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چکیده:
امروزه فناوری راهی برای پیشبرد و اجرای استراتژی در کسب و کارها است .زیرا شرکت را به نوآوری و رشد پیوسته تحریک
می کند .با توجه به فضای رقابتی کسب و کارهای کنونی ،توجه به آن ضروری است .بنابراین این پژوهش به منظور واکاوی
چگونگی توانمند سازی جهتگیری استراتژیک در اکوسیستمهای نوآوری در تجارت مبتنی بر فناوری در ایران انجام شده است
تا چارچوب نظری و عملی مناسبی را به کسب و کارها عرضه نماید .جامعه پژوهش از شرکتهای فعال در صنایع هوافضا ،بورس
و قطعه سازی تشکیل شده است .به این جهت سه شرکت در سه حوزه ذکر شده به روش مطالعه موردی چندگانه با روش
آیزنهارت انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتهاند .نتایج پژوهش نشان میدهد که گرایش بازار ،گرایش تعاملی و کارآفرینانه باعث
تقویت اکوسیستم نوآوری میشوند .بعالوه ،تقویت اکوسیستم نوآوری در هر یک از حوزههای مورد مطالعه در این تحقیق ،باعث
توسعه کسب و کار و گسترش بازار میشود .بنابراین این تحقیق چارچوب استراتژیکی جهت تبدیل نوآوری به عملکرد بازار
پیشنهاد میدهد.
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اکوسیستمهای نوآوری در تجارت مبتنی بر فناوری
شماره صفحه مقاله1-15:

شرکتها ضروری است(امامی صالح و همکاران.)1396 ،

مقدمه:
امروزه توسعه و رشد دو موضوع محوری در سیاستها و
استراتژیهای هر کسب و کاری است که با بهبود شرایط
کارآفرینی و فناوری محیا میشود(میثمی و همکاران،
( ،)1396پازری و همکاران .)1399 ،از این رو در سالهای
اخیر بسیاری از شرکتها به فناوری به عنوان راهی برای
پیشبرد کسب وکار و اجرای استراتژیهای تجاری نگاه
میکنند .زیرا مدل کسب و کار مبتنی بر فناوری ،شرکت را
به نوآوری و رشد مداوم هدایت میکند(یانگ و ران،3
( ،)2019فیالتووا و همکاران .)2020 ،4استراتژیهای کسب
و کار راهی است که شرکت به کمک آن در رقابت
بازار(توکلی و همکاران ،)1394 ،یافتن بازار(امین و
همکاران )2021 ،5و فرصت جدید(ایکس و وانگ)2020،6
موفق عمل میکند .هدف اصلی استراتژیها کسب و کار،
حفظ مزیت رقابتی در یک حوزه از صنعت است(زارعی
متین و همکاران( ،)1389 ،اسالمی خواه و همکاران.)1395 ،
مطالعات نشان میدهند که شرکتهایی که استراتژی
بازارگرایی را بشدت دنبال میکنند به علت اینکه از
خواستهها و نیاز مشتری درک بهتری دارند ،عملکرد بازار
بهتر ،رقابت بهتر و استراتژی بهتری نیز دارند(یانگ و ران،
 ( ،)2019دهدشتی شاهرخ و بیابانی .)1393 ،در گذشته

اما نمیتوان نقش رقابت و تعارض بین شرکتها و
اکوسیستم صنعتی که درآن مشغول به فعالیت هستند را
نادیده گرفت(یانگ و ران .)2019 ،تجربه موفق
شرکتهایی که به این موضوع پرداختهاند ،نشان دهنده
ضرورت توجه به آن در جهتگیری استراتژی کسب و کار
است .بطور مثال تجربه شیائومی در اکوسیستم آیفون محور
اپل نشان داد که رقابت دیگر محدود به شرکتها نیست،
بلکه به اکوسیستمها مربوط است .اکنون تجربه عالی مشتری
به اکوسیستم آن صنعت مربوط است(غفاری و شهبازی،
( ،)1398الماسی .)1397 ،با توجه به این که ادغام
جهتگیری استراتژیک ،چشم اندازی مشخص ندارد .اما
اکوسیستمهای صنعتی و تجاری مانند هر اکوسیستمی از
اعضایی تشکیل شدهاند که دارای رابطه همزیستی و توسه
همزمان هستند(ایکس و وانگ( ،)2020،پازری و همکاران،
 .)1399بنابراین نوآوری موفق ،به همکاری بین شرکتهای
عضو اکوسیستمی که در آن قرار دارند؛ متکی است .به این
معنی که تحت چنین تغییر پارادایمی ،موضوع علمی و عملی
برای درک تأثیر جهتگیری استراتژیک بر اکوسیستم،
باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکتها میشود(یانگ و
ران.)2019 ،

عملکرد شرکت(بائی و همکاران )2021 ،7محدود به

کمتر پژوهشی به مطالعه سیستماتیک جهتگیری

سودآوری بود اما اکنون این مفهوم با عواملی مانند رقابت

استراتژیک پرداخته است .بیشتر مطالعات جهتگیری

شدید ،جهانی شدن ،انفجار فناوری ،نوآوری(جامی پور و

استراتژیک را در سطح شرکت بررسی کردهاند تا سطح

همکاران )1399 ،و کارآفرینی(پازی و همکاران )1399 ،که

اکوسیستم صنعتی(لیو و همکاران( ،)2020 ،8اسالمی خواه و

همه در ایجاد مزیت رقابتی نقش دارند ،تعریف

همکاران( ،)1395 ،زارعی متین و همکاران .)1398 ،در این

میشود(زارعی متین و همکاران .)1398 ،بعالوه توجه به

مطالعه ابتدا عناصر نوآوری در اکوسیستم با توجه به نقش و

عواملی مانند تعامل با مشتری برای تولید محصول جدید،

اهمیت آنها برسی میشوند .به این دلیل که بیشتر تحقیقات

نوآوری و عملکرد باال همه و همه در فضای رقابتی بین

با تاکید بر عناصر نوآوری در درون شرکت ،عناصر موثر بر
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شماره صفحه مقاله1-15:

نوآوری در سطح اکوسیستم مانند برونسپاری تحقیق و

ران .)2019 ،نوآوری عاملی کلیدی در خلق ارزش و کسب

توسعه و فناوری در منابع و سیستم عاملهای باز نوآوری،

مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده است که باعث

انجام شدهاند .در این مطالعه رابطه بین محیط و اکوسیسیتم

بهرهوری(امینی و همکاران ،)1393 ،سودآوری و دسترسی

مورد توجه است .پس هدف از تحقیق حاضر ارائه چارچوب

به بازارهای جدید(آقاملکی و همکاران )1399 ،و بهبود

جدیدی از چگونگی توانمندسازی جهتگیری استراتژیک

بازارهای کنونی میشود( جامی پور و همکاران.)1399 ،

بر اکوسیستم نوآوری است.

