتررقابتیمزیت .26
رقبففایبففهنسففبتجدیففدبنگففاه
 بازارتوسعهدرخارجی

طراحففی مففدیریتتففوانیارتقففا .27
 توسعه

بنگفاهدرمحوریشایستگیایجاد .28

همکاریدرمتقابلاعتماداحساس .1
 طرفینتوسطریسکازبخشیپذیرش .2

طرفینآمادگیسطوحارتقا .3
نانوستادازتسهیالتدریافت .4
اففزایشوریسککاهشدرنانوستادتاثیر .5

طرفیناعتماد
زمانبینیپیشعدموهاتستبودنبرزمان .6

هاآن
تسفتوگیفریانفدازههفایزیرساختنبود .7

 ایراندرنانویی

 ایراندرهاتستاستانداردهاینبود .8

 همکاریفرآیندحیندرمشترکتولیدپیش .9

محصفولتوسفعههفایتیمبیشترهمکاری .11
بنگاهوشرکت

ازصفنعتیشفرکتتوسفطفناوریاکتساب .11
جدیدبنگاه

بفهفنفاورینشفردرصنعتیشرکتنگرانی .12
بازارازرقبا

بنگفاهبهبازاروعملیاتیفنی،دانشسرریز .13
جدید

تجهیففزاتتولیففدسففاخت دانففشاکتسففاب .14
جدیدبنگاهتوسط

توسففعهتففیممیففاندراطالعففاتانتقففال .15
محصول

ازبفازارووکفارکسفبفنفی،دانفشسرریز .16
بنگاهبهشرکت

شفرکتبفهجدیدبنگاهازنانودانشسرریز .17
 صنعتی

بنگفاهبفاسفاختتواناییگذاریاشتراکبه .18
جدید

محصفولدسفتگاهسفاختبفهتیمیکمک .19
نهایی

کارشناسفانغیررسمیارتباطاتگیریشکل .21
 طرفین

ارتباطففاتبففهرسففمیهمکففاریتبففدیل .21
 تعاملیوغیررسمی

برجدیدبنگاهوصنعتیشرکتمتقابلتاثیر .22
 یکدیگر

هاتستمثبتجواب .23
بفهتولیفدخفطوفنیکاملاطالعاتارائه .24

جدیدبنگاه
شفرکتبفهنفانوفنفاوریغیررسمیانتقال .25

 صنعتی

حفیندرتولیفدوسفاختوفنفاوریتوسعه .26
همکاری

اطالعاتاشتراکخصوصدرضمنیتفاهم .27
 شرکت

سففرریزدرمحصففولتوسففعهتففیمتعامففل .28
دانش فناوری

داخلیبهخارجیکنندهتامیندرتغییر .29

جدیدبنگاهدرباتجربهانسانینیرویبهنیاز .1
درفنفاورینانوکارگیریبهکمآمادگیسطح .2

صنعتیشرکت
بفرایجدیدبنگاهفناوریسطحآمادگیعدم .3

شرکتبهفنیدانشارائه
جدیدبنگاهدرتولیدوساختآمادگیعدم .4
 صنعتیشرکتدربازارآمادگیمناسبسطح .5

