
مقدمه

مدیران هر سازمان همواره ناگزیر بوده اند، برای بقا و رشد سازمان 
خود، به تغییر آنچه به دنیا عرضه می کنند و روش تولید و عرضۀ آن 
بیندیشند )Tidd et al., 2005(. این تغییرات ممکن است تغییر 
هر  در  آن  تجاری سازی  و  ِاعمال  که  باشد  دانش  در  یا  فناوری  در 
 .)Zizlavsky, 2014( سازمان با تعبیر »نوآوری« شناخته می شود
طی چند دهۀ گذشته، نوآوری یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت 
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چکیده
نوآوری در بخش های گوناگون شرکت ها و سازمان ها به یکی از عوامل اصلی موفقیت تبدیل شده است. طی دهه های اخیر، 
با توجه به رشد نوآوری در دنیا و صنایع گوناگون، همچنین گسترش همه جانبۀ علوم، مدیران شرکت ها و سازمان ها دیگر قادر 
 در مراکز تحقیق و توسعۀ داخلی به همه یا 

ً
نیستند، چه از لحاظ منابع انسانی و چه از لحاظ منابع مالی و غیرمالی، صرفا

بخش زیادی از پیشرفت های نوآورانۀ روز در صنعت دست یابند؛ بنابراین، ناگزیرند برای بقا، حفظ سودآوری و عقب نماندن 
از روندهای نوآوری، با راهبرد های گوناگون، نوآوری های موردنظرشان را از طریق منابع خارجی کسب کنند.

مدیران شرکت هایی که قصد اکتساب نوآوری دارند از راهبرد های گوناگونی اعم از مالکیت، همکاری مشترک، برون سپاری، 
اخذ مجوز و نوآوری باز استفاده می کنند و هریک از این راهبرد ها را به تأثیر از دسته های متعددی از عواملی انتخاب می کنند 
همچون عوامل سازمانی، منبع نوآوری، فرایند اکتساب، عوامل مربوط به نوآوری، و عوامل محیطی. هریک از این دسته ها 

خود مجموعه ای از عوامل را دربر دارند.
در این پژوهش، با مطالعۀ پژوهش های پیشین، به بررسی راهبرد های اکتساب نوآوری، شناسایی عوامل مؤثر در اکتساب 

نوآوری و تحلیل این عوامل پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: نوآوری، اکتساب نوآوری، راهبرد اکتساب نوآوری، نوآوری باز، عوامل تأثیرگذار
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به وضعیت  پاسخ  نیز مرجع  و  تکامل شرکت ،  و  رقابت ، رشد  در 
نوآوری،  گفت  می توان  چنان که  می شود،  شناخته  رقبا  و  محیطی 
در رقابت و عنصر حیاتی برای بقا در وضعیت های متغیر محیطی، 
حال  در  نوآوری  امروزه  کلی  به طور  می آید.  به حساب  برنده  برگ 
است  اقتصادی  سیاست گذاری  در  اصلی  مؤلفه ای  به  تبدیل شدن 
 مرکز علم و نوآوری انگلستان نوآوری را 

ً
)Freeman, 2013(؛ مثال
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»موتور اقتصاد مدرن« می داند، و می توان پیش بینی کرد که مدیران 
شرکت هایی که برای نوآوری، چه به صورت داخلی و چه به صورت 
خارجی، سرمایه گذاری نمی کنند آیندۀ خود را به خطر می اندازند و 
اگر به دنبال راه حل هایی نوآورانه برای مسائل جدید نباشند، احتمال 
.)Tidd et al., 2005( موفقیت کسب وکار آن ها بسیار اندک است

عمر  چرخۀ  کوتاه شدن  حاضر  عصر  ویژگی های  از  یکی 
ارائۀ  توانایی  ازاین رو  است؛  گوناگون  فناوری های  و  محصوالت 
قدیمی  محصوالت  به جای  بهتر  و  جدیدتر  محصوالت  مستمر 
بیشتری  اهمیت  روز  هر  گوناگون  نوآوری های  اکتساب  طریق  از 
از  مزیت  کسب  و  نوآوری  تأمین  برای   .)Kahn, 2012( می یابد 
آن، راهبرد های متعددی مطرح شده است. تأمین نوآوری از آن رو 
اصلی  عوامل  از  یکی  تأمین  که، عالوه بر  است  کرده  پیدا  اهمیت 
حیات تجاری هر کسب وکار در رقابت، مدیران هر سازمان باید، 
راهبرد  و  منبع  خود،  نوآوری  نوع  همچنین  و  ساختار  با  متناسب 

اکتساب نوآوری متناسب را انتخاب کنند.
بنابراین، اهمیِت درنظرداشتن روش و راهبرد اکتساب نوآوری، چه 
از داخل مراکز تحقیقاتی شرکت و چه از طریق منابع خارجی نوآوری، 
و  موقعیت ها  براساس  گوناگون،  سازمان های  و  است  یافته  افزایش 
عوامل تأثیرگذار، راهبرد های متفاوتی را برای اکتساب و تجاری سازی 
نوآوری به کار می بندند. همچنین، مشاهده شده که استفاده از دانش 
و فناوری شرکای بیرونی و تلفیق آن با دانش، فناوری و تجربه های 
داخلی درجهت تولید محصوالت و خدمات جدید با موفقیت های 
به  به شدت  شرکت  هر  عوامل  بنابراین،  است.  بوده  همراه  بسیاری 
مطالعه، بررسی و تحلیل عوامل تأثیرگذار در راهبرد و روش اکتساب 

.)Vanhaverbeke et al., 2012( نوآوری خود نیازمندند
دراین میان، آنچه به احتمال قوی در موفقیت در انتخاب و اجرای 
سازمان ها  در  نوآوری  بهره وری  و  نوآوری  اکتساب  راهبرد های 
این است که چه عواملی در راهبرد  فراوانی دارد  تأثیر  و شرکت ها 
اکتساب نوآوری تأثیرگذارند و مسئوالن هر سازمان برای به کاربستن 
راهبرد مناسب به چه عواملی باید توجه کنند. همچنین، این موضوع 
تأثیر  چگونه  عوامل  این  از  هریک  که  شود  بررسی  و  تحلیل  باید 
می گذارند. ازاین رو، هدف از این طرح پژوهشی بررسی و تحلیل 
نوآوری در  مجموعه عواملی است که در راهبرد و روش اکتساب 
این عوامل ممکن است در چگونگی توسعۀ  تأثیرگذارند.  صنعت 
راهبرد های اکتساب نوآوری برای خلق ارزش ناشی از نوآوری در 

شرکت ها تأثیرگذار باشند.

