چکیده
چگونگی بهرهمندی شرکتهای صنعتی از فناوریهای پیشرفته نقش مهمی در ادبیات
مدیریت پیدا کرده است .شرکتهای صنعتی علیرغم مزایای مشخص در منابع ،تجربه
و دانش بازار ،الزم است برای افزایش مزیتهای رقابتی خود از فناوری پیشرفته
استفاده نمایند .به این منظور چگونگی همکاری شرکت صنعتی با بنگاه جدید فناوری
نانو به منظور توسعه محصول جدید و تغییرات نقش آن در فرایند همکاری مورد
بررسی قرار گرفت .این تحقیق به مطالعه موردی طوالنیمدت ششساله پنج همکاری

تکامل نقش شرکت صنعتی در طی
همکاری با بنگاه جدید فناوری نانو در
فرایند توسعه محصول جدید

بین شرکتهای صنعتی با بنگاههای جدید فناور نانو که منجر به تولید محصول جدید
نانو شده؛ پرداخته است .سهم این تحقیق در سه بخش قابلارائه است .اول اینکه
بهرهمندی شرکتهای صنعتی از فناوری پیشرفته بنگاههای جدید فناوری نانو ،نیازمند
یک فرایند تعاملی طوالنیمدت است تا مبتنی بر همافزایی قابلیتهای فناورانه بنگاه
ازیکطرف و همچنین منابع و قابلیتهای شرکت صنعتی از طرف دیگر ،فرایند توسعه
محصول جدید طی گردد .دوم اینکه الزمه بهرهمندی شرکتهای صنعتی از فناوریهای

محمدعلی بحرینی زارج

دانشجوی دکتری کارآفرینی ،دانشگاه

پیشرفته ،انعطافپذیری آنها در ساختارها و راهبردهای همکاری است .سوم اینکه

تهران

تبدیل به یک «راهبر فرایند توسعه محصول جدید» شده و سپس بعد از شفاف شدن

علی مبینی دهکردی(نویسنده مسئول)

نقش شرکت صنعتی از یک «درخواست کننده فناوری» در ابتدای همکاری بهمرورزمان

ابعاد فناوری و تولید محصول جدید ،به یک خریدار محصول/خدمات فناوری پیشرفته
تبدیل میشود .این مطالعه تصویر مناسبی از همکاری شرکتهای صنعتی با بنگاه
جدید فناوری نانو برای محققین ،مدیران شرکتهای صنعتی و سیاستگذاران ارائه
میکند.

کلید واژه:
نقش شرکت صنعتی ،بنگاه جدید ،فناوری نانو ،همکاری ،توسعه محصول جدید.

مقدمه
محققین مختلف چالشهای روبرو شدن شرکتهای صنعتی با فناوریهای پیشرفته و
نوآوریهای جدید را مورد بررسی قرار دادهاند [ 1و  .]2شرکتهای صنعتی معموالً
پایبند و درگیر شبکه ارزش فعلی و موجود خود بوده و بهسختی آن را تغییر میدهند.
سطح افکار و کردار آنها در پارادایمهای فناورانه موجود خود تعریف شده و معموالً

bahreini@ut.ac.ir

دانشیار دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه
تهران

نیما حیرتی

mobini@ut.ac.ir

 . Newcastle businessاستادیار
school
n.heirati@qmul.ac.uk

محمدرضا میگونپوری

استادیار دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه
تهران
meigounpoory@ut.ac.ir

کمتر به فضای متفاوت از پارادایم متداول و جاری در حوزه صنعتی خود میاندیشند
[ .]3این در حالی است شرکتهای صنعتی با مسائل و مشکالت مختلفی روبرو هستند
که بسیاری از آنها بالقوه توسط فناوریهای جدید قابلحل هستند .اما پایبندی آنها
به پارادایمهای فناوریهای فعلی خود ،باعث شده اغلب نتوانند فرایند تطبیق خود با
تغییرات فناوری را مدیریت کرده و دچار شکست شدهاند؛ ازاینرو الزم است شرکتهای صنعتی همواره توجه روزافزونی به نوآوری
داشته تا تازهواردان به بازار نتوانند آنها را به لبه پرتگاه برسانند [ .]4به این منظور شرکتهای صنعتی نیازمند ایجاد همکاری با
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توسعهدهندگان فناوری ازجمله بنگاههای فناور هستند [ .]1اما معموالً اغلب آنها توجه کمتری به همکاری با بنگاههای فناور میکنند و
بیشتر درگیر موضوعات روز خود هستند [.]5
همکاری شرکت صنعتی با توسعهدهندگان فناوری نیز پیچیدگیهای خاص خود را دارد .ازیکطرف موقعیت شرکت صنعتی و بنگاه جدید
در سیستم نوآوری و همچنین امکانات در دسترس و محدودیتهای پیش روی آنها بسیار متفاوت از یکدیگر است [ ]6و از طرف دیگر
فرهنگ ،ساختار و چگونگی تصمیمگیری و همچنین ابعاد و نوع صنعت آنها نیز متفاوت است [ .]7این در حالی است که بخش زیادی از
دانش موردنیاز حل مسائل شرکتهای صنعتی ،ضمنی است و خود آنها یا بنگاههای جدید هیچکدام بهتنهایی همه اجزاء موردنیاز حل
آنها را ندارند [ .]8پیشینه تحقیق نشان می دهد که همکاری شرکت صنعتی و بنگاه جدید پویا بوده و در طول زمان تغییرات متعددی در
ابعاد مختلف پیدا میکند و طرفین همکاری نیازمند شفافیت در انتظارات ،نقشها و چگونگی درگیر بودن آنها در فرایند تکاملی مشترک
[ ]9بهمنظور توسعه محصول جدید هستند .ازنظر شرکت صنعتی ،همکاری ،بهمنزله دسترسی به قابلیتهای فناورانه بنگاه جدید است.
علیرغم اهمیت «همکاری بهمنظور توسعه محصول جدید» و رغبت اکثر ژورنال های معتبر مدیریت و کارآفرینی ،به تحقیقات مرتبط با آن،
در اغلب مطالعات ،فرایند توسعه محصول جدید در چارچوب درونی مرزهای یک سازمان بررسی شده و تحقیقات محدودی فرایند
توسعه محصول در همکاری را بررسی کردهاند [ .]10همچنین مطالعات اندکی ،کالبد شکافانه ،فرایند همکاری شرکت صنعتی با بنگاه
جدید فناور در طی فرایند توسعه محصول جدید را مورد تحقیق قرار دادهاند .این در حالی است که ادبیات عالقهمند به دادههای تاریخی
و مشروح چگونگی شروع و ادامه همکاری شرکت صنعتی با بنگاه جدید است .همچنین چگونگی توسعه محصول جدید در همکاری
شرکت صنعتی در ابعاد بزرگ با بنگاه جدید در ابعاد کوچک (همکاری نامتقارن) موردعالقه محققین است [.]11
علیرغم اهمیت فناوری نانو بهعنوان ارائه دهنده راهکارهای فناورانه و افزایش دهنده توان رقابتپذیری شرکت صنعتی [،]12-14
تحقیقات محدودی به همکاری شرکت صنعتی و بنگاه جدید نانو در طی توسعه محصول جدید و مدیریت ارتباطات بین آنها پرداختهاند.
برای پر کردن بخشی از شکاف چگونگی همکاری شرکت صنعتی و بنگاه جدید فناوری نانو در طی فرایند توسعه محصول جدید ،تمرکز
بر تغییرات نقش شرکت صنعتی در طی همکاری انجام شد .هدف اصلی تحقیق این بود که نقشهایی که شرکت صنعتی در طی فرایند
همکاری بهمنظور توسعه محصول جدید در مراحل مختلف ایفا میکند؛ شناسایی شده و تکامل آنها در فرایند همکاری مورد واکاوی
قرار گیرد .بدیهی است که با توجه به اینکه فناوری نانو از پیچیدگی باالیی [ ]15برخوردار است؛ نقشهای شرکت صنعتی در طی فرایند
دستخوش تغییراتی میگردد که یافتن آن هدف این تحقیق به شمار میرفت.
این تحقیق سه سهم اصلی در ادبیات مدیریت دارد .سهم اول اینکه ایجاد و توسعه ارتباطات بین شرکت صنعتی و بنگاه جدید فناوری
نانو که بر اساس «مسئله شرکت صنعتی – راهحل بنگاه جدید» شکل گرفته؛ نشان میدهد بهرهمندی شرکتهای صنعتی از فناوری
پیشرفته بنگاههای جدید فناوری نانو ،نیازمند یک فرایند تعاملی طوالنیمدت است تا مبتنی بر همافزایی قابلیتهای فناورانه بنگاه جدید از
یکسو و همچنین منابع و قابلیت های شرکت صنعتی از سوی دیگر ،فرایند توسعه محصول جدید طی گردد« .فرموالسیون پیشنهادی
اولیه بنگاه جدید نانو» برای حل مسئله ش رکت صنعتی صرفاً یک تخمین هوشمندانه اولیه بنگاه جدید بر اساس دانش دانشگاهی آنهاست
که نیازمند تعامل تنگاتنگ و مداوم بنگاه جدید نانو با عقبه علمی و شرکت صنعتی با نگاه تجربی است تا بهمرورزمان با همافزایی یکدیگر
تکامل یافته و تبدیل به یک راهحل واقعی و عملیاتی برای به کارگیری در فرایند تولید شرکت صنعتی شود .شکاف قابلمالحظهای بین
پیشنهادهای اولیه بنگاه جدید با راهحل موردنظر شرکت صنعتی برای بهکارگیری آن در «فرایند تولید» خود وجود دارد [ ]16که فقط طی
تعامل طوالنیمدت با همافزایی دانش فناوری بنگاه جدید و تجربه و منابع و قابلیتهای شرکت صنعتی قابل رفع است .سهم دوم تحقیق
این است که شرکت صنعتی در حین همکاری بایستی هوشمندانه روال ها ،ساختارها و راهبردهای شرکت خود را در راستای هدف
توسعه محصول جدید بازآرایی کرده تا به نتیجه نهایی دست یابد .بدون انعطافپذیری الزم [ 1و  ]2و با ساختارها و روالهای معمول
شرکت های صنعتی ،دستیابی به توسعه محصول جدید فناوری نانو بهسختی امکان پذیر است .سومین سهم تحقیق این است که نقش
شرکت صنعتی از یک «درخواست کننده فناوری» در ابتدای همکاری بهمرورزمان تبدیل به یک «راهبر فرایند توسعه محصول جدید» شده
و سپس بعد از شفاف شدن ابعاد فناوری و تولید محصول جدید ،به یک خریدار محصول/خدمات فناوری پیشرفته تبدیل میشود .در
شروع همکاری شرکت صنعتی بیشتر شبیه یک مشتری فناوری است و عالقه مند است با خرید آن بتواند در خط تولید خود استفاده
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نماید .اما نکته این است که فناوری قابلاستفاده ای برای شرکت صنعتی در بنگاه جدید فناوری نانو وجود ندارد؛ بلکه بیشتر یک ایده است
که در سطح آزمایشگاهی جواب داده است تا یک دانش فناوری به معنای واقعی ،که قابل استفاده در صنعت باشد .با توجه به نیاز شرکت
صنعتی به فناوری و توان بالقوه بنگاه جدید در توسعه فناوری موردنیاز شرکت صنعتی ،بهمرورزمان نقش شرکت به یک «راهبر فرایند
توسعه محصول جدید» نزدیک میشود و تالش میکند با همافزایی تجارب و امکانات خود و عقبه علمی و فناوری بنگاه جدید در راستای
حل مسئله خود به راه حل موردنظر دست یابد .در این فرایند طوالنیمدت ،بنگاه های جدید فناوری نانو توانستند با تکیه بر تواناییهای
دانشی خود و با راهبری شرکت صنعتی و با استفاده از منابع ،تجربه و قابلیتهای آنها ،فناوری موردنظر را توسعه و آزمونهای
مختلف موردنیاز را طی نمایند .بعد از قابلقبول بودن نتایج تست ها و انجام مراحل مختلف پذیرش فناوری در خط تولید شرکت صنعتی
و شفاف شدن همه ابعاد فناوری و تولید محصول جدید ،معموالً شرکت های صنعتی به یک خریدار محصول/خدمات فناوری پیشرفته
تبدیل میشوند و بنگاه های جدید در نقش تأمین کننده بخشی از زنجیره ارزش شرکتهای صنعتی قرار میگیرند و تأمین کننده انبوه
خدمات یا مواد موردنیاز شرکتهای صنعتی در زنجیره ارزش آنها خواهند بود .همانطور که دیده میشود نقش شرکت صنعتی
بهعنوان پذیرنده فناوری [ ،]1به نقشهای مختلفی در طی فرایند توسعه محصول قابل بیان است .در ادامه بهمرور پیشینه تحقیق پرداخته
و سپس روش تحقیق ارائه شده است .بعدازآن نیز به بحث و بررسی در مورد یافتهها و نتایج و سپس کاربردهای تئوریک و مدیریتی
تحقیق و همچنین پیشنهاد مطالعات آینده پرداخته شده است.