 صنعتیشرکتسازمانیبلوغسطحعدم .6

شففرکتتجهیزاتففیتجربففیآمففادگیسففطح .7
 صنعتی

 صنعتیشرکتدرالزمهایزیرساختوجود .8

 صنعتیشرکتمداکارومناسبانسانیمنابع .9

 سازمانیبینهمکاریفرهنگنامناسبسطح .11

شفرکتتولیفدوساختباالیآمادگیسطح .11
صنعتی

نمونفهسفاختبفرایعملیاتیوفنیآمادگی .12
 واقعی

شفرکتدرسفاختسطحیارتقابهنیازمندی .13
 صنعتی

 طرفیندرساختوتوسعهدانشفقدان .14

فناورانهفنیدانشخریددقیقمشاورهبهنیاز .15
امتیفازثبفتوهمکفاریحقفوقیموضوعات .16

اختراع
قفراردادحقوقیموارددقیقتعیینناکارآمدی .17

 اولیه

انحصارهاوهامالکیتتعییندرناکارآمدی .18
موضففوعاتدرشفففافیتعففدمازنگرانففی .19

 حقوقی مالی

بنگفاهوحقوقحقبهدسترسیعدمازنگرانی .21
 جدید

 همکاریشروعدرصنعتیشرکتخریدتعهد .21

نهفادکمفکبفاجدیفدبنگفاهباارتباطایجاد .22
ایواسطه

محصفولتوسفعهشفافیتماموربیانیهارائه .23
صنعتیشرکتطرفازجدید

بففرایموردنیففازمهندسففیمشخصففاتارائففه .24
نهاییمحصوالت

جدیدبنگاهفناورانهتوانمندیبهاعتمادعدم .25
توسفعهالزمهفایتوانمنفدیبفهاعتمادعدم .26

صنعتیشرکتدرجدیدمحصول
ایجففادبففرخفارجیمحصففوالتنمونففهتفاثیر .27

همکاری
 همکاریبرایوکارکسبمدلفقدان .28

همکاریاجرایینقشهفقدان .29
جدیدبنگاهدربازاراستراتژینداشتن .31
ابتففداییمراحففلدرمتقابففلاعتمففادعففدم .31

همکاری
جدیدبنگاهدروکارکسباستراتژینداشتن .32
صنعتیشرکتدرفناوریمحدوددارایی .33
مففورددرمشففخصفنففاوریراهبففردوجففود .34
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 جدید

سففازمانیبلففوغسففطحافففزایش .29
 طرفین

ورففاهونفانووکفارکسبتوسعه .31
 اشتغال

 نانوییمحصولتولیدخطایجاد .31

فنفاوریجدیدبنگاهشگرفتاثیر .32
شففرکتتولیففدخففطتوسففعهدر

 صنعتی

رویجدیففدبنگففاهشففگرفتففاثیر .33
کلیففدیهففایشایسففتگیحففف 
 صنعتیشرکت

بفففهصفففنعتیشفففرکتتمایفففل .34
 فناورانههایفعالیتسپاریبرون

بفرایصنعتیشرکتمناسببازار .35
 نانوییمحصوالت

توسطکارآفرینیهایفرصترصد .36
 مشترکمحصولتوسعهتیم

تحقیففق،ازمراحففلهمففهانجففام .37
وتولیفدتفاسازیتجاریوتوسعه
وصفنعتیشرکتمدیریتبابازار

 جدیدبنگاههمکاری

استانداردسففازیدولففتحمایففت .38
 مصرف

 سازیتجاریفرایندشدنطوالنی .39

وحقفوقحقگاهیصنعتیشرکت .41
 کندنمیرعایتراجدیدبنگاه

شفرکتاولیفهمفوادتفامینزنجیرهدرتغییر .31
صنعتی

فکریمالکیتحقوق .31
بنگاهمحصولتوسعهتیمتوانمندیافزایش .32
زمانمروربهطرفیناعتمادایجاد .33
ساختحیندرفنیمشکالتراهبری .34
نانوفناوریآمادگیمشکالتراهبری .35
تولیدوساختآمادگیمشکالتراهبری .36
بنگفاهفناورانفهتوانمورددرتردیدمدیریت .37

جدید
همکاریحیندرموفقتولیدپیش .38
درتفاثیروصنعتیشرکتمدیریتیتغییرات .39

همکاری
قفراردادتغییروصنعتیشرکتراهبردتغییر .41

اولیه
محصفولانبفوهتولیفدهفایچالشمدیریت .41

 فناورانه

محصفوالتکفارکرداففزایشبودنمشهود .42
 نانویی

درآنمشفکالتواستانداردسفازیبفهنیاز .43
هاتست

درمشترکمحصولتوسعهزمانیمشکالت .44
 طرفین

وخففودهففایتوانمنففدیازطففرفینآگففاهی .45
همکار

 هاتستانجامبهستادکمک .46

مففورددرنگرانففیرفففعواعتمففادایجففاد .47
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 23            ها و راهکارها ها  جدید فناور  نانو، چال  ها  صنعتی و بنگاه همکار  راهبرد  شرکت