1. نوآوری

ابزاری  به معنای  را  نوآوری    1934 در  شومپیتر  که  زمانی  از 
برای معرفی محصوالت جدید، شیوه های جدید تولید، شناسایی 
و  امکانات  و  اولیه  مواد  جدید  منابع  تسخیر  جدید،  بازارهای 
 Croitoru,( کرد،  معرفی  تجارت  سازمان دهی  جدید  شیوه های 
2012( تعاریف بسیاری برای آن بیان شده است که هریک ناظر به 
بخش و جنبه ای از آن اند، و درمجموع می توان گفت که شرکت ها 
فناوری های  هم  که  می یابند  دست  رقابتی  مزیت  به  نوآوری  با 
را  کارها  جدید  روش های  و  دانش  هم  و  می گیرد  دربر  را  جدید 
تغییر  این  و  است  تغییر همراه  با   

ً
ذاتا نوآوری   .)Porter, 2011(

:)Tidd et al., 2005( شکال گوناگونی به خود می گیرد
َ
 ا

ً
غالبا

•  نوآوری در محصول: تغییر کاال یا خدماتی که هر سازمان 
عرضه می کند؛

•  نوآوری در فرایند: تغییر روش های تولید و عرضۀ محصوالت/ 
خدمات؛

•  نوآوری در موقعیت: تغییر زمینه ای که کاال یا خدمات در آن 
عرضه می شود؛

•  نوآوری در پارادایم )الگو(: تغییر مدل های ذهنی ای که منطق 
رفتارهای سازمان را تشکیل می دهند.

یا  نیازها  کشف  یا  ایده  هر  شکل گیری  زمان  از  نوآوری  فرایند 
کسب  و  بهره مندی  زمان  تا  آن ها  به  پاسخ گویی  جدید  راه های 
شروع  »نقطۀ  آن  به   

ً
اصطالحا که  دارد،  ادامه  آن ها  از  ارزش 

فرایند  هر  شکل گیری  مراحل   ،1 شکل  در  می گویند.  نوآوری« 
نوآوری به ترتیب، از راست به چپ، شرح داده شده است.

ارائه دهندۀ  و  تولیدکننده  به  نه تنها  نوآوری  هر  شکل گیری 
و  تأمین کنندگان  یعنی  دیگر،  اعضای  از  دسته  دو  به  بلکه  اصلی، 
مصرف کنندگان به منزلۀ نوآوران مکمل، نیز وابسته است. این اعضا 
امکان  هم  و  کنند  عمل  نوآوری  مانع  به صورت  است  ممکن  هم 
دارد محرک آن باشند؛ وجود تأمین کنندگان یا نوآوران مکمل قوی و 
 سرعت فرایند نوآوری را بیشتر کند 

ً
همچنین مشتریان پرتوقع احتماال

و زمینه را برای نوآوری های بنیادی فراهم آورد. در مقابل، ضعف یا 
ناکارآمدی شرکای راهبردی، یعنی نوآوران مکمل و تأمین کنندگان، 
 به شکست یا به تأخیرافتادن نوآوری منجر می شود؛ همچنین 

ً
بعضا

جستوجو: چگونه می توانیم 
 فرصت های نوآوری را 

پیدا کنیم؟

انتخاب: قصد داریم چه کاری 
انجام بدهیم و چرا؟

اجرا: چگونه آن را محقق 
خواهیم کرد؟

تصاحبارزش: چگونه از آن 
بهره مند خواهیم شد؟

)Tiddetal.,شکل1:فرایندنوآوری)2005



53 شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در انتخاب راهبرد اکتساب نوآوری

استقبال نکردن مصرف کنندگان از نوآوری در هر محصول یا خدمت 
 Roper et al.,( می انجامد  نوآوری  اقتصادی  شکست  به  گاه 
2008(. در طی سال هایی که از شکل گیری تعریف نوآوری و تالش 
شرکت ها در صنایع گوناگون برای اجرای موفق نوآوری می گذرد، 
فعاالن در عرصۀ این صنایع در اجرا یا اجرای بهینۀ نوآوری های خود 
با شکست های بسیاری مواجه شده اند. پژوهشگران، طی مطالعاتی، 
مشکالت زیر را در مسیر تحقق اهداف نوآوری و اجرای موفق آن 

:)Bessant and Davies, 2007( شناسایی کرده اند

•  ضعف در فرهنگ نوآوری؛

•  نبود راهبرد مشخص برای تمرکز بر تالش های منتهی به نوآوری؛

•  تعارض نوآوری با روند جاری فعالیت های سازمان و ارزش 
کافی نداشتن آن؛

•  نبود فرایند رسمی برای نوآوری در سازمان؛

•  محدودبودن مهارت های مدیریت پروژه.
نوآوری ها طی سال های متمادی نشان  از  تحلیل دقیق بسیاری 
می دهد که، اگرچه شکل گیری نوآوری با دشواری های فنی و دانشی 
روبه روست، بسیاری از شکست ها از ضعف راهبرد نوآوری ناشی 
می شود. به نظر می رسد موفقیت در نوآوری به دو عامل اصلی وابسته 
است: منابع شامل افراد، ابزارها، دانش و منابع مالی، و توانمندی 
 .)Tidd et al., 2005( یا شرکت منابع در سازمان  این  مدیریت 
در  سازمان ها  محدودیت های  و  شکست،  دالیل  از  مجموعه  این 
منابع مالی و غیرمالی و مهارت های گوناگون سازمان ها را به سمت 