مدل نوآوری باز به نوآوری توزیع شده در مرزهای فراتر از
سازمان مبتنی بر دانش هدفمند و مدیریت شده اشاره دارد.

چارچوب نظری
بطور کلی اکوسیستم به پیچیدگی ارگانیسمها و محیطی که
در آن در حال تعامل هستند اشاره دارد(طهوری و همکاران،
 .)2018مفهوم اکوسیستم نوآوری بیان میکند که نوآوری
از طریق شبکههای تعاملی در سطوح مختلف اتفاق میافتد.
این شبکه ،طیف گستردهای از ذینفعان را در بر میگیرد که
خود به عنوان بخشی از سیستم نوآوری بطور پیچیده در
فرایند نوآوری با یکدیگر در ارتباط هستند(طهوری و
همکاران( ،)2018 ،میثمی و همکاران( ،)1396 ،دباغ افروز
و همکاران( ،)1399 ،پازری و همکاران .)1399 ،مفهوم
اکوسیستم نوآوری را میتوان از منطق تفکر سیستمی بدست

به این دلیل نوآوری باز از طریق همکاری بین شرکای
خارجی و بهره برداری از منابع متنوع ،عامل کلیدی در
تسریع فرایند نوآوری در درون سازمان و بهبود عمکرد
نوآوری سازمان است(قره باشلونی و سلیمان زاده،)1393 ،
(جامی پور و همکاران( ،)1399 ،بویی .)2020 ،از طرفی این
مدل شامل دو جریان عمده اقتصاد جدا شده(تحقیق و
توسعه) و اقتصاد بازار محور است(ایکس و وانگ)2020 ،
این دو به یکدیگر وابسته و چرخه ایجاد میکنند(یانگ و
ران.)2019 ،
حلقه ساختار و بازخورد اکوسیستم نوآوری

تفکر سیستمی روشی علّی برای درک رابطه بین مولفههای

اقتصادهای

نوآوری

درون سیستمها است(پازری و همکاران .)1399 ،بنابراین

فناوری(سرمایهگذاری در فناوریهای مختلف) ( )2توسعه

شناسایی سیستمها به پیشبینی گرایشها و رفتار سیستم در

تجارت جدید(استفاده از نوآوری در بازار)؛ ( )3عملکرد

دراز مدت کمک میکند(یانگ و ران .)2019 ،تفکر

بازار(اندازه بازار ،پتانسیل بازار و اقتصاد مقیاس)؛ ( )4رقابت

سیستمی محل استقرار یک کسب و کار یا شرکت را در

پذیری خوشههای صنعتی(نوآوری فناوری و تجارت جدید

یک اکوسیستم مانند اکوسیستم نوآوری مشخص و

که توسط مزایای رقابتی خوشههای صنعتی هدایت میشود)

چگونگی روابط بین بازیگران در آن اکوسیستم و تاثیر آن

بنابراین سه حلقه اصلی بازخورد تقویت کننده وجود دارد.

بر روی شرکت را مشخص میکند(ایکس و وانگ.)2020 ،

در مرحله اولR1 ،نشان دهنده مسیر توسعه نوآوری در

چندین مدل برای نوآوری توصیه شده است از جمله مدل

فناوری و رقابت خوشههای صنعتی و عملکرد اقتصادی

نوآوری باز(جامی پور و همکاران ،)1399 ،مدل نوآوری

است .در مرحله دوم R2 ،نشان دهنده زمینه توسعه نوآوری

منبع عمومی و مدل نوآوری در خدمات و کاربران که در

برخواسته از کسب و کار جدید است که بر رابطه بین کسب

این پژوهش به مدل نوآوری باز پرداخته میشود(یانگ و

و کار و فرصت بازار نسبت به رقابت متمرکز است .در

Bai
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آورد(فیالتووا و همکاران( ،)2020 ،بویی .)2020 ،9زیرا

چهار متغیر مفهومی به عنوان نیروهای محرک برای
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اکوسیستمهای نوآوری در تجارت مبتنی بر فناوری
شماره صفحه مقاله1-15:

مرحله سوم  R3نشان دهنده تقویت زمینه بازخورد توسعه

منتقل شده و بصورت محصول یا خدمت که نیاز مشتری را

کسب و کارهای جدید است جایی که نوآوریهای

بخوبی پاسخ دهد ظاهر میشود(یانگ و ران.)2019،

فناورانه ،توسعه کسب و کار جدید و رقابت جدید
خوشههای صنعت را ایجاد میکنند .این افزایش رقابت

جهتگیری کارآفرینی12

باعث ارتقا عملکرد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری بیشتر

رفتار کارآفرینی یک مهارت عملیاتی شده و ترکیبی از

در نوآوری فناوری میشود که خود باعث تقویت بازخورد

مهارتها و خصویات فردی است که در دههای اخیر بشدت

میشود .در نتیجه نوآوریهای فناورانه نیروی محرکهای

مورد توجه قرار گرفته است(گنجعلی و مجد .)1399 ،توسعه

برای تقویت توسعه تکنولوژی ،توسعه کسب و کار جدید و

جهتگیری کارآفرینانه موجب میشود افراد بیش از پیش

مزیتهای اقتصادی است .اما چنین سیستم بازخوردی به

فعالیتهای مبتنی بر دانش را انجام دهند .بنابراین از اهمیت

طور خودکار خود را حفظ نمیکند ،زیرا آن استراتژی

باالیی در شرکتها برخوردار است و یکی از راههای

سازمانی هدایت شده توسط تفکر استراتژیک مدیران است

دستیابی به مزیت رقابتی است(پیرایش و همکاران .)1397 ،

که کلید توسعه پایدار یک اکوسیستم است .بنابراین ،این

بطور کلی جهتگیری کارآفرینانه به جهتگیری

مطالعه پنجمین متغیر مفهومی را به آن اضافه میکند:

استراتژیک سازمان که جنبههای کارآفرینی ویژهای را در

گرایش استراتژیک که هدف آن در مفاهیم سازمانی

سبکهای تصمیمگیری مانند ریسکپذیری ،نوآوری و

مختلف ،از جمله نوآوری(فرحناک و همکاران،)1396 ،

پیشگامی را در بر میگیرد ،اشاره میکند(نادری و همکاران،

ریسک پذیری (باتاچاریا و همکاران ،)2019 ،10تغییر

 .)1394شرکت را قادر میسازد تا همواره فرصتهایی را

دیجیتالی

برای نوآوری در یک محیط نامشخص جستجو کند(یانگ

سازمانی(توکلی

و

همکاران،

،)1394

شدن(فیالتووا و همکاران ،)2020 ،توسعه محصول
جدید(امامی صالحی و همکاران ،)1396 ،گرایش بازار،
گرایش تعاملی و جهت گیری کارآفرینی آمدهاست.

گرایش

تعاملی13

بازاریابی تعاملی هنر کسب و کار امروز و تمرکز همه جانبه

مفاهیم گرایش بازار ،گرایش تعاملی و جهت
گیری کارآفرینی
گرایش بازار

و ران.)2019 ،

بر مشتریان در سراسر سازمان (سرخانلو و موسوی )1398،و
نشانه اثربخشی تعامل بین شرکت و مشتریان است .این
ارتباط براساس مدلهایی بدست میآید که براساس دانش

11

گرایش بازار شامل پیاده سازی مفاهیم بازار مانند فرایند
تولید هوش بازار(فاریابی و همکاران ،)1390 ،منتشر کردن
و پاسخگویی به مشتری)مصلی نژاد و همکاران)1395 ،
است .از این رو ابتدا اطالعات مربوط به مشتری جمع آوری
و تجزیه تحلیل میشود سپس به همه بخشهای شرکت

جمعآوری شده از ترجیحات و نیازها و خواستههای
مشتریان است(یانگ و ران .)2019 ،پس این مدل تعاملی
فرصتهایی را برای شرکت فراهم میآورد تا برای مشتری
ارزشی فراتر از رقبا خلق کند .به این دلیل منافع شرکت
افزایش مییابد .این گرایش با مولفههایی مانند ارتباط فعال
با مشتری(وهاب زاده و همکاران ،)1397 ،مشارکت و تعامل
شناخته میشود(وانگ  .)2021،در ادامه تفاوتهای بین

Bhattacharya et al
Market Orientation

10
11

Entrepreneurial orientation
Interactive orientation

12
13
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اکوسیستمهای نوآوری در تجارت مبتنی بر فناوری
شماره صفحه مقاله1-15:

گرایشهای کارآفرینی ،بازار و تعاملی در جدول  1نشان
داده شده است.
جدول  -1تفاوت بین گرایشهای کارآفرینی ،بازار و تعاملی
گرایش
مفهوم
مفهومسازی

فلسفه کسب و
کار
استراتژی

رفتار

تعاملی
مشتری
ایمان(اعتقاد)سازمانها به مشتریان،
قابلیت پاسخگویی تعاملی و مدیریت
ارزش مشتری
با مشتری
توسعه قابلیتهای عالی
برای جذب ،حفظ و همکاری
با مشتریان گرانقدر
ارزش ایجاد همکاری با هر مشتری
حل مشکالت با مشتریان
ارتباط بیشتر دو طرفه

استوار است اما هر یک به شیوه متفاوتی موجب خلق
ارزش 14و ارزش آفرینی(افرند خلیل آباد و همکاران،
 )1399برای مشتری و شرکت میشوند .در تحقیقات پیشین
رابطه بین گرایش بازار و جهتگیری کارافرینی بشدت
مورد بحث قرار گرفته است .اما این مطالعه بر نقش
استراتژیک سه جهتگیری گرایش بازار ،جهتگیری
کارآفرینی و گرایش تعاملی در اکوسیستم نوآوری متمرکز
است .بر این اساس رابطه بین جهتگیری استراتژیک و
عملکرد شرکتها(در ایران) را در یک زمینه کامل بررسی
میکند.

توسعه قابلیتهای بهتر از
توسعه قابلیتهای برتر
ایجاد ،کشف و تصرف
برای رضایت رقبا
فرصتهایی نسبت به فرصتهای
مشتریان ،از جمله بهتر
موجود رقبا
محصوالت و خدمات
مشارکت در فعالیتهای خالقانه از
انتقال ارزش خوب مشتری
طریق نوآوری محصول جدید
ارتباطات عمدتا یک طرفه است
رهبر فناوری
معرفی محصوالت جدید یا
خدمات برای نیازهای آینده
زودتر از رقبا
فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

اگر چه تمرکز گرایش بازار و گرایش تعاملی بر مشتری

بازار
بازاریابی
جمعآوری ،تبلیغات و
پاسخگویی اطالعات بازار
توسط بخشهای یک سازمان
برای مشتری

کارآفرینانه
کارآفرین
فرآیند جهتگیری استراتژیک
شرکت که تصمیمگیری را هدایت
میکند
برای ذینفعان

روش شناسی
هدف از این تحقیق ،مطالعه شرکتهای مختلف با
روش موردی چندگانه ،مقایسه و تحلیل آنها است .با
توجه به هدف تحقیق ،سه شرکت پیشرفته از نظر
فناوری در حوزه صنعت مربوط به عنوان نمونه تحقیق
انتخاب شدند .تعداد موارد انتخاب شده برای این
مطالعه از روش آیزنهارت(آیزنهارت )1989 ،15پیروی
میکند که اعتبار تحقیق را بهبود میبخشد .این سه
شرکت در زمینه تحقیق و توسعه محصول/خدمت فعال
هستند که خدمات و عملکرد بازارقابل توجهی عرضه
میکنند .عالوه بر این ،آنها تماس شخصی قوی برای
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اکوسیستمهای نوآوری در تجارت مبتنی بر فناوری
شماره صفحه مقاله1-15:

کسب اطالعات متنوع و واقعی دارند .بنابراین ،این

رابطه بین جهتگیری استراتژیک و مولفههای مربوط

مطالعه فرآیندهای پویایی مدلهای ابتکاری و توسعه

را برای ساختن یک مدل نظری ارائه میشود.

