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Abstract: 
The present study aims to identify the factors affecting technological collaboration 

between large and technology-based firms (KBFs). In this regard, using multi-case study 

method, 9 collaborations cases in the period 2006 to 2016 between 3 large firms and 9 KBFs 

in the field of nanotechnology and biotechnology in Iran have been studied. Data gathering 

tool is 19 semi-structured interviews with key people of large and KBFs involved in 

collaborative experiences and has been done from autumn to spring 2016. The method of data 

analysis is through content analysis and axial codin. Based on the results, the factors affecting 

the collaborations are presented separately for specific challenges and drivers for large and 

KBFs, as well as in the field of technology. Based on the results, the factors affecting 

collaborations are divided into two types of specific challenges and drivers. Challenging 

factors include the complex procedures of large firms and the unfamiliarity of KBFs with 

business rules. The dominance of KBFs over technical knowledge and the access of large 

firms to the market have also been the main drivers of collaborations. These factors can help 

policymakers, large firms and KBFs to overcome challenges and strengthen the collaboration 

drivers. 
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 چکیده

 5های فناورهای بزرگ و شرکتدنبال شناسایی عوامل مؤثر بر همکاری فناورانه بین شرکتحاضر بهپژوهش 

 3بین  1395ا ت 1385همکاری در بازه زمانی  9باشد. در این راستا با استفاده از روش مطالعه چندموردی، می

گردآوری  ررسی قرار گرفته ودر ایران مورد ب یزه فناوری نانو و فناوری زیستشرکت فناور در حو 9بزرگ و  شرکت

 های بزرگ و فناور درگیرکتساختار یافته با افراد کلیدی شرنیمه مصاحبه 19با  1396تا بهار  1395از پاییز  هاداده

ستفاده شده محوری ا کدگذاریبه روش ها از تحلیل محتوا برای تحلیل داده .های همکاری انجام شده استدر تجربه

رگ و های بزتخاص برای شرک هایو پیشران هاتفکیک چالشها بهیج، عوامل مؤثر بر همکاریاست. بر اساس نتا

ای پیچیده هتوان به رویهها میدر همکاری از جمله عوامل چالشیاند. بیان شدهو نیز حوزه فناوری های فناور شرکت

ناور بر های فکتکار اشاره کرد. تسلط شرهای فناور با قواعد کسب و های بزرگ و عدم آشنایی شرکتاداری شرکت

تواند به می این عوامل اند.ها بودههای اصلی همکاریهای بزرگ به بازار نیز از پیشراندانش فنی و دسترسی شرکت

های همکاری پیشران ها و تقویتفناور در مرتفع کردن چالش هایشرکتهای بزرگ و گذاران و شرکتسیاست

 کمک شایانی نماید.

 مکااریههای بزرگ، همکاری، همکاری فناورانه، عوامل موثر بر های کوچک فناور، شرکتشرکت واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

وچک ک هایشرکت با به اهمیت همکاری خود پذیری و بقایرقابت حفظ برای بزرگ هایشرکت

 اکنون  (Jacobson & Ramslov, 2017).هستند فناوری محور )به اختصار فناور از این جا به بعد( واقف

برای حفظ  های بزرگها، شرکتشدن چرخه عمر فناوریوکار و کوتاه تر شدن فضای کسببا رقابتی

د کمل باینابع ممهای دارای دهد. شرکتبقای خود به نوآوری نیازمندند، اما نوآوری در انزوا رخ نمی

کاری شدن اهمیت همین موضوع موجب برجسته اخیراً ا. سمت همکاری با یکدیگر حرکت کنندبه

 (. 1398فرد و خالدی، اسدیفناور شده است ) هایشرکتهای بزرگ و میان شرکت

 وه بازار ب یمنابع و دسترس یهاتیمحدودغلبه بر  یبرا فناور یهاشرکت ریاخ یهاسال یط

 دهزامیرح) اندهآورد یرو هم با یهمکار بهکم  یریپذسرعت عمل و انعطاف لیبزرگ به دل یهاشرکت

 جادیا موجب هایهمکار نیا(. Karagiannaki et al, 2018 ؛Abu zeid & Syed, 2019؛1393 ،یگودرز و

 ادجیا موجب یهمکار مناسب تیریمد صورت در که شودیم طرف دو هر یبرا یمتعدد یهافرصت

 .(Mocker et al, 2015)شد خواهد نیطرف یبرا "برد-برد" طیشرا

ز یکی ا وهاست پیشرفته و در حال توسعه، توسعه فناوری امروزه مالک تفاوت میان کشورهای 

 اروسازی،دهای مختلف کشاورزی، پزشکی،فناوری است که در حوزههای پیشرفته،زیستاین فناوری

لگران (. تحلی1391العابدینی، ناخدا و زینشود )افزوده می... کاربرد دارد و موجب خلق ارزشو  صنعت

رت ه در صوهاست کو موجب ارتقای سریع سایر فناوری "فناوری هدف عام"نانو یک معتقدند فناوری 

 (. 1392نقدی و همکاران، وری و رشد اقتصادی شود )تواند موجب بهرهتوسعه می

میلیارد تومان برای توسعه فناوری نانو در قالب  50های اخیر ایران سالیانه حدود در سال

های ها، ثبت اختراعات، حمایت از مراکز رشد و شرکتنامههای حمایتی نگارش مقاالت، پایانبرنامه

 مقدم، حسینی و اجالل صنیعهای ترویجی و آموزشی هزینه کرده است )ها و برنامهمستقر در آن

را در علم نانو  یدسهم تول ترینبیش هند، و آمریکا چین، کشور 3 کنار در 2020 سال در ایران(. 1399

 یچهارم یگاهموفق به حفظ جا وخود اختصاص داده  به Web of Science یگاهشده پا یهمقاالت نما

 میلیارد دالری این فناوری سهم ایران 65 جهانی بازار در و 1شده ییلحاظ تعداد انتشار مقاالت نانو بهخود 

 2، باید 1404نانو در افق طبق سند گسترش کاربرد فناوری  .2ه استبود 1397در سال درصد نیم حدود

(. 1396ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، ) درصد از بازار جهانی در حوزه فناوری نانو در اختیار ایران قرار گیرد

درصدی بازار جهانی  3در زمینه فناوری زیستی نیز علیرغم هدفگذاری کشور برای کسب سهم 

در انتشار مقاالت این حوزه، حدود یک درصد و رشد جایگاه علمی ایران  1404فناوری در افق زیست

مسیرهای  ترین(. یکی از مهم1394مرادی، از بازار جهانی این فناوری در اختیار ایران بوده است )

                                                      
1 https://news.nano.ir/84286 )1399 آخرین تاریخ دسترسی 15 اسفند(  
2 isti.ir/ZPdo )1399 آخرین تاریخ دسترسی 15 اسفند(  
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های کوچک نانویی با سازی فناوری نانو مبتنی بر راهبرد همکاری میان شرکتتوسعه و تجاری

 (. 1398الهی و همکاران، های بزرگ صنعتی است )شرکت

، لزوم هاایران در آنهای پیشرفته نانو و زیستی و جایگاه جهانی با توجه به اهمیت فناوری

سازی محصوالت این حوزه فناور برای تولید و تجاری هایشرکت های بزرگ وهمکاری میان شرکت

 ترینمهم های جدی همراه است. ازها علیرغم مزایای زیاد با چالششود. اما این همکاریبرجسته می

 طرفین بین ارتباط برقراری در میانجی نهادهای ضعف به توانموانع همکاری در حوزه فناوری نانو می

 هایشرکت مراتبیسلسله فرایندهای و جدید محصول ریسک دلیلبه محصول خریدار تردید همکار،

 همکاری هایچالش شناسایی برای صورت گرفته هایپژوهش تاکنون عالوهبه .کرد اشاره بزرگ

های داخلی در حوزه کمتر همکاری و بوده خارجی فناورانه همکاری به معطوف ایران در فناورانه

 هایشرکت محدود (. روابط1396دهقانی سانیج و حسینی، فناوری نانو مورد مطالعه قرار گرفته است )

 محوری مزیت نتوانند فناور هایشرکت که شده موجب های بزرگشرکت با حوزه نانو در ایران فناور

در  (.1390صالحی یزدی و همکاران، )شوند  بزرگ صنایع تأمین زنجیره وارد و کرده حفظ را خود

شود و دولت صورت کامل انجام نمیها بهسازی ایدهدر کشور ما فرایند تجاریزمینه فناوری زیستی نیز 

 (.1389شربیانی و همکاران، کند )صورت جدی ایفا نمینقش خود را به

 شناسایی برای فناور هایشرکت و بزرگ هایشرکت میان همکاری بر مؤثر عوامل بررسی لذا 

های سیاستی و نظری است. بر این دارای اهمیت زیادی از منظر داللت همکاری هایپیشران و موانع

 هایپیشران و هاچالش قالب در فناورانه هایهمکاری بر مؤثر عوامل شناسایی به مقاله اساس این

 پرداخته است. فناور و نیز حوزه فناوری در ایران هایشرکتهای بزرگ و شرکت تفکیکبه همکاری

شده میان های فناورانه انجامبندی همکاریهای بعدی ابتدا به مرور پیشینه و جمعدر بخش 

ها و نحوه فناور پرداخته شده است. در گام بعدی، روش گردآوری داده هایشرکتهای بزرگ و شرکت

های حاصل و مقایسه آن با نتایج سایر ها بیان شده است. در ادامه به بیان یافتهتجزیه و تحلیل آن

های انجام آن و نیز ارائه مطالعات پرداخته شده و در آخر نیز به ارائه نتایج تحقیق، محدودیت

 های آتی در این زمینه پرداخته شده است.پژوهشرای پیشنهاداتی ب

 

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری -2

 فناورانه یهمکار نظری مبانی -2-1

با استفاده از  یبه فناور دستیابی) درونزا توسعه شیوه 2 به جدید فناوری اکتساب در پیشینه

از منابع خارج  یبه فناور یابی)دست فناورانه همکاری و( توسعه و تحقیق فعالیت انجام و یمنابع داخل

 طی به قادر تنهاییبه ها عموماً شرکت اینکه به توجه با(. 1387 همکاران، و آراستیاست ) یسراز بنگاه( م

 دسترسی اهداف با فناورانه هایهمکاری اخیر دهه 2 طی ،باشندنمی فناوری توسعه مراحل تمامی کردن
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 (.1395 ،و همکاران یافتخار) اندداشته زیادی رشد هاریسک کاهش و منافع تسهیم جدید، بازار به

 یا محصول در نوآوری برای فناوری توسعه سازمانی جهت مشارکت در بین توافقی فناورانه همکاری

 (.1397 ،و همکاران یمیصم) است فرایند

با  1زاکیه. اندشده ارائه فناورانه همکاری هایمکانیزم انتخاب متنوعی در پیشینه برای هایروش

واحد  هایی نظیر ایجادروشو بازار،  یبا فناور ییآشنا ی،از نظر هدف همکار ینطرف یتوضعتوجه به 

 (.1387و همکاران،  یآراست) را مطرح نموده استشرکت و ادغام  یتمشترک، اتحاد، اخذ مالک یتجار

 و سازمانی هایویژگی عامل 2 بر اساس همکاری فناورانه هایروش انتخاب جهت الگو 3 نیز 2تید

 بنگاه، هایقابلیت با تطابقراهبرد بنگاه،  یرنظ یبه موارد یسازمان یژگی. وارائه کرده است فناورانه

 پیچیدگی،(، ی)نوع فناور یرقابت یتبه اهم فناوری هاییژگیو و مدیریت راحتی و بنگاه فرهنگ

 واکتساب  ینههزاساس  بر همکاری روش انتخاب. دارند اشاره فناوری از حاصل اعتبار و یریکدپذ