نوآوری باز سوق داد.
نوآوری باز یعنی استفاده از جریان های داخلی سودمند )دانش 
به  منظور  شرکت  از  خارج  فناوری  و  دانش  و  داخلی(  فناوری  و 
شتاب دادن به نوآوری داخلی )Cui and Loch, 2011(. با توجه 

به این مفهوم، می توان نوآوری باز را به دو دسته تقسیم کرد:

•   نوآوری باز از داخل به بیرون: در این رویکرد، دانش از درون 
سازمان شما به بیرون از آن انتقال می یابد.

این  نوآوری(: در  )اکتساب  به داخل  بیرون  از  باز  نوآوری     •
از بیرون سازمان به داخل آن  ایده ها و دانش  از نوآوری،  قسم 

.)Chesbrough, 2006( منتقل می شود
 در مرحلۀ کشف ایده ها و مرحلۀ توسعه 

ً
بازبودن نوآوری معموال

نوآوری های  و  ایده ها  به  دستیابی  رایج  روش های  می یابد.  بروز 
در  جست وجو  از  عبارت اند  باز  نوآوری  پارادایم  طریق  از  جدید 
و همچنین  و محصوالت جدید  فناوری ها  توسعۀ  اطراف،  محیط 

.)Putz, 2016( دخالت دادن مشتریان و کاربران در فرایند نوآوری

2. اکتساب نوآوری

در اکتساب نوآوری، شرکت ها در محیط اطراف به دنبال مفهومی 
 زنجیره های رشدیافتنی ای که در 

ً
قابل اعتماد می گردند، مخصوصا

به  به جای تکیه کردن  این شرکت ها،  نفوذ کرده اند. مدیران  بازارها 
مفاهیمی که در داخل شرکت توسعه یافته اند، روی محیط خارجی 
متمرکز می شوند. آن ها در انتظار بازارند تا مفاهیم  موفق را انتخاب 
 .)Hudson, 1994( کند، آنگاه رشد در آینده را خریداری می کنند
و  اکتساب  در  تأثیرگذار  عوامل  از  یکی   ،)1995( هابدی  نظر  از 
و  قوی  ارتباطی  داشتن  پیشرو  بین شرکت های  در  نوآوری  اجرای 
 تأمین کنندگان 

ً
اثربخش با دانشگاه ها و زیرساخت های موجود مثال

یا اصناف است، همچنین داشتن ارتباط نزدیک با رهبران بازار و 
شرکت های پیشرو در صنعت برای پیروی از آن ها و دسترسی به 

بازارهای پیشرفته ای که رهبران بازار در آن ها حضور دارند.
نلسون در سال 1993 این طور بیان می کند که دسترسی به فناوری 
و حضور در فضای نظام ملی نوآوری برای توانایی شرکت در رقابت 
در نوآوری ضروری است، و صاحبان شرکت ها، برای موفقیت در 
باشند  ویژه ای داشته  توجه  این عامل  به  باید  بین المللی،  بازارهای 
بازارهای  به  تأثیرگذار دیگر دسترسی  )Freeman, 1995(. عامل 
استفاده کنندگان  خواسته های  همچنین  و  هدایت کننده  و  پیشرو 
است که، برای غلبه بر آن، شرکت ها باید به جریان اصلی بازارهای 
بین المللی و خواسته های آن ها دسترسی داشته باشند. یکی دیگر از 
عوامل مؤثر در موفقیت راهبرد های نوآوری همکاری بین فروشندگان 

و تأمین کنندگان فناوری است.
برای توضیح چگونگی بهره برداری شرکت ها از نوآوری بیرونی یک 
خلق  از  اساسی  گام های  شامل  است  گرفته  شکل  سه مرحله ای  مدل 

:)West and Bogers, 2014( نوآوری تا رساندن آن به مصرف کننده

1(  مالکیت نوآوری ها از منابع خارجی که شامل جست وجو، 
این  در  است.  قراردادبستن  و  آماده سازی  فعال سازی،  تأمین، 

مرحله، نوآوری باز درونی سازی می شود.

فعال سازی  فاکتورهای  شامل  که  نوآوری  یک پارچه سازی    )2
یک پارچگی و فاکتورهایی است که مانع یک پارچگی می شوند، 
و اینکه چگونه این فاکتورها و سازمان ها شایستگی همدیگر را 

تغییر می دهند.

 بخشی اصلی از مدل های 
ً
3(  تجاری سازی نوآوری ها که معموال

متعارف تحقیق و توسعۀ صنعتی برای تحقیق دربارۀ منابع خارجی 
نوآوری به حساب می آید.

