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 گونه شناسي الگوهاي کسب قابلیت هاي فناورانه توسط شرکت هاي تازه وارد 
و ارائه راهبرد متناسب با هر الگو
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چکیده:
تاریخ دریافت: 95/08/24
تاریخ پذیرش: 95/12/08

رویکردهــاي مختلفــي نســبت بــه رشــد و توســعه یــک صنعــت وجــود دارد کــه یکــي از مهم تریــن آن هــا توجــه و تمرکــز بــر 
»قابلیت هــا« اســت. ایــن رویکــرد کــه توســط اندیشــمندان حــوزه مدیریــت راهبــردي ارائــه شــده اســت بــر ایــن نکتــه تأکیــد 

مي کنــد کــه: عامــل اصلــي رشــد، پیشــرفت و موفقیــت ســازمان ها بــه منابــع آن هــا یــا ویژگي هــاي بــازار محــدود نمي شــود، بلکــه 
ــازمان هاي  ــراي س ــري را ب ــش مهم ت ــه« نق ــاي فناوران ــن »قابلیت ه ــن بی ــت. در ای ــا«ي آن هاس ــت »قابلیت ه ــي موفقی ــور اصل موت
ــورد  ــد م ــه بای ــت ک ــري اس ــم دیگ ــوع مه ــا موض ــن قابلیت ه ــه ای ــتیابي ب ــي دس ــد. چگونگ ــازي مي کن ــور ب ــي و فناوري مح صنعت
توجــه قــرار گیــرد. بــا ایــن رویکــرد در ایــن مقالــه ابتــدا سعي شــده بــا روش کتابخانــه ای، الگوهــا و مدل هــاي مختلــف مطرح شــده 
در عرصــه ی کســب و توســعه قابلیت هــاي فناورانــه معرفي شــده ســپس گونه شناســي جدیــدي در خصــوص ایــن الگوهــا ارائــه شــود. 
در مرحلــه بعــد بــا توجــه بــه گونه شناســي جدیــد ارائه شــده راهبردهــاي متناســب بــا هــر الگــو جهــت تحقــق بهتــر آن پیشــنهاد 
ــرد، از  ــه راهب ــراي ارائ ــا شــرکت هاي پیشــگام، ب ــور ب ــه شــرکت هاي نوظه ــه موضــوع محــوري همــکاري فناوران ــا توجــه ب شــود. ب

روش هــا و راهبردهــاي همــکاري فناورانــه اســتفاده شــده اســت.

واژگان کلیدی:
قابلیت هاي فناورانه، الگو، راهبرد همکاري فناورانه، شرکت هاي تازه وارد.

1. مقدمه
امــروزه در ادبیــات دانشــگاهي شــاهد تأکیــد فزاینــده 
ــه  ــر نتیج ــن ام ــتیم. ای ــا هس ــوع قابلیت ه ــه موض نســبت ب
ــک شــرکت  ــط صنعــت ی ــل اســت، اول اینکــه محی دو عام
ــع  ــر مناب ــن تمرکــز ب ــدار شــده اســت، بنابرای به شــدت ناپای
ــوان  ــي به عن ــازار بیرون ــه ب ــبت ب ــي نس ــاي درون و قابلیت ه
مبنــاي مطمئن تــري بــراي تدویــن راهبــرد دیــده مي شــود. 
ــادي مشخص شــده کــه »مزیــت رقابتــي«  ــا حــد زی ــاً ت ثانی
ــا  ــه ب ــت، در مقایس ــرکت اس ــاي ش ــل قابلیت ه ــه حاص ک
ــودآوري  ــت و س ــب موفقی ــراي کس ــت« ب ــت صنع »جذابی
از  ایــن بیــن یکــي  مهم تــر و اصلي تــر اســت ]1[. در 
مهم تریــن قابلیت هــا، قابلیــت فناورانــه اســت. امــروزه مهــم 
ــوآوري  ــراي ن ــه«1 ب ــاي فناوران ــودن » قابلیت ه ــه اي ب و پای
ــون  ــه همیــن دلیــل در کان ــوده و ب کامــاًل مــورد پذیــرش ب
توجــه دولت هــا قــرار گرفتــه اســت ]2[. بــل و پَویــت بیــان 