 .1مرور پیشینه تحقیقات

 .1 .1توسعه محصول جدید
توسعه محصول جدید یک دسته فعالیت است که از شناسایی یک فرصت بازار شروع شده و تا تولید و فروش ادامه مییابد [.]17
محققین عوامل کلیدی موفقیت در فرایند توسعه محصول جدید را بررسی و به مواردی مانند جهتگیری مناسب به بازار ،مشتری محور
بودن ،تعریف سریع پروژه و محصول ،ارائه و روانه سازی بهموقع محصول در بازار ،توجه به ساختار سازمانی مناسب و پشتیبانی
مداوم مدیریت سازمان اشاره کرد .توسعه محصول جدید برای هر بنگاه حیاتی است .بهویژه برای فناوریهای پیشرفته که عمر
محصول آنها بسیار کمتر از محصوالت با فناوری پایین است .از طرف دیگر نرخ باالی شکست توسعه محصول جدید ،آن را پرخطر
کرده و ازاین رو محققین مختلفی رویکرد همکاری را در توسعه محصول جدید توصیه میکنند تا طرفین همکاری با دسترسی یا جذب
منابع مختلف بتوانند توسعه محصول خود و نتایج تجاریسازی آن را ارتقا داده و خطرات و هزینهها را با یکدیگر به اشتراک بگذارند
[.]18

 .2 .1همکاری در توسعه محصول جدید
تحقیقات تجربی نشان داده که راهبرد همکاری ،نوآوری و در نتیجه توسعه محصول جدید را افزایش میدهد .همکاری الزمه موفقیت

شرکتها است و راهی برای غلبه بر محدودیتهای منابع و دسترسی به منابع وسیعتر ،استعدادهای مدیریتی و قابلیتهای عقالنی است.
بهویژه نوآوری فناورانه در بنگاههای جدید ،بهشدت وابسته به گسترش ارتباطات کسبوکاری است که اثر مستقیم مثبت بر خروجی
نوآوری دارد .این ارتباطات نهتنها سازوکار مهمی برای دسترسی به دانش موردنیاز نوآوری را فراهم میکند؛ بلکه خود نیز میتواند
ایجاد کننده نوآوری باشد [ .]8حتی تعامل و همکاری بنگاهها با دیگر سازمانها ،جهت و نتایج فرایند نوآوری و توسعه محصول جدید را
تعیین میکند .توسعه محصول جدید در طی همکاری بین سازمانی از طریق به اشتراکگذاری ایدهها ،دانش ،تجربه و فرصتها است.
منظور از همکاری در فرایند توسعه محصول جدید ،اغلب شامل ارتباطات نزدیک بین سازمانی برای تقویت دانش و افزایش قابلیتها و
توانایی بنگاه جدید فناوری نانو و شرکت صنعتی برای توسعه محصول جدید است .این ارتباطات میتواند در ردههای مختلف سازمانی
و بین بازیگرانی در سطوح گوناگون باشد .در بنگاه جدید معموال یک یا چند نفر ،درگیر فرایند بوده اما در شرکت صنعتی به علت تعدد و
تنوع افراد ،طیف وسیعی از نیروی انسانی مرتبط با فرایند توسعه محصول جدید خواهند بود .ازاینرو ارتباطات افراد بنگاه جدید
می تواند با افراد مختلف شرکت صنعتی اعم از مدیران ،طراحان صنعتی ،مهندسین ،سازندگان ،کارکنان بازاریابی و فروش و دیگران در
شرکت صنعتی باشد.
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در هر حال ،همکاری با توسعهدهندگان فناوری مانند بنگاههای جدید فناور ،ضرورت موردنیاز شرکتهای صنعتی برای کسب ارزش
اقتصادی است [ .]1اما آنها توجه کمتری به همکاری با دیگر بنگاهها میکنند [ .]5بنگاههای کوچک نیز مشروعیت و اعتبار الزم و
همچنین داراییهای مکمل مانند ساخت ،بازاریابی ،تأمین مالی و دیگر منابع موردنیاز تجاریسازی را میتوانند در همکاری با شرکت
بزرگ فراهم کنند .نکته کلیدی در همکاری این است که دانش مسائل و راهکارهای آن اغلب ضمنی است و نه بنگاه جدید و نه شرکت
صنعتی هیچکدام همه اجزاء موردنیاز برای حل آنها را ندارند [ .]8این در زمانی که پارامتر مهم فناوری هم در همکاری نقش کلیدی
داشته باشد؛ بهویژه فناوری نانو که خود از پیچیدگی باالیی [ ]15برخوردار است؛ موضوع را بسیار متمایزتر کرده است.