راهبرد اکتساب نوآوری مسئلۀ بسیار مهمی در این حوزه است. 
سه مؤلفۀ اصلی در تصمیم گیری های هر سازمان به منظور تدوین 

راهبرد اکتساب نوآوری عبارت اند از

به تصمیمات حوزۀ  مربوط  پژوهش های   در  راهبردی:  1(  سهم 
 تصمیم ها به دو دسته تقسیم می شوند: »خرید یا 

ً
نوآوری، معموال

ساخت« و »مالکیت یا اتحاد )شراکت(«؛ پاسخ به این پرسش که 
فناوری ها و فعالیت های اصلی نوآوری کدام اند و باید در داخل نگه 

داشته شوند و کدام یک را می توان به نحو مؤثرتر برون سپاری کرد.
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2(  منابع: شرکت ها، قبل از اینکه فرایند نوآوری شان را به نوآوری 
تأمین نوآوری شان را  باز تبدیل کنند، الزم است منابع خارجی 
ارزیابی کنند. بعضی از این منابع که بیشتر از آن ها استفاده می شود 
عبارت اند از تأمین کنندۀ اجزا، مشتریان و استفاده کنندگان، رقبا، 
کارگزاری های  نوپا،  شرکت های  توسعه،  و  تحقیق  سازمان های 
که  طراحی  حرفه ای  شرکت های  و  توسعه دهنده  استخدام  ایده، 
تجارب صنایع دیگر را انتقال می دهند. اگر قوت ها و ضعف های 
منابع خارجی بالقوۀ نوآوری نادیده گرفته شوند، فرایند اکتساب به 
نتیجۀ مطلوب منتهی نخواهد شد و اگر منابع با نوع فعالیت های 
مربوط به برون سپاری ناسازگار باشند، استفاده از منابع خارجی 

ممکن است به شکست بینجامد.

دانش  جریان  با  همراه  همکاری،  فرایند  فرایند:  و  ساختار    )3
هنگامی  هم زمان،  به شکل  خارجی  توسعۀ  و  تحقیق  و  داخلی 
شروع می شود که منابع مناسب برای اکتساب نوآوری انتخاب 
می شوند. از ویژگی های این مؤلفه قابلیت پاسخگویی به سؤاالتی 
است از این قبیل: مدیران چگونه می توانند همکاری با شرکای 
موردتأیید را سازمان دهی کنند؟ از چه راه هایی می توانند ریسک 
را کاهش دهند و به ارزش حداکثری از منابع خارجی نوآوری و 

)Hudson, 1994( فناوری دست یابند؟
طی مطالعات انجام شده، شرکت هایی که فقط به استفاده از یک 
راهبرد نوآوری مشغول اند ــ فعالیت های تحقیق و توسعۀ داخلی یا 
ـ در مقایسه با شرکت هایی که منابع  اتکا به فناوری های منابع خارجیـ 
داخلی و خارجی را ترکیب می کنند محصوالت جدید یا بهبودیافتۀ 

.)Cassiman and Veugelers, 2002( کمتری تولید می کنند

3. راهبرد اکتساب نوآوری

 راهبرد های نوآوری سه جزء بنیادی برای تصمیم گیری دارند: 
ً
معموال

نوآوری برای چه توسعه می یابد؛ آیا به دنبال دستیابی به رهبری فناوری در 
بین فناوری هایشان هستند یا خیر )سبک سنگین کردن و بررسی مزایای 
اولین پیشتازی  در مقابل منافع یادگیری از دیگران( و اینکه آیا فناوری 
را بگیرند )گرفتن  یا مجوزش  بندند  به کار  و  را در داخل توسعه دهند 

 Cui and( )مجوز یا لیسانس یکی از راهبرد های اکتساب نوآوری است
Loch, 2011(. به بیان دیگر، راهبرد اکتساب نوآوری مشخص می کند 
چه نوآوری هایی یا چه بخشی از فرایند نوآوری باید به شکل خارجی 
به کاربستن  با  منبعی.  از چه  و  ق شود 

َ
باید محق و چگونه  تأمین شود 

با  را  نوآوری  خارجی  تأمین  منافع  می توان  نوآوری  اکتساب  راهبرد 
اولویت های راهبردی سازمان تراز کرد، که این امر با افزایش چشمگیر 

.)Dahlander and Gann, 2012( موفقیت کسب وکار همراه است
ارائۀ مدل چهارگانه ای منتهی  به  قبلی  مطالعات و بررسی های 
شده است برای بهره برداری تجاری از نوآوری باز بیرون به داخل 

در شرکت ها طی فرایندی خطی:

1(   مالکیت؛

2(   یک پارچه سازی؛

3(   تجاری سازی نوآوری های خارجی؛

.)Von Hippel, 2005( تعامل بین شرکت و شرکایش   )4
دستۀ  چهار  به   

ً
معموال نوآوری  اکتساب  راهبرد های  همچنین، 

باز و  نوآوری  کلی تقسیم می شوند: مالکیت، همکاری مشترک، 
.)Dahlander and Gann, 2012( برون سپاری

4. عوامل تأثیرگذار در راهبرد اکتساب نوآوری

برای به کاربستن هر راهبرد اکتساب نوآوری و اجرای اثربخش آن، 
مجموعه عوامل گوناگونی طی مجموع مطالعات پیشین شناسایی 
این عوامل  باشند.  را درنظر داشته  آن ها  باید  شده اند که سازمان ها 
را می توان به پنج دستۀ کلی تقسیم کرد: عوامل مربوط به سازمان 
فناوری(؛  و  )دانش  نوآوری  به  نوآوری؛ عوامل مربوط  کسب کنندۀ 
عوامل مربوط به منبع نوآوری؛ عوامل محیطی تأثیرگذار در راهبرد 
اکتساب نوآوری و عوامل مربوط به فرایند اکتساب )مرحلۀ رشد و 
میزان مالکیت(. همان طور که در شکل 3 مشخص است، این عوامل 

هرکدام مربوط به یکی از اجزای درگیر در اکتساب نوآوری است.
در ادامه به معرفی و شرح هریک از این اجزا و عوامل می پردازیم.