مي کننــد کــه عامــل موفقیــت بنگاه هــا در کشــورهاي 
ــه  پیشــرفته ناشــي از انباشــت تدریجــي قابلیت هــاي فناوران
ــا و  ــت بنگاه ه ــا عدم موفقی ــت ی ــن موفقی ــت ]3[. بنابرای اس
صنایــع بــه » قابلیت هــاي فناورانــه« آن هــا مربــوط مي شــود 
ــن  ــه را بدی ــاي فناوران ــز )2007( قابلیت ه ــا و لوپ ]2[. مونی
شــکل تعریــف مي کننــد: »قابلیت هــاي فناورانــه یــک 
توانمنــدي دانشــي ســطح باالســت کــه منابع مختلــف علمي 
ــا،  ــدن فراینده ــن بهره ورش ــرده و ضم ــیج ک ــي را بس و فن
بنــگاه را بــراي توســعه و طراحــي محصــوالت جدیــد مهیــا 
مي نمایــد و بــه واســطه اســتقرار راهبــرد رقابتــي، منجــر بــه 
ــه  ــت فناوران ــود.« ]4[. قابلی ــوب مي ش ــج مطل ــق نتای تحق
به عنــوان »مجموعــه اي  از تجهیــزات، مهارت هــا، دانــش 
در  آن هــا  بــه  کــه  بنگاه هاســت  ویــژه  اســتعدادهاي  و 
ــد و  ــاي تولی ــاختن فراینده ــر و س ــردن، تغیی ــت دایر ک جه
ــت  ــي از قابلی ــد« ]5[. جنبه های ــک مي کن ــوالت کم محص
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ــد  ــه عبارتن ــت ک ــط اس ــاني مرتب ــروي انس ــه نی ــه ب فناوران
ــن  ــتعداد؛ ای ــي و اس ــش ضمن ــا، دان ــا، بینش ه از مهارت ه
ــد  ــه مانن ــت فناوران ــاني قابلی ــاي غیر انس ــا جنبه ه ــل ب عوام
ــا  ــوند. بنگاه ه ــل مي ش ــزار تکمی ــزات و نرم اف ــش، تجهی دان
ــه و کســب ســود بیشــتر الزم  جهــت ایجــاد قابلیــت فناوران
ــه خوبــي  اســت ایــن قابلیت هــاي انســاني و غیرانســاني را ب
یکپارچــه ســازند. اگــر هریــک از ایــن عوامــل وجــود نداشــته 
باشــد و یــا بــه خوبــي پیاده ســازي و هماهنــگ نشــود تأثیــر 

ــد ]5[. ــش مي یاب ــا کاه آن ه
مســئله ای کــه در ایــن بیــن وجــود دارد ایــن اســت کــه چــه 
الگوهایــی بــرای رشــد و توســعه قابلیت هــا وجــود دارد. آیــا 
ــا گونه هــای مختلفــی در  ــوده ی ایــن الگوهــا باهــم مشــابه ب
ایــن خصــوص وجــود دارد؟ اگــر بــا الگوهــای مختلــف مواجه 
ــن  ــه بی ــکاری فناوران ــرد هم ــورت راهب ــتیم، در آن ص هس

شــرکتی در هــر الگــو بــه چــه شــکلی بایــد باشــد؟
ــن  ــن تبیی ــه ضم ــت ک ــن اس ــر ای ــعی ب ــه س ــن مقال در ای
بــا روش مطالعــه  قابلت هــا  الگوهــای رشــد و توســعه 
ــه ای، راهبردهــای بهینــه هــر الگــو مشــخص شــود.  کتابخان
ــه،  ــق پرداخت ــری تحقی ــی نظ ــرور مبان ــه م ــدا ب ــذا در ابت ل
ســپس یــک دســته بندي جدیــد از الگوهــاي مختلــف 
ــت  ــود و درنهای ــه می ش ــه ارائ ــاي فناوران ــعه قابلیت ه توس
راهبردهــای همــکاری فناورانــه هــر الگــو مشــخص می شــود.

