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چکیده
نوآوری در بخشهای گوناگون شرکتها و سازمانها به یکی از عوامل اصلی موفقیت تبدیل شده است .طی دهههای اخیر،
با توجه به رشد نوآوری در دنیا و صنایع گوناگون ،همچنین گسترش همهجانبۀ علوم ،مدیران شرکتها و سازمانها دیگر قادر
ً
نیستند ،چه از لحاظ منابع انسانی و چه از لحاظ منابع مالی و غیرمالی ،صرفا در مراکز تحقیق و توسعۀ داخلی به همه یا
بخش زیادی از پیشرفتهای نوآورانۀ روز در صنعت دست یابند؛ بنابراین ،ناگزیرند برای بقا ،حفظ سودآوری و عقبنماندن
از روندهای نوآوری ،با راهبردهای گوناگون ،نوآوریهای موردنظرشان را از طریق منابع خارجی کسب کنند.
مدیران شرکتهایی که قصد اکتساب نوآوری دارند از راهبردهای گوناگونی اعم از مالکیت ،همکاری مشترک ،برونسپاری،
اخذ مجوز و نوآوری باز استفاده میکنند و هریک از این راهبردها را به تأثیر از دستههای متعددی از عواملی انتخاب میکنند
همچون عوامل سازمانی ،منبع نوآوری ،فرایند اکتساب ،عوامل مربوط به نوآوری ،و عوامل محیطی .هریک از این دستهها
خود مجموعهای از عوامل را دربر دارند.
در این پژوهش ،با مطالعۀ پژوهشهای پیشین ،به بررسی راهبردهای 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

مقدمه
مدیران هر سازمان همواره ناگزیر بودهاند ،برای بقا و رشد سازمان
خود ،به تغییر آنچه به دنیا عرضه میکنند و روش تولید و عرضۀ آن
بیندیشند ( .)Tidd et al., 2005این تغییرات ممکن است تغییر
در فناوری یا در دانش باشد که ِاعمال و تجاریسازی آن در هر
سازمان با تعبیر «نوآوری» شناخته میشود (.)Zizlavsky, 2014
طی چند دهۀ گذشته ،نوآوری یکی از اصلیترین عوامل موفقیت

در رقابت ،رشد و تکامل شرکت ،و نیز مرجع پاسخ به وضعیت
محیطی و رقبا شناخته میشود ،چنانکه میتوان گفت نوآوری،
در رقابت و عنصر حیاتی برای بقا در وضعیتهای متغیر محیطی،
برگ برنده بهحساب میآید .بهطور کلی امروزه نوآوری در حال
تبدیلشدن به مؤلفهای اصلی در سیاستگذاری اقتصادی است
ً
()Freeman, 2013؛ مثال مرکز علم و نوآوری انگلستان نوآوری را

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد  MBAدانشگاه تهران .
 .2استادیار دانشکدۀ مدیریت دانشگاه صنعتی شریف (نویسندۀ مسئول)؛ Kiamehr@sharif.edu

 .3استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،پردیس فارابی.

سیاستنامۀ علم و فناوری  -دورۀ  ،8شمارۀ  ،3پاییز 1397

52

«موتور اقتصاد مدرن» میداند ،و میتوان پیشبینی کرد که مدیران
شرکتهایی که برای نوآوری ،چه بهصورت داخلی و چه بهصورت
خارجی ،سرمایهگذاری نمیکنند آیندۀ خود را بهخطر میاندازند و
اگر به دنبال راهحلهایی نوآورانه برای مسائل جدید نباشند ،احتمال
موفقیت کسبوکار آنها بسیار اندک است (.)Tidd et al., 2005
یکی از ویژگیهای عصر حاضر کوتاهشدن چرخۀ عمر
محصوالت و فناوریهای گوناگون است؛ ازاینرو توانایی ارائۀ
مستمر محصوالت جدیدتر و بهتر بهجای محصوالت قدیمی
از طریق اکتساب نوآوریهای گوناگون هر روز اهمیت بیشتری
مییابد ( .)Kahn, 2012برای تأمین نوآوری و کسب مزیت از
آن ،راهبردهای متعددی مطرح شده است .تأمین نوآوری از آن رو
اهمیت پیدا کرده است که ،عالوهبر تأمین یکی از عوامل اصلی
حیات تجاری هر کسبوکار در رقابت ،مدیران هر سازمان باید،
متناسب با ساختار و همچنین نوع نوآوری خود ،منبع و راهبرد
اکتساب نوآوری متناسب را انتخاب کنند.
اهمیت درنظرداشتن روش و راهبرد اکتساب نوآوری ،چه
بنابراین،
ِ
از داخل مراکز تحقیقاتی شرکت و چه از طریق منابع خارجی نوآوری،
افزایش یافته است و سازمانهای گوناگون ،براساس موقعیتها و
عوامل تأثیرگذار ،راهبردهای متفاوتی را برای اکتساب و تجاریسازی
نوآوری بهکار میبندند .همچنین ،مشاهده شده که استفاده از دانش
و فناوری شرکای بیرونی و تلفیق آن با دانش ،فناوری و تجربههای
داخلی درجهت تولید محصوالت و خدمات جدید با موفقیتهای
بسیاری همراه بوده است .بنابراین ،عوامل هر شرکت بهشدت به
مطالعه ،بررسی و تحلیل عوامل تأثیرگذار در راهبرد و روش اکتساب
نوآوری خود نیازمندند (.)Vanhaverbeke et al., 2012
دراینمیان ،آنچه بهاحتمالقوی در موفقیت در انتخاب و اجرای
راهبردهای اکتساب نوآوری و بهرهوری نوآوری در سازمانها
و شرکتها تأثیر فراوانی دارد این است که چه عواملی در راهبرد
اکتساب نوآوری تأثیرگذارند و مسئوالن هر سازمان برای بهکاربستن
راهبرد مناسب به چه عواملی باید توجه کنند .همچنین ،این موضوع
باید تحلیل و بررسی شود که هریک از این عوامل چگونه تأثیر
میگذارند .ازاینرو ،هدف از این طرح پژوهشی بررسی و تحلیل
مجموعه عواملی است که در راهبرد و روش اکتساب نوآوری در
صنعت تأثیرگذارند .این عوامل ممکن است در چگونگی توسعۀ
راهبردهای اکتساب نوآوری برای خلق ارزش ناشی از نوآوری در
شرکتها تأثیرگذار باشند.
جستوجو :چگونه میتوانیم
فرصتهای نوآوری را
پیدا کنیم؟