.3 .1انگیزه ها ،موانع و ملزومات همکاری
در مورد انگیزه توسعه محصول در همکاری دالیلی مانند کاهش هزینه ،دسترسی به بازار ،دسترسی به ابزار توزیع ،دسترسی به
فناوریهای جدید ،یادگیری دانش ضمنی ،اقتصاد مقیاس ،دسترسی به ادغام عمودی ،تغییرات محیطی ،متنوع سازی ورود به
کسبوکارهای جدید ،بازسازی و بهبود کارایی ،به اشتراکگذاری هزینهها و جذب منابع ،توسعه منابع ،کاهش ریسک ،توسعه
استانداردها ،کسب مزیت رقابتی ،چیرگی بر محدودیتهای قانونی ،افزایش مشروعیت و ایجاد ارزش ذکر شده است .بنگاه جدید و
شرکت صنعتی به علت موقعیتها ،امکانات و محدودیتهای متفاوت ،از انگیزههای متمایزی نیز برخوردارند .مرور مطالعات نشان
میدهد که در کنار انگیزهها ،چالش های همکاری توسعه محصول جدید نیز پیچیده است و بهشدت نیازمند توسعه نظری است [ .]10در
زمینه فناوری ،جلوگیری از نشت تجارب و دانش حیاتی بنگاه جدید ،یک محدودیت اساسی محسوب میشود .همچنین محدودیتهای
هزینهای ،سرعت و بهرهوری نیز حائز اهمیت است .توسعه محصول جدید در همکاری ممکن است با هزینه بیشتر ،با سرعت و راندمان
کمتر و مشکالت بیشتر مدیریتی نسبت به توسعه محصول جدید انفرادی باشد اما اگر بهخوبی مدیریت شود؛ منافع آن پررنگتر از
مشکالت است .اگر همکاری بهخوبی سازماندهی و ساختاردهی شود؛ بالقوه اثر مثبتی بر موفقیت نوآوری و توسعه محصول جدید
دارد؛ اما بایستی بر مخاطراتی مانند فرهنگ متفاوت ،رفتارهای غیرمتناسب ،منابع و استعدادهای ناهمسان و گاهی همپوشانی رقابتی
غلبه کنند .از طرف دیگر ابهامهای پیشآمده را نمیتوان پیشاپیش تعریف و شفاف کرد .ازاینرو سرمایهگذاری اولیه در پروژه توسعه
محصول جدید حیاتی است و ابهامات و عدم اطمینانها در یک فرایند تکاملی با تغییرات پیوسته در طول زمان قابل شفافسازی خواهند
بود.
در همکاری توسعه محصول جدید ،خروجی را نمیتوان از پیش کامالً مشخص کرد .مطالعات نشان میدهد همکاری توسعه محصول
جدید بارها با خروجیهایی متفاوت از انتظارات اولیه روبرو بودهاند و نیاز به در نظر گرفتن مقدار مشخصی انعطاف وجود دارد [ ]19و
ازاینرو منابع و قابلیتهای مبادله شده در طی مسیر قابلتغییر است و انعطاف الزم و ارزیابی مداوم اهداف تعریف شده و سیستمهای
مدیریتی توانمند در کنار سرمایهگذاری قابلمالحظه و همچنین اعتماد ،موردنیاز است .همکاری مبتنی بر اعتماد ،بیمه کننده طرفین در
دانش و اطالعاتی است که برای اهداف و نتایج مشترک در مراحل مختلف فرایند توسعه محصول مبادله میشود .در شرایط اعتماد،
طرفین درگیر ارتباطات وسیع رسمی و غیررسمی شده و فراتر از سازوکار قراردادی ،هماهنگی طرفینی دارند [ ]20و ترتیبات به
اشتراکگذاری کار و هزینه توسعه و مسئولیتپذیری را فراهم میکنند .سازوکار به اشتراکگذاری تالش و هزینهها ،تعامل ظریفی با
میزان به اشتراکگذاری درآمدها بین طرفین و نوع محصول جدید با مالحظات خود را دارد .طرفین بایستی با تمام اطالعات و قابلیتهای
وظایف خود را انجام داده تا نیازهای اطالعاتی و وظایف متقابل بهتدریج تکامل یافته و شفافتر شود .در مراحل اولیه همکاری ،دامنه
همکاری گسترده و مبهم بوده و شرکت صنعتی و بنگاه جدید به دنبال توسعه و تعریف مفاهیم اولیه هستند .در شروع همکاری
تخصیص وظایف بهخوبی تعریف نشده و طرفین تالش میکنند سهم بالقوه خود در همکاری توسعه محصول جدید را مشخص کنند .در
مراحل بعدی طراحی و توسعه محصول وابستگی بین طرفین بیشتر شده و آنها نیاز به توسعه قابلیتهای تطبیق را برای افزایش
خروجی نوآوری همکاری را درک میکنند .در مرحله تجاریسازی شناخت فرصتهای بازار ،درک کیفیت محصول و پیشبینی نیاز
بازار انجام میشود [ .]18در این مرحله طرفین از قابلیتهای همکاری راهبردی که آنها نیاز دارند تا کامل بر فرایند نوآوری در حال
انجام تمرکز کنند؛ مطلع میشوند.
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شرکتهای بزرگ و بنگاههای جدید هرکدام موقعیت متفاوتی نیز در سیستم نوآوری دارند [ .]6شروع همکاری ،فرآیند و نتایج آن نیز
متأثر از ویژگی فناوری پیشرفته ،بنگاه جدید و شرکت صنعتی است .مراحل مختلف توسعه محصول جدید نیازمند ساختار راهبری
همکاری و جریانهای اطالعاتی است و موفقیت توسعه نوآوری تحت تأثیر انتقال بین مراحل ،وظایف مشخص هر مرحله ،تخصیص
نقشها و سازوکار کنترلی است .این در حالی است که در طی فرایند توسعه محصول جدید نیازهای اطالعاتی و دانشی بسته به شرایط
تغییر میکند .بنابراین بنگاههایی که برای توسعه محصول جدید همکاری میکنند نیازمند به ایجاد تعادل در دانش مکمل خود مبتنی بر
عالئم شفاف هستند که مشخص باشد دقیقاً چه چیزی از طرفین مورد انتظار است و درگیر شدن هرکدام در فرایند تکاملی مشترک
توسعه دانش چگونه است [ .]9اکتساب دانش طرفین با نوع و قوت رابطه طرفین و نفوذ کیفیت ارتباط و مناسب بودن عوامل میانجی
تسهیل میشود [.]21

 .4 .1پویایی فرایند توسعه محصول جدید در همکاری
محققین پویایی فرایند همکاری توسعه محصول جدید و مراحل مختلف آن را بررسی کردهاند [ .]18مراحل مختلف نیازمند یک همخوانی
قابلیتها ،دانش مبادلهای و یادگیری در همکاری راهبردی است .درهرحال فاز اول همکاری توسعه محصول جدید مبتنی بر فناوری،
تعریف همکاری شامل آوردهها ،مراحل ،خروجیها ،تعیین چگونگی راهبری و  ...است که بخش اصلی آنها معموالً در قالب قرارداد
مکتوب یا توافقات ضمنی تنظیم خواهد شد .سپس فعالیت فناورانه توسعه محصول شروع میشود .در ادامه فعالیت فنی و تجاری باید
انجام و مدیریت شود .در طراحی محصول و مرحله توسعه ،وابستگی بین طرفین افزایش یافته و نیازهای به هماهنگی تغییر میکند .در
فاز تجاریسازی که با شناخت فرصت بازار و درک کیفیت محصول شروع میشود؛ پیشبینی نیاز بازار و کاربرد نوآوری با چالشهای
اصلی روبرو میشود [ .]18برخی مطالعات بر فرایند ایجاد همکاری راهبردی و اجزاء موردنیاز ازجمله مواردی مانند چگونگی تبادل
شرکا ،توسعه دانش ،چگونگی ترتیب دهی حرکت از مفهوم به توسعه محصول و چگونگی به اشتراکگذاری نتایج از تجاریسازی تمرکز
کردهاند .پایداری فرایند نوآوری و تعهدات شرکا به اهداف توافق شده ،معیار مهمی برای موفقیت فرایند توسعه محصول جدید است .در
طول زمان ،تعامالت متعدد تکامل یافته و طرفین درگیر ،اعتماد بیشتری نسبت به یکدیگر پیدا میکنند .اعتماد و ارتباطات سطح باال شرایط
را برای نتایج موفقیتآمیز مانند رضایت طرفینی ،ادامه شراکت ،عملکرد مالی محصول در بازار و کارایی مبتنی بر زمان فراهم میکند
[ .]21در نقطه مقابل اعتماد کم بین طرفین باعث مدیریت روابط غیر مؤثر شده و رسیدن به معیارهای عملکرد را دشوار میکند [.]9
همکاری در توسعه محصول جدید فرایند پیچیده و پویا است زیرا وابسته به ارتباطات و تعامل کنشگران بوده و باید همزمان ازیکطرف
فرایند همکاری شرکت صنعتی و بنگاه جدید فناوری نانو مدیریت شود و از طرف دیگر فرایندهای داخلی شرکت صنعتی و همچنین بنگاه
جدید راهبری گردد .هرکدام از این فرایندها اقتضاهای خاص خود را داشته که شرایط محیطی متفاوتی دارند .همجهت سازی این سه
فرایند اصلی ،پیچیدگیهای خاصی داشته و مهارتهای مدیریتی ویژهای را میطلبد [ .]10بهجز چند تحقیق محدود ،مطالعات کالبد
شکافانه رصد همکاری بیرونی و درونی که بهصورت شفاف رویدادهای مهم و نقاط عطف تداوم یا فروپاشی فرایند توسعه محصول
جدید در همکاری را ارائه کند؛ کمتر انجام شده است .این در حالی است که توزیع تحقیقات منتشره نشان میدهد تعداد زیادی از
ژورنال های معتبر مدیریت و کارآفرینی ،به تحقیقات مرتبط با توسعه محصول جدید در همکاری عالقهمند بوده و مقاالت مرتبط با
توسعه محصول جدید و همکاری در دهه اخیر بهشدت افزایش یافته است [.]10