2 مرور مبانی نظري تحقیق
بســیاري از کشــورهاي در حــال توســعه بــر گســترش 
قابلیت هــاي فناورانــه صنایــع خــود از طریــق انتقــال فنــاوري 
ــع خودروســازي  ــن صنای ــر در بی ــن ام ــد. ای ــز مي کنن تمرک
کشــورهاي آِس آن )ASEAN( بیشــتر بــه چشــم مي خــورد. 
در برخــي از کشــورها ســرمایه گذاري مســتقیم خارجــي کــه 
بــه واســطه حمایت هــاي دولــت صــورت مي گیــرد منجــر بــه 
انتقــال فنــاوري مي شــود. ایــن امــر نشــانگر اهمیــت حمایــت 
ــاي  ــعه »قابلیت ه ــه توس ــر ب ــه منج ــت ک ــي اس از طرح های

ــود ]4[.  ــه« مي ش فناوران
طبــق ادبیــات موجــود در ایــن عرصــه، فراینــد کلي اکتســاب 
ــي  ــک مســیر عموم ــه شــامل ی ــاي فناوران و رشــد قابلیت ه
ــوآوري  ــه ن ــت ب ــده و در نهای ــد شروع ش ــه از تقلی ــت ک اس

ــود ]6[: ــم مي ش خت

1( تقلیــد: عبــارت اســت از یادگیــري چگونگــي اســتفاده از 
دانــش موجــود. شــرکت هاي مربــوط بــه کشــورهاي در حــال 
توســعه در اغلــب مــوارد یادگیــري خــود را ازطریــق همکاري 
ــعه یافته  ــورهاي توس ــود در کش ــروي موج ــع پیش ــا صنای ب

ــد. ــام مي دهن انج
ــوآوري: یادگیــري چگونگــي تغییــر در دانــش موجــود.  2( ن
در ایــن راســتا، لینســو کیــم بــراي تبییــن ایــن دو مفهــوم 
کتابــي تحــت عنــوان »از تقلیــد تــا نــوآوري« نوشــته اســت 

.]7[
ــوده و  ــد راه گشــا ب ــي نمي توان ــن ســطح از کلي گوی ــه ای البت
ــاي  ــع و فناوري ه ــراي صنای ــخصي ب ــیر مش ــد مس نمي توان
مختلــف ترســیم کنــد تــا بــه واســطه آن اقــدام بــه 
ــوده و  ــه نم ــاي فناوران ــب قابلیت ه ــراي کس ــزي ب برنامه ری
بتوانــد در صنایــع خــود رشــد و توســعه ایجــاد نمایــد. لــذا 
بایــد موضــوع را به صــورت عمیق تــر و دقیق تــر بررســي 
نمــود. بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع در ادامــه بــه نظریه هــا 
ــعه  ــم توس ــاب مکانیس ــده در ب ــم مطرح ش ــاي مه و مدل ه

مي پردازیــم. قابلیت هــا 
2-1  نظریه دیترنیت در خصوص کسب قابلیت هاي 

فناورانه:
دیترنیــت کــه یــک مکزیکــي االصــل اســت، رســاله دکتــري 
خــود را در خصــوص قابلیــت فناورانــه تدویــن کــرده اســت. 
ــي  ــت از »توانای ــارت اس ــه عب ــت فناوران ــگاه وي قابلی از ن
اســتفاده اثربخــش از دانــش فناورانــه«. البتــه الزم بــه ذکــر 
اســت کــه ماهیــت آن بــا »دانــش موجــود« یکســان نیســت 
ــز  ــش و نی ــتفاده از دان ــه اس ــوط ب ــت آن مرب ــه ماهی بلک
خبرگــي و مهــارت اســتفاده از دانــش در تولیــد و عملیــات، 
ــن  ــدگاه وي ای ــق دی ــت.« طب ــوآوري اس ــرمایه گذاري و ن س
ــه«،  ــالش فناوران ــد »ت ــري مانن ــم دیگ ــا مفاهی ــوم ب مفه
»ظرفیــت فناورانــه« مشــابهت هایي دارد کــه بعضــاً به جــاي 
ــا تأکیــد  هــم اســتفاده مي شــوند ]10[. وي تــالش کــرده ب
بــر ادبیــات قابلیت هــاي پویــا، نحــوه شــکل گیري و ارتقــای 
ــه را تشــریح کنــد. در نهایــت قابلیت هــا  قابلیت هــاي فناوران
ــر  ــه شــرح زی را در پنــج ســطح طبقه بنــدي مي کنــد کــه ب