انتخاب :قصد داریم چه کاری
انجام بدهیم و چرا؟

 .1نوآوری
از زمانی که شومپیتر در  1934نوآوری را بهمعنای ابزاری
برای معرفی محصوالت جدید ،شیوههای جدید تولید ،شناسایی
بازارهای جدید ،تسخیر منابع جدید مواد اولیه و امکانات و
شیوههای جدید سازماندهی تجارت معرفی کردCroitoru,( ،
 )2012تعاریف بسیاری برای آن بیان شده است که هریک ناظر به
بخش و جنبهای از آناند ،و درمجموع میتوان گفت که شرکتها
با نوآوری به مزیت رقابتی دست مییابند که هم فناوریهای
جدید را دربر میگیرد و هم دانش و روشهای جدید کارها را
ً
( .)Porter, 2011نوآوری ذاتا با تغییر همراه است و این تغییر
ًَ
غالبا اشکال گوناگونی بهخود میگیرد (:)Tidd et al., 2005
• نوآوری در محصول :تغییر کاال یا خدماتی که هر سازمان
عرضه میکند؛
• نوآوری در فرایند :تغییر روشهای تولید و عرضۀ محصوالت/
خدمات؛
• نوآوری در موقعیت :تغییر زمینهای که کاال یا خدمات در آن
عرضه میشود؛
• نوآوری در پارادایم (الگو) :تغییر مدلهای ذهنیای که منطق
رفتارهای سازمان را تشکیل میدهند.
فرایند نوآوری از زمان شکلگیری هر ایده یا کشف نیازها یا
راههای جدید پاسخگویی به آنها تا زمان بهرهمندی و کسب
ً
ارزش از آنها ادامه دارد ،که اصطالحا به آن «نقطۀ شروع
نوآوری» میگویند .در شکل  ،1مراحل شکلگیری هر فرایند
نوآوری بهترتیب ،از راست به چپ ،شرح داده شده است.
شکلگیری هر نوآوری نهتنها به تولیدکننده و ارائهدهندۀ
اصلی ،بلکه به دو دسته از اعضای دیگر ،یعنی تأمینکنندگان و
مصرفکنندگان بهمنزلۀ نوآوران مکمل ،نیز وابسته است .این اعضا
هم ممکن است بهصورت مانع نوآوری عمل کنند و هم امکان
دارد محرک آن باشند؛ وجود تأمینکنندگان یا نوآوران مکمل قوی و
ً
همچنین مشتریان پرتوقع احتماال سرعت فرایند نوآوری را بیشتر کند
و زمینه را برای نوآوریهای بنیادی فراهم آورد .در مقابل ،ضعف یا
ناکارآمدی شرکای راهبردی ،یعنی نوآوران مکمل و تأمینکنندگان،
ً
بعضا به شکست یا بهتأخیرافتادن نوآوری منجر میشود؛ همچنین

