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Abstract: 
Supply-side innovators play an important role in both the sustainability of a platform and 

increasing the number of its users. However, existing platform-related studies have mostly 

focused on the demand-side perspective and the few supply-side studies have ignored the 

complementors' innovation processes (CIPs). Moreover, recommendations in the innovation 

management literature usually address large manufacturing companies. Taking into account 

that an appropriate innovation process is context-dependent, the currently available general 

recommendations may not be particularly effective for complementors' innovations. This 

paper aims to identity CIPs and to explore the rationale behind them. This research is 

comprised of small, Iranian companies in the software industry. The paper uses a qualitative 

approach and utilizes an exploratory multiple case study method. Data is collatet using 35 

semistructured interviews with 23 small companies that develop Android/IOS based 

applications. Secondary information, including news and interviews published in web 

concerning the innovation of the companies is utilized as well, in onder to supplement the 

interviews. The collected data is analyzed based on the qualitative content analysis and 

constant comparative methods. The findings indicate three processes for complementors' 

innovations and reveal that the important contingencies affecting these processes are: 

perceived technical and business complexity. 
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  چکیده

بـر   حال، مطالعات کنونی پلتفرم عمـدتاً  بااین. کنندو افزایش تعداد کاربران آن ایفا می نوآوران طرف عرضه نقش مهمی در بقاي پلتفرم
افزون بر . اندپوشی کردههاي مکمل چشمدیدگاه طرف تقاضا تمرکز کرده و مطالعات محدود طرف عرضه از فرآیندهاي نوآوري شرکت

فرآینـد نـوآوري    نکهیبه ابا توجه . دهدهاي تولیدي بزرگ را خطاب قرار میهاي تحقیقات مدیریت نوآوري معموالً شرکتاین، توصیه
هدف . هاي مکمل کارآمد نباشدطور خاص براي نوآوري شرکتهاي عمومی موجود بهاست، ممکن است توصیه مناسب مبتنی بر بستر

هاي جامعه آماري این پژوهش را شرکت. ها استهاي مکمل و کشف منطق مرتبط با آناین مقاله شناسایی فرآیندهاي نوآوري شرکت
مقاله حاضر کیفی است و از راهبرد پژوهشـی مطالعـه چنـدموردي اکتشـافی      رویکرد. دهندافزار تشکیل میکوچک ایران در صنعت نرم

هـاي کـاربردي   شرکت کوچک در حوزه توسعه برنامه 23یافته با ساختمصاحبه نیمه 35ها با استفاده از گردآوري داده. کنداستفاده می
هاي منتشرشده در وب مرتبط با طالعات ثانویه شامل اخبار و مصاحبها. انجام شده است. اس.اُ.هاي فنّاورانه اندروید یا آيبر پلتفرم مبتنی

بر مبناي روش تحلیل محتواي  شده يگردآورهاي تحلیل داده. ها مورداستفاده قرار گرفته استها نیز براي تکمیل مصاحبهشرکت نوآوري
و نشان  استهاي مکمل فرآیند اصلی براي نوآوري شرکتهاي این مطالعه بیانگر سه یافته. صورت پذیرفته استمقایسه مستمر کیفی و 

   .شده هستندوکار دركترین شرایط اقتضایی تأثیرگذار بر این فرآیندها، پیچیدگی فنی و پیچیدگی کسب دهد مهممی

  :واژگان کلیدي
  .پلتفرم فنّاورانه؛ شرایط اقتضایی؛ فرآیند نوآوري؛ مطالعه چند موردي؛ نوآوران طرف عرضه

  

                                                        
:    ، ایرانتهران دانشکده مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی مدیریت فناوري اطالعات، دانش آموخته دکتري -1

Yarmohammadi.m@srbiau.ac.ir 
  M.rezvani@ut.ac.ir       : )مسئول یسندهنو(دانشگاه تهران ،دانشیار دانشکده کارآفرینی - *2
  ، ایرانتهران دانشکده مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی مدیریت فناوري اطالعات،گروه دانشیار  -3

  پژوهشی بهبود مدیریت –نشریه علمی 
  1397بهار ، 39، پیاپی 1، شماره دوازدهمسال 

  105 -  125صفحات 



 1397بهار ، 39 بهبود مدیریت، شماره     106

 

  مقدمه -1

و اندروید در طول چند سال اخیر جریان نـوآوري را از رویکـرد    1.اس. اُ. آيهاي فنّاورانه همچون پلتفرم
هـاي  گیري از فرصت پراکندگی دانش میان نوآوران و شـرکت طرفه به رویکردي باز با بهرهسنتی و یک

هسته اصلی و  ،است که بر مبناي آنپایه اصلی این رویکرد مبتنی بر تفکر پلتفرمی . اندمختلف تغییر داده
دهنده پلتفرم یـا مالـک آن توسـعه    اي از محصوالت یا خدمات توسط سازمان ارائهمشترك بین مجموعه

مجموعـه  هـاي مکمـل   گردد تا نوآوران خارج از سازمان یـا شـرکت  شود و این امکان فراهم میداده می
هـاي مکمـل یـا    علیرغم نقش برجسته شـرکت . ]12[ ارائه نمایند رامحصوالت یا خدمات اي از گسترده

، تمرکز تحقیقـات کنـونی   ]13[بوم پلتفرم نوآوران طرف عرضه در تحقق رویکرد پلتفرمی و بقاي زیست
پلتفرم  باز کردنها در هاي مختلف آناغلب بر دیدگاه طرف تقاضا یا مالک پلتفرم براي کاوش استراتژي

نـدرت  دهنـدگان طـرف عرضـه بـه    بین، دیـدگاه توسـعه   دراین. ]13، 42براي مثال [و حاکمیت آن است 
هـاي  همچنین، تأکید اندك مطالعات موجود در این زمینه بر پیشـران . ]15[موردبررسی قرار گرفته است 

ها از باز بـودن  ، و درك آن]3[ها ، تأثیر این مشارکت بر عملکرد آن]18[مشارکت نوآوران طرف عرضه 
حـال،   کنند، بااینهاي مذکور ارائه میرچند مطالعات موجود بینش خوبی در زمینهه. بوده است ]1[پلتفرم 

هاي مکمل از منظر تحقیقـات دور مانـده   هاي دیگر همچون درك فرآیندهاي نوآوري شرکتبرخی جنبه
  .است

خـورد، بلکـه بررسـی تحقیقـات     هاي پلتفرم فنّاورانه به چشم میتنها در پژوهشاین شکاف تحقیقاتی نه
عنـوان  هاي موجود در حـوزه فرآینـد نـوآوري محصـول بـه     دهد، تمرکز نظریهمدیریت نوآوري نشان می

وتوسـعه   هاي چندملیتی و بزرگ داراي بخـش تحقیـق  ، بر شرکت]32[نخستین مرحله مدیریت نوآوري 
ت پوشـی نسـبت بـه تفـاو    این روند بازتاب دیدگاهی است که تمایل به چشم. ]30، 25، 44[استوار است 

که با توجه به این. ]2[هاي بزرگ دارد هاي کوچک در مقایسه با سازمانمیان فرآیندهاي نوآوري شرکت
ها دهند و کوچک بودن این شرکتهاي کوچک تشکیل میاي از نوآوران مکمل را شرکتبخش گسترده

ویـژه در بخـش   بـه ها و سبد مهارت ]17[طور نمونه به لحاظ کمیابی منابع هاي بسیاري را بهمحدودیت
که فرآیند نوآوري وابسته به بسـتر اسـت   کند و با توجه به اینها ایجاد میبراي آن ]33[فنی و بازاریابی 

     افـزاري مکمـل کوچـک ممکـن اسـت بـا فرآینـدهاي نـوآوري        هـاي نـرم  ، فرآیند نوآوري شـرکت ]37[
نشان از آمار باالي شکست در این هاي مطالعات همچنین، یافته. هاي تولیدي بزرگ متفاوت باشدشرکت
هـاي کوچـک در   درصد شـرکت  70بیش از  ]34[ها دارد؛ براي نمونه، به بیان سانگ و همکاران شرکت

هاي شکست نیز نرخ ]21[یمیش لو و ب. مانند خورند و از ادامه راه بازمیسال اول شکست می 5امریکا در 
هرچند، آمار دقیقـی در ایـن   . کنگ مشاهده کردندن و هنگمشابهی را در استرالیا، انگلستان، ژاپن، تایوا

دهد نرخ شکسـت  هاي کوچک داخل کشور در دسترس نیست، اما شواهد نشان میخصوص براي شرکت
                                                        

١ IOS 
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بر این مبنـا و  . تواند تفاوت چندانی با آمار موجود جهانی داشته باشدهاي کوچک داخلی نمیبراي شرکت

عنوان نخستین مرحلـه  هاي مکمل بهفرآیندهاي نوآوري شرکت ، درك]46[طبق توصیه یوفی و کواك 
 . هاي موفق تأثیرگذار استها و افزایش خروجیدر مدیریت نوآوري در کاهش نرخ شکست این شرکت

هـاي طـرف   طبق آنچه بیان شد، هدف این مقاله آن است که از طریق کشف فرآیندهاي نوآوري شرکت
بدین منظور، . قیقات پلتفرم فنّاورانه و مدیریت نوآوري مشارکت کندها در تحعرضه و منطق مرتبط با آن