بازار از سه مورد را توصیف و تعیین میکند .در ادامه
جدول  -2اطالعات مربوط به شرکتها
شرکت
زمان تاسیس
کاال/خدمات

حوزه فعالیت
اساس
فروش)

فروش(سیستم

آشیانه ققنوس ایرانیان
1397
آموزش ،طراحی و ساخت و
تولید پهپادهای غیر نظامی
با کاربرد غیر نظامی
مهندسی هوافضا و پهپاد

خرید و فروش سهام

 B2gو b2bو b2c

 B2bو b2c

آشیانه ققنوس ایرانیان
شرکت آشیانه ققنوس ایرانیان از سال  1397با هدف
فعالیت در حوزه مهندسی هوافضا تاسیس شد .موضوع
فعالیت شرکت ،آموزش و برگزاری کالسها و
کارگاههای آموزشی در صنعت هوافضا و پهپاد 16و
تولید پهپادهای غیر نظامی جهت استفاده در
کشاورزی ،نقشه برداری و فیلم برداری است.

ارزش آفرینان میالد
1393
ارائه خدمات مربوط به
خرید و فروش سهام

فیدار فن فالت شرق
1365
تولید و عرضه قطعات
جرثقیل /لودر و
تجهیزات مربوط
تجهیزات
تولید
راهسازی
B2b

خدمات ،اخذ تسهیالت مالی و اعتباری و مشارکت
مدنی و حقوقی ،اقدام به داد و ستد در صنایع مختلف
اعم از فوالد و آهن و حوزههای مرتبط با آنها ،اقدام به
کلیه عملیات بازرگانی مجاز اعم از داخل و خارج
کشور (صادرات و واردات) اقدام به کلیه عملیات
عمرانی و مستحدثات ساختمانی ،ابنیه و راهسازی،
مبادرت به کلیه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای
تحقق موضوع شرکت ضرورت و یا مناسبت داشته

ارزش آفرینان میالد

باشد ،خرید سهام شرکتهای دیگر برای شرکت و

شرکت ارزش آفرینان میالد در سال  1393با هدف

مشارکت مدنی با اشخاص حقیقی و حقوقی ،اخذ

فعالیت در بازار سرمایه و خرید و فروش سهام

اعطای نمایندگی در خصوص فعالیتهای مرتبط در

شرکتهای بورسی و مدیریت و سبدگردانی سهام

داخل کشور و انجام هرگونه معامالت و فعالیتهایی

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد تاسیس

که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط

شد .موضوع فعالیت شرکت ،مشاوره فنی و اقتصادی و

باشد ،است.

مطالعات بازار و امکان سنجی پروژهها در حوزه

فیدار فن فالت شرق

صنعت ،تجارت و خدمات ،بازاریابی غیر هرمی و غیر
شبکهای پروژههای مرتبط با صنعت ،تجارت و
 16مخفف عبارت" پرنده هدایت پذیر از دور" است

این مجموعه از سال 1365با اجرای پروژههای عمرانی
فعالیت حرفهای خود را آغاز و در گامهای بعدی با
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اکوسیستمهای نوآوری در تجارت مبتنی بر فناوری
شماره صفحه مقاله1-15:

خرید و تجهیز کارخانههای متعدد و ثبت شرکتهای

شرکت ،کاوش در تاریخچه و وضعیت فعلی توسعه

زیرمجموعه به یکی از هلدینگهای معتبر و با تجربه

شرکت( )2رابطه بین نوآوری در فناوری و توسعه بازار

در زمینه اجرای پروژههای کالن شهری – صنعتی –

و عملکرد بازار ( )3جهتگیری استراتژیک شرکتها

راهسازی و تولید کننده قطعات ماشین آالت راهسازی

است .برای اعتبار دادهها از معیار اعتبار تحقیق کیفی

تبدیل شد.

لینکلن و گوبا )1985(17و سهسویه سازی استفاده شده
است.

جمع آوری و تحلیل دادهها

سپس ،با توجه به اصول پیشنهادی بوگدم و

جمعآوری دادهها در این تحقیق با روش

بی ،)2006(18دادهها با تمرکز بر بازسازی گفتگو

میدانی(مصاحبه) و روش کتابخانهای( دادههای ثانویه

رونویسی میشوند ،شرح محیطهای خارجی و ارائه

شامل گزارشهای خبری و وب سایتهای رسمی این

رویدادهایی که به دنبال آن کدگذاری و تحلیل و

سه شرکت) انجام شده است .مصاحبه با  4نفر از

بررسی میشوند .در طول مصاحبهها و بررسی

مدیران ارشد شرکتهای ذکر شده و با میانگین زمانی

دادههای ثانویه ،این مطالعه از کدگذاری باز برای

 60دقیقه صورت گرفته است .سواالت مصاحبه

جمعآوری نظرات پاسخ دهندگان استفاده کرد.

