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 چکیده
 

در حل  یعامل تواندیم ،ییروستا یهایتعاون ویژهبهو  هایدر تعاون یو توسعه و نوآور قیساختار مناسب تحق کی نییتب
در  ینوآور یپژوهش ارائه الگو نیاساس، هدف ا نیها باشد. بر اشرکت نیا یابیو بازار یفن یهایتوانمند یمشکالت و ارتقا

شده دنبال  ییاستقرا کردیو با رو ختهیآم ،یمطالعه کاربرد کیدستباف بوده که در قالب  فرش یهایو توسعه در تعاون قیتحق ندیفرآ
 شدهستفادهاو مصاحبه با خبرگان  کیستماتیرور ساز م ندیفرآ نیا نفعانینوآورانه و ذ یازهاین یی. در مرحله اول جهت شناسااست

هر  تیاهم رنهایتدو توسعه و  قینوآورانه، مراحل تحق یازهای، نیاشبکه لیتحل ندیفرآ یساختار سلسله مراتب لیو سپس با تشک
 نییتع ن،یبدتر-نیرو بهت متلید یهاکیشبکه و به کمک تکن سیسوپر ماتر لیو توسعه با تشک قیتحق ندیدر فرآ نفعانیاز ذ کی

و با استفاده از  شدهگرفته در نظر یاهمنابع داد عنوانبه هایتعاون نیخبرگان و فعاالن ا یجامعه آمار لیتحل نی. در اگردیده است
 ددهینشان م هاافتهیاند. مشارکت داشته هاتیاولو نییو تع وزن دهینفر در  21و  ازهاین نیینفر در تع 16و هدفمند  یروش قضاوت

 هایتعاون نیا وآورانهن یازهایرا در ن تیاولو نیشتریو سبز ب داریپا دیو تول یکار یندهایمحصوالت، فرآ د،یتول یدر فناور ینوآور
 دیله تولکه در مرح رادارند تیاهم نیشتریو توسعه ب قیتحق ندیدر فرآ یابیپژوهش و بازار ،یتجار دیمراحل تول نیدارند. همچن

سعه و و تو قیها، مراکز تحقدانشگاه ازجمله یقاتیتحق یدر مرحله پژوهش، واحدها ان،یو مشتر کنندگاننیتأم ان،یحام ،یتجار
 دارند. یشتریب تیاهم انیمشتر یابیو در مرحله بازار هاهشکدهپژو

 روستا ،یابیبازار ،یسازیتجار ،ایده یابیپژوهش،  :یدیکل هایواژه
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 مقدمه
ا در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع بر کسی پوشیده هبدیل تعاونیامروزه نقش بی

 کیفیت بهبود توجهی که درقابل فعالیت و سهم تنوع دلیل به هاتعاونی درواقعنیست. 
 اندشدهتبدیل ایتوسعه هایسیاست در محور مهم یک به ها دارند،افراد و گروه زندگی

(Şavga., 2020تعاونی یک گروه خودمختار و خودگردا .) ن از افرادی است که داوطلبانه
نیازها و آرزوهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گرد هم آمده و با  تأمینبرای 

سال پیش در  200های مدرن تقریباً شوند. توسعه تعاونیرعایت اصل مساوات اداره می
ی خودکفا و عنوان ابزاراروپای غربی ظهور کرد. از آن زمان به بعد، این نوع از سازمان به

رش و در آن جوامع گست یافتهراهکارآمد برای مدیریت فقر، به سایر کشورهای صنعتی نیز 
میلیون  3، بیش از 1المللی تعاون. طبق گزارش اتحادیه بین(2020et alLuo ,.)پیدا کرد 

هان میلیون نفر در سراسر ج 250میلیارد نفر و اشتغال بیش از  2/1تعاونی با عضویت 
ده درصد از جمعیت  تنهاییبه، 20های کشورهای گروه تعاونی کهطوریبهفعالیت دارند، 

 (.2020اند )ساوگا، شاغل را به خود اختصاص داده

هایی را برای وکار و پویایی بازار و فناوری، چالش، سیر تحول فضای کسبوجودبااین
و نوآوری  2توسعهو تحقیق  هاآنکی از ها ایجاد کرده که یرشد و یا حتی بقای این شرکت

ز طریق ا فناوری منجر به پیشرفت که است حیاتی عنصری و توسعهتحقیق  درواقعاست. 
 خود نوبهبه دانش، ( و این انباشتNdlovu & Inglesi-Lotz., 2020)شده  جدید دانش
 & Ohهد )دمی افزایش محصول فرآیند و در نوآوری طریق از ها راسازمان وریبهره

Takahashi, 2020عنوانبهگذاری در تحقیق و توسعه (. همین امر موجب شده سرمایه 
 رنهایتدیک استراتژی کلیدی برای دستیابی به پتانسیل باالی فناوری و ارتقای نوآوری و 

 (.Zhang & Islam., 2020شود )حفظ رشد سازمان در نظر گرفته 

های فرش دستباف روستایی، اهمیتی تعاونی لهازجمهای تعاونی این موضوع در شرکت
 یخانوارها داریپا شتیمؤثر بر مع یهاتیفعال نیرپاتریاز د یککند. یپیدا می دوچندان

 فرش دستباف است دی، تولهاآن یاقتصاد یهاتیبخش به فعالو تنوع ییروستا
مهم  اقالم از یکیفرش دستباف (. از سوی دیگر 1400لفمجانی، شیری و اصغری)مباشری
دلیل اینکه کشور در این زمینه دارای مزیت نسبی است، کشور بوده و به  یرنفتیصادرات غ

(. 1397ی، میمقی و آبادشاه) باشد داشته یجهان یدر بازارها یتواند حضور بهتریم
                                                                                                                                  
1. International Cooperative Alliance (ICA) 

2. Research & Development (R&D) 
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المللی قدمتی دیرینه دارد و همواره های داخلی و بینجایگاه فرش دستباف ایران در عرصه
ویژه در جامعه روستایی و های اقتصادی بهزاترین فعالیتارزآورترین و اشتغال یکی از

های ، تعاونی1360شود. از اواسط دهه عشایری و حتی برخی نواحی شهری محسوب می
فرش دستباف روستایی با هدایت و حمایت وزارت جهاد سازندگی در مناطق مختلف 

ل در تولید فرش دستباف و حذف سیستم کشور تشکیل شد تا با مشارکت مردم جهت تحو
های گری از این صنعت، فعالیت نموده و با واگذاری کلیه امور شرکتکارمزدی و واسطه

ها ، روند توسعه این تعاونی1373تعاونی فرش دستباف به وزارت جهاد کشاورزی از سال 
هری و تعاونی فرش دستباف ش 1600بیش از  1396تا سال  کهطوریبهتداوم یافت، 

 (.1396 همکاران، و آبادیخاتون)اند روستایی در کشور فعالیت داشته

 است ینوآور و ارزش فرش دستباف، توجه به گاهیحفظ جانیازهای یکی از پیش
از  یتوسعه مداوم محصول و نوآور( و 1394ی، کرمان ییایزاده، عطافر، زکر دینو ،ییطغرا)
(. Bryson & Ronayne., 2014) صنعت استین ابقا و رشد مداوم  یبرا یاتیمات حالزا

های ها در مقایسه با مجموعهها، این شرکتبرخالف توسعه کمّی تعاونی وجودبااین
 Marcosمشکل نوآوری روبرو هستند ) در ایران بلکه در اغلب کشورها، با تنهانهخصوصی، 

Matas, Ruggeri & Ghelfi., 2018ازجملهستباف ( و فقدان نوآوری در صنعت فرش د 
(. در حدی 1399، نصرآبادیو مزروعی یشوندهای پیش روی این صنعت است )چالش

فناوری در این صنعت موجب شده  یا و تولید هایرویه و محصوالت در که ضعف نوآوری
واگذار کند )اتاق  خود را به رقبا جایگاه ناچاربه بازارها، از برخی فرش دستباف ایران در

 (.1396یع، معادن و کشاورزی تهران، بازرگانی، صنا

های تواند در شرکتاین است که چه الگویی می سؤال، مسئلهبا توجه به اهمیت این 
صورت معمول، منظور ارتقای نوآوری به کار گرفته شود؟ بهتعاونی فرش دستباف به

ی سازمان بخشی از ساختار و معمار عنوانبهها و توسعه در سازمان الگوهای سنتی تحقیق
های تعاونی فرش شرکت کهدرحالی(، Lee, Min & Lee., 2016شوند )در نظر گرفته می

م حاک هاآنغیرمتمرکز بوده و ساختارهای غیررسمی بر  صورتبه عمدتاًدستباف کشور 
بنابراین ضروری است از الگوهایی برای ؛ (1396است )باللی، موحدی و نظری کمرودی، 

های موجود باشد. یکی از ها استفاده شود که متناسب با محدودیتنوآوری در این تعاونی
 بزرگ هایشرکت و هادانشگاه فناوری، های مراکزاین الگوها، استفاده از ظرفیت

