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Abstract: 
Creating platforms for knowledge, in addition to providing economic value for enterprises, 

leading to economic and technical growth of community. Since delivering a product to market can 

guarantee success and survival of the organization, commercialization has been as a vital factor. 

For this purpose high technology industries such as ICT need to use of technological cooperations. 

The aim of this study is the Analysis of technological collaborations strategies for 

commercialization of research achievements in the Institute of Communications and Information 

Technology. For this purpose, cooperation strategies, commercialization strategies and 

technological factors affecting technological collaboration strategies were extrexted of literature. 

In the next step, commonalities of the two areas were determined according to experts and research 

framework was presented. Then, strategies and factors affecting commercialization were 

prioritized independently and high-priority strategies and critical factors were extracted, because 

we need to reduct the factors for FANP analysis in order to reduction of questions and finding of 

critical factors. The tools of data gathering were 3 questionnaire and those completed by 21 

experts of mentioned institute. In the next step regarding the overlap between factors, fuzzy network 

analysis process (FANP) was used to prioritize strategies for technological cooperation in the 

commercialization of research achievements. The experts are all researchers of mentioned institute 

in the field of research and commertialization. The results showed that strategies such as 

networking, collaborative research and development, and technical and scientific personnel have 

the highest priority in the Institute of Communications and Information Technology. The results 

can be used for other similar public research centers both in terms of procedure and practice. 
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سازي  هاي فناورانه در راستاي تجاري تجزیه و تحلیل راهبردهاي مناسب همکاري
 اي فازي پژوهشی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکهدستاوردهاي 

 )اطالعات يفناور و ارتباطات پژوهشگاه(مورد مطالعه: 
 

 ) 20/05/1395تاریخ پذیرش:  24/11/94( تاریخ دریافت:  

 3، علیرضا اصالنی* 2، فاطمه ثقفی1حسین افتخاري
 

 چکیده
شـود.   ها، منجر به رشد اقتصادي و فنی جامعه مـی  هاي اقتصادي براي سازمان وه بر فراهم آوردن ارزشایجاد بسترهایی براي دانش، عال

عنوان یـک عامـل حیـاتی     سازي به ها باشد، تجاري کننده موفقیت و بقاي سازمان تواند تضمین ازآنجاکه به بازار رساندن یک محصول می
نیازمند همکـاري فناورانـه اسـت. هـدف از      4ت و ارتباطاتاین موضوع در صنایع با فناوري برتر از جمله فناوري اطالعا. مطرح شده است

سازي دستاوردهاي پژوهشی در پژوهشگاه ارتباطـات و   همکاري فناورانه در راستاي تجاريبندي راهبردهاي  پژوهش تحلیل و اولویت این
عوامـل تأثیرگـذار در    مجموعـه  و سـازي  ، راهبردهاي تجـاري منظور ابتدا راهبردهاي همکاري فناورانه این براي فناوري اطالعات است.

شد. در مرحله بعد با نظر خبرگان این پژوهشگاه، فصـل مشـترك دو حـوزه     ادبیات شناسایی با مرور انتخاب راهبردهاي همکاري فناورانه
سـازي   اي اسـتخراج شـد کـه در راسـتاي تجـاري      سازي فناوري تعیین و فهرست راهبردهاي همکاري فناورانه همکاري فناورانه و تجاري

کـه توسـط   نامه بوده  ها سه پرسش اي تحقیق تبیین شد. ابزار گردآوري داده دستاوردهاي پژوهشی کاربرد دارند و چهارچوب تحلیل شبکه
بندي راهبردها اسـتفاده   ، براي اولویت5اي فازي است. با توجه به وجود همپوشانی بین عوامل، از فرایند تحلیل شبکهخبره تکمیل شده  21

طـور   سـازي، بـه   منظور کاهش تعداد سؤاالت در این روش، راهبردهاي استخراج شده از یک سو و عوامـل مـؤثر در تجـاري    . بهشده است
اي فـازي کـاهش یابـد. خبرگـان، تمـام       ها براي ورود به فراینـد تحلیـل شـبکه    بندي شدند تا تعداد مؤلفه جداگانه با نظر خبرگان اولویت

نفرنـد. نتـایج نشـان داد     21سازي در پژوهشگاه ارتباطات و فنـاوري اطالعـات هسـتند کـه      تجاريمتخصصان حوزه تحقیق و توسعه و 
سازي، تحقیق و توسعه مشارکتی و استخدام کارکنـان فنـی و علمـی داراي بیشـترین اولویـت در پژوهشـگاه        راهبردهایی همچون شبکه

توانـد در سـایر مراکـز پژوهشـی دولتـی       وش و هم از نظر کاربرد میارتباطات و فناوري اطالعات هستند. نتایج این تحقیق، هم از نظر ر
 مشابه، استفاده شود.

 :کلیديواژگان 
 ، دستاورد پژوهشی)FANP(سازي، همکاري فناورانه، فرایند تحلیل شبکه فازي  تجاري
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 مقدمه -1

پیشرفته و گذاران در کشورهاي  گیران و سیاست انتقال دانش و استفاده از نتایج پژوهش براي تصمیم
هاي پژوهشی در ارتقاي کیفیت زندگی و توسعه سطح رفاه جامعه  اي دارد. یافته توسعه اهمیت ویژه درحال

که جنبه کاربردي پیدا نکنند و در دسترس متقاضیان قرار  ها تا زمانی کنند؛ اما این یافته سزایی ایفا می نقش به
شود، جبران نخواهند کرد  صرف پژوهش و تولید علم میهاي زیادي را که  ساز نبوده و هزینه نگیرند، مزیت

سازي، فرایند  اي دارد. تجاري هاي پژوهشی اهمیت ویژه سازي و خلق ثروت از این یافته ]؛ بنابراین تجاري26[
دربرگیرنده  سازي تجاري دیگر، عبارت به .است تجاري موفق محصوالت به هاي جدید فناوري تبدیل
 محصوالت به فناوري جدید تبدیل باعث که است مالی و فنی، تجاري مهم ایندهايفر از مختلفی هاي آرایه

 مهندسی محصول، طراحی ارزیابی بازار، قبیل از هایی فعالیت شامل فرایند این .شود می مفید خدمات یا
 ].9[شود  کارگر می آموزش و سرمایه افزایش راهبرد بازاریابی، توسعه معنوي، مالکیت حقوق تولید، مدیریت

هاي مورد نیاز خود  با توجه به روند سریع تحوالت فناوري، هیچ شرکت و کشوري قادر به تأمین تمام فناوري
ناپذیر است. البته هر پروژه همکاري و انتقال  نیست؛ لذا همکاري فناورانه با دارندگان فناوري، امري اجتناب

، حقوقی و اجتماعی است و در بسیاري از موارد، فناوري، داراي ابعاد مختلفی از جمله مباحث فنی، اقتصادي
ناپذیري را به اقتصاد کشور وارد کند؛ لذا آگاهی از  تواند ضربات جبران توجهی به این مسائل می تبعات بی

اي حیاتی براي مدیران و  معیارهاي اساسی که باید قبل از همکاري فناوري، به آنها توجه شود، مسأله
هاي اقتصادي دنیا و کاهش قیمت نفت، اقتصادهاي  با توجه به بحران  ].8است [گذاران این عرصه  سیاست

اي اصلی  عنوان وظیفه نفتی محکوم به شکست هستند. در این راستا اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن آن به
شی سازي دستاوردهاي پژوه براي تمام نهادها در کشور ما تعریف شده است. در این زمینه توجه به تجاري

تواند راهگشا باشد. یکی از این مراکز، پژوهشگاه  بنیان می هاي دانش ها، مراکز پژوهشی و شرکت پژوهشگاه
ارتباطات و فناوري اطالعات، تنها پژوهشگاه زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات است که وظیفه 