 جدید  بنگاه و صنعتی  شرکت همکاری بر اثرگذار محوری عوامل -(4) شماره نگاره

 جدید محصول توسعه فاز هر در نانو فناوری

محوریعوامل
یهمکاربراثرگذار
 کشففازدر

عواملکد
 فرعی

محوریعوامل
یهمکاربراثرگذار
 توسعهفازدر

 فرعیعواملکد

یمحورعوامل
یهمکاربراثرگذار

سازیتجاریفازدر

عواملکد
یفرع

هایمحدودیت
درکوشناخت
یکدیگرازطرفین
مشکالتو

همکاریتعامالت

11،25،26،
31،37،38،
41،45،46،

51،51

بیندانشیجریان
وصنعتیشرکت
جدیدبنگاه

11،13،14،15،
16،17،18،19،
24،25،26،27،

28،32،51

دانشییتواناارتقا
ودیجدبنگاهیفن

شرکتیتوانمندساز
رشیپذدریصنعت
درشرفتهیپیفناور

دیتولخط

1،2،3،6،7،
8،9،11،11،

12،14،15،
16،18،19،
22،23،24،
27،28،29،

36

دانشگاهینگاهارتقا
نگاهوجدیدبنگاه
صنعتیشرکتسنتی
نوآوریبه

3،2،48،59

جدیدبنگاهناتوانی
فنیدانشارائهدر

بهپاسخو
شرکتانتظارات

صنعتی

1،3،4،14،
28،31،32،
39،41،48

ونفساعتمادبهارتقا
توانمندیبهباور

طرفینبومی

29،31،33،34،
35،36،37،41،
42،47،49،53،

54،57

ومنابعییافزاهم
مکملهایقابلیت
وصنعتیشرکت
جدیدبنگاه

4،13،17،21،
21،31،32،

33

شرکتهایدارایی
)تجربه،صنعتی
تولید،تجهیزات

بالقوهآمادگیبازار،
فناوریکارگیریهب

وتولیدخطدرنانو
(شفافنیاز

2،5،6،7،8،
9،11،12،13،

14،15،23،
24،28،29،
33،34،35,

36،41

ها،تستنهیهز
دیتولشیپها،یطراح

7،8،9،23،38،
43

ندیفراکاملانجام
پرخطرودهیچیپا،یپو

جدیدمحصولتوسعه
5،31،31،37

ومشترکزبانایجاد
طرفینبینشیتکامل

1،11،21،21،
22،45

بازاریابیوبازارسازی
صنعتیشرکت

25،26،35

بازارازاطمینان
21،42،43،

44
عدم سکیرمدیریت
نانیاطم

2،12،39،41
غیرعادالنهتقسیم
همکاریمنافع

41

 و صنعتی های شرکت راهبردی همکاری بر اثرگذار محوری عوامل -(5) شماره نگاره 

 فاز سه در نانو فناوری جدید های بنگاه

 سازیتجاریفاز38کدوتوسعهفاز4،5،46کدوکشففاز52کد همکاریفرایندازستادحمایت

 همکاریقراردادبرد-بردوبهینهانجام
فاز34کد،توسعهفاز31،58کدکشف،فاز16،17،18،19،21کد

 سازیتجاری

لزوموجدیدمحصولتوسعهفرایندشدنطوالنی
 زمانبهینهمدیریت

فاز39کدوتوسعهفاز6،44،51،52کدوکشففاز54،55کد
 سازیتجاری

 سازیتجاریفاز41کدوتوسعهفاز55،56کدوکشففاز22کد واسطهنهادبرتاکیدلزوم

 توسعه فرایند در نانو جدید های بنگاه و صنعتی های شرکت همکاری راهکارهای .3-2

 جدید محصول

 را مختلفقی  و متنقو   راهکارهقا   ،هقا  چقال   رفق   بقرا   صنعتی ها  شرکت و جدید  ها بنگاه

 محصقو   توسقعه  به سرانجام متعدد،  ها چال  جودوبا  توانستند و کردند انتخاب ،مرورزمان به

 دیده مشترک زبان ایجاد برا  طرفی  در زیاد  تاکید همکار  شرو  در یابند. دست نانو جدید

 اهتمام و دقت با کردیم می تاکید همواره همکاران به» یفت: می ب مورد صنعتی شرکت شد. می

 .های جدید فناوری نانو در سه فاز های صنعتی و بنگاه : عوامل محوری اثرگذار بر همکاری راهبردی شرکت5جدول 
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 الزم، هقا   آزمای  و ها تست از بعد و نمایند دقت جدید بنگاه راهکارها  و نظرات نقطه به ویژه