(Sánchez-Martínez et al., 2020در فرآیند تحقیق و توسعه تعاونی ) .ازآنجاکههاست 

 مدیریت و یافتن برای موردنظر شیوه ست،ا استوار جمعی مبنای کنش بر هاتعاونی طبیعت
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و  زادهعبداله ،زادهفیشر ی،عباسباشد ) جمعی باید نیز نهادها بهبود این باهدف نوآوری
ها و گذاری دانش، زیرساختهای تعاملی در اشتراکاین شبکه .(1397ی، محبوب
های تر پروژهسریع تولید، اتمام هایبه کاهش هزینه منجر توانندمی اغلب های کاری،تجربه

ها و ها و اتحادیهمرتبط با توسعه محصول جدید، افزایش یکپارچگی، عملکرد بهتر گروه
از اهداف تشکیل  نوعیبه( که Arthur & Huntley., 2005شود ) های نوآورانهایجاد قابلیت

 شبکه برتکیههای تعاونی فرش دستباف با شرکت دیگرعبارتبه. بوده استها این تعاونی
توانند کارآمدی فرآیند تحقیق و توسعه خود را ارتباطی با ذینفعان مختلف این عرصه، می

های تعاونی این فرایند الزم است که نیازهای نوآورانه شرکت مؤثرارتقا دهند. برای مدیریت 
تواند بازیگران مهم در تعیین این نیازها می حالنیدرعفرش دستباف شناسایی شوند و 

اما مروری بر مطالعات پیشین نشان می؛ را مشخص کند هاآنوآوری و اولویت شبکه ن
های تعاونی نوآوری و تحقیق و توسعه در شرکت در زمینهدهد که مطالعات محدودی 

ای شبکه صورتبهها را و الگویی که بتواند نوآوری در این شرکت شدهانجامفرش دستباف 
اف مطالعاتی در کنار ضرورت آن، زمینه تعریف و شود. همین شکارتقا دهد، مشاهده نمی

تواند در ارتقای سطح مدیریت نوآوری اجرای این مطالعه شده و این الگوی مشارکتی می
 .باشد موردتوجهطور خاص در صنعت فرش دستباف های تعاونی روستایی و بهدر شرکت

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

با جامعه  هاآنها و ارتباط با ابعاد مختلف تعاونی های مرتبطدر دو دهه گذشته پژوهش 
های نظری و تجربی بر روی ( و پژوهشBianchi & Vieta., 2020) است افتهیشیافزا

(، رفاه اجتماعی Tak., 2017مدیریت، حاکمیت و عضویت ) ازجملهموضوعات مختلف 
(Campbell & Sacchetti., 2014)، توسعه اقتصادی، روستایی یا محلی (Vieta., 2020 ،)

( Bauwens & Defourny., 2017محلی ) انرژی تأمین( و یا Morris., 2015مسکن )
 هازجملمنظور تبیین مفاهیم مرتبط . حال با توجه به اهداف پژوهش و بهاندمتمرکزشده

 .شده استهای مرتبط آورده ترین پژوهشنوآوری و تحقیق و توسعه، برخی از مهم

 نوآوری

اجتماعی و تمدن است و قادر است -یروی محرکه اقتصاد، توسعه اقتصادینوآوری ن
بر (. Zhao & Zhang., 2021کیفیت زندگی بشر و جذابیت منطقه و کشور را تعیین کند )

( فرآیند نوآوری شامل ایجاد یک ایده جدید و 2020) و همکاران اساس نظر ورگانتی
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ات است و سود خالص برای بنگاه اقتصادی سازی آن در یک کاال، فرآیند یا خدمپیاده
( نوآوری یک 2017) یلیاوسکاسو ماز یوکوگابانوآورانه را به دنبال دارد. بر اساس نظر 

فرآیند مستمر از مرحله تولید ایده تا مرحله اجرای آن است و ایده جدید بر درک نیازهای 
( انتشار 2021) اکووالسک-یونک حالدرعینهای جدید استوار است. مشتری یا روش

 زا وسیعی داند که در اثر آن طیفمی فناوری و دانش گذاریاشتراک نوآوری را حاصل به
کاربردی ارائه خواهد شد. در همین راستا،  و فناوری فردمنحصربه و اصلی هایحلراه

که یکی  (Kahn., 2018و هم فرآیند در نظر گرفت ) یجهنت یکعنوان هم به یدرا با ینوآور
ها ای که از نهادهای فرآیندی نوآوری، شبکه اشتراک دانش و منابع آن است؛ شبکهز جنبها

د های جدیتعامل، واردکردن، اصالح و انتشار فناوری باهدفخصوصی و دولتی،  مؤسساتو 
 یا هااهدانشگ نهایی، کاربران ها،شرکت ازجملهاین شبکه  مختلف شود. عناصرتشکیل می

 یبانیپشت و دانش اشتراک امکان بوده و مرتبط یکدیگر با عمومی، تحقیقاتی مؤسسات
(. مطالعات Arranz, et al., 2020سازند )می پذیرامکان را نوآوری هایفعالیت از متقابل

 اند.سازی و تسهیم منابع در فرآیند نوآوری پرداختهمختلفی به شبکه

اخذ  وهیچهار ش ،یبخش فناورانتقال اثر یهاروشدر ( 1391) یاریو اسفند یرخانیام
( را ی)قرارداد پژوهش یرونیب منشأو  یسازو شبکه یمعامله مشترک، همکار ،یفناور

در  یسازشبکه ،یپژوهش یاردادهاقر شتریانعطاف ب باوجودکه و دریافتند  کرده سهیمقا
مان ز ،یریپذکنترل ،یها، افق زمانتأثیر بر شرکت ،یهمچون انتقال دانش ضمن یموارد
موسوی، حسینی و  دارد. یترمناسب تیوضع ی،رونیب ینسبت به قراردادها نهیو هز

 یهمکار شیافزا( نیز در پژوهش خود نشان دادند که عوامل اجتماعی، 1393میردامادی )
باورها و اعتقادات اعضا نسبت  ،ینوآور هنیدر زم هایتعاون یو اعضا رانیمد نیو تعامالت ب

بادل ت هنیدر زم گریکدیبا  ییو روستا یکشاورز یهایو تعامل تعاون هایدر تعاون یبه نوآور
 ی، محسوبورزکشا یهایدر تعاون ینوآور تیریمد یارتقا راتییاز تغ ،نوآورانه اتیتجرب
( با بررسی موانع نوآوری در صنعت 1394شوند. در پژوهشی دیگر طغرایی و همکاران )می

 ،یعوامل اقتصاداند که شامل ه تقسیم کردهدست 5فرش دستباف، این موانع را در 
ی است. با توجه به اینکه در این مطالعه، عدم کیو تکنولوژ یتیریمد ،یفرهنگ ،یابیبازار

توان ضعف در تحقیق و توسعه را شناخت نیاز مشتری یکی از عوامل بازاریابی است، می
ت دوسنیا و وظیفهنینژاد، حسیهای موانع بازاریابی دانست. حسینیکی از زیرمجموعه

 یهابر مؤلفه یبخش تعاون مبتن ینیکارآفر یوکارهامدل کسب( به دنبال طراحی 1399)
 نیکارآفر یهایتعاون ییرپایبر د را اثرگذارترین عامل یو نوآور تیخالقی، نیکارآفر یدیکل

 اند.دانسته
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اد در میان بازیگرانی ( نشان د2018توانی و همکاران )های نجفیای دیگر یافتهدر مطالعه
تحقیقاتی، ارتباط با  مؤسساتها و کنندگان، مشتریان، رقبا، دانشگاههمچون تأمین

د بر نوآوری محصول و فرآین توجهیقابلتحقیقاتی تأثیر معنادار و  مؤسساتها و دانشگاه
ن یتوانند تأثیر معناداری داشته باشند. همچندارد؛ اما رقبا تنها در نوآوری محصول می

در  کنندگانکند و همکاری با تأمینهمکاری با مشتریان نیازهای مشتریان را مشخص می
های ( نشان داد که یارانه به پروژه2018) نوآوری فرآیند تأثیر دارد. در پژوهشی دیگر زاکز

ارد. ها دتحقیق و توسعه بین صنعت و دانشگاه تأثیر معناداری بر موفقیت این پروژه
گیری از فناوری رویکرد نوآوری باز، بهره برتکیه( نیز با 2018ران )دماتوس و همکا

نوآوری توصیه  جمع سپاریعنوان بستری در اطالعات و ایجاد یک محیط مجازی را به
تواند در موفقیت نوآوری های بهینه میحلبا ارائه راه جمع سپاریکردند. بر این اساس، 

( نیز به این نتیجه دست یافتند 2020میت و دیموو )عالوه مونز، کیباز اثرگذار باشد. به
بر  دیبا تأک یسنت یتعاون یهایژگیتحت و توانندیم درواقع هادر تعاونی نوآورانه جینتاکه 

 انهیدگرافر یکردهایرو رییباالتر مستلزم تغ نوآوریبه  یابیدستو  ظاهر شوند ییگراجمع
 جانبهسه اتحاد یک ( ظهور2020گر )در پژوهشی دیگر سانگ، السنر، وانگ و بر است.

