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  مقدمه - 1
افـزایش رقبـا،   و  با افزایش تنوع در نیازهاي متغیـر مشـتریان  

اي شده است. همچنین به سبب  بازارها دستخوش تغییرات عمده
هـاي فنـاوري محصـوالتی در     نرخ شتابان رشـد علمـی و نـوآوري   

اي  مالحظـه شـوند کـه داراي پیچیـدگی قابـل      بازارها عرضه مـی 
هـا بـراي حضـور مـوثر در بازارهـا       هستند. بدین ترتیـب شـرکت  

نیازمند توسعه و ارائه محصوالت جدید در زمان کوتـاهی هسـتند   
. ارضـاي ایـن   ]3و  2، 1[که داراي تعـدد و تنـوع فناورانـه اسـت    

مالحظات وابسته به توانمندي تحقیق و توسعه شرکت در توسعه 
اثر از محدودیت منابع نیز است. و ارائه محصول جدید است که مت

ها براي ارائه محصوالت جدید و پیچیده  شرکت ،تر به عبارت ساده
کـه   اسـت در مدت زمان اندك نیازمند توانمنـدي سـطح بـاالیی    

 ،تواند آن را به تنهایی ایجاد نماید. از سوي دیگر کمتر شرکتی می
یـز  هاي متعدد در بازار جهـانی، بازارهـاي هـدف ن    با ظهور شرکت

ها با تعیـین بازارهـاي هـدف     . در واقع شرکتستا اي شده منطقه
اي تالش دارد تا نیازهاي منطقه موردنظر خـود را بـرآورده    منطقه

فـردي کسـب    سازد؛ لذا در هر قلمرو جغرافیـایی درك منحصـربه  
توان انتظار داشت بـراي ورود رقبـا بـه     نماید. بدین ترتیب می می

ي وجود داشـته و حضـور در ایـن    این بازارها محدودیت چشمگیر
  .]5و  4، 3، 1[بازارها به سادگی ممکن نیست

هـاي فناورانـه و    هاي پیشرو براي فائق آمدن بر کاستی شرکت
همچنین دستیابی به بازارهاي جدید راهکار نوینی را در دو دهـه  

  ارائـه کـرده  » 2همکاري در تحقیـق و توسـعه  «اخیر تحت عنوان 
اي اشـاره   توسعه به تحقیق و توسـعه  . همکاري در تحقیق واست

دارد که دو و یا چند شرکت، کل و یا بخشی از فرآیند تحقیقـات،  
صورت مشترك با سهم برابر  طراحی و توسعه محصول جدید را به

تواند بـا   . این همکاري می]9و  8، 7، 6، 1[دهد یا نابرابر انجام می
همچنین بنـا  هاي مختلفی انجام شود.  اهداف متفاوت و در سبک

بـه ضــرورت همکارهــایی از درون شـرکت، دانشــگاه و موسســات   
هاي رقیب انتخـاب   کننده و یا شرکت هاي تامین پژوهشی، شرکت

شود. هر چند تغییـرات محـیط پیرامـونی انجـام همکـاري در       می
عنوان یک ضرورت برجسته کرده اسـت امـا    تحقیق و توسعه را به

  نماید.   ی را ایجاد میهای تعدد مالحظات این همکاري چالش
این مقاله درصدد اسـت بـا بررسـی چرایـی انجـام تحقیـق و       

هـاي همکـاري در تحقیـق و     توسعه و چگونگی انجام آن، چـالش 
بندي پیرامون آنهـا ارائـه نمایـد. بـدین      توسعه را برشمرده و جمع

  
2 Research and Development Collaboration/ 
Collaborative R&D 

ترتیب در بخش دوم مقاله چرایی انجام تحقیق و توسـعه مطـرح   
ـ     سـاختار  همکـار،  ا پـرداختن بـه طـرف   شده و در بخـش سـوم ب

همکــاري و فرآینــد همکــاري ابعــاد چگــونگی  همکــاري، ســبک
گـردد. در بخـش چهـارم     همکاري تحقیـق و توسـعه شـفاف مـی    

مالحظات ویژه در انجام همکاري در تحقیـق و توسـعه بـه بحـث     
  .گردد بندي ارائه می شود و در بخش آخر نیز جمع گذاشته می

 

  تحقیق و توسعهچرایی همکاري در  -2
ها با تمرکز بر اهداف متفـاوتی اقـدام بـه همکـاري در      شرکت

کنند و دستاوردهاي متفاوتی نیز دارند. کاپور  تحقیق و توسعه می
با برشمردن امکان همکاري در تحقیق و توسـعه   ]6[3گراث و مک

کنندگان و رقبا  ها/موسسات تحقیقاتی، مشتریان، تامین با دانشگاه
سه هدف همکاري را مبتنـی بـر دسـتیابی بـه علـم و فنـاوري و       

 ]2[4است. بلدربوس و همکـاران  پذیري معرفی کرده افزایش رقابت
دگان و یا رقبـا را  کنن وري، همکاري تامین با تاکید بر اهمیت بهره
وري نیروي انسانی دانسته و  همکاري با  موجب افزایش رشد بهره

ها/موسسـات تحقیقـاتی و رقبـا را موجـب ارتقـاي سـهم        دانشگاه
انـد. همچنـین در    فروش محصـوالت و خـدمات در بـازار دانسـته    

با تفاوت قائل شدن میان نـوآوري محصـول و    ]10[تحقیقی دیگر
ریان را موجب ارتقاي نوآوري محصـول و  فرآیند، همکاري با مشت
مـوثر بـر نـوآوري فرآینـد معرفـی      را ها و رقبا  همکاري با دانشگاه

