چکیده
در عصر حاضر ،نوآوری های فناورانه ،عامل کلیدی توسعه و پیشرفت جوامع بوده و
کارآفرینی فناورانه ،از طریق شناسایی و بهره برداری موثر از فرصت های فناوری ،به
عنوان منشا اصلی ایجاد نوآوری های تحول زا ،شناخته می شود .با توجه به نوظهوری
مفهوم "همگرایی" در فناوریهای پیشرفته و فرصتهای بدیع ناشی از آن ،الزم است
ابعاد مختلف این پدیده ،خصوصاً فرایند شناسایی فرصت ،به عنوان اولین و بنیادی ترین
گام از فرایند کارآفرینی فناورانه شناخته شود .این پژوهش بر مبنای معرفت شناسی

واكاوي فرایند شناسایی فرصت

"تفسیر گرایی" و از نوع اکتشافی بوده و بر روی ادبیات فرصت کارآفرینانه ،کارآفرینی

درشركت هاي فعال در حوزه فناوریهاي

سازمانی فناورانه ،مطالعات میان رشته ای و فناوریهای همگرا ،استوار می باشد .در این

همگرا

پژوهش ،واحد تحلیل " ،فرایند شناسایی فرصت" و سطح تحلیل" ،سازمان" بوده و
مفهوم " همگرایی" به عنوان رویکرد حاکم بر پژوهش ،مورد توجه قرار گرفته است.
همچ نین ،روش تحقیق مورد استفاده ،کیفی و استراتژی تحقیق ،مطالعه چندموردی بوده
و از طرح پژوهشی "تطابق الگو" و روش نمونه گیری نظری استفاده شده است.
گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش ،از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و شواهدی
همچون ،مشاهده مستندات آرشیوی شرکت های ایرانی فعال در حوزه فناوریهای همگرا
انجام گرفته است .نتایج پژوهش ،بیانگر اهمیت فوق العاده عواملی همچون ،فهم میان
رشته ای ،ظرفیت جذب میان رشته ای و نوع سرمایه انسانی ،در فرایند شناسایی فرصت
در شرکت های فعال حوزه فناوریهای همگرا می باشد.
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اخیر ،مفهوم فرصت 1به عنوان قلب فرایندکارآفرینی &(Shane

) ، Venkataraman, 2001; Short et al., 2010مورد تاکید قرار گرفته است .در عین
حال ،با وجود توسعه ادبیات کارآفرینی سازمانی در چندسال گذشته ،فرایند شناسایی
فرصت در سطح سازمان ،چندان توسعه
نیافته و بیشتر پژوهش های موجود در ارتباط با شناسایی فرصت ،در سطح فردی
بوده است .در نتیجه ،اطالع چندانی از این موضوع که افراد داخل یک شرکت ،چگونه
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فرصت ها را شناسایی می کنند ،وجود ندارد و انجام پژوهش با رویکرد فرصت محور
در زمینه کارافرینی سازمانی ،به ندرت مورد توجه قرار گرفته است (Zahra & etal,
) . 2016این درحالیست که شناسایی و بهره برداری از فرصت ها ،در اغلب اوقات ،پدیده
ای است که از طریق کنش جمعی (در داخل یک شرکت و یا از طریق همکاری با شرکت
های دیگر) قابل دستیابی بوده و موفقیت شرکت ها در گرو توانایی کارکنان آن شرکت
در شناسایی فرصت می باشد(Gregoire & Shepherd, 2015; Urban & Wood, .
) .2015از سوی دیگر ،نقش فناور یهای پیشرفته همگرا به عنوان موتور محرک اقتصاد
جوامع ،توجه بسیاری را به خود جلب نموده است .از آنجا که زمینه شکل گیری و
گسترش دانش فناوریهای همگرا ،در داخل شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه فناوریهای مذکور می باشد ،برخورداری این شرکت ها
از یک فرایند کارافرینا نه منسجم و موثر ،ازمرحله کشف و خلق ایده  ،تا بهره برداری از آن ایده ،اهمیت زیادی دارد .با توجه به جایگاه
"شناسایی فرصت" به عنوان مرحله ای مهم و حساس از فرایند کارآفرینی ،پرداختن به آن ،نقش قابل توجهی در موفقیت تجاری این
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شرکتها خواهد داشت .در عین حال ک ه موضوع همگرایی فناوریها به خودی خود ،منشا فرصت می باشد ،به دلیل ماهیت بین رشته ای
آن ،عوامل ویژه ای در فرایند شناسایی فرصت در شرکت های فعال حوزه فناوریهای همگرا موثر است .بر این اساس ،پژوهش جاری به
دنبال توسعه نظریه در خصوص فرایند شناسایی فرصت ،در حوزه فناوریهای همگرا و پر کردن شکاف نظری موجود در آن با توجه
به پیشینه ادبیات مرتبط با موضوع و بررسی میدانی این پدیده می باشد.

 . 1چارچوب نظری:
 .1 .1کارآفرینی و فرصت کارآفرینانه:
پژوهش در حوزه کار افرینی شامل بررسی این موضوع است که چگونه ،بوسیله چه کسی و با چه اثراتی ،فرصتهایی برای خلق کاال ها و
خدمات آینده،کشف ،2ارزیابی 3و بهره برداری 4می گردد).( Shane & venkataraman,2001آنها همچنین ،اظهار میدارند که بدون
"فرصت کار افرینانه" ،کارافرینی معنا ندارد .شین ( )2003بیان می دارد که توسعه تحقیقات کارآفرینی میتواند در دو گروه خالصه شود:
تحقیقاتی که بر فرد کارافرین تمرکز دارند و تحقیقاتی که بر عوامل بیرونی تمرکزدارند.
تعاریف متعددی در خصوص مفهوم "فرصت" در ادبیات کارافرینی وجود دارد .با توجه به ماهیت فناوریهای همگرا و اهمیت نوآوری در
ترکیب منابع و فناوریها در شرکت های فعال حوزه مذکور ،تعریف مد نظر پژوهش جاری در خصوص مفهوم "فرصت" برگرفته از تعریف
آردیچولی و همکاران ( ،) 2003عبارتست از  :امکان برآورده نمودن نیاز (خواسته  ،عالقه) بازار از طریق ترکیب خالقانه منابع به منظور
ایجاد ارزش بیشتر .شناسایی فرصت،یک زیر فرایند از کل پیوستار فرایند کارافرینی و نقطه شروع فرایند کارافرینی بوده و دقت در انجام
صحیح آن ،تاثیر به سزایی بر کل

فرایند کارافرینی دارد.

 .2 . 1کارآفرینی سازمانی فناورانه:
کارافرینی سازمانی عبارت ست از درگیر شدن در فرایند شنا سایی و بهره برداری از فر صت برای خلق ارزش جدید در سطح سازمان
) .(Zahra & etal, 2016به تعبیر دیگر ،کارآفرینی سازمانی شامل نوآوری ،5ایجاد کسب و کار 6و یا نوسازی استراتژیک 7در داخل یک
سازمان موجود می با شد) .(Zahra, 1996زهرا و همکاران( ،) 2016بیان می دارند که فهم مو ضوع چگونگی شنا سایی فر صت تو سط
افراد و عوامل موثر بر فرایند شکل گیری ایده تا بهره برداری فرصت منجر به فهم مناسب و عمیقی از کار افرینی سازمانی می گردد ،که
این خود ن شان دهنده اهمیت فرایند شنا سایی فر صت در کارآفرینی سازمانی میبا شد .البته ،معموال کارآفرینی سازمانی ،ماهیتی تیمی
دارد که این خود ،بیانگر رویکرد "کنش جمعی" حاکم بر این پدیده می باشدددد .نوآوری در محصدددوالت و فرایندهای یک سدددازمان ،عامل
مهمی جهت ارتقای توان رقابتی می باشددد و این بیانگر اهمیت کارآفرینی سددازمانی فناورانه به عنوان زمینه سدداز نوآوری،می باشددد ..از
نظر آنتونسددیک و پرودان( ،)2002کارآفرینی فناورانۀ سددازمانی ،فرایندی درون یک سددازمان می باشدددکه طی آن یک کارآفرین فناور یا
گروهی از کارافرینان از طریق تحقیق ،توسعه ،نوآوری و فناوری نسبت به ایجاد  /مدیریت یک شرکت اقدام می نمایند و این فرایند همراه
با مخاطره

است.