 رخیکه ب قرار داده و دریافتند موردمطالعه را دولت و دانشگاه بنگاه، بین مشترک نوآوری
 عمومی مجازات همکاری، برای عمومی پاداش از ترکیبی ویژهبه ترکیبی، هایسیاست از

 تواندمی نوآوری، از ناشی مالیاتی درآمد و عمومی هایهزینه کنترل و همکاری عدم برای
 نوآوری شود. همکاری در پایداری و گسترش باعث

 تحقیق و توسعه
ی از آفرینی در بسیارناپذیر از ارزشبخشی جدایی عنوانبههای تحقیق و توسعه فعالیت

 تتثبی و( هاایده) جدید دانش کشف باهدفاقتصاد مطرح است و  طورکلیبهها و شرکت
 Curtisشود )می انجام( فرآیندها و خدمات کاال، شامل) عملی کاربردهای در دانش این

et al., 2020های تجاری و پژوهشگران بر نقش مهم ها، بنگاه(. دیرزمانی است که دولت
 اغلب اقتصاددانان کهطوریبهاند، تحقیق و توسعه علمی در رشد اقتصادی تأکید کرده

وسعه و تهای تحقیق ا به حجم فعالیتیافته رافزایش رشد اقتصادی در کشورهای توسعه
های مختلفی در (. در همین راستا، پژوهش1395دهند )حیدری و همکاران، نسبت می

 .است شدهانجامتبیین این فرآیند و تعیین عوامل و الگوهای موفق آن 
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الگوی  ازجملههای مختلف تحقیق و توسعه ( مدل1394نرگسی )ترک و رمضانیبیات
، 4سرکین ، اندرو3گانه، راث ول و زیگفیلد، مارپیچ سه2، گلداسمیت1رورک ،زنجیره ارزش

مفهوم ازجملهرا بررسی کرده و ابعاد و مراحل مختلف این فرآیندها  6و جولی 5کوپر
س خدمات پتولید نمونه، تولید تجاری، فروش محصول، و ، تعریف، طراحی، تولید پردازی

نگاهی  و یا از توزیع مدیریت ،وکارکسب استراتژیک مهبرنا بازار، ، فرآیند ارزیابیاز فروش
بندی کردهسنجی، توسعه، معرفی، رشد و بلوغ را برای هر الگو تقسیمدیگر تحقیق، امکان

های تخصصی را برای ساختار مراکز تحقیق دهی گروه( شکل1394اند. توفیق و همکاران )
( ضمن تمرکز بر 1394هانشاهی )اند. رجبی مسرور و جو توسعه دفاعی مناسب دانسته

ترین نیازهای پیش روی مدیران این حوزه را مدیریت ریسک در تحقیق و توسعه، عمده
اند. ها عنوان کردههای تخصصی و دانش فنی و مهارتتجهیزات و ابزارآالت و آزمایشگاه

ای ه( دریافتند سه حوزه شایستگی1395در پژوهش دیگری مهدیلو ترکمانی و همکاران )
تی های فردی و شخصیهای دانشی و تخصصی و شایستگیمدیریتی و رهبری، شایستگی

وند بر ر مؤثراز عوامل  گرید یکدر موفقیت اداره واحدهای تحقیق و توسعه، الزم هستند. ی
 تیمالک نیرشد و توسعه قوان هاست،تیفعال گونهاین یو توسعه که از الزامات قانون قیتحق
فرد، رشیدی. است شدهاشاره( به آن 1396) یو کالنتر بایلعه حباست که در مطا یفکر

 نیاز تأمین یهایتعاون یرو شیپ یهاچالش یبررس( نیز با 1396محقق و عباسی )
، یگذاراستی، سیدولت یهاتی، حمایو هماهنگ یدر قالب همکاررا ها چالش نیامشاغل، 

، یساز، فرهنگیرد و پاداش، فناورعملک یابیو مقررات، رقابت، مشارکت، ارز نیقوان
حسینی و مطرح کردند. همچنین شاه و توسعه قیو تحق تیریگروه مد یی، توانایابیبازار

های داخلی ( نیز همکاری راهبردی واحدهای تحقیق و توسعه با بخش1398همکاران )
ایش پ های توسعه و تحقیقاتی و واحدهایواحدهای پشتیبانی و تطبیق، آزمایشگاه ازجمله

های ها و سازماندانشگاه ازجملهفناوری و همچنین مشارکت با واحدهای بیرونی 
کنندگان و مشتریان را عامل موفقیت تحقیق و توسعه عنوان کردهتحقیقاتی، رقبا، تأمین

 اند. 

                                                                                                                                  
1. Rourke 

2. Goldsmith Model 
3. Rothwell & Zegfeld Model 
4. Andrew & Sirkin Model 
5. er  ModelCoop  
6. Jolley Model 
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. بوده استها در مطالعات خارجی نیز موضوع تحقیق و توسعه، محور برخی پژوهش
ها را مورد بررسی قرار دادند که های نوآوری در تعاونی( قابلیت2012مارتینز ) باسترتزیا و
، (ینوآور یبرا یریمس عنوانبه) یها و مراکز فناوربا دانشگاه یهمکارها شامل این قابلیت

بخش در  یگذارهیسرما و تیریدر مد ینوآور، ندیدر فرآ ینوآور، در محصول ینوآور
 Grotenbreg & Van) بورنای دیگر گورتنبرگ و ونر مطالعههستند. د و توسعه قیتحق

Buuren., 2016 در فرآیند نوآوری حوزه انرژی به بررسی ظرفیت همکاری بخش عمومی )
تواند سه نقش و نشان دادند بخش عمومی در تحقیق و توسعه می در این فرآیند پرداخته

تواند ها نیز میباشد و ایفای این نقش کننده داشتهکننده و یا تنظیم، هماهنگکنندهتأمین
و  ای دیگر بلدرباسباشد. در مطالعه مؤثرپذیری، پیشرفت و انطباق نهادی بر توجیه

( به بررسی احتمال همکاری مشتری، رقبا، Belderbos et al., 2017همکاران )
دریافتند های تحقیق و توسعه پرداخته و کنندگان و نهادهای تحقیقاتی در فعالیتتأمین

کنندگان را تقویت های نوآورانه، همکاری با تأمینهمکاری اخیر با مشتریان در فعالیت
گیری همکاری با ، موجب شکلکنندهتأمینکرده و به همین شکل همکاری اخیر با 

گیری همکاری شود و همکاری در تحقیق و توسعه با رقبا، تأثیر اندکی بر شکلمشتری می
( Smirnov et al., 2017و همکاران ) دارد. اسمیرنوف موردمطالعهذینفعان نوآورانه با سایر 

ن، کنندگانیز در مطالعه همکاری نوآورانه بین بنگاهی روسیه، مشتریان، رقبا، تأمین
ها را داران و دانشگاههای فعال، سهامتحقیق و توسعه، بنگاه مؤسساتهای مشاور، شرکت

 & Charterinaفی کردند. باسترتزیا، چارترینا و الندتا )همکاران این شبکه معر عنوانبه

Landeta., 2019یهمکار قیاز طر یکارگر یهایتعاون ( نیز در مطالعه خود نشان دادند که
و توسعه مشترک، دفاتر فروش مشترک، خدمات پس از  قیتحق یمتقابل )واحدها یها

و توسعه( به  قیتحق یدیکل رانیها و مدنیتکنس ییفروش مشترک، تبادل دانش و جابجا
 اکوبسن،در پژوهشی دیگر ج .ابندییشدن دست م یالمللنیو ب ینوآور نهیدر زم ییایمزا

فعال در  یهاها، بنگاهدانشگاهنیز از ( Lauvås & Steinmo., 2019) نمویلوواس و است
قیق حاتحاد همکاری ت دهندهتشکیل ینهادهاعنوان به یقاتیتحق مؤسساتارزش و  رهیزنج

( دریافتند که توزیع Onken et al., 2019و همکاران ) همچنین اونکن .یادکردندو توسعه 
کز در تمر هاآنجغرافیایی تأثیر چندانی بر رشد تحقیق و توسعه نداشته و پیشنهاد 

 صورتبهکوچک و  وکارهایکسبها و ای بودجه دولتی در قالب مشارکت دانشگاهمنطقه
( نیز در مطالعه Wijngaarden et al., 2020و همکاران ) ویجنگاردن. بوده استای شبکه

فضای کار اشتراکی با حضور متخصصین  فراهم کردنهای صنعتی و دهی خوشهخود شکل
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سازی تحقیق و گیری همکاری و شبکهعنوان عوامل پیشران در شکلرا به 1و آزادکارها
هم در موضوع نوآوری و هم در  شود،که مالحظه می گونههمانتوسعه مطرح کردند. 