اجرا :چگونه آن را محقق
خواهیم کرد؟

شکل  :1فرایند نوآوری ()Tidd et al., 2005

تصاحب ارزش :چگونه از آن
بهرهمند خواهیم شد؟
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استقبالنکردن مصرفکنندگان از نوآوری در هر محصول یا خدمت
گاه به شکست اقتصادی نوآوری میانجامد (Roper et al.,
 .)2008در طی سالهایی که از شکلگیری تعریف نوآوری و تالش
شرکتها در صنایع گوناگون برای اجرای موفق نوآوری میگذرد،
فعاالن در عرصۀ این صنایع در اجرا یا اجرای بهینۀ نوآوریهای خود
با شکستهای بسیاری مواجه شدهاند .پژوهشگران ،طی مطالعاتی،
مشکالت زیر را در مسیر تحقق اهداف نوآوری و اجرای موفق آن
شناسایی کردهاند (:)Bessant and Davies, 2007
• ضعف در فرهنگ نوآوری؛
• نبود راهبرد مشخص برای تمرکز بر تالشهای منتهی به نوآوری؛
• تعارض نوآوری با روند جاری فعالیتهای سازمان و ارزش
کافی نداشتن آن؛
• نبود فرایند رسمی برای نوآوری در سازمان؛
• محدودبودن مهارتهای مدیریت پروژه.
تحلیل دقیق بسیاری از نوآوریها طی سالهای متمادی نشان
میدهد که ،اگرچه شکلگیری نوآوری با دشواریهای فنی و دانشی
روبهروست ،بسیاری از شکستها از ضعف راهبرد نوآوری ناشی
میشود .بهنظر میرسد موفقیت در نوآوری به دو عامل اصلی وابسته
است :منابع شامل افراد ،ابزارها ،دانش و منابع مالی ،و توانمندی
مدیریت این منابع در سازمان یا شرکت (.)Tidd et al., 2005
این مجموعه از دالیل شکست ،و محدودیتهای سازمانها در
منابع مالی و غیرمالی و مهارتهای گوناگون سازمانها را بهسمت
نوآوری باز سوق داد.
نوآوری باز یعنی استفاده از جریانهای داخلی سودمند (دانش
و فناوری داخلی) و دانش و فناوری خارج از شرکت بهمنظور
شتابدادن به نوآوری داخلی ( .)Cui and Loch, 2011با توجه
به این مفهوم ،میتوان 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 مییابد.
• نوآوری باز از بیرون به داخل (اکتساب نوآوری) :در این
قسم از نوآوری ،ایدهها و دانش از بیرون سازمان به داخل آن
منتقل میشود (.)Chesbrough, 2006
ً
بازبودن نوآوری معموال در مرحلۀ کشف ایدهها و مرحلۀ توسعه
بروز مییابد .روشهای رایج دستیابی به ایدهها و نوآوریهای
جدید از طریق پارادایم نوآوری باز عبارتاند از جستوجو در
محیط اطراف ،توسعۀ فناوریها و محصوالت جدید و همچنین
دخالتدادن مشتریان و کاربران در فرایند نوآوری (.)Putz, 2016

 .2اکتساب نوآوری
در اکتساب نوآوری ،شرکتها در محیط اطراف به دنبال مفهومی
ً
قابلاعتماد میگردند ،مخصوصا زنجیرههای رشدیافتنیای که در
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بازارها نفوذ کردهاند .مدیران این شرکتها ،بهجای تکیهکردن به
مفاهیمی که در داخل شرکت توسعه یافتهاند ،روی محیط خارجی
متمرکز میشوند .آنها در انتظار بازارند تا مفاهی م موفق را انتخاب
کند ،آنگاه رشد در آینده را خریداری میکنند (.)Hudson, 1994
از نظر هابدی ( ،)1995یکی از عوامل تأثیرگذار در اکتساب و
اجرای نوآوری در بین شرکتهای پیشرو داشتن ارتباطی قوی و
ً
اثربخش با دانشگاهها و زیرساختهای موجود مثال تأمینکنندگان
یا اصناف است ،همچنین داشتن ارتباط نزدیک با رهبران بازار و
شرکتهای پیشرو در صنعت برای پیروی از آنها و دسترسی به
بازارهای پیشرفتهای که رهبران بازار در آنها حضور دارند.
نلسون در سال  ۱۹۹۳اینطور بیان میکند که دسترسی به فناوری
و حضور در فضای نظام ملی نوآوری برای توانایی شرکت در رقابت
در نوآوری ضروری است ،و صاحبان شرکتها ،برای موفقیت در
بازارهای بینالمللی ،باید به این عامل توجه ویژهای داشته باشند
( .)Freeman, 1995عامل تأثیرگذار دیگر دسترسی به بازارهای
پیشرو و هدایتکننده و همچنین خواستههای استفادهکنندگان
است که ،برای غلبه بر آن ،شرکتها باید به جریان اصلی بازارهای
بینالمللی و خواستههای آنها دسترسی داشته باشند .یکی دیگر از
عوامل مؤثر در موفقیت راهبردهای نوآوری همکاری بین فروشندگان
و تأمینکنندگان فناوری است.
برای توضیح چگونگی بهرهبرداری شرکتها از نوآوری بیرونی یک
مدل سهمرحلهای شکل گرفته است شامل گامهای اساسی از خلق
نوآوری تا رساندن آن به مصرفکننده (:)West and Bogers, 2014
 )1مالکیت نوآوریها از منابع خارجی که شامل جستوجو،
تأمین ،فعالسازی ،آمادهسازی و قراردادبستن است .در این
مرحله ،نوآوری باز درونیسازی میشود.
 )2یکپارچهسازی نوآوری که شامل فاکتورهای فعالسازی
یکپارچگی و فاکتورهایی است که مانع یکپارچگی میشوند،
و اینکه چگونه این فاکتورها و سازمانها شایستگی همدیگر را
تغییر میدهند.
ً
 )3تجاریسازی نوآوریها که معموال بخشی اصلی از مدلهای
متعارف تحقیق و توسعۀ صنعتی برای تحقیق دربارۀ منابع خارجی
نوآوری بهحساب میآید.
راهبرد اکتساب نوآوری مسئلۀ بسیار مهمی در این حوزه است.
سه مؤلفۀ اصلی در تصمیمگیریهای هر سازمان بهمنظور تدوین
راهبرد اکتساب نوآوری عبارتاند از
 )1سهم راهبردی :در پژوهشهای مربوط به تصمیمات حوزۀ
ً
نوآوری ،معموال تصمیمها به دو دسته تقسیم میشوند« :خرید یا
ساخت» و «مالکیت یا اتحاد (شراکت)»؛ پاسخ به این پرسش که
فناوریها و فعالیتهای اصلی نوآوری کداماند و باید در داخل نگه
داشته شوند و کدامیک را میتوان بهنحو مؤثرتر برونسپاری کرد.
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تجار یسازی