 ا نیز در پیشینه مورد اشاره قرار گرفته استهروش یبو معا یادر کنار مزازمان  عاملیادگیری،  یتظرف

شرکت با بازار  ییآشنا یزانم 3برری و رابرتز (.1395 همکاران، و افتخاری؛ 1399و همکاران،  زادهنقی)

 /یبه فناور وابستگی یابی،دست یتفور ی،شرکت در رابطه با فناور ینسب یتوضع 4فورد ی،و فناور

 یرندهگ ییو توانا یلتمانیز  5گیلبرتو  فناوری انواعو  یفناور حیاتچرخه  یتالزم، وضع یهسرما

 عنوانرا به یرندهو کنترل دارنده بر نحوه کاربرد توسط گ یالزامات دارنده فناور ینتأم در یفناور

 (.1399 همکاران، و زادهینق) اندنموده معرفی فناورانه همکاری مناسب روش ابانتخ کلیدی عوامل

 منابع و زمان عامل دو فناور بر اساس کوچک شرکت و بزرگ شرکت یک میان همکاری در

 فناور کوچک شرکت تصاحب تا ساده روابط از همکاری متنوع انواع همکاری، به شده داده تخصیص

به طرق  فناور نیز کوچک هایشرکت .(Heratri & Klang, 2019)است  تعریفقابل  یکتوسط شر

 شرکت آزمایشی هایپروژه از مالی حمایت. هستند بزرگ هایشرکت با همکاری به مختلفی قادر

 هاکانال ادند قرار اختیار در شدن، فناور شرکت خدمات و محصوالت مشتری یا و مشتری یافتن فناور،

های از هنمون آن، از بخشی یا تمام تصاحب و فناور شرکت در گذاریسرمایه توزیع، هایشبکه و

 . (Kohler, 2016)هستند  هاهمکاری این هایروش

محور، آپ، شرکت نوپای فناوریاستارت نظیر مختلفی هایواژه با فناور، کوچک هایشرکت

عنوان شرکتی بنیان اغلب بهدانش شرکت .اندگرفته قرار اشاره بنیان و نظایر آن موردشرکت دانش

گیری از سرمایه انسانی متخصص خود، بر کوچک و متوسط مورد اشاره قرار گرفته که با بهرهجوان،

                                                      
1 Chiesa  
2 Tidd 
3 Roberts & Berry 
4 Ford  
5 Gilbert  



 1400 بهار( 51 )پیاپی 1 شماره 15 دورهفصلنامه علمی بهبود مدیریت: 

43 

. 1(1394خیاطیان و همکاران، برداری از فناوری جدید متمرکز است )های تحقیق و توسعه و بهرهفعالیت

تازه ها این دسته از شرکت. باشدمحور میهای نوپای فناورشرکت بنیاندانش هاینسازما انواعیکی از 

در صنایع با سرعت رشد  عموماً ،اندخوبی نهادینه نکردهفرآیندهای درونی را بهاند، و کوچک تأسیس

بازارهای در حال به  کنند و توانایی پاسخ سریعفعالیت میهای عمر کوتاه با چرخه التمحصو و باال

ها ها، ایدهآپ )شرکت نوپا/ نوآفرین( به دنبال کشف فرصتاستارت .(Livieratos, 2009) دارندتغییر را 

شدن  یکسان یمقاله برا یندر ا .(Slavik, 2019) و نیازهای جدید با رویکردی فعال و کارآفرینانه است

 و متمرکزند فناوری توسعه و توسعه و تحقیق شناسایی ایده، بر که نوپایی کوچک هایشرکت به رویه،

 اطالق "فناورشرکت " فعالند، کوتاه عمر چرخه با محصوالت و باال رشد سرعت دارای صنایع در

  .شودمی
 یتشروعمو اخذ  زاربا دانش توزیع، هایکانال ی،به منابع مال یابیدست یزهاغلب با انگ فناور هایشرکت

و  جدید بازارهای به ورود دانش، متخصص، نیروهای به دسترسی منظوربه بزرگ هایشرکت و یاجتماع

 ریهمکا(. 1399ران، و همکا یاله) پردازندمی فناورانه هاییخود به همکار ینیفرهنگ کارآفر یشافزا

 تمایل عدم بوده و دشوار و دارای چالش عمل در فناور هایشرکت و بزرگ هایشرکت میان فناورانه

 عدم کاری،هم فرایند در فناور شرکت نقش در ابهام فناور، شرکت با همکاری به سازمانی واحدهای

ترین از مهم شفافیت عدم و بزرگ شرکت پیچیده فرایندهای و فناور شرکت چابکی میان تناسب

 .(Linna, 2017) باشدها میها و موانع این همکاریچالش

ر این بعوامل مؤثر  های فناورهای بزرگ و شرکتدر پیشینه همکاری فناورانه میان شرکت

 شده است. تشریحادامه  شده که در متنوعی شناساییهای ها و پیشرانچالش ،هاهمکاری
. 

هرای فنراور از دیرد اه های بزرگ و شررکتر همکاری فناورانه میان شرکتبعوامل مؤثر  -2-2

 های بزرگشرکت

نگی، ساختاری، فرههای انجام همکاری میان شرکت بزرگ و شرکت فناور با توجه به ویژگی

نجر به جاب و مباشد، شرایط متفاوتی را ایها میمالی، فنی و ... که مختص به هر یک از این شرکت

 متعددی برای آغاز همکاری و طی مسیر خواهد شد. ی هابروز چالش
 چنین در که است بدیهی. اندمراتبیسلسله گیریتصمیم ساختار دارای بزرگ هایشرکت اغلب

شد  خواهد همکاری مانع بیرونی شریک با همکاری آغاز تأیید و گیریتصمیم طوالنی روال ساختاری،

(Bannerjee et al, 2016). نوعی موجب همکاری، مورد در گیریتصمیم کندی و این پیچیدگی 

 شرکت کردن وادار برای ایبهانه مذاکرات کردن طوالنی که شد خواهد فناور هایشرکت در ظنسوء
                                                      

 هایشرکت نیز و فناوری و علم هایپارک در ایران در آن کاربرد اما ندارد، اشاره شرکت اندازه به الزاماً  "بنیاندانش شرکت" واژه چه اگر 1

 هایشرکت خصوص در عموماً اختراعات و هانوآوری سازیتجاری و بنیاندانش مؤسسات و هاشرکت از حمایت قانون ذیل حمایت مورد

 شرکت اندازه تا است مرتبط هافعالیت ماهیت به بودن بنیاندانش اصوالً پیشینه در. نیست همراستا المللیبین پیشینه با که بوده کوچک

 (.1394 همکاران، و خیاطیان)
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 امر یک حتی ها،شرکت این در .(Minshall et al, 2010)است  کمتر سود با ایمعامله پذیرش به فناور

 انجام تواندمی روزه یک که کاری بنابراین. است سازمان در دیگری فرد از تأییدیه اخذ نیازمند ساده،

 .(Heratri & Klang, 2019)بینجامد  طولبه هاهفته است ممکن شود،

مراتبی و واحدهای متعدد درون شرکت، مشکالت دیگری را نیز برای سلسلهوجود ساختار 

و فردی و متعارض با یکدیگرند  کند. گاهی واحدهای شرکت دارای اهدافهای فناور ایجاد میشرکت

زمانی که واحدهای درونی در هماهنگی اهداف خود با اهداف کلی شرکت بزرگ دچار مشکل باشند، 

 .(Hagedorn & Thien, 2020)د با شریک خارجی نیز دچار مشکل خواهند بود در هماهنگی اهداف خو

مشتاق به همکاری باشند و زبان  گاهی ممکن است در ابتدای تصمیم به آغاز همکاری، فناوران شرکت

مشترکی با شرکت فناور داشته باشند. اما زمانی که فرایند ایجاد همکاری به مرحله آغاز مذاکرات برای 

بینند که دیدگاه های فناور خود را در حال مذاکره با یک تیم حقوقی میرسد، شرکتعقد قرارداد می

ا همکاران خود در واحد تحقیق و توسعه دارند کامالً متفاوتی نسبت به همکاری در مقایسه ب
(Minshall et al, 2010). 

 با همکاری سودآوری چند هر. است بزرگ شریک توسط سرمایه دادن دست از ترس دیگر، مشکل

شرکت  معمول هایپروژه سایر با مقایسه در آن مطلق سود اما باالست، بالقوه طوربه فناور هایشرکت

 و این (Linna, 2017) شد خواهد فناور شرکت با همکاری پایین انگیزه موجب امر این و است ناچیز بزرگ

از  .(Larkin & Halloran, 2018) خورندمی شکست فناور هایشرکت از بسیاری که دارد وجود تصور

باشند، ترس دنبال کسب اعتبار از طریق همکاری با شرکت بزرگ میهای فناور بهجا که شرکتآن

استفاده از برند و یا استفاده نادرست از آن توسط شرکت فناور، شرکت بزرگ را در مورد همکاری سوء 

 .(Minshall et al, 2010)کند دچار تردید می

کند، های بزرگ بروز میعلت شرایط خاص شرکتهایی که در فرایند همکاری بهدر کنار چالش 

-های فناور برای شروع همکاری میانگیزه برای شرکتها موجب ایجاد های این شرکتاما سایر ویژگی

دنبال مشتریان بالقوه هستند تا های فناوری که در مراحل ابتدایی قرار دارند، اغلب بهشود. شرکت

همکاری  کهیافته خود را محک بزنند و از مشتریان بازخورد دریافت کنند محصوالت و خدمات توسعه

دهد ها میوکار را به آنه پایگاه مشتریان و توسعه کسببا یک شرکت بزرگ اجازه دسترسی ب

(Hagedorn & Thien, 2020). یافته گاهی شرکت بزرگ خود نقش خریدار محصوالت و خدمات توسعه

نوعی اطمینان اولیه برای شرکت فناور در مورد خریداری  و این کندتوسط شرکت فناور را ایفا می

  .(Toivola, 2019)کند شدن محصوالتش در آینده ایجاد می
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های فناور از دید اه های بزرگ و شرکتعوامل مؤثر بر همکاری فناورانه میان شرکت -2-3

 های فناورشرکت

های خود نظیر فقدان منابع کافی، عدم آشنایی با قواعد کسب فناور با توجه به محدودیتشرکت 

آگاهی و کار، فقدان تجربه در تولید انبوه و ... در همکاری با شرکت بزرگ دچار مشکالتی خواهد شد. 