مالکیتنوآوری

منبعنوآوری شرکتهایمرکزی یان مشتر

یکپارچهسازی تجاریسازی

)West and Bogers, 2014(یانبامنابعنوآوری شکل2:ارتباطمشتر
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و  واقعی  توسعه ای  فعالیت های  و  خالق  ابتکاری  ایده های  که 
نوآوری های گوناگون را می سازند و به اشتراک می گذارند. واسطه ها 
نوآوری شرکت ها، کاربران  بین خریداران  واقع  کارگزاران اند که در 
نوآوری ها و نوآوران ارتباط برقرار می کنند. تشخیص اینکه کدام یک 
کارآمد  محصولی  توسعۀ  برای  نوآوری  اکتساب  راهبرد های  از 
باشند تا حد زیادی بسته به آن است که از هر منبع در کدام یک از 
بخش های توسعۀ یک نوآوری بهره گرفته می شود یا شرکت می تواند 
کسب  نوآوری  توسعه،  فرایند  یا  ایده  قالب  در  منبع،  آن  طریق  از 
تولیدی  کوچک  صنایع   .)Lanctot and Swan, 2000( کند 
 موفقیت آمیز شکل می گیرند 

ً
 در محدودۀ فناوری های کامال

ً
معموال

را  نوآوری شان  منابع  بیشتر  دارند  تمایل  عرصه ها  آن  در  فعاالن  و 
به سوی تجاری کردن فناوری خود هدایت کنند. بااین حال، مدیران 
فرایندها،  تغییر  در  توانایی شان  به علت  اغلب  بزرگ،  سازمان های 
فعالیت های خود را با استفاده از فناوری های پیشرفته و روش های 
بهبود مداوم برای مدیریت کیفیت و زمان بندِی درست پیش می برند 
)Werniuk, 2006(. تجربه ها نشان می دهد که تأثیرات راهبرد های 
گوناگون اکتساب نوآوری در بهره وری شرکت ها از منابع فناورانه و 
بازار ــ در حکم منابع نوآوری ــ متفاوت است. همچنین، انتخاب 
و  مثبت  ارتباطی  نوآوری  آن  موفقیت  با  نوآوری  درست  منبع  یک 
قوی دارد )Clausen et al., 2013(. برای انتخاب شریک یا منبع 

نوآوری برای اکتساب مجموعه ای از عوامل شناسایی شده است:
•  سابقۀ همکاری؛

•  توانایی های خاص با درنظرگرفتن نیازها؛
•  مجاورت جغرافیایی؛

•  توانایی های فناورانه برای تحقق بخشی به هدف موردنظر؛
اتحاد(  سابقۀ  صنعت،  در  رهبری  )عمر،  کلی  وضعیت    •

.)Cui and Loch, 2011(

محیط

فراینداکتساب

منبعنوآوری

سازمان
نوآوری

شکل3:اجزایفراینداکتسابنوآوری

4-1. مجموعه عوامل محیطی، نوآوری و سازمانی

در اکثر سازمان ها، تالش برای اجرای موفق فرایند نوآوری باز 
به شکل بیرون به داخل یا همان اکتساب نوآوری مستلزم غلبه بر 
دو نوع چالش اساسی است: چالِش اینجا اختراع نشده است  که 
در بین جامعۀ تحقیق و توسعه بسیار رایج و شناخته شده است، و 
چالش تطبیق مفاهیم نوآوری باز که شامل تداوم تعهِد تحقیق و 
از  استفاده  به مزایای  برای دستیابی  توسعۀ داخلی در زمان کافی 
 .)Chesbrough and Crowther, 2006( مفاهیم تطبیق است
آن، کل  از  فراتر  و توسعه و،  بیان دیگر، اعضای واحد تحقیق  به 
مرحلۀ  در  و  بپذیرند  را  خارجی  نوآوری  یک  ابتدا  باید  سازمان 
و  تحقیقات  با  آن  تطبیق  و  بومی سازی  اجرا،  برای  متعهدانه  بعد 
کنند.  تالش  داخلی  توسعۀ  و  تحقیق  در  انجام شده  نوآوری های 
سوی و لوچ، در مقاله ای برای طراحی چهارچوبی برای اکتساب 
فناوری، سه دسته از مجموعه عوامل تأثیرگذار در اکتساب نوآوری 
عوامل  عوامل محیطی،  کرده اند شامل  و جمع آوری  شناسایی  را 

سازمانی و عوامل مربوط به فناوری.

4-2. عوامل مربوط به منابع نوآوری
از دیگر دسته عوامل مؤثر در راهبرد های اکتساب نوآوری منابع 
اکتساب نوآوری است. حتی بدون راهبرد رسمی اکتساب نوآوری، 
شرکت ها باید با چندین منبع نوآوری خارجی در تجارت روزانۀ خود 
درارتباط باشند؛ در بسیاری از صنایع، تأمین کنندگان و منابع نوآوری 
بخش جدایی ناپذیری از توسعۀ محصوالت اند و، در هر دو بخش، 
ایده های محصوالت جدید و فعالیت های توسعه ای محصوالت و 
خدمات ارائه می گردند و دخالت داده می شوند )ibid.(. با توجه به 
نقش آن ها در روند نوآوری، منابع را می توان به دو دسته طبقه بندی 
کرد: نوآوران و واسطه ها. نوآوران شامل تأمین کنندگان، مشتریان و 
کاربران، رقبا، سازمان های تحقیق و توسعه و شرکت های طراحی اند 
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شواهدموجود عوامل زمینه

پراکندگی بسیاِر دانش به جای اکتساب به اتحاد می انجامد. پراکندگی دانش1

طی
حی

ل م
وام

ع

سازگاری زیاد به کاهش احتمال راهبرد تأمین دانش از یک منبع خارجی 
منحصربه فرد منجر می شود.