 .3 . 1فناوریهای همگرا:
فناوریهای همگرا به ترکیب هم افزای چهار حوزه (نانو -زیستی – اطالعات  -شناختی) علمی و فناوری اطالق میگردد که هر کدام از آنها
به تنهایی در حال رشد سریع بوده و شامل موارد ذیل میباشند -1 :علم نانو و فناوری نانو  -2فناوری بایو و پزشکی بایو شامل مهندسی
ژنتیک -3فناوری اطالعات شامل ارتباطات و محاسبات پیشرفته و مهندسی -4علوم شناختی شامل علم عصب شناسی & .( Roco
) Bainbridge, 2002به تغبیر دیگر ،فناوریهای همگرا ،فناوریهای توانمندساز و سیستمهای دانشی هستند که یکدیگر را در تحقق اهداف
مشترک کمک مینمایند (. ) Nordmann, 2004در واقع همگرا بودن در این تعریف ناظر به همکاری این فناوریها با هدف ایجاد هم افزایی
می باشد .فناوریهای همگرا ،نقش برجسته ای در شکل دهی به اقتصاد و جامعه و زیرساخت های صنعتی ایفا می نمایند.با معرفی
فناوریهای جدید انتظار می رود سهم فناوری در اقتصاد رو ز به روز افزایش یابد .فناوریهای همگرا ،فرصت های جدیدی را برای برنامه
ریزان سیاستها و دانشمندان و مدیران کسب و کار بر اساس نتایج احتمالی آن فراهم می آورد و به عنوان موتور محرک اقتصاد شناخته
می شود).(Roco & Bainbridge,2002
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واكاوي فرایند شناسایی فرصت درشركت هاي فعال در حوزه فناوریهاي همگرا
فناوریهایهمگرا،میتوانند منجر به بهبودچشمگیر در توانمندیهای انسان ،نتایج اجتماع ،بهره وری ملی و کیفیت زندگی گردد .توجه به این
موضوع،فرصت های گسترده ،به هنگام و نوظهوری را در جهت منفعت افراد ،جامعه و بشریت در بلند مدت فراهم می آورد & Bainbridge,
).(Roco 2002
بین بریدج و روکو( ، )2016درقالب یک نظریه ،چرخه ای را تحت عنوان چرخه همگرایی -واگرایی در چهار مرحله به شرح زیر معرفی
می نماید:
( )Aتلفیق خالقانه ناشی از مشارکت رشتههای مختلف در جهت دستیابی به ایدهها یا مفاهیم جدید
( )Bیکپارچگی سیستم در جهت تلفیق یا ابتکار جدید برای کاربردهای مشخص
( )Cهدایت نوآوری های فناورانه به سمت محصوالت و کاربردهای جدید
( )Dمرحله زایش و دستیابی به راهحلها و کار بردهای جدید که پیش از این امکانپذیر نبوده و همچنین ایجاد کسب و کار و یا زیر ساخت
جدید.
آنچه در نیمه اول چرخه مذکور(  )A,Bرخ می دهد ،در واقع در کنار هم قرار گرفتن و ترکیب دانش و فناوریهای حوزه های مختلف با
یکدیگر بوده و در نیمه دوم چرخه فوق( ،) C,Dشاهد ظهور نوآوری جدید و بهره برداری از آن در قالب محصوالت و کاربردهای جدید
می باشیم .نتایج به دست آمده از نیمه دوم  ،مجددا به عنوان ورودی نیمه اول وارد چرخه همگرایی -واگرایی می گردد .در واقع ،همگرایی
یک نوع رویکرد حل مساله است که از مرزهای بین رشته ای عبور کرده ( )NRC,2014و منجر به بروز فرصت های تحول آفرین برای

توسعه ،تقویت و ایجاد منافع برای انسان می گرددRoco, 2016) .

& (Bainbridge

 .4 . 1مطالعات میان رشته ای:
امروزه ،مطالعات میان ر شته ای ،از جمله مواردی ا ست که محافل علمی پی شتاز جهان را به طور جدی،به خود م شغول نموده ا ست .پس
از چندین قرن پرداختن بیش از حد نگاه تخصددصددی و اگرا ،به علوم مختلف ،توجه بیشددتری نسددبت به همگرایی بین علوم و منافع آن به
وجود آمده ا ست .در ذات ب سیاری از پدیده ها ،واب ستگی همزمان به حوزه های مختلفی از علوم وجود دارد که نمی توان با نگاه موجود
در یک رشددته علمی آن ها را تحلیل نمود .بنابراین با توجه به پیچیدگی موجود در پدیده ها ،نیاز به سددطحی از تحلیل ،فراتر از تحلیل تک
ر شته ای می با شد .مطالعات میان ر شته ای ،فرایند پا سخگویی به یک سوال ،حل یک م ساله ،یا روبرو شدن با یک مو ضوع ا ست که
گستردگی و پیچیدگی آن در حدی است که با یک رشته علمی واحد نمی توان با آن برخورد نمود و در نتیجه از رشته های علمی متعدد

کمک گرفته می شود و دیدگاههای رشته های مختلف از طریق تشکیل یک دیدگاه جامع تر تلفیق می گردد(.)Kline & newell,1997

 .5 . 1مبانی فلسفی پژوهش:
هستیشناسی 8مربوط به مطالعه حقیقت است ( . )O'Gorman & MacIntosh , 2014هستی شناسی ،شامل دو دیدگاه ذهنی 9و عینی
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می با شد .عینی گرایان معتقدند که واقعیت ،بدون مداخله ان سان ایجاد شده ا ست و از نظر ذهنی گرایان ،واقعیتی شکل نمی گیرد ،مگر از
طریق از طریق اعمال و ادراکات انسدددان( .)O'Gorman & MacIntosh , 2014از نظر ذهنی گرایان ،فرصدددت ،پدیده سددداخته شدددده
اجتماعی 11اسددت که می تواند خلق شددود ( .)Alvarez et al.,2014در مقابل ،عینی گرایان ،قائل به این موضددوعند که فرصددت مسددتقل از
کارافرین وجود داشدددته و هوشدددیاری کارافرینی باعر می گردد تا کارافرینان بتوانند ان فرصدددت را شدددناسدددایی و بهره برداری نمایند
) .(Shane, 2003دیدگاه سومی نیز وجود دارد که فرصت را در یک طیف ذهنی – عینی قرار می دهد .زهرا ( )2002بیان می دارد که دو
رویکرد ک شف و خلق می تواند در قالب یک چرخه ،باعر ترفیع یکدیگر گردند .در تحقیق حا ضر از نگاه ه ستی شنا سی ،مفهوم فر صت
در قالب طیف عینی – ذهنی مد نظر قرار گرفته ا ست  .این بدین معنا ست که فر صت ها هم می توانند بر ا ساس رویکرد ک شف به صورت
عینی وجود داشته و توسط کارافرین کشف گردد و هم می توانند بر اساس رویکرد خلق طی فرایند شکل بگیرند .معرفت شناسی به دنبال
دانستن این است که تا چه حد ،دانشی که توسط ما شناخته شده ،قابل قبول است ( ".) Bryman &Bell, 2015تفسیرگرایی" 12به عنوان
یکی از روش های معرفت شنا سی ،به دنبال م شخص نمودن این مو ضوع ا ست که مردم ،جهان را چگونه تجربه نموده و از چه راههایی
با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند) .(Parker, 2008با توجه به مو ضوع پژوهش و ماهیت اجتماعی آن ،معرفت شنا سی منا سب برای

این تحقیق ،تفسیرگرایی می باشد.