های بزرگ صنعتی از موانع های فناور نانویی در مورد قواعد و فضای کسب و کاری شرکتپایین شرکت

  های بزرگ ایرانی استهای فناور و شرکتاری فناورانه میان شرکتگیری همکمهم عدم شکل

علت کوچکی فاقد منابع الزم برای اداره های فناور بهاز سوی دیگر شرکت (.1399خالدی و همکاران، )

فرایندهای مورد نیاز همکاری هستند. شرکت بزرگ دارای واحد حقوقی است اما شرکت فناور برای 

 .(Larkin & Halloran, 2018)های سنگینی را بپردازد کارگیری یک وکیل باید هزینههای بههزینه

های اند و شرکتقراردادهای حقوقی عموماً متناسب با همکاری میان دو شریک بزرگ طراحی شده

 انجام باالی هزینه .(Linna, 2017)اندفناور فاقد منابع مالی الزم برای مدیریت کردن این روابط

 مهم هایاز چالش آن ینفناور در تأم هایشرکت توانایی عدم ونمونه محصول  تأئید هایتست

ستاد توسعه  حضوراست که  یرانیفناور ا هایشرکت و بزرگ هایشرکت یانم یینانو هایهمکاری

 (.1397 همکاران، و زارج بحرینی) است کرده هاهمکاری تسهیل به ینانو کمک ارزشمند یفناور
گیری در های بزرگ، سرعت تصمیممراتبی شرکتکه گفته شد به دلیل ساختار سلسلهطور همان

اند. بنابراین زمانی که فرایندهای همکاری از جانب شرکت های فناور چابکها کند است. اما شرکتآن

 ,Abu zeid & Syed) دهندها صبر خود را برای ادامه همکاری از دست میشود، آنبزرگ طوالنی می

گیری معمول در شرکت های تصمیمبرای یک شرکت فناور چابک، منتظر ماندن برای چرخه. (2019

 پایین کیفیتکم و  سرعت .(Jacobson & Ramsolv, 2017)بزرگ یک مانع جدی همکاری است 

 و های فناورشرکت میان فناوریزیست همکاری هایپروژه اصلی هایریسک از گیریتصمیم

های فناور که های شرکتیکی از ویژگی (.1393 همکاران، و زادهنقی) است ایرانی بزرگ هایشرکت

 شود، تردید در توانایی او برای تولید محصول در مقیاس باالموجب ایجاد تردید در شرکت بزرگ می

رود که عدم توانایی شرکت فناور منجر به بروز خساراتی شرط حفظ کیفیت است و احتمال این میبه

 .(Linna, 2017)گسترده در سطح مشتریان شرکت بزرگ شود 

هایی نیز برای شرکت های شرکت فناور در کنار موانع، انگیزههای بزرگ، ویژگیهمانند شرکت

د، اغلب در حرکت به دلیل ساختار پیچیده خوهای بزرگ بهآورد. شرکتبزرگ برای همکاری فراهم می

ها از طریق ارائه سمت نوآوری کند هستند و همکاری با شریک فناور، موجب رقابتی باقی ماندن آن

ها بدون همکاری با منابع تر خواهد شد. آنهای نوآورانه توسط شرکای کوچک با صرف زمان کمحلراه

ر نیستند، چرا که متخصصانی در های نوظهودر حوزه سمت نوآوری دانش بیرونی قادر به حرکت به

 .(Abu zeid & Syed, 2019) کندمیها را تهدید ها ندارند و این امر رقابتی باقی ماندن آنتمامی زمینه
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ارتقای  وکار ودنبال ارتقای کسببه های بزرگ در همکاری با شرکای فناور خوددر واقع شرکت

 .(Yrttmaa, 2020)موقعیت خود در بازارند 

های بزرگ و های همکاری فناورانه شرکتها و پیشرانبندی پیشینه در خصوص چالشجمع

منظور آگاهی از تأثیر مثبت یا منفی عوامل قابل مشاهده است. به 1های فناور در جدول شرکت

های و برای پیشران "- "اند از صورت خالصه، برای عواملی که چالش همکاری بودهشده، بهشناسایی

استفاده شده است و اگر این عوامل به ویژگی خاص شرکت بزرگ مرتبط باشد از  "+ "از  ریهمکا

 مقابل هر عامل استفاده شده است. "ف"و اگر مختص شرکت فناور باشند از حرف  "ب"حرف 
 

 بندی نویسندگان از پیشینه()جمع فناور یهاشرکت و بزرگ یهاشرکت فناورانه یهمکار : عوامل مؤثر بر1جدول 

 عوامل تأثیرگذار بر همکاری
داده و  منبع

  تحقیق روش
 محقق حوزه مورد تحلیل

  ب /-|ساختار پیچیده شرکت بزرگ| 

 ب /-|ها مقاومت شرکت بزرگ در مقابل ایده| 

  بر امضای توافقنامه عدم افشای فناوری  فناوراصرار شرکت

 |ف /-|

  نگرانی شرکت بزرگ از سوء استفاده از برند شرکت توسط

 |ب /-| فناورشرکت 

  ف /-|فناورمشکالت مالی شرکت| 

مصاحبه/ 

مطالعه 

 موردی

 حوزه هایاپاستارت

 با الکترونیک و فاوا

بزرگ  هایشرکت

 برق، خودرو، صنعت

 و الکترونیک فاوا،

 انگلستان در نفت

Minshall, 

et al,  
(2010) 

  ب /-|مراتبی و غیرمنعطف شرکت بزرگ سلسلهساختار| 

  برای شروع رابطه با شرکت بزرگ،  فناورمشکالت شرکت

 |ف /-|مشکالت برقراری و حفظ ارتباط 

 /پیشینهمرور 

 مصاحبه

؛ بخشی بین

 المللیبین

Bannerje

e et al  
(2016)  

 

 گیری در شرکت عدم چابکی و فرایند پیچیده تصمیم

 |ب /-|بزرگ 

  ف /-| فناورمشکالت مالی شرکت| 

  ب /-|باال بودن ریسک همکاری برای شرکت بزرگ| 

  ب و ف /-|عدم وجود اعتماد میان طرفین همکار| 

 /پیشینهمرور 

مصاحبه/ 

نظرسنجی 

 آنالین

 سوئد ؛بخشی بین
Jacobson 

& 

Ramsolv 

(2017) 

  ب /-|وجود ارتباطات کند در شرکت بزرگ| 

  ب /-|شرکت بزرگ از همکاری عدم شفافیت انتظارات| 

  ب /-|عدم انگیزه شرکت بزرگ برای همکاری| 

 مصاحبه

-استارت و نوکیا

؛ ی همکار نوکیاهااپ

 فنالند

Linna 

(2017) 

  ب|دسترسی شرکت بزرگ به تجهیزات فنی/+| 

  ب|دسترسی شرکت بزرگ به بازار/+| 

  ب و ف|وجود فشار رقابتی /+| 

 مصاحبه

 بزرگ هایشرکت

و خدماتی و ی تولید

 حوزه هایاپاستارت

 انرژی، فاوا،

  اپلیکیشن

Islam et 

al  

(2017) 

  بخشی؛ آلمان بین مصاحبه |ب /+|دسترسی شرکت بزرگ به بازار Matzler 

(2017) 
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 عوامل تأثیرگذار بر همکاری
داده و  منبع

  تحقیق روش
 محقق حوزه مورد تحلیل

  ب /+|توسط شرکت بزرگ  فناورخرید محصول شرکت| 

  ف /-| فناورمشکالت مالی شرکت| 

  ف /-| فناورمشکالت مالی شرکت| 

  ب /-| فناورریسک از دست رفتن چابکی شرکت| 

 ف /-|گذاری برای شرکت بزرگ ریسک سرمایه| 

 ف /-|ترس آسیب رسیدن به شهرت شرکت بزرگ| 

 مصاحبه
 بخشی؛ بین

 اروپایی کشورهای

Larkin & 

Halloran 

(2018) 

 ب /-|گیری در شرکت بزرگ فرایند پیچیده تصمیم| 

  امکان دریافت بازخورد از مشتریان و توسعه محصول

 |+/ ب| فناورشرکت 

  ب|دسترسی شرکت بزرگ به بازار /+| 

  ب| فناورتقویت اعتبار شرکت /+| 

  ب و ف /-|مبهم بودن اهداف همکاری برای طرفین| 

 /پیشینهمرور 

مصاحبه/ 

مطالعه چند 

 موردی

 یهااپاستارت

 ،ییغذا عیصنا

 ،یمال ،یساختمان

 ،یورزش ،یتیامن

 و حمل و ییایدر

 سوئد ؛نقل

Heratri & 

Klang 

(2019) 

 ب /-|های بزرگ گیری در شرکتکندی تصمیم| 

  ب|خرید محصول شرکت کوچک توسط شرکت بزرگ /+| 

  ف /-| فناورمشکالت مالی شرکت| 

مصاحبه/ 

مطالعه 

 موردی

-اپاستارت و شرکت

 مواد حوزه های

 صنعتی؛ کشورهای

 اروپایی

Toivola 

(2019) 

 ف /-|گذاری برای شرکت بزرگ ریسک باالی سرمایه| 

  ب /-|ساختار بوروکراتیک شرکت بزرگ| 

نظرسنجی 

آنالین/ 

 مصاحبه

بخشی؛  بین

 کشورهای

 اسکاندیناوی

Oxford 

Research 

(2019) 

  ف /-| فناورمشکالت مالی شرکت| 

  ب| فناورارائه فضای اداری و آزمایشگاهی به شرکت /+| 

  ف /-|مشکالت مربوط به حقوق مالکیت معنوی| 

 ب /-| ساختار بوروکراتیک شرکت بزرگ| 

 ب| دسترسی شرکت بزرگ به بازار فروش /+| 

  برای فناور استفاده شرکت بزرگ از متخصصان شرکت

 |+/ ف| کسب مزیت رقابتی

مصاحبه/ 

مطالعه چند 

 موردی

 حوزه هایاپاستارت

 افزار؛ سوئد نرم

Abu zeid 

& Syed 

 (2019) 

  ب /-|ساختار بوروکراتیک شرکت بزرگ| 

  ب /-|تعارض اهداف واحدهای درون یک شرکت بزرگ| 

  ب|به مشتریان شرکت بزرگ  فناوردسترسی شرکت /+| 

مصاحبه/ 

مطالعه 

 موردی

 در هااپاستارت

 یشتابده برنامه

 بزرگ هایشرکت

 المللیبین

Hagedorn 

& Thien 

(2020) 

  به بازار و اعتبار شرکت بزرگ فناور دسترسی شرکت| /+

 |ب

 ب| فناورهای فنی به شرکت ارائه کمک /+| 

  ب|توسط شرکت بزرگ  فناورخرید محصوالت شرکت /+| 

 /پیشینهمرور 

 مصاحبه

-فناوری هایشرکت

 فنالند محور؛
Yrttmaa 

(2020) 
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 عوامل تأثیرگذار بر همکاری
داده و  منبع

  تحقیق روش
 محقق حوزه مورد تحلیل

  ف|ارتقای جایگاه کنونی شرکت بزرگ در بازار /+| 

 آپبه اختراعات ثبت شدة استارت افشای اطالعات مربوط-

  |+/ ب و ف|ها 
 تحلیل پتنت

 زیستی؛ فناوری

 آمریکا

 

Mohamm

adi & 

Khashabi 

(20020) 

 ب /-|شرکت بزرگ  یکبوروکرات ساختار| 

 و ب /-| ینطرف یتو مسئول یمفاد همکار یتشفاف عدم 

  |ف

 ف و ب /-|پروژه  یازبا ن ییاعطا یالتتناسب تسه عدم|  

 /پیشینه مرور

 /مصاحبه

 مطالعه

 موردی

 ایران زیستی؛ فناوری

 و زادهنقی

 همکاران

(1393) 

  ضعف نهادهای میانجی در برقراری ارتباط میان طرفین

 |ب و ف /-|همکار 

  ف /-|تردید خریدار در مورد ریسک فناوری جدید| 

  ب /-|بوروکراسی سازمانی| 

مرور پیشینه/ 

مصاحبه/ 

 پرسشنامه

 ایرانفناوری نانو؛ 

دهقانی 

سانیج و 

 حسینی 

(1396) 

 ف /-| فناورشرکت  یمال مشکالت| 

 منافع  یرمنصفانهغ یمبر تقس یشرکت بزرگ مبن نظر

 |ب /-| یو ترک همکار یهمکار

 ف /-| یعبه بازار و کانال توز یدسترس عدم| 

 ف /-| کار و کسب مورد در اندک دانش| 

 هزینه تأمین در میانجی نهادهای و دولت مالی حمایت 

 |فو  ب+/ | هاتست انجام

مرور پیشینه/ 

مصاحبه/ 

مطالعه 

 موردی

 ایران نانو؛ فناوری

 بحرینی

 و زارج

 همکاران

(1397) 