، و 1چهار مرحله اصلی در فرآیند سنتی نـوآوري شـامل تولیـد ایـده، غربـالگري ایـده، توسـعه و آزمـون        
خـوبی  طرف بـه  این مراحل ازیک. ]5[عنوان مراحل فرآیند نوآوري پذیرفته شدند فروش به/عرضه/انتشار

    دیگـر بـا توسـعه محصـول جدیـد توسـط        شـده هسـتند و ازطـرف   ریت نوآوري شـناخته در تحقیقات مدی
طورکلی، هدف این مطالعه کشف پاسخ ایـن   به. هاي طرف عرضه مبتنی بر پلتفرم، سازگار هستندشرکت

پرسش است که آیا نوآوران طرف عرضه همچنان فرآیند سنتی ایده تا عرضه را که در تحقیقات مدیریت 
کنند یـا سـاختار و منطـق    ، دنبال می]5و  4[گیرد هاي بزرگ مورداستفاده قرار میسط شرکتنوآوري تو

طور خاص، این مقاله قصد دارد به دو به. هاي کوچک وجود داردمتفاوتی براي جریان نوآوري این شرکت
چگونـه  بوم نوآوري پلتفرم هاي مکمل کوچک در زیستفرآیندهاي نوآوري شرکت) 1: پرسش پاسخ دهد

   هاي مکمل کوچک از فرآیندهاي مختلـف در نـوآوري مبتنـی بـر پلتفـرم اسـتفاده       چرا شرکت) 2است؟ 
یافتـه بـا   ساختهاي نیمهها، از روش کیفی مطالعه موردي و مصاحبهکنند؟ براي پاسخ به این پرسشمی
، دیدگاه اقتضایی همچنین، براي کشف منطق مرتبط با فرآیندهاي مختلف. شرکت مکمل استفاده شد 23

تفسیر مطالعه حاضر از دیدگاه اقتضایی، راهی براي مقابله با عدم قطعیت نوآوري . مورداستفاده قرار گرفت
  .]30[کنند وپنجه نرم میدست هاي کوچک معموالً با آنویژه از منظر فنی و بازار است که شرکت به

بخش دوم بـه پیشـینه پـژوهش اختصـاص     : است در ادامه، ساختار مقاله بدین ترتیب در نظر گرفته شده
  عنـوان  هـا بـه  هـاي آن در این بخش، نوآوري مبتنی بر پلتفرم و نـوآوران طـرف عرضـه و ویژگـی    . دارد

شـده بـراي آن و   سپس، فرآیند نوآوري محصـول و مراحـل پذیرفتـه   . شودهاي کوچک بحث میشرکت
در ادامه، پیشینه پژوهش مرتبط بـا تـأثیر عوامـل     .گیردمطالعات مرتبط با این حوزه موردبررسی قرار می

هـاي پـژوهش در   کند و یافتهبخش سوم روش پژوهش را تشریح می. شوداقتضایی بر نوآوري مرور می
ها همراه با مشارکت نظري و عملی بندي و بحث پیرامون یافتهدرنهایت، جمع. شودبخش چهارم ارائه می

  .شودآینده مطرح می پژوهش و پیشنهادهایی براي تحقیقات
  
  
  
  

                                                        
١ Test 



 1397بهار ، 39 بهبود مدیریت، شماره     108

 

  مبانی نظري پژوهش -2

  نوآوري مبتنی بر پلتفرم و نوآوران طرف عرضه -2-1
چرخه عمـر محصـوالت، نـاهمگونی و افـزایش      کوتاه شدننوآوري مبتنی بر پلتفرم فنّاورانه در پاسخ به 

پلتفرم فنّاورانـه  طورکلی،  به. ]6[وجود آمد انتظار کاربران و ماهیت پراکنده دانش میان عوامل مختلف به
اي بـراي  عنـوان پایـه  هاست که بـه اي از محصوالت، خدمات و فناوريیک هسته اصلی شامل مجموعه

افزاري سیسـتمی اسـت   طور خاص، پلتفرم نرمبه. ]14[گیرد ها مورداستفاده قرار مینوآوري دیگر شرکت
دو . ]11[سـازد  مکمـل را فـراهم مـی   هاي ، امکان ارائه نوآوري1نویسی کاربرديکه از طریق رابط برنامه

اپـل هسـتند کـه    . اس. اُ. عامل اندروید گوگل و آيهاي سیستمافزار، پلتفرمنمونه برجسته در صنعت نرم
ها امکـان نـوآوري   این پلتفرم. ]1[ها توسعه یافته است تعداد زیادي برنامه کاربردي مکمل مبتنی بر آن

  .]10[اند ساختهمشارکت نوآوران طرف عرضه فراهم دموکراتیک، جهانی و غیرمتمرکز را با
 افـزاري ایفـا   هـاي نـرم  بخش اعظمی از نوآوران طرف عرضه که نقش مهمی در موفقیت و بقاي پلتفـرم 

هـاي بـزرگ نیسـتند    شده شـرکت ها نسخه کوچکاین شرکت. هاي کوچک هستند، شرکت]1[کنند می
تـرین نقـاط   از برجسـته . کندهاي خاصی را ایجاب میها نقاط قوت و محدودیتبودن آنو کوچک ]41[

هـا،  در این شـرکت . گیري باال و بوروکراسی پایین استپذیري و سرعت تصمیمها سطح انعطافقوت آن
هـا  دهد و این شرکتساختارهاي رسمی سازمانی جاي خود را به ارتباطات داخلی غیررسمی و کارآمد می

کنـد تـا بـا چـابکی     ها را قادر مـی ها آناین ویژگی. ]33[دارند  ن خوداغلب ارتباطات نزدیکی با مشتریا
هاي کوچک با کمیابی منابع مالی، ، شرکتدر مقابل. ]17[بیشتري نسبت به تغییرات بازار پاسخگو باشند 

-محدودیت عالوه بر. ]17و  2[هاي نوآوري روبرو هستند هاي فیزیکی و انسانی براي انجام پروژهدارایی
ویژه در بخش فنـی و بازاریـابی   هاي کوچک بههاي شرکتهاي مشهود، سبد مهارتمالی و داراییهاي 

هاي کوچک در موقعیت شرکت. ها محدود استبراي ایجاد و انتشار نوآوري، نسبت به همتایان بزرگ آن
هـاي  ازمانوکارهـا و سـ  اي محدود با دیگـر کسـب  ها و روابط شبکهصنعت نیز با توجه به اعتبار برند آن

عـالوه بـر   . ]33و  2[کنـد  ها را براي ایجاد و انتشار محصوالت جدید محـدود مـی  انداز آندولتی، چشم
افزار با موجی از تغییرات مداوم فناوري مانند تنـوعِ  شده، نوآوران مکمل در صنعت نرمهاي بیانمحدودیت

هـا بـا   همچنین، آن. فزاري نیز مواجه هستندااي یا تغییرات پلتفرم نرمهاي رایانهدر حال افزایش دستگاه
گونه قرارداد اولیه براي مثال، لزوماً هیچ .کنندوپنجه نرم میویژه از منظر بازار دستعدم قطعیت باالیی به

ها ریسک نوآوري را براي این محدودیت. ها وجود نداردي براي محصوالت جدید آنا شده نوشته و از پیش
که ممکـن اسـت نتواننـد بسـیاري از مسـائل را تحمـل کننـد و         طوري کنند، بهمینوآوران مکمل تشدید 

براي مقابلـه بـا ایـن وضـعیت و مـدیریت مـؤثر توسـعه        . ]2[دهند ها را افزایش میپتانسیل شکست آن
هـاي کوچـک   ها براي شرکتها و فرآیندهاي نوآوري و منطق استفاده از آنمحصول جدید، درك فعالیت

                                                        
١ Application Programming Interface (API) 
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  . ]25[حیاتی است 

  فرآیند نوآوري محصول -2-2
هاي توسعه محصول جدیـد تمرکـز دارد، فرآینـد نـوآوري ترتیبـی از      در دیدگاه سنتی که اغلب بر فعالیت

 فـروش اسـت کـه    / انتشـار / شده تولید ایده، غربالگري ایده، توسعه و آزمون، عرضهمراحل از پیش تعیین
، فرآینـد  ]36[ 1ی از پیشگامان ایـن حـوزه اوتربـک   طور نمونه، یکبه. ]30[شوند طور متوالی دنبال میبه

سازي بـا خروجـی معرفـی    حل فنّاورانه، پیادهنوآوري را شامل مراحل تولید ایده، حل مسئله با خروجی راه
عنوان یکـی دیگـر از   به ]5و  4[ 2کوپر. شمردتوجه برمی بازار و انتشار با هدف ایجاد تأثیر اقتصادي قابل

حوزه نوآوري، فرآیند نوآوري را شامل شش مرحلـه تولیـد ایـده، غربـالگري ایـده،       شدهپیشگامان شناخته
از ایده «طور صریح از عبارت گیرد و بهوکار، توسعه، آزمون، و عرضه در بازار در نظر میایجاد مورد کسب

شـروع از  که نمادي از تفکر خطی فرآیند نوآوري بـا   ]4[کند در عنوان مقاله خود استفاده می» 3تا عرضه
کـه در  در این پژوهش براي سهولت و مقبولیت بیشتر، همچنـان . است» عرضه«و پایان با » تولید ایده«