بصورت باز و شامل سه نوع) : (1تاریخچه تجارت

جدول  -3اطالعات مربوط به مصاحبهها

مصاحبه

تصمیمگیرندگان

مدیرارشد/مدیرعامل

4

دادههای ثانویه

کتاب/مقالههایتخصصی

وبسایت شرکت

اخبار

یافتهها

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

روشجمعآوریدادهها

طبقهبندی

موقعیت

تعداد

مدت
زمان
60
دقیقه
منابع
کنفراس

تجارت جدید و رقابت از خوشههای صنعتی ،در نهایت
منجر به افزایش عملکرد اقتصادی میشود؛ این چرخه

هدف از انجام این تحقیق ،مطالعه اکوسیستم نوآوری

به نیروی محرکه نوآوری در فناوری تبدیل میشود و

در سه شرکت فعال در ایران است .که روند توسعه

یک چرخه مثبت را ایجاد میکند .مطالعه سه مورد در

کسب و کار و جهتگیری استراتژیک متفاوت آنها

این تحقیق نشان داده شده است که مسیر توسعه

جهت تقویت اکوسیستم نوآوری را توصیف میکند.

ابتکاری آنها مشابه است و از مسیری همانند شکل زیر

شرح اکوسیستم نوآوری

پیروی میکند.

اکوسیستمهای نوآوری مدعی هستند که سرمایه
گذاری در نوآوریهای فناورانه ،و به دنبال آن ،توسعه
Lincoln, Guba

17

Bogdan,. Biklen
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آهن و فوالد میالد تاسیس شد .در حال حاضر تمرکز
این شرکت بر خرید و فروش سهام است.
فیدار فن فالت شرق ابتدا با مشارکت در پروژههای عمرانی
شهری کار خود را آغاز کرد .سپس با خرید تجهیزات مبتنی
بر فناوری روز ،به شرکتی نوآور در زمینه اجرا و طراحی
پروژههای شهری تبدیل شد .بتدریج با فراهم سازی این زیر
ساخت در مجموعه ،به تولید نوآورانه تجهیزات و قطعات
شکل  -1مدل اکوسیستم نوآوری
شرکت آشیانه ققنوس ایرانیان ابتدا با تولید بستههای
آموزشی مهندسی هوا فضا فعالیت خود را آغاز کرد.
به عبارت بهتر تولید بستههای آموزشی ،فناوری اصلی
این شرکت بود .با استفاده از این فناوری به تولید
بستههای آموزشی پرداخت .سپس با استفاده از تجربه
تولید بستههای آموزشی به آموزش تخصصی و
برگزاری دورههای کاربردی در حوزه ساخت
پهپادهای غیر نظامی و توسعه این فناوری در بخشهای
تصویر برداری ،کشاورزی ،نقشه برداری و سنجش از
دور پرداختند .در حال حاضر تمرکز عمده این شرکت
آموزش و برگزاری کالسها و آموزش خلبانی پهپاد
است .عالوه بر آن به تولید سفارشی پهپادهای غیر

ماشین آالت راهسازی تبدیل شده است.
اکوسیستم های نوآوری مدعی هستند که نوآوری فناورانه
تأثیر مثبتی بر توسعه کسب و کار جدید خواهد گذاشت؛ با
این حال ،این مطالعه نشان میدهد که نوآوری در فناوری
برای اولین بار باعث توسعه محصوالت جدید ،سپس تولید
کسب و کار جدید و در نهایت ،به توسعه بازارهای جدید
میانجامد .این خط سیر در سه شرکت مورد مطالعه در این
تحقیق مشاهده میشود .مثال در شرکت آشیانه ققنوس
ایرانیان با تحقیق و توسعه در فناوری پهپاد ،موفق به تولید
انواع پهپاد با مصارف غیر نظامی در ایران شد .به این دلیل از
طرف سازمان فضایی ایران ،معاونت علمی فناوری ریاست
جمهوری ،سازمان هواپیمایی کشوری مجوز و تاییدیههایی
را دریافت کردند .از آن پس شرکت محصوالت جدید بر

نظامی در صنایع غیر نظامی نیز میپردازد.

پایه فناوری نوآورانه خود را بصورت محصوالت سفارشی

شرکت بازگانی آهن و فوالد میالد با توجه به رسالت

به بازار معرفی و عرضه کرد .مشابه این فرایند در شرکت

اصلی خود که همان حفظ منافع سهامدارن است و به

فیدار فن فالت شرق نیز رخ داده است .این شرکت با

منظور بهرهمندی از تمامی پتانسیلهای موجود در

بهرهمندی از تیم تحقیق و توسعه قوی و با تمرکز بر خالقیت

فضای کسب و کار به منظور کسب سود اقدام به

و سرمایه گذاری بر فناوریهای نوآورانه موفق به طراحی و

تاسیس و راه اندازی شرکتهای زیر مجموعه در

ساخت قطعات تجهیزات راهسازی در ایران شده است .به

حوزه بازار سرمایه و سهام نموده است .شرکت ارزش

دلیل این نوآوری خالق ،شرکت در نمایشگاه بین الملی

آفرینان میالد در سال  1393با هدف فعالیت در بازار

صنعت ،معدن و فلزات که در سال  1396در مشهد برگزار

سرمایه و خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی و

شد ،گواهینامه نوآورترین شرکت را کسب کرده است.

مدیریت و سبدگردانی سهام شرکت توسعه بازرگانی

شرکت ارزش آفرینان میالد نیز با استفاده از کارگروه تحلیل
سهام ،کار خرید و فروش سهام را آغاز کرد و در ادامه با
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شماره صفحه مقاله1-15:

استفاده از فناوری نوین در تحلیل بازارهای مالی و سرمایهای

مقیاسها و کاربردهای گوناگون عرضه میشوند .موارد

و بهره مندی از گروه تحقیق و توسعه قوی توانست در بازار

اشاره شده مولفههایی هستند که تاکنون در بازار صنعت

مالی ایران به عنوان شرکتی سودآور شناخته شود.

پهپاد مورد توجه قرار نگرفته بود و به عنوان ارزش

نقش گرایش کارآفرینی در اکوسیستم نوآوری:
شرکت آشیانه ققنوس ایرانیان
فلسفه تجارت شرکت آشیانه ققنوس ایرانیان کارآفرینی

پیشنهادی و مزیت رقابتی شرکت در نظر گرفته میشود.
جدول  -4کدهای بدست آمده از گرایش کارآفرینی
عوامل تحلیل
نوآوری

است .چنین تفکری تأثیر مثبت بر سرمایه گذاری
شرکت در نوآوری در فناوری ،و توسعه محصوالت
جدید دارد و باعث ترویج آن میشود ،که در شکل 2
نشان داده شده است.