 .5 .1وضعیت شرکت های صنعتی در مواجهه با فناوری های پیشرفته و تأثیر فناوری پیشرفته بر آنها
محققین مختلفی چالشهای روبرو شدن شرکتهای صنعتی با فناوریهای پیشرفته و نوآوریهای جدید را مورد بررسی قرار دادهاند [1
و  .]4شرکتهای صنعتی معموالً پایبند و درگیر شبکه ارزش موجود و پارادایمهای فناورانه خود هستند .ساختارها و سیستمهای
مختلف آن ها ازجمله تولید و دیگر ملزومات آن نیز پیرو همین رویکرد بوده و کمتر به شرایطی فراتر از آن میاندیشند [ .]3به چنین
دالیلی است که اغلب آنها برای تطبیق خود با تغییرات فناوری دچار شکستهای غیرقابلجبران میشوند .بهگونهای که تازهواردها
میتوانند آن ها را از بازار بیرون کنند .پیشینه تحقیق عوامل مختلفی را در پاسخگویی شرکت صنعتی به تحوالت فناورانه دخیل میداند.
برخی محققین به مشخصات شرکت صنعتی مانند اندازه شرکت یا به منابع و قابلیتهای و اثر آنها در تعامل شرکت با فناوریهای
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جدید پرداختهاند .برای مثال میتوان از اثر داراییهای مکمل مانند کانالهای توزیع و بازار [ ]4مثال زد .همچنین عوامل بیرونی مانند
ساختار تقاضا یا تکامل تدریجی بازارهای مرتبط نیز در چگونگی رفتار شرکت صنعتی در قبال فناوریهای پیشرفته مؤثر بوده است.
همچنین عوامل فردی مانند مدلهای شناختی مدیران و اهمیت رویکرد کارآفرینی [ ]22نیز دخیل شمرده شدهاند .البته بدیهی است
هزینههای تغییر و دگرگونی باعث پایبندی بیشتر به وضعیت کنونی و جاری شده و این نیز در رفتار شرکت صنعتی به تغییرات فناور
بیرونی مؤثر خواهد بود .البته نوآوری فناورانه در شرکتهای صنعتی نهتنها بر فناوری آنها اثر میگذارد بلکه پیامدهای گسترده
دیگری در دیگر زمینههای مرتبط میگذارد .برای مثال فناوریهای جدید میتواند مشتریان جدید با ترجیحات متفاوت [ ]23را پاسخگو
باشد .همچنین فناوریهای جدید بر مدل کسبوکاری [ ]24شرکتهای صنعتی تأثیر میگذارد .همچنین باعث تغییر معماری صنعتی و
تعیین جایگاه متفاوت شرکت در زنجیره ارزش برای کسب بهینه منافع نوآوری میشود .همچنین فناوریها در شبکه همکاری شرکتهای
صنعتی نیز اثر گذاشته و آن را دچار تغییر مینماید نیز به دنبال دارد.

 .6 .1بنگاههای جدید فناوری نانو
بنگاههای جدید نیز تأثیر کلیدی بر ایجاد محصول جدید داشته و از اصلیترین چالشهای آنها نداشتن منابع کلیدی مانند منابع مالی،
بازار و تجربه برای تکمیل فرایند تجاریسازی و طراحی ،مهندسی و ساخت [ ]25و عدم وجود راهبردهای تجاریسازی [ ]26است.
بنگاههای جدید مجبورند شبکه موجود کسبوکاری را تحت تأثیر قرار داده و موقعیتی برای خود فراهم کنند .شروع همکاری و ارتباط با
شرکتهای صنعتی ،بخش حیاتی شروع و توسعه بنگاه جدید است [ .]8وضعیت بنگاههای فناوری نانو در میان بنگاههای فناوری
پیشرفته نیز از شرایط متمایزی برخوردارند .برخی محققین فناوری نانو را موج بعدی ایجاد فرصتهای شومپیتری برای تولید ثروت و
ایجاد اشتغال تلقی میکنند که تأثیر گستردهای بر حوزههای مختلف صنعتی گذاشته و ضمن توانمند ساز بودن صنایع موجود [ 13و
 ]14در حال شناسایی بهعنوان یک فناوری با کاربردهای متعدد و گسترده است [ ]13که باعث توسعه محصوالت با کارکردهای جدید
شده و قدرت بنگاه و توان رقابتپذیری آن را افزایش میدهد [ .]12فناوری نانو اغلب مبتنی بر پیشرفتهای علمی بوده و بهآرامی در
حال تولید کاربردهای پایدار صنعتی است.
با توجه به موارد اشاره شده ،شرکت صنعتی در همکاری به منظور توسعه محصول جدید از نقش متمایزی برخوردار است .در مورد
ایران با توجه به تمرکز ویژه کشور بر حوزه فناوری نانو [ ]16و اقتصاد مقاومتی ازیک طرف و رتبه پایین کشور در نوآوری و
بروندادهای دانشی و فناورانه ،ضرورت بهرهمندی شرکتهای صنعتی از فناوریهای پیشرفته بهویژه فناوری نانو که کاربردهای
متنوعی در صنایع مختلف به همراه دارد []12-14؛ مشخص است .ازاینرو تمرکز بر همکاری شرکت صنعتی با بنگاههای جدید فناوری
نانو میتواند بخشی از چالش های فعلی صنعت و فناوری کشور را پاسخگو باشد .در ادامه به روش پژوهش و سپس یافتههای تحقیق و
نتایج پرداخته شده است.