ــت ]10[: اس
1( قابلیت هاي عملیاتي،

2( قابلیت هاي نوآوري اولیه،
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3( قابلیت هاي نوآوري متوسط،
4( قابلیت هــاي نــوآوري پیشــرفته )= قابلیت هــاي راهبــردي 
ــوآوري در  ــه »ن ــوط ب ــه2(: آن دســته از قابلیت هــاي مرب اولی
ــوده و  ــه« کــه در مراحــل اولیــه خــود ب قابلیت هــاي فناوران

فعــال امــکان ایجــاد تمایــز رقابتــي را بــراي شــرکت نــدارد.
5( قابلیت هــاي راهبــردي: آن دســته از قابلیت هــاي مربــوط 
ــه  ــر ب ــه منج ــه« ک ــاي فناوران ــوآوري در قابلیت ه ــه »ن ب
ایجــاد تمایــز در رقابــت شــده و شــرکت را در حــوزه دانشــي 

ــد ]10[. ــرار مي ده ــري ق ــطح رهب در س
ســه ســطح ابتدایــي مربــوط بــه »حداقل هــاي دانــش 
ــگاه براســاس  ــه بن ــن منطق ــه اي« اســت. در ای محــوري پای
»قابلیت هــاي تولیــدي« و همچنیــن »نــوآوري پایــه اي 
و متوســط در قابلیت هــاي فناورانــه« فعالیــت مي کنــد. 
حرکــت بنــگاه براســاس مــدل به صــورت عمــودي در جهــت 
ــه  ــن منطق ــا در ای ــه قابلیت ه ــت البت ــت قابلیت هاس انباش

ــت. ــاده اس ــه اي و س ــش پای ــه دان ــدود ب مح
ــطه  ــه واس ــا ب ــد ت ــالش مي کن ــرکت ت ــد ش ــه بع در مرحل
دانــش پایــه اي به دســت آمــده، بــه ســمت دانــش پیچیــده 
حرکــت کنــد. بــه عبــارت دیگــر شــرکت کم کــم بــه ســمت 
ــن  ــرده و در ای ــت ک ــردي« حرک ــاي راهب ــاد »قابلیت ه ایج
ــاي  ــب »قابلیت ه ــطه کس ــه واس ــي دارد. ب ــیر گام برم مس

ــگاه  ــازي جای ــه پایدارس ــدام ب ــرکت اق ــه« ش ــردي اولی راهب
ــد.  ــه« مي نمای ــري فناوران »رهب

مرحلــه نهایــي از انتقــال، پیچیده تــر بــوده و نیــاز بــه 
ــرون  ــع ب ــري از مناب ــد یادگی ــتري دارد. بای ــري بیش یادگی
ــش  ــورت دان ــي به ص ــش بیرون ــعه یافته و دان ــازماني توس س
کدبندي شــده و قابــل فهــم در بیــن اعضــاي ســازمان توزیــع 
ــتري  ــتره بیش ــق و گس ــرکت عم ــي ش ــره دانش ــود. ذخی ش
ــدا  ــعه پی ــش توس ــدي از دان ــاي جدی ــرده و حوزه ه ــدا ک پی
ــه  ــخصي را ب ــري ش ــطح یادگی ــد س ــازمان بای ــد. س مي کن
ــتقرار  ــراي اس ــکاري ب ــد. هم ــا ده ــازماني ارتق ــري س یادگی
فراینــد یادگیــري راهبــردي به واســطه واحدهاي کســب وکار 

پیگیــري مي شــود ]10[.
این گونــه  مي تــوان  وي،  نظریــه  جمع بنــدي  به عنــوان 
ــاي  ــه قابلیت ه ــطح اولی ــه س ــب س ــه: کس ــرد ک ــان ک بی
ــا کشــورهاي  ــکاري و مشــارکت ب ــه واســطه هم ــه ب فناوران
ــه  توســعه یافتــه و تقلیــد از آن هــا بــوده و بــراي رســیدن ب
دو ســطح باالیــي، تمرکــز بــر تحقیــق و توســعه درونــي مهــم 
ــطوح  ــه س ــیدن ب ــراي رس ــه ب ــد دارد ک ــه تأکی ــت. البت اس
ــود.  ــي ش ــل ط ــورت کام ــه به ص ــطوح اولی ــد س ــر بای باالت