 در ایرچقه » یفقت:  مقی  نیز ب جدید بنگاه «.شود اخذ الزم ییر  تصمیم و شده یفته دقی  نظر

 کاسقته  هقا  اخقتال   از بیشقتر،  تعقامالت  بقا  و زمان مرور به اما ،بود بسیار ها تن  همکار  شرو 

 بنگقاه  الق،،  همکار  مورد در «.طلبید می طرفی  از را زیاد  حوصله و صبر فرایند ای  شد. می

 دیگقر،  صقنعتی  هقا   شرکت به نسبت صنعتی، شرکت انسانی نیرو  ساختار» بود: معتقد جدید

 بقا  بزریقی  کتابخانه دارا  خود صنعتی شرکت در آنها بودند. پیشرفته ها  فناور  پذیرا  بهتر

 کتابخانقه  از تا شدند می تشوی  دائم همکاران و بودند مرتبط مراج  و مناب  آخری  به دسترسی

 کقرده  هموارتر ما با همکار  برا  را راه صنعتی، شرکت فضا  ای  کنند. استفاده بهتر و بیشتر

 بقا  بود مجبور و نداشت چندانی چاره صنعتی شرکت» که: بود معتقد نیز د همکار  مورد «.بود

 تعامقل  ایجقاد  بقه  مقیقد  را خود رو ای  از کند؛ برطر  را آشامیدنی آب مشکل پیشرفته، فناور 

 شقرکت  بقی   دانشقی  جریان جدید، محصو  به دستیابی راستا  در هدفمند تعامل «.بود کرده

 بقه  دسقتیابی  در تسری  باعث اعتماد، افزای  ضم  که بود کرده فراهم را جدید بنگاه و صنعتی

 هقا،  همکقار   توسقعه  بقرا   راهگشقا  کلیقد  خقود  اعتمقاد،  افزای  شد. می طرفی  مشترک زبان

 مقورد  در شقد.  مقی  آنها بی  دانشی جریان شدن تر یسترده و مشترک زبان به تر سری  دستیابی

 زمینقه  در ویقژه  بقه  ،صنعتی شرکت قدر یران و مختل، تجارب از ما» یفت: می جدید بنگاه ال،،

 بود. پذیر امکان سختی به صنعتی دستگاه ساخت آن، بدون که کردیم می استفاده دستگاه ساخت

 دادیقم.  مقی  ققرار  آنهقا  اختیار در را دستگاه فناورانه اطالعات خود، نوبه به نیز ما که است هییبد

 عمقل  در کنند. وفصل حل را آمد می پی  که مشکالتی توانستند می ما از مستقل خودشان دیگر

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

 هقا   زمینقه  در صنعتی شرکت امکانات و تجارب میان ای  در «.نبود آن از سوءاستفاده مورد در

 نقانو  فنقاور   و دانق   مبقانی  دیگر طر  از و شد می منتقل جدید بنگاه به بازار و تولید مختل،

 د.ش می تر روش  و تر شفا  صنعتی شرکت برا 

 توسقعه  مفهقوم  و همکار  به طرفی  بین  و درک تکامل باعث خود درون در فرایند ای 

 زمقان  رمقرو  بقه » یفقت:  می جدید بنگاه ،ب همکار  مورد در بود. شده مشترک جدید محصو 

 خقارجی،  کننقده  تقامی   یق   ماننقد  مقا  شقدند  متوجقه  کقم  کقم  و شد می منطقی ما از انتظارت

 دسقت  آن به فرایند ی  در توانیم می اما کنیم؛ ارائه جدید تولید خط دست، در کلید توانیم نمی

 متغیرهقای   و ابعقاد  همقه  در خود به اتکا  با تواند می صنعتی شرکت دیگر که فرایند  یابیم. 