 . 2مدل مفهومی پژوهش:
421
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مدل مفهومی ،برگرف ته از چارچوب مفهومی بوده و در واقع ،روابط بین اجزای چارچوب مفهومی را مشدددخص می ن ما ید .چارچوب
مفهومی 13عبارتست ازیک چارچوب جامع و سازگار که از تلفیق استقرایی ادبیات ،نظریه ها و دیگر اطالعات معتبر و مرتبط گذشته حاصل
حاصل می شود .یک چارچوب مفهومی معموال پایه و مبنای شکل دهی به پرسش های تحقیق و تدوین فرضیه ها و یا پیش بینی ها باشد
) .)Teddlie & Tashakkori, 2009محق ق ،با دیدگاهی نقادانه نسددبت به ادبیات موجود حوزه فرصددت کارآفرینانه ،فناوریهای همگرا و
مطالعات میان رشددته ای ،یافته ها و نظرات خود را در قالب مدل مفهومی (شددکل  )1آورده اسددت .در ادامه و پس از معرفی روش تحقیق
مورد اسددتفاده ،بر اسدداس تحلیل داده های گردآوری شددده از ت حقیق ،روابط بین اجزا ،در قالب گزاره های منبعر از مدل مفهومی ،مورد

بحر و بررسی قرار گرفته اند.
فهم میانرشته ای

نوع سرمایه انساني
سرمایه انساني

وسعت رشتهای

سرمایه انساني
تخصص محور

)(ESCH

كارآفرینانه

رشتهای
عمق رشتهای

)(FSCH

تلفیق میان
رشتهای

شناسایي
فرصت

بهره برداری از

ارزیابي

ایده پردازی

)(Evaluation

)(Idea Generation

فرصت

درک
)(Perception

)(Exploitation

ظرفیت جذب میان رشته ای
تفكر طراحي

جستجوی سیستماتیک

ژورنال كالب

شکل  – 1مدل مفهومی پژوهش

 . 3روش تحقیق:
استراتژی های مختلفی برای انجام یک پژوهش وجود دارد .از لحاظ برتری ،ساندرز و همکاران( ،)2002بیان می دارند که محققان باید
استراتژی را با توجه به سواالت و اهداف تعیین شده برای پژوهش ،انتخاب کنند .معموال پرسش پژوهش ،همسو با یک نظریه موجود بوده
و پژوهشگر ،سواالت پژوهشی خود را مبتنی بر نظریه ای فراتر و در چارچوب آن نظریه موجود می گنجاند & (Eisenhardt
) .Graebner,2007پژوهش با روش مطالعه چند موردی ،14پاسخگوی چرایی و چگونگی در حوزه های پژوهشی اکتشاف نشده می
باشد).(Edmondson & McManus,2007
به گفته ین ( ،) 2002مطالعه موردی ،تحقیقی است که پدیده معاصر را در عمق و بستر زندگی واقعی آن بررسی می کند و هنگامی
مناسبتر است که سواالت تحقیق از جنس چگونه و چرا باشد .در این مطالعه ،مقصود این است که بفهمیم ،چگونه در شرکتهای فناور،
فرصت ه ا شناسایی می شوند .این امر ،مستلزم فهمیدن ادراکات افراد درگیر در فرایند شناسایی فرصت ،در سطح شرکت می باشد.
همچنین پژوهشگران اظهار میدارند که مطالعه چند موردی ،هنگامی مناسب است که موضوع تحقیق واکاوی یک موضوع نسبتا ناشناخته
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واكاوي فرایند شناسایی فرصت درشركت هاي فعال در حوزه فناوریهاي همگرا
باشد) . (Eisenhardt,1989, Yin,2009با توجه به اینکه پژوهش حاضر به واکاوی فرایند شناسایی فرصت در شرکت های فعال در
حوزه فناوریهای همگرا می پردازد ،و تحقیق در این حوزه از پیشینه چندانی برخوردار نمیباشد ،روش تحقیق مطالعه چندموردی ،در این

پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.
عامل مهم در نظریه سازی با نمونه های موردی" ،منطق تکرار"15می باشد) .(Eisenhardt,1989این بدان معناست که هر مورد به عنوان
یک آزمایش جدا عمل نموده و به عنوان یک واحد تحلیل جایگاه خاص خود را دارد . (Eisenhardt & Graebner,2007) .فرایند نظریه
سازی در مطالعه چند موردی ،از طریق رف ت و برگشت مداوم بین داده های مورد مطالعه ،نظریه در حال تکوین و آثار موجود در مورد
پدیده مورد تحقیق صورت می پذیرد . (Eisenhardt & Graebner,2007) .مطالعات چند موردی در مقایسه با مطالعه موردی منفرد ،از
مبنای قوی تری برای نظریه سازی برخوردار است چرا که مقایسه ب ین موارد متعدد ،تکرار پذیری یافته پژوهش را در در موارد مختلف
مورد بررسی قرار داده و گزاره های منتج از آن مبانی عمیق تری در شواهد تجربی برخوردار است و نظریات ناشی از آن از قابلیت
تعمیم بیشتر و سنجش پذیرتری برخوردار است ) .(Eisenhardt & Graebner,2007استفاده از روش مطالعات چند موردی با استفاده
از منطق تکرار ،منجر به تایید یا عدم تایید استنباط های استخراج شده از هر مورد در مقایسه با استنباط های صورت گرفته از سایر
موردها می گردد). (Yin,2009
مقصود از پژوهش مطالعه چند موردی  ،بسط نظریه و نه آزمایش آن می باشد ،در نتیجه نمونههایی مناسب این کار است که بتواند
ارتباطات و منطق بین ساختارها را شفاف نمایند و در نتیجه انتخاب نمونه می بایست به شکل نمونه گزینی نظری 16باشد (Eisenhardt
) .& Graebner,2007از بین شرکت های فعال در حوزه فناوریهای همگرا ،شرکت هایی که توانسته اند ،محصوالت خود را به بازار عرضه
نموده و سود آوری قابل توجهی کسب نمایند ،انتخاب شده و برای گردآوری داده های مورد نیاز با افرادی از شرکت های مذکور که به
صورت فعال درگیر در فرایند شناسایی فرصت بوده اند ،مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته است .در خصوص تعداد نمونه مورد
نیاز ،مالک اشباع نظری می باشد و مصاحبه با افراد تا جایی ادامه پیدا می کند که مطلب قابل توجه جدیدی به موارد قبلی مطرح شده در
مصاحبه های قبلی اضافه نگردد ) . (Glaser and Strauss ,1967از این رو ،پس از مصاحبه با چهارده نفر از پنج شرکت مورد بررسی ،
این اط مینان حاصل شد که اطالعات جدیدی از مصاحبه ها ،به دست نمی آید .همچنین به منظور افزایش پایایی پژوهش ،عالوه بر مستند
سازی فرایند ها از تدوین پروتکل مصاحبه تا کدگذاری ،از مشارکت چند نفر در کدگذاری و چک کردن داده ها استفاده گردیده است .مبنای
شکل گیری پروتکل مصاحبه ،سواالتی می باشد که از ابعاد مختلف ،فرایند شناسایی فرصت را مورد برسی قرار داده و این اطمینان را به
وجود می آورد که تمرکز مصاحبه بر فرایند شناسایی فرصت بوده واطالعات استخراج شده از تمامی موارد مصاحبه ،منجر به همگرایی
درتحلیل و نتیجه گیری مناسب در کل فرایند پژوهش شده و پایایی آن را افزایش می دهد .برای افزایش اعتبار پژوهش ،استفاده از چند
محقق ،مصاحبه عمیق با چندین مورد به جای تنها یک مورد و همچنین روش "برگشت به مشارکت کنندگان" 17استفاده شده است  .فرایند
به کار گرفته شده در روش برگشت به مشارکت کنندگان بدین شکل بود که مدل پژوهش به مصاحبه شوندگان ارائه گردید و از آن ها
خواسته شد تا اعالم نمایند ،انچه محقق در قالب مدل بیان داشته است ،برداشت درستی از گفته هایشان بوده و ایا از نظر ایشان نیز ،عوامل
موجود در مدل و ارتباط بین آنها ،منطقی به نظر می رسد ،که در ن تیجه ،این امر توسط مصاحبه شوندگان تایید گردید .عالوه بر مصاحبه
های انجام شده با افراد هریک از موارد مطالعه ،شواهدی دیگری همچون اسناد آرشیوی و عکس هایی که بیانگر نحوه عمل فرایند شناسایی
فرصت شرکت های مورد مطالعه بوده و باعر افزایش اعتبار اطالعات پژوهش می گردند ،نیز مورد توجه قرار گرفت.