های مختلف های بیرونی به شکلسازی و استفاده از ظرفیتتحقیق و توسعه، شبکه
ها پژوهش موردتوجهها کمتر ، این مفاهیم در حوزه تعاونیوجودبااین. است شدهمطرح

 .بوده است

 روش پژوهش
ی های تعاونتوسعه شرکت ارائه الگوی نوآوری در فرآیند تحقیق و باهدفپژوهش حاضر 

هدف کاربردی است، زیرا  ازلحاظ. این مطالعه است شدهانجامفرش دستباف استان فارس 
گذاران مدیران و سیاست مورداستفادهتواند ها، میبا ارائه الگویی از نوآوری در این تعاونی

ر ته و از منظاین بخش قرار گیرد. رویکرد این پژوهش استقرایی و از منظر متغیرها آمیخ
و قلمرو مکانی  1400و  1399اکتشافی است. افق زمانی این پژوهش سال -روش توصیفی
های فرش دستباف در استان فارس و قلمرو موضوعی تحقیق نوآوری و تحقیق تعاونی

. ستبوده ااست. فرآیند اجرای این پژوهش شامل دو بخش کیفی و کمی تحقیق و توسعه 
نوآورانه و بازیگران نوآوری در صنعت فرش دستباف و با تمرکز در بخش کیفی، نیازهای 

 و بر اساس الگوی همینگوی و برتون 2مندهای روستایی با استفاده از مرور نظامبر تعاونی
ش رو کی، مندشدند. روش مرور نظام تائیدشناسایی و با مصاحبه با فعاالن و خبرگان 

، جودمو هایپژوهشو  مطالعات یهاافتهی یفیک جینتا یسازکپارچهیبر  ی است کهفیک
 لذا با توجه به اینکه الگویمتمرکز است.  های تفسیری و جامع،جهت دستیابی به یافته

های تعاونی مشاهده نشد، جامعی در خصوص نوآوری در فرآیند تحقیق و توسعه شرکت
مطالعات پیشین، چنین الگویی  منددر اولین مرحله از این پژوهش با مرور نظام

هبتر با خبرگان این حوزه مصاحمنظور دستیابی به الگویی جامعو در ادامه به شدهاستخراج
. جامعه آماری در این مرحله شامل کلیه مقاالت و کتب معتبر و در گرفته است صورت 

 ارات کلیدیها با استفاده از عباند. فرآیند جستجوی پژوهشاخیر بوده سالهدهدسترس 
های مرتبط و در دسترس تحقیق و توسعه، نوآوری، نوآوری باز و تعاونی و در بین پژوهش

های های علمی داخلی و خارجی با در نظر گرفتن محدوده زمانی سالموجود در پایگاه
عالوه کلیه . بهگرفته استمیالدی صورت  2021تا  2010شمسی و  1400و  1390

جامعه آماری  عنوانبهها های فرش دستباف در مصاحبهه تعاونیفعاالن و افراد آشنا ب
                                                                                                                                  
1. Freelancers  

2. Systematic review 
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مدنظر بودند که با روش قضاوتی و هدفمند تعداد دوازده نفر از آنان در مرحله اول مشارکت 
 ها ادامه یافت.نفر، این مصاحبه 16منظور اشباع نظری، به روش گلوله برفی تا داشتند و به

های تعاونی، هر یک از مراحل نیازهای نوآورانه شرکت منظور تعیین اهمیتدر ادامه به
. شده استاستفاده 1ایتحقیق و توسعه و ذینفعان شبکه نوآوری از فرآیند تحلیل شبکه

شده در توسعه شبکه تحقیق و توسعه، ابتدا اثرگذاری در این شبکه، با توجه به هدف تعیین
 2رائولس بر اساس مدل تحقیق و توسعه ها تعیین شد. سپمتقابل نیازهای نوآورانه تعاونی

، پژوهش، تولید نمونه، تولید تجاری و بازاریابی برای تحقیق و توسعه ایده پردازیمراحل 
در الیه انتهایی این شبکه  ذینفعانمیزان اهمیت نقش هریک از  درنهایتشدند.  وزن دهی

 4نیبدتر-نیربهت کیتکنو  3تعیین شد. در محاسبات این شبکه از دو تکنیک دیمتل
های تعاونی . جامعه آماری در این مرحله نیز مدیران و فعاالن شرکتشده استاستفاده

 96اند. بر اساس آمار اتاق تعاون استان، استان فارس دارای فرش دستباف استان بوده
 27تعاونی در حوزه تولید و طراحی،  4تعاونی فعال در این حوزه است که از این میان 

تعاونی در حوزه تولید فرش دستباف فعالیت دارند. با  65نیاز و  تأمینحوزه تعاونی در 
های نفر از تعاونی 2کننده در این مطالعه توجه به این ترکیب، تعداد خبرگان مشارکت

صورت اند که بههای تولیدی بودهنفر از تعاونی 11نیاز و  تأمینهای نفر از تعاونی 8تولیدی، 
 تخاب شدند.قضاوتی و هدفمند ان

 های پژوهشیافته
 هاتعیین نیازها و ذینفعان تحقیق و توسعه در تعاونی

که اشاره شد در گام اول برای شناسایی نیازهای نوآورانه و ذینفعان این  گونههمان
. در گام اول، پرسش پژوهش شده استاستفادهمند و مصاحبه فرآیند، از روش مرور نظام

نی فرش دستباف چه نیازهایی در حوزه نوآوری دارند و در این بوده که واحدهای تعاو
کنند. در گام دوم، با جستجوی فرآیند تحقیق و توسعه چه ذینفعانی ایفای نقش می

و  شدهبررسی محتوا یده وعنوان، چک ازجمله یمختلف یهامؤلفههای مرتبط، پژوهش
ورود  معیارهایند. نداشتند، حذف شدی و سؤال پژوهش تناسب باهدفکه  هاییپژوهش

-2شده در عنوان پژوهش؛ تعییناستفاده از اصطالحات -1به مطالعه عبارت بودند از: 

                                                                                                                                  
1. Analytical network process (ANP) 

2. Rothwell (1994) 

3. Decision making trial and evaluation laboratory (DEMATEL) 

4. Best-Worst method (BWM) 
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مرتبط بودن مطالب پژوهش با موضوع پژوهش حاضر و -3کامل بودن گزارش پژوهش؛ 
 عبارت بودند نیزخروج از مطالعه  معیارهای. معرفی نیازها و ذینفعان تحقیق و توسعه-4
در دسترس بوده و  هاآن دهیچککه تنها  مطالعاتی -2به زبان ناآشنا؛  هایشپژوه -1: از
استخراج مطالعه در  26 یتدرنها اند.نکرده معرفیرا موضوعات  اینکه  هاییپژوهش -3

نتایج نهایی فرآیند مرور  .اندشدهداده یصتشخ یرشپذمناسب و قابل نیازها و ذینفعان
ناسایی نیازهای نوآورانه و ذینفعان شده که نتایج آن در ها، منجر به شمند پژوهشنظام

 .شده استآورده  1جدول 

 فرایند تحقیق و توسعه نفعانینوآورانه و ذ یازهاین -1جدول 

 مصادیق فعاالن/خبرگان منابع کدها 

 فرش دستباف هاینیازهای نوآورانه در تعاونی

I1  نوآوری در
محصوالت و 

 خدمات

 دزیمور وما-مابنگه، نگورورا
 و ثف شم. Mabenge) ماکانیزا

 (؛ هیج2020) (؛ مدا2020

 ,.Heij et alو همکاران، )

2020) 

 

افزایش کیفیت، ارتقای 
سازی استاندارد و متنوع

 محصوالت و خدمات 

I2  نوآوری در
فرآیندهای 

 کاری

 Mooi et)رود  و یمو

al.,2020 مدا (؛
(Medda.,2020) 

 

نوآوری در فرآیندهای 
 وکارکسبهای مدل کاری،

و استانداردسازی فعالیت
 ها

I3  نوآوری در
 فناوری تولید

 دآتوما و همکاران

(D'Attoma & Ieva., 2020 ؛)
 ,.Ko et al) و همکاران کو

2020) 
 

نوآوری در فرآیند، کاهش 
ها و افزایش سطح هزینه

ایمنی در تولید، فناوری 
سازی اطالعات، بومی

 دانش و فناوری
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 مصادیق فعاالن/خبرگان منابع کدها 

I4 آوری در نو
 بازاریابی

؛ (2020دآتوما و همکاران )
 Lee, Lee) لی، لی و گرت

& Garrett.,2019 ؛ رامینز و)
 ,.Ramirez et alهمکاران )

(؛ بورتولوزی و 2018
 ,.Bortoluzzi et alهمکاران )

2018 ) 

 

بندی و نوآوری در بخش
گذاری، شیوه توزیع، هدف
های بازاریابی و شیوه

زار فروش، تحقیقات با
 داخلی و صادراتی

I5  نوآوری در
 منابع سازمانی

(؛ Hahn., 2020هان )
کابادورموس 

(Kabadurmus., 2020) 
 

نوآوری در مواد اولیه و 
مصرفی، شناسایی و 

 کنندگانارزیابی تأمین

I6  نوآوری در
تولید پایدار و 

 سبز

 آوان، ناومن و سروف
(Awan, Nauman & Sroufe., 

 اران(؛ ژانگ و همک2021

(Zhang., 2021؛ مونوز)- 
و همکاران  پاسکال

(Muñoz-Pascual., 2021 ؛)
سونگ، وانگ و ژانگ 

(Song, Wang & 

Zhang.,2020و  (؛ گیمارس
 ,.Guimarães et alهمکاران )

2020) 

- 

کاهش ضایعات و آالینده
ها، استفاده از مواد اولیه و 
مصرفی سبز، تولید 
محصوالت سبز، افزایش 

حیطی مسطح زیست
 محصوالت

 در فرآیند تحقیق و توسعه نانیآفرنقش
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 مصادیق فعاالن/خبرگان منابع کدها 