 .2روش پژوهش

این تحقیق در پارادایم تفسیرگرایی با تأکید بر فهم پدیدهها از دیدگاه افراد درزمینه واقعی آن با روش تحلیل کیفی انجام شد [ .]27هدف
تحقیق ارائه « چگونگی همکاری شرکت صنعتی با بنگاه جدید فناوری نانو در طی فرایند توسعه محصول جدید» بود و ازاینرو پژوهش
کیفی با روش مطالعه موردی چندگانه انتخاب شد .زیرا تحقیق موردی جنبه اکتشافی داشته و هنگامی انجام میشود که پژوهشگر
نیازمند فهم یا تبیین یک پدیده دارد [ . ]28به علت اینکه تغییرات در نقش بنگاه جدید در طول زمان مدنظر بود؛ تعامل طوالنیمدت الزم
بوده و مطالعه مقطعی پاسخگو نبودند .ازاینرو این افق زمانی طوالنیمدت از سال  1389تا  1395مدنظر قرار گرفته و دادهها ،در مقاطع
زمانی حدود شش تا هشت ماه و در طی فازهای کشف ،توسعه و تجاریسازی محصول جدید [ ]17جمعآوری گردیدند .تعداد مقاطع
زمانی تحقیق برای موردهای «الف» تا «ه» به ترتیب  9 ،15 ،18 ،18و  8مقطع بودند .مطالعات موردی چندگانه [ ]28طولی برای اطالعات
مشروح و داده های تجربی عمیق و غنی کارا و سودمند بوده و ابزار مناسب بررسی تغییرات نقش بنگاه جدید است .پژوهشگران
اطالعات متنوع و متعددی از موردها داشته تا بتوانند تصویر عمیق و پرمایه از آن ارائه دهند [ .]27محققین توصیه کردهاند که مطالعه
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موردی طوالنیمدت روش مناسبی برای تحقیق در مورد توسعه بنگاه های جدید است و محققین مختلفی نیز در موضوع مشابه از این
روش استفاده کردهاند؛ اشاره کرد [.]8
این مطالعه موردی « چگونگی همکاری شرکت صنعتی با بنگاه جدید نانو در طی فرایند توسعه محصول جدید» را توصیف میکند و
جزییاتی راجع به چگونگی شروع همکاری ،تعریف آن و اتفاقات قبل و بعدازآن ،چالشهای پیشآمده و راهکارهای انتخاب شده برای
آنها و نقش شرکت صنعتی در مراحل مختلف ارائه میکند .تعامل طوالنیمدت اجازه می داد مطالعات تحقیق در کندوکاو یک پدیده عمیق
و عمیقتر شود؛ درحالیکه نمیتوان در یک طرح مطالعه کوتاهمدت به صورت کامل موضوع بررسی شود .محققین در یکزمان نسبتاً
طوالنی دسترسی الزم به گروه مورد مطالعه داشته و محقق اصلی مشاهدهگری مشارکت کننده و مستقر بوده و فرورفتن و درگیر بودن
با زمینه موضوع احتمال برخورد پیدا کردن خودبهخود با برهه های مهم در وقایع عادی روزانه و تجربه کشف رویدادها را افزایش
میدهد .واحد مشاهده شرکت صنعتی بوده و برای تجزیهوتحلیل یافتهها به رابطه همکاری آنها با بنگاه جدید فناوری نانو تمرکز شد.
سطح تحلیل این تحقیق سطح بنگاهی بوده و فضای کسبوکار در ایران انجام شد .شرکتهای صنعتی مورد مطالعه در استان تهران،
البرز ،خراسان رضوی و مازندران مستقر بودند .دو راهبرد گروهی کانونی و مثلث سازی مدنظر قرار گرفتند تا اطمینان کافی در مورد
اعتبار تحقیق رعایت گردد .یافتهها ،تفسیرها و نتایج پژوهش در گروهی کانونی  4نفرِ متشکل از چهار مدیر شرکت صنعتی ارائه گردید.
آنها نتایج بهدستآمده را ارزیابی و با نظـرات خود آنها را اصالح کردند .همچنین با توجه به دسترسی محقق به منابع اطالعاتی
چندگانه ،راهبرد مثلث سازی نیز از طریق گردآوری شواهد از منابع مختلف ،برای مقایسه با نتایج مصاحبهها و کاهش ریسک
سوگیریهای بالقوه و مشکالت تفسیری استفاده شد [ .]27جامعه آماری پژوهش تمامی شرکتهای صنعتی بودند که در تعامل با ستاد
نانو بوده و در طی همکاری با بنگاه جدید فناوری نانو موفق به ارائه محصول جدید به بازار شده بودند .همه بنگاههای فناوری نانو در
شروع یا حین همکاری ،تأییدیه نانومقیاس (تأییدیه نانویی بودن محصول) را از طرف متولی ملی آن یعنی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
دریافت کرده بودند.
روش گردآوری دادهها شامل مصاحبه عمیق ،مشاهده ،مطالب دیداری -شنیداری ،پروندهها ،مکاتبات ،سوابق بایگانی ،اسناد و مدارک
بود [ .]28ثبت اطالعات از طریق یادداشتهای میدانی و مشاهدات بود .مصاحبهها عمیق و نیمه ساختاریافته بوده و هر مصاحبه حدود
 1.5تا  2ساعت به طول میکشید .از ضبطصوت برای ضبط مصاحبهها ،استفاده شده و متن آنها پس از هر جلسه پیادهسازی شده و
بالفاصله مصاحبهها در اختیار مصاحبهشوندگان قرار داده و از آنها خواسته میشد که متن مصاحبه را مرور و در صورت نیاز آنها
را اصالح ،کاهش یا افزایش دهند .بعدازاین فرایند فوراً نتایج تحلیل میشد .بر اساس نتایج تحلیل هر مصاحبه ،دادههای دوره بعدی
برای تائید و تعمیق نتایج یادشده و همچنین برای به دست آوردن سایر مقوالت درگیر در فرایند مورد مطالعه و تعیین رابطه بین آنها،
جمعآوری میشدند.
مصاحبه با مدیران شرکت های صنعتی (از هر شرکت بسته به شرایط آن با یک یا دو نفر از مدیران آن) انجام و سایر مستندات رسمی و
غیررسمی ،مدارک ،مکاتبات و گزارشهای مختلف شرکتها و بنگاه ها و همچنین مستندات و مدارکی که در اختیار ستاد ویژه توسعه
فناوری نانو یا مجموعه های همکار آن بود؛ نیز بررسی گردید .در مجموع  44مصاحبه در مقاطع مختلف زمانی انجام شد .از ایمیل و
تماس تلفنی برای تکمیل دادهها یا شفاف کردن برخی موضوعات استفاده گردید .برای دوری از سوگیری نقطه نظرات فردی ،در هر
مورد ،غیر از مصاحبهشوندههای اصلی ،با دیگر مطلعان ازجمله مدیران بنگاههای جدید فناوری نانو همکار آنها نیز مصاحبه انجام
میشد .همچنین نظر کارشناسان مرتبط با همکاریهای مذکور در ستاد و یژه توسعه فناوری نانو ،موسسه خدمات فناوری تا بازار
کریدور و صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو که از نهادهای درگیر در فرایند همکاری بودند؛ اخذ گردید.
برای تجزیهوتحلیل دادهها ،همه اطالعات بهدستآمده ،جمعآوری ،دسته بندی و کدگذاری شدند .به این منظور از روش نظاممند نظریهی
برخاسته از دادهها استفاده گردید [ .]28در مرحله کدگذاری باز از طریق جزءبهجزء کردن دادههای گردآوری شده از مصاحبهها،
یادداشتها و مستندات ،به شکلبندی مقولهها پرداخته و گفتههای اساسی برجسته و گفتههای تکراری ،جملههای معترضه ،انحرافی و
سایر دادههای نامربوط نادیده و گفتههای مشابه یکپارچه شدند .با مرور گفتههای اساسی برجسته شده ،کدهای باز از پاسخهای داده
شده استخراج شدند .سپس در مرحله کدگذاری محوری مقوله هایی که بیشترین ارتباط را با سایر مقوالت داشته و نقش محوری ایفا
میکردند؛ بهعنوان مقوله های محوری انتخاب شدند .تالش محققین شناخت دقیق فرایند در یافتههایی بود که برحسب کدها
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دستهبندیشده ،در هشت زمان مختلف استخراج گردیده بودند .این تغییرات مبنای تفسیر اظهارات و وقایع برای یافتهها و نتایج این
تحقیق گردید .در طول تحقیق ،جلسات متعدد محققین بهمنظور مرور کدهای محوری انجام شد .جمعآوری ،دستهبندی و کدگذاری همه
اطالعات بهدستآمده برای به دست آوردن یک تفسیر تاریخی دقیق از همکاری بنگاه جدید فناوری نانو با شرکت صنعتی طی فرایند
توسعه محصول جدید انجام شد.
اگرچه همکاریهای بنگاه جدید نانو و شرکتهای صنعتی در ایران محدود بود ولی بهصورت مشهود توانمندی بالقوه مناسبی در
بنگاههای جدید برای توانمندسازی و ارزشآفرینی برای شرکت صنعتی دیده میشد [ . ]16در جدول یک فهرست و مشخصات پنج شرکت
صنعتی و اطالعات مختلف همکاری آنها ارائه شده است .برای رعایت محرمانگی بجای نام شرکتها از عالئم اختصاری استفاده شد.
هماکنون (سال  )1396همه پنج شرکت صنعتی مشغول فعالیت بوده ولی چهار محصول از پنج محصول جدید در بازار میباشند .همه
پنج شرکت صنعتی دارای نام تجاری معروف در حوزه کاری خود و جزء شرکتهای متوسط یا بزرگ آن حوزه بوده که سهم بازار
قابلتوجهی را در اختیار داشتند .چهار شرکت صنعتی که همکاریشان ادامه یافت؛ جزء شرکتهای خوب در حوزه فناوری نانو هم شده
و هرکدام توانسته اند جوایز مختلفی را در جشنواره فناوری نانو نیز کسب نمایند .هیچکدام از شرکتهای صنعتی ،سابقه قبلی همکاری با
بنگاه جدید فناوری نانو نداشتند .همه بنگاههای جدید همکارشان ،بسیار تازهکار بوده و بین سالهای  1386تا  1388تأسیس شده بودند.
همه بنگاههای جدید نانو همکار شرکت صنعتی ،خاستگاه دانشگاهی داشته و نقطه شروع بنگاه آنها به تحوالت زمان دانشجویی آنها و
عالقهمندی به حوزه فناوری نانو بازمیگشت .همه محصوالت نانویی جدید منتج از همکاری (جز مورد ج) همچنان سهم مناسبی از بازار
کشور را در اختیار دارند .همکاری مورد «ج» نیز اگرچه منجر به توسعه محصول جدید شده بود اما به خاطر عدم همراهی بنگاه جدید
ادامه پیدا نکرد .بنگاه جدید فناوری نانو همکار شرکت صنعتی «ج» دچار مشکالت مدیریتی شده و منحل گردید.