 . 4تجزیه و تحلیل داده ها
درجدول شماره  ، 1مشخصات شرکت هایی که داده های مورد نیاز پژوهش از آنها به دست آمده ،ارائه گردیده است .ترکیب فناوری های
مورد استفاده در این شرکت ها ،شامل ترکیب زوجی فناوری اطالعات با فناوری شناختی ،فناوری اطالعات با فناوری زیستی و همچنین،
فناوری نانو با فناوری زیستی می باشد .فرصت های شناسایی شده در این شرکت ها ،مرتبط با تجهیزات شناختی ،نانو دارو ،تجهیزات
زیستی و نرم افزار های شناختی می باشد.
جدول شماره  – 1حوزه فعالیت ،فرصت شناسایی شده و ترکیب فناوری ها در شرکت های مورد مطالعه
كد شركت

نوع محصول

فرصت شناسایی شده

تركيب فناوري

الف

سامانه شناختی

تجهيزات براي ثبت و پردازش سيگنال هاي مغزي

فناوري اطالت  -فناوري شناختی

مواد زیستی و داروها

نانو داروي بيولوزیک با عوارض كمتر و احتمال باالتر موفقيت در درمان

فناوري نانو – فناوري زیستی

ب
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ج

تجهيزات تشخيصی و

د
ه

تجهيزات مرتبط با حوزه زیست فناوري

حسگرها

فناوري زیستی – فناوري اطالعات
فناوري زیستی -فناوري نانو

سامانه شناختی

نرم افزار هاي بازي با اهداف شناختی و تغيير رفتار

فناوري اطالت  -فناوري شناختی

سامانه شناختی

تجهيزات براي ثبت و پردازش سيگنال هاي مغزي

فناوري اطالت  -فناوري شناختی

تحلیل داده ها در روش مطالعه موردی ،به معنای بررسی،طبقه بندی ،تهیه جدول و یا ترکیب دیگری از مدارک جهت پرداختن به موضوع
مورد مطالعه می باشد .یکی از روش های شناخته شده برای تحلیل داده ها در تحقیق مطاله چند موردی که در پژوهش جاری مورد
استفاده قرار گرفته ،عبارتست از روش "تطابق الگو". )yin, 2003( 12
شین ( ) 2000در مقاله معروف خود در خصوص ارتباط دانش پیشین و کشف فرصت های کارآفرینانه ،داده های حاصل از انجام مصاحبه
با روش مطالعه چند موردی خود را ،از روش تطابق الگو ،تحلیل نموده است .در روش "تطابق الگو" ،الگوی مبتنی بر تجربه با الگوی
پیش بینی شده مقایسه می گردد  .اگر این الگوها با هم ساز گار بودند ،می توان با توجه به نتایج حاصل ،قابل اعتماد بودن تحقیق را تایید
نمود (.)yin, 2003
محقق با استفاده از روش تطابق الگو به دنبال ایجاد تطابق بین داده ها و نظریه در حال تکوینی می باشد که طرح اولیه آن در ابتدای
تحقیق ،توسط محقق ارائه گردیده است.
با تحلیل درونی 12پاسخ مصاحبه شوندگان در هر یک از شرکت های مورد مطالعه و همچنین تحلیل بین موردی 20پاسخ های مصاحبه
شوندگان کل شرکت ها در کنار یکدیگر ،کدهای باز ،محوری و انتخابی ،استخراج و هریک از آنها ،در جهت بررسی انطباق با گزاره های
برگرفته از مدل مفهومی پژوهش ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
گزاره اول :فرایند شناسایی فرصت ،شامل مراحل درک 21فرصت ،ایده پردازی 22و ارزیابی 23فرصت می باشد.
شناسایی فرصت ،فرایندی است که در آن افراد ،یک فرصت بالقوه را برای خلق و توسعه یک کسب و کار ،ونچر،بازار و تکنولوژی جدید،
شناسایی می کنند ،تشخیص می دهند و کشف می کنند ) .(Wang, 2013از نظر اکهارت و شین ( ،)2003فرایند شناسایی فرصت،
عبارتست از چگونگی اقدام افراد به صورت انفرادی و یا شرکتی در درک راههایی برای خلق یک چارچوب ابزار -هدف جدید که پیش از
این دیده و یا شناخته نشده است .نتایج تجزیه و تحلیل مصاحبه های انجام شده در شرکت ها در خصوص فرایند شناسایی فرصت ،در
جدول شماره  2آورده شده است .
جدول  – 2فرایند شناسایی فرصت
کد

کد باز

کد انتخابی

محوری
 تشخیص وجود خال و نقصی در بازار ،محرک اصلی ما جهت توسعه محصول مورد نیاز بازار می باشد. -برمبنای پتانسیل فناوری موجود در شرکت ،محصوالتی را برای ارائه به بازار طراحی کرده و توسعه می دهیم .

درک

 به دلیل ارتباط با مشتریان و بررسی مستمر بازار ،از نیاز بازار اطالع داریم. وقتی تجهیزات به مشتریان ارائه می شد انها تازه شگفت زده شده و می گفتند چه وسیله خوبی و ما نیاز داریم. با کسب اطمینان نسبی از تشخیص درست نیاز بازار ،نسبت به تشکیل تیم متخصصین حوزه های مورد نیاز برای بررسی امکان تلفیق فناوری ها و رسیدن بهراه حل رفع نیاز اقدام می گردد.
 در برخی موارد از متخصصین بیرون سازمان جهت دریافت و پرورش ایده کمک گرفته می شود. -به دنبال ایده برای پاسخگویی به آن نیازی که شناسایی نموده ایم می رویم.

ایده
پردازی

 -وارد ایده ای که مطمئنیم از عهده منابع الزم از جمله منابع انسانی برنمی آییم ،وارد نمی شویم.

 با توجه به دانش و تجربه موجود و انجام مطالعات امکان سنجی و توجه به توانمندیهای داخلی شرکت ازقابلیت اجرا و عملی بودن آن اطمینان حاصل می شود.
 -ارزیابی مستمر در کل مراحل و در تعامل بین افراد در سطوح مختلف صورت می گیرد.

ارزیابی

 -ارزیابی کلی فرصت از نگاه محدودیت ها و شرایط و منابع موجود و زیر ساخت ها صورت می گیرد.
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شناسایی
فرصت

واكاوي فرایند شناسایی فرصت درشركت هاي فعال در حوزه فناوریهاي همگرا
یکی از مصاحبه شوندگان شرکت ج در خصوص شروع فرایند شناسایی فرصت این گونه اظهار نظر نموده است " :ما در ابتدا به دنبال
پی بردن به نواقص احتمالی محصوالت جاری و ارائه محصول بهتر هستیم .در برخی موارد نیز بر اساس توانمندیهای فناورانه شرکت
و بینش نسبت به نیاز های آینده ،محصوالتی را طراحی و عرضه می کنیم.
از نقطه نظر آردیچویلی و همکاران ( ) 2003اولین مرحله در فرایند شناسایی فرصت عبارتست از "درک" فرصت که به معنای ادراک
نیازهای بازار  /منابع بال استفاده می باشد .درک نیاز بازار متناسب با رویکرد کشف فرصت بوده و به وجود نقص در بازار توجه دارد.
از سوی دیگر ،درک منابع بال استفاده  ،متناسب با رویکرد خلق فرصت بوده و به معنای توانایی فرد /سازمان در ترکیب منابع می باشد.
همچنین یکی از مدیران شرکت د در خصوص محله بعد از درک فرصت چنین بیان داشته است " :ما جلسات هفتگی جهت ایده پردازی
محصول در خصوص نیاز شناسایی شده و یا برمبنای توان فنی شرکت داریم".
بنا براین دومین مرحله از فرایند شناسایی فرصت ،ایده پردازی می باشد .از نظر وگل( ،)2016ایده ،یک مفهوم ذهنی ناقص و اولیه در
خصوص یک ونچر بالقوه در آینده می باشد .ایده ها تابعی از خالقیت و یادگیری می باشند و اگر خوب توسعه یابند تبدیل به فرصت می
شوند ) . (Short & et al. ,2010این مفهوم ذهنی می تواند در ارتباط با یک نیاز برآورده نشده مشتری و یا ترکیبی از منابع و قابلیت ها
باشد .ایده پردازی به معنای تولید ایده می باشد که می تواند از سه منشا  -1ارادی و برنامه ریزی شده  -2اتفاقی و  -3دریافت از دیگران،
حاصل گردد .در واقع ،در واک نش به فرصت درک شده در مرحله قبل،فرایند ایده پردازی ،شکل عملیاتی به خود می گیرد.
یکی از مصاحبه شوندگان شرکت الف در خصوص مرحله بعد از ایده پردازی این گونه اظهار نظر نموده است " :انتخاب بین ایده های
بالقوه ،بستگی به امکانات و شدنی شدن آن دارد و ما مجبوریم با مکانیزم ارزیابی ایده ،دست به انتخاب بین ایده ها بزنیم".
بنابر این سومین مرحله از فرایند شناسایی فرصت،ارزیابی فرصت می باشد .ارزیابی فرصت ،فرایند سنجش گزینه های پیش روی کارافرین
می باشد .همچنین می توان ارزیابی فرصت را به عنوان فرایند متمایز سازی ایده و فرصت در نظر گرفت (Hills & Shrader,
). 1998ارزیابی فرصت ،مرحله پیش از بهره برداری فرصت است ،تا پیش از بهره برداری ،نسبت به سنجش ابعاد و مالحظات الزم در
خصوص فرصت مورد بررسی ،اقدامات الزم انجام گیرد .نتیجه فرایند ارزیابی فرصت می تواند منجر به تصمیم در خصوص بهره برداری
و یا عدم بهره برداری از فرصت گردد .پرچالش ترین مرحله فرایند شناسایی فرصت این مرحله می باشد .ارزیابی فرصت بر اساس دو
معیار امکان پذیری و مطلوبیت سنجیده می شود .بر اساس نظر وگل (،)2016چنانچه نتیجه قضاوت ،راجع به فرصت مورد ارزیابی ،بیانگر
امکان پذیری و مطلوبیت مناسب باشد،آن فرصت از حالت فرصت سوم شخص ،به فرصت اول شخص ،تبدیل شده و قابل بهره برداری
می باشد.
در مجموع ،می توان نتیجه گرفت که الگوی مستخرج از مصاحبه ها ،فرایند شناسایی فرصت را در سه مرحله متوالی درک فرصت ،ایده
پردازی و ارزیابی فرصت ،در انطباق با گزاره اول ،تایید می نماید.
24