فعال بودن
ریسک پذیری

کد
خلق کاربردهای جدید
برای پهپاد
تنوع در آموزش
توسعه محصول
براساس کاربرد آن
گسترش حوزه فعالیت
آموزش مداوم نیروها
ورود به بازار جدید
تغییر در سیستم
کارمندیابی
تمرکز بر نیچ مارکت

شرکت فیدار فن فالت شرق
شکل  -2اکوسیستم نواوری در گرایش کارافرینانه

فلسفه تجارت در شرکت فیدار فن فالت شرق جهتگیری

از نظر انگیزه نوآوری ،بخش عمده منابع انسانی شرکت

گرایش تعاملی و تاثیر مثبت آن بر تقویت تولید محصول

براساس گرایش به تحقیق و توسعه ،طراحی و مهندسی

جدید را مشخص میکند.

ساخت اختصاص یافتهاند .به این دلیل شرکت تعداد
زیادی جوایز و حق ثبت اختراع جدید در داخل کشور
کسب کرده است که نشان میدهد که این شرکت در
تالش برای رقابت با تولیدکنندگان عمده جهانی است.
ابتکار شرکت از تفکری که پشت طراحی محصوالتش
است؛ قابل مشاهده است زیرا با توجه به نیاز مصرف
کننده و بصورت سفارشی با توجه به نیازهای ویژه هر
مصرف کننده تولید و عرضه میشود .بنابراین در

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

نقش گرایش تعاملی در اکوسیستم نوآوری:

چگونگی توانمندسازی جهتگیری استراتژیک برای
اکوسیستمهای نوآوری در تجارت مبتنی بر فناوری
شماره صفحه مقاله1-15:

تعامل

مدیریت ارزش
مشتری

نیازسنجی بازار با
استفاده از ارتباط دو
طرفه با مشتری
توسعه سیستم کنترل
کیفیت
ارائه محصول و
خدمت با کیفیت باال

نقش گرایش به بازار در اکوسیستم نوآوری :
شرکت ارزش آفرینان میالد
شکل  -3اکوسیستم نوآوری در گرایش تعاملی

فلسفه تجارت در این شرکت مبتنی بر گرایش به بازار است
چنین تفکری تاثیر مثبت بر گسترش بازار شرکت دارد.

با توجه به این جهتگیری فرعی در اکوسیستم نوآوری،
شرکت مشتریان فردی را به عنوان واحد تفکیک شده در
بازار در نظر میگیرد .بنابراین شرکت میتواند خدمات
سفارشی در اندازههای مختلف یا تخصص ،برای نیازهای
مختلف مشتری ایجاد کند .با در نظر گرفتن پاسخگویی
تعاملی ،شرکت در تمام مراحل اجرای پروژهها با
کارفرمایان ارتباط موثر برقرار میکند که باعث توسعه
موفقیت آمیز کسب و کار میشود.
جدول  -5کدهای بدست آمده از گرایش تعاملی
عوامل تجزیه تحلیل
مفهوم مشتری

کد
سفارشی سازی
محصول و خدمات
براساس نیاز مشتری و
پروژه
جلسات منظم دورهای
با مشتری

قابلیت پاسخگویی

پاسخگویی توسط
مهندسان پروژه و فنی
تماسهای منظم با
مشتری

شکل  -5اکوسیستم نوآوری در گرایش بازار
شرکت با توجه به جهتگیری بازار ،اطالعات بازار را از
طریق تحقیقات بازار ،انجمنهای مالی و سرمایه گذاری ملی
و بین المللی ،مقاالت و نشریات تخصصی و اتاقهای
بازرگانی صنعتی بدست میآورد .بنابراین شرکت میتواند
اطالعات شناخته شده از رقبای خود را بدست آورد .پس
براحتی میتوانند رفتار بازار را پیش بینی و پاسخی مناسب
به آن بدهد .با توجه به این موارد شرکت توانسته در سال
 1399سودی بالغ بر  60میلیارد تومان را کسب کند.
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شماره صفحه مقاله1-15:

جدول  -6کدهای بدست آمده از گرایش بازار
عوامل تجزیه
تحلیل
ساختن هوش
بازار19

انتشار هوش بازار

پاسخگویی به
هوش بازار

داشت و ارتباطات دو طرفه بیشتر ،که تأثیر تقویت کننده
مثبت در توسعه محصوالت جدید و مشاغل جدید را ایجاد

کد

میکند .جهتگیری تعامل نشان دهنده اعتقاد به مشتریان،
ایجاد ارزش مشترک با مشتریان و تعامل با مشتریان برای حل

پایش مداوم بازار
پایش رفتار مصرفکننده
و عرضه کننده
مطالعه روزانه سایتها و
خبرگزاریهای اقتصادی
و مالی
همکاری بین صنعتی
همکاری با موسسات
مالی/کارگزاریها
فعالیت با شرکت مادر
رصد رفتار مشتری و
ثبت تجربیات آنها و
یافتن مدل خرید و
فروش مشتری

مشترک مشکالت مشتری است .بنابراین ،جهتگیری بازار
تأثیر تقویت کننده مثبتی بر تولید محصوالت جدید و
مشاغل ،و همچنین نوآوری در فناوری دارد .گرایش
کارآفرینی فعالیتهای اکتشافی شرکتها را(اسفندیاری و
نائینی )1369 ،افزایش خواهد داد .چنین جهتگیری بر
روند استراتژیک تصمیم گیری و فلسفه تجارت ذینفعان
تأکید دارد .همچنین به ریسکپذیری سرمایه گذاری در
منابع و محیطهای ناشناخته ،یا معرفی محصوالت  /خدمات
جدید به نیازهای آینده مشتریان اهمیت میدهد ،در نتیجه،
تأثیر تقویت کننده مثبتی بر نوآوری در فناوری و سرمایه
گذاری در نوآوری فناوری ایجاد میکند.
بعالوه از این پژوهش این طور دریافت میشود که