سازي  ي تولید محصوالت و خدمات و تجاريتحقیقات مورد نیاز این وزارت را برعهده دارد. این پژوهشگاه برا
اش، مسیر پر فرار و نشیبی را تجربه کرده و گاهی موفق بوده و  ساله 45دستاوردهاي خود در طول عمر 

هاي فناورانه این پژوهشگاه که  رو شناخت راهبردهاي همکاري گاهی نیز با شکست مواجه شده است؛ ازاین
عنوان مورد مطالعه در این پژوهش انتخاب شده است.  کند، به میفعالیت  ICTدر سطح ملی براي  وزارت 

 موقع به کشور در محصولی اینکه براي ولی نیست سازي تجاري و تولید پژوهشگاه، وظیفه باید توجه داشت که
سازي محصول از  تجاري مناسب راهبردهاي باید یابد، راه بازار به مفیدش عمر  چرخه شدن منقضی بدون و

 هاي مرتبط وجود داشته باشد.  سازي آن با همکاري سازمان گیرد تا امکان تجاري قرار مدنظرابتدا 
 داده انجام وسیعی تحقیقات تاکنون و شده تأسیس 1349 سال از اطالعات فناوري و ارتباطات پژوهشگاه

 هاي رتبه ملی هاي جشنواره در که اي شده برجسته خدمات و محصوالت تولید به منجر است. این تحقیقات
 براي فنی دانش انتقال بخش در برخی و شده تولید ها، فناوري این از برخی. اند داده اختصاص خود به را برتر

هاي زیادي صرف تحقیقات  هزینه ICTدر حوزه . است بوده مواجه مشکالتی با بازار به رسیدن و تولید
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هاي موجود در این  با توجه به تجربه کند، تعیینکه  است آن تحقیق این اصلی اساس مسئله شود؛ براین می

 سازي تجاري تا تواند در اولویت باشد و استفاده شود می فناورانه هاي همکاري راهبردهاي پژوهشگاه، کدام
دار  باشد؛ لذا سؤال اصلی پژوهش، تعیین راهبردهاي اولویت آمیز موفقیت بتواند دستاوردهاي تحقیقاتی
 سازي دستاوردهاي پژوهشی است. ستاي تجاريهمکاري فناورانه در را

اي براي نحوه  شود؛ سپس روش تحقیق و الگوي شبکه مقاله با مرور مبانی نظري و ادبیات پژوهش آغاز می
ها  شود و در انتها، یافته سازي استخراج می بندي راهبردهاي همکاري با توجه به عوامل مؤثر در تجارياولویت

 گیري ارائه خواهد شد.گرفته و نیز بحث و نتیجه مورد تجزیه و تحلیل قرار
 

 پژوهش نظري مبانی -2

 سازي دانش و فناوري تجاري -1 -2
ها و  صورت محدود، فناوري سازي دانش و فناوري داراي سابقه طوالنی است. در گذشته، هرچند به  تجاري

رسد شروع  نظر می ولی به شدند.  هاي علمی، به بازار عرضه شده و تجاري می دانش حاصل از پژوهش
اتفاق افتاده است  1862هاي همکاري بین صنعت و دانشگاه در سال  سازي دانش و فناوري با بحث تجاري

 شوند، منسوخ مدتی از پس و داري نگه آنجا در و منتقل گوشه کتابخانه به نباید تحقیقات هاي ]. یافته22[
 منافع از و وارد کرده صنعت) و (تجارت عمل به عرصه را خود هاي یافته که کنند تالش باید محققان بلکه
 فرایند از مهمی بخش سازي، تجاري که ]. نکته مهم این است34مند شوند [ بهره جامعه) هم و خود (هم آن

 سازي تجاري منابع ]. در17شود [ نمی بازار وارد موفقیت با آن بدون محصولی و فناوري هیچ و است نوآوري
 1هریتیج فرهنگ لغات در سازي تجاري است. شده ارائه سازي تجاري از متفاوتی تعاریف فناوري، و دانش

نامه  است. لغت آمده» گیري بهره انجام و سود منظور به وکار کسب هاي روش کارگیري به«معنی  ) به2015(
 تعریف »سود کسب براي چیزي دهی سازمان«معناي  به را سازي تجاري ) واژه2015( 2لرنرز ادونس کمبریج

 فرایند«تعریف:  این یا» سود براي بازار در خدمت یا محصول یک معرفی«قبیل  از تعاریف متعددي کند. می
 براي ها لغت فرهنگ سایر در که هستند مترادفی تقریباً تعاریف »فعالیت تجاري به چیزي تبدیل

 یافت.  توان می سازي تجاري

 سازي راهبردهاي تجاري -2-1-1

برداري از تحقیق و فناوري تولیدي است  مناسب بهره  سازي، انتخاب شیوه ترین مراحل تجاري یکی از مهم
سازي از سوي محققان مختلف  ]. راهبردهاي تجاري11شود [ سازي یاد می که از آن با عنوان راهبرد تجاري

شاره کرد. آنها راهبردهاي ) ا2015توان به کار اصالنی و همکاران ( بررسی شده است که از آن جمله می
ها،  گذاري مشترك، شرکت در نمایشگاه سازي را مواردي نظیر حق لیسانس، پیمان راهبردي، سرمایه تجاري

گذاري  هاي نوآوري و سرمایه هاي زایشی، قراردادهاي مشترك تحقیقاتی، ارائه مشاوره، شبکه ایجاد شرکت

1. Heritage 
2. Cambridge Advanced Learner's Dictionary 
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سازي را به دو دسته راهبردهاي خاص و  هبردهاي تجاري) را2008( 1]. گکتپ14اند [ خطرپذیر عنوان کرده

هاي زایشی  دهی و تشکیل شرکت ]. راهبردهاي خاص (همچون ثبت اختراع و لیسانس20کند [ عام تقسیم می
هاي علمی و سرپرستی  ها، سمینارها و کارگاه دانشگاهی) و راهبردهاي عام (همچون حضور در کنفرانس

 و دکتري دانشجویی) هستند.هاي ارشد  نامه مشترك پایان
)، به 1998( 5) و هندرسن2001( 4)، جیسن و ترزبی2004( 3)، برکوویتز و فلدمن2004( 2افرادي نظیر سیگل

اند. تعدادي از  هاي دانشگاهی توجه کرده سازي پژوهش ها در تجاري دهی یافته نقش ثبت پتنت و لیسانس
) بر اهمیت انجام 1998( 8)، کهن2003( 7)، استیوارت2004( 6هاي انجام شده نظیر کارهاي وهرا پژوهش
اساتید دانشگاهی به بخش صنعتی تأکید   هاي مشترك و قراردادي با بخش صنعتی و ارائه مشاوره پژوهش

ها به دو  سازي پژوهش بندي راهبردهاي تجاري ها در دسته طور مشخص، تعدادي از پژوهش اند؛ اما به  کرده
هاي  دهی پتنت سازي شامل لیسانس شوند. راهبردهاي رسمی تجاري یررسمی تقسیم میراهبرد رسمی و غ

هاي زایشی دانشگاهی هستند. در  هاي نوپا یا همان شرکت هاي موجود و تشکیل شرکت دانشگاهی به شرکت
هاي صنعتی از سوي اساتید دانشگاهی قرار  راهبردهاي غیررسمی هم راهبردهایی مانند مشاوره به شرکت

سازي تحقیقات دانشگاهی به چند سازوکار یا راهبرد در  با مرور متون تجاري 2008در سال  9]. اومام27ارند [د
هاي  اند از: واگذاري لیسانس اختراع کند که عبارت سازي تحقیقات دانشگاهی اشاره می تجاري  در زمینه