  ب و ف /-|ضعف فرهنگ همکاری| 

 ب و ف /-|همرسانی های بهفقدان زیرساخت| 

  ب و ف /-|فقدان نهاد توسعه فناوری| 

 ب و ف /-|گذاری فناوری ضعف نهادهای ارزش| 

  ف /-|ناتوانی فناور در توسعه محصول| 

 ف /-|اعتمادی به شرکت بزرگ بی| 

  ف /-|دانش اندک در مورد کسب و کار| 

مرور پیشینه/ 

مصاحبه/ 

 پرسشنامه

 فناوری نانو؛ ایران

فرد و اسدی

 خالدی

(1398) 

 ب /-|مربوطه  یشرکت بزرگ با فناور ییآشنا عدم | 

 ف /-| کار و کسب مورد در اندک دانش| 

 ف و ب+/ | یاز توسعه فناور یانجیم ینهادها حمایت| 

 ف و ب+/ |طرفین متقابل درک| 

 ب /-| یدر همکار ینطرف یفدر خصوص نقش و وظا ابهام 

 |ف و

 ف و ب /-| ینطرف ینوجود زبان مشترک ب عدم| 

پیشینه/  مرور

مصاحبه/ 

 مطالعه

 موردی

 ایران نانو؛ فناوری

 و خالدی

 همکاران

(1399) 
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 مسائل گیری،تصمیم مدتطوالنی هایرویه و مراتبیسلسله ساختار پیشینه بندیجمع بر اساس

 در فناور شرکت رویپیش هایچالش ترینمهم از سرمایه دادن دست از و اعتماد عدم با مرتبط

 همکاری، فرایند اداره توانایی عدم و مالی مشکالت دیگر، سوی از. باشدمی بزرگ شرکت با همکاری

 مسائلی جمله از فناور هایشرکت بودن عجول و انبوه تولید در ضعف وکار،کسب قواعد با آشنایی عدم

 .شد خواهد مواجه آن با بزرگ شرکت که است

 شود.می همکاری انگیزه موجب طرفین از یک هر های خاصویژگی همکاری، موانع کنار در

 محصول خرید تضمین در آن آلایده شرایط و مشتریان از وسیعی مجموعه به بزرگ شرکت دسترسی

 در کارها انجام سرعت و چابکی دیگر سوی از. شد خواهد شرکت فناور در همکاری انگیزه بروز موجب

 بازار در یکنون تیموقع یارتقا و نوآوری سمتبه سریع حرکت امکان بزرگ شرکت برای فناور، شرکت

 .آوردیم فراهم را
 

 شناسیروش -3

های فناور های بزرگ و شرکتشناسایی عوامل مؤثر بر همکاری میان شرکتهدف مطالعه حاضر 

( از حیث هدف، اکتشافی و برحسب 1396در ایران است. نوع تحقیق با توجه به توالیی و محمد زاده )

ها یک مطالعه کیفی است. با توجه به معیارهای عدم کنترل رویدادهای رفتاری، تمرکز بر نوع داده

ترین استراتژی برای مطالعه موردی مناسب (2014صر و بررسی چگونگی و چرایی ین )رویدادهای معا

شماری گیری تمامانجام پژوهش حاضر تشخیص داده شده و بر این اساس، اقدام به انجام نمونه

های کوچک در حوزه فناوری نانو و فناوری زیستی های فناورانه سه شرکت بزرگ با شرکتهمکاری

 شده است.

مصاحبه با خبرگان دانشگاهی دارای سابقه پژوهشی و اجرایی فناوری نانو و  3ز برگزاری پس ا

)یک کارشناس از ستاد توسعه فناوری نانو، یک کارشناس از ستاد توسعه  1395 پاییززیستی در 

فناوری زیستی و یک عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی دارای سابقه پژوهشی و اجرایی در 

وکاری متنوع تهیه و پس از ها با زمینه کسبحوزه فناوری زیستی و نانو(، فهرستی از شرکتهر دو 

مورد همکاری در زمینه  9ها و اعالم تمایل به مشارکت در پژوهش، تعداد تماس با مسئوالن آن

 1395تا  1385شرکت فناور در قلمرو زمانی  9شرکت بزرگ و  3فناوری میان فناوری نانو و زیست

 مالک گزینشاند( شناسایی شد. های بزرگ مورد مطالعه همکاری فناورانه نداشتهاز این شرکتیش )پ

 -3فرمان حضرت امام و  ییستاد اجرا -2 ی،مستعضفان انقالب اسالم یادبن -1)شرکت بزرگ  3این 

و از  های فناورانه بوده استها برای انجام همکاریمستعد بودن این مجموعه( گلرنگ یگروه صنعت

های پیشرفته است، شده در حوزه فناوریهای انجامدنبال مطالعه همکاریجا که پژوهش حاضر بهآن

عالوه عوامل به ها انتخاب شدند.حوزه انجام همکاری 2عنوان فناوری بههای نانو و زیستلذا فناوری

در میان گذاشته شد و  فناور با این افراد هایشرکتهای بزرگ و ثر بر همکاری فناورانه شرکتؤم
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های انجام شده میان شرکت فناورانه هاییهمکار مقاله نیا لیتحل واحدگردید. ها اخذ نظرات آن

( 1ها به ترتیب در راستای است. این همکاری یستیز و نانو یفناور حوزه در فناور هایشرکتبزرگ و 

ریه داروی ضد سرطان  ( تولید2(؛ 2با شرکت بزرگ فناوری نانوحوزه ضدسرطان سینه ) دارویتولید 

 فناوری زیستیحوزه ( تولید پپتیدها و داروهای مرتبط با آن )3 (؛2با شرکت بزرگ فناوری نانوحوزه )

( تولید ماده هیدروکسی آپاتیت قابل کاربرد در داروسازی، ترمیم دندان و ... 4(؛ 2با شرکت بزرگ

فناوری حوزه ساز منسوجات در برابر امواج )اده مقاوم( تولید م5(؛ 3با شرکت بزرگ فناوری نانوحوزه )

با شرکت  فناوری زیستیحوزه ( تولید داروی سرطان سینه )لتروزول( )6(؛ 3با شرکت بزرگ نانو

(؛ 3با شرکت بزرگ فناوری زیستیحوزه جلبک )با نوعی ( تولید مواد آرایشی و بهداشتی 7(؛ 3بزرگ

( پرورش گیاهان مقاوم 9(؛ 1با شرکت بزرگ فناوری نانوحوزه اف )( استفاده از نانو ذرات نقره در الی8

 ( هستند.1با شرکت بزرگ فناوری زیستیحوزه ها )در مقابل آفت

مصاحبه با مؤسس یا مدیر عامل  9ساختار یافته شامل مصاحبه نیمه 19ها، برای گردآوری داده

های بزرگ صورت گرفت که اطالعات شرکتاندرکاران کلیدی هر شرکت فناور و نیز با مطلعین و دست

شده انجام ها با فهرستی از سؤاالت از پیش تهیهارائه شده است. این مصاحبه 2مربوط به آن در جدول 

مستندات تا حد امکان، ها مصاحبه طی در این، بر عالوه طول انجامیدند.دقیقه به 100تا  50و بین 

تعیین شد کدام عامل پیشران و  شوندگانمصاحبه نظرات باو بررسی شده مرتبط با عوامل شناسایی

 شوندگانمصاحبه برای سازیپیاده از پس شدهصوتی ضبط هایفایل کدام چالش همکاری بوده است.

 هایداده بانک در عودت از پس نهایی هایفایل گیرند و قرار بازنگری مورد صورت نیاز در تا شد ارسال

 گرفت. قرار شرکت هر به مربوط
 شوندگانها و مصاحبه: اطالعات مربوط به مصاحبه2جدول 

ف
دی

ر
 

 تاریخ مصاحبه سمت

 مدت

مصاحبه 

 (دقیقه)

 زمینه مصاحبه
شاغل در 

 شرکت 
فناوری 

 نانو
فناوری 

 زیستی
 فناور بزرگ

  *  * 80 22/07/1395 1مدیر ارشد ستادی شرکت بزرگ  1

  *  * 50 11/08/1395 1مدیر ارشد اجرایی شرکت بزرگ  2

  * *  75 15/10/1395 1مدیر تحقیق و توسعه شرکت بزرگ 3

  * *  70 05/09/1395 1مدیر طرح و برنامه شرکت بزرگ  4

  * *  60 15/07/1395 2مدیر استراتژی شرکت بزرگ  5

  *  * 55 02/10/1395 2قائم مقام شرکت بزرگ  6

  *  * 100 26/08/1395 2مدیر ارشد ستادی شرکت بزرگ  7

  *  * 85 30/09/1395 3معاون طرح و برنامه شرکت بزرگ  8

  * *  90 16/07/1395 3مدیر تحقیق و توسعه شرکت بزرگ 9

  *  * 70 22/10/1395 3معاون مهندسی شرکت بزرگ  10
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ف
دی

ر
 

 تاریخ مصاحبه سمت

 مدت

مصاحبه 

 (دقیقه)

 زمینه مصاحبه
شاغل در 

 شرکت 
فناوری 

 نانو
فناوری 

 زیستی
 فناور بزرگ

 *   * 95 20/03/1396 1مدیر عامل شرکت فناور  11

 *   * 80 13/02/1396 2مؤسس شرکت فناور  12

 *  *  80 03/07/1395 3مدیرعامل شرکت فناور  13

 *   * 75 15/09/1395 4مدیر عامل شرکت فناور  14

 *   * 70 23/02/1396 5مدیر عامل شرکت فناور  15

 *  *  90 10/08/1395 6مؤسس شرکت فناور  16

 *  *  100 12/09/1395 7مدیر عامل شرکت فناور  17

 *   * 65 01/03/1396 8فناور مؤسس شرکت  18

 *  *  60 05/12/1395 9مؤسس شرکت فناور  19
 

ها به محقق امکان تفسیر مند و کدگذاری یافتهبندی نظامتحلیل محتوای کیفی از طریق طبقه

استراتژی  ترینمتداول(. 1390ایمان و نوشادی، دهد )صورتی علمی میهای کیفی را بهذهنی داده

با دو  که(Saldaña, 2012)  از روش کدگذاری است استفاده یفی،ک هایداده تحلیل در مورد استفاده

 مطالعه حاضر در هاداده تعمیم به نیاز عدم به توجه با .شودرویکرد عمده قیاسی و استنتاجی انجام می

در رویکرد استنتاجی، از این رویکرد برای  شده با تحقیقات پیشینهای استخراجانطباق دادهو 

بنابراین در پژوهش حاضر از روش تحلیل  .(Berg., 2001) ها استفاده شده استکدگذاری یافته

سازی برای پیاده ثر بر همکاری(ؤ)به تفکیک هر عامل ممحتوای کیفی به شیوه کدگذاری محوری 

 .(Saldaña, 2012) استفاده شده استمرتبط با همکاری ها و بررسی مستندات متون مصاحبه

مصاحبه اولیه با خبرگان در خصوص چارچوب تحقیق،  2برای کدگذاری بر اساس پیشینه و نیز 

ها کدگذاری محوری متون پیاده هایی تعیین و بر اساس آنثر بر همکاری کلیدواژهؤبه ازای هر عامل م

 و عبارات تمام اداری غیرمنعطف فرایندهای عامل یعنوان مثال براها صورت گرفت. بهشده مصاحبه

 هایالیه"، "مراتبسلسله"، "یبوروکراس" یرنظ داشت داللت غیرمنعطف فرایند بر که کلماتی

 عامل دسترسیمورد  درکد در نظر گرفته شدند.  عنوانبه "خشک ینقوان" ،"یادار یهرو"، "یریتیمد