RP1 حسینی و همکاران شاه کنندگانتأمین
توانی و (؛ نجفی1398)

(؛ یوانید و 2018همکاران )
(؛ اون و 2018همکاران )

 & Unرودریگز )

Rodriguez., 2018 ؛)
و همکاران  نوفریاسم

(2017) 

 

کنندگان کاال و تأمین
ر، گذاخدمات، سرمایه

گذاران خطرپذیر، سرمایه
های مراکز رشد و پارک

 هافناوری، بانک

RP2 لوواس و  اکوبسن،ج حامیان
اونکن و ؛ (2019) نمویاست

 (2019همکاران )

 

اتاق تعاون، بنیاد نخبگان، 
سازمان امور مالیاتی، 

اجتماعی،  تأمینسازمان 
ای، سازمان فنی و حرفه

سازمان ملی استاندارد 
های شهرک ایران، شرکت

صنعتی، نهادهای نظارتی، 
وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، وزارت جهاد 

ر، کشاورزی، وزارت کا
تعاون و رفاه اجتماعی، 

 وزارتعلوم و  وزارت
 بهداشت و درمان
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 مصادیق فعاالن/خبرگان منابع کدها 

RP3 حسینی و همکاران شاه رقبا
توانی و (؛ نجفی1398)

(؛ 2018همکاران )
همکاران بلدرباس و 

(2017) 

 

 های تعاونیرقبای شرکت

RP4 حسینی و همکاران شاه مشتریان
(؛ نجفی توانی و 1398)

(؛ یوانید و 2018همکاران )
 (2018همکاران )

 

های مشتریان شرکت
های تعاونی، واسطه

 صادراتی

RP5  واحدهای
 تحقیقاتی

حسینی و همکاران شاه
(؛ 2018(؛ زاکز )1398)

توانی و همکاران نجفی
و همکاران  (؛ اونکن2018)
یوانید و همکاران (؛ 2019)
(2018) 

 

ها، ها، پژوهشکدهدانشگاه
های تحقیق و انجمن

توسعه داخلی/خارجی، 
های آزمایشگاه

تخصصی/مرجع، 
های ها، شرکتدانشگاه

های بنیان، شرکتدانش
های مشاوره فنی، شرکت
قطبمشاوره مدیریتی، 

 علمی های

 منبع: پژوهشگران

 زیگران شبکه نوآوریمیزان اهمیت نیازهای نوآورانه و با

های تعاونی و به در بخش دیگری از پژوهش، وزن و اهمیت نیازهای نوآورانه شرکت
دنبال آن اهمیت هر یک از مراحل تحقیق و توسعه در برآورده ساختن نیازهای نوآورانه 

. بر همین اساس، از ساختار سلسله مراتبی و تکنیک است شدهتعیینهای تعاونی، شرکت
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شده، بر هم که در این ساختار، نیازهای شناسایی شدهاستفادهای لیل شبکهفرآیند تح
 .است شدهدادهنشان  1تأثیرات متقابل دارند. این ساختار در شکل 

 

 

ای در تعیین وزن نیازهای نوآورانه و مراحل . ساختار فرایند تحلیل شبکه1شکل 
 (منبع: پژوهشگرانتوسعه )تحقیق و 

 

 شدهمشخصدا وزن هر یک از عوامل سطح میانی )نیازهای نوآورانه( به همین منظور ابت
یازها از در تعیین وزن ن .گردیده استیکدیگر تعیین  برو در ادامه تأثیر متقابل این نیازها 

ا یاهمیت بهترین عامل  ،در این تکنیک .شده استاستفاده بدترین-تکنیک بهترین
، بیشترین نیاز

Bja ، به کمنسبت نسبت به سایر نیازها و همچنین اهمیت سایر نیازها
یا کمترین نیاز،  ترین عاملاهمیت

jWa ها در سپس دادهو  شدهمشخص، توسط خبرگان
، ریزی ریاضی تدوین و وزن معیارهاقالب یک مدل برنامه

jw ، ( این 1)رابطه  شد.محاسبه
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که در این مدل  دهدریزی ریاضی را نشان میبرنامهمدل 
Bw  وزن بهترین عامل و

Ww و
.مقداری بسیار کوچک است 

(1) 

jallforw

w

jallforwaw

jallforwaw

ts

j

j

WjWj

jBjB

0

1

.

.

:..

min













 

 

 دهد.هریک از این ابعاد نوآورانه را نشان می شدهمحاسبهوزن  2با جدول 

 

 ( [𝑮])بردار  از ابعاد نوآورانه کیمقدار وزن هر. 2جدول 

 منبع: پژوهشگران 

 

نیازها، از ماتریس اثرات متقابل تکنیک تعیین روابط متقابل این  منظوربههمچنین 
تقیم خبرگان، میزان تأثیر مس ازنظربدین منظور ابتدا با استفاده . شده استاستفادهدیمتل 

با عبارات  4 صفرتاای هر یک از نیازها بر دیگر نیازهای نوآورانه در قالب طیف پنج نقطه
( و تأثیر بسیار زیاد 3(، تأثیر زیاد )2)(، تأثیر متوسط 1زبانی بدون تأثیر )صفر(، تأثیر کم )

تعیین ماتریس تأثیر مستقیم میانگین، مقادیری که در  منظوربه( تعیین شد. سپس 4)
آن بیش از نیمی از خبرگان میزان تأثیر را صفر اظهار کرده بودند، مقدار صفر و در بقیه 

 صورتبهم میانگین ماتریس تصمی درنهایتموارد میانگین حسابی نظرات قرار داده شد. 
 ( تعیین شد.2رابطه )

 تولید پایدار و سبز منابع سازمانی بازاریابی فناوری تولید فرآیندهای کاری حصوالت و خدماتم نوآورانهنیاز 

 034/0 238/0 260/0 126/0 101/0 201/0 وزن
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ماتریس اثرات کل ) عد،  ماتریس نرمال )Tگام ب با جمع همه اثرات X( بر اسلللاس   )
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ماتریس  جهیدرنت .دهدیم حیرا توض jبر عنصر  iتأثیر عنصر  یچگونگماتریس اثر کل، 
 صورتبهها بوده، که بیانگر میزان تأثیر هر نوآوری بر سایر نوآوری اثرات کل این پژوهش

دهنده میزان تأثیر عامل به دست آمد. در این ماتریس هر عدد )آرایه( نشان 3جدول 
ها، بیشترین مقدار مربوط به تأثیر نوآوری در سطری بر ستونی است. بر اساس این یافته

(. بدین مفهوم که با نوآوری در فناوری تولید 970/0فناوری بر نوآوری در بازاریابی است )
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 وجهیتقابلتوان انتظار داشت نوآوری در بازاریابی تأثیر های فرش دستباف، میتعاونی
( و نوآوری 958/0بپذیرد. همچنین تأثیر تولید پایدار و سبز بر نوآوری محصوالت )

( مقادیر 907/0و تأثیر نوآوری در فناوری بر نوآوری در محصوالت )( 958/0بازاریابی )
 دهند.در این ماتریس نشان می توجهیقابل

 

 ([R])ماتریس  هاینوآور ریبر سا یتأثیر هر نوآور زانیم. 3جدول 
 

 های پژوهشمنبع: یافته

 6 های ماتریس از روابطها و جمع ستونتعیین روابط سببی عوامل، ابتدا جمع ردیف منظوربه
 (.cو ردیف rمحاسبه شد )ستون  7و 

(6) 
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j

ijni trr

11
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 تولید پایدار و سبز منابع سازمانی بازاریابی فناوری تولید فرآیندهای کاری محصوالت و خدمات    

I1 658/0 827/0 893/0 378/0 650/0 733/0 محصوالت و خدمات 

I2 429/0 693/0 739/0 335/0 489/0 698/0 فرآیندهای کاری 

I3 608/0 887/0 970/0 392/0 749/0 907/0 فناوری تولید 

I4 344/0 538/0 485/0 239/0 460/0 533/0 بازاریابی 

I5 484/0 581/0 628/0 308/0 535/0 736/0 منابع سازمانی 

I6 569/0 938/0 958/0 457/0 695/0 958/0 تولید پایدار و سبز 
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ها است. بر سایر نوآوری iبیانگر جمع اثرات مستقیم و غیرمستقیم نوآوری  irمقدار 
از سایر  jوری دهنده میزان کل تأثیر مستقیم و غیرمستقیم نوآنشانjc همچنین مقدار 

)(باشد. همچنین دو شاخصها مینوآوری ji cr   و)( ji cr   برآیند  عنوانبهبه ترتیب
نشان  4میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل باید مدنظر قرار گیرند که در جدول 

)(. در این جدول اگر مقدار است شدهداده ji cr   مثبت باشد، این عامل نقش علّی در
شبکه دارد و اگر این مقدار منفی باشد، تأثیرپذیری این عامل غالب بوده و معلول سایر 

)(عوامل مدل است. همچنین  ji cr  برآیند تأثیرپذیری عامل از سایر عوامل  زانیم
)(است، بدین معنا که هرچه مقدار  ji cr  تواند بیشتر باشد، تغییر در سایر عوامل می

)(موجب تغییرات بیشتری در این عامل شود. بر اساس مقدار  ji cr   در این جدول، به
در محصوالت و خدمات و نوآوری در فرآیندهای  ینوآورترتیب نوآوری در فناوری تولید، 
)(. در حالیکه بر اساس دارندشبکهکاری بیشترین تأثیر را در کل  ji cr  نوآوری در ،

تولید پایدار و سبز، نوآوری در منابع سازمانی و نوآوری در بازاریابی بیشترین تأثیر را از 
 سایر عوامل دارند.