اساتید   ش صنعت، ارائه مشاورههاي زایشی دانشگاهی، انجام تحقیقات مشترك با بخ دانشگاهی، ایجاد شرکت
توجه به مرور  با].  10هاي علمی [ دانشگاهی به بخش صنعت و چاپ کردن نتایج تحقیقات علمی در مجله

 .انجام شده است يساز يتجار يها راهبرد يبند جمع ،1 جدولانجام شده، در  اتیادب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Göktepe 
2. Siegel 
3. Bercovitz and Feldman 
4. Jensen and Thursby 
5. Henderson 
6. Vohora 
7. Stuart 
8. Cohen 
9. Umam 
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 سازي بندي راهبردهاي تجاري جمع -1جدول 

 ردیف سازي راهبردهاي تجاري منبع

 1 فروش و واگذاري کامل ]34، 26[
]4 ،9 ،14 ،16 ،16 ،27 ،

 2 برداري بهره مجوز صدور ]40

 3 سپاري برون هاي نامه توافق ]29، 16[
 4 گیري از صنایع موجود بهره ]41[
 5 سهام عرضه عمومی ]20، 16[
 6 اقلیت سهام ]29، 16[
 7 مشتركگذاري  سرمایه ]26، 4[
 8 صنعت و دانشگاه مشترك هاي پژوهش ]14، 9، 4[
 9 ادغام و یکپارچگی ]42، 29[
 10 راهبردي اتحادهاي ]36، 16[
 11 هاي علمی چاپ کردن نتایج تحقیقات علمی در مجله ]14، 4[
 12 مراجعان مسائل حل منظور به مشاوره ]27، 14، 9، 4[
 13 شهریه بر مبتنی هاي کاربردي آموزش ارائه ]27، 9، 4[
 14 سمینارها طریق از اطالعات و ها ایده آزاد تبادل و انتشار ]27، 4[

سابق از  کارکنان و گران پژوهش دانشجویان، استخدام شامل افراد، انتقال ]37، 33[
 پایگاه علمی از بیرون و داخل به انتقال کارکنان ها و شرکت سوي

15 

 16 فناورانه وکار کسب توسعه مراکز ایجاد ]37، 33[
 17 مادر شرکت در سهامی گذاري سرمایه ]20، 16[
 18 فناوري و علم هاي پارك و فناوري رشد مراکز ایجاد ]4[
 19 بازارها فن اندازي راه ]4[
 20 هاي زایشی) (ایجاد شرکت انشعابی شرکت در سهامی گذاري سرمایه ]38، 27، 20، 16، 14، 4[
 21 صنعتی هاي شرکت یا دولتی هاي از سوي گرنت پژوهشی هاي پروژه مالی حمایت ]26، 9[
 22 هاي تحقیقاتی مشترك با بخش صنعت اندازي آزمایشگاه ایجاد یا راه ]27[
 23 مشترك  هاي تحقیق و توسعه هاي انجام پروژه توافق ]27[
 24 وسیله قراردادهاي رسمی همکاري با بخش صنعت فناوري مشترك به  توسعه ]27[

 
 همکاري فناورانه -2-2

 و کلیدى نوآورى فناورانه، منبع هاى همکاري که اند این عقیده بر نظران صاحب و مدیران اغلب امروزه
 و پیچیده هاى محیط ویژه در ها، به سازمان پذیرى رقابت بهبود براى وکار کسب مدیریت ابزار ترین مهم ازجمله

براى تبادل، به اشتراك  بنگاه چند یا دو میان آزادانه و که آگاهانه است توافقى پویاست. همکارى فناورانه
 ].21گیرد [ گذاشتن و توسعه فناوري شکل می
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 .گذارند می اشتراك به جدید به فناوري رسیدن براي را خود فناورانه توانایی شرکت دو فناورانه، همکاري در

جهان وجود  سطح در کشورها فناورانه همکاري در زیادي رشد اخیر، دهه دو در دهد که می تحقیقات نشان
 اندکی هاي شرکت که است این شده، فناورانه هاي همکاري باعث رشد که دلیلی ترین ]. مهم4داشته است [

سرعت  باعث فناورانه همکاري این، بر عالوه کنند. طی تنهایی به را فناوري یک مراحل توسعه تمام قادرند
 ]. 23شود [ می نوآوري و یادگیري فرآیند به بخشیدن

 ازجمله دارند. همکارى تمایل به گوناگونى هاى انگیزه با ها که سازمان دهد می نشان موضوع ادبیات
، 2مجلوف ،1هکس به توان مى اند، انجام داده تحقیقاتى همکارى، هاى انگیزه که درباره بنامى نظران صاحب

دانند،  همکارى را در عوامل مختلفی می هاى انگیزه ترین مهم نظران، این صاحب کرد. اشاره 4چیزا و 3نامال
 و تولیدکنندگان بالقوه واردان تازه مشتریان، کنندگان، رقبا، تأمین میان تقابل گیر چشم کاهش یا حذف ازجمله:

 و فناوري اکتساب طریق همکارى از طرفین براى تر مناسب شرایط مشترك، ایجاد خدمات و محصوالت
 محلى براى دولت فشارهاى به واکنش جدید، به بازار دسترسى مقیاس، هاى صرفه از حاصل منافع تسهیم
 محدود جهانى، مقیاس محصوالت در کردن استاندارد براى خدمات، توافق /محصوالت کیفى سطح افزایش
 پیرامونکه  دیگرى نظران صاحب از ].2[ و یادگیرى همگرا و جدید هاى فناوري به ریسک، دسترسى کردن
کنند  می تقسیم دسته به دو را مشارکت اهداف که هستند هرستات مولر و اند، کرده تحقیق همکارى اهداف

بندي  ) به جمع1393. اهداف مبتنی بر فناوري. محمدي و همکاران (2بر بازار.  مبتنى . اهداف1]: 24[
، 2]. جدول 13اند [ انه پرداختهعنوان بخشی از راهبردهاي همکاري فناور هاي همکاري فناورانه به روش

 دهد که از منابع مختلف گردآوري شده است. فهرستی از راهبردهاي همکاري فناورانه را نشان می

 بندي راهبردهاي همکاري فناورانه  جمع -2جدول 

 ردیف راهبرد همکاري فناورانه منبع

 1 همکاري در قالب دریافت لیسانس ]19، 15، 10[
 2 قالب تملک یا اخذ همکاري در ]19، 6[
 3 سپاري یا تأمین از بیرون همکاري در قالب پیمان ]19، 15، 6[
 4 همکاري در قالب قرارداد تحقیق و توسعه ]19، 13، 6[
 5 گذاري تحقیقات همکاري در قالب سرمایه ]19، 6[
 6 همکاري در قالب تملک آموزشی ]19، 6[
 7 همکاري در قالب ادغام ]15، 10، 6[
 8 سازي همکاري در قالب شبکه ]19، 10، 6[
 9 گذاري مشترك همکاري در قالب سرمایه ]19، 6[
 10 همکاري در قالب تحقیق و توسعه مشارکتی ]19، 10، 6[
 11 همکاري در قالب پیمان راهبردي ]10، 6[

1. Hax 
2. Majluf 
3. Nummela 
4. Cheisa 
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 ردیف راهبرد همکاري فناورانه منبع

 12 همکاري در قالب کنسرسیوم ]10، 6[
 13 متقابلهمکاري در قالب قراردادهاي بیع  ]10، 6[
 14 همکاري در قالب قراردادهاي فرعی و دست دوم ]15، 10، 6[
 15 همکاري در قالب الگوي فرت ]6[
 16 آموزشی -هاي علمی همکاري در قالب الگوي پارك ]15، 10، 6[
 17 گذاري مستقیم خارجی همکاري در قالب سرمایه ]15، 10، 6[
 18 آف) زایشی (اسپینهاي  همکاري در قالب شرکت ]19، 10، 6[
 19 همکاري در قالب قرارداد خدمات فنی ]15، 10، 6[
 20 همکاري در قالب خدمات مهندسی ]19، 10، 6[
 21 همکاري در قالب سهام اقلیت ]10، 6[
 22 همکاري در قالب قرارداد کلید در دست ]10، 6[
 23 همکاري در قالب استخدام کارکنان فنی و علمی ]15، 6[