 .3یافتهها پیرامون نقش شرکت صنعتی و چگونگی همکاری آن با بنگاه جدید فناوری نانو در طی فرایند توسعه محصول جدید

به منظور بررسی نقش شرکت صنعتی و چگونگی همکاری آن با بنگاه جدید فناوری نانو در طی فرایند طی توسعه محصول جدید ،یافتهها
در طی سه فاز توسعه محصول جدید ارائه میگردند .شکل  1مشخصات فازهای توسعه محصول و یافتههای تحقیق و تغییر و تکامل
نقش شرکت صنعتی در همکاری با بنگاه جدید فناوری نانو در طی فرایند طی توسعه محصول جدید را نشان میدهد.
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جدول  :1مشخصات شرکتهای صنعتی در همکاری با بنگاههای جدید فناوری نانو

 .1 .3نقش شرکت صنعتی و چگونگی همکاری آن با بنگاه جدید فناوری نانو در طی فاز کشف
مراحل اولیه همکاری بهمنظور توسعه محصول جدید معموالً گسترده و مبهم است .درحالیکه شرکتهای صنعتی بیشتر به دنبال یافتن
راهکارهای مسائل خود هستند؛ بنگاههای جدید در پی توسعه و پاالیش ایدههای اولیه فناورانه خود میباشند .در این میان نقشهای
طرفین بهخوبی تعریف نشده و هرکدام تالش میکنند تا به قابلیتهای دیگری دسترسی داشته باشند .این اغلب با یک ناتوانی برای
اندازهگیری ماهیت قابلیتها همراه است و بنابراین شرکتها بر آنچه شرکا تمایل دارند ارائه کنند؛ تکیه میکنند [ .]18هدف همکاری ازنظر
شرکت صنعتی کامالً مشخص و روشن بر اساس مسئله مشخص شده بود .هدف همکاری یافتن راهحل مسئله شرکت صنعتی بهگونهای
که تست های اعالم شده را بگذراند و بتواند در خط تولید قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد .برای بنگاه جدید نیز ابعاد مسئله حدوداً
شفاف بوده و ا نتظار شرکت صنعتی نیز معلوم بود .از نظر شرکت صنعتی ،نقش بنگاه جدید ارائه دانش فنی اثبات شده و عملیاتی تولیدی
بوده [ ]25و نقش شرکت صنعتی نیز خرید دانش فنی بود [ 1و .]2
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شکل  :1تکامل نقش شرکت صنعتی در همکاری با بنگاه جدید فناوری نانو در طی فرایند توسعه محصول جدید.
اما چنین رویکرد نه برای بنگاه جدید و نه برای شرکت صنعتی معنادار نبود زیرا دانش فنی شکل گرفته نانویی در بنگاه جدید فناوری
نانو وجود نداشت که بتوان آن را در اختیار شرکت صنعتی قرار داد .از این منظر پس نقش خریداری دانش فنی نیز برای شرکت صنعتی
بیمعنا بود .طرفین همکاری بهسرعت متوجه شدند آنچه وجود دارد؛ حداکثر یک دانش در سطح آزمایشگاهی و نه صنعتی است که
نیازمند فرایند تجاری سازی و صنعتی سازی است تا قابلیت استفاده در تولید را پیدا کند [ .]29شرکت صنعتی بهسرعت متوجه شد قالب
قراردادی خرید دانش فنی یا نقش خریداری در عمل امکانپذیر نبوده و بنگاه جدید نیازمند تجربه ،منابع و قابلیتهای گسترده شرکت
صنعتی است تا بتواند با کمک آنها و قابلیتهای فناورانه خود ،راهکار آزمایشگاهی را به راهکار صنعتی مسئله موردنظر شرکت
صنعتی تبدیل نماید .این درک مشترک از چالشهای اولیه همکاری باعث شد که طرفین تعامالت خود را بهسرعت گسترش دهند .شرکت
صنعتی الف بعد از شروع همکاری متوجه شد که بنگاه جدید در حوزه فیلتراسیون و همچنین ساخت دستگاه نیازمند اطالعات و تجارب
گستردهای است که جز در یک همکاری و تعامل تنگاتنگ و طوالنیمدت این دانش قابلانتقال نیست .شرکت صنعتی الف معتقد بود که
«بنگاه جدید علیرغم توانایی دانشی ،اما فاقد مهارتهای تجربی و فنی بودند .تیم توسعه محصول ما همه اطالعات فنی ساخت را در
اختیارشان قرار میداد» .شرکت صنعتی ب نیز متوجه شده بود که بنگاه جدید همکاری وی اگرچه دانش نانو مواد و افزودن آنها به
مواد پلیمری را دارا میباشد اما شناختی از حوزه صنعتی لولههای عایق صوتی و فناوریهای ساخت آن ندارد .ازاینرو حجم زیادی از
تعامالت گسترده پیرامون شناخت دقیق بنگاه جدید از حوزه صنعتی شد .مدیران شرکت صنعتی ب بر این باور بود که «بنگاه جدید فاقد
تجربه موردنیاز بود .آنها شناخت خوبی از صنعت ما نداشتند .بدون ما آنها هیچ کاری نمیتوانستند بکنند» .شبیه این تعابیر در نقطه
نظرات شرکتهای صنعتی ج ،د و ه نیز دیده میشد .ازاینرو بخشهای مختلف خود شرکت صنعتی ،هرکدام به فراخور شرایط بخش
خود ،همکاری گسترده و تنگاتنگی را با بنگاه جدید ایجاد کردند تا بتوانند ضمن آشناسازی آن ها با صنعت مربوطه ،راهکاری توسعه
فناوری موردنیاز خود را پیگیری کند .با توجه ابهامهای فناوری نانو و مواد پیشرفته و عدم تجربه بنگاه جدید از یکسو و ضعف شرکت
صنعتی در حوزههای فناورانه و دانشی ،امکان ارائه دانش فنی شفاف در مراحل اولیه وجود نداشت .تجاریسازی ارتباطات بالقوه
فناوری نانو موردنظر بنگاه جدید بهسادگی امکانپذیر نبوده و مراحل ،جزییات و راهکارهای دستیابی به نتایج نیز مشخص نبود [.]14
درهرصورت تعامل گسترده و طوالنیمدت طرفین راهگشای طی مسیر تجاریسازی راهحلهای بنگاه جدید برای شرکت صنعتی بود
[ .]29جمعبندی فاز کشف نشان میدهد که بهرهمندی شرکتهای صنعتی از فناوری پیشرفته بنگاههای جدید فناوری نانو ،نیازمند یک

40

تکامل نقش شرکت صنعتی در طی همکاری با بنگاه جدید فناوری نانو در فرایند توسعه محصول جدید

فرایند تعاملی طوالنیمدت است تا مبتنی بر همافزایی قابلیتهای فناورانه بنگاه ازیکطرف و همچنین منابع و قابلیتهای شرکت صنعتی
از طرف دیگر ،فرایند توسعه محصول جدید طی گردد .الزمه بهرهمندی شرکتهای صنعتی از فناوریهای پیشرفته ،انعطافپذیری آنها
در ساختارها و راهبردهای همکاری است .در شروع فاز اگرچه شرکت صنعتی گمان میکرد که در نقش «خریدار دانش فنی» باید به
دنبال تأمین مالی خرید فناوری خود باشد؛ اما در عمل متوجه شد که برای دستیابی به هدف توسعه محصول جدید مجبور است که در
قالب همکاری راهبردی نقش یک «درخواست کننده فناوری» در ابتدای همکاری داشته و بعد از طی شدن مراحل اولیه تبدیل به یک
را هنمای تجربی بنگاه جدید شده بود تا با پشتوانه منابع و قابلیت های خود ،بنگاه جدید را در همه مراحل تبدیل راهحل آزمایشگاهی خود
به یک راهحل صنعتی یاری نماید .به نظر میرسید با گذشت زمان شرایط تغییرات قابلتوجهی میکرد .بههرحال همه شرکتهای صنعتی،
فاز کشف توسعه محصول را در همکاری با بنگاه جدید فناوری نانو با نتایج قابلقبول گذرانده و ارتباطات خود را به فاز توسعه ادامه
دادند و همکاری تنگاتنگی را با بنگاه جدید فناوری نانو تجربه کردند .شکل  1مشخصات فازهای توسعه محصول و یافتههای تحقیق و
تغییر و تکامل نقش شرکت صنعتی در همکاری با بنگاه جدید در فرایند طی توسعه محصول جدید را نشان میدهد.