یکپارچهسازی

مالکیت نوآوری

مشتریان

شرکتهای مرکزی

منبع نوآوری

شکل  :2ارتباط مشتریان با منابع نوآوری ()West and Bogers, 2014

 )2منابع :شرکتها ،قبل از اینکه فرایند نوآوریشان را به نوآوری
باز تبدیل کنند ،الزم است منابع خارجی تأمین نوآوریشان را
ارزیابی کنند .بعضی از این منابع که بیشتر از آنها استفاده میشود
عبارتاند از تأمینکنندۀ اجزا ،مشتریان و استفادهکنندگان ،رقبا،
سازمانهای تحقیق و توسعه ،شرکتهای نوپا ،کارگزاریهای
ایده ،استخدام توسعهدهنده و شرکتهای حرفهای طراحی که
تجارب صنایع دیگر را انتقال میدهند .اگر قوتها و ضعفهای
منابع خارجی بالقوۀ نوآوری نادیده گرفته شوند ،فرایند اکتساب به
نتیجۀ مطلوب منتهی نخواهد شد و اگر منابع با نوع فعالیتهای
مربوط به برونسپاری ناسازگار باشند ،استفاده از منابع خارجی
ممکن است به شکست بینجامد.
 )3ساختار و فرایند :فرایند همکاری ،همراه با جریان دانش
داخلی و تحقیق و توسعۀ خارجی بهشکل همزمان ،هنگامی
شروع میشود که منابع مناسب برای اکتساب نوآوری انتخاب
میشوند .از ویژگیهای این مؤلفه قابلیت پاسخگویی به سؤاالتی
است از این قبیل :مدیران چگونه میتوانند همکاری با شرکای
موردتأیید را سازماندهی کنند؟ از چه راههایی میتوانند ریسک
را کاهش دهند و به ارزش حداکثری از منابع خارجی نوآوری و
فناوری دست یابند؟ ()Hudson, 1994
طی مطالعات انجامشده ،شرکتهایی که فقط به استفاده از یک
راهبرد نوآوری مشغولاند ــ فعالیتهای تحقیق و توسعۀ داخلی یا
اتکا به فناوریهای منابع خارجی ــ در مقایسه با شرکتهایی که منابع
داخلی و خارجی را ترکیب میکنند محصوالت جدید یا بهبودیافتۀ
کمتری تولید میکنند (.)Cassiman and Veugelers, 2002

 .3راهبرد اکتساب نوآوری

ً
معموال راهبردهای نوآوری سه جزء بنیادی برای تصمیمگیری دارند:
نوآوری برای چه توسعه مییابد؛ آیا به دنبال دستیابی به رهبری فناوری در
بین فناوریهایشان هستند یا خیر (سبکسنگینکردن و بررسی مزایای
اولین پیشتازی در مقابل منافع یادگیری از دیگران) و اینکه آیا فناوری
را در داخل توسعه دهند و بهکار بندند یا مجوزش را بگیرند (گرفتن

مجوز یا لیسانس یکی از راهبردهای اکتساب نوآوری است) (Cui and

 .)Loch, 2011به بیان دیگر ،راهبرد اکتساب نوآوری مشخص میکند
چه نوآوریهایی یا چه بخشی از فرایند نوآوری باید بهشکل خارجی
َ
تأمین شود و چگونه باید محقق شود و از چه منبعی .با بهکاربستن
راهبرد اکتساب نوآوری میتوان منافع تأمین خارجی نوآوری را با
اولویتهای راهبردی سازمان تراز کرد ،که این امر با افزایش چشمگیر
موفقیت کسبوکار همراه است (.)Dahlander and Gann, 2012
مطالعات و بررسیهای قبلی به ارائۀ مدل چهارگانهای منتهی
شده است برای بهرهبرداری تجاری از نوآوری باز بیرون به داخل
در شرکتها طی فرایندی خطی:
 )1مالکیت؛
 )2یکپارچهسازی؛
 )3تجاریسازی نوآوریهای خارجی؛

 )4تعامل بین شرکت و شرکایش (.)Von Hippel, 2005
ً
همچنین ،راهبردهای اکتساب نوآوری معموال به چهار دستۀ
کلی تقسیم میشوند :مالکیت ،همکاری مشترک ،نوآوری باز و
برونسپاری (.)Dahlander and Gann, 2012

 .4عوامل تأثیرگذار در راهبرد اکتساب نوآوری
برای بهکاربستن هر راهبرد اکتساب نوآوری و اجرای اثربخش آن،
مجموعه عوامل گوناگونی طی مجموع مطالعات پیشین شناسایی
شدهاند که سازمانها باید آنها را درنظر داشته باشند .این عوامل
را میتوان به پنج دستۀ کلی تقسیم کرد :عوامل مربوط به سازمان
کسبکنندۀ نوآوری؛ عوامل مربوط به نوآوری (دانش و فناوری)؛
عوامل مربوط به منبع نوآوری؛ عوامل محیطی تأثیرگذار در راهبرد
اکتساب نوآوری و عوامل مربوط به فرایند اکتساب (مرحلۀ رشد و
میزان مالکیت) .همانطور که در شکل  3مشخص 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 میپردازیم.
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محیط
منبع نوآوری