بـا مطالعـه پنجـاه کنسرسـیوم      ]11[5دوز و همکاران است.  کرده
ــه  ــکل گرفت ــعه ش ــق و توس ــه   ،تحقی ــتیابی ب ــا را دس ــدف آنه ه

هاي علمـی و فنـی، کنتـرل اثـرات      هاي مکمل، توانمندي فناوري
ــت ســرریز ــوآوري فعالی ــاي ن ــد اقتصــادي دانســته  و ه ــد.  عوای ان

در زمینه چرایـی انجـام همکـاري در تحقیـق و      ]12[6ساکاکیبارا
پـیش از وي مطالعـاتی در زمینـه ارتبـاط      ،کنـد  توسعه اذعان می

میان توانمنـدي شـرکت و یـا دسـتاوردهاي همکـاري بـا انگیـزه        
هـاي   ريهمکاري انجام شده و اغلب ایـن مطالعـات از منظـر تئـو    

بوده اسـت. بـه اعتقـاد     8و عوامل اجتماعی راهبرد، 7هزینه مبادله
را در نظـر   9»عوامل منحصـر در صـنعت  «وي این مطالعات جنبه 

نگرفته(مانند مطالعات از منظر ساختاري و رویکرد منبع محور) و 
صورت کامال مجزا مورد توجه قـرار   یا اینکه صنعت و شرکت را به

  
3 Kapoor and McGrath 
4 Belderbos et al. 
5 Doz et al. 
6 Sakakibara 
7 Transaction Cost 
8 Social Factors 
9 Industry-Specific Factors 
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(مانند مطالعـات  اسـت  آنهـا را لحـاظ نکـرده   داده و اثرات متقابل 
اقتصادي). بدین ترتیب وي با مطالعه همزمان صنعت و شرکت از 

 10پـذیري  ضـعف در رقابـت و تناسـب    راهبردي،منظر اقتصادي و 
ــاد و    ــل اعتم ــابقه قاب ــایین، س ــدي پ ــین توانمن صــنعت و همچن
دسترسی به شبکه دانش فناورانـه و شـبکه بـازار محصـول را دو     

گیري همکاري در تحقیـق و توسـعه    ت اصلی براي شکلدسته عل
معرفی کرده اسـت. همچنـین سـاکاکیبارا اعتقـاد دارد دو هـدف      
ــود دارد:     ــعه وج ــق و توس ــاري در تحقی ــراي همک ــز ب ــلی نی اص

وري تحقیق و توسـعه   الف)مرتبط با تحقیق و توسعه؛ ارتقاي بهره
ه. تحقیـق و توسـع   11ها و سـرریز  پذیري خروجی و افزایش تناسب

ب)مرتبط با غیر تحقیق و توسـعه؛ بهبـود دسترسـی بـه بـازار از      
   خطرپذیري.طریق شرکا و تسهیم 

ها با دو هدف اقدام به همکـاري   توان نتیجه گرفت شرکت می
ــی  ــعه م ــق و توس ــاوري و    در تحقی ــه فن ــتیابی ب ــد: الف)دس کن

  ب)دسترسی به بازارهاي جدید.  
حصـوالت،   افزایش سـطح پیچیـدگی م   :دستیابی به فناوري

تنوع و تعدد نیازهاي مشتریان و ارتقـاي سـطح دانـش مشـتریان     
هاي فناورانه سطح باال و انجام تحقیق و  ها وجود توانمندي شرکت

توسعه پیشرفته و مداوم را براي ارائه محصوالت جدید به بازارهـا  
بیش از پیش برجسته کـرده اسـت. چـالش اصـلی آن اسـت کـه       

سامان دادن به واحدهاي تحقیق و  ها توانایی محدودي در شرکت
توانـد تمـامی ملزومـات چنـین توسـعه       توسعه خود داشته و نمی

مستمري را مهیا گرداند. بـه عـالوه ظهـور مفـاهیم نـوینی چـون       
یـابی بیرونـی فنـاوري نیـز ایجـاد واحـدهاي        و منبع 12نوآوري باز

تحقیق و توسعه گسترده و مبتنی بر درون را بـه چـالش کشـیده    
د در محـیط نـوین بخشـی از    نـ کن ها تـالش مـی   شرکت است. لذا
هـاي تحقیـق و توسـعه و تـامین فنـاوري را در بیـرون از        فعالیت

شرکت انجـام دهنـد. بـه عـالوه اهمیـت دسـتیابی بـه دانـش در         
هـاي پیچیـده و چندگانـه مسـتلزم      هاي فناورانـه بـا دانـش    حوزه
یـابی و اکتسـاب بیرونـی     منـدي از روشـی مناسـب در منبـع     بهره

فناوري است؛ روشی که ضمن اهداف کوتـاه مـدت، اهـداف بلنـد     
هـا و دیگـر انـواع حقـوق      ها مانند پتنـت  مدتی را نیز براي شرکت

مالکیت معنوي به همراه خواهد داشت. باید توجه داشت ماهیـت  
هـاي بسـیاري در    تحقیق و توسعه همراه با ابهام بوده و دشـوراي 

انتظار داشت همکاري در ایـن  توان  رو می انجام وجود دارد؛ از این

  
10 Appropriability 
11 Spill Over 
12 Open Innovation 

هـاي آن را کـاهش داده و    افزایی شـده و ابهـام   فعالیت موجب هم
تر از آن یادگیري فناورانه نیز به همـراه داشـته باشـد. بـدین      مهم
توانـد در دسـتیابی بـه     همکاري در تحقیق و توسـعه مـی   ،ترتیب

فنـاوري، ارتقـاي توانمنـدي تحقیـق و توسـعه، کـاهش ابهــام در       
هـاي دانشـی در درون    افزایی و حفـظ بنیـان   افزایش هم توسعه و
منظـور   هـا بـه   شـرکت  ،ها مفید باشد. عالوه بر ایـن مـوارد   شرکت