گزاره شماره : 2رابطه دو سویه ای بین مرحله شناسایی فرصت و بهره برداری از فرصت وجود دارد.
بهره برداری از فرصت ،عبارتست از راه اندازی تمام عیار و کارآمد ارائه محصول و یا خدمت ناشی از فرصت کسب و کار & (Choi
) .etal, 2004در واقع ،بهره برداری از فرصت ،فرایندی است که در نتیجه آن ،محصول و یا خدمت ناشی از یک فرصت شناسایی و
ارزیابی شده ،به بازار ارئه گردد .بهره برداری از فرصت مرحله ای ضروری به منظور کسب درآمد و موفقیت در کسب و کار می باشد
).(Choi,etal, 2008همچنین ،دسترسی ب ه منابع مورد نیاز در جهت ایجاد سیستم های تولیدی و تجاری کارآمد در این مرحله از فرایند
کارآفرینی از اهمیت باالیی برخوردار است).(Choi & Shepherd, 2004
نتایج تجزیه و تحلیل مصاحبه های انجام شده در شرکت ها در خصوص ارتباط فاز بهره برداری و شناسایی فرصت ،در جدول شماره
 3آورده شده است.
جدول  – 3بهره برداری از فرصت

كد محوری

كد باز

كد
انتخابي

 -ارزیابی شرایط بازاررخصوص محصول ارائه شده به بازار مرتب انجام می گیرد (مانند روند نسخه کردن )  .که منجر به تولید یک

ارتباط دوسویه

محصول جدید و یا تغییر و اصالح در محصول جاری گردد.
 -ابزاری که تا کنون در حوزه بیش فعالی استفاده می کردیم حاال بر اساس باز خوردها ،می فهمیم که تجهیزات را چگونه تغییر دهیم تا در

شناسایی و بهره
برداري

درمان میگرن نیز مورد استفاده قرار گیرد.
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 با توجه به اینکه پژوهشکده ای که من در آن به عنوان هیات علمی فعالیت می کنم در داخل بیمارستان است ،بازخوردهای دریافتی ازبیماران به فرایند جذب ایده و ایده پردازی کمک می نماید .
 -در ارتباط با مشتریان محصوالت ارائه شده به بازار و دریافت نیاز های جدید آنها مطمئن می گردیم که بازار جدید وجود دارد و ریسک

كاهش ریسک عدم
موفقيت

ما کاهش پیدا می کند.

بهره برداری

 اعالم نیاز چنانچه از مشتریان فعلی باشد اطمینان باالیی را برای اقدام به رفع آن موجب می گردد. پس از اطمینان کامل از شناسایی درست فرصت ،نسبت به بهره برداری فرصت اقدام می نماییم -تحصیص منابع را پس از بررسی های الزم در خصوص تشخیص فرصت انجام می دهیم

انجام بهره برداري

از فرصت

پس از شناسایی
فرصت

یکی از مصاحبه شوندگان شرکت ج این گونه اظهار نظر نموده است " :باز خوردهای دریافتی از مشتریان منجر به جذب ایده های جدید
می گردد".
همچنین در مصاحبه دیگری با یکی از مدیران شرکت د  ،عنوان شده است که  " :بازخوردها ،به ماکمک می کند تا یاد بگیریم ،محصوالت
را چگونه تغییر دهیم تا بتوانیم وارد بازار جدید گردیم و جهت ارتقای محصول ،از مشتریان به عنوان منشا قوی ایده محصول استفاده
می گردد".
جمع بندی نظرات مصاحبه شوندگان بیانگر ارتباط دو سویه فاز شناسایی فرصت و فاز بهره برداری از فرصت می باشد .در نتیجه گزاره
شماره  2مورد تایید می باشد.
گزاره شماره  :3فهم میان رشته ای ،25بر مراحل درک فرصت و ایده پردازی از فرایند شناسایی فرصت ،تاثیر دارد.
هدف غایی مطالعات میان رشته ای و از جمله م طالعات در حوزه فناوریهای همگرا ،رسیدن به فهم میان رشته ای بوده و تلفیق و ترکیب
دانش و فناوریها ،ابزاری برای رسیدن به هدف مذکور است .در واقع ،فهم میان رشته ای ،فهم ناشی از تلفیق سازگارشده بینش ها و ترکیب
خالقانه نظرات ،دانش و فناوری چند رشته علمی مختلف می باشد .فهم میان رشته ای مستلزم پرداختن به سه بعد عمق رشته ای،26وسعت
رشته ای 27و تلفیق بینرشته ای 22است .سه سو سازی در مطالعات بین رشته ای به معنای ایجاد تعادل بین عوامل مذکور می باشد
( .(repco,2012نتایج تجزیه و تحلیل مصاحبه های انجام شده در شرکت ها و در خصوص تاثیر فهم میان رشته ای بر فرایند شناسایی
فرصت در جدول شماره 4

آورده شده است.
جدول  – 4فهم میان رشته ای
كد محوري

كد باز
 -نیروی انسانی که به هر دوحوزه مسلط باشد دارای اهمیت باالیی است.

كد انتخابی

عمق

 من به عنوان بنیانگذارشرکت ،به هر دو حوزه علوم اعصاب و علوم کامپیوتر و الکترونیک تسلط کامل دارم . -در فاز ایده پردازی ،قطعا الزم است افراد با هر دو حوزه اشنا باشند.

رشته اي
وسعت رشته

 -در هر حال الزم است در هر شرکت حداقل یک نفر و یا تعدادی نفرات به هر دو حوزه تسلط کامل داشته باشند.