ــت: ــه وي اس ــانگر نظری ــودار )1( نش نم
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نمودار 1: فرایند انتقال و تحول در قابلیت هاي فناورانه تا رسیدن به کشورهاي پیشرو ]10[

2. embryonic strategic capabilities (ESC)
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از نظــر وي مدل هــاي مطرح شــده، تأکیــد بــر ارتقــای 
ــا ســطح کشــورهاي پیشــرو  ــه ت ســطح قابلیت هــاي فناوران
ــدل ارائه شــده توســط خــودش،  ــا م ــه ب ــد. در حالي ک را دارن
ــز  ــرفته نی ــورهاي پیش ــوان از کش ــه مي ت ــد ک ــا مي کن اداع
ــدل  ــي در م ــت. یعن ــرار گرف ــا ق ــر از آن ه ــو زده و باالت جل
ــه ســطح »پیشــروان  ــاء( ب ــد انتقــال )ارتق ــدا فراین خــود ابت
ــه  ــیدن ب ــه »رس ــپس مرحل ــرده و س ــان ک ــاوري« را بی فن
ــرکت هایي  ــن ش ــد. چنی ــرح مي کن ــي« را مط ــطح رقابت س
ــه اي« را  ــه دانــش پای ــوط ب ضمــن اینکــه »حداقل هــاي مرب
ــترش  ــي گس ــد، چگونگ ــاد کرده ان ــي ایج ــورت تجمع به ص
فعالیت هــاي تحقیــق و توســعه را نیــز یــاد گرفته انــد و 
ــند.  ــه« مي رس ــاي فناوران ــرفته در قابلیت ه ــوآوري پیش »ن

.]10[
قابلیت هاي  کسب  خصوص  در  کیم  نظریه    2-2

فناورانه:
در حــوزه  مطــرح  نویســندگان  از  یکــي  کیــم  لینســو 
قابلیت هــاي فناورانــه اســت. مطالعــات وي بیشــتر متمرکــز 
ــت.  ــي اس ــف کره جنوب ــع مختل ــارب صنای ــي تج ــر بررس ب
به عبــارت دیگــر وي درصــدد ارائــه راه کارهایــي بــراي توســعه 
قابلیت هــاي فناورانــه در کشــورهاي درحــال توســعه اســت. 
ــه در ســال 1980 منتشــر شــد  ــر خــود ک ــن اث وي در اولی
بــه یــک فراینــد ســه مرحلــه اي بــراي توســعه قابلیت هــاي 
فناورانــه اشــاره کــرد. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه نظریــه 
وي مربــوط بــه ســطح بنــگاه و شــرکت نبــوده بلکــه زاویــه 
نــگاه وي مربــوط بــه ســطح ملــي یــا ســطح یــک صنعــت در 
ــه نظریــه وي جهــت  ــوط ب بعــد ملــي اســت. ســه بعــد مرب

ــر اســت ]8[: توســعه صنایــع کــره شــامل مــوارد زی
1( واردات فنــاوري از کشــورهاي صاحــب فناوري: کشــورهاي 

درحــال توســعه در حــوزه اي کــه فاقد فنــاوري هســتند، ابتدا 
اقــدام بــه اکتســاب فنــاوري از کشــورهاي صاحــب فنــاوري 
مي کننــد. معمــوال در ایــن مرحلــه صنایــع کشــورهاي 
ــد  ــراي کارآفرینــي، تولی ــد قابلیــت الزم ب درحال توســعه فاق
ــاوري  ــردن فن ــطه وارد ک ــه واس ــي ب ــت. ول ــات اس و عملی
ــه  ــم شــروع ب ــل، کم ک ــک بســته کام خارجــي به صــورت ی
ــان  ــي و تربیــت کارکن ــش فن ــري دان ــد، یادگی ــاژ، تولی مونت
ــاس  ــوال براس ــه معم ــن مرحل ــد در ای ــد. تولی ــي مي کنن فن
و  تنــوع  فاقــد  و  قبــل مشخص شــده  از  اســتانداردهاي 