وسیله سازندگان اصلی  هاي فنی به آالت و دریافت کمک همکاري در قالب خرید و واردات ماشین ]19، 15[
 24 آالت ماشین

 25 همکاري در قالب مشارکت در مهندسی معکوس ]15، 10، 6[

 26 ملیهاي ع هاي خارجی در قالب اعزام نیرو به خارج، براي آموزش و کسب تجربه همکاري  با شرکت ]15، 10، 6[

هاي  هاي کتاب، انتشار مقاالت و نمایشگاه ها و نمایشگاه همکاري در قالب برگزاري کنفرانس ]15، 10، 6[
 27 المللی، تجاري و صنعتی بین

 
 الگوهاي انتخاب روش همکاري فناورانه -2-2-1

الگوها در  نیتر کاملالگوهاي متعددي در ادبیات، براي انتخاب روش همکاري مطرح شده است. یکی از 
) ارائه شده که در آن فاکتورهایی چون هدف از 2001( 1انتخاب روش همکاري فناورانه از سوي چیزا  نهیزم

]. در این الگو براي هر عامل، ابعادي در 16همکاري، آشنایی با فناوري و بازار مورد توجه قرار گرفته است [
شود،  یمکه شامل گیرنده و دهنده فناوري و همچنین خود فناوري  ها یژگیونظر گرفته شده و با توجه به این 

میزان آشنایی شرکت «) با توجه به دو عامل 1985( 2روش همکاري مناسب معرفی شده است. روبرت و بري
به راهبردهاي مختلفی براي کسب فناوري جهت ورود به » میزان آشنایی شرکت با فناوري«و » با بازار

 ]. 25کنند [ می تجارتی جدید، توجه
 از یکی در اند. تید و همکاران به معرفی سه الگو براي انتخاب روش مناسب همکاري اقدام کرده 3تید
در قسمت  .]33کرده است [ توجه فناوري هاي ویژگی و سازمان هاي ویژگی عامل دو به خود هاي الگو

فرهنگ )ي بنگاه، ها تیقابلها (تگیتطابق با شایسهاي سازمانی به عواملی همچون راهبرد بنگاه،  ویژگی

1. Cheisa 
2. Robert& Berry 
3. Tidd 
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اهمیت رقابتی هاي فناوري نیز به عواملی مثل  توجه کرده است. در بخش ویژگی راحتی مدیریت، و بنگاه
 فناوري توجه شده است.اعتبار حاصل از فناوري، و کدپذیري فناوري، پیچیدگی ، )فناوري(نوع 

ي همکاري را بر اساس ها روشتید در مقاله دیگري، دو عامل هزینه اکتساب و ظرفیت یادگیري را مطرح و 
ي ها روشعامل زمان را در کنار مزایا و معایب  دیتي، گریددر پژوهش ]. 32این دو عامل بررسی کرده است [

) در مقاله خود با بررسی 1392حسینی و همکاران ( حاجی]. 6انتقال فناوري مورد بحث قرار داده است [
اند و  هاي همکاري فناورانه پرداخته هاي موجود در زمینه روش بندي تمام شاخص الگوهاي اصلی، به جمع

 اند. ] که در جدول سه نشان داده شده29اند [ الگویی جامع را توسعه داده

 ]6بندي عوامل مهم در انتخاب راهبرد مناسب همکاري فناوران [ جمع -3جدول 

 عامل ردیف عامل ردیف

 سطح تعهدات 13 دسترسی به بازار 1

 قابلیت تعریف مفاد همکاري 14 وابستگی به فناوري 2

و توانایی گیرنده در این  فناوريه دارند هاي مین الزامأتمایل گیرنده فناوري به ت 15 راحتی مدیریت 3
 گیرنده از سويکنترل دارنده فناوري بر نحوه استفاده از فناوري مسأله. همچنین 

 هدف از همکاري 16 فرهنگ بنگاه 4
 هزینه اکتساب 17 بنگاه راهبرد 5

 نحوه ارتباط با شرکت 18 ظرفیت یادگیري 6

توانایی نسبی سازمان در  7
 نظردفناوري م

 نوع دوره زمانی 19

 دانشنشت  20 قابلیت حفاظت از فناوري 8

 ) فناوريراهبردي( اثر رقابتی 21 و بازار فناوريی با یآشنا 9

ضرورت دستیابی سریع به  10
 نظردفناوري م

 چرخه عمر فناوري 22

 پیچیدگی فناوري 23 قدرت شرکت مادره/ انداز 11

 کشور مرجع 12
 (از نظر فرهنگی)

 کدپذیري فناوري 24

توان در  سازي و همچنین همکاري فناورانه، درنهایت می زمینه تجاريبا توجه به مرور ادبیات انجام شده در 
سازي و همچنین راهبردهاي همکاري فناورانه را  هاي مربوط به راهبردهاي تجاري تطابق و اشتراك 4جدول 

 بیان کرد.
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 سازي تطابق راهبردهاي همکاري فناورانه و تجاري -4جدول 

 فناورانهراهبرد همکاري  سازي راهبرد تجاري
 دریافت لیسانس برداري بهره مجوز صدور

 سهام اقلیت سهام اقلیت
 ادغام ادغام و یکپارچگی

 سپاري یا تأمین از بیرون پیمان سپاري ن هاي برو نامه توافق
 قرارداد تحقیق و توسعه شوند ها یا دولت تأمین مالی می هایی که از سوي شرکت پروژه
ي ها شرکت ای یدولتي ها گرنتاز سوي  کهی پژوهشي ها پروژه
 شوند ی، حمایت مالی میصنعت

 گذاري تحقیقات سرمایه

 تملک یا اخذ فروش و واگذاري کامل
گران و کارکنان سابق  انتقال افراد، شامل استخدام دانشجویان، پژوهش

 ها و انتقال کارکنان به داخل و بیرون پایگاه علمی از سوي شرکت
 سازي شبکه

 گذاري مشترك سرمایه گذاري مشترك سرمایه
 تحقیق و توسعه مشارکتی مشترك  هاي تحقیق و توسعه هاي انجام پروژه توافق

 پیمان راهبردي اتحادهاي راهبردي
 الگوي فرت هاي تحقیقاتی مشترك با بخش صنعت آزمایشگاه

 آموزشی -علمیهاي  الگوي پارك هاي علم و فناوري ایجاد مراکز رشد فناوري و پارك
 آف هاي زایشی) اسپین (شرکت هاي زایشی) (ایجاد شرکت

 قرارداد خدمات فنی وکار فناورانه ایجاد مراکز توسعه کسب
 خدمات مهندسی

 استخدام کارکنان فنی و علمی گران و کارکنان سابق استخدام دانشجویان، پژوهش

نیرو به خارج براي آموزش و کسب تجربیات  اعزام انتقال کارکنان به داخل و بیرون از پایگاه علمی
 علمی

 هاي علمی، چاپ کردن نتایج تحقیقات علمی در مجله
 ها و اطالعات از طریق سمینارها انتشار و تبادل آزاد ایده

هاي کتاب، انتشار  ها و نمایشگاه برگزاري کنفرانس
 المللی، تجاري و صنعتی هاي بین مقاالت و نمایشگاه