، چهار مرحله اصـلی فرآینـد نـوآوري پذیرفتـه     ]30[اکثر مطالعات حوزه مدیریت نوآوري بیان شده است 
  . دغام شده استبا یکدیگر ا 1بین، توسعه و آزمون مطابق شکل  اي که دراینگونهشود بهمی

تواند بـا همکـاري منـابع دیگـر ماننـد مشـتریان،       که می ]9[نقطه شروع فرآیند نوآوري تولید ایده است 
 در مرحلـه دوم،  . ]29[هایی در صـنایع دیگـر انجـام شـود     کنندگان، کارمندان، رقبا یا حتی شرکتتأمین

یابد اطمینـان حاصـل شـود    آنچه توسعه میشوند تا از ارتباط، دقت و ارزش غربال می دشدهیتولهاي ایده
ها بر اساس تعدادي معیار از پیش شود که در آن ایدهعنوان پاالیش تشریح میاین بخش اغلب به. ]27[

هدف این بخش آن اسـت کـه   . ]23[گیرند شده یا برخی معیارهاي شهودي مورد ارزیابی قرار میتعریف
در مرحلـه بعـد   . ]16[د که احتمال موفقیت بیشتري دارنـد  هایی اختصاص داده شو/منابع شرکت به ایده
/ درنهایـت، انتشـار  . شـود صورت یک محصول فیزیکی نهایی آشکار میو به شده دادهایده منتخب توسعه 

سـازي موفـق   هدف ایـن مرحلـه تجـاري   . فروش محصول جدید مرحله آخر فرآیند نوآوري است/ عرضه
محصـول   قـرار دادن له، منظور از عرضه یا انتشار در دسـترس  در این مرح. ]30[محصول در بازار است 

تواند براي شرکت مکمل منجـر بـه درآمـدزایی    پس می براي مشتري یا انتشار آن در بازار است که ازاین
مشتریان /منظور از فروش، عقد قرارداد یا گرفتن سفارش از مشتري یا انتشار محصول براي کاربران. شود

تواند ضمن فروش محصول، بخشی یا تمامی مالکیـت آن را بـه مشـتري    ل میشرکت مکم. نهایی است
و فروش / انتشار/ که در تحقیقات مدیریت نوآوري تفاوتی بین عرضهذکر است همچنان قابل. واگذار نماید

سـازي جریـان   براي فرآیند نوآوري محصول در نظر گرفته نشده است، در این مطالعـه نیـز بـراي سـاده    
  .شوندبارات از یکدیگر تفکیک نمینوآوري این ع

                                                        
١ Utterback 
٢ Cooper 
٣ From idea-to-launch 
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 ]4[فرآیند سنتی نوآوري؛ از ایده تا عرضه  -1شکل 

اند، اغلـب  طور سنتی پذیرفتههاي موجود در تحقیقات مدیریت نوآوري که چهار مرحله مذکور را بهنظریه
هـاي  این است که شـرکت ها فرض این نظریه پیش. ]25[اند هاي بزرگ و تولیدي تمرکز کردهبر شرکت

حـال،   بـااین . ]2[هاي بزرگ تقلید کنند هاي موفق در شرکتکوچک باید در فرآیند نوآوري خود از نمونه
هاي کوچک متفاوت از همنوعـان بـزرگ   کند فرآیند نوآوري شرکتمی شواهد اندکی وجود دارد که تأیید

  .خود است
کوچـک اسـپانیایی    شـرکت  65دهد تعـداد انـدکی از   نشان می ]24[ 1ا و همکارانکورد- چمارهاي یافته

طـور مشـابه، تحقیـق    بـه . کنندیافته و خطی در فرآیند نوآوري استفاده میهاي ساختشده از رویهبررسی
کند که تعـداد کمـی از   شرکت کوچک و متوسط ایتالیایی مشخص می 19از  ]33[ 2اسکوزي و همکاران

گیرنـد و در   کار میریزي، پایش و کنترل فرآیندهاي نوآوري بهبرنامهیافته را براي هاي ساختها رویهآن
 یرهايمسو بررسی  3اقدام کارگیري نظریه محققان دیگري با به. نیستند شده مدفوناکثر موارد این روندها 

هـاي  در پنج شرکت کوچک، دریافتند فرآینـدهاي توسـعه محصـول جدیـد در شـرکت      محصول ينوآور
منطـق اقـدام متفـاوتی را نسـبت بـه       - دلیل محدودیت منابعطور خاص بهبه- ها آنکوچک بنابر ویژگی 

بـا مطالعـه دو    ]25[ 4همین ترتیب، مـاریون و همکـاران  به. ]2[کند هاي بزرگ رسمی دنبال میشرکت
هاي بزرگ را در توسعه محصـول جدیـد   ها با شرکت هاي این شرکتشرکت موفق کوچک، برخی تفاوت

هـاي کوچـک فرآینـد توسـعه محصـول جدیـد       ها دریافتنـد در شـرکت  طور نمونه، آنبه. دهندنشان می
هاي نوشتاري براین، رویهعالوه. شودشده استفاده نمییافته توصیهغیررسمی است و از فرآیندهاي ساخت

درنهایـت،  . هاي کاغذي جایگاه خاصی نداردرنگ است و در جلسات توسعه، خروجیها کمشرکت نیدر ا
فرآینـد   8بندي شامل هاي مختلف بزرگ و کوچک، یک طبقهبا مطالعه شرکت ]30[ 5سالرنو و همکاران
هاي مختلف بنـابر  کنند که فرآیند نوآوري وابسته به پروژه است و پروژهدهند و بحث مینوآوري ارائه می

  .کنندی را دنبال میهاي یکسان، فرآیندهاي متفاوتها و شرایط اقتضایی متفاوت، حتی از شرکتویژگی
  

                                                        
١ March-Chorda et al. 
٢ Scozzi et al. 
٣ Effectuation 
٤ Marion et al. 
٥ Salerno et al. 

عرضه، فروش و توسعه و آزمونغربالگري ایدهتولید ایده
انتشار
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  نظریه اقتضایی در نوآوري -2-3

یـک سـایز واحـد، مناسـب همـه      «: یک سنت دیرینه در علم مدیریت وجود دارد که بر این اعتقاد اسـت 
طبـق نظریـه اقتضـایی کـه توسـط      . ریشـه دارد » 1نظریه اقتضایی«بنیان نظري این اعتقاد در . »نیست

وکار به محیطی بستگی ارائه شد، ماهیت سازماندهی یک کسب] 48[ 3و تامسون] 47[ 2الورنس و لورش
    اي از رویکردهـا لزومـاً در   بنـابراین، نتـایج حاصـل از مجموعـه    . ]37[دارد که در آن واقـع شـده اسـت    

برمبناي این نظریه، عوامل مختلفی در توصیف یک . هاي مختلف با شرایط متفاوت یکسان نیستمحیط
آمیـز  توانند در یک بستر خاص منجر به نتایج موفقیـت ؛ لذا، رویکردهاي متنوعی میبستر مشارکت دارند

سازي است که برمبناي آن یک مجموعه مشخص از عوامل این رویکرد در تقابل با دیدگاه جهانی. شوند
   اي اسـت کـه   منظور از بستر در مـدیریت نـوآوري، گـزاره   . ]37[موفقیت در همه بسترها هستند متضمن

طـور خـاص تأثیرگـذار    طورکلی و بر نوآوري بـه  شوند و بر شرکت بهعنوان عوامل اقتضایی شناخته میبه
اند که خود دلیلی بر تنوع عوامـل  منظور شناسایی کرده مطالعات مختلف عوامل متعددي را بدین. هستند

کنند کـه راهبردهـاي   با یک رویکرد اقتضایی بحث می ]22[ 4طور نمونه، لین و اکگانبه. اقتضایی است
ها عدم قطعیـت  آن. بایست با توجه به ماهیت نوآوري و درجه عدم قطعیت کنونی اتخاذ شوندنوآوري می

هـا  تحت عـدم قطعیـت بـازار، شـرکت    . شمرندرا در دو شکل عدم قطعیت بازار و عدم قطعیت فنی برمی
در چنـین  . مینـان کـافی نـدارد   خواهنـد اط ها چه کسانی هستند و چـه مـی  که مشتریان آننسبت به این

آید که بازار هدف کیست؟ سایز بازار چقدر است؟ مشتریان حاضرند چه وجود میها بهشرایطی این پرسش
خواهند؟ عدم قطعیت فنی نیز بـه ایـن   خواهند؟ و چه زمانی میقیمتی را پرداخت کنند؟ مشتریان چه می

هاي مرتبط تا چه حد پیچیده بـوده و  و فناوري اشاره دارد که تا چه حد عملکرد محصول درك شده است
هاي تولیدي با در درك فرآیندهاي نوآوري شرکت ]30[ترتیب، سالرنو و همکاران همینبه. کنندتغییر می

کنند و آن را با تکیه بر نظریه اقتضایی، این رویکرد را راهی براي مقابله با شرایط عدم قطعیت تفسیر می
ترتیب در همینبه. انگارندسیک شامل عدم قطعیت فنی و عدم قطعیت بازار میپیروي از اصطالحات کال

، ]19[گیري بازار و فرآیند نـوآوري محصـول   ، ماهیت جهت]7[مطالعاتی دیگر، سرعت تغییرات فناوري 
عنـوان  بـه  ]26[، انواع نوآوري، نـوع صـنعت و نـوع شـرکت     ]35[ فرهنگي و اقتصاد-یاجتماع یطشرا