ــت ]9[. ــوآوري اس ن
2( دروني ســازي: در ایــن مرحلــه کســب تجربــه اتفــاق افتاده 
و صنایــع کشــورهاي در حــال توســعه رأســاً اقدام بــه طراحي 
ــاوري  ــد. فن ــي مي کنن ــرکت هاي داخل ــط ش ــد توس و تولی
ــه در  ــد. البت ــترش مي یاب ــت گس ــار یافته و رقاب ــم انتش کم ک
ایــن مرحلــه تولیــد تقلیــدي زیــاد بــه چشــم مي خــورد ]9[.

3( افزایــش رقابــت داخلــي و بیــن المللــي در عرصــه 
ــي  ــان داخل ــاي کارکن ــای قابلیت ه ــام ارتق ــه انضم ــازار ب ب
ــن  ــرفته. در ای ــورهاي پیش ــاوري کش ــا فن ــازي ب و مشابه س
ــد  ــن تولی ــته و همچنی ــق داش ــه رون ــد خالقان ــه تقلی مرحل
محصــوالت مشــابه بــا عملکــرد جدیــد و باالتــر رواج مي یابــد. 
الزم بــه ذکــر اســت ایــن اقدامــات صرفــاً بــا ترازیابــي نبــوده 
ــعه  ــق و توس ــي در تحقی ــل توجه ــرمایه گذاري قاب ــه س بلک

صــورت مي گیــرد ]9[.
بــه عبــارت دیگــر مي تــوان بــه یــک توالــي ســه مرحلــه اي 
»تملــک و اکتســاب«، »جــذب و درونــي ســازي« و »بهبــود« 
اشــاره کــرد کــه در نمــودار )2( نشــان داده شــده اســت ]9[.

ــن  ــدد تبیی ــه درص ــاي فناوران ــرد قابلیت ه ــا رویک ــم ب کی
ــعه  ــال توس ــورهاي در ح ــاوري در کش ــعه فن ــد توس فراین
اســت. از نــگاه وي توســعه صنعتــي در واقــع فراینــد 
اکتســاب قابلیت هــاي فناورنــه و ترجمــه آن هــا بــه نــوآوري 
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نمودار 2: مراحل سه گانه در صنعتي شدن و توسعه قابلیت هاي فناورانه ]9[

ــد  ــک فراین ــل در ی ــن عم ــت، ای ــد اس ــول و فراین در محص
ــم  ــاوري رخ مي دهــد. کی ــر در فن ــه واســطه تغیی مســتمر ب
قابلیت هــاي فناورانــه را توانایــي شــرکت ها در اســتفاده 
بــه  منجــر  کــه  مي دانــد  فنــاوري  دانــش  از  کارآمــد 
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نمودار 3: مسیر فناوري در رابطه با توسعه قابلیت هاي فناورانه 

مي شــود]9[. صنعــت  رقابتي شــدن 
قابلیت هــاي  توســعه  بــراي  کیــم  اصلــي  پیش فــرض 
ــورهاي  ــازمان هاي کش ــرکت ها و س ــکاري ش ــه »هم فناوران

مــدل  به عنــوان  مي توانــد  ذکرشــده  مــدل  هرچنــد 
ــا رویکــرد  انتقــال فنــاوري نیــز مطــرح باشــد لکــن کیــم ب
قابلیت هــاي فناورانــه درصــدد تبییــن فراینــد توســعه 
ــوده  ــه در کشــورهاي در حــال توســعه ب قابلیت هــاي فناوران
ــد  ــع فراین ــد: توســعه صنعتــي در واق ــان مي کن و چنیــن بی
اکتســاب قابلیت هــا فناورانــه و ترجمــه آن هــا بــه نــوآوري در 
محصــول و فراینــد اســت، ایــن عمــل در یــک فرایند مســتمر 
ــاي  ــد. قابلیت ه ــاوري رخ مي ده ــر در فن ــطه تغیی ــه واس ب
فناورانــه بــه توانایــي شــرکت ها در اســتفاده کارآمــد از 
ــدن  ــه رقابتي ش ــر ب ــه منج ــردد ک ــاوري برمي گ ــش فن دان
ــه  ــبت ب ــه نس ــگاه نقادان ــک ن ــا ی ــود ]9[.  ب ــت مي ش صنع
ــرداز اســاس توســعه  ــن نظریه پ ــت، ای ــد گف ــم بای ــدل کی م
قابلیت هــاي فناورانــه را تعامــل جــدي بــا صنایــع کشــورهاي 