سازمان

فرایند اکتساب

نوآوری

شکل  :3اجزای فرایند اکتساب نوآوری

 .1-4مجموعه عوامل محیطی ،نوآوری و سازمانی
در اکثر سازمانها ،تالش برای اجرای موفق فرایند نوآوری باز
بهشکل بیرون به داخل یا همان اکتساب نوآوری مستلزم غلبه بر
دو نوع چالش اساسی است :چالش اینجا اختراع نشده است که
ِ
در بین جامعۀ تحقیق و توسعه بسیار رایج و شناختهشده است ،و
تعهد تحقیق و
چالش تطبیق مفاهیم نوآوری باز که شامل تداوم ِ
توسعۀ داخلی در زمان کافی برای دستیابی به مزایای استفاده از
مفاهیم تطبیق است (.)Chesbrough and Crowther, 2006
به بیان دیگر ،اعضای واحد تحقیق و توسعه و ،فراتر از آن ،کل
سازمان باید ابتدا یک نوآوری خارجی را بپذیرند و در مرحلۀ
بعد متعهدانه برای اجرا ،بومیسازی و تطبیق آن با تحقیقات و
نوآوریهای انجامشده در تحقیق و توسعۀ داخلی تالش کنند.
سوی و لوچ ،در مقالهای برای طراحی چهارچوبی برای اکتساب
فناوری ،سه دسته از مجموعه عوامل تأثیرگذار در اکتساب نوآوری
را شناسایی و جمعآوری کردهاند شامل عوامل محیطی ،عوامل
سازمانی و عوامل مربوط به فناوری.
 .2-4عوامل مربوط به منابع نوآوری

از دیگر دسته عوامل مؤثر در راهبردهای اکتساب نوآوری منابع
اکتساب نوآوری است .حتی بدون راهبرد رسمی اکتساب نوآوری،
شرکتها باید با چندین منبع نوآوری خارجی در تجارت روزانۀ خود
درارتباط باشند؛ در بسیاری از صنایع ،تأمینکنندگان و منابع نوآوری
بخش جداییناپذیری از توسعۀ محصوالتاند و ،در هر دو بخش،
ایدههای محصوالت جدید و فعالیتهای توسعهای محصوالت و
خدمات ارائه میگردند و دخالت داده میشوند ( .).ibidبا توجه به
نقش آنها در روند نوآوری ،منابع را میتوان به دو دسته طبقهبندی
کرد :نوآوران و واسطهها .نوآوران شامل تأمینکنندگان ،مشتریان و
کاربران ،رقبا ،سازمانهای تحقیق و توسعه و شرکتهای طراحیاند

که ایدههای ابتکاری خالق و فعالیتهای توسعهای واقعی و
نوآوریهای گوناگون را میسازند و بهاشتراک میگذارند .واسطهها
کارگزاراناند که در واقع بین خریداران نوآوری شرکتها ،کاربران
نوآوریها و نوآوران ارتباط برقرار میکنند .تشخیص اینکه کدامیک
از راهبردهای اکتساب نوآوری برای توسعۀ محصولی کارآمد
باشند تا حد زیادی بسته به آن است که از هر منبع در کدامیک از
بخشهای توسعۀ یک نوآوری بهره گرفته میشود یا شرکت میتواند
از طریق آن منبع ،در قالب ایده یا فرایند توسعه ،نوآوری کسب
کند ( .)Lanctot and Swan, 2000صنایع کوچک تولیدی
ً
ً
معموال در محدودۀ فناوریهای کامال موفقیتآمیز شکل میگیرند
و فعاالن در آن عرصهها تمایل دارند بیشتر منابع نوآوریشان را
بهسوی تجاریکردن فناوری خود هدایت کنند .بااینحال ،مدیران
سازمانهای بزرگ ،اغلب بهعلت تواناییشان در تغییر فرایندها،
فعالیتهای خود را با استفاده از فناوریهای پیشرفته و روشهای
بندی درست پیش میبرند
بهبود مداوم برای مدیریت کیفیت و زمان ِ
( .)Werniuk, 2006تجربهها نشان میدهد که تأثیرات راهبردهای
گوناگون اکتساب نوآوری در بهرهوری شرکتها از منابع فناورانه و
بازار ــ در حکم منابع نوآوری ــ متفاوت است .همچنین ،انتخاب
یک منبع درست نوآوری با موفقیت آن نوآوری ارتباطی مثبت و
قوی دارد ( .)Clausen et al., 2013برای انتخاب شریک یا منبع
نوآوری برای اکتساب مجموعهای از عوامل شناسایی شده است:
• سابقۀ همکاری؛
• تواناییهای خاص با درنظرگرفتن نیازها؛
• مجاورت جغرافیایی؛
• تواناییهای فناورانه برای تحققبخشی به هدف موردنظر؛
• وضعیت کلی (عمر ،رهبری در صنعت ،سابقۀ اتحاد)
(.)Cui and Loch, 2011
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جدول  :1عوامل راهبردی و تأثیر آن در اکتساب نوآوری ()Cui and Loch, 2011

زمینه

شواهد موجود

عوامل

پراکندگی بسیا ِر دانش بهجای اکتساب به اتحاد میانجامد.