 .2 .3نقش شرکت صنعتی در همکاری توسعه محصول جدید در فاز توسعه
بعد از شروع همکاری و کسب اطمینانهای اولیه از موفقیت بالقوه فناوری نانو در پاسخگویی به مسائل شرکت صنعتی ارتباطات شرکت
صنعتی و بنگاه جدید فناوری نانو نزدیکتر میشد .در این فرایند منابع و قابلیت های مبادله شده در طی مسیر تغییر یافته و انعطاف الزم
و ارزیابی مداوم اهداف تعریف شده ،سرمایهگذاری قابل مالحظه و همچنین اعتماد ،موردنیاز است .با همکاری نزدیکتر و افزایش اعتماد
فی مابین در تبادل دانش و اطالعات برای دستیابی به اهداف و نتایج مشترک ،طرفین درگیر ارتباطات وسیع رسمی و غیررسمی شده و
فراتر از سازوکار قراردادی ،هماهنگی طرفینی دارند [ . ]20طرفین بر اساس همکاری و قابلیتها ،وظایف خود را انجام داده تا نیازهای
اطالعاتی و وظایف متقابل بهتدریج تکامل یافته و شفاف تر شود .در طول زمان ،تعامالت گسترش یافته و افزایش اعتماد نتایج
موفقیتآمیزی مانند رضایت طرفینی ،ادامه همکاری و کارایی مبتنی بر زمان را فراهم میکند [ .]21تعامالت روزافزون باعث ایجاد فضای
مناسب همکاری ،شناخت دقیقتر،کاهش دغدغهها و جریان دانشی طرفین شده و یکپارچگی طرفین همکاری گسترش یافته و وابستگی به
یکدیگر بیشتر شد .موضوعات غیرقابلپیشبینی هم گاهی به وجود میآمد و میبایست متناسب با آنها راهکارهایی برای حلوفصل
موضوعات به همراه روالهای منطقی مناسبی پیشبینی میشد .در فاز توسعه پیچیدگی پروژه افزایش یافته و نیاز به منابع روزافزون
شده و فرایند مهندسی و طراحی با جزئیات آنها شروع میشد [ .]17نتایج تحقیق نشان داد علیرغم فراز و نشیبها ،ارتباطات بنگاه جدید
و شرکت صنعتی پیوسته در طول زمان گسترش یافته و حضور فیزیکی زیاد و ارتباطات دائم تلفنی و اینترنتی جزء فعالیتهای روزمره
آنها قرار گرفت .پیچیدگی فناوری نانو نیازمند تعامل گستردهتر بود؛ ازاینرو طرفین ساعتهای متمادی را با هم کار میکردند .شرکت
صنعتی الف بر این باور بود که «مشکالت بنگاه جدید قابلدرک بود .ما راهنمای خوبی برای آن ها بودیم و همه ابعاد فنی مسئله را به
آنها خاطرنشان میکردیم .اشکاالت پیشآمده طبیعی بودند!» البته شرکت صنعتی در برخی موارد با تسامح با بنگاه جدید تعامل نمیکرد
و سختگیریهای بیشتری اعمال می کرد .برای مثال شرکت صنعتی ب ،در یک مورد حتی اجازه ورود محصوالت بنگاه جدید همکار خود
را به شرکت راه نداده و آن ها را از شهرک صنعتی مازندران به بنگاه جدید د ر استان البرز برگرداند! زیرا محصول ارسالی ازنظر وی،
روالها و استانداردهای الزم را نداشت .درهرحال به نظر میرسید شرکتهای صنعتی در مجموع گلوگاههای بنگاههای جدید را دیده و
درک مناسبی از آنها پیدا کرده بودند .مقصر دانستن همدیگر ،تنشهای انسانی مختلف و درگیریهای نیروی انسانی شرکت صنعتی با
عقبه تجربی و معموالً با سن باال و روحیه کارگری با نیروهای بنگاه جدید که معموالً جوان بوده و دارای تحصیالت دانشگاهی بودند و
زبان مفاهمه مشترکی نداشتند [ ]16نیز گاهی باعث مشکل میشد .اما همه این موارد طبیعی بود و بهمرورزمان رفعورجوع شدند .تبادل
دانش فیمابین ،ارائه منابع و قابلیت های الزم شرکت صنعتی به بنگاه جدید و ارائه راهکارهای فنی به آنها در کنار اشتباهات ناشی از
کمبود تجربه بنگاه جدید ،باعث شد بنگاه جدید بهمرورزمان پذیرش بیشتری نسبت به مسیرهای فنی پیشنهادی شرکت صنعتی داشته و
پیشنهاد های خود را در زمان مقتضی ارائه کند و اگر مورد تائید شرکت صنعتی بود؛ اقدام نماید .بهعبارتدیگر توان دانشگاهی بنگاه
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جدید در خدمت مسیر فنی پیشنهادی شرکت صنعتی قرار گرفته بود و شرکت نیز با تمام توان ازنظر منابع و قابلیتها ،در فرایند توسعه
محصول نقش خود را ایفا میکرد .به نظر می رسد نقش شرکت صنعتی بعد از طی شدن مراحل اولیه همکاری تبدیل به یک «راهبر فرایند
توسعه محصول جدید» شده بود که با همه پشتوانه منابع و قابلیت های خود ،بنگاه جدید را در طی کردن مسیر توسعه محصول یاری
میکرد .در ای ن نقش شرکت صنعتی ،راهبر بود و بنگاه جدید پیرو آن .آورده شرکت صنعتی تجربه ،منابع اعم از مالی یا تجهیزاتی یا
ارتباطات ،تست ها و  ...بود و آورده بنگاه جدید دانش فناوری نانو که بتواند درزمینهٔ صنعتی موردنظر کارایی خود را نشان دهد .در
این فاز نیز همچنان فرایند تعاملی طوالنیمدت شرکت صنعتی با بنگاه جدید مبتنی بر مزیتهای هرکدام ادامه داشت تا نتایج مشخص به
دست آید (شکل .)1

 .3 .3نقش شرکت صنعتی در همکاری توسعه محصول جدید در فاز تجاریسازی و بعدازآن

در این فاز طراحی محصول نهایی شده و ورود به بازار میبایست انجام میشد [ ]17که معموالً با توجه پیشبینی نیاز بازار و کاربرد
آن ،یکی از چالشهای اصلی توسعه محصول جدید در فاز تجاریسازی پیش رو بود [ .]18با توجه به اطالعات و دسترسی شرکت
صنعتی به کانالهای بازار ،پیشبینیها نشان میداد نتایج همکاری ،چالشهای کمتری در فرایند تجاریسازی خواهند داشت که تقریباً
پیشبینیها محقق شده و شرکت های صنعتی چالش جدی در مقایسه با موارد دیگر در فرایند تجاریسازی نداشتند .شرکت صنعتی الف
بخش زیادی از بازار فیلترهای کالس نه را در اختیار داشت که به علت تحریم کشور نمیتوانست تقاضای بازار را پوشش دهد .اگر او
می توانست خود فیلترها را تولید کند؛ نگرانی بازار نداشت .شرکت صنعتی ب و ج هرکدام سهم بزرگی از بازار در اختیار داشتند که آن
را با محصوالت خارجی مشابه تأمین کرده بودند .بدیهی بود که مشکلی در حوزه بازار نخواهند داشت .شرکت صنعتی د نیز قبالً از
شرکت زیمنس آلمان محصول موردنظر را تهیه می کرد و اآلن به علت تحریم دچار چالش اساسی شده بود و اگر محصولش جواب
رضایتبخش میداد؛ به راحتی بازار را در اختیار داشت .مورد آخر نیز خود نیازمند سیستمهای تسویه آب بود و مشکلی در
تجاریسازی آنها نداشت .در فازهای توسعه و تجاریسازی با راهبری شرکت صنعتی ،مشکالت راهحل فناورانه بنگاه جدید کموبیش
روشن و شفاف شده و ابعاد مختلف فنی و انسانی آن نیز رفعورجوع شد .بهعبارتدیگر بنگاه جدید دیگر توانمندی الزم و کافی را کسب
کرده بود تا بتواند راهکار خود را به صورت عملیاتی به شرکت صنعتی ارائه دهد .به علت شفافیت تمامی ابعاد فناوری ،ابهام یا پیچیدگی
حلنشدهای در موضوعات فناوری وجود نداشت .اما نکته این بود که شرکت صنعتی مجموعهای در زنجیره ارزش خود نداشت که بتواند
ملزومات و محصوالت/خ دمات فناوری نانو موردنیاز وی را ارائه نماید .ازاین رو خود بنگاه جدید تأمین زنجیره ارزش شرکت صنعتی
را پیگیر شد .به مرورزمان شرکت صنعتی توانست در زنجیره تأمین خود ،تأمین کننده محصوالت/خدمات فناوری نانو ایجاد نماید .در
این فاز نقش بنگاه جدید به یک تأمین کننده بخشی کلیدی از زنجیره ارزش شرکت صنعتی تبدیل شده بود .در این شرایط نقش شرکت
صنعتی یک «خریدار محصول/خدمات فناوری نانو» تبدیل شده بود که در زنجیره ارزش خود ،یک بنگاه جدید فناوری نانو را قرار داده
بود و خدمات/محصوالت فناوری پیشرفته را از وی تأمین میکرد .همچنین فاز تجاریسازی و بعدازآن نیز همچنان حکایت فرایند
تعاملی طوالنی مدت برقرار بود تا بنگاه جدید بتواند در زنجیره تأمین جایگاه پایداری بیابد .در این میان همچنان انعطافپذیری شرکت
صنعتی برای جادهی به بنگاه جدید در زنجیره تأمین قابل اشاره بود .راهبرد همکاری نیز به همکاری برونسپارانه به بخشی از زنجیره
تأمین تغییر یافت .همچنین همکاری های جدیدی پیرامون چالشهای دیگر شرکت صنعتی با بنگاه فناوری نانو شروع گردید .در میان
همکاریهای اشاره شده فقط شرکت صنعتی «ج» بود که مدت کوتاهی نیز در نقش «خریدار محصول/خدمات فناوری نانو» تالش کرد اما
بنگاه جدید همکاری خود را در این قالب ادامه نداد و همکاری عمالً بدون فرجام شد .در ادامه به نتایج تحقیق از منظر تئوریک و مدیریتی
پرداخته شده و سپس به تحقیقات آینده و محدودیتهای این تحقیق اشاره شده است (شکل .)1
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نتیجه گیری