ــت  ــرو« اس ــرکت هاي پیش ــورها و ش ــا کش ــعه ب درحال توس
ــد: ــه مي کن ــر را ارائ ــدل زی ــم م ــه کی ــوان نمون ــه عن ]9[. ب
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فناوريانتقال  انتقال فناوري

ــش و  ــادل دان ــتمر و تب ــاط مس ــد. ارتب ــعه یافته مي دان توس
ــت.  ــدل وي اس ــم م ــاي مه ــاوري از پایه ه فن

2-3  انباشت قابلیت هاي فناورانه )فوجیتا(:
تحقیــق دیگــري کــه در خصــوص نحــوه ارتقــای قابلیت هــاي 
قطعه ســازي  صنایــع  در خصــوص  انجام شــده  فناورانــه 
موتورســیکلت کشــور ویتنــام اســت فوجیتــا بــا ایــن ســؤال 
ــاي  ــل قابلیت ه ــاد و تکام ــل ایج ــه مراح ــرده ک ــروع ک ش
ــي  ــیري را ط ــه مس ــوده و چ ــکلي ب ــه ش ــه چ ــه ب فناوران
ــاي  ــدا قابلیت ه ــؤال ابت ــن س ــه ای ــخ ب ــد. وي در پاس مي کن
ــتفاده از  ــاي اس ــي »قابلیت ه ــته اصل ــه دو دس ــه را ب فناوران
ــش«  ــر در دان ــاد تغیی ــاي ایج ــود« و »قابلیت ه ــش موج دان
تقســیم کــرده، ســپس زیــر هــر کــدام از آن هــا، دو گام مهــم 
ــه  ــده و مرحل ــروع ش ــت از گام اول ش ــد. حرک ــر مي کن ذک
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ــاد  ــد ایج ــن فراین ــد. بنابرای ــدا مي کن ــه پی ــه ادام ــه مرحل ب
قابلیــت یــک فراینــد زمان بــر اســت کــه در طــول آن فراینــد 

انباشــت و تجمیــع قابلیت هــا رخ مي دهــد ]6[.
ــر  ــیم بندي دیگ ــک تقس ــت در ی ــد اس ــن وي معتق همچنی
»قابلیت هــاي  دســته  دو  بــه  را  قابلیت هــا  مي تــوان 
ــه  ــرد ک ــي« تقســیم ک ــاي مدیریت ــي« و »قابلیت ه تجهیزات

ــازمان  ــرم س ــاد ســخت و ن ــا نشــانگر ابع ــدام از آن ه ــر ک ه
هســتند. ایــن دو قابلیــت مکمــل هــم بــوده و باعــث رشــد 
ــا در دســته بندي  ــع مي شــود. مجمــوع نظــرات فوجیت صنای

ــه شــده اســت ]6[: ــر ارائ زی

در ایــن تحقیــق نیــز مبنــاي تشــریح »مســیر رشــد 
قابلیت هــا« در قالــب مدلــي مشــابه مــدل لــل ]11[ و 
ــوان در  ــور تای ــت. کش ــده اس ــام ش ــت انج ــل و پوی ــدل ب م
ــرکت هاي  ــاد »ش ــتفاده از ایج ــا اس ــازي ب ــع قطعه س صنای
ــا  ــا مشــارکت کشــورهاي توســعه یافته و نیــز ب فراملیتــي« ب
اســتفاده از »ســرمایه گذاري مســتقیم خارجــي« کشــورهاي 
ــوده  ــا نم ــن قابلیت ه ــب ای ــه کس ــدام ب ــن اق ــن و چی ژاپ
اســت. در واقــع اقــدام ویتنــام بــراي کســب ایــن قابلیت هــا، 
ــوده  ــي موتورســیکلت ب قرارگرفتــن در زنجیــره تولیــد جهان
ــا و  ــدا ، یاماه ــرکت هاي هون ــا ش ــیر ب ــن مس ــت. در ای اس
ســوزوکي از ژاپــن و برخــي شــرکت هاي چینــي ماننــد 