اي

 -اطمینان از وجود قابلیت ترکیب فناوریها توسط متخصصین از اهمیت باالیی برخوردار است ومهمترین

شایستگی موجود در این شركتها توانمندي تركيب فناوریها بگونه اي كه به حصول نتيجه منجر گردد ،می باشد.
 -بسیاری از ایده ها که جنبه چند فناوری دارد را در یک مغز میتوان تحلیل کرد.باید افرادی باشند که به هر دو

فهم ميان
رشته اي

تلفيق ميان
رشته اي

حوزه مسلط باشند .
 -آشنایی افراد با هردو حوزه الزم است و صرف تیمی متشکل از تخصص های مختلف بدون آشنایی به حوزه های

دیگر كفایت نمی كند

یکی از مصاحبه شوندگان در خصوص میزان عمیق بودن آشنایی این گونه بیان داشته است" :وجود تسلط به هر دو حوزه در سطح
شرکت در حوزه فناوریهای همگرا بسیار حیاتی و تعیین کننده می باشد".
وجود عمق رشته ای به معنای رسیدن به حدکفایت دانشی مورد نیاز در هر رشته و همچنین رسیدن به توانایی شناسایی تعارضات بین
بینش ها و ایجاد درک میان رشته ای از مساله و آزمایش آن درک می باشد ( .(repco,2012از این رو ،الزم است در این نوع شرکت ها،
دانش عمیقی راجع به هریک از فناوریهای مورد نیاز و جود داشته تا امکان تلفیق فناوری ها ،میسر گردد.
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واكاوي فرایند شناسایی فرصت درشركت هاي فعال در حوزه فناوریهاي همگرا
وسعت رشته ای به معنای کفایت در تعداد دانش ها و رویکردهای م رتبط و مورد استفاده  ،متناسب با نیاز مطالعات میان رشته ای می
باشد( . (repco,2012این بدان معناست که شرط الزم برای فعالیت در حوزه فناوری های ترکیبی ،دسترسی سازمان به همه دانش های
مورد نیاز جهت ترکیب فناوریها می باشد.
همچنین یکی از مدیران شرکت الف ،این گونه اظهار نظر نموده است " :در مرحله ای که ایده دارد شکل می گیرد و ایده در حال ارزیابی می
باشد ،تعامل بین افراد در خصوص راه های ترکیب و چگونگی تلفیق فناوریها برای رسیدن به نتیجه الزم صورت می پذیرد"
تلفیق میان رشته ای ،مستلزم فهم دیدگاههای رشته های علمی مختلف درباره مساله و دقت در ارزیابی و پاالیش عناصر بینش های موجود
در آن رشته ها میباشد .به عبارت دیگر ،تلفیق بینش ها در این فرایند ،شامل ایجاد و یا کشف زمینه های مشترکی است که بتواند بینش
های مختلف نسبت به مساله را با هم سازگار نموده و منجر به یک فهم میان رشته ای گردد ( .(repco,2012تلفیق ،صرفا به معنی تسلط
بر دانش نمی باشد و این کار مستلزم به کارگیری مکانیزم فعال سه سویهی عمق ،وسعت و تلفیق است( .(kline,1996در واقع ،تلفیق به
معنای بکارگیری توام عمق رشته ای ،وسعت رشته ای ،مهارت های تلفیقی ،دانش تلفیقی و ذهن تلفیقی می باشد.
الگویی که از پاسخ مصاحبه شوندگان در خصوص فهم میان رشته ای ،می توان استنباط نمود این است که فهم میان رشته ای بر مراحل
درک فرصت و ایده پردازی از فرایند شناسایی فرصت تاثیر دارد و تایید کننده گزاره شماره  3می باشد.
گزاره شماره  :4ظرفیت جذب میان رشته ای ،22بر مراحل درک فرصت و ایدهپردازی از فرایند شناسایی فرصت ،تاثیر دارد.
ظرفیت جذب ،مجموعه ای از فرایندها به منظور اکتساب ،فهم ،تحول و بهره برداری دانش درراستای ایجاد قابلیت های سازمانی پویا می
باشد( .(Zahra,2002ظرفیت جذب بالقوه شامل اکتساب و فهم بوده و ظرفیت جذب بالفعل شامل تحول و بهره برداری از دانش می باشد.
از نظر الن و همکاران( ) 2006ظرفیت جذب به معنای بهره گیری از دانش بیرون سازمان از سه روش می باشد:
تشخیص و درک دانش جدید و ارزشمند بالقوه از طریق یادگیری اکتشافی
همگن سازی دانش موجود و دانش بیرونی از طریق یادگیری تحول گرا
بهره گیری ازدانش همگن شده جهت خلق دانش جدید و رسیدن به نتایج تجاری
منشا دانش ،در مفهوم ظرفیت جذب ،دانش بیرون از سازمان می باشد .به دلیل ماهیت بین رشته ای فناوریهای همگرا ،ساز و کار اکتساب،
فهم ،تحول و بهره برداری از دانش بیرون سازمان ،دارای ویژگی های خاصی می باشد که در پژوهش جاری ،تحت عنوان ظرفیت جذب
میان رشته ای معرفی گردیده است.
نتایج تجزیه و تحلیل مصاحبه های انجام شده در شرکت ها در خصوص تاثیر ظرفیت جذب میان رشته ای بر فرایند شناسایی فرصت

در جدول شماره  5آورده شده است.
جدول  –5ظرفیت جذب میان رشته ای
کد محوری

کد باز

کد انتخابی

 پس از درک فرصت و ارزیابی اولیه آن ،با تشکیل ژورنال کالب و جلسات هفتگی بین متخصصین حوزه های مربوطه ،فرایند ایده پردازی برایطراحی و تولید تجهیزات که بر اورنده نیازهای پیش بینی شده و یا موجود باشد را انجام می دهیم.
 ایده ها به این واسطه داخل می شود که اعضای هیات مدیره ،هیات علمی دانشگاه نیز می باشند و در نتیجه باگروههای کاری مختلف در دانشگاه و با دانشگاهیان در ارتباطند و این منشا ایده و معرفی نیاز می باشد .از
ژورنال کالب

جمله مکانیزم های ارتباطی بین دانشگاه و ما ،تشکیل جلسات ژورنال کالب می باشد.
 به علت ارتباط نزدیک با دانشگاه و قرار گرفتن در فضای دانشگاهی و تحقیقاتی در حوزه های مربوط ،در واقعما دائما درمعرض مسائل و ایده های نو قرار می گیریم و این خیلی مهم است  .ما هم هیات علمی هستیم و

ظرفیت

هم شرکت داریم و این ترکیب بسیار مناسب است و منجر به پخته شدن ایده ها در فضای ترکیبی موجود
می باشد.

جذب میان

 -در حوزه ترکیبی ،ژورنال کالب در مقایسه با فناوریهای تکی از اهمیت و اثر بخشی بیشتری برخوردار است.

رشته ای

 ایده های جدیدی نیز در کارگاههایی که برای مشتریان بالقوه و بالفعل برگزار می گردد ،جذب شده و منشا تولید محصوالت جدید می باشد. در کارگاههایی که در داخل شرکت برگزار می گردد و مباحر موجود در آن ،نسبت به رقبا و محصوالت انها و نواقص و محاسن محصوالت انهااطالعات مناسبی به دست می اید.

تفکر طراحی

 -گارگاههایی که برای مشتریان گذاشته می شود ،خود فضای یادگیری پرسنل است .

به طور مثال می توان به صحبت یکی از مدیران شرکت ه ،اشاره نمود " :استفاده از مکانیزم های تکامل بخش دانش مورد نیاز ،نظیر
ژورنال کالب جهت دریافت ایده و ایده پردازی ،بسیار مهم است .ارزیابی ایده نیز در ژورنال کالب ها اتفاق می افتد .البته ایده پردازی
مرتبط با موضوع نیز در این جلسات وجود دارد".
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ژورنال کالب 30نشستی است که در آن تعدادی افراد متخصص ،به بحر دربارهی مقاالت روز مربوطه می پردازند .چارچوب ژورنال
کالب ،یادگیری بر پایه حل مساله است که در آن تعاملی ساختار یافته بین ارائه کننده موضوع با شنوندگان برقرار می شود  .به دلیل
مباحثات نقادانه و مساله محور این نوع نشست ایده های خالقانه بسیاری شکل می گیرد .ارتباط این شرکت ها با دانشگاه بسیار زیاد
است چرا که قرار داشتن دانشگاهیان در مرزهای دانش ،منجر به جذب دانش و ایده هایی از دانشگاهیان می گردد  .از طریق جلسات
ژ ورنال کالب که با مشارکت فعال دانشگاهیان صورت می پذیرد ،مرزهای نظری دانش به داخل شرکت آورده می شود  .در واقع ژورنال
کالب یک مکانیزم همگرا کننده بین حوزه های دانش و فناوری مختلف است.
همچنین یکی از مصاحبه شوندگان شرکت ج ،اینگونه بیان نموده است" :به واسطه کارگاهها و جلساتی که با مشتریان متخصص برگزار
می نماییم ،از دانش آنان در فناوریهای مکمل جهت ترکیب فناوریهای مورد نیاز استفاده می گردد".
تفکر طراحی ،31نوعی تفکر در طراحی محصول است که در آن  ،مشتری در قلب و مرکز فرآیندهای نوآورانه و اقدامات برای حل مشکل
قرار دارد .تفکر طراحی بر مطالعه انتظارات حقیقی مشتریان از یک محصول یا خدمت ،تکرار آزمایش و بهینهسازی این تجربه تمرکز دارد.
در تفکر طراحی ،بررسی می شود که مشتریان چطور از یک محصول یا خدمت استفاده میکنند؛ نیازها و خواستههای آنها چیست و
سپس بر اساس این دادهها ،ایدههای جدید خلق می شود). ( Lockwood, 2010
جمع بندی نظرات مصاحبه شوندگان بیانگر تاثیر ظرفیت جذب میان رشته ای از طریق برگزاری ژورنال کالب و به کارگیری مکانیزم تفکر
طراحی ،بر مراحل درک فرصت و ایده پردازی