مالکیت پذیری2

هر قدر عدم قطعیت بیشــتر باشــد، احتمال شــکل گیری اتحاد و شراکت هم 
می شود. بیشتر 

عدم قطعیت 
راهبردی

برون سپاری هنگام تغییر بنیادی در فناوری، و در تغییرات بهبوددهنده، از منابع 
داخلی انجام می شود. تغییر فناوری

مراحل جنینی، رشد، بلوغ و کهنگی طول عمر فناوری

اگر تقلید از دانش سخت باشد، باید ارتباط بسیار نزدیکی برقرار شود، و همین طور 
ارتباط غیرنزدیک برای دانشی که تقلید آن آسان است کافی است.

تقلیدپذیری فناوری3

ارتباط غیرنزدیک برای دانش پرچالش و پویا مناسب است، درحالی که در زمانی 
پایداری فناوری ارتباط نزدیک مفیدتر است.

پویایی فناوری4

ی 
آور

ل نو
وام

ع
 

ی(
اور

 فن
ش و

)دان

کم بودن میزان مدل واری هر فناوری معمواًل با میزان بیشــتری از یک پارچگی 
همراه است.

مدل بودن فناوری5

همکاری و مکمل هم بودن پیچیدگی محصول و یک پارچگی عمودی پیچیدگی محصول/ 
فرایند

تهاجمی بودن فناوری با هم بستگی در اکتساب بیرونی فناوری نسبت عکس و در 
تجاری سازی فناوری بیرونی تأثیر مثبت دارد.

تهاجمی بودن فناوری6

مدیران شرکت های بزرگ تمایل دارند منابع بیشتری را به برون سپاری نوآوری 
اختصاص دهند، اما این ارتباط خطی نیست. اندازۀ شرکت

اگر منبع اصلی اطالعات شرکت رقیب باشد، مدیران شرکت به اکتساب از منابع 
خارجی تمایل بیشتری دارند.

آشنایی و ارتباط با 
فناوری

نی
زما

 سا
مل

عوا

تمایل شرکت ها به درونی سازی فناوری های با همخوانی راهبردی زیاد بیشتر است. همخوانی راهبردی7

مقاومت ســازمانی درونی در مقابل تغییرات خارجی احتمال برون ســپاری را 
کاهش می دهد.

مقاومت درونی در 
مقابل دانش بیرونی

اگر شرکتی در سهام شرکت دیگری سهیم بوده باشد، بیشتر احتمال می رود که در 
آینده در سهام خود با آن شرکت شریک شود.

سابقۀ همکاری قبلی 
از »انواع منابع«

1. Knowledge Dispersion
2. Appropriation
3. Technology Imitability
4. Technology Dynamism

)Cui and Loch, 2011(جدول1:عواملراهبردیوتأثیرآندراکتسابنوآوری

5. Technology Modularity
6. Technology Aggressiveness
7. Strategic Relevance
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4-۳. فرایند اکتساب نوآوری
مجموعۀ دیگری از عوامل تأثیرگذار در راهبرد اکتساب نوآوری 
در بخش فرایند اکتساب نوآوری قرار می گیرند. این عوامل در دو 
مرحلۀ پیشرفت نوآوری و درجۀ مالکیت و تطبیق نوآوری خارجی 
تأثیرگذارند که در ادامه به هرکدام جداگانه پرداخته می شود. بخش 
بزرگی از فرایند اکتساب نوآوری متأثر از درجۀ مالکیت و همچنین 
تطبیق نوآوری خارجی با دانش و فناوری داخلی است. تحقیقات 
از  متفاوتی  درجات  نوآوری  هر  جدیدبودن  میزان  می دهد  نشان 
دخالت مدیریت بیرونی برای هدایت تحقیق و توسعۀ داخلی دارد 
)Beugelsdijk and Jindra, 2018(. طی پژوهشی، مجموعه 
عوامل محرک شرکت ها برای تطبیق نوآوری های خارجی با تحقیق 
و توسعۀ داخلی بررسی و تعدادی از عوامل برای هدایت شرکت 

به پذیرش نوآوری شناسایی شد که رایج تریِن آن ها از این قرارند:

رشد  برای  که  خارجی  فناوری های  از  دسته  آن  از  استفاده   .1
سودآوری ضروری اند؛

بهبود  یا  مهارت  کسب  برای  خارجی  فناوری های  به  نیاز   .2
در  شرکت  رشد  اهداف  درک  در  ناتوانی  و  محصول  حاشیۀ 

استفاده از فناوری های خارجی.
جدید  محصوالت  توسعۀ  برای  بازار  در  شرکت  سرعت  افزایش 
در  این  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  تأثیرگذار  عاملی  به منزلۀ  هم 
است  ثانویه  عاملی  هزینه ها  کاهش  می رسد  به نظر  که  است  حالی 
)Monteiro et al., 2017(. موضوع دیگری که باید به آن توجه شود 
اهمیت تنوع دانش برای نوآوری است. مطالعات نشان می دهد تنوع 
دانش برای نوآوری بهتر است، زیرا ادغام انواع دانش کمک می کند تا 
شرکت ها محصوالت جدیدی تولید کنند و نیازهای مشتریان را بهتر 
برآورده سازند. یکی دیگر از نتایج این مطالعات این است که هر چه 
دانش ورودی به مثابۀ نوآوری ای اکتساب شده بیشتر مدیریت شود بهتر 
است، زیرا تالش ها و نظام بوروکراسی شرکت فرایند فعالیت هدفمند 
تولید  برای  این خود پشتوانه ای است  را تسهیل می کند، که  کارکنان 
محصوالت جدید. همچنین، نسبت تنوع و کنترل دانش بر نوآوری به 
منابع مالی هر سازمان برای اکتساب نوآوری بستگی دارد. از این رو، 
به طور کلی، کنترل دانش در فروش محصوالت جدیدس تأثیر بیشتری 
تعدیل کننده ای  ارتباط  نیز  مالی  منابع جایگزین  دانش.  تنوع  تا  دارد 
دارند؛ صندوق های داخلی تأثیر منابع تحقیق و توسعه را با تنوع بیشتر 
دانش در فروش محصوالت جدید تقویت می کنند، درحالی که منابع 
خارجی تأثیر منابع تحقیق و توسعه را با ِاعمال کنترل بیشتر بر دانش 