 
 شناسی پژوهش روش -3

 بسیار پژوهشی دستاوردهاي سازي تجاري موفقیت در فناورانه هاي نقش همکاري شد، گفته آنچه به توجه با
 صنعت در فناورانه همکاري مناسب راهبردهاي شناسایی پژوهش، این اصلی هدف بنابراین، است؛ بااهمیت

ICT تواند براي  کاربردي است، زیرا نتایج آن می، پژوهش گیري این پژوهش از نظر جهت .رود شمار می  به
ریزي در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات استفاده شود. از نظر فلسفه پژوهش هم از نوع  برنامه
از نوع استقرایی است، زیرا هدف، بیان واقعیت کلی با استنباط  ویکرد پژوهشگرا یا پراگماتیسم است. ر عمل

هاي موجود و مبتنی بر نظر خبرگان،  است. محقق با مشاهده و مطالعه واقعیت آن از کنار هم چیدن جزئیات
 -نیز از نوع اکتشافی پژوهش  روشاز نوع پیمایش است.  راهبرد پژوهش کند. ها را استنباط می واقعیت

 منظور به نامه است. ا با استفاده از مصاحبه، پنل خبرگی و پرسشه آوري داده شیوه جمعتوصیفی است. 
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 راهبردهاي بندي اولویت براي و فریدمن آزمون از سازي، تجاري و همکاري راهبردهاي و انتخاب اساییشن

 پژوهش، مطالعه مورد. شد استفاده) FANP(فازي  شبکه تحلیل چندمعیاره گیري تصمیم روش از منتخب،
 آماري جامعه .رود پشرو به شمار می ،ICT صنعت که در است اطالعات فناوري و ارتباطات پژوهشگاه

سازي و انتقال دانش فنی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري  همه متخصصان حوزه تجاري حاضر، پژوهش
هاي  گیرد. تمام این خبرگان، افرادي با بیش از ده سال سابقه کار در حوزه اجراي پروژه اطالعات را در برمی

تحقیقات تجربه دارند. تعداد کل این افراد در اند که در راستاي به تولید رساندن نتایج  بوده ICTپژوهشی 
 هاي داده آوري جمع و نامه پرسش تکمیل نفر بوده است. جهت 21پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات 

 براي سنجش روایی، پژوهش این این خبرگان استفاده شد. در نظرات از پژوهش، مختلف مراحل نیاز مورد
 نظرات آوري جمع با و دانشگاهی ارسال شد حوزه در خبره افراد از تن چند براي شده، طراحی نامه سه پرسش

ها از  نامه گیري پایایی پرسش براي اندازه .شد اضافه یا حذف اصالح، نامه پرسش سؤاالت از تعدادي ایشان
ترین عوامل  نامه شناسایی مهم پرسش«با عنوان  پژوهش نامه پرسش آلفاي کرونباخ استفاده شد. اولین

 مقیاس هفت قالب در و بوده مؤلفه 23 داراي» ICTدر حوزه   أثیرگذار بر انتخاب راهبرد همکاري فناورانهت
 0.7 از باالتر که مقادیر ازآنجایی و دست آمد به 0.82 با نامه معادل شد. آلفاي کرونباخ این پرسش طراحی

پژوهش با عنوان  نامه است. دومین پرسش برخوردار الزم پایایی از مدنظر نامه درنتیجه پرسش اند، قبول قابل
سازي دستاوردهاي پژوهشی  ترین راهبردهاي همکاري فناورانه در راستاي تجاري نامه شناسایی مهم پرسش«

 نامه در این پرسش کرونباخ شد. آلفاي طراحی مقیاس هفت قالب در و بوده مؤلفه 27 داراي نیز» ICTحوزه 
 از نیز نامه پرسش درنتیجه این اند، قبول قابل 0.7 از باالتر که مقادیر ازآنجایی و آمدبه دست  0.79 با معادل
 است. برخوردار الزم پایایی

)» FANPاي فازي ( نامه مقایسات زوجی جهت استفاده در تکنیک شبکه پرسش«نامه سوم با عنوان  پرسش
 دار است. ازآنجاکه در انتخاب راهبردها را عهدهبندي راهبردها با توجه به عوامل تأثیرگذار در  وظیفه اولویت

شود، افزایش تعداد خبرگان  می گیري چندمعیاره انجام تصمیم هاي تکنیک از استفاده با که تحقیقاتی
شود. تعداد خبرگان محدودتر انتخاب  نامه، منجر به افزایش ناسازگاري در نتایج می کننده پرسش تکمیل

نفر از متخصصان باال استفاده شد. در تکنیک  15نامه از نظرات  کمیل پرسششود. در این تحقیق براي ت می
ANP شود که  ها با استفاده از محاسبات نرخ ناسازگاري آزموده می پیش از محاسبه اوزان، سازگاري پاسخ

 بخش بوده است. نتایج آن در این تحقیق رضایت
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 ) فازيANPاي ( فرآیند تحلیل شبکه -3-1

گیري چندمعیاره است که کاربرد بسیار  هاي تصمیم ) یکی از روشAHPتحلیل سلسله مراتبی (فرآیند 
اي پیچیده،  توان براي مسئله ریزي داشته است. علّت این مسأله آن است که می زیادي در حل مسائل برنامه

کار برد. در   ئله بهپذیر تشکیل داد و معیارهاي کمی و کیفی را با هم در مس سلسله مراتبی ساده و انعطاف
شود. در این تحقیق براي  استفاده می AHPبه جاي  ANPپوشانی دارند از  مسائلی که معیارها با هم هم

 فازي استفاده شده که از چهار گام اصلی زیر تشکیل شده است: ANPدقت بیشتر از 
 شبکه ساخت و الگو يزیر هیپا: اول گام
 تیاولو يبردارها و یزوج اتسیمقا سیماتر: دوم گام

 سیسوپرماتر لیتشک: سوم گام 
 نهیگز نیبهتر انتخاب و سیسوپرماتر حل :چهارم گام

ها با توجه به معیارهاي کنترلی، براي اینکه نتایج معتبري در دنیاي واقعی به  بندي عناصر و فعالیت در اولویت
شود  نرخ سازگاري محاسبه می ها، توسط دست آید، درجه خاصی از سازگاري الزم است. سازگاري قضاوت

ها ممکن است متضاد باشند  صورت، قضاوت باشد؛ درغیراین 1/0شده باید کمتر از  . نرخ سازگاري محاسبه]5[
هاي قطعی متفاوت  ها در حالت فازي، با داده و باید در آنها تجدیدنظر انجام شود. محاسبه سازگاري قضاوت

است که در این مقاله  1هاي فازي، روش گاگوس و بوچر ادههاي محاسبه سازگاري د است. یکی از روش
 استفاده شده است.

ترین عوامل در جهت انتخاب راهبرد مناسب و همچنین  شناسایی مهم براي ها داده آوري جمع منظور به
این حوزه  متخصصان میان نامه پرسش 21 مجموع ، درICTترین راهبردهاي همکاري فناورانه در حوزه  مهم
 هفت طیفی طبق را خود نظرات متخصصان این شد. پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات پخشدر 

 خواهند شناسایی عوامل و راهبردها همه اینکه اطمینان از منظور حصول به همچنین، بیان کردند. مقیاسی
 طبق را افتاده قلم از که عامل یا راهبردي هر بتوانند خبرگان تا شد گرفته نظر در مکانی نامه پرسش در شد،

  .دهند امتیاز آن به و اضافه کرده خود تشخیص
کولموگروف  آزمون از کار این براي. انجام شد بودن نرمال ها آزمون داده روي تحقیق، ابتدا این در

  شد: استفادهبا دو فرض زیر  (K-S)اسمیرنوف 
:H0 است نرمال توزیع داراي نظر مورد متغیر. 
:H1 نیست نرمال توزیع داراي نظر مورد متغیر. 