ارتقاي توانمندي هوشمندي فناورانه خود به دستیابی به فنـاوري  
انـد. بـه اعتبـار     از طریق همکاري در تحقیق و توسعه توجه نموده

حضور مستمر شرکت در بازارهاي جهـانی و   ،مطالعات انجام شده
همچنین حفظ مزیت رقابتی نیازمنـد درك درسـتی از رونـدهاي    

هاي فناورانه در صنعت است. همکاري در تحقیق و  توسعه نوآوري
توسعه با ایجـاد فضـایی مبتنـی بـر اعتمـاد امکـان آن را فـراهم        

 هـاي فناورانـه   هـا و توسـعه   ها نسبت به تـالش  آورد که شرکت می
توسط دیگر رقبا آگاه شده و هوشمندي شرکت را افزایش دهنـد.  

پذیري دستاوردهاي تحقیـق   این هوشمندي امکان افزایش تناسب
  نماید. و توسعه را با صنعت نیز ایجاد می

هـاي   بـا ظهـور شـرکت    :دسترسی بـه بازارهـاي جدیـد   
المللی و گسترش مرزهاي بازارهاي محلی به بازارهاي جهانی  بین

هـا تـالش دارنـد     شدن، شـرکت  اي مفاهیمی چون جهانیتحت لو
مرزهاي بازارهـاي خـود را افـزایش دهنـد. بـا توجـه بـه حضـور         

تعریف بازار جدید براي  ،اي هاي متعدد در بازارهاي منطقه شرکت
هاي خارج از محدوده با موانـع متعـددي روبـرو اسـت. در      شرکت

نسـبت بـه    واقع دستیابی به بازارهاي جدید نیازمند درك درست
هاي توزیع و  هاي مکملی چون شبکه اي و وجود دارایی نیاز منطقه

خـدمات پـس از فـروش اسـت. تعریـف توسـعه محصـول جدیــد        
هـا را در   عنوان یک پروژه همکاري با یک شریک محلی، شرکت به

هـاي   اي و همچنـین دسـتیابی بـه دارایـی     درك نیازهاي منطقـه 
اي جدیـد عـالوه بـر    نماید. دسترسـی بـه بازارهـ    مکمل کمک می

هـا بـه    گسترش نفوذ شرکت، صرفه اقتصادي را نیز براي شـرکت 
بـا افـزایش بازارهـا، حجـم تولیـدات       ،دنبال دارد. به عبارت بهتـر 

هاي ثابـت تولیـد محصـول نیـز      شرکت نیز افزایش یافته و هزینه
نسبت به واحد کمتر خواهد شد. همانطور که اشـاره شـد چرایـی    

یق و توسعه با تغییـر در شـدت نیازهـاي    اهمیت همکاري در تحق
متنوع و متعدد مشتریان، افزایش پیچیدگی دانش فناورانه مستتر 

افزایــی،  در محصــوالت، کــاهش ابهــام در تحقیــق و توســعه، هــم
هـاي مکمـل و    افزایش هوشمندي فناورانه، دسـتیابی بـه دارایـی   

مندي از منافع اقتصادي برجسـته شـده اسـت. امـا      همچنین بهره
هـایی   ام تحقیق و توسعه داراي مالحظات چندگانـه و چـالش  انج

  است که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.



    توسعه: چرا و چگونه؟ همکاري در تحقیق و
 

  18  1393بیست و چهار، پاییز و زمستان شماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو
  

  چگونگی همکاري در تحقیق و توسعه -3
بایسـت چنـد    ها در همکاري در تحقیق و توسـعه مـی   شرکت

    سوال را پاسخ دهند:
 تحقیقـاتی،  سازمان بنگاهی، درون(همکاري . شریک آنها در1

  است؟بنگاه) کدام 
  اند؟ همکاري را طراحی کرده . براي همکاري چه ساختار2
  اند؟ همکاري را انتخاب کرده هاي یک از سبک . کدام3
  اند؟ . چگونه فرآیند همکاري را مدون کرده4

توانـد در   شرکت می :شریک همکاري در تحقیق و توسعه
و بیرون بنگاه  انتخاب همکار براي تحقیق و توسعه خود در درون

نماید. همکار تحقیق و توسعه درونی در واقع ایجاد و تغییـر   اقدام
هاي سازمان براي انجام تحقیـق و   کارکردي بخشی از زیرمجموعه

توسعه است. در این شیوه مدیران بنگاه چهار نوع شریک داخلـی  
  :]13[توانند ایجاد کنند را می

ایــن واحــدها در نقــاط  :13الــف) واحــدهاي پشــتیبانی و تطبیــق
عنـوان بازارهـاي هـدف خـود      مختلف جغرافیایی کـه شـرکت بـه   

ایجاد شده است و محصوالت و خدمات شرکت را ، شناسایی کرده
تطبیق داده و از خدمات شـرکت   فرد مبتنی بر نیازهاي منحصربه

    ؛کنند پشتیبانی می
مدیریت یک تا سه سـال   ها این واحد :14هاي توسعه آزمایشگاه ب)

یک نوآوري(یک محصول و یا فرآیند جدید) مشـخص را برعهـده   
 هاي توسعه بر یک حوزه مشخص از خط تولید و دارند. آزمایشگاه

وکـار نمرکـز    محصوالت مرتبط با یک حوزه معـین از کسـب  بر یا 
  ؛دارند
منظـور اهـداف    ایـن واحـدها بـه    :15هاي تحقیقـاتی  زمایشگاهآج) 

جدید، تغییرات فناورانه و دانش هاي  بلندمدت و شناسایی فناوري
هـاي   گردند. آزمایشگاه شده در یک زمینه معین ایجاد می هانباشت