 بعقد   جدیقد  هقا   محصو  مقدمه خود جدید، محصو  ای  حتی و دهد انجام نوآور  و تغییر

 ه با همکار  در صنعتی شرکت «.است شده ساخته بومی آن تولید پلتفرم همه زیرا ؛بود خواهد



 25            ها و راهکارها ها  جدید فناور  نانو، چال  ها  صنعتی و بنگاه همکار  راهبرد  شرکت

 بقودن،  بقومی  علقت  بقه  بلکقه  دارد کشقور  بقرا   مقاد   مناف  تنها نه فناور  ای » که: بود معتقد

 متفقاوت  متغیرهقا   بقا  آشقامیدنی  ها  آب دیگر یا سنگی  ذرات دیگر برا  تغییر قابل راحتی به

 «.است دیگر

 انجام را اطمینان عدم و ریس  مدیریت خوبی به فرایند ای  طو  در بودند توانسته طرفی 

 ج همکقار   مورد در صنعتی شرکت دهند. ادامه را همکار  مسیر پی  از بی  اعتماد با و داده

 شقد.  انجقام  هقا  تسقت  و فراینقدها  در اهق آن دانق   و ما تجربه با هم آن خوبی مدیریت» یفت: می

 جقایی  تقا  شقد  می بیشتر و بیشتر ما اطمینان و شده تر کم و تر کم ما  ها نادانسته ،زمان مرور به

 هقا   قابلیت و مناب  افزایی هم «.یافت خواهیم دست محصو  به زود  به بودیم مطمئ  دیگر که

 بهتقر  را دیگریکق  هقا   قابلیقت  طقرفی   زمقان  یذشقت  با شد. می بیشتر روز روزبه طرفی ، مکمل

 ماهیقت  بقه  توجقه  بقا  نمودنقد.  مقی  مدیریت را ها تن  و کردند می تعامل آن براساس و شناخته

 هقم  بینی پی   غیرقابل موضوعات (،Pandza & Holt, 2007: 347) آن ها  پیچیدیی و نانو فناور 

 نقانو  فنقاور   پیچیقدیی  شقد.  مقی  بینی پی  راهکارهایی آنها با متناسب باید و آمد می وجود به

 و دان  و کردند می کار باهم را متماد  ها  ساعت طرفی  رو ای  از بود؛ یسترده تعامل نیازمند

 نیقز  یکقدیگر  بقه  طقرفی   وابسقتگی  میقان  ایق   در شد. می مبادله ا  یسترده تجارب و اطالعات

 فنقی،  مشقکالت » یفقت:  مقی  ب مورد در صنعتی شرکت (.Zhang et al, 2016: 53) یافت افزای 

 سقطحی  هقا   ترک انباردار ، از بعد تولید  ها  لوله وقتی .بود آنها و ما برا  آموزش از سرشار

 و افتقادیی  دچقار  آنهقا،  نگهقدار   هقا   اهرم رو  بر ها لوله که دیگر مورد ی  در یا کردند پیدا

 فشقار  وجقود  بقا  امقا  بقود.  مقا  همکار  در ها تن  اوج بودند؛ شده غیرمعمو  و وار شکم انحرا 

 ای  در بیابیم. را مشکالت فنی دالیل و کنیم رصد را ها چال  توانستیم خوبی به باهم ما متعدد،

 تبقدیل  فنی تعامل برا  استانداردهایی به ها چال  و یرفتند سروسامان همکار  ها   روا میان

 جدیقد  محصقو   توسعه فرایند در عط، نقطه همکار ، استاندارد به چال  از تبدیل ای  شدند.

 دانق   و جدیقد  بنگاه یفن دان  توانایی  ارتقا باعث ظاهر در ایرچه تعامالت نو  ای  «.بود ما

 و نفقس  به اعتماد در یسترده توانمند  باعث دیگر، منظر از اما ،بود شده صنعتی شرکت فناور 

 مقدت  در مقا » یفقت:  مقی  ج همکقار   جدیقد  بنگاه بود. شده طرفی  در بومی توانمند  به باور

 صقدها  کقه  بقودیم  شقده  روغق   بقزرگ  شقرکت  یق   کننقده  تقامی   عنقوان  به دفعه ی  کوتاهی

 بقه  بنیقان  دان  بنگاه ی  از ما» یفت: می ب مورد جدید بنگاه «.کردند می کار او با کننده  یتوز

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

 همیقار   و همکقار   بقا  تواننقد  مقی  کقه  بودنقد  رسقیده  باور ای  به دیگر آنها «.کردیم می تولید

 را نقانو  پیشقرفته  فنقاور   بر مبتنی جدید محصو  توسعه پرخطر و دهیچیپ پویا، فرایند یکدیگر،
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 ما» یفت: می که ب مورد صنعتی شرکت قو  به برسانند. مقصود سرمنز  به و مدیریت خوبی به