 5عنوان نمونه در جداول  به دلیل محدودیت در تعداد صفحات مقاله، بخشی از نتایج مربوط به این آزمون به
است. درنتیجه  05/0کوچکتر یا مساوي  p-Valueشود که مقدار  نشان داده شده است. مالحظه می 6و 

 ها داراي توزیع نرمال نیستند. نامه اي این پرسشه توان نتیجه گرفت که داده شود و می رد می H0فرض 

 

1. Gogus& Boucher 
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 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف براي عوامل -5جدول 

 N Asymp.sig. (2-tailed) عامل
 0.000 21 دسترسی به بازار

 0.000 21 ضرورت دستیابی سریع به فناوري
 0.000 21 پیچیدگی فناوري
 0.000 21 ظرفیت یادگیري

 0.002 21 (راهبردي) فناوري اثر رقابتی

 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف براي راهبردها -6جدول 

 N Asymp.sig. (2-tailed) راهبرد
 0.000 21 سازي شبکه

 0.000 21 هاي زایشی ایجاد شرکت
 0.000 21 گذاري مشترك سرمایه

 0.000 21 دریافت لیسانس
 

 ها یافته بندي استفاده شد. درنهایت، ناپارامتري فریدمن براي رتبهبا توجه به نبود توزیع نرمال، از آزمون 
 اند. شده داده نمایش 8و  7در جداول  عنوان نمونه به
 

 بندي عوامل مربوط به انتخاب راهبرد همکاري فناورانه  نتایج مربوط به رتبه )الف  -7جدول 
 بندي راهبردهاي همکاري فناورانه ب) نتایج مربوط به رتبه

 Mean Rank راهبرد

 

 Mean Rank عامل
 سازي شبکه  دسترسی به بازار

 هاي زایشی ایجاد شرکت  ضرورت دستیابی سریع به فناوري
 گذاري مشترك سرمایه  پیچیدگی فناوري

 دریافت لیسانس  ظرفیت یادگیري
 استخدام کارکنان فنی و علمی  (راهبردي) فناوري اثر رقابتی

 تحقیق و توسعه مشارکتی  آشنایی با فناوري و بازار
 خدمات مهندسی  چرخه عمر فناوري

 قرارداد تحقیق و توسعه  هدف از همکاري
 الف ب

 
اي فازي را به صورت زیر نشان داد.  به تحلیل شبکهتوان الگوي مربوط  با استفاده از نتایج مرحله قبل، می

 )4(شکل 
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بندي راهبردهاي همکاري فناورانه با توجه به عوامل مؤثر در  الگوي شبکه براي اولویت -4شکل

 سازي تجاري
 

 ها داده لیو تحل هیتجز -4
 اند از: ها عبارت بر اساس سوپرماتریس، مراحل محاسبه وزن مؤلفه

 شود. دهندگان، میانگین هندسی گرفته می تجمیع نظرات خبرگان، از مقایسات زوجی پاسخمرحله اول: جهت 
مرحله دوم: محاسبه بردار ویژه: براي محاسبه بردار ویژه هر یک از جداول مقایسات زوجی تجمیع شده، از 

 شود. روش لگاریتمی حداقل مجذورات، استفاده می
از آوردن کلیه جداول مربوط به نتایج حاصل از میانگین هندسی به دلیل محدودیت در تعداد صفحات مقاله، 

 اند. عنوان نمونه نشان داده شده به 9و  8و همچنین محاسبه بردار ویژه اجتناب شده است و فقط جداول 
 زوجی نسبت به انتخاب بهترین راهبرد اتمیانگین مقایس -8جدول

 انتخاب
 بهترین
 راهبرد

 دسترسی
 بازار به

 ضرورت
 دستیابی

 به سریع
 فناوري

 پیچیدگی
 فناوري

 ظرفیت
 یادگیري

 رقابتی اثر
 فناوري

 با آشنایی
 بازار و فناوري

 ویژه بردار

 دسترسی
 بازار به




















 ضرورت
 دستیابی

 به سریع
 فناوري
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 پیچیدگی
 فناوري







 











 ظرفیت
 یادگیري








 










 رقابتی اثر
 فناوري













 





 با آشنایی
 و فناوري
 بازار








 







 


CRm 
=0.028       

        CRg 
=0.085 

 سازگار

 زوجی نسبت به دسترسی به بازار اتمیانگین مقایس -9جدول 
دستر

سی به 
 بازار

 سازي شبکه
ذاري گ هسرمای

 مشترك
دریافت 
 لیسانس

تحقیق و 
توسعه 
 مشارکتی

استخدام 
کارکنان فنی 

 و علمی

ایجاد 
هاي  شرکت

 زایشی
 ویژه بردار

 شبکه
 سازي

 

















 سرمایه
گذاري 
 مشترك





















دریافت 
 لیسانس





 













تحقیق 
و توسعه 
مشارکت

 ي










 








استخدا
م 

کارکنان 
فنی و 
 علمی











 







ایجاد 
ه شرکت
اي 

 زایشی





















CRm =0.۰۲٦               CRg =0.087 
 سازگار
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اي هستند که از  شامل بردارهاي ویژه ها : این ماتریس)Wijبردار ویژه ( هاي مرحله سوم: تشکیل ماتریس
 اند. دست آمده مقایسات زوجی مرحله دوم به

هاي بردار ویژه اجتناب و  مقاله، از آوردن همه جداول مربوط به ماتریسبه دلیل محدودیت در تعداد صفحات 
 عنوان نمونه نشان داده شده است. به 10فقط جدول 

 یکنسبت به سطح  دوماتریس بردار ویژه سطح  -10جدول 

 راهبرد بهترین انتخاب 
 بازار به دسترسی
 فناوري به سریع دستیابی ضرورت

 فناوري پیچیدگی
 یادگیري ظرفیت

 فناوري رقابتی اثر
 بازار و فناوري با آشنایی

 
Wi( هاي هر سطح لفهؤمرحله چهارم: محاسبه اوزان نهایی سطوح: براي محاسبه وزن نهایی م

 باید )*
ضرب ماتریس بردار ویژه روابط درونی در بردار ویژه همان سطح را در وزن نهایی سطح باالتر ضرب  حاصل
 کنیم. 
 .1رابطه 

*
1)1(

*
−− ××= iiiiii WWWW   

درجه جایگزین آن  وجود نداشت، الزم است یک ماتریس یکه هم Wij که براي یک سطح ماتریس درصورتی
 .کرداز فرمول زیر استفاده  بایدبه عبارت دیگر  ؛دشو

 .2رابطه 
*

1)1(
*

−− ××= iiii WWIW   
 دهند. اوزان نهایی را نشان می 12و  11جداول 

 ماتریس اوزان نهایی معیارها نسبت به انتخاب بهترین راهبرد -11جدول 

 مؤلفه نهایی فازي وزن هامؤلفه نهایی قطعی وزن
   بازار به دسترسی
   فناوري به سریع دستیابی ضرورت
   فناوري پیچیدگی
   یادگیري ظرفیت
   فناوري رقابتی اثر
   بازار و فناوري با آشنایی
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 ها نسبت به انتخاب بهترین راهبرد اوزان نهایی گزینهماتریس  -12جدول 

 وزن اساس بر بندي اولویت
 قطعی

گزینه نهایی قطعی وزن
 ها

 مؤلفه هاگزینه نهایی فازي وزن

    سازي شبکه
    گذاري مشترك سرمایه
    لیسانسدریافت 
    تحقیق و توسعه مشارکتی

   استخدام کارکنان فنی و 
 علمی

    هاي زایشی ایجاد شرکت

 
هاي مهم در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري  نشان داده شده، ترتیب اولویت 12طورکه در جدول  همان