شناسایی عوامل مختلف بیـانگر آن اسـت کـه    . اقتضایی مرتبط با مدیریت نوآوري شناسایی شدندعوامل 
  .اي از عوامل اقتضایی وابسته استهاي موفق به مجموعهنوآوري و ارائه خروجی

  
  

                                                        
١ Contingency theory 
٢ Lawrence and Lorsch 
٣ Thompson 
٤. Lynn and Akgun  
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  شناسی پژوهش  روش - 3

بـا  . هاستهاي طرف عرضه و منطق مرتبط با آنهدف این پژوهش شناسایی فرآیندهاي نوآوري شرکت
هاي مکمل و با پیروي از توجه به هدف پژوهش براي ایجاد نظریه درخصوص فرآیندهاي نوآوري شرکت

پژوهش موردي، . ، از روش مطالعه چند موردي اکتشافی استفاده شد]45، 32[هاي محققان قبلی توصیه
در آن پدیـده   هاي یک پدیده در محیط طبیعی آن و از دیدگاه افرادي است کهمطالعه عمیق روي نمونه

گونـه  گیـرد کـه هـیچ   در یک دید کلی، مطالعه موردي زمانی مورداستفاده قرار مـی . ]45[مشارکت دارند 
شده آزمایشگاهی وجود ندارد؛ پدیـده در شـرایط طبیعـی کـه در آن قـرار دارد      دستکاري یا شرایط کنترل

، 45[اسـت  » چـرا «و » چگونـه « هايدنبال پاسخ به پرسشگیرد و محقق معموالً بهموردبررسی قرار می
تـر بـوده و در کـل،    کننـده هاي مطالعه چندموردي قـانع در مقایسه با مطالعه تک موردي، یافته. ]36ص 

  . ]99، ص 45[مطالعه از استحکام بیشتري برخوردار است 
یـري  گدر مقایسـه بـا نمونـه   . گیري نظري انجام شدها طبق روش نمونهها و انتخاب نمونهگردآوري داده

کننـدگان آتـی بـر    گیري نظري، انتخاب شرکتشود، در نمونههدفمند که پیش از شروع مطالعه انجام می
رو در طول فرآیند  ازاین. ]166، ص 31[پذیرد هاي کدشده صورت میاساس اطالعات ظهوریافته از داده

و صـورت رفـت  هـا بـه  از تحلیـل داده  آمـده  دست بهکنندگان برمبناي اطالعات پژوهش، انتخاب مشارکت
انجـام   زنجیروارو  ها همزمانداده تحلیل و گردآوري بود نیاز کهاین به توجه با. برگشتی صورت پذیرفت

ها زمانی طبق این مفهوم، مطالعه نمونه. گیري از مفهوم اشباع استفاده شدبراي اتمام فرآیند نمونه پذیرد،
  . ]8[مالحظه جدیدي پدیدار نشود  طالعات قابلهاي بیشتر، اشود که با گردآوري دادهمتوقف می

ها یا عوامل تعریف جمعیت ها، تعیین مؤلفههنگام انتخاب نمونه ]39[ 1بر اساس دیدگاه ووس و همکاران
 جامعه آماري این مطالعه از میان نوآوران مکمل مستقر در تهران و طبق پنج مؤلفـه . اهمیت بسزایی دارد

کارمند  50بدین منظور، تعداد حداکثر . هاي کوچک هستندنخست، نوآوران در قالب شرکت. انتخاب شدند
 هـاي اندرویـد یـا    دوم، نوآوران مبتنی بر پلتفـرم . عنوان حد آستانه یک شرکت کوچک درنظرگرفته شدبه

داقل در یک بازار کوچک سوم، نوآوران محصول خود را ح. پردازندبه ارائه محصول مکمل می. اس. اُ. آي
چهارم، نوآوران در زمان . اندها از تمامی مراحل فرآیند نوآوري عبور کردهبدین ترتیب، آن. اندمنتشر نموده

تجربه و تعداد محصـوالت   ازلحاظدر بازار هستند؛ بنابراین،  منتشرشدهپژوهش تنها داراي یک محصول 
ها تمایل به مشارکت در پژوهش و انجام م، مدیران شرکتپنج. منتشرشده تقریباً در یک سطح قرار دارند

هـاي کوچـک   تر درباره اهمیت مطالعـه شـرکت  طور که پیشهمان. مصاحبه در خصوص نوآوري را دارند
هـاي  شـرکت . هاي کوچک در این مطالعه به چند دلیل اصـلی انجـام پـذیرفت   بحث شد، انتخاب شرکت

هـاي کوچـک   در کشور ما طی چند سال اخیر، شـرکت . ]28[کوچک موتور رشد اقتصاد و توسعه هستند 

                                                        
١ Voss 
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انـد کـه جمعیـت    اند و محصوالت مختلفی را عرضـه نمـوده  نسبتاً زیادي مبتنی بر پلتفرم مشارکت داشته

  بـزرگ خـود    همنوعـان هـاي کوچـک نسـبت بـه     شـرکت . دهنـد مناسبی را براي مطالعـه تشـکیل مـی   
ویژه در ها بهدارند و نرخ شکست آن) منابع مالی و انسانی طور نمونه، در حوزهبه(هاي بیشتري محدودیت

بنابراین، درك دیدگاه این نوآوران و شناسایی فرآیندهاي نـوآوري  . ]43، 34[پنج سال نخست باال است 
  .و نیز در جهت توسعه اقتصادي خواهد داشت همنوعانشانها و اي براي آنها اهمیت شایستهآن

ساخت یافته بود که در طول مصاحبه نیز هاي نیمهها عمدتاً مصاحبهگردآوري دادهابزار مورداستفاده براي 
افزون بـر ایـن، از اطالعـات ثانویـه شـامل      . هاي دیگري مطرح شدکنندگان، پرسشبنابر پاسخ مشارکت

هاي مرتبط با محصوالت انتشاریافته در وب بـراي  ها و مصاحبهسایت شرکتدر وب منتشرشدهاطالعات 
 کـه  یدرصـورت ، حتی ]176، ص 45[بنابر توصیه یین . ل منابع اولیه و کاهش سوگیري استفاده شدتکمی

هـا  آن. این اطالعات کامالً دقیق نبوده و با سوگیري همراه باشند، در انجام مطالعات موردي مفید هستند
ها این قابلیـت  افزون بر این، آن. از منابع دیگر تأیید یا تقویت شوند آمده دست بهکنند تا شواهد کمک می

هاي مناسب مصاحبه نسبت به یک مـورد خـاص راهنمـایی    را دارند که پژوهشگر را براي توسعه پرسش
نخسـت، در یـک رفتـار اکتشـافی     . ها دنبال شدطور خاص، دو مرحله براي گردآوري دادهبه. ]45[کنند 

هاي انتخاب نمونه، از طریق منابع آرشیوي شـامل اطالعـات و   ان مکمل همسو با مؤلفهفهرستی از نوآور
ایـن  . ایجاد شـد  2توپِیو وِي 1مگهاي خبري مرتبط شامل شنبههاي منتشرشده در وب و پایگاهمصاحبه

و  هاي متفاوت انتخاب شدندشرکت با نوآوري 6ها، شرکت بود که در ابتدا از میان آن 34فهرست شامل 
گیري نظري تا زمان اشباع اطالعات براي فرآیندهاي مختلف نـوآوري،  در طول تحقیق با توجه به نمونه

هـاي کمتـر فرآینـدهاي    بین، با تعـداد نمونـه   دراین. پیوستند موردمطالعههاي دیگري به مجموعه شرکت
قرار  موردمطالعهمختلف هاي بیشتر براي تکرارپذیري و آزمون فرآیندهاي نوآوري شناسایی شدند و نمونه

  . گرفتند
هـا مشـغول توسـعه    که ممکـن اسـت شـرکت   با توجه به این. واحد تحلیل در این پژوهش، نوآوري است

هـاي  که یک شرکت بنا بـر ماهیـت نـوآوري در حـوزه    محصول دیگري باشند و از طرفی با توجه به این
، لذا از نـوآوري  ]30[کند و عوامل مختلف تأثیرگذار نیز وابسته به نوآوري است گیري میمختلفی تصمیم

ها براي رو، گردآوري داده ازاین. عنوان واحد تحلیل این پژوهش مورداستفاده قرار گرفتجاي شرکت بهبه
 ها انجام شد تا بـدین ترتیـب،  هاي پژوهش نیز پیرامون نوآوري یا محصول جدید شرکتپاسخ به پرسش
منظـور دعـوت   در مرحلـه بعـد بـه   . آیـد  به دستهاي تحت مطالعه تري در رابطه با نمونهاطالعات دقیق

هـا، اهـداف مصـاحبه تشـریح و     تلفنی با مـدیران شـرکت   کنندگان در پژوهش، از طریق تماسمشارکت
دیر در موارد محدودي که مدیر شرکت براي مصاحبه در دسـترس نبـود، مـ   . درخواست همکاري داده شد
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ها امکان انجام مصاحبه تا سه مرتبه در برخی شرکت. مؤسس شرکت پیشنهاد شدوکار یا همتوسعه کسب