 بقرا   جدیقد  پقروژه  تعریق،  بقه  اققدام  صوتی، عای  ها  لوله محصو  توسعه در موفقیت از بعد

 بسقیار  مقدت  در هسقتیم  مطمقئ   و کقردیم  یرم آب ها  لوله به اکسیژن یاز نفوذ از جلوییر 

 هقا   نمونقه  بقا  تواند می راحتی به که محصولی یافت. خواهیم دست جدید محصو  به تر ، کوتاه

 بقه  خقود  دسترسقی  بقه  توجقه  بقا  صقنعتی  ها  شرکت «.نماید رقابت پیشرفته کشورها  تولید

 و مدیریت را بازاریابی و بازارساز  فرایند جدید بنگاه کم  با توانستند خوبی به بازار، ها  کانا 

 بقر  مبتنقی  فازها از هرکدام راهکارها  (7) نگاره در نمایند. ارائه را خود محصوالت و دهند انجام

 و هقا  چقال   خالصه (3) شکل در .است شده ارائه شده، مطالعه موردها  ازی   هر نظرات نقطه

 .است شده ارائه جدید محصو  توسعه فرایند طی ،راهکارها

 فناوری جدید های بنگاه و صنعتی های شرکت همکاری های چالش -(6) شماره نگاره

 جدید محصول توسعه فرایند در نانو

فاز
 

 ه د ج ب الف موردهاها/چالش

ف
کش

 

هایچالشویکدیگرازصنعتیشرکتوجدیدبنگاهدرکوشناختهایمحدودیت
 اولیهاعتمادهایعدموتعامل

* * * * * 

درصنعتیشرکتانتظارباتطبیقعدموفنیدانشارائهدرجدیدبنگاهبالفعلناتوانایی
 فنیدانشدستدرکلیداخذ

* * * * * 

هایپیچیدگیبهنسبتانگاریسادهوسازیتجاریفرایندبهجدیدبنگاهآکادمیکنگاه
 نانوسازیتجاریوتولیدفنی،فناورانه،

* - * - - 

عه
وس
ت

 

 * * - * * الزمهایزیرساختوهاطراحیپیشها،تستهزینه

 -- -**جدیدمحصولتوسعهفرایندشدهبینیغیرپیششدنطوالنی

 * * * * * نوآوریبهصنعتیشرکتسنتینگاه
ی
جار
ت


ی
ساز

 

 * * * * * تولیدپیشهایهزینه

 * * * * * جدیدمحصولازبازارشناختعدمعلتبهبازارسازیهایهزینه

 - * - * - صنعتیشرکتارزشزنجیرهتامینبرایجدیدبنگاهدرالزمامکاناتنبود

 - * * - * دانشایجاددرسهمبامتناسبمنافعتقسیم

 .استموردایندرنظراعالمعدممعنیبه-عالمتوموردنظرچالشبهشرکتیابنگاهاشارهمعنایبه*عالمت
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 هاوادامههمکاریشرکتصنعتیوبنگاهجدیدفناورینانوراهکارهایرفعچالش

 فازکشف فازتوسعه سازیفازتجاری

 شرکتصنعتیوبنگاهجدیدفناورینانوطیفرایندتوسعهمحصولجدیدیهمکاریهاچالش

 مدیریتریسک عدماطمینان
 بازارسازیوبازاریابیشرکتصنعتی

 جریاندانشیبینشرکتصنعتیوبنگاهجدید
 وباوربهتوانمندیبومیدرطرفیننفساعتمادبهارتقا

 ایجادزبانمشترکوتکاملبینشیشرکتصنعتیوبنگاهجدید
 هایمکملطرفین،ارتقاتواناییدانشفنیبنگاهافزاییمنابعوقابلیتهم

 جدیدوتوانمندسازیشرکتصنعتیدرپذیرشفناوریپیشرفتهدرخطتولید
  برفناوریپیشرفتهنانووپرخطرتوسعهمحصولجدیدمبتنیدهیچیپانجامکاملفرایندپویا،

 هایشناختودرکبنگاهجدیدوشرکتصنعتیازیکدیگرومشکالتتعامالتیمحدودیت
 ناتوانیبالفعلبنگاهجدیددرارائهدانشفنیوعدمتطبیقباانتظارشرکت