اي از محصـوالت تمرکـز دارد و در    تحقیقاتی بـر طیـف گسـترده   
   ؛راستاي ایجاد بازارهاي جدید نیز فعالیت دارد

ــاوري د ــویش فن ــدهاي پ ــد،   :16) واح ــن واح ــتمر  ای ــایش مس پ
مـل بازارهـا را در کشـورهاي خـارجی     هاي فناوري و تکا پیشرفت
هـاي فنـی انجـام     کنند. هرچند واحدهاي اخیر فعالیـت  دنبال می

  عنوان اجزاي مهمی از تحقیق و توسعه هستند. دهند اما به نمی

  
 
13 Support/Adoptive Units 
14 Development Labs 
15 Research Labs 
16 Technology Scanning Units 

ــوع  ،  شــریک در همکــاري در تحقیــق و توســعه از دومــین ن
. در صنایع پیشـرفته کـه   استهاي تحقیقاتی  ها و سازمان دانشگاه

 ،از پیچیدگی فناوري و دانش قابل توجهی برخوردارنـد محصوالت 
هـا بـه سـختی     دسترسی به دانش و متخصصان در دیگـر شـرکت  

چرا که این دانـش برآمـده از تحقیقـات بنیـادین      ؛است امکانپذیر
ها و  رو دانشگاه . از این]14[است و نرخ تغییر آن به شدت باالست

انجـام تحقیقـات    جهـت  عنـوان محفلـی   هاي تحقیقاتی به سازمان
عنوان اولـین انتخـاب همکـاري در ایـن      بنیادین و تولید دانش به
بـا بررسـی    17گیرد. زیلبربـرگ و همکـاران   صنایع مدنظر قرار می

هـاي   فناوري در آرژانتین چگـونگی تقویـت شـرکت    صنایع زیست
هـاي   هـا و سـازمان   فعال در این حوزه با ارتباط مستمر با دانشگاه

ها  دهد شرکت اند. مطالعات آنها نشان می کرده تحقیقاتی را تبیین
به موجب نیاز به دانـش فناورانـه و نتـایج تحقیقـات بنیـادین بـا       

انــد بــه رشــد  گــذاري در تحقیقــات دانشــگاهی توانســته ســرمایه
یافته و سهم قابل قبـولی از بازارهـاي آمریکـاي     گیري دست چشم

هـا و   اه. همچنین همکاري بـا دانشـگ  ]15[جنوبی را کسب نمایند
هـا قـرار    هاي تحقیقاتی تیم متخصص در دسترس شرکت سازمان
هـاي   توانند بـدون پرداخـت هزینـه    دهد که در صورت نیاز می می

. دسـتاورد دیگـر   ]1[مند گردند هنگفت استخدام نیرو از آنها بهره
ها و موسسات تحقیقاتی حرکـت در   ها با دانشگاه همکاري شرکت

قـاي توانمنـدي نـوآوري و ظرفیـت     مسیر یادگیري فناورانـه و ارت 
  .]16و  7[جذب آنهاست
هـا   ها سومین نوع از همکارهاي ممکن هستند. شرکت شرکت

براي توسعه محصوالت پیچیده و جدید و همچنین ارائه آنهـا بـه   
هــاي مکمــل  هــاي دانشــی و دارایـی  بازارهـاي جدیــد بــه دارایـی  

رسـی  ها دست هاي دیگر نیازمند هستند. همکاري با شرکت شرکت
هـاي ضـمنی(از    ها و دانـش  آنها را به دارایی دانشی همچون پتنت
. همچنین بـا همکـاري   ]3[سازد قبیل فرآیندهاي تولید) مهیا می

هـاي   توانند از خوشنامی، شـبکه  ها می در تحقیق و توسعه شرکت
مند شده و موانع  توزیع و خدمات پس از فروش شرکاي خود بهره

طـور کلـی    . به]17[ا مرتفع سازندحضور خود در بازارهاي جدید ر
ها در سطوح تحقیقات کاربردي و توسعه انجام  همکاري با شرکت

ــه    ــادگیري فناوران ــا و ی ــه بازاره ــا دســتیابی ب شــده و هــدف آنه
  .]18[است

تحقیق و توسـعه شـرکت    در همکاري در :ساختار همکاري
گزینـد.   مبتنی بر هدف خود ساختار همکاري متناسـبی را برمـی  

  
17 Zylberberg et al. 
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مبتنی بر دو دسته اصلی چهار نوع ساختار همکاري  ]13[18زا چیه
ساختار مبتنی بـر  «کند. وي دو دسته  درون شرکتی را معرفی می

را  20»سـازي  سـاختار مبتنـی بـر یکپارچـه    «و  19»گرایـی  تخصص
گرایی شرکت یک  مطرح کرده است. در ساختار مبتنی بر تخصص
زي ایجـاد کـرده و   آزمایشگاه در خارج از مرزهاي ملی دفتر مرکـ 

این آزمایشگاه تمامی مسئولیت توسعه محصـول/فرآیند/ فنـاوري   
سـازي از   جدید را برعهده دارد. اما سـاختار مبتنـی بـر یکپارچـه    

هاي  همکاري واحدهاي مختلف در توسعه فناوري جدید و نوآوري
کند. مبتنی بر این دو رویکرد چهار سـاختار   جهانی پشتیبانی می

  مطرح شده است:
 توسـعه  مسئولیت معین، آزمایشگاه یک :تعالی مرکز لف) ساختارا

 مشـخص  شرکت یک براي را نوین فناوري و فرآیند محصول، یک
 . الف). هدف1 شماره مانند شرکت آلکاتل. شکل(گیرد می برعهده

 الزم منـابع  نمـودن  مهیـا  و اقتصـادي  کارآیی این ساختار افزایش
اسـت. چنـین    معـین  جغرافیـایی  موقعیـت  یـک  در نوآوري براي