 ]45[هـاي یـین   این فرآیند با توصـیه . ها حاصل شودنیز فراهم بود تا درك بهتري از جریان نوآوري آن
هـام در اطالعـات از   در بقیه مـوارد، اب . کننده سازگار استبراي کاهش سوگیري و حذف عوامل مخدوش

انجام  1396تا خرداد  1395شرکت از شهریور  23مصاحبه در  35 درمجموع. طریق تماس تلفنی رفع شد
  .کنندگان ضبط شدها با رضایت مشارکتپذیرفت و تمامی مصاحبه

ها با استفاده از مطالعه چندباره سند هر مصـاحبه آغـاز شـد تـا از ایـن طریـق درك کلـی از        تحلیل داده
صورت جمله به جمله تحلیـل شـد تـا برمبنـاي آن، تـوالی      سپس هر مصاحبه به. آید به دستها احبهمص

 شده فرآیند نـوآوري و منطـق مـرتبط بـا     هاي مکمل مطابق با مراحل پذیرفتههاي نوآوري شرکتجریان
هاي نوآوري فرآینداي که ساختارهاي گونهها در یک رفتار بازگشتی انجام شد؛ بهتحلیل. ها تعیین شودآن

ایـن رونـد تـا پایـان فرآینـد      . ها وجود داشتهاي بیشتر، امکان تغییر آنموقتی بود و ضمن تحلیل داده
. ها ادامه یافـت شده و منطق آنها و رسیدن به اشباع نظري نسبت به توالی فرآیندهاي شناساییمصاحبه

ي بیشـتر مشـخص شـود آیـا نمونـه جدیـد،       هـا بدین ترتیب، این امکان فراهم گشت تا با مطالعه نمونه
کند یـا  شده قبلی دارد و از همان منطق براي جریان نوآوري استفاده میفرآیندي مطابق فرآیند شناسایی

هاي جدیدي مطابق با ساختار منطقـی خـاص بایـد در نظـر     منطق متفاوتی وجود دارد و یا توالی فعالیت
هـا و تثبیـت   هاي تحت مطالعه، خود باعث بهبود مـدل مونهاي نسبت به ناین تحلیل مقایسه. گرفته شود

هـا یـا شـرایط    ها شد تا درنهایت، یک همگرایی قوي براي فرآیندهاي نوآوري و منطق مرتبط بـا آن آن
گیري یک جریان فرآیند نوآوري اهمیت داشت، توالی در حالت کلی، آنچه در شکل. آمد به دستاقتضایی 

عنـوان فرآینـد جدیـد    بازخوردهاي مراحل به یکدیگر یا توقف در هر مرحله، بهو  ها بودجدیدي از فعالیت
هاي کلیـدي  در طول شناسایی توالی مراحل مختلف فرآیند نوآوري مرتبط با هر نمونه، ویژگی. تلقی نشد

طور که اشـاره  همان. نوآوري تحت مطالعه و رویدادهاي مرتبط با انجام نوآوري مشخص و کدگذاري شد
کـارگیري روش مقایسـه مسـتمر کـه اسـتراتژي اصـلی        گذاري از طریق تحلیـل کیفـی و بـا بـه    شد، کد

منظور از تحلیل کیفـی، هـر نـوع تحلیلـی     . است، دنبال شد ادیداده بن مورداستفاده در روش کیفی نظریه
منظور از . ]38[آیند  به دستهاي آماري ها، مفاهیم و نظریه بدون استفاده از روشاست که در آن یافته

ها به اجزاء شکسته ها در فرآیندي بازگشتی است که برمبناي آن دادهروش مقایسه مستمر، کدگذاري داده
هدف، اختصاص یک معناي مشترك به اجزایی از . گیردها موردبررسی قرار میها و تفاوتشده و شباهت

هـاي  هاي متفاوت در دسـته به و دادههاي مشاهاي مشابه در دسته، دادهگرید عبارت به. ]20[ها است داده
هـا نیـز مـورد    شوند، با دیگر دادهگذاري میکه مفاهیم مشخص و نامهمچنان. شوندبندي میجدید دسته

هاي مفهوم موردنظر شوند و درنهایت، مفـاهیم  گیرند تا منجر به تعریف روشنی از ویژگیمقایسه قرار می
هـا بـا یکـدیگر،    گذاري و مقایسه دادهین، یک تکرار ثابت بین نامبنابرا. شوندبا دیگر مفاهیم مقایسه می

در انتها، حاصل این رونـد تـا رسـیدن بـه اشـباع      . ]20[ها با مفاهیم و مفاهیم با مفاهیم وجود دارد داده
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  .هاستنظري، شناسایی توالی و مراحل مختلف فرآیند نوآوري و منطق مرتبط با آن

منظـور افـزایش اعتبـار    به. شد بکار گرفتهچند روش  ]45[ها با پیروي از یین براي افزایش کیفیت یافته
  هـاي مختلـف بـراي رسـیدن بـه      ها، طرح پرسـش از منابع اطالعاتی چندگانه در گردآوري داده 1ايسازه
 هـاي متنـاقض تفسیرشـده در    اي یا موارد استثنایی، رفع تبیـین هاي حاشیههاي پرمایه، تحلیل دادهفهم
     شـده بـا چهـار نفـر از     کننـدگان، بررسـی نتـایج حاصـل    ها با استفاده از پرسـش مجـدد از مشـارکت   هداد

در جهـت افـزایش   . کنندگان که از دیدگاه پژوهشگر از خبرگی کافی برخوردار بودند، استفاده شـد شرکت
شـد و انتخـاب نمونـه    هاي پژوهش با نتایج سایر تحقیقات موجود استفاده از مقایسه یافته 2اعتبار درونی

درنهایـت،  . قرار گرفـت مورداستفاده  3براي تکرارپذیریی نظري روشی بود که براي افزایش اعتبار بیرونی
تهیه شد تا برمبناي یک راهنماي مشخص مراحل مختلـف   4پروتکل مطالعه موردي براي سنجش پایایی

، اسـتفاده از پایگـاه داده مطالعـه    همچنـین . ها دنبال شـود ها و تحلیل آنگردآوري داده ازجملهپژوهش 
  .موردي اقدام دیگري بود که در جهت افزایش پایایی به این پژوهش کمک کرد

  
  هاي پژوهشیافته -4

هاي کوچـک  هاي طرف عرضه در قالب شرکتکه پژوهش حاضر بر فرآیند نوآوري شرکتبا توجه به این
هـا بـا نیـروي    اغلـب شـرکت   وتجاوز نکرده  نفر 50هاي انتخابی از تأکید داشت، تعداد کارمندان شرکت

 محـدودیت نیـروي انسـانی موجـب شـده بـود بـرخالف        . نفر مشغول به فعالیت بودنـد  10انسانی حدود 
   هـا در سـاختاري غیررسـمی فعالیـت کننـد،      هاي بزرگ داراي ساختار سازمانی رسمی، این شرکتشرکت

بـراي نمونـه مشـاهده شـد مـدیرعامل      . داشـت  عهدهبر اي که هر فرد چندین نقش را در شرکت گونهبه
هـاي  ی، ساختار فعالیت شرکتطورکل به. دادافزار نیز تیم خود را یاري میدهنده نرمشرکت در نقش توسعه

هـا و نـه برمبنـاي    اي بود و ارزیابی افراد بر اساس خروجی فعالیت آنشده مبتنی بر ساختار وظیفهمطالعه
ي ا دوهفتههاي زمانی ها طبق دورهاین اساس، تخصیص فعالیت بر. شدم میمیزان حضور در شرکت انجا

این روند فرصت دورکاري را نیز . شدها ارائه میبه کارکنان انجام و گزارش میزان پیشرفت کار توسط آن
مندي کارکنان را افـزایش داده  ها فراهم کرده بود که طبق دیدگاه مدیران میزان رضایتدر برخی شرکت

هاي بین اعضاي تیم شد و همکاريها کمتر از مستندات رسمی استفاده میهمچنین، در این شرکت. دبو
  .پذیرفتصورتی تقریباً غیررسمی انجام میو جلسات مرتبط با پروژه نوآوري به

گذاري جمعی، هاي مختلف مانند حوزه پولی و مالی اعم از پرداخت، سرمایهها در حوزهنوآوري این شرکت
اکثـر  . ونقل، سالمت، تجمیع محصوالت مکمل و غیره عرضـه شـده بـود   مدیریت مالی شخصی، حملو 
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ترتیب، در بخشـی از  بدین. ها در داخل کشور استفاده کردنددهندهها از فضاي مراکز رشد یا شتابنوآوري
رخی جـوایز از  ها موفق به دریافت بهمچنین، حدود نیمی از آن. جویی نمودندهاي ثابت خود صرفههزینه

سال و اکثـراً داري   31کنندگان در پژوهش میانگین سنی مشارکت. المللی شدندهاي ملی یا بینجشنواره
شناختی هاي جمعیتویژگی 1جدول . هایی دیگر بودند/مدرك کارشناسی ارشد با سابقه فعالیت در شرکت

  .دهدکنندگان در پژوهش را نشان میمشارکت
  کنندگانشناختی مشارکتعیتهاي جمویژگی -1جدول 