بحث و جمع بندی

توسعه مشاغل جدید باید به مراحلی تقسیم

تحقیق حاضر با هدف مشاهده تاثیر جهتگیریهای
شرکتها صورت گرفته است .به این منظور سه شرکت
نوآور در سه حوزه مختلف انتخاب شدند .بررسی سه
شرکت مشخص کرد که جهتگیری استراتژیک در
اکوسیستم نوآوری از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت
است .نتایج مطالعه نشان میدهد که جهتگیری بازار،
جهتگیری تعاملی ،و گرایش کارآفرینی میتواند یک
حلقه تقویت کننده مثبت در اکوسیستم نوآوری کلی ایجاد
کند .به طور دقیقتر ،هنگامی که یک سازمان جهتگیری
بازار دارد ،به این معنی است که سازمان دارای هوش بازار

جدید ،توسعه بازارجدید و اندازه بازار .توسعه
فناوریهای نوآورانه بر محصوالت و مشاغل
جدید اثری مثبت دارد .زمانی توسعه کامل میشود
که توسعه در محصول جدید مشاهده شود .توسعه
در کسب و کار جدید باید با جمع آوری اطالعات
در مورد مشتریان و رقبا در بازار انجام شود در این
صورت محصوالت و خدمات میتوانند به شکل
موثرثر نیازهای مشتری را برآورده کنند ،که
موجب شروع توسعه برای یک بازار جدید
میشود.

است و به آن پاسخ میدهد(خوش طینت و شاه آبادی،

به طور خالصه ،این مطالعه به توسعه مبانی نظری

 .)1397چنین پاسخی ارزشی برتر برای مشتری خواهد

مربوط به نقش توانمندسازی جهتگیری

Market intelligence
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شود(یانگ و ران  )2019،مانند توسعه محصول
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شماره صفحه مقاله1-15:

استراتژیک در ادبیات اکوسیستم نوآوری با توسعه

مطالعه موردی تاثیر توانمندسازی جهتگیری

و آزمایش تجربی یک چارچوب نظری با تفکر

استراتژیک در متغیرهایی مانند تاثیر هوش بازاریابی

سیستمی کمک میکند.

و قابلیتهای بازاریابی در فروش صنعت و عملکرد

پیشنهاد به پژوهشگران آتی
بطور کلی درک چگونگی توانمندسازی
جهتگیریهای استراتژیک برای تحت تاثیر قرار
دادن اکوسیستم نوآوری یک کسب و کار اهمیتی
اساسی دارد .در این تحقیق سعی شد علیرغم

اقتصادی در یک شرکت منتخب با استفاده از
چارچوب نظری ارائه شده ،بررسی و ارزیابی شود.
تحقیق حاضر بصورت کمی و بمنظور ارزیابی
چارچوب نظری ارائه شده ،در سایر حوزههای
صنعت نیز انجام شود.

محدودیتهای پژوهش به آن پرداخته شود .با

پژوهشی کیفی در یک حوزه صنعتی مشخص اجرا

توجه به چارچوب نظری ارائه شده ،برای اجرای

شده و نتایج آن با تحقیق فعلی مقایسه شود.

تحقیقات آتی پیشنهاد میشود:
منابع
منابع فارسی
اسفندیاری ،زینب ،.و نائیجی ،محمد جواد.

امینی ,علیرضا ,خسروی نژاد ,علی اکبر,

( .)1396تاثیر گرایش کارآفرینانه و گرایش

روحانی ,شادی .)1393( .اثر نوآوری در ارتقای

بازار بر موفقیت توسعه محصول جدید در

بهرهوری کل عوامل تولید :مطالعه موردی

شرکت های دانش بنیان :نقش میانجی کنترل

کشورهای منتخب درحالتوسعه با درآمد

های داخلی .رشد فناوری.7-1 ,) 52(13 ,

متوسط .پژوهشنامه اقتصادی, 14(54), 175-

اسالمی خواه زهرا,محمودی ادریس,درزیان

212.

عزیزی عبدالهادی( .)1395بررسی تاثیر

پیرایش ،ر ،.و امیری ،و ،.و جعفری ،م ،.و ایمانی

قابلیتهای بازاریابی بر کسب مزیت رقابتی از

برندق ،م .)1399( .بررسی تأثیر کارآفرینی

طریق استراتژیهای نوآورانه پایداری در

سازمانی و جهت گیری کارآفرینی بر عملکرد

شرکتهای صنعتی .کنفرانس بین المللی مدیریت

سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی استراتژیک

و اقتصاد در قرن  .21تهران .دوره .2

در شرکت های صنعتی استان زنجان .مدیریت

امامی صالح ,کوروش ,حسینی ,مریم ,عسگری ,الهه,

بهره وری (فراسوی مدیریت)-23 ,) 52(14 ,

دهقان نجمآبادی ,عامر .)1396( .تاثیر جهتگیری
استراتژیک بر عملکرد توسعه محصول جدید .فصلنامه
مدیریت توسعه و تحول(, 1396ویژهنامه).116-107 ,

.45
توکلی ,غالمرضا ,رمضان ,مجید ,معیا ,عباس.)1394( .

تحلیل رابطه ظرفیت تغییر سازمانی و تفکر
استراتژیک .مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) ,

24(77), 153-169

12

چگونگی توانمندسازی جهتگیری استراتژیک برای
اکوسیستمهای نوآوری در تجارت مبتنی بر فناوری
شماره صفحه مقاله1-15:

جامی پور مونا ،جعفری سیدمحمدباقر ،نجفی

تابستان  , 1393دوره  , 20شماره  ; 54از صفحه

نادیا( .)1399چارچوب عوامل موفقیت پیاده

 9تا صفحه . 35

سازی نوآوری باز با استفاده از رویکرد

زارعی متین ,حسن ,جام پر از می ,مونا ,یزدانی ,حمید

فراترکیب .مدیریت توسعه فناوری .تابستان

رضا ,بیریایی ,هانیه سادات .)1389( .بررسی رابطه بین

 , 1399دوره  , 8شماره  ; 2از صفحه  77تا

گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با

صفحه . 115

استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن .مدیریت

حقیقی نسب ,منیژه ,پازری ,محسن ,عدالتیان

بازرگانی, 2(4), -.