، "مدل فروش"، "یانمشتر یگاهپا"، "شبکه فروش" نظیر هاییواژه نیز نهایی کنندگانمصرف بازار به

  .شد گرفته نظر در کد عنوانبه "بازار فروش"

استراتژی  8مورد از  2تحقیق کیفی به اعتقاد کرسول الزم است دست کم  اطمینان از رواییبرای 

بر  .(Cresweel, 2012)های کیفی در یک تحقیق مورد استفاده قرار گیرد عمده سنجش روایی پژوهش

گرایی در روش یا ابزار تحقیق )مثلث سازی( و روش استراتژی کثرت 2این اساس در پژوهش حاضر از 

ها برای ترسیم سازی به استفاده از منابع متعدد دادهمثلثمرور یا بازخورد همتراز استفاده شده است. 
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ها سازی منابع دادهثروش مثل 4و به  دهد، اشاره داردنتایج، در مورد آن چه حقیقت را تشکیل می

ها توسط چند محقق(، آوری و تفسیر دادهسازی محقق )جمع)استفاده از منابع متعدد داده(، مثلث

آوری داده با سازی روش )جمعهای متعدد( و مثلثها بر اساس دیدگاهسازی نظریه )تفسیر دادهمثلث

سازی در پژوهش حاضر که از مثلث(. 1392طباطبایی و همکاران، شود )های متعدد( انجام میروش

 عوامل توصیف برای نیاز مورد هایداده آوریجمعها استفاده شده، برای روش برای تأمین روایی یافته

ساختار یافته با افراد کلیدی درگیر در های نیمهها، ابتدا اقدام به انجام مصاحبههمکاری بر مؤثر

های حاصل با اسناد و فناور( شده و پس از آن، یافتههای های بزرگ و شرکتشرکتها )در همکاری

 در .است هشد داده های بزرگ و فناور مورد مطالعه انطباقمدارک موجود و در دسترس شرکت

و استخراج موضوعات از متون مصاحبه،  یپس از کدگذار زیبازخورد همتراز ن ایمرور  کیتکن خصوص

دانش شرکت ریمد -2و  یدانشگاه عالمه طباطبائ یعلم أتیه عضو -1خبره ) و محقق دو با هایافته

 یمطالعات و یامشاوره سوابق یدارا کهنامتقارن(  رانهفناو یهایرسابقه مشاوره در همکا یدارا انیبن

 یاصالح و نظرات حمطر جداگانهصورت  به هستند، فناورانه یهایهمکار و فناورانه یهمکار نهیزم در

 .گردید اعمال قیتحق در و اخذعوامل  کیتفک یا ادغام و عوامل عناوین حول هاآن

ها و تفسیر ساختارمند تحقیقات کیفی از طریق هدایت دقیق جریان مصاحبه انجام در پایایی

ها، جهت اطمینان از پایایی، برای انجام مصاحبه (.1391زاده، عباسشود )ها حاصل میآن متون

 .تعریف و اجرایی شدمرتبط، پروتکلی یکسان  ها و بررسی مستنداتکدگذاری متون آن

شوندگان گیری احتمالی مصاحبهشوندگان نیز از طیف متنوعی ازبازیگران انتخاب شدند تا سوءمصاحبه

 به حداقل برسد.

 

 هایافته -4

در  فناور هایشرکتهای بزرگ و شرکت به مربوط درونی عواملها تجزیه و تحلیل یافتهبر اساس 

صورت مجزا که این عوامل در ادامه به بوده یکدیگر کسب و کاری مورد مطالعه ما مشابههای گروه

اند و مورد بررسی قرار گرفته "عوامل خاص شرکت فناور"و  "بزرگ عوامل خاص شرکت"عنوان تحت

ی اند. برافناوری( مورد بررسی قرار گرفته)نانو و زیست حوزه فناوریهای خاص هر ها و چالشپیشران

های فناور از های بزرگ و شرکتها، برای نشان دادن شرکتسهولت ارائه نتایج حاصل از مصاحبه

شونده از اعداد کنار و ...( و برای نشان دادن شماره فرد مصاحبه 1، ش.ف2، ش.ب1پروتکل )ش.ب

 و ...( استفاده شده است. 2، م1حروف )م
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 انوهای حوزه فناوری نعوامل مؤثر بر همکاری -4-1

 بزرگ هایعوامل خاص شرکت -4-1-1

 نظر مورد فناوری بر بزرگ شرکت کامل تسلط عامل، ترینمهمآشنایی با فناوری )پیشران(: 

 تسلط دارد، کلیدی نقش همکاری فرآیند پیشبرد در که شرکت بزرگ هایقابلیت از است. یکی بوده

 توسعه هزینه که داندمی همکاری ابتدای از شرکت فناوری مورد نظر است. برتحقیقاتی  تیم باالی

 با طرفی شرکت از کرد. گذاریسرمایه صفر نقطه توان ازو نمی است زیاد بسیار پایه از محصول جدید

 و علمی مباحث تحقیقاتی شرکت بر تیم شرایط تسلط این در محصول آشنا نیست. فرموالسیون

 2شود )ش.ب.می گذاریسرمایه انداز چشم مناسب برآورد موجب آشنایی با ابعاد کار و آزمایشگاهی

 که کاملی آشنایی با دارد و تخصص آنکولوژی حوزه در داروها انواع تولید زمینه در خود شرکت(. 6م

 را همکاری هایپتانسیل ممکن زمان ترینکم در دارد، آن تولیدی و فنی هایجنبه و بازار به نسبت

 (.2م ،1.ب.ش) رساند نهایی مرحله به را مذاکرات و شناسایی

 محصول به های بزرگشرکت واحدهای نیاز بازار مهم دیگر، عاملتجمیع تقاضا )پیشران(: 

شرکت  چندین حوزه، در محصول شرکت فناور با توجه به قابلیت کاربردشرکت فناور بوده است. 

 همه نیازتا  ببندد یک شرکت زیرمجموعه از شرکت بزرگ قرارداد با فناور شرکت که تصمیم گرفت

  (.14، م4)ش.ف. شود تأمین زیرمجموعه هایشرکت

بازار  داشتن اختیار در ،عامل مهم دیگرکنندگان نهایی )پیشران(: دسترسی به بازار مصرف

 هایکانال به دسترسی شرکت بزرگ و فروش گسترده هایزیرساختتوسط شرکت بزرگ است. 

فراهم  را برای شرکت فناور مشتریان از ثرؤم بازخوردهای دریافت امکان نهایی مشتریانارتباطی 

 ما زیرمجموعه هایشرکت (.12، م2 هاست )ش.فطرح ارزیابی سهولت برای بزرگی مزیت که آوردمی
 توانستیم زود خیلی و طیمارتبا در از مشتریان ایگسترده طیف با فعالند، های متنوعیزمینهدر 

است  داشته خوبی تأثیر ما تصمیم در گرفتیم آنان از که مثبتی بازخوردهای دهیم. انجام را بازاریابی
 (.9، م3)ش.ب

 اداری فرآیندهای شده،شناسایی عاملترین مهمایندهای غیرمنعطف اداری )چالش(: فر

 اداری هایرویه .است کرده دلسردی و بدگمانی دچار را فناورشرکت که  است بزرگ شرکت پیچیده

 هارویه ایناست.  مختلف واحدهای یدرگیر به نیاز اقدامات ترینکوچک انجام برای که است ایگونهبه

در پی اتالف وقت هستند  هاشود که آنتصور میدرک نیست و  فناور قابل شرکت مدیران برای

 و است مطرح الشراکهسهم و قیمت تعیین در مورد قابل توجهی نظراتاختالفگاهی  (.6م، 2)ش.ب.

مجبور  انتظار، شرکت فناور دوره طول در و شودمی انجام تأخیر ماه چند با بزرگ شرکت گیریتصمیم

 شودمی کاسته آن بقای احتمال از نسبت همینبه و های کسب و کار خود استبه تقبل هزینه

 که است این بوده معترض آن به نسبت شدتبه کوچک شرکت که دیگری موضوع(. 15، م5)ش.ف.
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 از که برندمی زیادی زمان بالتبع و هستند طوالنی فرآیندها این کهحالی است در کند ما فرآیندهای
 تا است الزم پروژه یک اندازیراه برای مثال عنوانبه خارج است. بنیاندانش هایشرکت حوصله

 خود و شود طی ... و اجرایی قالب در گرفتن مطالعات، قرار تأیید امکانسجی، مطالعات اولیه، مطالعات
 (.10، م3)ش.ب. کشدمی طول سال 2 تا 1 حدود فرآیند این

 به تمایل شرکت بزرگعدم استقبال از سطوح پایین آمادگی فناوری )چالش(: 

 در حتی گذاریسرمایه ترینکوچک به تمایلی و بازار دارد به ورود آماده محصول در گذاریسرمایه

 کمترین با که شودمی طرحی در گذاریسرمایه به حاضر او ندارد. مجوزها و هاتأییدیهدریافت  مراحل

 (. محصولی18، م8است )ش.ف. داده پس را خود آزمایش قبالً دارد و را انبوه تولید قابلیت تغییرات،

، 5.نیست )ش.ف شرکت مدیران مطلوب نرسیده اثبات به آن هایقابلیت و نشده تجاری هنوز که

 (.15م

 نسبت بزرگ شرکت مدیران اعتمادی بی دیگر نکته )چالش(:اعتمادی به توانمندی داخل بی

 و کسب فناور هایشرکت با مشابه هایهمکاری علتبهها . آناست بوده فناور هایشرکت ادعاهای به

خارجی  محصوالت از استفاده از طرفی تمایل به اند وبدبین هاآن با همکاری به نسبت، نامطلوب نتایج

 (.1، م1کرده است )ش.ب تزلزل دچار را همکاری فرآیند جایگزین، گزینه یک عنوان به

 طرح به ورود برای بزرگ شرکت مدیرعامل تمایل عدم (:چالش) ضعیف عملکرد ریسک

 برای. است بوده دیگر مانع همکاری مالی مخاطرات تقبل و شکست از ترس دلیلبه گذاریسرمایه
وجود ندارد  آن وکارکسب فضای و ابعاد با دقیقی آشنایی که شرکتی در گذاریسرمایه شرکت،
به  پرداخت کرد؟ زیادی هزینه بردن برای که باید شد بازی وارد یک باید ندارد؛ چرا زیادی جذابیت

 پول این گرفت. جواب دیگر دوسال و در صورت موفقیت، کرد هزینه امسال باید یعنی ساده زبان
 (.8، م3.)ش.ب دهدمی کاهش راآن گردش در سرمایه و شودشرکت خارج می امسال از حساب

بتوان  که جایگزینیی هاطرح نداشتن اختیار درهای جایگزین )چالش(: اطالعی از طرحبی

 به ورود برایبزرگ  شرکت تردیدهای بر مقایسه کرد، هاآن با مختلف ابعاد از را نظر مورد طرح

 ها در شرکت بزرگگیریتصمیم شدنطوالنی بر زیادی تأثیر موضوع است و این گذاری اثرگذارسرمایه

 (.8، م3است )ش.ب. اشتهد

 مرجع بودننامشخص عامل مؤثر دیگر،گیری )چالش(: پیچیدگی فرآیند تصمیم

 در همکاری گیریشکل فرآیند در. استفناور  شرکت با همکاری شروع خصوص در گیرندهتصمیم

 را کار باید فنی نظر از د کهداشتن حضور شرکت مدیریتی سطوح همه از نمایندگانی مختلف جلسات

 همه با میشدند. اضافه جلسات به سطوح مختلف از مدیران بعدی مرحله در کردند. مجددامی تأیید

 نهایت در کسی چه و است فردی چه که نیست مشخص نهایی گیرندهتصمیم اظاهرً اوصاف این

 (.14م، 4.فناور خواهد بود؟ )ش.ف شرکت پاسخگوی
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 فناور هایعوامل خاص شرکت -4-1-2

ترین انگیزه همکاری بوده توانمندی فناورانه شرکت فناور مهمتسلط بر فناوری )پیشران(: 

 شرکت بزرگ شد.جلب اعتماد  شده موجبارائه محصول مورد در باالی شرکت فناور مهارتاست. 