 

 . میزان تأثیرپذیری و تأثیرگذاری انواع نوآوری4جدول 

)( ir RANK jc RANK نوآوری در: ji cr  RANK )( ji cr  RANK 

محصوالت و 
 خدمات

762/0  1 032/4  2 270/0-  4 794/7  2 

129/2 فرآیندهای کاری  4 762/3  3 632/1-  5 891/5  3 

513/3 فناوری تولید  3 794/7  1 280/4-  6 307/11  1 

000/0 بازاریابی  6 270/0-  6 270/0  3 270/0-  6 

364/1 منابع سازمانی  5 000/0  4 364/1  2 364/1  5 

تولید پایدار و 
 سبز

550/3  2 000/0  4 550/3  1 550/3  4 
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 های پژوهشمنبع: یافته

)(محور عمودی بیانگر  2در شکل  ji cr  دهنده برآیند میزان تأثیرپذیری است که نشان
های نوآوری عنوانبهگیرند ر قسمت مثبت این محور قرار میعوامل است. عواملی که د

رند، گیتأثیرپذیر مطرح هستند، همچنین عواملی که در قسمت منفی این محور قرار می
)(افقی . همچنین محور تأثیرپذیری اندکی از سایر عوامل دارند ji cr  دهنده میزان نشان

دهد. بر این اساس، از بین ایر عوامل را نشان میبرآیند تأثیرگذاری یک عامل بر س
ها، نوآوری در محصوالت و خدمات، نوآوری در فرآیندهای کاری و نوآوری در نوآوری

)(فناوری تولید، به دلیل اینکه دارای  ji cr  های تأثیرپذیر منفی هستند، در زمره نوآوری
)(ی در فناوری تولید به دلیل اینکه دارای ، نوآورهاآنگیرند که از میان قرار می ji cr  

تأثیرپذیرترین نوآوری مطرح است. در ادامه، نوآوری در بازاریابی،  عنوانبهبیشتری است، 
)(نوآوری در منابع سازمانی و نوآوری در تولید پایدار و سبز، به دلیل داشتن  ji cr  

 های تأثیرگذار، نوآوریگیرند. از بین نوآوریهای تأثیرگذار قرار مییمثبت، در زمره نوآور
)(در تولید پایدار و سبز، به دلیل داشتن  ji cr   بیشتر، تأثیرگذارترین نوآوری محسوب

شود، عواملی که در ناحیه )الف( مالحظه می 2که در شکل  گونههمانشود. می
محصوالت و خدمات، فرایندهای کاری و فناوری تولید(، )نوآوری در  اندقرارگرفته

دهند، تأثیرپذیری کمتری ی که بیشترین تأثیرگذاری را بر سایر عوامل نشان میحالدرعین
 هقرارگرفتاز سایر عوامل دارند. از سوی دیگر عامل نوآوری در بازاریابی که در ناحیه )ب( 

های تعاونی است. از سوی دیگر ر شرکت، بیشتر تحت تأثیر نوآوری سایر عوامل داست
ها در ناحیه )ج(، هم نقش عوامل نوآوری در تولید پایدار و سبز و منابع سازمانی تعاونی

 ها هستند.تأثیرگذار دارند و هم تحت تأثیر سایر نوآوری
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 یانواع نوآورو تأثیرپذیری  یگذارتأثیر زانیم. 2شکل 
 های پژوهشمنبع: یافته

 

استفاده از تکنیک بهترین بدترین، وزن و اهمیت هر یک از مراحل فرآیند  در ادامه با
(. نتیجه وزن 1)مشابه رابطه  است شدهتعیینهای موردنیاز تحقیق و توسعه در نوآوری

 . شده استآورده  5این مراحل برای هر یک از نیازهای نوآورانه فرش دستباف در جدول 

 فرش دستباف هایتعاونی ورانهآنو یازهاین. 5جدول 

 

مراحل تحقیق 
 و توسعه

 های فرش دستبافنیازهای نوآورانه تعاونی

محصوالت و 
 خدمات

[𝑊𝑝] 

فرآیندهای 
 کاری

[𝑊𝑤] 

فناوری 
 تولید

[𝑊𝑡] 

بازاریا
 بی

[𝑊𝑚] 

منابع 
 سازمانی

[𝑊𝑟] 

تولید پایدار 
 و سبز

[𝑊𝑠] 

P

 223/0 464/0 155/0 ایده پردازی 1

474/
0 158/0 114/0 

P

 383/0 373/0 118/0 پژوهش 2

238/
0 668/0 206/0 
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مراحل تحقیق 
 و توسعه

 های فرش دستبافنیازهای نوآورانه تعاونی

محصوالت و 
 خدمات

[𝑊𝑝] 

فرآیندهای 
 کاری

[𝑊𝑤] 

فناوری 
 تولید

[𝑊𝑡] 

بازاریا
 بی

[𝑊𝑚] 

منابع 
 سازمانی

[𝑊𝑟] 

تولید پایدار 
 و سبز

[𝑊𝑠] 

P

 118/0 000/0 077/0 تولید نمونه 3

000/
0 000/0 000/0 

P

 151/0 066/0 114/0 تولید تجاری 4

000/
0 000/0 121/0 

P

 057/0 000/0 393/0 بازاریابی 5

100/
0 000/0 368/0 

 های پژوهشمنبع: یافته

. چیدمان است شدهنیتدوای به شرح زیر فرآیند تحلیل شبکه سیسوپر ماتر نهایتدر
 صورتبهای فرآیند تحلیل شبکه سیسوپر ماتربردارها و ماتریس ارتباطات متقابل در 

ماتریس واحد است.  [𝐼]بردار صفر و  [0]. در این سوپر ماتریس، بوده است 6جدول 
 [𝑅](، ماتریس 2ها )جدول های نوآوری تعاونیبردار وزن زمینه [𝐺]همچنین ماتریس 

 [𝑊𝑟]، [𝑊𝑚]، [𝑊𝑡]، [𝑊𝑤]، [𝑊𝑝]( و بردارهای 3تأثیرات درونی نیازهای نوآورانه )جدول 
( می5های موردنیاز )جدول وزن مراحل تحقیق و توسعه برای هر یک از نوآوری [𝑊𝑠]و 

 باشد. 

 ایر ماتریس فرآیند تحلیل شبکه. چارچوب سوپ6جدول 

 مراحل تحقیق و توسعه نوآوری یهانهیزم  

 Goal I1 I2 I3 I4 I5 I6 P1 P2 P3 P4 P5 

Goal [0] [0] 
[0] 

I1 
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 مراحل تحقیق و توسعه نوآوری یهانهیزم  

 Goal I1 I2 I3 I4 I5 I6 P1 P2 P3 P4 P5 

I2 

[𝐺] [𝑅] 

I3 

I4 

I5 

I6 

P1 

[0] [𝑊𝑝] [𝑊𝑤] [𝑊𝑡] [𝑊𝑚] [𝑊𝑟] [𝑊𝑠] [𝐼] 

P2 

P3 

P4 

P5 

 2014و همکاران،  1منبع: آراگونز بلتران

 

 تشکیل شد.  7جدول  صورتبهای مقادیر، سوپر ماتریس فرآیند تحلیل شبکه یگذاریجابا 

 

 

 

 

                                                                                                                                  
1. Aragonés-Beltrá 
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 هاای بر اساس یافتهدر فرآیند تحلیل شبکه شدهلیتشک سیسوپر ماتر. 7جدول 

  Goal I1 I2 I3 I4 I5 I6 
P

1 
P

2 
P

3 
P

4 
P

5 

Go

al 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I1 

201/
0 

733/
0 

650/
0 

378/
0 

893/
0 

827/
0 

658/
0 

0 0 0 0 0 

I2 

101/
0 

698/
0 

489/
0 

335/
0 

739/
0 

693/
0 

429/
0 

0 0 0 0 0 

I3 

126/
0 

907/
0 

749/
0 

392/
0 

970/
0 

887/
0 

608/
0 

0 0 0 0 0 

I4 

260/
0 

533/
0 

460/
0 

239/
0 

485/
0 

538/
0 

344/
0 

0 0 0 0 0 

I5 

238/
0 

736/
0 

535/
0 

308/
0 

628/
0 

581/
0 

484/
0 

0 0 0 0 0 

I6 

034/
0 

958/
0 

695/
0 

457/
0 

958/
0 

938/
0 

569/
0 

0 0 0 0 0 

P1 

0 155/
0 

464/
0 

223/
0 

474/
0 

158/
0 

114/
0 1 

0 0 0 0 

P2 

0 118/
0 

373/
0 

383/
0 

238/
0 

668/
0 

206/
0 0 1 

0 0 0 
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  Goal I1 I2 I3 I4 I5 I6 
P