   فراوانی  درصد فراوانی

 تعداد شرکت   23 100
 تعداد کارمندان نفر 10کمتر از  17 74
 30تـا   10بین  6 26

  نفر
 شده ارائهحوزه نوآوري  سالمت 2 9
  پولی و مالی 8 34
  ونقلحمل 2 9
  تجمیع 2 9
  خرید 3 13
  متفرقه  6  26
  پلتفرم اندرویدبر مبتنی    22  96
  .اس. اُ. بر پلتفرم آيمبتنی    18  82
  المللیهاي ملی یا بینمنتخب جشنواره    12  52
 شوندگانتعداد مصاحبه  31 100
 میزان تحصیالت کارشناسی 10 32
کارشناســـــی  17 55

  ارشد
  دکتري 4 13
 5تــا   1بــین   20  65

  سال
  یسابقه تخصص قبل

  سال 5بیش از   11  35
  

هاي مکمل کوچـک  که فرآیند نوآوري شرکتبر اینهاي مطالعه حاضر، فرض اولیه پژوهش را مبنییافته
هـاي بـزرگ داراي بخـش تحقیـق و     لزوماً همانند فرآیند سنتی تحقیقات مدیریت نوآوري براي سازمان

بـه شـرایط    هاي مکمل کوچک با توجـه دهند شرکتها نشان میاین یافته. کنندتوسعه نیست، تأیید می
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ایـن نتیجـه،   . کننـد اقتضایی مرتبط با نوآوري، توالی متفاوتی از مراحل فرآیند سنتی نوآوري را دنبال می

-درواقع، یکی از بینش. فرض دیگر پژوهش نسبت به وجود انواع فرآیندها در شرایط مختلف را تأیید کرد
مختلف، فرآیندهاي متفـاوتی را بـه   هاي مکمل بنابر شرایط هاي اولیه پژوهش حاضر این بود که شرکت

، درمجمـوع . نمـود کنند که ضرورت پذیرش دیدگاه اقتضـایی را تقویـت   لحاظ ساختار و محتوا دنبال می
ها تحت هاي مکمل شناسایی کرد که از آنهاي این پژوهش سه نوع فرآیند را براي نوآوري شرکتیافته

. شـود درك شده توسط شرکت مکمل استفاده مـی وکار شرایط اقتضایی پیچیدگی فنی و پیچیدگی کسب
نقشی ) ونقل، سالمت، پولی و مالی و غیرهمانند حمل( شده ارائهنتایج این مطالعه نشان داد حوزه محصول 

خاص متعلق بـه یـک    طوراز فرآیندها به کی چیهکه طوريکارگیري فرآیندهاي مختلف نداشت؛ به در به
تفاوتی در . اس. اُ. ، نوآوري مبتنی بر پلتفرم اندروید یا آيور مشابهط به. حوزه مشخص از محصوالت نبود

توضـیحات کامـل مـرتبط بـا فرآینـدها، شـرایط       . شده ایجاد نکردساختار و محتواي فرآیندهاي شناسایی
  . شده و ارتباط این شرایط با فرآیندها در ادامه آورده شده استاقتضایی شناسایی

  هاي مکمل هاي نوآوري شرکتفرآیند  -4-1
هایی اسـت کـه در آن   گروه نخست شامل نمونه. فرآیند سنتی نوآوري از ایده تا عرضه: فرآیند اول

این گروه ). 1شکل (هاي مکمل براي ایجاد نوآوري، فرآیند سنتی از ایده تا عرضه را دنبال کردند شرکت
برگـزاري جلسـات   هایی ماننـد  ها پس از انجام فعالیتاین شرکت. شامل هفت نمونه در مطالعه ما هستند

-برنامـه  و بررسی پلتفرم، هايدسترسی و ها، درك نیاز و تبدیل آن به ایده نوآورانه، بررسی قابلیتداخلی
سپس طی یک بازه زمانی کوتاه و معموالً حـدود  . موجود، چند ایده محدود را مطرح کردند کاربردي هاي

وکار و سنجش معیارهاي موردنظر به ارزیابی مدل کسبدو هفته، از طریق تعیین مشخصات ایده، توسعه 
توسـعه محصـول در ایـن    . ها پرداخته و ایده نهایی را براي توسعه و عرضه در بازار انتخـاب نمودنـد  ایده

معموالً کمتر از  شده عرضهی که توسعه اولین نسخه معن نیبد. ها فرآیندي بازگشتی و تکرارپذیر بودنمونه
هاي کلیدي براي رفع نیـاز اولیـه مشـتري بـود و در     مید و صرفاً شامل برخی ویژگیطول انجایک ماه به

هاي بعدي طی یک جریان تکرارپذیر، مشخصات و کارکردهاي دیگري به محصول اولیـه افـزوده   نسخه
عرضه یا انتشار در این فرآیند شامل در دسترس قراردادن محصول براي مشتري و کسب درآمـد در  . شد

این مرحله تعهد ضمنی نسـبت بـه پشـتیبانی از محصـول و     . وکار بودخدمات طبق مدل کسبازاي ارائه 
در این فرآیند، عرضه براي مشتریانی در . سازگاري هرچه بیشتر آن با ترجیحات مشتري را نیز دربرداشت

سعه نوآوري همین ترتیب، توبه. وکار بودندعنوان کاربر نهایی و نه از نوع کسبنظر گرفته شده بود که به
  . وکارها نبودهاي نزدیک با دیگر کسبوابسته به همکاري

هـا نشـان داد عـالوه بـر چهـار مرحلـه       یافته .توسعه مصنوع پیش از توسعه محصول: فرآیند دوم
هاي مکمل در برخی موارد مرحله دیگري را به فرآینـد نـوآوري   براي فرآیند نوآوري، شرکت شده رفتهیپذ

. شده نبودها و تأثیر آن بر جریان نوآوري قابل ادغام با مراحل پذیرفتهتوجه به فعالیتاضافه کردند که با 
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در این مرحله بنابر خروجی مرحله قبل، یک مصنوع . این مرحله در پژوهش حاضر توسعه مصنوع نام دارد

تحلیل رفتار منظور  شود و در بخشی از بازار هدف بهساده که بخشی از محصول نوآوري نیست، ایجاد می
هـاي اصـلی ایجـاد مصـنوع، انتشـار      خروجی این مرحله که شامل فعالیـت . شودبازار منتشر یا عرضه می

وکار و پاالیش مشخصـات ایـده نوآورانـه اسـت، منجـر بـه       مصنوع، تحلیل رفتار بازار، بهبود مدل کسب
نظـر از آن  رفهاي مکمل درخصوص توسعه نوآوري، فروش پیش از توسـعه یـا صـ   گیري شرکتتصمیم

درواقع، هدف از این مرحله، تعیین اندازه بـازار، پتانسـیل بـازار، ترجیحـات مشـتري، و احتمـاالً       . شودمی
  . کشدفرآیند نوآوري دوم را به تصویر می 2شکل . پذیرش بازار برمبناي تحلیل رفتار بازار هدف است

  

  
  توسعه مصنوع پیش از توسعه محصول -2شکل 

هاي تحت مطالعه، نُه مورد توسعه نوآوري را طبق فرآینـد دوم دنبـال نمودنـد کـه مطـابق      بین شرکت از
تري نسبت به فرآیند نخست منجر به عرضـه محصـول در   انتظار، جریان نوآوري در زمان نسبتاً طوالنی

آیند نخست دنبال ی بین مراحل مختلف مشابه فررفتار بازگشتبین، مراحل دیگر نوآوري و  دراین. بازار شد
عنـوان کـاربر   شد که بـه  طور مشابه، عرضه براي مشتریانی در نظر گرفتههمچنین در این فرآیند، به. شد

  .شدندوکار تلقی مینهایی و نه از نوع کسب
هـا مشـاهده شـد    در گروهـی از نـوآوري   .فروش پیش از توسعه محصـول / قرارداد: فرآیند سوم

محصول، عالوه بر توسعه مصنوع براي عقد قرارداد یا فروش محصول هاي مکمل پیش از توسعه شرکت
شـده از  هاي طرف عرضه با توجه به درك حاصـل ها، همانند گروه دوم، شرکتدر این نمونه. اقدام کردند

 مرحله غربالگري، یک مصنوع ساده مانند صفحه وب شامل اطالعات اولیـه محصـول و امکـان دریافـت     
سپس بنابر مدل . سازي دستی محصول ایجاد نمودندیان بالقوه، ویدئو کوتاه، و شبیههاي ارتباطی مشترراه

وکارهاي هدف ارائه و در سطح کاربران نهایی منتشر را براي کسب جادشدهیاوکار نوآوري، مصنوع کسب
ها را نسبت به ایده نوآوري دریافت کنند و درك بهتري از پتانسیل بازار کردند تا بازخوردها و رفتارهاي آن

وکارها با هدف فـروش محصـول   ارائه مصنوع ایجادشده براي کسب. آورند به دستو ترجیحات مشتري 
هاي ایده نوآورانه پیش از توسعه یا عقد قرارداد با مشتري از طریق تنظیم جلسه حضوري و تشریح قابلیت

 دهد فروش در ایـن مرحلـه حـداقل بخشـی یـا تمـام       هاي مطالعه تجربی نشان مییافته. رفتانجام پذی
معناي عقد قرارداد با مشتري و توسعه همچنین، در برخی موارد فروش به. هاي توسعه را پوشش دادهزینه

نوآوري  هاي تحت مطالعه، هفت مورد از فرآینددر بین شرکت. هاي وي بودمحصول با توجه به نیازمندي