شهریاری ,جمشید .)1399( .طراحی شبکه ایجاد ارزش

طهوری حمیدرضا ،طباطباییان سیدحبیب اله،

مشترک مبتنی بر نوآوری در اکوسیستم کارآفرینی

فرد

فناوری .فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی ,
13(4), 541-560

تقوا

محمدرضا،

تقوی

سیدمحمدتقی( .)1397تحلیلی بر اکوسیستم
نوآوری واکسن های انسانی در ایران .زیست

خوش طینت ،ب ،.و شاه آبادی ،ا .)1397( .تأثیر

فناوری .تابستان  , 1397دوره  , 9شماره  ; 3از

هوش بازاریابی و هوش کسب و کار بر کسب

صفحه  369تا صفحه . 384

مزیت رقابتی در صنعت توزیع دارو با در
نظرداشتن نقش تعدیلگر هوش رقابتی.
راهبردهای بازرگانی( 25 ,دوره جدید)(,) 11
.133-120
خدایی سرخانلو ،جابر و موسوی ،سیدسیامک و

ابوالحسنی فرد ،مینا، )1398(،بازاریابی تعاملی،
دومین کنفرانس بین المللی

عباسی آقا ملکی ,حامد ,عبدلی ,قهرمان,

سوری ,علی ,ابراهیمی ,محسن .)1399( .تاثیر
نوآوری برسهم بازار شرکت های داروسازی
بورس اوراق بهادار .اقتصاد مالی, 14(50), 23-

38.
غفاری ،محمد و شهبازی ،علی .)1398(،مروری
بر مفهوم تجربه مشتری و ابعاد آن در صنعت

هزاره سوم،تهران،

پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در
ایران،تهران.

پاسبانی ,محمد .)1399( .ایجاد اکوسیستم
نواوری در بخش سالمت با رویکرد پویایی
شناسی سیستم .آینده پژوهی مدیریت ,

31شماره ( 2پیاپی .)121
دهدشتی شاهرخ زهره ،بیابانی حسن(.)1393

مدل جهت گیر استراتژیک شرکت با استفاده از
تکنیک دلفی .پژوهش های مدیریت راهبردی.

فرحناک ،مهدی و سیم خواه ،مسعود و کیانی،

کیومرث .)1396(،بررسی جهت گیری
استراتژیک کسب و کار بر عملکرد سازمان در
زمینه رشد فناورانه (مورد مطالعه هولدینگ
توربوکمپرسور نفت) ،سومین کنفرانس علوم
مدیریتی ایران (با رویکرد نوآوری.
فاریابی محمد ،جاللی کلده علیرضا ،نیک

بخت فاطمه( .)1390بررسی تاثیر ویژگی های
فردی بر ایجاد هوش بازاریابی در سازمان (مورد
مطالعه :مراکز علمی و شرکت های تولیدی و
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مدیریت،حسابداری ،اقتصاد و بانکداری در

گردشگری ،پنجمین کنفرانس بین المللی

دباغ افروز ,رزیتا ,بافنده زنده ,علی رضا,
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خدماتی شهر تهران) .تحقیقات بازاریابی نوین.

نادری نادر,خوش مرام مژگان,شیری نعمت اله( .)1394

بهار  , 1390دوره  , 1شماره  ; 1از صفحه 71

تاثیر جهت گیری کارآفرینانه بر مدیریت دانش در میان

تا صفحه . 100

کارشناسان ترویج کشاورزی شهرستان کرمانشاه.

قره باشلونی ،راضیه و سلیمان زاده،

مهدی،1393،بررسی رابطه نوآوری سازمانی و

کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تاکید بر فناوری های
نوین .دوره .1

عملکرد کسب وکار از طریق یادگیری

وهاب زاده ,فهیمه ,عالی ,صمد ,بافنده زنده,

سازمانی ،اولین همایش ملی الکترونیکی

علیرضا ,تقی زاده ,هوشنگ .)1399( .تأثیر مدل

دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و

های رابطه ای بر ارزش مشارکت مشتری:

حسابداری،تهران،

شواهدی از صنعت هلتداری .مطالعات مدیریت

کاظم الماسی،رضا( .)1397ارزیابی مدیریت
تجربه مشتری در ارتباط با صنعت لوازم
خانگی.کنفرانس ملی الگوهای نوین در

گردشگری .دوره  ،15شماره  ، 49بهار ، ،1399
صفحه .291-255
منابع التین

مدیریت و کسب و کار.دانشگاه تهران دوره 1.
گنجعلی ,زکیه ,باقری مجد ,روح اله .)1399( .تاثیر

Allyn and Bacon: Boston, MA, USA,
2006

گری قصد کارآفرینی در دانشجویان تحصیالت

& Amin, Z. S., Hossein, I. S.,
Mohammadreza,
M.
(2021).
Introducing a new market-based
system using game theory approach
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How to Empower Strategic Orientation for Innovation Ecosystems in
Technology-Based Business (in Iran)
Hussein Rahman Seresht20, Seyed Somaye Ghorbi21
Abstract:
Today, technology is a way to advance and implement strategy in businesses. Because it
stimulates the company to innovate and grow continuously. Given the competitive environment
of today's businesses, it is essential to pay attention to it. Therefore, this study was conducted
to investigate how to enable strategic orientation in innovation-based ecosystems in technologybased business in Iran to provide a suitable theoretical and practical framework for businesses.
The research community consists of companies active in the aerospace, stock and parts
industries. For this reason, three companies in the three mentioned areas have been selected and
examined by multiple case study with Eisenhardt method. The results show that market
orientation, interactive and entrepreneurial orientation strengthen the innovation ecosystem. In
addition, strengthening the innovation ecosystem in each of the areas studied in this research,
leads to business development and market expansion. Therefore, this research proposes a
strategic framework for transforming innovation into market performance.
Keywords: Innovation Ecosystem, Market Orientation, Entrepreneurial Orientation, Interactive
Orientation
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