1 
P

2 
P

3 
P

4 
P

5 

P3 

0 077/
0 0 

118/
0 0 0 

066/
0 

0 0 

1 

0 0 

P4 

0 114/
0 

066/
0 

151/
0 0 0 

121/
0 

0 0 0 

1 0 

P5 

0 393/
0 0 

057/
0 

100/
0 0 

368/
0 

0 0 0 0 

1 

 های پژوهشمنبع: یافته

و  شدهمیتقسپس از تشکیل سوپر ماتریس اولیه، مقادیر این ماتریس بر جمع هر ستون 
ا باال رسانیده شده ت یهاتوانموزون تشکیل شد. سپس این ماتریس به  سیسوپر ماتر

( و نیازهای نوآورانه به سمت صفر میل کند. در Goalهای هدف )حدی که مقادیر ردیف
این حالت بردار مقابل مراحل، بیانگر وزن هر یک از مراحل تحقیق و توسعه بوده که وزن 

 .است شدهدادهنشان  8نهایی مراحل تحقیق و توسعه در جدول 

 ایفرآیند تحلیل شبکهو توسعه بر اساس  قیوزن مراحل تحق. 8جدول 

 

 بازاریابی تولید تجاری تولید نمونه پژوهش ایده پردازی

 309/0 501/0 053/0 393/0 265/0 وزن

 های پژوهشمنبع: یافته

تولید تجاری بیشترین سهم را در فرآیند تحقیق و  ،شودکه مالحظه می گونههمان
ویتدر اول ایده پردازیبازاریابی و  ،پژوهش ازآنپس .دهای فرش دستباف دارتوسعه تعاونی

هر یک از ذینفعان در اهمیت همکاری تعیین  منظوربهدر ادامه . گیرندهای بعدی قرار می
 .بدترین استفاده شد-از تکنیک بهترینهای تعاونی، تحقیق و توسعه شرکتمراحل 

 ،ایده پردازیذینفع در مراحل هر  اهمیت، میزان خبرگان ازنظرکه با استفاده  صورتنیبد
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 میزان تعییننتایج حاصل از  .تولید تجاری و بازاریابی تعیین شد ،تولید نمونه ،پژوهش
 .شده است آورده 9 جدول در ذینفعان از هریک اهمیت

 

 در مراحل تحقیق و توسعه نفعانیاز ذ کیهر تیاهم زانیم -9جدول 

 بازاریابی تجاریتولید  تولید نمونه پژوهش ایده پردازی 

 رتبه وزن رتبه وزن رتبه وزن رتبه وزن رتبه وزن 

 5 078/0 2 246/0 2 259/0 3 114/0 1 330/0 کنندگانتأمین

 4 083/0 1 303/0 5 038/0 5 086/0 5 050/0 حامیان

 3 106/0 5 049/0 3 173/0 2 183/0 4 069/0 رقبا

 1 572/0 3 235/0 4 104/0 4 086/0 2 303/0 مشتریان

 2 123/0 4 095/0 1 428/0 1 478/0 3 192/0 واحدهای تحقیقاتی

 های پژوهشمنبع: یافته

 

بیشترین وزن و اهمیت مربوط به  ،ایده پردازیشود در که مالحظه می گونههمان
 ،همچنین در مرحله پژوهش از فرآیند تحقیق و توسعه. استو مشتریان کنندگان تأمین

منظور تولید نمونه بهند. را ایفا کننقش توانند بیشترین ا میواحدهای تحقیقاتی و رقب
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کنندگان و رقبا بیشترین وزن و اهمیت مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در کنار تأمین ،اولیه
د در تولیاهمیت را کنندگان بیشترین میان و تأمینبر اساس نظر خبرگان، حا .رادارند

 درنهایت .توانند داشته باشندش بسزایی میمشتریان سهم و نق ازآنپسو داشته تجاری 
 ،مشتریانفرش دستباف،  هایبازاریابی محصوالت و خدمات نوآورانه در تعاونی منظوربه

ق الگوی تحقی درنهایت. واحدهای تحقیقاتی و رقبا دارای بیشترین وزن و اهمیت هستند
 داد.نمایش  3توان به شکل های تعاونی دستباف را میو توسعه در شرکت
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بع: منفارس )های فرش دستباف استان الگوی نوآوری در فرآیند تحقیق و توسعه در تعاونی-3شکل 
 (پژوهشگران
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 گیریبحث و نتیجه
در  ایگسترده طوربه، هایتعاون بهبودقابلیکی از نقاط  عنوانبه ینوآور یهاتیقابل

طح س لیبه دلها در این پژوهش .است قرارگرفته موردبحثی اقتصاد اجتماع ینظر اتیادب
 هایتعاون ،هیرمامحدودتر به س یدسترس لیو به دل یتعاون کنانکار یزیگر سکیربیشتر 

عملکرد  را راهی برای دستیابی به ینوآور یهاتیقابلو رشد  اندشدهفیتوصکمتر نوآورانه 
این پژوهش  جهیدرنت(. Basterretxea & Martínez., 2012دانند )ها، میاین مجموعهبرتر 

تبیین نیازها، فرآیند تحقیق و توسعه و ذینفعان این فرآیند در توسعه نوآوری  باهدف
های تعاونی دستباف روستایی استان فارس انجام گردید. در اولین مرحله از این شرکت

 هاهبندی شدند. یافتهای فرش دستباف تعیین و اولویتتعاونی نوآورانه مطالعه، نیازهای
محصوالت و  ید،تول هایفناوریدر  های فرش دستباف نوآوریدر تعاونی دهدیان منش

 در نوآوری پررنگ نقش. هستند یتو اهم تأثیرگذاری یشترینب یدارا یکار فرآیندهای
 نیز( Purchase & Volery.,2020) والری و پرچس ازجمله مختلفی مطالعات در فناوری،

 معرفی و( اختراعات) جدید فناوری دانش ایجاد یعنی فناوری، در نوآوری. است شدهمطرح
به  منجر( محصول نوآوری) جدید خدمات یا محصوالت طریق از بازار در اختراعات این

در  نوآوری رسدمیبه نظر  یزشود. در بازار فرش دستباف نیم یانمشتر یخلق ارزش برا
و با  هشدتمام هایهزینه کاهش و فرش تولید فرآیند سازیبهینه برعالوه بتواند  یفناور
 در موفقیت بازاریابی بسزایی تأثیر هدف، بازارهای انتظاراتمحصوالت متناسب با ارائه 

همچنین نوآوری در محصوالت و خدمات این  .باشد فرش دستباف تولیدی داشته
ار . در بازشده استهای این پژوهش نمایان های تعاونی ضرورتی است که در یافتهشرکت

 توانند موفق باشند که همگام با بازار، با ارائههایی میابتی صنعت فرش دستباف، شرکترق
های مبتنی بر نیاز مشتریان، محصوالت خود را بازطراحی نموده و یا بهبود بخشند ایده

( 2020مادزیمور و ماکانیزا )-مابنگه، نگورورا ازجملههای پیشین های پژوهشکه با یافته
اصلی نوآوری، ارائه  مسئله( همخوانی دارد. بر اساس این مطالعات، 2018و یا کاهن )

تواند ابعاد مختلفی همچون نوآوری در معرفی محصوالت است و می بازار به جدید محصول
سازی و یا ارتقای استاندارد های جدید، افزایش کیفیت، متنوعو خدمات، افزودن ویژگی
دغدغه صنعت فرش دستباف ایران  نوعیبه که هر یک ردیدربگمحصوالت و خدمات را 

نوآوری در تولید پایدار برای صنعت فرش ایران، عامل اثرگذار دیگری  دیگر، سوی است. از
یک عامل مهم  عنوانبه( نیز Xie, Huo & Zou., 2019) زو و هوو ست که در مطالعه شی،ا

 ضایعات ین پژوهش، کاهش. بر اساس ااست شدهاشارهالمللی نیز به آن در بازارهای بین
 جامعه، سالمت ازجمله مختلف ابعاد در) ایمنی سطح محیطی و ارتقای هایآالینده و
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 ،سازمانی اجتماعی مسئولیت یک عنوانوری انرژی بهو بهره( محیطیزیست و کارکردی
تواند یکی از عوامل فرش دستباف بوده و می تعاونی هایهای امروزی شرکتاز ضرورت
 که چانگ و گونههمانالمللی باشد. رش دستباف ایرانی در بازارهای هدف بینپذیرش ف
طور بالقوه رضایت ها به( نشان دادند تصویر سبز شرکتChang & Fong., 2010فونگ )

 & ,Ozkayaتاوب ) و اوزکایا های هاینبرگ،کلی مشتری را افزایش داده و بر اساس یافته

Taube.,2018ار شرکت تری از شرکت دریافت کند، شهرتمثبتمشتری تصویر  (، هرچه 
تواند تصویر صنعت فرش دستباف ایران را در سطح بیند؛ موضوعی که میمی ترمثبت

 طورهبیافته به محصوالت این صنعت و المللی بهبود بخشیده و رغبت کشورهای توسعهبین
 زه دیگری از نیازهایهای تعاونی را بیشتر کند. نوآوری در منابع سازمانی حوخاص شرکت

بهبود فناوری،  های تعاونی فرش دستباف است که خود از الزاماتنوآورانه شرکت
 امانولوو و برس و حتی تولید پایدار است و در مطالعات دیگری همچون ادلمن، محصوالت