عرضه، فروش، توسعه و آزمونتوسعه مصنوعغربالگري ایدهتولید ایده
انتشار
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  . استفاده کردند 3مذکور طبق شکل 

  

 
  فروش پیش از توسعه محصول/ قرارداد -3شکل 

  هاي مکمل شرایط اقتضایی فرآیندهاي نوآوري شرکت  -4-2
عنوان دو مقوله اصلی براي شرایط اقتضایی فرآیندهاي شده بهوکار دركپیچیدگی فنی و پیچیدگی کسب

تعـداد  پیچیدگی فنی در این پژوهش ناظر بـه چهـار مفهـوم    . هاي مکمل شناسایی شدندنوآوري شرکت
افـزاري، و  ي و پلتفرم نرمعناصر فنی و عملکردها، تغییرات عناصر مختلف محصول، شدت تغییرات فناور

دهد شدت رقابت از این منظر بر پیچیدگی فنی تأثیرگذار است کـه  ها نشان میتحلیل .است شدت رقابت
. دهـد هاي متمایز و متنوع در نخستین عرضـه محصـول سـوق مـی    هاي مکمل را به ارائه قابلیتکتشر
هـاي نـوآوري   ویژگـی  ازجملـه کننـد و  این مفاهیم در رابطه با محصول نوآورانه معنا پیدا می طورکلی، به

گی به شرکت هرچند، پیچید. ها از یک نوآوري به نوآوري دیگر تفاوت داردشوند و میزان آنمحسوب می
معنی که مشاهده شد پیچیدگی دو نوآوري تقریبـاً مشـابه   کارکنان آن نیز وابسته است؛ بدین و توانمندي

ـ ازا. براي دو شرکت متفاوت لزوماً یکسان نبود    عنـوان پیچیـدگی   ، شـرایط اقتضـایی پیچیـدگی بـه    رو نی
افزایش پیچیـدگی بـا افـزایش    ذکر است  قابل. شده از سمت شرکت مکمل در نظر گرفته شده استدرك

هـاي تحـت مطالعـه    نـوآوري شـرکت   ریسک شرکت مکمل براي توسعه محصول همراه بود؛ چراکه ایده
که این شـرایط عـدم   با توجه به این. شدبدون وجود قرارداد یا سفارش از سمت مشتري اولیه انتخاب می

هاي توسعه، میزان نیز با افزایش هزینه داد، پیچیدگی فنیقطعیت بازار را براي محصول جدید افزایش می
 . کردعدم قطعیت را دوچندان می

وکارهاي مختلف، عدم قطعیت یکی از طـرفین بـازار و   وکار ناشی از لزوم قرارداد با کسبپیچیدگی کسب
در حالت عدم قطعیت طرفین بازار، شـرکت مکمـل یـا از کـاربران و مشـتریان یـا از       . شدت رقابت است

. وکارها براي استفاده و همراهی با محصول نوآورانه اطمینـان کـافی نـدارد   و دیگر کسب شرکاي تجاري
عنـوان  افـزار، شـرکت مکمـل بـه    دهنده در مباحـث نـرم  خدمت- گیرندهدرواقع، چنانچه طبق مدل خدمت

عنـوان  وکارهاي مرتبط با نوآوري نیـز بـه  دهنده در نظر گرفته شود، شرکاي تجاري یا دیگر کسبخدمت
در ایـن مـدل، بـا عـدم     . شـوند گیرنده تلقی میعنوان خدمتدهنده و مشتریان و کاربران نهایی بهمتخد

وکار براي نوآوري ، پیچیدگی کسب)گیرندهدهنده یا خدمتخدمت(اطمینان نسبت به یکی از طرفین بازار 
محصـوالت داراي  شـده، برخـی   هاي تحلیلطور نمونه در میان نوآوريبه. یابدشرکت مکمل افزایش می

عرضه، انتشارتوسعه و آزمونفروش/ قراردادتوسعه مصنوعغربالگري ایدهتولید ایده
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. عنوان کاربران نهایی بودندگیرندگان بهاي از خدمتدهنده با عنوان شرکت مکمل و مجموعهیک خدمت

 کـاربران وکار در این صورت، عدم اطمینان کافی نسبت به تمایل یکی از دالیل افزایش پیچیدگی کسب
اي دیگـر، مشـاهده شـد برخـی     ونـه در نم. به استفاده از محصول و صرف هزینه براي استفاده از آن بـود 

دهندگان دیگري هاي مکمل از خدمتمحصوالت با توجه به ماهیت خود یا با توجه به راهبردهاي شرکت
در این صورت، عالوه بر عدم اطمینان کـافی نسـبت بـه کـاربران نهـایی، همکـاري       . بردندنیز بهره می

وکار ابهام قرار داشت و بر میزان پیچیدگی کسباي از دهندگان دیگر نیز در شروع نوآوري در هالهخدمت
وکار را از اي که شدت رقابت در آن زیاد بود، میزان پیچیدگی کسبترتیب، فعالیت در حوزههمینبه. افزود

  . جهت تحلیل دائمی رقبا و همسوکردن طرفین بازار با محصول جدید افزایش داد
هاي مکمل پیش از توسعه محصول به درك شده، شرکتهاي دهد با افزایش پیچیدگیها نشان مییافته

توسعه مصنوع با هـدف تحلیـل رفتـار بـازار و بررسـی جایگـاه       . کنندسمت توسعه مصنوع سوق پیدا می
محصول جدید در بازار، عدم قطعیت ناشی از بازار را کاهش و صـرف هزینـه بـراي توسـعه محصـول را      

توسعه مصنوع، هم رفتار کاربران نهایی را پـیش از توسـعه و    لذا، شرکت مکمل با ارائه. کندتر میمعقول
هاي مختلف براي عقـد قـرارداد وارد   کند و هم بنابر مدل درآمدي، با شرکتصرف هزینه زیاد بررسی می

رو، نتایج بیانگر آن است که با افزایش پیچیـدگی فرآینـدهاي دوم و سـوم توسـط      ازاین. شودمذاکره می
هاي مکمل را وکاري، شرکتترتیب پیچیدگی کم فنی و کسبهمینبه. شوندمی هاي مکمل دنبالشرکت

   افتـد کـه پیچیـدگی    درحالت کلی، فرآینـد سـوم زمـانی اتفـاق مـی     . کندسوي فرآیند اول رهنمون میبه
شود یا وکار است، حادث میدلیل عدم قطعیت از سمت یکی از طرفین بازار که از نوع کسبوکار بهکسب
بنابراین، شرکت مکمل براي مقابله . شده نیز باال باشدوکار، پیچیدگی فنی دركبر پیچیدگی کسب عالوه

با این وضعیت و کاهش ریسک ناشی از نوآوري، این فرآیند را براي توسعه مصنوع و قرارداد با یـک یـا   
  .کندوکار موردنظر دنبال میچند کسب

  
 گیري بحث و نتیجه -5

هـاي تولیـدي بـزرگ در ادبیـات مـدیریت      هاي مکمل کوچک همانند شرکتاین مقاله نشان داد شرکت
بلکـه شـرایط اقتضـایی پیچیـدگی فنـی و      . کننـد نمینوآوري لزوماً فرآیند خطی ایده تا عرضه را دنبال 

 هاي مکمل را به استفاده از فرآینـدهاي مختلـف نـوآوري سـوق     وکار درك شده، شرکتپیچیدگی کسب
افـزاري را بـا سـه    بوم پلتفرم نـرم هاي کوچک در زیستفرآیندهاي نوآوري شرکتمقاله حاضر . دهندمی

وکـاري،  که در شرایط پیچیدگی کم فنی و کسبها نشان داد با وجود اینیافته. ساختار و محتوا ارائه کرد
طرفین  گیرد، با افزایش پیچیدگی و بنابر عدم قطعیت نوعفرآیند سنتی ایده تا عرضه مورداستفاده قرار می

چگـونگی ارتبـاط شـرایط     2جـدول  . گزیننـد هاي مکمل فرآیندهاي دیگـري را برمـی  وکار، شرکتکسب
 .دهدهاي مکمل را نشان میشده با فرآیندهاي نوآوري شرکتاقتضایی شناسایی
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  هاي مکملشرایط اقتضایی مرتبط با فرآیندهاي نوآوري شرکت -2جدول 

  کم: شدهپیچیدگی فنی درك  فرآیند اول
  کم: شدهوکار دركپیچیدگی کسب

  کم/زیاد: شدهپیچیدگی فنی درك  فرآیند دوم
زیـاد  / کـم : شـده وکار دركپیچیدگی کسب

عدم قطعیـت طـرفین بـازار از نـوع کـاربر      (
  )نهایی

  کم/زیاد: شدهپیچیدگی فنی درك  فرآیند سوم
 زیـاد / شـده زیـاد  وکار دركپیچیدگی کسب

  )وکار کسبعدم قطعیت طرفین بازار از نوع (
  

عنـوان یـک   شود هرچند توسـعه مصـنوع بـه   در یک مقایسه اجمالی با مبانی نظري موجود مشخص می
بـا توجـه بـه    شده نوآوري در فرآیندهاي دوم و سوم شناسایی شد، فعالیت جدید نسبت به مراحل پذیرفته