 شدنغیرمنتظرهصنعتیدراخذکلیددردستدانشفنی،طوالنی
 نگاهآکادمیکبنگاهجدیدبهتوسعهمحصولجدید،فرایند

 انگارینسبتبهپیچیدگیسازیوسادهفرایندتجاری
 ینانوسازیتجارفناورانه،فنی،تولیدو

 تولیدها،پیشها،طراحیهزینهتست
 نگاهسنتیشرکتبهنوآوری
 درتوسعهفناورییرغبتیب

 فناوری جدید های بنگاه و صنعتی های شرکت همکاری راهکارهای -(7) شماره نگاره

 جدید محصول توسعه فرایند در نانو

هدجبالف موردهاها/چالشفاز

ف
کش



*--**هدفمندمدتطوالنیتعامالت
*****هااطمینانعدممدیریت

-****جدیدبنگاهوصنعتیشرکتبینشیتکاملومشترکزبانایجاد

عه
وس
ت



*****جدیدبنگاهوصنعتیشرکتبیندانشیجریان
-*-**هاریسکمدیریت

*****طرفیننفساعتمادبهارتقا
*****طرفینمکملهایقابلیتومنابعافزاییهم

ی
جار
ت


ی
ساز



*****صنعتیشرکتبازاریابیوبازارسازی
*****نانوپیشرفتهفناوریبرمبتنیجدیدمحصولتوسعهپرخطروپیچیدهپویا،فرایندکاملانجام

*****تولیدخطدرپیشرفتهفناوریپذیرشدرصنعتیشرکتتوانمندسازی
*****بنگاهفنیدانشتواناییارتقا
*****طرفیندربومیتوانمندیبهباور

استموردایندرنظراعالمعدممعنیبه-عالمتونظرموردراهکاربهشرکتیابنگاهاشارهمعنایبه*عالمت

 جدید های بنگاه و صنعتی های شرکت همکاری راهکارهای و ها چالش -(3) شکل

 جدید محصول توسعه فرایند طی نانو فناوری
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 فرجام

 فناور  جدید ها  بنگاه و صنعتی ها  شرکت همکار  راهکارها  و ها چال  به پژوه  ای  در

 در اصقلی  سقهم  دو پقژوه   ایق   شقد.  پرداخته مشترک جدید محصو  توسعه فرایند طی نانو

 دهقد  مقی  نشقان  مقالقه  سهم نخستی  .دارد اصلی مشارکت دو تحقی  ای  دارد. تحقی  پیشینه

 نیقرو   و تجقارب  دارایی، اندازه، در طرفی  تقارن عدم دلیل به نه همکار  ها  چال  از بخشی

 ترکیقب  یقردد.  بقازمی  جدیقد  محصقو   توسقعه  بقرا   همکقار   پیچیده ماهیت به بلکه انسانی،

 جدیقد،  محصقو   توسقعه  منظقور  بقه  همکقار   شقده  باعقث  متفقاوت،  هقا   ماهیقت  بقا  ها چال 

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

 از صقنعتی  شقرکت  و جدیقد  بنگقاه  شقناخت  عدم از عبارتند همکار  ها  چال  از برخی

 نققوآور ، بقه  صقنعتی  شققرکت سقنتی  نگقاه  و جدیققد بنگقاه  دانشقگاهی  نگققاه تفقاوت  و یکقدیگر 

 تولیقد  انگقار   سقاده  آن، هقا   هزینه و ها پیچیدیی و جدید محصو  توسعه فرایند شدن طوالنی

 منقاف   تقسقیم  در عقدالتی  بی ها، اطمینان عدم و ها ریس  پیشرفته، فناور  بر مبتنی محصوالت

 مشقارکت  دیگقر.  ها  حوزه به فناور  توسعه به صنعتی شرکت رغبت عدم و همکار  از حاصل

 عقدم  کقاه   باعقث  زمقان  مقرور  به باال، انگیزه با همکار  در مداومت دهد می نشان تحقی  دوم

 مثا  برا  شد. خواهد همکار  طرفی  در جدید محصو  توسعه ماهیتی ها  ابهام رف  و تقارن

 بیقن   و افتقه ی ارتقا صنعتی و فنی عملیاتی، بین  به صر ، دانشگاهی نگاه از جدید بنگاه نگاه

 بهبقود  پیشقرفته  هقا   فنقاور   بقر  مبتنقی  نوآورانه رویکرد  به سنتی نگاه از نیز صنعتی شرکت