های . در کنار این موضوع نوآوری در بازاریابی این شرکتاست شدهاشارهنیز به آن ( 2002)
د دههای نوآوری نشان میاز سایر حوزه توجهیقابلونی، ضرورتی است که اثرپذیری تعا

 & Adams, Freitas( و آدامز، فریتاس و فونتانا )2019های لی، لی و گرت )و با یافته

Fontana.,2019.مطابقت دارد ) 
 یدر بخش دیگری از نتایج این پژوهش، مشخص شد که تولید تجاری، پژوهش و بازاریاب

فرش  های تعاونیمحصوالت نوآورانه بیشترین اهمیت را در فرآیند تحقیق و توسعه شرکت
های تعاونی در تجهیزات پژوهشی و نیروی انسانی های شرکتدستباف دارند. محدودیت

های این مراحل و همچنین محدودیت تعامالت ساختاری بر بودن و هزینهمتخصص، زمان
ه موجب تواند باشد کدالیلی می ازجمله وکارکسببوم ن زیستفعاالن این صنعت با بازیگرا

. پیش رفته و یا حتی منجر به نتایج مطلوب نشود یکندبهشود فرآیند تحقیق و توسعه می
به همین دلیل در مرحله بعدی این پژوهش، نقش ذینفعان در مشارکت و همکاری نوآورانه 

ند ترین مرحله در فرآیمهم عنوانبهد تجاری . بر این اساس، در مرحله تولیاست شدهتعیین
یان کنندگان و مشترهای تعاونی فرش، به ترتیب حامیان، تأمینتحقیق و توسعه شرکت

 نمویلوواس و است اکوبسن،های جتوانند ایفا کنند که در پژوهشبیشترین نقش را می
توانی و فی(، نج1398حسینی و همکاران )(، شاه2019اونکن و همکاران )، (2019)

. بدین علت که شده است دیتأک( نیز بر آن 2018( و یوانید و همکاران )2018همکاران )
های ارتباطات و شبکه دارا بودنتولید تجاری نیازمند صرف زمان و هزینه و همچنین 

مختلف و  یهاهیدییتأتخصصی است، در کنار آن مجوزهای الزم برای تولید تجاری و 
تواند مسیر تولید تجاری ابداعات صنعت فرش می نوعیبهنوی حمایت از مالکیت مع



 1401 بهار، 41، شماره 11جلد  - 182   

 کنندگان صنعت فرشانتقال دانش و تجربه از تأمین حالدرعیندستباف را هموارتر سازد. 
های تواند برای شرکتدستباف و همچنین مشارکت و همکاری مشتریان در این زمینه می

ها، هدانشگا ازجملهحدهای تحقیقاتی تعاونی کلیدی باشد. در مرحله پژوهش نیز نقش وا
 دارا بودنها است. تر از سایر بخشها بسیار پررنگمراکز تحقیق و توسعه، پژوهشکده

 تواند در رفع نیازهایهایی است که میویژگی ازجملهها و منابع انسانی پژوهشی زیرساخت
ن این، رقبا در ایهای تعاونی فرش دستباف به کار گرفته شود. عالوه بر نوآورانه شرکت

توانند نقش مهمی ایفا کنند. منافع و نیازهای مشترک و روبرو بودن با یک بازار مرحله می
بخش همکاری پژوهشی رقبا در این صنعت بوده تواند انگیزهگسترده و پرمنفعت ارزی، می

های طراحی، فنی و تولید، های مشترک پژوهشی در حوزهها و پروژهو تعریف طرح
در مرحله  درنهایتها باشد. هایی برای این همکاریتواند زمینهیابی و فناوری میبازار

ه تواند منجر ببازاریابی مشتریان بسیار مهم بوده و همکاری و مشارکت با مشتریان می
 های تعاونی فرش دستباف باشد.موفقیت این فرآیند در شرکت

های تعاونی توصیه نمود که ضمن توان به مدیران شرکتبر اساس نتایج این پژوهش می
ای در مراحل تولید تجاری، ریزی ویژهمند، برنامهاهمیت به نوآوری و تحقیق و توسعه نظام

ها در هر مرحله شبکه ارتباطات این تعاونی عالوهبهپژوهش و بازاریابی داشته باشند. 
همکاری با واحدهای و در مرحله پژوهش،  شدهتیتقوتواند بر اساس نیازهای آن مرحله می

کنندگان و مشتریان و در پژوهشی، در مرحله تولید تجاری جلب حمایت حامیان، تأمین
ان در تومی عالوهبهمرحله بازاریابی ارتباط گسترده و مستمر با مشتریان مدنظر باشد. 

های تعاونی فرش دستباف گذاری حمایتی از نوآوری و تحقیق و توسعه در شرکتسیاست
توان به ایجاد بستر ارتباطی و های روستایی(، میفراوان همه تعاونی احتمال به)ی روستای
تواند از طریق تخصیص اعتبارات به سازی میای نمود. این شبکهسازی، توجه ویژهشبکه

ها و ها، اعطای امتیاز به فعاالن پژوهشی دانشگاههای تحقیق و توسعه این شرکتفعالیت
و  فتیتخفهای تعاونی روستایی و یا اعطای مسائل نوآورانه شرکت ها در حلپژوهشکده

کنندگان، رقبا و مشتریانی باشد که در فرآیندهای نوآورانه های تشویقی به تأمینیا یارانه
 کنند.های روستایی همراهی میبا تعاونی

 های حوزه علوم اجتماعی و انسانی، بااین پژوهش نیز همانند بسیاری از پژوهش
پراکندگی  باوجود. دسترسی به فعاالن این صنعت بوده استروبرو  ییهاتیمهدو

و از سوی دیگر جدید بودن مفاهیم علمی تحقیق و  سوکیجغرافیایی این واحدها از 
ها را محدود نمود. از ها، به شکلی گردآوری جامع دادهتوسعه و نوآوری در این تعاونی
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دگان کننریان، واحدهای پژوهشی مرتبط و تأمینسوی دیگر محدودیت دسترسی به مشت
ها و خبرگان شود. ها، موجب شد جامعه آماری محدود به فعاالن این شرکتاین تعاونی

صورت غیرمتمرکز و ها بهکارگاه عمدتاًهای فرش روستایی، اینکه در تعاونی عالوهبه
ی ای متمرکز بافندگو پراکندگی این بخش، بیش از پراکندگی واحده برپاشدهانفرادی 

ویژه است. از سوی دیگر تعداد محدود مطالعات مرتبط با نوآوری در صنعت فرش و به
فرش دستباف روستایی، از دیگر عواملی بود که امکان تعمیق بیشتر پژوهش را محدود 

توان با استفاده از یک های این پژوهش میها و همچنین محدودیتنمود. بر اساس یافته
های تعاونی، به طراحی شبکه و ایجاد شامل ذینفعان نوآوری در شرکت تربزرگجامعه 
ای برای پژوهش پرداخت. مبحث نوآوری باز و عوامل زمینه عنوانبههای نوآوری پلتفرم

واند تهای تحقیقاتی میهای تعاونی از دیگر زمینهپیشران و موانع این پدیده در شرکت
های تعاونی متمرکز و غیرمتمرکز و وری در بین شرکتبررسی عملکرد نوآ عالوهبهباشد. 

استفاده از  درنهایتهای پژوهشی باشد. تواند از دیگر حوزهمقایسه این دو ساختار می
عامل ازی سها و یا مدلهای پیچیده مانند پویایی سیستمسازی سیستمهای شبیهتکنیک

های تعاونی روستایی به کار گذاری توسعه نوآوری در شرکتتواند در سیاستمی انیبن
 گرفته شود.

 

 قدردانی و تشکر
در اینجا شایسته است از حمایت و همراهی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 

این سازمان و همچنین اتاق تعاون استان  آموزش، ترویج و تحقیقاتاداره  ویژهبهفارس 
 فارس قدردانی گردد.
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Abstract 
Explaining an appropriate structure for research and development (R&D) and 

innovation in rural cooperatives can be a factor in solving problems and improving the 

technical and marketing capabilities of these companies. Accordingly, the purpose of 

this study is to provide a model of innovation in the R&D process in handmade carpet 

cooperative unions, which is in the form of a practical and mixed study, followed by an 

inductive approach. In the first step, in order to identify the innovative needs and role-

players of this process, systematic review and interviews with experts are used, and 

then by forming a hierarchical structure of network analysis process (ANP), innovative 

needs, R&D stages, and finally the importance of each role player in the research 

process was determined. The Demetel techniques and the best-worst method were used 

to define the ANP supermatrix. In this analysis, the statistical population of experts and 

activists of these cooperatives are considered as data sources, and using a judgmental 

and purposeful method, 16 people participated in determining the needs and 21 people 

in weighting and prioritizing. Findings show that innovation in production technology, 

products, work processes, and sustainable and green production have the highest 

priority in the innovative needs of these cooperatives. Also, the stages of commercial 

production, research, and marketing are most important in the R&D process. Finally, 

the results show in the commercial production stage, supporters, suppliers, and 

customers, in the research stage, research units, and in the marketing stage the 

customers can have the most cooperation. 
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