باشد  داشته زیادی حد تا را بازار به ارائه برای الزم هایقابلیت که کنند ارائه محصولی توانستندها آن

همکاری، شرکت فناور با  اولیه مراحل در صنعتینیمه تولید عدم علیرغمدر مواردی  (.1، م1)ش.ب.

 به معمول زمان از زودتر و آورد فراهم را کار مقدمات سرمایه تأمین محض به توانمندی باال توانسته

 (.6، م2.یابد )ش.ب دست صنعتینیمه تولید

عدم توانایی مالی شرکت فناور برای تولید  عامل مهم دیگر (:چالش) مالی تأمین دشواری

 با گاهیبرای دریافت آن از شرکت بزرگ بوده است.  محصول نهائی در مقیاس صنعتی و انتظار طوالنی

شرکت بزرگ  ندارد، صنعتینیمه ابعاد در محصول تولید برای پولی هیچ فناور شرکت کهاین به توجه
اگر  کهصورتی در. است نکرده ورود طرح بهشده و  یددچار ترد یکشر یصنعت یدتول یتدر مورد قابل

 داشت تریسریع پیشرفت همکاری فرآیند گرفتمی قرار فناور شرکت اختیار در زودتر مالی منابع

 (.2م، 1)ش.ب.

 با شرکت فناور مدیرانعدم آشنایی  ،چالش دیگر (:چالش) کار و کسب قواعد با آشنایی عدم

 عدم. شودمی بزرگ شرکت اقدامات علت است که موجب عدم درک وکارکسب پارامترهای فضای
تا  راآن بارها و شده بزرگ هایشرکت با جلسه در ناشیانه رفتار موجب مذاکره، فنون با هاآن آشنایی

 در فناور شرکت با همکاری خواستار بزرگ شرکت نماینده که زمانیبرده است.  یشمرز شکست پ

 حضور اگر بسا چه و نداده پاسخ بزرگ شرکت درخواست به قاطع صورتبه بوده، محصول تولید زمینه

 (.1، م1)ش.ب. نمیشد داده بزرگ شرکت با همکاری به مثبتجواب  نبود ستاد نماینده

 در تولید شده محصول عملکردی مشخصات انطباق عدم(: چالش) صنعتی تولید توانایی عدم

 است. با بوده همکاری صنعتی دیگر معضل مرحله در شده تولید محصول با اولیه نمونه مرحله

 به نتایج که شده متوجه اما کرده است محصول تولید به اقدام فناور شرکت تولید، خط اندازیراه

 دستیابی راستای در را هاییفعالیت رو این نیست. از مشابه آزمایشگاه در شده اخذ نتایج با دست آمده

 کیفیت به دستیابی به موفق نهایت در داده و انجام آزمایشگاهی فاز خروجی با کیفیت مشابه به

 برای رفع هاآزمایش و مطالعات بودن زمانبر اما شده است؛ صنعتینیمه مقیاس در تولید مناسب

نشود  پیگیری مطلوب سرعت با مذاکرات شده تا صنعتی باعثنیمه مقیاس در تولید به مربوط مشکل

 تقاضاها این از برخی دادند.می پاسخ را ما تقاضای از زیادی حجم یکباره به باید هاآن (.8، م3)ش.ب.
 محصوالت شرایط این با تحویل داده میشد. باید آینده سال یک تا حداکثر و نبوده دوری زمان هم

 در تولید و ساخت برای فنی تیم یک حداقل باید هاآن ت.داش فاصله واقعی تولید شرایط با خیلی هنوز
 (.2، م1)ش.ب. داشتندمی خود کنار
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عامل مؤثر دیگر بر همکاری است.  محصول از استفاده باالی ریسک (:چالش) محصول ریسک

است.  نداده پس را خود آزمایش هنوز است و جدید کامالً محصول  یک فناور شرکت تولیدی محصول
 گارانتی شرکت به یک نهادی باید جاندارد. در این اطمینان الزم وجود محصول عملکرد به پس نسبت

نماید و در صورت بروز مشکل، خسارت وارده را  ارائه محصوالتی برای چنین را الزم هایضمانت و
 (.8م ،3.ب.ش)پرداخت کند 

 

 فناوری زیستیعوامل مؤثر بر همکاری در حوزه -4-2

 بزرگ هایشرکتعوامل خاص  -4-2-1

 نظر مورد فناوری مختلف ابعاد با کامل شرکت بزرگ آشنایی (:پیشران) فناوری با آشنایی

 از بوده، متخصص مورد نظر حوزه در جاکه شرکت بزرگبوده است. از آن هاانگیزه همکاریترین مهم

 از طرفین متقابل درک در موضوع این و داشته فناور شرکت هایفعالیت بر کاملی اشراف فنی نظر

 و زبان مشترکی وجود داشته تعامالت، در. است داشته مثبتی اثر تحقیقات هایچالش و علمی مباحث

 حوزه در نتیجه به رسیدن مشکالت چون شرکت بزرگ با عبارتیبه .بوده است واقعی کامالً انتظارات

مسیر همکاری در اولویت خروجی نداشته و طی کردن درست  بر صرف تمرکز، محصول آشنایی داشته

 (.5، م2)ش.ب. بوده است

 باالیی تخصص که بوده شرکت بزرگ از جانب همکار یک شرکت تخصصی عامل مهم دیگرحضور

 تأیید کرده ومی مدیریت را بحث مورد عملکردی فناوری و علمی مباحث در فناوری مربوطه داراست و

شرکت که  بود این کار این بوده است. ویژگی محصول عملکردی هایگواهینامه منزلهبه شرکت این

 یا کندمی کار درست تحقیقاتی تیم ادعای مورد محصول و فناوری شود آیا متوجه اینکه برایبزرگ 

 شک با نهایت در و کند واگذار بیرونی هایآزمایشگاه به را کار بماند و منتظر هامدت که نبود الزم نه،

 (.9م، 3ببرد )ش.ب. پیش را کار نتیجه، به نسبت تردید و

یافته توسط فناوری توسعه کاربردهای چندگانه عامل مهم دیگر (:پیشران) تقاضا تجمیع

 هایبخش در محصول تولید شده توسط شرکت فناور از تواندبوده است. شرکت بزرگ می شرکت فناور

 را هاآن محصول این چندگانه قابلیت از گروه ارشد مدیران استفاده کند و آگاهی مجموعه از مختلفی

 (.13، م3.است )ش.ف کرده متقاعد همکاری گیریشکل بر

 بودن شده، طوالنیکی دیگر از مشکالت مهم شناسایی (:چالش) گیریتصمیم در پیچیدگی

 اعضای با متعددی جلسات کارشناس شرکت، تیمدر موارد متعدد  .است کنندهتعیین تصمیمات

 فناور با شرکت جلسات پس از تأیید فنی،. کند اعالم را خود نظرات فنی نظر از تا داشته فناور شرکت

 .میشد جلسات وارد مدیرعامل تازه پایانی توافقات به رسیدن پس از آغاز میشد. شرکت مدیریتی تیم
 مطرح مدیرههیئت جلسات در را جلسات این نبود و باید نتایج گیرندهتصمیم هم مدیرعامل آن از پس
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 برای جایی مالی مسائل و موضوعات البالی موضوع این چقدر که نبود مشخص هم جاآن در و کردمی

 (.19، م9.)ش.ف دارد تکلیف تعیین و شدن مطرح

 در نهایی تصمیم اینکه از در برخی موارد، پس (:چالش) یادار رمنعطفیغ یندهایفرا

ترین مانع همکاری مهم بزرگ شرکت اداری فرآیندهای شد، گرفته همکاری مختلف ابعاد خصوص

 برای شود، بزرگ طی شرکت برای سازمانی باید کار عادی روال در که فرآیندهایی همان است.

 این خاص که هاییرویه کردن طراحی شود. طی باید نیز فناور شرکت فعالیت به مربوط فرآیندهای

در  اتالف زمان (.16، م6شرکت ضروری است )ش.ف. نوآورانه هایفعالیت باشد، برای هاهمکاری نوع
تأمین  تجهیزات، تأمین برای پرداخت مراحل افتادن تعویق به باعث گیر پا و دست بوروکراسی

 رفتن پیش باعث مختلف مراحل در موضوع این و بود گردیده موارد سایر و تحقیقاتی تیم الزحمهحق

های با شرکت همکاری هایطرح انگاشتن کوچک علتبه شرکت کارکنان. میشد همکاری قطع تا مرز
 هایرویه از رسیدگی خارج و همکاری برای چندانی ارزش خود فعلی وکارکسب وسعت مقابل در فناور

  .(17م ،7.ف.ش)شود این موجب آزار تیم تحقیقاتی می و نیستند قائل شرکت معمول

 توسط بزرگ شرکت نیاز مورد محصول که در مواردی زمانی (:چالش) ضعیف عملکرد ریسک

 ایمخاطره هایفعالیت ریسک و مالی عملکرد مسأله و توانمندی آن اثبات شد، تأمین شرکت فناور

 بوده ای مطرحمخاطره گذاریسرمایه عنوان یکبه گذاری جدیدسرمایه و شرکت یک تأسیس برای

 خود گردش در سرمایه مالی تأمین تولیدی، هایمجموعه در مدیری هر اول نگرانی و دغدغهاست. 

 هایطرح باشد. برای داشته پایینی مالی عملکرد دوره، پایان در که خواهدنمی مدیری است. هیج

 اینکه گذاری کرد؛ نهسرمایه راحت خیال با بتوان وجود داشته باشد تا مجزایی مالی باید منابع نوآوری

 سال دو حتی یا و آینده سال شاید که کرد گذاریسرمایه طرحی در و زد گردش شرکت در سرمایه از

 (.3،م 1.ب.ش) دهد جواب آینده

 زمینه در را بزرگ شرکت که مسائلی از دیگر یکی (:چالش) نیگزیجا یهاطرح از یاطالع یب

کشور  در بهتر شرایط با مشابه هایطرح وجود به نسبت عدم اطمینان کند،می مردد گذاریسرمایه

 هایطرح به نسبت توانندمی چگونه است که مطرح شرکت بزرگ مدیران است. همواره در ذهن

 برای ایبهانه چالش این رسد،می بستبن به که کار مواقعی در البته نمایند. حاصل اطمینان جایگزین

 (.9، م3است )ش.ب. کار پیشرفت عدم

 گاهی در مراحل اولیه همکاری، (:چالش) فناوری آمادگی پایین سطوح از استقبال عدم

. است بزرگ شرکت تقاضای نوع خاطربه که ندارد بزرگ شرکت به ایارائه قابل فناوری فناور، شرکت

 و درخاص  هایویژگی را بامحصول مورد نظر آن که است این فناور شرکت شرکت بزرگ از انتظار

فقدان  و کوچک شرکت اندازه ها،آن پژوهشی نیروی تعداد اندک اما .کند تولید کوتاهیزمان  مدت
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، 2ترند )ش.ب.ها قویشود که در این زمینهدیگری می شرکت با همکاری به تمایل موجب قویرزومه 

 (.5م

 فناور هایعوامل خاص شرکت-4-2-2

 شرکت مدیرعامل که فناور در مواردی طی فرایند همکاری، فرد (:پیشران) فناوری بر تسلط

 نظر مورد تغییرات تمام توانسته که ایگونهبه داشته است. فناوری بر کاملی و جامع تخصص بوده، نیز