سازي (شبکه نوآوري)، تحقیق و توسعه مشارکتی، استخدام کارکنان فنی و  اند از: شبکه اطالعات عبارت
 هاي زایشی و دریافت لیسانس. گذاري مشترك، ایجاد شرکت علمی، سرمایه

 
 گیري بحث و نتیجه -5

 مختلف ابعاد فناوري در از گیري بهره میزان کند، می معرفی مانده عقب یا یافته توسعه را کشوري امروزه آنچه
 پیشرفته فناوري به بدون دستیابی جهان، فعلی شرایط توسعه در است. فناوري توسعه خصوص به توسعه،
 با را فناوري و علم نوپا، هاي شرکت و تأسیس کارآفرینی در گذاري سرمایه افزایش نیست. پذیر امکان

آورد.  می ارمغان به را کشورها یافتگی توسعه تبع آن به و دهد می توسعه تجاري توجه درخور کاربردهاي
ریسک  و هزینه افزایش و فناوري عمر دوره کاهش ها، فناوري پیچیدگى روزافزون افزایش و شدن تخصصى

 هاى روش از گیرى بهره به مجبور گاهى و عالقمند را ها بنگاه که هستند دالیلى ترین مهم از توسعه،
 از کارآمد و اثربخش اى شبکه اخیر، طراحى هاى دهه در وجود بااین کنند. مى ها فناوري توسعه همکارى در
 است. شده تبدیل جدى چالشى به صنعتى، مختلف فرایندهاى همکاران در

تأثیرگذار در انتخاب روش همکاري  کلیدي عوامل شد تالش پژوهش این در شد، بیان آنچه به توجه با
دستاوردهاي پژوهشی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات مناسب سازي  فناورانه که در راستاي تجاري

ترین راهبردهاي همکاري فناورانه نیز در این  شوند. همچنین در ادامه، مهم ارائه و هستند، شناسایی
دار در پژوهشگاه  شود، راهبردهاي اولویت طورکه مالحظه می بندي شدند. همان پژوهشگاه، شناسایی و اولویت

 اند از: طات و فناوري اطالعات به ترتیب عبارتارتبا
 سازي . شبکه1
 . تحقیق و توسعه مشارکتی2
 . استخدام کارکنان فنی و علمی3
 گذاري مشترك . سرمایه4
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 هاي زایشی . ایجاد شرکت5
 برداري) . دریافت لیسانس (صدور مجوز بهره6

یشترین اهمیت برخوردار است. سازي، در پژوهش حاضر از ب طورکه مشخص است، راهبرد شبکه همان
، باعث افزایش پیچیدگی محصوالت و خدمات نوآورانه شده است. این افزایش ها ينوآورحاضر افزایش  درحال

ي مختلف ها تخصصو  ها مهارتدر محصوالت و خدمات، نوآوري را نیازمند ادغام تعداد زیادي از   یدگیچیپ
حلی سازمانی براي نوآوري در عرصه محصوالت و خدمات  ي نوآوري را به راهها شبکهکرده که این مسأله، 

ي مختلف براي هدفی ها شرکتو تخصص  ها مهارتي نوآوري، ها شبکهتبدیل کرده است؛ چراکه در 
نیز  ICTسازي (شبکه نوآوري) در حوزه  استفاده از شبکه ].18د [شون یممشترك، یعنی نوآوري، سازماندهی 

عنوان مثال شرکت نوکیا با استفاده از این  برند؛ به هاي مختلفی از آن بهره می است و شرکت داراي اهمیت
راهبرد، براي ثبات موقعیت خود در اوضاع دائماً در حال تغییر، استفاده کرده است. از نظر شرکت نوکیا استفاده 

هاي جدید و همچنین پاسخ  تپذیري، سرعت، نوآوري، دسترسی به فرص از این راهبرد موجب افزایش انعطاف
در کشور  ICTسازي در صنعت  ) با بررسی تأثیر شبکه2010( 2و دو 1]. سان41شود [ به نیازهاي بازار می

شود. همچنین بیان کردند که استفاده  چین، نشان دادند که استفاده از این راهبرد موجب افزایش یادگیري می
طور  ]. همین28هاي رسمی و غیررسمی خواهد شد [ یق کانالاز این راهبرد باعث انتقال دانش فنی از طر

سازي، موجب انتقال دانش ضمنی خواهد شد  ) نشان دادند که استفاده از شبکه2002( 3اندرسون و همکاران
]12 .[ 

عنوان دومین راهبرد مهم در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات شناسایی  تحقیق و توسعه مشارکتی به
مشارکتی  صورت به  که کند می توافق دیگر هاي سازمان با شرکتی، مشارکتی توسعه و تحقیقشده است. در 

بین  در سهامی آنکه دازند، بدونبپر معین )فناورانه  حوزه یک یا( فناوري یک  زمینه در توسعه و تحقیق به
با آن مواجه هستند، باقی ماندن در  ICTهاي فعال در حوزه  اي که شرکت هاي عمده . یکی از چالشباشد

ها در این اوضاع انتخاب  هاست. یکی از راهبردهایی که این شرکت بازار و توانایی رقابت کردن با دیگر شرکت
کارگیري راهبرد تحقیق و توسعه مشارکتی موجب  مشارکتی است. بهکنند، استفاده از تحقیق و توسعه  می

طور باعث افزایش تعهد دو  دانشی خواهد شد. همین 4کاهش تحقیقات موازي و همچنین افزایش سرریز
کنند،  فعالیت می ICTهایی که در حوزه  ]. همچنین شرکت29شود [ طرف به انجام کار، با کیفیت بیشتر می

روز ماندن خدمات و  ها، در راستاي به اده از راهبرد تحقیق و توسعه مشارکتی با دانشگاهتوانند با استف می
) نشان دادند که استفاده از راهبرد تحقیق و 2011( 5]. دنیس و همکاران15هاي خود گام بردارن [ فناوري

 ].19بسیار ضروري است [ ICTتوسعه مشارکتی در راستاي توسعه در صنعت 

1. Sun 
2. Du 
3. Andersson et al 
4. Splillover 
5. Dennis 

                                                           



 1395تابستان ، 32 بهبود مدیریت، شماره     50

 
یان راهبردهاي همکاري فناورانه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات، مربوط به اولویت سوم در م

تواند ثابت  هاي فناور، به دلیل ماهیت شغلی، وظایف افراد نمی در شرکتاستخدام کارکنان فنی و علمی است. 
در واقع در  .اندکی دشوار شود ،شود تا کنترل و مدیریت وظایف افراد بماند و وجود نوآوري موجب می

اما با تغییر  هستند؛هر یک از کارکنان داراي محدوده وظایف شغلی  برتر،هاي فعال در حوزه فناوري  تشرک
  پذیري به این تغییر پاسخ داده و خود را با محیط تغییرپذیر شرکت ، آنها باید بتوانند به صورت انعطافاوضاع

اي خود، بتوانند  باید در کنار دانش و مهارت حرفه هاي فناور تطبیق دهند. نیروي انسانی فعال در شرکت
جدید  یسازي کنند که تبدیل به محصول یا خدمت ها را به نحوي پیاده ها را تبدیل به عمل کنند و ایده نظریه

هاي مهم نیروي انسانی بااستعداد و شایسته در  نگرش ابتکاري یکی از ویژگی ،بنابراین باید گفت ؛دنشو
باید هاي فناور است که در این میان  دیریت منابع انسانی کلید اصلی موفقیت شرکت. ماستهاي فناور  شرکت

هاي فناور،  هاي شرکت یکی از ویژگی توجه شود.کلیدي  يعنوان عنصر به آنشناخت شایستگی و افزایش به 
ابتکار «مانند هاي جدید شایستگی  ها باید با شاخص این شرکت .روزرسانی شایستگی منابع انسانی است به