پراکندگی دانش

1

عوامل محیطی

سازگاری زیاد به کاهش احتمال راهبرد تأمین دانش از یک منبع خارجی
منحصربهفرد منجر میشود.

مالکیتپذیری

2

عدم قطعیت
راهبردی

هر قدر عدم قطعیت بیشــتر باشــد ،احتمال شــکلگیری اتحاد و شراکت هم
بیشتر میشود.

تغییر فناوری

برونسپاری هنگام تغییر بنیادی در فناوری ،و در تغییرات بهبوددهنده ،از منابع
داخلی انجام میشود.

طول عمر فناوری

مراحل جنینی ،رشد ،بلوغ و کهنگی

تقلیدپذیری فناوری

3

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

عوامل نوآوری
(دانش و فناوری)

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

پویایی فناوری

4

کمبودن میزان مدلواری هر فناوری معمو ًال با میزان بیشــتری از یکپارچگی
همراه است.

مدلبودن فناوری

5

پیچیدگی محصول/
فرایند
تهاجمیبودن فناوری

6

همکاری و مکمل هم بودن پیچیدگی محصول و یکپارچگی عمودی
تهاجمیبودن فناوری با همبستگی در اکتساب بیرونی فناوری نسبت عکس و در
تجاریسازی فناوری بیرونی تأثیر مثبت دارد.

عوامل سازمانی

اندازۀ شرکت

مدیران شرکتهای بزرگ تمایل دارند منابع بیشتری را به برونسپاری نوآوری
اختصاص دهند ،اما این ارتباط خطی نیست.

آشنایی و ارتباط با
فناوری

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

همخوانی راهبردی

7

تمایل شرکتها به درونیسازی فناوریهای با همخوانی راهبردی زیاد بیشتر است.

مقاومت درونی در
مقابل دانش بیرونی

مقاومت ســازمانی درونی در مقابل تغییرات خارجی احتمال برونســپاری را
کاهش میدهد.

سابقۀ همکاری قبلی
از «انواع منابع»

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

5. Technology Modularity
6. Technology Aggressiveness
7. Strategic Relevance

1. Knowledge Dispersion
2. Appropriation
3. Technology Imitability
4. Technology Dynamism
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 .۳-4فرایند اکتساب نوآوری

مجموعۀ دیگری از عوامل تأثیرگذار در راهبرد اکتساب نوآوری
در بخش فرایند اکتساب نوآوری قرار میگیرند .این عوامل در دو
مرحلۀ پیشرفت نوآوری و درجۀ مالکیت و تطبیق نوآوری خارجی
تأثیرگذارند که در ادامه به هرکدام جداگانه پرداخته میشود .بخش
بزرگی از فرایند اکتساب نوآوری متأثر از درجۀ مالکیت و همچنین
تطبیق نوآوری خارجی با دانش و فناوری داخلی است .تحقیقات
نشان میدهد میزان جدیدبودن هر نوآوری درجات متفاوتی از
دخالت مدیریت بیرونی برای هدایت تحقیق و توسعۀ داخلی دارد
( .)Beugelsdijk and Jindra, 2018طی پژوهشی ،مجموعه
عوامل محرک شرکتها برای تطبیق نوآوریهای خارجی با تحقیق
و توسعۀ داخلی بررسی و تعدادی از عوامل برای هدایت شرکت
به پذیرش نوآوری شناسایی شد که رایجترین آنها از این قرارند:
ِ
 .۱استفاده از آن دسته از فناوریهای خارجی که برای رشد
سودآوری ضروریاند؛
 .۲نیاز به فناوریهای خارجی برای کسب مهارت یا بهبود
حاشیۀ محصول و ناتوانی در درک اهداف رشد شرکت در
استفاده از فناوریهای خارجی.
افزایش سرعت شرکت در بازار برای توسعۀ محصوالت جدید
هم بهمنزلۀ عاملی تأثیرگذار مورد توجه قرار گرفته است .این در
حالی است که بهنظر میرسد کاهش هزینهها عاملی ثانویه است
( .)Monteiro et al., 2017موضوع دیگری که باید به آن توجه شود
اهمیت تنوع دانش برای نوآوری است .مطالعات نشان میدهد تنوع
دانش برای نوآوری بهتر است ،زیرا ادغام انواع دانش کمک میکند تا
شرکتها محصوالت جدیدی تولید کنند و نیازهای مشتریان را بهتر
برآورده سازند .یکی دیگر از نتایج این مطالعات این است که هر چه
دانش ورودی بهمثابۀ نوآوریای اکتسابشده بیشتر مدیریت شود بهتر
است ،زیرا تالشها و نظام بوروکراسی شرکت فرایند فعالیت هدفمند
کارکنان را تسهیل میکند ،که این خود پشتوانهای است برای تولید
محصوالت جدید .همچنین ،نسبت تنوع و کنترل دانش بر نوآوری به
منابع مالی هر سازمان برای اکتساب نوآوری بستگی دارد .از این رو،
بهطور کلی ،کنترل دانش در فروش محصوالت جدیدس تأثیر بیشتری
دارد تا تنوع دانش .منابع جایگزین مالی نیز ارتباط تعدیلکنندهای
دارند؛ صندوقهای داخلی تأثیر منابع تحقیق و توسعه را با تنوع بیشتر
دانش در فروش محصوالت جدید تقویت میکنند ،درحالیکه منابع
خارجی تأثیر منابع تحقیق و توسعه را با ِاعمال کنترل بیشتر بر دانش
اکتسابشده تقویت میکنند (.)Cuervo-Cazurra et al., 2017
 .۱-۳-4میزان یکپارچگی در فرایند اکتساب نوآوری