.)Cuervo-Cazurra et al., 2017( اکتساب شده تقویت می کنند

4-3-1. میزان یک پارچگی در فرایند اکتساب نوآوری
در بین مطالعات انجام شده، تأثیر متقابل مجموعه ای از عوامل 
و میزان یک پارچگی و مالکیت در فرایند اکتساب نوآوری شناسایی 

شده است. در این مطالعات، به خوبی مشاهده می شود که هر چه 
میزان مالکیت بیشتر شود، فاکتورهای هزینه، زمان بندی، کنترل و 
یادگیری افزایش، و انعطاف، گستردگی و کارایی کاهش می یابد؛ 
نوآوری  به  شرکت ها  در  نوآوری  اکتساب  راهبرد  چه  هر   

ً
متقابال

و  یادگیری کاهش،  و  نزدیک شود، هزینه، زمان بندی، کنترل  باز 
انعطاف، گستردگی و کارایی افزایش می یابد.

و  کامل  یک پارچگی  به  نوآوری  هر  کامل  مالکیت  راهبرد 
بنابراین کنترل کامل نوآوری ای که به دست می آید منتهی می شود؛ 
توسعه،  و  تحقیق  قراردادهای  و  مشارکت  راهبرد  در  مقابل،  در 
و  می شود  مشخص  طرفین  بین  خاصی  مسئولیت های  و  حقوق 

 بدون کنترل کامل است.
ً
دسترسی به نوآوری معموال

4-3-2. مرحلۀ نوآوری در فرایند اکتساب نوآوری
اکتساب  راهبرد  تدوین  در  باید  که  عواملی  مجموعه  دیگر  از 
نوآوری به آن توجه شود مرحله ای است که نوآوری در آن قرار دارد. 
در طی مراحل توسعه و تولید هر نوآوری، از مراحل جست وجو 
با  ــ  سازمان ها  یا  شرکت ها  تجاری سازی،  مراحل  تا  کاوش  و 
برون سپاری  برای  گوناگون،  صنایع  در  ــ  راهبرد هایشان  به  توجه 
امری  نوآوری خود تصمیم گیری می کنند،  فرایند  درونی سازی  یا 
که چالش ها و محرک هایی را به همراه خواهد داشت شامل آنچه 

به اختصار در جدول 2 آمده است.
و  مرحله  هر  در  است،  مشخص   2 جدول  در  که  همان طور 
فرایند  در  که  دارد  وجود  محرک هایی  و  چالش ها  سطح  هر  در 
درونی سازی یا برون سپاری نوآوری تأثیر می گذارند. این نگاه به 
مرحله ای  هر  در  نوآوری  اکتساب  برای  تا  می کند  کمک  مدیران 
مجموعه عوامل مؤثر را برای تصمیم گیری راهبردی درنظر بگیرند 
و تأثیرات اکتساب نوآوری های خارجی در طی مراحل گوناگون 

رشد را به صورت جامع بررسی کنند.

)Cui and Loch, 2011(شکل4:تأثیراتمتقابلبینساختارهایگوناگون
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جمع بندی

در این پژوهش تالش شد تا با معرفی مفهوم اکتساب نوآوری، 
معرفی راهبرد های رایج اکتساب نوآوری و در نهایت عوامل مؤثر 
اکتساب  شود.  جمع بندی  پیشین  مطالعات  راهبرد ها  نوع  این  در 
منبع  با  نوآوری هایی  از  بهره مندی  به  که  است  فرایندی  نوآوری 
شرکت ها  مدیران  رو،  این  از  می شود.  منتهی  سازمان  از  بیرون 
می توانند برای کاهش هزینه، همراه شدن با روند فناوری های روز 
و حفظ چابکی سازمان، در محیط اطراف خود در پی نوآوری های 
موردنیاز یا جذاب برای تجاری سازی باشند و از میان گزینه های 
کسب  را  موردنظر  نوآوری  منتخب،  راهبرد  با  خود،  روی  پیش 
کنند. مجموعه راهبرد های اکتساب نوآوری عبارت اند از مالکیت، 

همکاری مشترک، برون سپاری، گرفتن مجوز، و نوآوری باز.
گذشته  مطالعات  از  که  مؤثری  عوامل  مجموعه  همچنین،   
این  اساس  است.  شده  دسته بندی   3 جدول  در  شد  حاصل 
دسته بندی توجه به ارتباط عوامل با هم و همچنین قابلیت بررسی 

هریک در مجموعه هایی مرتبط با هم است.
مانند  ــ  قرار می گیرند  نوآوری  زیر مجموعۀ  که  دسته عواملی 
از  متأثر  ــ  فناوری  و  دانش  تناسب  و  فناوری،  و  دانش  پراکندگی 
به کارگیری  برای  که  سازمان اند  یا  منبع  از  فارغ  نوآوری  ماهیت 
 
ً
راهبرد نوآوری باید به آن ها توجه کرد. اما عوامل سازمانی معموال
 در همۀ راهبرد های 

ً
تقریبا مجموعه عوامل داخلی سازمان اند که 

تأثیر  سازمان، که راهبرد اکتساب نوآوری هم یکی از آن هاست، 
می گذارند. همچنین، عوامل محیطی زیرمجموعۀ عواملی هستند 
سیاسی،  اقتصادی،  ثبات  وضعیت  نوآوری،  اکوسیستم  به  که 
قطعیت یا عدم قطعیتی در بازه های زمانی کوتاه مدت یا بلندمدت، 
تا  می کنند  مجاب  را  شرکت ها  مدیران  بسیار،  قطعیت  عدم   

ً
مثال

میزان  آن ها  نتیجۀ  در  که  بندند  به کار  را  اکتسابی ای  راهبرد های 
خطر کمتری را متحمل شوند یا از بخش کمتری از سرمایه هایشان 

استفاده کنند.