دانشـی   تعمیق افزایش معین، هاي ساختاري موجب ایجاد قابلیت
    ؛گردد می هماهنگی و تسهیل

 بـا  تعـالی  مرکـز  یـک  :شـده  پشتیبانی گرایی تخصص ساختار ب)
ماننـد  (دنیـا ارتبـاط دارد   مختلـف  نقـاط  در کوچک واحد چندین

را  تعالی مرکز . ب). مزایاي ساختار1 شماره شرکت توشیبا. شکل
شـود. در واقـع بـه     می مند نیز بهره جهانی هاي نوآوري داشته و از
دسترسـی داشـته و    محلی محیط با سازگاري براي الزم اطالعات
   ؛شوند می جهانی پایش ها نوآوري همچنین

 کشــورهاي در هــا آزمایشــگاه از اي شــبکه :اي شــبکه ج) ســاختار
 اي مشـابه  محصـول، فرآینـد، فنـاوري    معینی از حوزه در متفاوت
 ج). هـر  1شـماره  کند(ماننـد شـرکت نیسـان. شـکل      می فعالیت

 خـود  هاي فعالیت و داده تخصیص خود را منابع معموال آزمایشگاه
 هـا  فعالیـت  میـان  همـاهنگی  بـر  ارشد، ناظر و کند می مدیریت را

 امـا  یابـد  مـی  افـزایش  هزینه چند دارد. در این ساختار هر نظارت
  ؛یابد می کاهش شدت به بازار به محصول ارائه سرعت

 یا یک در همکار واحد هر :شده تخصصی هاي پشتیبان د) ساختار
 مرکـزي  و واحـد  دارد تخصـص  اي توسـعه  هـاي  حـوزه  از تعدادي
دارد(ماننـد   عهـده  بـر  را اجـزا  یکپـارچگی  و هماهنگی مسئولیت

هـاي   بخـش  . د) دانـش، فنـاوري و  1 شـماره  شرکت فورد. شـکل 
 مرکـز  بـه  انسـجام  بـراي  و شده داده توسعه واحد هر محصول در

  
18 Chiesa 
19 Specialization-based Structure 
20 Integration-based Structure 

 بـا  همو  دارد گرایی تخصص مزایاي هم ساختار شود. این می ارائه
 را نـوآوري  ظرفیـت  و خالقیت در باالیی توانایی ،شبکه یک ایجاد
  .باشد می دارا

  

  
تعالی،  مرکز انواع ساختار همکاري درون شرکتی الف) ساختار :1 شکل

اي و د)  شبکه ج) ساختارشده،  پشتیبانی گرایی تخصص ب) ساختار
  شده. تخصصی هاي پشتیبان ساختار

بنـدي اخیـر درکـی نسـبت بـه سـاختارهاي         هر چنـد دسـته  
نمایـد امـا    همکاري در تحقیق و توسعه در درون شرکت ایجاد می

گیـرد.   دیگري از انواع ساختار در بیرون از شرکت شکل مـی   رویه
هـا و   دانشـگاه هاي بیرون( طور کلی شرکت در شراکت با شریک به

ي و یـا  دها) در دو راستاي عمـو  موسسات تحقیقاتی/ دیگر شرکت
افقی همکاري در تحقیق و توسعه خـود را شـکل خواهـد داد. در    

کننــدگان و  تــامین ،همکــاري تحقیــق و توســعه عمــودي شــرکا
منظور کاهش زمان و هزینه در یک پـروژه   مشتریان هستند که به

پذیري باال منعقد  با انعطاف کوتاه مدت مشخص نوآوري قراردادي
شود. در ساختار افقی، همکاري تحقیق و توسعه بـا رقبـا و یـا     می

صـورت   هاي تحقیقاتی در تحقیقـات پایـه و کـاربردي بـه     سازمان
  شود.  انجام می 22و یا کنسرسیوم 21ایجاد اتحاد

هـاي تحقیـق و    بـا مطالعـه همکـاري    ]6[23گراث کاپور و مک
ار نـوع سـاختار را ارائـه    توسعه شکل گرفته در صنایع پیشرو چهـ 

هاي مبتنی بر علـم کـه    ). الف) همکاري2شماره (شکل است کرده
 هـاي  فرصـت  و هـا  توانمنـدي  با مراکز تحقیقاتی به جهت ارتقـاي 

  
21 Alliance 
22 Consortia 
23 Kapoor and McGrath 
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 ریزي و مدیریتمرکز برنامه مرکز تعالی

 واحد جهانی واحد پویش و یا تطبیق اظر شبکهن

 مرکز همکار تحقیق و توسعه سازي جهانیمرکز یکپارچه
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 مبتنی ب) همکاري ؛شود فناورانه انجام می پیشگامی و تحقیقاتی
 کردن کاربران هماهنگ و کنندگان تامین میان عمودي فناوري بر

تـر خـانواده محصـوالت صـورت      تغییرات فناورانـه و ارائـه سـریع   
ــی ــذیرد م ــاري ؛پ ــی ج) همک ــر مبتن ــاوري ب ــی فن ــان افق  می
 يهــا گلوگــاه برداشــتن میــان منظــور از ان کــه بــهگکننــد تــامین

 همکـاري گـردد. و د)   هاي فرآیندي) انجـام مـی   کارکردي(نوآوري
 دانـش  انباشـت  و ها نیـز بـا هـدف یـادگیري     شرکت میان رقابتی
  شود. اقتصادي انجام می کارآیی ایجاد یا و افزایش و تجربی

  
  انواع ساختار همکاري تحقیق و توسعه :2شکل 
هـاي    ها امکان این را دارند کـه در قالـب   شرکت :سبک همکاري

سـیزده سـبک    ]14[زا متفاوتی همکاري خود را شکل دهند. چیه
  متفاوت را برشمرده است.