در بین مطالعات انجامشده ،تأثیر متقابل مجموعهای از عوامل
و میزان یکپارچگی و مالکیت در فرایند اکتساب نوآوری شناسایی

شکل  :4تأثیرات متقابل بین ساختارهای گوناگون ()Cui and Loch, 2011

شده است .در این مطالعات ،بهخوبی مشاهده میشود که هر چه
میزان مالکیت بیشتر شود ،فاکتورهای هزینه ،زمانبندی ،کنترل و
یادگیری افزایش ،و انعطاف ،گستردگی و کارایی کاهش مییابد؛
ً
متقابال هر چه راهبرد اکتساب نوآوری در شرکتها به نوآوری
باز نزدیک شود ،هزینه ،زمانبندی ،کنترل و یادگیری کاهش ،و
انعطاف ،گستردگی و کارایی افزایش مییابد.
راهبرد مالکیت کامل هر نوآوری به یکپارچگی کامل و
بنابراین کنترل کامل نوآوریای که بهدست میآید منتهی میشود؛
در مقابل ،در راهبرد مشارکت و قراردادهای تحقیق و توسعه،
حقوق و مسئولیتهای خاصی بین طرفین مشخص میشود و
ً
دسترسی به نوآوری معموال بدون کنترل کامل است.
 .۲-۳-4مرحلۀ نوآوری در فرایند اکتساب نوآوری

از دیگر مجموعه عواملی که باید در تدوین راهبرد اکتساب
نوآوری به آن توجه شود مرحلهای است که نوآوری در آن قرار دارد.
در طی مراحل توسعه و تولید هر نوآوری ،از مراحل جستوجو
و کاوش تا مراحل تجاریسازی ،شرکتها یا سازمانها ــ با
توجه به راهبردهایشان ــ در صنایع گوناگون ،برای برونسپاری
یا درونیسازی فرایند نوآوری خود تصمیمگیری میکنند ،امری
که چالشها و محرکهایی را بههمراه خواهد داشت شامل آنچه
بهاختصار در جدول  2آمده است.
همانطور که در جدول  2مشخص است ،در هر مرحله و
در هر سطح چالشها و محرکهایی وجود دارد که در فرایند
درونیسازی یا برونسپاری نوآوری تأثیر میگذارند .این نگاه به
مدیران کمک میکند تا برای اکتساب نوآوری در هر مرحلهای
مجموعه عوامل مؤثر را برای تصمیمگیری راهبردی درنظر بگیرند
و تأثیرات اکتساب نوآوریهای خارجی در طی مراحل گوناگون
رشد را بهصورت جامع بررسی کنند.