، توسعه مصنوع ]5[شده در مطالعه کوپر توجه به توضیحات ارائهشده در این مرحله و با هاي انجامفعالیت
بـا سـایر    جهت نیازادر مدل نوآوري کوپر انگاشته شود و » وکارایجاد مورد کسب«ارز مرحله تواند هممی

، فرآینـدهاي  ]5[ها بیانگر آن است همانند مدل نوآوري کوپر بعالوه، یافته. تحقیقات موجود سازگار است
معنـاي اتمـام انجـام    معنی که گذر از یک مرحله بهبدین. کنندشده روندي بازگشتی را دنبال میشناسایی

بر ایـن،  افزون. شوندهاي هر مرحله در تکرارهاي متوالی کامل میها در آن مرحله نیست و فعالیتفعالیت
عـدم دسترسـی بـه    شده، امکان توقف در بین هر یک از مراحل به دالیل مختلف هاي انجامطبق تحلیل

هاي پلتفرم، مسائل قانونی، آمادگی بازار براي توسعه یـا انتشـار   افراد متخصص، مسائل فنی و زیرساخت
بدین ترتیـب   ]30[لذا انتقاد این مطالعه نسبت به پژوهش سالرنو و همکاران . محصول، قابل وقوع است

کـه  براي فرآیند نوآوري باشـد؛ همچنـان   تواند ایجادکننده ساختاري جداگانهشود که توقف نمیآشکار می
  . هاي شرکت نیستمعناي توقف همه فعالیتشود و بهتوقف، دوره زمانی خاصی را شامل نمی

بـراي   شـده  ییشناسـا درخصوص شرایط اقتضایی، طبق آنچه در بخش مبانی نظري بحث شد، دو مقوله 
هـا در ایـن   گار هستند و نقطه تمـایز آن شرایط اقتضایی فرآیندهاي نوآوري با سایر تحقیقات موجود ساز

عنـوان  هـا بـه  انـد، نقـش آن  است که ضمن دربرگیري مفاهیم مرتبط که از مطالعه تجربی استخراج شده
وجه دیگر تمایز این پـژوهش نسـبت بـه مطالعـات     . منطق مرتبط با فرآیندهاي نوآوري تبیین شده است

هاي بزرگ و تولیدي نسبت به ین با مطالعه شرکتقبلی، شناسایی فرآیند سوم است که پژوهشگران پیش
هاي سنتی که شود که برخالف پژوهشهاي ما بدین ترتیب آشکار میتفاوت دیگر یافته. آن غافل بودند

هاي مکمـل در  خوانند، فرآیند نوآوري شرکتشده و ثابت میفرآیندهاي نوآوري را جریانی از پیش تعیین
معنی که در هر مرحله از فرآیند نوآوري بنابر بدین. ی هستندنیگزیجا قابلو شوند ساختاري متغیر دنبال می
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گردد و کاره رهاکرده، به مرحله قبل باز، ممکن است شرکت مکمل مرحله جاري را نیمهآمده دست بهنتایج 

کند و درواقع، فرآینـد  گیري برمبناي نتایج جدید آن مرحله، درخصوص مرحله بعد فرآیند نوآوري تصمیم
فروش در فرآیند چهارم، /شدن مرحله قراردادها نشان داد طوالنیطور مثال، یافتهبه. دهدنوآوري را تغییر 

  . سمت جایگزینی این فرآیند با فرآیند سوم، سوق دادهاي مکمل را بهبرخی شرکت
طبق دیـدگاه والشـام   . است طورکلی، مشارکت این پژوهش از منظر نظري در سه بخش قابل توصیف به
لذا با توجـه بـه ایـن توصـیه،     . بایست با توجه به مبانی نظري مرتبط بیان شودمشارکت نظري می ]40[

هـاي  شود که از طریق واکاوي فرآیندهاي نـوآوري شـرکت  اي محسوب میمقاله حاضر نخستین مطالعه
فنّاورانه و تحقیقـات مـدیریت نـوآوري     افزاري در تحقیقات پلتفرمبوم پلتفرم نرممکمل کوچک در زیست

کـه  دوم، بـا توجـه بـه ایـن    . دهدکند و از این طریق دو حوزه مذکور را به یکدیگر پیوند میمشارکت می
هـاي مکمـل تمرکـز دارد، توانسـته اسـت در      طور خاص روي فرآیندهاي نوآوري شرکتمطالعه حاضر به

خود را با ارائه فرآیندي جدید تکمیل کند و نشان دهد  هاي مطالعات پیش ازحوزه مدیریت نوآوري، یافته
توانـد پـیش از   ، فـروش مـی  ]30[و بدون تماس از طرف مشتري  ]5، 4[چگونه برخالف رویکرد سنتی 

همچنین، این مطالعه منطق مرتبط با فرآیندهاي نوآوري را شناسایی و چگونگی تـأثیر  . توسعه اتفاق افتد
دهـد بـرخالف تصـور معمـولی کـه در تحقیقـات       رو نشان می مطالعه پیشسوم، . کندها را بحث میآن

شـده و ثابـت نیسـت، بلکـه درك     مدیریت نوآوري وجـود دارد، فرآینـد نـوآوري روالـی از پـیش تعیـین      
  .کننده ساختار نوآوري استاز خروجی هر مرحله از فرآیند، تعیین آمده دست به

مخاطـب   ]40[طبـق دیـدگاه والشـام    . هسـتند  بحـث  ابـل قپیامدهاي عملی این مقاله نیز در سه مـورد  
در این بخش با درنظرداشتن ایـن توصـیه، پیامـدهاي عملـی     . بایست مشخص باشدپیامدهاي عملی می

   هـاي مکمـل کوچـک پیشـنهاد     هاي این مطالعه بـه شـرکت  نخست، یافته. شودمطالعه حاضر مطرح می
هـا از عـدم   توسعه نوآوري وجـود نـدارد، بلکـه درك آن   کند تنها یک روال سنتی ایده تا عرضه براي می
هـا  بنابراین، یافته. دهدي مرتبط با نوآوري انتخاب فرآیند نوآوري مناسب را تحت تأثیر قرار میها تیقطع
هاي مکمل در طراحی فرآیندهاي سازگارتر با شرایط اقتضایی نوآوري کمـک کـرده و   تواند به شرکتمی
هاي دوم، این مطالعه سبد رویکردهاي مدیریتی شرکت. قرار دهد کارآمدترها را در مسیري آن جهت نیازا

شده نوآوري افزایش داده و بـا شناسـایی فرآینـدهاي مختلـف     مکمل را با توجه به شرایط اقتضایی درك
فرآینـد   هـا بـا  دلیل عدم سازگاري آنهاي نوآورانه بهها ریسک ردشدن ایدهنوآوري و منطق مرتبط با آن

کنـد  هاي مکمل توصیه مـی سوم، مطالعه حاضر به مدیران شرکت. دهدسنتی ایده تا عرضه را کاهش می
ها از و غیرقابل تغییر نیست، بلکه درك آن شده فیتعر شیپفرآیند نوآوري روالی ثابت با آغاز و پایانی از 

جـایگزینی   آیندهاي نـوآوري قابـل  کننده مرحله بعد است و بدین ترتیب، فرهاي هر مرحله تعیینخروجی
در . طور دقیق قابل ترسیم استدیگر، تصویر فرآیند نوآوري در انتهاي توسعه محصول به عبارت به. هستند

هاي مطالعه مطرح و برخی پیشنهادها براي ها و نتایج حاصل از پژوهش، محدودیتادامه، با توجه به یافته
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  .شودتحقیقات آینده بیان می

ها یا جوامع پذیري آماري به نمونهبا توجه به ماهیت روش کیفی، نتایج این مطالعه قابلیت تعمیم نخست
تواننـد مطالعـات نظـري و تجربـی آینـده را نسـبت بـه        بلکه، دستاوردهاي پـژوهش مـی  . دیگر را ندارد

. اه نماینـد ها آگـ بوم پلتفرم و منطق مرتبط با آنهاي مکمل کوچک در زیستفرآیندهاي نوآوري شرکت
هاي این پژوهش براي تعمـیم بـه یـک جامعـه آمـاري      شود مطالعات آینده از یافتهبنابراین، پیشنهاد می

دوم، با توجه به وابستگی فرآیندها به بستر . تر از طریق انجام مطالعات تجربی بیشتر استفاده نمایند بزرگ
. هاي مـا در بسـترهاي دیگـر کـاربرد دارد    لحد نتایج تحلی تا چهتوانند بررسی کنند نوآوري، محققان می

. هاي مکمل کوچک با یـک محصـول عرضـه شـده اسـت     هاي این مطالعه محدود به شرکتسوم، یافته
هـاي  هـاي مکمـل را بـراي شـرکت    توانند فرآیندهاي نوآوري شرکتمند به این حوزه میمحققان عالقه

درنهایت، . قرار دهندشاریافته مورد واکاوي هایی با بیش از یک محصول انتمتوسط و بزرگ و نیز شرکت
ها، امکان بررسـی جداگانـه   با توجه به تمرکز مطالعه حاضر روي فرآیندهاي نوآوري و منطق مرتبط با آن

تواند محققان این موضوع می. ها وجود نداشتها و عوامل مرتبط با آنهر مرحله از فرآیند نوآوري، فعالیت
  .بوم پلتفرم دعوت کندمتمرکز روي هریک از مراحل فرآیند نوآوري در زیسترا به تحقیقات  مند عالقه
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