 هــاي فنــاوري بـه  دســتیابی بـراي  را دیگــري شــرکت :24تملـک 
  .کند می تملک آن سودمند
 بـه  معینی فناورانه حوزه دررا  متخصصانی :25آموزشی اکتساب
 بـه  دسـتیابی  منظـور  بـه  را شـرکت  یـک  یا و آورد درمی استخدام
 آشـنایی  ویژه مدیریتی یا فناورانه قابلیت یک به نسبت که افرادي
    .نماید اکتساب می ،دارند
 ایجاد و است موردنظر فناوري داراي که شرکتی با ادغام :26ادغام
  جدید. شرکتی

    .گردد تملک ویژه فناوري یک براي لیسانسی :27اخذ لیسانس
 فنـاوري   دارنـده  شـرکت  در را سـهمی  شـرکت  :28اقلیـت  سهم

    .ندارد مدیریتی کنترل اما کند، می خریداري
 شـرکت  بـا  برابـري  سـهم  شـرکت  :29مشـترك  گذاري سرمایه

  
24 Acquisition 
25 Educational acquisition 
26 Merger 
27 Licensing 
28 Minority equity 
29 Joint venture 

 مشـخص  هـدف  یـک  منظـور  بـه  سومی شرکت و گذارده دیگري
    .گردد می ایجاد

 و تحقیـق  انجـام جهـت   قراردادي :30مشترك توسعه و تحقیق
  برابر.  سهم بدون معین فناوري یک در یک توسعه

 در توسـعه  و تحقیق هزینه ،شرکت :31توسعه و تحقیق قرارداد
 را کوچـک  شـرکت  یا دانشگاه، موسسه یک در معین فناوري یک

    .کند می پرداخت
 تحقیقــات در گــذاري ســرمایه :32تحقیقــاتی گــذاري ســرمایه
 شـرکت  یـا  دانشـگاه  تحقیقـاتی،  موسسه یک توسط که اکتشافی

 انجـام  نـوآوري  ایـده  یـا  فرصـت  یـک  پیگیـري  منظـور  به 33هبرر
  شود.   می

 منظور به ها شرکت دیگر باخود را  فناورانه منابع ،شرکت :34اتحاد
 اشـتراك  بـه  فناورانـه  نـوآوري  مشـخص  هـدف  یـک  به دستیابی

    .گذارد می
 به دستیابی منظور به عمومی نهاد و شرکت چندین :نسرسیومک

ــک ــدف ی ــخص ه ــوآوري مش ــه ن ــاري فناوران ــی همک ــد م  .کنن
 پیشـگامی  منظـور  به را روابط از اي شبکه شرکت :35سازي بکهش
 تکـاملی  روندهاي و فناورانه هاي فرصت کسب و فناورانه حوزه در

   .بخشد می استقرار
 خروجـی  و شده سپاري برون فناوري هاي فعالیت :36سپاري برون
  .شود می کسب معینی

کنـد بهتـرین سـبک     شرکت با بررسی مالحظاتی تـالش مـی  
قلمـرو،  (همکـاري  هدف زا سه معیار همکاري را انتخاب کند. چیه

 شباهت تعریف، قابلیت(همکاري محتواي ،یادگیري) و موضوعیت
ــازار ــاوري، و ب ــابتی، چرخــه عمــر  فن ــاوري، مزیــت رق  ســطح فن

تناسب نوآوري، فاز فرآیند نوآوري، سـطح تخصصـی    ،خطرپذیري
 بنگـاه،  ارتباط نحوه(سرمایه) و گونه شریک تقسیم دارایی، قابلیت

مـدنظر قـرار داده   را  )قـدرت  و فعالیـت، انـدازه   نوع مرجع، کشور
  است. 

و  38براي هر یک از دو بعـد گشـودگی   ]8[37پیزانو و ورگانتی

  
30 Joint R&D 
31 R&D contract 
32 Research funding 
33 Coach 
34 Alliance 
35 Networking 
36 Outsourcing 
37 Pisano and Verganti 
38 Openness 

 

 

 

 

 1کننده تامین

 2کننده تامین

 مشتریان

 مراکز تحقیقاتی

 همکاري نوع الف
 همکاري نوع ب
 همکاري نوع ج
 همکاري نوع د
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، بــه ترتیــب دو وضــعیت بــاز/ بســته و سلســله 39سلســله مراتــب
اند. مبتنی بـر ایـن    (افقی) تعریف کرده41(عمودي)/ تخت40مراتبی

  ).3 شماره چهار ناحیه ایجاد شده است(شکل ،ماتریس دو در دو
توانند ایـده خـود را مطـرح     هر یک از شرکا می :عمودي -الف) باز
  ؛دهد اما شرکت اصلی انتخاب نهایی را انجام می ،کنند
هر شرکت درخواست یا پیشنهاد مطرح شدن ایـده   :افقی -) بازب

  ؛شود صورت اجماعی انجام می گیري به دهد و تصمیم را ارائه می
همکار معینی را انتخاب کرده و وظیفه  شرکت :عمودي -ج) بسته

  ؛نماید توسعه را به آن واگذار می
یـک گـروه بـراي پیشـنهاد ایـده انتخـاب شـده و         :افقی-د) بسته

گیـري   هاي فکري خود را تسهیم کرده و تصمیم اطالعات و دارایی
بــا شــناخت مزایــا و   گیــرد. ایــن دو شــرکت مشــترك انجــام مــی

هـا،   هاي همکاري مبتنی بر توانمندي هاي هر یک از سبک قابلیت
ب هـا، فرآینـدها و مسـائل پـیشِ روي خـود سـبک مناسـ        دارایی