سیاستنامۀ علم و فناوری  -دورۀ  ،8شمارۀ  ،3پاییز 1397

58

جدول  :2مراحل و سطوح فرایند نوآوری ()Terwiesch and Ulrich, 2008

مرحلۀ نوآوری

جستوجو و کاوش

توسعه

تجار یسازی

چالش اصلی

شناسایی و خلق فرصتهای ارزشمند

یافتن و بازتعریف تناسب
بین راهحل و نیاز

توسعۀ آگاهی و ارائۀ
راهحل به مشتریان

محرک
درونیسازی

مشکالت ارزیابی هر فرصت و تالش
برای کشف فرصتها

نیاز به سرمایهگذاری
گسترده ،بهخصوص در
توسعۀ داراییها

همافزایی با فعالیتهای
تجاری دیگر

محرک
برونسپاری

موج عظیمی از تالشهای مستقل و متنوع
مزیت اقتصادی تعامل با مخترعان مستقل

بسیار منابع برای
نیاز به تنوع ِ
توسعه
هزینههای کمتر در بازار
رقابتی تأمینکنندگان

استعداد و ظرفیت
الزم برای دسترسی به
مشتریان از طریق شرکا

جمعبندی
در این پژوهش تالش شد تا با معرفی مفهوم اکتساب نوآوری،
معرفی راهبردهای رایج اکتساب نوآوری و در نهایت عوامل مؤثر
در این نوع راهبردها مطالعات پیشین جمعبندی شود .اکتساب
نوآوری فرایندی است که به بهرهمندی از نوآوریهایی با منبع
بیرون از سازمان منتهی میشود .از این رو ،مدیران شرکتها
میتوانند برای کاهش هزینه ،همراهشدن با روند فناوریهای روز
و حفظ چابکی سازمان ،در محیط اطراف خود در پی نوآوریهای
موردنیاز یا جذاب برای تجاریسازی باشند و از میان گزینههای
پیش روی خود ،با راهبرد منتخب ،نوآوری موردنظر را کسب
کنند .مجموعه راهبردهای اکتساب نوآوری عبارتاند از مالکیت،
همکاری مشترک ،برونسپاری ،گرفتن مجوز ،و نوآوری باز.
همچنین ،مجموعه عوامل مؤثری که از مطالعات گذشته
حاصل شد در جدول  3دستهبندی شده است .اساس این
دستهبندی توجه به ارتباط عوامل با هم و همچنین قابلیت بررسی
هریک در مجموعههایی مرتبط با هم است.
دسته عواملی که زیر مجموعۀ نوآوری قرار میگیرند ــ مانند
پراکندگی دانش و فناوری ،و تناسب دانش و فناوری ــ متأثر از
ماهیت نوآوری فارغ از منبع یا سازماناند که برای بهکارگیری
ً
راهبرد نوآوری باید به آنها توجه کرد .اما عوامل سازمانی معموال
ً
مجموعه عوامل داخلی سازماناند که تقریبا در همۀ راهبردهای
سازمان ،که راهبرد اکتساب نوآوری هم یکی از آنهاست ،تأثیر
میگذارند .همچنین ،عوامل محیطی زیرمجموعۀ عواملی هستند
که به اکوسیستم نوآوری ،وضعیت ثبات اقتصادی ،سیاسی،
قطعیت یا عدم قطعیتی در بازههای زمانی کوتاهمدت یا بلندمدت،
ً
مثال عدم قطعیت بسیار ،مدیران شرکتها را مجاب میکنند تا
راهبردهای اکتسابیای را بهکار بندند که در نتیجۀ آنها میزان
خطر کمتری را متحمل شوند یا از بخش کمتری از سرمایههایشان
استفاده کنند.

عوامل مربوط به منبع نوآوری شرکتها را با این پرسش روبهرو
میکند که ارائهدهنده یا صاحب نوآوری تولیدکنندۀ نوآوری است
یا در حکم واسطه آن را ارائه میدهد .یکی از موقعیتهایی که
میزان تأثیر این عامل را مشخص میکند زمانی است که دانش یا
فناوری حاصلشده نیاز به بومیسازی یا بهروزرسانی داشته باشد
که ،در صورت نیاز ،شرکتها ممکن است ،با توجه به نوع منبع،
راهبرد متفاوتی را برای اکتساب بهکار بندند.
و در نهایت میرسیم به دسته عوامل زیرمجموعۀ فرایند اکتساب
نوآوری که به نوعی بیانگر میزان پیشرفت نوآوری و نزدیکشدن آن به
مرحلۀ نهایی است و براساس آن میتوان پیشبینی کرد فرایند نوآوری ،از
ریسک کمتر،
ایده تا محصول ،هر چه پیشرفت بیشتری داشته باشد ،میزان ِ
مشتریان بیشتر و البته هزینۀ بیشتری را دربر خواهد داشت.
متقاضیان یا
ِ
همچنین ،میزان اهمیت و تأثیرگذاری هریک از این عوامل ،با
ً
توجه به موقعیت و صنعت موردمطالعه ،متفاوت خواهد بود؛ مثال در
صنایعی که نوآوریها در آنها طول عمر کمتری دارند ،دسته عوامل
نوآوری (دانشی و فناورانه) حساسیت بیشتری خواهند داشت ،یا
عوامل سازمانی ،برای نوآوریهایی که پیچیدگی بیشتری دارند یا
فرایندی را در سازمان تغییر میدهند ممکن است ،در مقایسه با بقیۀ
عوامل ،اهمیت بیشتری داشته باشند .به همین ترتیب ،بقیۀ عوامل
نیز در موقعیتها و صنایع گوناگون ،در مقام مقایسه ،ممکن است
حساسیت و اهمیت متفاوتی داشته باشند .مهم درنظرداشتن این
ِ
است که بهتر است هریک از این عوامل ،قبل از تمرکز روی آنها
در سازمان و یا فرایند نوآوری ،برای بهرهمندی از نتایج مطلوب
میزان تأثیرگذاری هریک در صنعت و موقعیت موردنظر ،بررسی و
اولویتبندی شوند.
وجه تمایز اصلی این پژوهش از مطالعات پیشین تمرکز آن بر
توضیح یکپارچگی فرایند اکتساب نوآوری از منبع تا سازمان و
همچنین جمعبندی عوامل تأثیرگذار در طی تمامی مراحل ،از منبع
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نوآوری تا سازمان ،است و در آن تالش شده است تا دستهبندی
کاملی از عوامل تأثیرگذار در راهبردهای اکتساب نوآوری ارائه شود.

پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی پژوهشگران به نقش و
اولویتبندی این عوامل در صنایع گوناگون بپردازند.

جدول  :3عوامل مؤثر در راهبرد اکتساب نوآوری

دسته عوامل

عامل تأثیرگذار
پراکندگی دانش و فناوری
تناسب دانش و فناوری

نوآوری (دانشی و فناورانه)

تنوع دانش
تغییر فناوری
طول عمر فناوری
تقلیدپذیری فناوری
پویایی فناوری
مدلواربودن فناوری
پیچیدگی فناوری
تهاجمیبودن فناوری
اندازۀ سازمان
آشنایی و ارتباط سازمان با فناوری
تواناییهای فناورانه برای هدف موردنظر
توانایی سازمان برای بهرهوری از نوآوری

عوامل سازمانی

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
منبع نوآوری
فرایند اکتساب
نوآوری
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