عوامل مربوط به منبع نوآوری شرکت ها را با این پرسش روبه رو 
می کند که ارائه دهنده یا صاحب نوآوری تولیدکنندۀ نوآوری است 
که  موقعیت هایی  از  یکی  ارائه می دهد.  را  آن  واسطه  در حکم  یا 
میزان تأثیر این عامل را مشخص می کند زمانی است که دانش یا 
فناوری حاصل شده نیاز به بومی سازی یا به روزرسانی داشته باشد 
که، در صورت نیاز، شرکت ها ممکن است، با توجه به نوع منبع، 

راهبرد متفاوتی را برای اکتساب به کار بندند.
اکتساب  فرایند  زیرمجموعۀ  عوامل  دسته  به  می رسیم  نهایت  در  و 
به  آن  نزدیک شدن  و  نوآوری  پیشرفت  میزان  بیانگر  نوعی  به  که  نوآوری 
مرحلۀ نهایی است و براساس آن می توان پیش بینی کرد فرایند نوآوری، از 
ایده تا محصول، هر چه پیشرفت بیشتری داشته باشد، میزان ریسِک کمتر، 

متقاضیان یا مشتریاِن بیشتر و البته هزینۀ بیشتری را دربر خواهد داشت.
با  این عوامل،  از  تأثیرگذاری هریک  و  همچنین، میزان اهمیت 
 در 

ً
توجه به موقعیت و صنعت موردمطالعه، متفاوت خواهد بود؛ مثال

صنایعی که نوآوری ها در آن ها طول عمر کمتری دارند، دسته عوامل 
یا  بیشتری خواهند داشت،  فناورانه( حساسیت  و  نوآوری )دانشی 
عوامل سازمانی، برای نوآوری هایی که پیچیدگی بیشتری دارند یا 
فرایندی را در سازمان تغییر می دهند ممکن است، در مقایسه با بقیۀ 
عوامل، اهمیت بیشتری داشته باشند. به همین ترتیب، بقیۀ عوامل 
نیز در موقعیت ها و صنایع گوناگون، در مقام مقایسه، ممکن است 
این  باشند. مهم درنظرداشتِن  و اهمیت متفاوتی داشته  حساسیت 
است که بهتر است هریک از این عوامل، قبل از تمرکز روی آن ها 
مطلوب  نتایج  از  بهره مندی  برای  نوآوری،  فرایند  یا  و  سازمان  در 
میزان تأثیرگذاری هریک در صنعت و موقعیت موردنظر، بررسی و 

اولویت بندی شوند.
وجه تمایز اصلی این پژوهش از مطالعات پیشین تمرکز آن بر 
و  تا سازمان  منبع  از  نوآوری  اکتساب  فرایند  یک پارچگی  توضیح 
همچنین جمع بندی عوامل تأثیرگذار در طی تمامی مراحل، از منبع 

تجاری سازیتوسعهجستوجو و کاوشمرحلۀ نوآوری

شناسایی و خلق فرصت های ارزشمندچالش اصلی
یافتن و بازتعریف تناسب 

بین راه حل و نیاز

گاهی و ارائۀ  توسعۀ آ

راه حل به مشتریان

محرک 

درونی سازی

مشکالت ارزیابی هر فرصت و تالش 

برای کشف فرصت ها

نیاز به سرمایه گذاری 

گسترده، به خصوص در 

توسعۀ دارایی ها

هم افزایی با فعالیت های 

تجاری دیگر

محرک 

برون سپاری

موج عظیمی از تالش های مستقل و متنوع

مزیت اقتصادی تعامل با مخترعان مستقل

نیاز به تنوع بسیاِر منابع برای 

توسعه

هزینه های کمتر در بازار 

رقابتی تأمین کنندگان

استعداد و ظرفیت 

الزم برای دسترسی به 

مشتریان از طریق شرکا

)Terwiesch and Ulrich, 2008(جدول2:مراحلوسطوحفرایندنوآوری
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تا دسته بندی  آن تالش شده است  در  و  تا سازمان، است  نوآوری 
کاملی از عوامل تأثیرگذار در راهبرد های اکتساب نوآوری ارائه شود.

و  نقش  به  پژوهشگران  آتی  پژوهش های  در  می شود  پیشنهاد 
اولویت بندی این عوامل در صنایع گوناگون بپردازند.

عامل تأثیرگذاردسته عوامل

ه(
وران

فنا
 و 

شی
)دان

ی 
آور

نو

پراکندگی دانش و فناوری
تناسب دانش و فناوری

تنوع دانش
تغییر فناوری

طول عمر فناوری
تقلیدپذیری فناوری

پویایی فناوری
مدل واربودن فناوری
پیچیدگی فناوری

تهاجمی بودن فناوری

نی
زما

سا
ل 

وام
ع

اندازۀ سازمان
آشنایی و ارتباط سازمان با فناوری

توانایی های فناورانه برای هدف موردنظر
توانایی سازمان برای بهره وری از نوآوری

عمر سازمان
رهبری یا پیروی در صنعت

مجاورت جغرافیایی
تناسب راهبرد

مقاومت درونی در مقابل دانش و فناوری بیرونی
اینجا اختراع نشده است

سابقۀ همکاری
منابع انسانی

یادگیری

عوامل محیطی
تخصیص

عدم قطعیت راهبردی

منبع نوآوری
نوآوران

واسطه های نوآوری

فرایند اکتساب 
نوآوری

مرحلۀ رشد نوآوری
درجه و میزان مالکیت

جدول3:عواملمؤثردرراهبرداکتسابنوآوری
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