  کنند. همکاري را انتخاب می
انجام همکاري در تحقیق و توسـعه ماننـد   : فرآیند همکاري

هاي مدیریتی نیازمند طراحی فرآیند مناسبی اسـت.   دیگر فعالیت
 .انـد  محققان در مطالعات خود فرآیندهاي گوناگونی را ارائه کـرده 

عنـوان فرآینـد    ترین مطالعات به مهماز بندي برخی  در اینجا جمع
  :]21و  20، 19، 12، 11، 9[گردد مکاري ارائه میه

؛ با بررسی توانمندي واحد تحقیـق  راهبردي: تحلیل گام اول
بـر   و توسعه، مسـئله توسـعه، فرهنـگ همکـاري، زمـان و هزینـه      

  شود. گیري می تصمیم راهبرديهمکاري/ عدم همکاري در سطح 
 ؛الف) شناسایی کل پروژه تحقیق و توسعه .1
 جزایی که امکان همکاري وجود دارد؛. ب) تعریف ا1
 هایی که نباید با همکاري ایجاد شود. . ج) تعریف بخش1

: جستجو و انتخاب همکاري؛ با مشخص شدن قصـد  گام دوم
  بایست انتخاب شریک انجام گیرد. همکاري می

  ؛آنها خدمت محصول/ و محتمل شرکاي . الف) شناسایی2
  ؛محتمل همکاران ارزیابی و . ب) ممیزي2
 ؛وکار . ج) انتخاب همکار مبتنی بر ارزیابی فنی و کسب2
 ؛. د) تنظیم پیش قرارداد2
 .. ه) مذاکره و عقد نهایی قرارداد2

: طراحـی همکـاري؛ سـبک همکـاري و چگـونگی      گام سوم
  گردد: تعامل با جزئیات مشخص می

  
39 Hierarchy 
40 Hierarchical 
41 Flat 

 ؛هاي مالی در پروژه . الف) چگونگی کنترل3
 ؛ساعت کار و یا ماژول هاي مالی مبتنی بر . ب) ارزیابی3
 ؛هاي زمانی با جزئیات . ج) تکمیل مقیاس3
گرایانـه و قابـل    . د) وضع و پیروي از اسـتاندارهاي کیفـی واقـع   3

 ؛دستیابی
 .. ه) تدقیق نقاط بحرانی پروژه3

: اجرا و مدیریت؛ شروع پروژه و تـالش در جهـت   گام چهارم
  ثبت مستمر و تحقق اهداف.

 ؛و ایجاد بایگانی پروژه. الف) تنظیمات اولیه 4
 ؛دهی داخلی و خارجی هاي گزارش . ب) ایجاد رویه4
 .. ج) مدیریت مستمر پروژه4

: پایـان دادن بـه همکـاري؛ تسـت و مستندسـازي      گام پنجم
  نهایی.

 ؛. الف) آزمایش اقالم قابل تحویل5
   ؛. ب) مستند سازي نتایج5
  .آتیهاي  بندي قراردادهاي همکاري جهت بررسی . ج) دسته5

  

 مالحظاتی در همکاري در تحقیق و توسعه -4
عنـوان مسـیري بـراي کسـب      همکاري در تحقیق و توسعه به

فناورانه، دسترسی بـه بازارهـاي جدیـد و کـاهش هزینـه و       نشدا
هــا نیســت.  اي از شــرکت منحصــر بــه گونــه ویــژه ،زمــان توســعه

ها در صنایع مختلف، با سطح دانـش و توانمنـدي نـوآوري     شرکت
مند شوند. اما چگونگی تحقیق و توسعه آنهـا   توانند از آن بهره می

هاي بزرگ کـه داراي سـهم بـازار     متمایز از یکدیگر است. شرکت
ــ  ،تثبیــت شــده هســتند ــراي کســب ســود بیشــتر و مقابلــه ب ا ب

هاي دانش بنیان و مراکز تحقیقاتی همکاري  با شرکت ،واردین تازه
کنند. در این موارد اغلب از سبک تملک، اکتساب آموزشـی و   می

. همچنـین بـراي   ]22[برنـد  گذاري تحقیقاتی بهـره مـی   یا سرمایه
رقابت با رقباي برتر از خود و یا کاهش هزینه توسعه محصـول بـا   

و یـا کنسرسـیوم تشـکیل     راهبرديهاي مشابه خود اتحاد  شرکت
هـاي ارائـه    هاي بزرگ براي کـاهش هزینـه   . شرکت]12[دهند می

سـازي و   چـه  پـذیري توانمنـدي یکپـار    محصول و افزایش انعطـاف 
 کننـدگان خـود از سـبک سـهم     تسهیل نوآوري فرآیند بـا تـامین  

. به عـالوه  ]5[کنند مشترك استفاده می گذاري اقلیت و یا سرمایه
اي  هـاي اغواکننـده انجـام گیـرد اغلـب شـبکه       د پروژهاگر بنا باش

کننـدگان   هاي مشابه، مراکز تحقیقاتی و تـامین  متشکل از شرکت
  .]14[گیرد شکل می
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   ]8[از پیزانو و ورگانتیهاي همکاري اقتباس  : سبک3شکل 

  
خروجی همکاري در تحقیـق و توسـعه اسـت.     ،ز منظر دیگرا

هدف اصلی این شیوه از تحقیق و توسعه،  ،همانطور که اشاره شد
تسهیل نوآوري است؛ یعنی نوآوري در محصـول، فرآینـد و بـازار.    