ازفرایند شناسایی فرصت می باشد .در نتیجه گزاره شماره  4مورد تایید می باشد.

گزاره شماره  : 5سرمایه انسانی تخصص محور بر مرحله ایده پردازی و سرمایه انسانی کارآفرینانه بر کل فرایند شناسایی فرصت ،تاثیر
می گذارد.
سرمایه انسانی یکی از مهمترین منابع سازمان در خلق ارزش به ویژه در اقتصاد دانش بنیان می باشد) . (Zahra etal, 2016سرمایه
انسانی ،بیانگر دانش ،مهارت ،تجربه و قابلیت های افراد می باشد) . (Dess etal, 2003افرادی که از سطح باالتر سرمایه انسانی
برخوردارند ،دسترسی بیشتری به دانش داشته وبه واسطه آن ،از ارزیابی و تصمیم گیری مناسب تری در خصوص فرصت های
اطرافشان برخوردارند) . (Mitchell etal, 2002برگرفته از نظر زهرا ( ،)2016سرمایه انسانی سازمان را می توان در دو گروه دسته
بندی نمود :سرمایه انسانی کارآفرینانه 32و سرمایه انسانی تخصص محور.33
نتایج تجزیه و تحلیل مصاحبه های انجام شده در شرکت ها در خصوص تاثیر ظرفیت جذب میان رشته ای بر فرایند شناسایی فرصت
در جدول شماره  6آورده شده است.
جدول  – 6نوع نیروی انسانی
كد محوري

كد باز

كد انتخابی

 بخشی از منابع انسانی که دیدکارافرینانه دارند دربحر تشخیص فرصت و بهره برداری فعالیت می کنند. -تحلیل اولیه ایده ها و فرصت ،بیشتر در سطح مدیرعامل و رییس هیات مدیره صورت می گیرد.

نيروي

 -غالبا مدیریت ارشد درگیر در فرایند شناسایی فرصت و جنبه های بیزینسی و بررسی توجیه پذیری می باشد.

انسانی

 -برخی پرسنل،با اموزش ،قابلیت تبدیل شدن به کارافرین و رسیدن به نقطه تصمیم گیری و شناسایی فرصت را

كارآفرینانه

دارند .تيم ارشد و هيات مدیره بيشتر مشغول ایده یابی وتوجيه پذیري و جنبه هاي فرصتی و مدیریتی می باشند.

نوع نيروي
انسانی

بخشی از نيروها ،متخصص محض هستند و فقط در گير حوزه محدود خود همچون تركيب و فرموالسيون مواد
براي ساخت دارو می باشند.
بدنه كارشناسی نقش كمتري در تشخيص فرصت دارند و بازوهاي اجرایی در طراحی عملياتی می باشند .بدنه

نيروي

كارشناسی ممکن است اطالعاتی را بدهند ولی در شناسایی فرصت چندان نقشی ندارند.

انسانی

می توان گفت كارشناسان متخصص فقط در مرحله ایده پردازي ،براي یافتن راهی براي تركيب مناسب

تخصص
محور

فناوریها جهت حصول نتيجه فعالند.
اگرافراد متخصص محض ميتوانستند كار مدیریتی و فرصت یابی انجام دهند شركت می زدند و كارمندنمی شدند.
برخی ن يروها نيز فقط محض و تک بعدي هستند و در طراحی فنی بسيار نخبه اند و بيشتر درگير ایده پردازي
هستند.
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یکی از مصاحبه شوندگان شرکت د  ،اینگونه اظهار نظر نموده است " :تحلیل فرصت ها ،یک ذهن متفاوت می خواهد .انتظار از برخی
کارشناسان جهت تحلیل فرصت ها بعضا مخرب است و انتظار از ذهنی که تک بعدی است برای تحلیل فرصت با رویکرد چند بعدی ،باعر
اسیب به آن فرد و شرکت می گردد "  ،که بیانگر تفاوت ویژگی ها و انتظارات از انواع نیروهای انسانی در این گونه سازمان ها می باشد.
جمع بندی نظرات در مصاحبه ها ،بیانگر این است که بخشی از سرمایه انسانی ،تحت عنوان سرمایه انسانی کارآفرینانه ،با نگاه کارآفرینانه
به دنبال درک فرصت از طریق شناسایی نیاز بازار و یا منابع استفاده نشده سازمان می باشد .این نوع نیروی انسانی دارای نگاه مدیریتی
در شناسایی و بهره برداری از فر صت می باشد و بر کل فرایند شناسایی فرصت اثر گذار است .از سوی دیگر مشاهده می شود بخش
دیگری از سرمایه انسانی شرکت ها تحت عنوان سرمایه انسانی تخصص محور ،از دریچه تخصصی به دنبال ایجاد تناسب بین فرصت
درک شده و منابع سازمان می باشد .این نوع نیروی انسانی دارای نگاه عملیاتی و فنی تخصصی در جهت ارائه ایده ،متناسب با فرصت
درک شده می باشد .این نوع نیروی انسانی ،بر مرحله ایده پردازی از فرایند شناسایی فرصت تاثیر گذار است.
از این رو ،گزاره شماره  ، 5مبنی بر تاثیر سرمایه انسانی تخصص محور بر مرحله ایده پردازی و سرمایه انسانی کارآفرینانه بر کل فرایند

شناسایی فرصت ،تایید می گردد.
گزاره شماره  :6جستجوی سیستماتیک 34بر مرحله درک فرصت از فرایند شناسایی فرصت ،تاثیر می گذارد.
جستجوی سیستماتیک ،به معنای کشف فرصت ها از طریق جستجوی فعال در یک حوزه اطالعاتی مشخص می باشد )(Fiet etal, 2005
 .جستجوی سیستماتیک می تواند بر اساس بررسی روندهای آینده تکنولوژی از جمله تحلیل پتنت های ثبت شده و یا شناسایی نواقص و
معایب محصوالت و فناوریهای جاری انجام گیرد.
نتایج تجزیه و تحلیل مصاحبه های انجام شده در شرکت ها در خصوص تاثیر جستجوی سیستماتیک بر فرایند شناسایی فرصت در
جدول شماره  7آورده شده است.

جدول – 7جستجوی سیستماتیک
كد باز
-

كد محوري

با پیش بینی نیازهای اینده ،از طریق مکانیزم هایی همچون روند پتنت ها و تحلیل آنها ،تجهیزاتی را
طراحی می کنیم و به مشتریان هدف می دهیم.

كد انتخابی

جستجوي نياز
هاي بازار و

-

پیش بینی اینده و روند ها به عنوان یکی از منشا های در ک فرصت و جذب ایده می باشد.

-

جستجو در خصوص روندها و فضای مربوط به ایده ها و نیاز به ان.

-

از طریق مراجعه به مشتریان و استعالم نیاز و نواقصی که در خصوص تجهیزات فعلی انها وجود دارد،

-

نسبت به طراحی تجهیزات رافع نیاز آنها اقدام می نماییم.