 کند و این امر موجب ایجاد ارائه شرکت نظر با مطابق را نهایی محصول نماید و اعمال را شرکت بزرگ

، 3و تسهیل همکاری شده است )ش.ب. گذاریسرمایه برای شرکت بزرگ مدیران در خاطر اطمینان

 (.9م

 تثبیت به مربوط امور پیگیری فناور برای شرکت مالی توان عدم (:چالش) مالی تأمین دشواری

 مالی نظر ازدر مواردی  ترین عامل تأثیرگذار بوده است.مهم محصول صنعتینیمه تولید و فناوری

 تشکیل همکار چند نفر یا یک مخترع و فرد یک از فقط بوده و نامناسبی وضعیت فناور در شرکت

 توانایی هاآن اما است کاربردی شرکت برای محصولشانمستقرند.  فناوری و علم پارک یک در که شده

 و اولیه هاینمونه ساخت آزمایشات، هایهزینه (.5، م2)ش.ب. را ندارند عملیاتی کار برای الزم مالی
 به ورود هم شرکت برای فناور فاقد آن است و که است توجهی قابل صنعتی مبالغ و صنعتینیمه تولید

 (.8، م3.ب.ش)توجیهی ندارد  اساساًطرح

 با شرکت فناور آشنایی عدم دیگرعامل مهم  (:چالش) کار و کسب قواعد با آشنایی عدم

 گذاریسرمایه و شرکت ثبت فرآیند ها با. عدم آشنایی آناست وکارکسب واقعی فضای و اصول

 (.3، م1شود )ش.ب.ترس کپی کردن فناوری توسط شرکت بزرگ می اعتمادی وموجب بی مشترک

 تا را کار نظراتاختالف بارها و دانستنمی را بزرگ شرکت با مذاکراه فنون عنوان فناور به هیچشرکت 

 سهم باید که است این هاآکادمیک و برداشت آن کامالًهاآن برد. دید پیش همکاری قطع مرحله

شرکت  افراد همه اند.نکرده هزینه را ایاولیه سرمایه هیج کهحالی نمایند؛ در تصاحب را کار از زیادی
 هاآن (.5م ،2.ب.ش) کند راهنمایی را هاآن تا نبود هاآن بین باتجربه فرد یک و بودند دانشگاهی فناور

کار  بودند معتقد چون بودند جدید شرکت در باالیی سهم خواستار داشتند. واقعبینانه غیر مطالبات
 حرف اول هاآن جلب و مشتریان وکاریکسب  طرح هراصوال ًدر  کهحالی در هاستآن به متعلق اصلی

 دنبال به سریعاً  رسیدیممی توافق عدم به که هم هر دفعه داشتند. دیگری نظر هاآن ولی زندمی را
 کسب وکار الزامات با آشنایی چهی هاآن نداشتند. را نظرات اختالف تحمل و بودند ترک مذاکرات

، 3.)ش.ب آورد دستبه هنگفتی درآمد و جلب را شود مشتریانمی براحتی کردندمی فکر نداشتند و
 (.9م

 به تحقیقاتی شرکت فناور تیم اعتماد در مواردی عدم (:چالش) بزرگ شرکت به اعتمادی بی

 حقوق و حق دنبالبه کار ابتدای از هاآن. شده است همکاری برای هاآن دلسردی موجب بزرگ شرکت
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 دیدشان تمام هاآن نام خود را دارد.به هاآن دستاوردهای ثبت قصد شرکت کردندمی فکر بودند و خود

 فنی دانش شرکت، کهحالی در شوند؛ آن جدا از و بفروشند شرکت به را خود فنی دانش که بود این

 حیاتی برای شرکت ها بود کهآن نهفته دانش زیرا نداشت. الزم تحقیقاتی تیم خود بدون را هاآن

 (.4، م1)ش.ب.شود می محسوب

های بزرگ های فناورانه میان شرکتهای تحقیق در قالب عوامل مؤثر بر همکاریبندی یافتهجمع

 ارائه شده است. 3های فناور در حوزه فناوری نانو و زیستی در جدول و شرکت
 

 گان(های نویسند)بر اساس یافته های فناورهای بزرگ و شرکت: عوامل مؤثر بر همکاری فناورانه میان شرکت3جدول 

 های بزرگعوامل خاص شرکت فناوری نانو زیستی فناوری

  آشنایی با فناوری 

 تجمیع تقاضا   پیشران

  کنندگان نهاییدسترسی به بازار مصرف 

  فرایندهای غیرمنعطف اداری 

 چالش
 

  عدم استقبال از سطوح پایین آمادگی فناوری 

  بی اعتمادی به توانمندی داخل 

  ضعیف عملکرد ریسک 

  های جایگزیناطالعی از طرحبی 

  گیریپیچیدگی فرآیند تصمیم 

 فناور هایعوامل خاص شرکت فناوری نانو فناوریزیست

  پیشران تسلط بر فناوری 

  مالی تأمین دشواری 

 چالش
  کار و کسب قواعد با آشنایی عدم 

  صنعتی تولید توانایی عدم 

  محصول ریسک 

  بزرگ شرکت به اعتمادی بی 

 

  یریبحث و نتیجه -5

 3 انیم شدهانجام فناورانه یهمکار مورد 9 ی،چندمورد مطالعه از استفاده ق، بایتحق نیا در

 .است گرفته قرار یبررس مورد رانیا در یفناورستیز و نانو حوزه در فناور شرکت 9 و بزرگ شرکت

 هایشرکتهای بزرگ و های فناورانه میان شرکتهمکاری مؤثر بر عواملشکل  2های حاصل به یافته

  های همکار و حوزه فناوری قابل بحث و تفسیر است.از منظر عوامل درونی شرکت فناور
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 فناورانه تأثیر حوزه فناوری بر عوامل مؤثر بر همکاری -5-1

فرایندهای غیرمنعطف اداری، عدم استقبال از  ،فناورینانو و زیست حوزه در دونتایج بر اساس 

و فرایند  های جایگزیناطالعی از طرحسطوح پایین آمادگی فناوری، ریسک عملکرد ضعیف، بی

های فناور در هر های بزرگ از جمله موانع مهم همکاری برای شرکتگیری در شرکتپیچیده تصمیم

های بزرگ به توانمندی داخل چالشی بوده اعتمادی شرکتبوده است. اما عامل بی مشترکدو حوزه 

های حوزه فناوری نانو وجود داشته است. عوامل دشواری تأمین مالی و عدم که تنها در همکاری

های بزرگ در هر روی شرکتهای مهم پیشهای فناور با قواعد کسب و کار نیز چالشآشنایی شرکت

عدم توانایی شرکت فناور در تولید صنعتی و ریسک محصول از دو حوزه فناوری بوده است. اما عوامل 

 اند.که تنها در حوزه فناوری نانو بروز پیدا کرده های بزرگ بودهجمله موانع مهم همکاری برای شرکت

های همکاری نیز آشنایی شرکت بزرگ با فناوری و توانایی او در تجمیع تقاضا در خصوص محرک

های فناور در هر دو حوزه فناوری بوده؛ اما عامل دسترسی به شرکت های مهم همکاری برایمحرک

کنندگان نهایی تنها در حیطه فناوری نانو مؤثر بوده است. عامل تسلط شرکت فناور بر بازار مصرف

های بزرگ در هر دو حوزه فناوری نانو و زیستی یافته نیز تنها محرک همکاری شرکتفناوری توسعه

 بوده است.
 

 های فناورانه و نوآوری تحقیقبندی عوامل مؤثر بر همکاریمعج -5-2

-، زمانبر و نامشخص بودن مرجع نهایی تصمیم2و  1های بزرگ شرکتمراتبی ساختار سلسله

های فناور مورد مطالعه شرکت ها، موجب دلسردی و بدگمانیگیری و بالطبع به تعویق افتادن پرداخت

و این عاملی است که در سایر موارد همکاری در سراسر شده  9و  7، 6، 5، 4ویژه در موارد همکاری به

های بزرگ سوئدی، . اغلب شرکتشودمی مشاهدههای پیشرفته جهان و در زمینه توسعه فناوری

ها طوالنی های فناور در آنگیری در مورد همکاری با شرکتبوروکراتیک و غیر قابل انعطافند و تصمیم

های بزرگ، ممکن های چندگانه مدیریتی شرکتبا توجه به الیه .(Heratri & Klang, 2019) است

ای برای طوالنی شدن مذاکرات و ورود ها از دید شرکت فناور بهانهگیری آناست فرایند کند تصمیم

 .(Minshall et al, 2010)ای با سود کمتر تصور شود فناور به معامله

های مالی و ترس از شکست نگرانی تولید در مقیاس صنعتی،عدم توانایی مالی شرکت فناور برای 

شرکت بزرگ مطالعه شده جهت  3هر گیری تصمیم ترین موانعیکی از اصلیو عدم بازگشت سرمایه 

طور بالقوه باالست اما معموالً های فناور بههر چند سودآوری همکاری با شرکت آغاز همکاری است.

این یکی از  برای نمونه و باشدمیسود مطلق آن در مقایسه با معامالت معمول شرکت بزرگ ناچیز 

 .(Linna, 2017)است بوده های فناور دالیل عدم تمایل شرکت نوکیا برای همکاری با شرکت

ند، اما شرکت فناور برای یک هست مدتدنبال بازگشت سرمایه خود در کوتاهگذاران اغلب بهسرمایه

های بزرگ در شرکت. (Minshall et al, 2010)نماید ریزی میتر برنامهطوالنیدوره زمانی با مسیر رشد 
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شود و باید بازگشت سرمایه سریع اتفاق بیفتد و صورت سالیانه سنجیده میها اغلب بهعملکرد بخش

 .(Stefansson & Fridfinnsson, 2019)ود دارد های بلندمدت تردید وجگذاریدر مورد سرمایه

دهی لی کافی برای شکلهای فناور اغلب فاقد منابع ماشرکت دهدمینشان  های تحقیقیافته

ک د اما یهای بزرگ دارای واحد حقوقی مجزا هستنهای بزرگ هستند. اکثر شرکتهمکاری با شرکت

د اری شوهای سنگین استخدام مشاور حقوقی در آغاز فرایند همکشرکت فناور باید متقبل هزینه

(Larkin & Halloran, 2018) .ی دریافت ها برامحدود بودن منابع شرکت فناور منجر به عدم تمایل آن

اکره شرفته مذها تنها در مراحل پیشود و آنهای بزرگ میمشاوره حقوقی در آغاز همکاری با شرکت

  .(Minshall et al, 2010)کنند ره میاقدام به دریافت مشاو

 ناوررکت فشده توسط شتفاوت کیفیت محصول تولید شده در مقیاس صنعتی با نمونه اولیه ارائه

ی شده برای همکار 3و زمانبر بودن رفع نواقص موجب بروز تردیدهایی خصوصًا در شرکت بزرگ 

ملیات عی شرکت فناور در گسترش های بزرگ نظیر نوکیا در مورد توانای. همواره در شرکتاست

ر دسترده گتواند منجر به خسارات شرط حفظ کیفیت تردید وجود دارد؛ چرا که یک نقص ساده میبه

د این فقدان اعتماد تنها در شرکت بزرگ وجو .(Linna, 2017)سطح مشتریان شرکت بزرگ شود 

رارداد مضای قایافته خود بدون هندارد، شرکت فناور نیز اغلب حاضر به افشای جزئیات فناوری توسع

 امضای دلیل سرباز زدن شرکت بزرگ ازعدم افشا از سوی شرکت بزرگ نیست و اکثر مذاکرات به