مختلف چرخه عمـر  توان انتظار داشت در مراحل  یب میتبدین تر
شریک و سبک همکاري  ،دهد فناوري که نوآوري متفاوتی رخ می

قابل مشاهده است،  4 شماره . همانطور که در شکل]6[تغییر یابد
هر فناوري از مرحله جنینی تا بلوغ خود سه نوع نوآوري را بـراي  
بقا نیازمند است. در مرحله جنینی کـه فنـاوري مبتنـی بـر یـک      

نوع همکـاري عمـودي اسـت.     ،شود ارد بازار مینوآوري بنیادین و
هـا و   شرکت دراین مرحله در ارتباط با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه

  دهد.   هاي پیشرو محصول جدیدي را توسعه می یا آزمایشگاه
 

 
  منحنی عمر فناوري :4شکل 

  

هـاي فرآینـدي    بایسـت بـا نـوآوري    میدر مرحله رشد شرکت 
از این رو نـوع   ؛هزینه و زمان ارائه محصول به بازار را کاهش دهد

ها به شکل افقـی و در راسـتاي استانداردسـازي فرآینـد      همکاري
تولید است. در مرحله بلوغ نیز با ایجاد همکـاري بـا رقبـا تـالش     

را بـه   کند کارآیی اقتصادي خود را افزایش داده و یا محصـول  می
  بازارهاي جدیدي عرضه نماید.  

توان آنها را بـا   که می است هایی این همکاري همراه با چالش 
  مفاهیم زیر مدیریت نمود:

هر همکاري در تحقیق و توسـعه یـک پـروژه     :پروژه مدیریت
 بایسـت جزئیـات آن را اسـتخراج و مـدیریت نمـود.      است که مـی 

-مرحلـه  و روشفعالیـت   و زمـان  بـر  مبتنی کار شکست تکنیک
  د ابزاري کاربردي باشد.توان می  42درگاه

هاي تحقیق و توسـعه همـواره ریسـک     پروژه :ریسک مدیریت
بایسـت کنتـرل شـوند. همکـاري در      شکست باالیی داشته و مـی 

دهـد. بـراي ایـن     تحقیق و توسعه پیچیدگی کنترل را افزایش می
  بهره برد. FMEAتوان از روش  منظور نیز می

هاي مرسوم در ایـن نـوع    یکی از چالش :فکري مالکیت حقوق
هـاي فکـري    منـدي از دارایـی   چگونگی بهـره  ،از تحقیق و توسعه

حقـوقی   قـوانین  و هاداسـتاندار  احاطه و بررسی ایجاد شده است.
ها و یا ضررهاي احتمـالی   تواند شکایت محیط تحقیق و توسعه می

  را کاهش دهد.
دانش فناورانـه و   ،خروجی اصلی این همکاري :دانش مدیریت

منـدي از دانـش    مدیریتی است. چگونگی خلـق، انباشـت و بهـره   
ها مورد توجه قـرار   بایست در تمامی همکاري مشهود و ضمنی می

  گیرد.  
همکاري میان دو و یا چند شرکت و یا مراکـز   :مدیریت تغییر

هاي متفاوت اسـت. بـا    تحقیقاتی، همکاري میان افرادي با فرهنگ
ها تنوع فرهنگی افزایش یافته و نیازمنـد   همکاريگستره مرز این 

تغییر و تعامـل بـاالیی اسـت. ابزارهـا و مفـاهیم مـدیریت تغییـر        
  

42 Stage-Gate 

ها که بر حلاي از راه: دسترسی به طیف گستردهمزیت
 آمده از دانش و تجربه هستند.

ها با هزینه کم؛ تسهیل حل: تست و غربال راهامکان
 همکاري؛ حل همزمان مسائل کوچک و بزرگ

 هایی از بهترین متخصصان.حلدریافت راه: مزیت

نخبگان ناشناخته و ارتقـاي روابـط بـا    شناخت : امکان
 هابهترین

 هاي نوآوريتسهیم دشواري: مزیت
فرآیندها و قوانین اجزا را در همکاري : امکان

 کندبراي رسیدن به هدف کمک می

جهتگیـري نـوآوري و چگـونگی خلـق ارزش از آن تحـت      : مزیت 
 کنترل است.

درك نیازهاي مشتریان؛ طراحی سیستمی که نوآوري را  : امکان 
به اجزایی تقسیم به صورت مجزا کاري کرده و سپس خروجی آنها 

 شود.یکپارچه می

 بازار  نوآوري جامعه نوآوري

 کنسرسیوم حلقه نخبگان

 باز

 بسته

 سلسله مراتبی (عمودي) تخت (افقی)

 

 زمان
 

عملکرد 
 فناوري

 جنینی
 بلوغ رشد
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تواند مجموعه راهکارهاي مدیریتی و رفتاري جهت جلـوگیري   می
  از تعارض ارائه نماید.

  

  گیري نتیجه - 5
منظـور   هـاي اخیـر بـه    همکاري در تحقیق و توسـعه در دهـه  

فناوري و بازارهاي جدید رشد یافته است. این نـوع از  دستیابی به 
یی داشـته  کارا تحقیق و توسعه در نوآوري محصول، فرآیند و بازار

ــوآوري  و موجــب افــزایش بهــره وري نیــروي انســانی و فرآینــد ن
تواند در درون شرکت و  گردد. همکاري در تحقیق و توسعه می می

هـاي رقیـب    ا و یا شرکته کنندگان، دانشگاه یا با مشتریان، تامین
هاي متفـاوتی جهـت انجـام همکـاري      انجام شود. همچنین سبک
  ستلزم توجه به عوامل متعددي است.وجود دارد که انتخاب آن م

تحقیـق و توسـعه در تمـامی چرخـه عمـر فنـاوري        ،به عالوه
اما چگونگی آن وابسته به شناخت درست نیازمندي  ؛ممکن است

  تفاده از ابزارهاي مناسب است.نوآورانه در هر مرحله و اس
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