آشنا باشند.  کامالً» فعال، ارتباطات و همکاري تیمی، توانایی استدالل منطقی و تجزیه و تحلیل دستاوردگرا
 ].36ت [محیطی اس اوضاعمحصول آموزش بوده و تابع  ،توانایی زیرا

ت. در گذاري مشترك اس دار بعدي در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات، سرمایه راهبرد اولویت
 گذاري سرمایه به دیگران مشارکت با شرکت یک مشترك، تجاري واحد ایجاد یا مشترك گذاري سرمایه

 به اوقات برخی در روش این .کند می اقدام فناورانه نوآوري مشخص هدف با سهامی صورت به  مشترك
 مواقع هم برخی در شود. می گفته مشترك تجاري واحد ایجاد آن، به که شود می منجر شرکتی جدید ایجاد
 این در که گیرد می صورت پروژه یک روي مشترك صورت فقط به  گذاري سرمایه جدید، شرکتی ایجاد بدون

 ICTکنندگان حوزه  که اپراتورهاي مخابراتی و تأمین ازآنجایینامند.  می مشترك گذاري سرمایه را آن صورت
گذاري  هاي مربوطه را ندارند، درنتیجه استفاده از راهبرد سرمایه هاي خود در تمام زمینه توانایی بهبود قابلیت

عنوان یکی از راهبردهاي  گذاري مشترك را به ) سرمایه2002( 1منگ و لی]. 38مشترك رو به افزایش است [
و بیان کردند که استفاده از این راهبرد  کشور چین عنوان در ICTمهم در زمینه همکاري فناورانه در حوزه 

گذاري مشترك را  راهبرد سرمایه )1393ثقفی و همکاران (. ]35شود [ موجب افزایش سهم بازار دو طرف می
عنوان راهبردي مهم در زمینه انتقال فناوري و همچنین همکاري فناورانه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري  به

 .]3اطالعات پیشنهاد کردند [
دار پنجم در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات در جهت همکاري فناورانه، ایجاد  راهبرد اولویت

توانند از نتایج  اند که خود می ها و مراکز تحقیقاتی آگاه شده هاي زایشی است. بسیاري از دانشگاه شرکت
پرورش «اي با عنوان:  ازهبرداري کنند. در گزارش ت هاي جدید بهره گذاري تحقیقاتشان براي سرمایه

ها نیاز به توسعه ساختاري و  کند که دانشگاه ، سازمان همکاري و توسعه اروپا تأکید می»کارآفرینی
هاي زایشی مثل چرخی براي انتقال  هاي جدید دارند. شرکت گذاري هاي رسمی براي تسهیل سرمایه سیاست
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جذب نیرو و تولید شغل و راهبري قوي براي  کنند و راهی مستقیم براي سازي عمل می فناوري و تجاري

]. امروزه 7هاي محلی در نواحی دور از مرکز و ساخت اقتصاد محلی هستند [ قوت بخشیدن به رابطه بین شغل
هاي زایشی در جهت همکاري  از راهبرد ایجاد شرکت 1همچون لنوو ICTهاي بزرگی در حوزه  شرکت

) نشان دادند که استفاده از این 2004( 2کنند. اکسی و وایت سازي استفاده می فناورانه و همچنین تجاري
 ].31هاي فناورانه خواهد شد [ راهبرد موجب افزایش یادگیري و همچنین توسعه توانمندي

ژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات، مربوط به صدور مجوز دار در پ درنهایت آخرین راهبرد اولویت
. کند می کسب را خاص فناوريیک  از برداري بهره حق شرکتیبرداري (لیسانس) است. در این حالت  بهره

 به آن طی که است فناوري انتقال اصلی سازوکارهاي از یکی فنی، دانش و لیسانس واگذاري قراردادهاي
) بیان کرد 2005( 3کیمکند.  می واگذار گیرنده به را  آن کاربرد حق فنی، دانش و لیسانس دارنده رسمی، طور

دهی استفاده  هاي خود از راهبرد لیسانس سازي فناوري براي تجاري ICTهاي حوزه  که بسیاري از شرکت
شود. قرارداد   یاي در انتقال فناوري اطالعات و ارتباطات استفاده م لیسانس به طور گسترده]. 31کنند [ می

ن لیسانس براي مدتی معی    کننده عرضه    وسیله شود که حق امتیاز فناوري به  لیسانس به قراردادهایی اطالق می
لیسانس موافقت     کننده شود. در این روش عرضه  آن فروخته می    کننده مشخص به دریافت یو در مقابل مبلغ

ثقفی و همکاران ]. 1کند [فراهم  فناوري    کننده گذاري کامل دریافت سرمایهمورد نیاز را با فناوري کند که   می
عنوان راهبردي مهم در زمینه انتقال فناوري و همچنین همکاري  نیز راهبرد حق لیسانس را به )1393(

 ].3فناورانه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات پیشنهاد کردند [
 شود: دار پژوهشگاه، پیشنهادات زیر با نظر خبرگان پژوهشگاه ارائه می با توجه به راهبردهاي اولویت

شود پژوهشگاه با توجه به سابقه و آشنایی که با متخصصان سازي، پیشنهاد می . در راستاي شبکه1
ها و مراکز پژوهشی دولتی و خصوصی دارد، در توسعه شبکه علمی بین پژوهشگران بکوشد؛  دانشگاه

ایجاد مخازن دانش داخلی میسر شده و دسترسی به دانش و استفاده از آن براي اعضاي ترتیب  این به
صورت قابل   هاي تحقیقاتی خود را به تازگی در اقدامی، گزارش شبکه تسهیل شود. این پژوهشگاه به

 تنهایی کافی نیست. بارگذاري روي تارنما گذاشته است ولی این امر به
هایی مانند  حقیق و توسعه مشارکتی، پژوهشگاه تاکنون از روش. درخصوص اولویت دوم یعنی ت2

سپاري بخشی از یک فعالیت یا تمام یک فعالیت استفاده کرده و نظارت بر آن را به عهده گرفته  برون
هاي کنسرسیوم یا مشاوره از طریق خبرگان دانشگاهی و صنعت در  است. همچنین گاهی از روش

هاي  شود، به نکاتی مانند انجام موازي پروژه در این زمینه پیشنهاد میهاي خود سود جسته است.  پروژه
هاي  پژوهشی در مراکز دولتی و خصوصی و ارزیابی آنها در بازه زمانی کوتاه و حمایت از بخش

تر استفاده  توان از توان مالی و علمی بخش خصوصی بهینه تر توجه شود. با این سیاست، می بنیان دانش
 کرد.
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ت سوم، استخدام کارکنان فنی و علمی است. پژوهشگاه در این حوزه، مسیر پر نشیب و فرازي را . اولوی3

المللی و جذب متخصصان و  طی کرده است؛ ولی آنچه اکنون مورد نیاز است، امکان فعالیت بین
نوز هایی در دو ساله اخیر انجام شده اما ه نخبگان از خارج از کشور است. در این راستا نیز فعالیت

 موفقیت چندانی حاصل نشده است.
سازي  آمیز دستیابی به راهبردهاي باال را براي تجاري هاي موفقیت روش توان می آتی تحقیقات در

 مناسب راهبردهاي انتخاب تر بررسی کرد. واکاوي دستاوردهاي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات، دقیق
عنوان موضوع دیگري براي  تواند به مقایسه آنها با پژوهشگاه میو  کشور در پژوهشی هاي سازمان سایر در

بندي دستاوردهاي پژوهشی پژوهشگاه به تحقیقات  تحقیقات آینده در نظر گرفته شود. در ضمن، دسته
تواند در ادامه بررسی  اي و کاربردي و اتخاذ راهبردهاي جداگانه براي هر دسته می بنیادي، راهبردي، توسعه

 شود.
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