 .(Minshall et al, 2010)شود توافق، در این مرحله متوقف می

به  آگاهانه امکان مقایسه برای ورودو در نتیجه عدم  های مشابه و جایگزینعدم آگاهی از طرح

 حالیدر باشد. های همکاری میگذاری در طرحبرای سرمایه 3از دالیل تردید شرکت بزرگ همکاری 

مانع بروز چنین چالشی در همکاری فناورانه در برخی کشورها دولت با وضع قوانینی  که در پیشینه،

و  1ان آمریکاییقانون حفاظت از مخترعبرای نمونه . شودهای فناور میهای بزرگ و شرکتمیان شرکت

فناوری را از های خطرپذیر شرکتی در حوزه زیستگذاریافشای جزئیات فناورانه اختراعات، سرمایه

  .(Mohammadi & Khashabi, 2020)زمان وضع این قانون در ایاالت متحده آمریکا افزایش داده است 
حصولی که تجاری نشده از مگذاری در های بزرگ تمایلی به سرمایه، شرکت8و  5های در همکاری

ری شده اری همکااند و این موجب دشودنبال محصول آماده ورود به بازار بودهاند و بهخود نشان نداده

. دهدیم اننش را امر نیا خالف سوئد در فناور یهاشرکت و بزرگ یهااست. بررسی همکاری میان شرکت

 یهمکار قرارداد، عقد با بزرگ شرکت و داشته قرار دهیا و هیاول مراحل در هنوز فناور شرکت موارد نیا در

 .(Heratri & Klang, 2019) است برده شیپ انیمشتر از بازخورد افتیدر و محصول دیتول مرحله تا را

در زمینه  هاآن فناور و فقدان تجربه هایشرکت توسط عدم شناخت ساختار شرکت بزرگ 

بزرگ  شرکت 3هر وکار و فنون مذاکره نیز اغلب منجر به بروز مشکالتی در فرایند همکاری با کسب

                                                      
1 AIPA 
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های های بزرگ و شرکتبا توجه به پیشینه همکاری فناورانه میان شرکتاما . مورد مطالعه شده است

شرکت فناور به انگیزه ورود  حتی نبوده بلکه هاتنها مانع همکارینه در مواردی این عدم آشنایی فناور،

های فناور سوئدی برای شرکت در عنوان نمونه، یکی از دالیل شرکتبهپروژه همکاری بوده است. 

دهی و اداره یک کسب و کار های شتابدهنده شرکتی، نیاز به سرمایه و آشنایی با چگونگی شکلبرنامه

 ,Abu zeid & Syed) اندر نبودهوکاها قبل از همکاری، حتی قادر به ایجاد یک کسباست و بسیاری از آن

2019).  
های فناور، تنها موجب بروز مشکالتی در های بزرگ و شرکتعوامل درونی مرتبط با شرکت

شوند و گاهی یک ویژگی خاص، منجر به ایجاد انگیزه در طرف مقابل برای ورود فرایند همکاری نمی

شرکت فناور با توجه به قابلیت کاربرد  از خرید فناوری 4و  3های همکاریشود. در به همکاری می

شده  فناوریموجب بروز انگیزه همکاری  های بزرگشرکت های زیرمجموعهچندگانه آن توسط شرکت

های فناور فعال در تولید محصوالت صنعتی در اروپا نیز منجر به است. وعده خرید محصوالت شرکت

ها شده است ها در آینده و تداوم همکاریآن ایجاد یک اطمینان اولیه برای خریداری شدن محصول

(Toivola, 2019). دلیل نیاز تجاری خود، های بزرگ بهدر بسیاری از موارد همکاری در فنالند، شرکت

ها بوده است اند و این عامل مؤثری بر همکاریهای فناور فعال در صنایع پایه شدهمشتری شرکت
(Yrttima, 2020). 

همکاری  ایمؤثر بر یعامل 1بزرگ  تر به بازار و پایگاه مشتریان شرکتهزینهدسترسی سریع و کم

 10های شتابدهنده شرکتی آمیز بودن برنامهبوده است. نتایج بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت 2شماره 

دنبال های فناور از طریق همکاری، بهدهد که اغلب شرکتبرتر درآمدی دنیا چنین نشان می بنگاه

ترین دلیل مهم. (Hagrdorn & Thien, 2000)های بزرگ هستند ی به پایگاه مشتریان شرکتدستیاب

ها و اجتناب از های بزرگ سوئدی، دستیابی به پایگاه مشتریان آنهای فناور با شرکتهمکاری شرکت

 .(Jacobson & Ramsolv, 2017)مدت و پرهزینه جذب مشتری است فرایندهای طوالنی

های فناور مطالعه شده در ارائه محصول مطابق با خواسته شرکت بزرگ از توانایی شرکت

فرد و های بزرگ برای همکاری بوده که برخالف سایر مطالعات نظیر اسدیهای مهم شرکتانگیزه

، از بزرگ شرکت نیاز با مطابق محصوالت توسعه در کوچک هایشرکت ناتوانی(، 1398خالدی )

شرکت بزرگ با  ییآشناهای بزرگ و فناور بوده است. فناورانه میان شرکتهای مهم همکاری چالش

های بزرگ به ادعاهای اعتمادی مدیران شرکتفناوری مورد همکاری و بی یشگاهیآزما و یعلم مباحث

های فناور و تمایل به استفاده از محصوالت خارجی نیز به ترتیب پیشران و چالش مهمی بر شرکت

های بزرگ و حقیق حاضر هستند که در سایر مطالعات همکاری فناورانه میان شرکتهای تاساس یافته

 ها اشاره نشده است.های فناور به آنشرکت
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 سیاستی و مدیریتی شنهاداتیپ -5-3

ای از جانب نهادهایی نظیر با وجود ارائه تسهیالت مالی و خدمات مشاورهسیاستی:  پیشنهادات

های زیستی، بر اساس نتایج مطالعه حاضر، مشکالت مالی شرکت فناوریستاد توسعه فناوری نانو و 

های حقوقی و تولید محصول در های عملکردی، مشاورههای مربوط به آزمایشات، تستفناور )هزینه

ویژه فنون مذاکره، به عنوان چالشی جدی ها با قواعد کسب و کار بهو عدم آشنایی آن مقیاس صنعتی(

هایی در جهت ارائه تسهیالت مالی و ها مطرح بوده که ضرورت ارائه و تقویت برنامههمکاریدر اغلب 

 نماید. ها گوشزد میگذاران این حوزهاندرکاران و سیاستهای فناور را به دستای به شرکتمشاوره

فناور با های دلیل عدم امکان مقایسه طرح شرکتهای بزرگ بههای این تحقیق، شرکتبر اساس یافته

های مشابه و جایگزین و ترس از دست دادن سرمایه و شکست، در خصوص همکاری مردد طرح

ها و رویدادهای فناوری، امکان ها، نمایشگاهگذاران با ایجاد پلتفرمشود سیاستاند. لذا پیشنهاد میبوده

اهم کنند. در این های بزرگ فرهای فناور و انتخاب آگاهانه را برای شرکتهای شرکتمعرفی طرح

را به صورت  "آپیهای استارتدوشنبه"راستا البته نهادهایی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی رویداد 

تر کند که الزم است توسط دیگر نهادهای تخصصی هم در مقیاس گستردهمستمر برگزار می

 ریزی و برگزار گردد.برنامه

بر و نامشخص فرآیندهای پیچیده و کند اداری، زمان های بزرگ:مدیریتی به شرکت شنهاداتیپ

های بزرگ و عدم تطابق این موارد با در شرکت گیری در مورد همکاریبودن مرجع نهایی تصمیم

های مطالعه شده بوده که در اغلب همکاری های فناور، مانعی پرتکرار و مهم در پیشبردچابکی شرکت

های فناور را به مدیران اسب برای همکاری فناورانه با شرکتضرورت طراحی فرایندهایی منعطف و متن

 شود.های بزرگ یادآور میشرکت

های تحقیق حاضر، همکاری فناورانه به بر اساس یافته های فناور:مدیریتی به شرکت شنهاداتیپ

های نظیر تأمین مالی، تولید صنعتی و دسترسی به بازار غلبه کند بر چالشهای فناور کمک میشرکت

تواند که میشود از مکانیزم همکاری فناورانه به دلیل اینمی شنهادیپهای فناور نمایند. لذا به شرکت

ها بر خروجی همکاری فناورانه را محدود نماید، غفلت نکنند. عدم استفاده نتسلط و سهم حداکثری آ

از مکانیزم بعضًا منجر به شکست و ورشکستگی شرکت فناور شده که در مقایسه با از دست دادن سهم 

کند. به عالوه، اکثریت در منافع همکاری، ضرر و خسران بیشتری به شرکت فناور تحمیل می

پذیری کم، بر، ریسکنظر اداری و سازمانی فرآیندهای عمومًا پیچیده، زمانهای بزرگ از شرکت

گیری مبتنی بر سود کوتاه مدت و نتایج قابل مشاهده و در یک کالم منطق عقالیی در ورورد تصمیم

ها مد نظر داشته و همکاری های فناور الزم است در تعامل با آنبه همکاری فناورانه دارند که شرکت

گذاری آنی زیاد پذیری و سرمایههای فناورانه نظیر ریسکه را منوط به انتظارات باال در همکاریفناوران

  توسط شرکت بزرگ ننمایند.
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 ها و پیشنهادات برای تحقیقات آتیمحدودیت -5-4

رو بوده که بر های خارج از کنترل محقق روبهبا محدودیت هادیگر پژوهشتحقیق حاضر مانند 

های صورت موارد محدود بودن همکاری اینهای آن تأثیر گذاشته است. یکی از یافته روند انجام و

بوده است. به عالوه بعضاً امکان برای مطالعه و تحلیل های فناور های بزرگ و شرکتگرفته شرکت

دلیل محرمانگی اطالعات استراتژیک در خصوص تر همکاری بهدسترسی به اطالعات جزئی

مطالعه با دشواری همراه بود. در مواردی تغییر سمت افراد مطلع و عدم امکان های مورد همکاری

مصاحبه با افراد درگیر فرایند همکاری و اطالعات محدود افراد کلیدی فعلی مانع کسب اطالعات 

علت نیاز به اخذ تأییدیه از سایر واحدهای سازمانی و مقاومت تر شده است. در مواردی نیز بهدقیق

 شده خود نبودند.شوندگان قادر به ارائه مستنداتی در خصوص نظرات ارائهاحبهآنان، مص

شود های فناورانه، پیشنهاد میهای همکاری به سایر حوزهتعمیم یافته با توجه به محدودیت

های فناورانه پرداخته و به ها در سایر حوزهمحققان بعدی به بررسی عوامل مؤثر بر همکاری

 هایها و رفع موانع همکاری فناورانه شرکتریزی در جهت تقویت پیشرانبرنامه گذاران درسیاست

تر مورد مطالعه قرار گیرد، طور تخصصییاری برسانند. بهتر است تا هر حوزه فناوری به فناور و بزرگ

 های فناوری با یکدیگر متفاوت است و این منجرهای نهادهای تأثیرگذار حوزهزیرا تصمیمات و حمایت

ها یابی علل همکاری موفق در برخی حوزهشود. بدیهی است ریشهداری میهای معنیبه ایجاد تفاوت

ها خواهد شد. های فناورانه و کاهش میزان شکست پروژهموجب استفاده از نتایج آن در سایر همکاری

قرار گیرد تا اطالعات تری مورد بررسی ها در بازه زمانی کوتاهشود همکاریاز سوی دیگر، پیشنهاد می

شده در هر دوره تحت تأثیر شرایط خاص حاکم بر آن دست آید؛ چرا که عوامل شناساییتری بهدقیق

 نظیر شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... خواهد بود. 
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