نواقص محصوالت
موجود
جستجوي

 -نگاه ما به معایب عوارض و نواقص تکنولوژی جاری است  .پس به دنبال راهکاری برای رفع ان عیب

به عنوان فرصت می گردیم.

جستجوي نواقص

سيستماتيک

فناوریهاي موجود

 -ما در حوزه سلول درمانی کار می کردیم و برای آسیبهای بافتی استفاده می شد و در جستجو ها دیدیم

و توسعه كاربرد

که سلول درمانی در سرطان هم دارد استفاده می شود و چون ما امادگی و زیرساخت کار در این حوزه

فناوریها از طریق

را داریم ،ایده ای شکل گرفت تا در این حوزه هم کارکنیم .

تركيب آنها

 ما به جستجو در خصوص نیازهای حوزه های دیگر می پردازیم و با شناخت از ظرفیت های دانش داخلشرکت و یافتن متخصصین حوزه هایی که بتواند تکامل بخش دانش موجود شرکت برای پاسخگویی به
ان نیاز باشد ،خال موجود را پر کرده و محصول مورد نظر را تولید می نماییم .

جستجوی اطالعات و دسترسی به اطالعات با ارزش قبل از دیگران ،برای شرکت های فعال در حوزه فناوریهای همگرا از این جهت اهمیت
دارد که زمینه درگیر شدن سازمان با فرایند شناسایی و بهره برداری از فرصت را پبش از توجه دیگران به آن فرصت فراهم نموده و
مزایای مربوطه را نصیب آن شرکت پیشرو می نماید.
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جستجو و پی بردن به نواقص محصوالت موجود در بازار ،زمینه ای را برای شناسایی و بهره برداری فرصت فراهم می نماید ،تا شرکت
بر اساس قابلیت های فناورانه خود ،نسبت به ترکیب فناوریها و ارائه محصوالت دارای مزینت رقابتی و حتی محصوالت بدون رقیب اقدام
نماید.
به طور نمونه یکی از مدیران شرکت الف این گونه بیان نموده است " :ما نسبت به تغییرات و توسعه فناوری ها ،به خصوص فناوریهای
پیشرفته که می تواند در ترکیب با فناوریهای جاری شرکت نقش مکمل داشته باشند ،حساس بوده و مدام در حال رصد آنها می باشیم.
همچنین در ارتباط با فناوریهای محوری سازمان به طور مداوم در جستجوی تغییرات و پیشرفت های به وجود آمده هستیم"
همچنین یکی از مدیران شرکت ج اظهار داشته است که  " :جستجو در خصوص نواقص موجود در محصوالت موجود در بازار از فعالیت
های مستمر شرکت می باشد".
در واقع ،ج ستجوی اطالعات ناشی از سرریز دانش فناوریهای مورد استفاده و فناوریهای مکمل و همچنین جستجوی نواقص محصوالت
موجود در بازار و تالش برای پرکردن سمت عرضه یا تقاضا ،بر فرایند شکل گیری ایده و ایده پردازی ،تاثیر گذار می باشد.
جمع بندی نظرات مصاحبه شوندگان بیانگر تا ثیر جستجوی سیستماتیک ،بر درک فرصت می باشد .در نتیجه گزاره شماره  6مورد تایید
می باشد.

 . 5مشارکت و نوآوری پژهش:
در این پژوهش ،فرایند شناسایی فرصت فناورانه با رویکرد همگرایی مورد بررسی قرار گرفت  .از آنجا که همگرایی فناوریها ،پدیده ای
نوظهور و منشا فرصت های تحول زا می باشد ،لذا رویکرد همگرایی مورد توجه در پژوهش ،را می توان به عنوان نوآوری آن در نظر
گرفت .در پژوهش های پیشین حوزه شناسایی فرصت ،تمرکز بر کارافرینی فردی بوده و به انجام تحقیق در خصوص شناسایی فرصت
در سطح شرکت توجه چندانی نشده است .این در حالیست که موفقیت شرکت ها در گرو توانایی کارکنان آن شرکت در شناسایی فرصت
می باشد .لذا یکی از مشارکت های پژوهش ،اجرای آن در سطح تحلیل سازمان می باشد .از سوی دیگر ،درک و شناخت مفهوم شناسایی
و کشف فرصتهای فناورانه در شرکتها محدود بوده و ماهیت گسترده آن در مطالعات قبلی به طور کامل پوشش داده نشده است و این
پژوهش در توسعه آن نقش داشته است .همچنین در ادبیات موجود  ،عمدتا مولفه های موثر بر کل «فرایند شناسایی فرصت» مورد بررسی
قرار گرفته است ،در حالیکه این پژوهش به بررسی تاثیر مولفه ها بر هر یک از مراحل شناسایی فرصت پرداخته است .تلفیق ادبیات
مطالعات میان رشته ای ،ادبیات فرصت کارآفرینانه و همچنین ادبیات همگرایی فناوریها و پدید آمدن مفاهیمی همچون ،ظرفیت جذب میان
رشته ای را نیز می توان نوآوری دیگر این پژوهش دانست.

 . 1. 5پیشنهادات برای تحقیقات آینده:
در این پژوهش ،فرا ید شنا سایی فر صت در شرکت های فعال حوزه ترکیبات زوجی فناوری همگرا مورد برر سی قرار گرفت .به نظر می
رسد ،چنانچه شناسایی فرصت در ترکیبات سه گانه و یا ترکیب چهار گانه فناوریهای همگرا بررسی گردد ،به دلیل پیچیدگی های بیشتر
در فرایندها و ترکیب نیروی انسددانی و تعام ل بین آنها ،تمایزاتی در قیاس با ترکیبات زوجی وجود داشددته باشددد .همچنین به دلیل اهمیت
فوق العاده سرمایه انسانی به عنوان مهمترین منبع شرکت های دانش بنیان ،توانایی شرکت ها در جذب نیروی انسانی متخصص و آشنا
به حوزه های مختلف فناوریهای همگرا اهمیت ب سیاری دارد .از این رو ،پژوهش در خ صوص نحوه شناخت و جذب این گونه افراد ،در
شرکت های مذکور توصیه می گردد .همچنین ،پژوهش در خصوص روش های مختلف جذب ایده و مشارکت دادن منابع بیرون سازمان،
در فرایند تجاری سازی ایده های ن شات گرفته از فناوریهای همگرا از اهمیت خا صی برخوردار ا ست که پی شنهاد می گردد در تحقیقات

آتی مورد توجه قرار گیرد.

نتیجه گیری:
این پژوهش ،نشان داد که فرایند شناسایی فرصت در شرکت های فعال حوزه فناوری همگرا ،طی سه مرحله درک فرصت ،ایده پرداری و
ارزیابی فرصت صورت می پذیرد .همچنین به دلیل محوریت دانش ،در فعالیت این گونه شرکت ها ،فرایند جذب ،همگرا نمودن و بهره
برداری از دانش میان رشته ای از اهمیت باالیی برخوردار است .در این بین ،سرمایه انسانی از نقش کلیدی در فرایند مذکور ایفا می نماید
که در این راستا ،این پژوهش مشخص کرد ،انواع نیروی انسانی ،در مراحل مختلف فرایند شناسایی فرصت ،کارکردهای متفاوتی دارند.
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 ظرفیت جذب میان رشته ای و فهم میان رشته ای بر فرایند شناسایی فرصت در شرکت، عواملی همچون،همچنین نتایج تحقیق نشان داد
.های فعال حوزه فناوری های همگرا موثر می باشند
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:پی نوشت
1

- Opportunity

2 - discovery
3 - evaluation
4 - exploitation
5- Innovation
6- Venturing
7 -Strategic renewal
8- Ontology
20- Subjective
21-Obgective
22-Socially constructed
12- Interpretivism
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13- Conceptual framework
14- Multiple Case Study
15- Replication Logic
16- Theoretical sampling
17- Member Checking
18- pattern matching
19- With In Case analysis
28-Cross Case Analysis
21- Perception
22- Idea generation
23- Evaluation
24- Exploitation
25- interdisciplinary understanding
26- Disciplinary Depth
27- Disciplinary Depth
28- Interdisciplinary Integration
29- Interdisciplinary Absorptive Capacity
30- Journal club
31 -Design Thinking
41-Entrepreneurship– specific human capital
33- Firm-specific human capital
34- Systematic Search

439