 طقرفی ،  در بقومی  توانمنقد   بقه  بقاور  و نفقس  اعتمادبقه  یسقترده   ارتقا میان ای  در یابد. می

 پقذیرش  در صقنعتی  شقرکت  توانمند  افزای  و فنی دان  تولید در جدید بنگاه توانمندساز 

 ایجقاد  یکقدیگر،  از بقازیگران  یقادییر   و یسترده دانشی جریان تولید، خط در پیشرفته فناور 

 پرخطقر  و پیچیده سخت، پویا، فرایند دش باعث جدید  بنگاه و صنعتی شرکت بی  مشترک زبان

  د.شو محق  طرفی  تنگاتن، همکار  طی نانو فناور  جدید محصو  توسعه

 فراینقد  در یکقدیگر  از بقازیگران  یقادییر   بقه  تقوان  می شده ایجاد راهکارها  تری  مهم از

  ارتققا  جدیقد،  هقا   بنگقاه  و صقنعتی  هقا   شرکت مشترک زبان ایجاد و جدید محصو  توسعه

 فنقاور   پقذیرش  در صقنعتی  شقرکت  و فنقی  دانق   ارائقه  در نقانو  فنقاور   جدید بنگاه توانایی

 و فنقی  عملیقات  نگقاه  بقه  نقانو  فناور  جدید بنگاه آکادمی  نگاه تغییر تولید، خط در پیشرفته

 پیچیقده،  سقخت،  فراینقد  کقردن  طقی  فنقاور ،  توسعه به صنعتی شرکت بین  تغییر و صنعتی

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

 بقه  بقاور  و بقاال  نفقس  اعتمادبه یسترده  ارتقا باعث راهکارها ای  مجمو  کرد. اشاره بازاریابی و
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 در جدیقد،  محصقو   توسقعه  فراینقد  از بعد آن آثار که شد طرفی  از ی  هر در بومی توانمند 

 بهقا،  یقران  راهکارها  ای  است. مشاهده  قابل بیشتر توانمند  و جسارت با وکارها کسب توسعه

 هقا   فناور  رسیده نتیجه به موف  ها  نمونه وجود و داده بهبود نیز را کشور وکار کسب فضا 

 .یذاشت خواهد و یذارده مختلفی اثرات حوزه ای  نفعان ذ  از وسیعی طی، در بومی،

 راهبردی های توصیه

 جدیقد  هقا   بنگقاه  و صقنعتی  هقا   شقرکت  همکقار   در راهکارها و ها چال  اهمیت به توجه با

 دقیق   ابعاد از همکار  اصلی بازیگران بیشتر شناخت ،پژوه  ای  توصیه ی نخست ،نانو فناور 

 الزم و بقوده  متعدد   ها چال  با همراه باال، هزینه با مدت یطوالن فرایند ای  است. فرایند ای 

 بقا  راهکارهقا  تقویقت  و ها چال  کاه  جهت در را خوی  کردار و رفتار همکار  طرفی  است

 دولقت  رسد می نظر به ند.کن متمرکز (195 :1392 همکاران، و )زالی حداکثر  اشتیاق و انگیزه

 تقارن عدم از ناشی ها  چال  کاه  برا  ویژه به را خود تالش تمام باید یذار سیاست نق  در

 بقا  آن رابطقه  و فنقاور   حقوزه  وکقار  کسب فضا  پیرامون توصیه دومی  نماید. متمرکز طرفی 

 اکوسیسقتم  هرچه است. آن در (155 :1394 همکاران، و )نائینی فعا  نهادها  و ثروم بازیگران

 محصقو   توسعه  ها چال  و ابهامات ،باشد داشته بیشتر تطاب  محیط و بازار با فناور  توسعه

 بازیگران نق  کلید  نکته اما رسید. خواهد نتیجه به بیشتر همکار  راهکارها  و کمتر جدید

 بقه  هقرکس  البته که است وکار کسب فضا  ساز  بهینه و ها چال  ساز  حداقل دهی تطبی  در

 از زیقاد   بخق   ویرنقه  دکنق  اقدام نیز خوی  نق  بهینه  ایفا به باید خود توانمند  فراخور

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

 منابع
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 .225-241 :54شماره  ،نوزدهمسا  
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