نتایج تئوریک
در این تحقیق از منظر تکاملی به تغییرات نقش شرکت صنعتی در همکاری با بنگاه جدید فناوری نانو طی توسعه محصول جدید پرداخته
شد .این تحقیق سه سهم اصلی در ادبیات مدیریت دارد .سهم اول اینکه ایجاد و توسعه ارتباطات بین شرکت صنعتی و بنگاه جدید
فناوری نانو که بر اساس «مسئله شرکت صنعتی – راهحل بنگاه جدید» شکل گرفته؛ نشان میدهد بهرهمندی شرکتهای صنعتی از
فناوری پیشرفته بنگاه های جدید فناوری نانو نیازمند یک فرایند تعاملی طوالنیمدت است تا مبتنی بر همافزایی قابلیتهای فناورانه بنگاه
جدید از یکسو و همچنین منابع و قابلیت های شرکت صنعتی از سوی دیگر ،فرایند توسعه محصول جدید طی گردد« .فرموالسیون
پیشنهادی اولیه بنگاه جدید نانو» برای حل مسئله شرکت صنعتی صرفاً یک تخمین هوشمندانه اولیه بنگاه جدید بر اساس دانش
دانشگاهی آن هاست که نیازمند تعامل تنگاتنگ و مداوم بنگاه جدید ن انو با عقبه علمی و شرکت صنعتی با نگاه تجربی است تا
بهمرورزمان با هم افزایی یکدیگر تکامل یافته و تبدیل به یک راهحل واقعی و عملیاتی برای بهکارگیری در فرایند تولید شرکت صنعتی
شود .شکاف قابلمالحظهای بین پیشنهادهای اولیه بنگاه جدید با راهحل موردنظر شرکت صنعتی برای بهکارگیری آن در «فرایند تولید»
خود وجود دارد [ ]16که فقط طی تعامل طوالنیمدت با هم افزایی دانش فناوری بنگاه جدید و تجربه و منابع و قابلیتهای شرکت صنعتی
قابل رفع است .سهم دوم تحقیق این است که شرکت صنعتی در حین همکاری بایستی هوشمندانه روالها ،ساختارها و راهبردهای
شرکت خود را در راستای هدف توسعه محصول جدید بازآرایی کرده تا به نتیجه نهایی دست یابد .بدون انعطافپذیری الزم [ 1و  ]2و
با ساختارها و روالهای معمول شرکتهای صنعتی ،دستیابی به توسعه محصول جدید فناوری نانو بهسختی امکانپذیر است .سومین
سهم تحقیق این است که نقش شرکت صنعتی از یک «درخواست کننده فناوری» در ابتدای همکاری بهمرورزمان تبدیل به یک «راهبر
فرایند توسعه محصول جدید» شده و سپس بعد از شفاف شدن ابعاد فناوری و تولید محصول جدید ،به یک خریدار محصول/خدمات
فناوری پیشرفته تبدیل میشود .در شرو ع همکاری شرکت صنعتی بیشتر شبیه یک مشتری فناوری است و عالقهمند است با خرید آن
بتواند در خط تولید خود استفاده نماید .اما نکته این است که فناوری قابلاستفادهای برای شرکت صنعتی در بنگاه جدید فناوری نانو
وجود ندارد؛ بلکه بیشتر یک ایده است که در سطح آزمایشگاهی جواب داده است تا یک دانش فناوری به معنای واقعی که قابلاستفاده در
صنعت باشد .با توجه به نیاز شرکت صنعتی به فناوری و توان بالقوه بنگاه جدید در توسعه فناوری موردنیاز شرکت صنعتی،
بهمرورزمان نقش شرکت به یک « راهبر فرایند توسعه محصول جدید» نزدیک میشود .بعد از قابلقبول بودن نتایج تستها و انجام
مراحل مختلف پذیرش فناوری در خط تولید شرکت صنعتی و شفاف شدن همه ابعاد فناوری و تولید محصول جدید ،معموالً شرکتهای
صنعتی مورد مطالعه به یک خریدار محصول/خدمات فناوری پیشرفته تبدیل میشوند و بنگاههای جدید در نقش تأمین کننده بخشی از
زنجیره ارزش شرکتهای صنعتی قرار میگیرند و تأمین کننده انبوه خدمات یا مواد موردنیاز شرکتهای صنعتی در زنجیره ارزش
آنها خواهند بود.

نتایج مدیریتی

این مقاله چندین توصیه کلیدی به شرکتهای صنعتی ارائه میکند .اولین توصیه در تعامل بودن با ستاد ویژه فناوری نانو و در جریان
توسعه و پیشرفت فناوری نانو بودن است .زیرا فناوری نانو تأثیر گستردهای بر حوزههای مختلف صنعتی گذاشته و ضمن توانمند ساز
بودن صنایع موجود [ 13و  ]14دارای کاربردهای متعدد و گسترده است [ ]13که قدرت بنگاه و توان رقابتپذیری آن را افزایش میدهد
[ .]12خوشبختانه هماکنون در ایران در حوزههای زیادی بنگاههای فناوری نانو ایجاد شدهاند که پتانسیل حل بسیاری از چالشهای
شرکتهای صنعتی را بالقوه دارا می باشند .احتمال دارد که برای برخی از چالشهای فعلی شرکتهای صنعتی راهکارهایی قابل انجام
باشد .توصیه دیگر صبر و بردباری در تعامل با بنگاههای جدید فناوری نانو است .آنها اگرچه بیتجربه هستند اما از توانایی دانشی
خوبی بهره برده که مانند نمونههای مورد مطالعه میتوانند دیگر شرکت های صنعتی را متحول نمایند .بدیهی است همکاری با بنگاههای
جدید فناوری نان و مانند خرید کلید در دست راحت ،ساده و سریع نیست اما مزایایی مانند در اختیار داشتن دانش بومی ،کمهزینهتر
بودن و یادگیری گسترده را به همراه ندارد .در این فرایند شرکت صنعتی خود را بایستی برای یک تعامل طوالنیمدت اما با مزایای
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مختلف آماده نماید .توصیه دیگر ا ینکه شرکت صنعتی باید با دیدی باز و ساختاری انعطافپذیر همکاری را بهپیش ببرد .اگر شرکت
بخواهد بنگاه جدید در قالب ساختار سنتی و قدیمی شرکت صنعتی نقش خویش را بهینه انجام دهد؛ پیشبینی میشود فرایند بسیار
طوالنیتر با راندمان کمتر بهپیش رود .الزمه بهرهمندی شرکتهای صنعتی از فناوریهای پیشرفته ،انعطافپذیری آنها در ساختارها و
راهبردهای همکاری است .همچنین ایفای نقش «درخواست کننده فناوری» و سپس «راهبری فرایند توسعه محصول جدید» و سرانجام
«خریداری محصول/خدمات فناوری پیشرفته» تجربه بسیار ارزشمندی است که میتواند توان رقابتی بنگاه را افزایش داده و از
چالشهای بزرگی بنگاه را برهاند .مهمترین توصیه مقاله به سیاستگذاران حمایت دقیق از همکاری شرکتهای صنعتی با بنگاه جدید
فناوری نانو مبتنی بر نقشها و شرایط همکاری آنها است.

تحقیقات آینده و محدودیتها

این مطالعه دارای محدودیت های مختلفی است ازجمله حوزه تحقیق که همکاری شرکت صنعتی با بنگاه جدید فناوری نانو بوده است.
چهبسا در دیگر زمینههای فناوری پیشرفته ،نتایج و الگوهای استخراج شده در این تحقیق ،تغییر کند .همچنین محدودیت روش پژوهش
مطالعه موردی نیز باعث میشود که تعمیم نتایج به دیگر موردها به سادگی انجام نشود .این تحقیق نشان داد موضوعات مهمی در
ارتباطات با همکاری نقش شرکت صنعتی با بنگاه جدید نیازمند بررسی بیشتر هستند .برای مثال توسعه موضوع مطالعه به دیگر
فناوریهای پیشرفته مانند فناوری زیستی یا فناوری اطالعات ،نیز موضوعات چالشبرانگیزی خواهند بود.
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