جدول 1: نحوه تجمیع قابلیت هاي فناورانه ]6[ 

قابلیت هاي مدیریتيقابلیت هاي تجهیزاتيتوضیحسطوح قابلیت هاي فناورانه

قابلیت استفاده 
از دانش 

)قابلیت هاي 
تولید(

عملیات
)Operational(

• یادگیري استفاده از دانش 	
موجود 

• تولید محصوالت موجود بر 	
اساس توان داخلي براي بازار 

داخلي

انجام عملیات پایه اي تولید با 
استفاده از ماشین آالت و تجهیزات 

مدیریت تولید به صورت روتین 
)بدون ایجاد هیچ گونه تغییر( با 

توجه به نیاز بازارهاي داخلي

رعایت استانداردها
)Assimilative(

• ارتقاء مهارت شرکت در 	
دانش موجود که به واسطه 
آن مي تواند در نگهداري و 

تعمیرات مرتبط با آن محصول 
اقدام نماید.

• تولید محصوالت موجود در 	
سطح استانداردهاي بین المللي 

به واسطه طراحي خط تولید

فرایند تولید و پردازش دقیق تر 
اجزا به انضمام تعمیر و نگهداري 

تجهیزات و ماشین آالت 

مدیریت پایدار فرایند تولید به 
صورت کامل به همراه تامین نیاز 

مشتریان خارجي

قابلیت تغییر 
در دانش 

)قابلیت هاي 
نوآوري(

انطباقي
)Adaptive(

• توان انطباق با فناوري هاي 	
موجود جهت تولید محصوالت 

باالتر

• ایجاد بهبود در محصوالت 	
موجود

بهبود در سیستم هاي تولید داخلي 
با اتکاء به توان داخلي به انضمام 

بومي سازي تجهیزات

ایجاد مدیریت تولید بومي که 
متضمن رشد مستر باشد

نوآورانه
)Innovative(

• ایجاد فناوري هاي جدید	

• برنامه ریزي و طراحي 	
محصوالت جدید با ویژگیهاي 

بدیع )بدون وجود مشابه 
بیروني(

نوآوري و خالقیت در طراحي و 
تولید داخلي

ارتقاء سطح مدیریتي به سطح 
جهاني و قرار گرفتن در بین 

کشورهاي برتر

لیفــان اقــدام بــه ایجــاد تولیــد تحــت لیســانس و در مراحــل 
ــاي  ــا نام ه ــي ب ــرکت هاي فراملیت ــاد ش ــه ایج ــدام ب ــد اق بع
جدیــدي ماننــد »هونــداي ویتنــام« یــا »یاماهــاي ویتنــام« 
کردنــد ]6[. بنیــان و پایــه اصلــي مســیر این کشــور براســاس 
ــري شــرکت  ــي یادگی ــاده شــده اســت. یعن ــري« نه »یادگی

ــر: ــي از طــرق مراحــل زی اصل
ــرو  ــرکاي پیش ــش از ش ــال دان ــق انتق •  در گام اول از طری
انتقــال  ایــن  مي شــود.  ایجــاد  یادگیــري  توانمنــد  و 
ــد. در  ــتقیم باش ــا غیر مس ــتقیم ی ــورت مس ــد به ص مي توان
شــکل »انتقــال دانــش مســتقیم« شــرکت اصلــي از طریــق 
مشــاوره، مشــارکت در فراینــد، کنتــرل کیفــي انجام شــده در 
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نمودار 4: مدل یادگیري و نقش بازیگران کلیدي در ارتقای قابلیت هاي فناورانه در ویتنام ]6[

ــي محصــوالت و آمــوزش کالســیک  ــد، عیب یاب ســایت تولی
ارائــه مشــورت هاي غیــر رســمي  کارکنــان شــرکت و 
ــي  ــرکت هاي اصل ــن ش ــود. همچنی ــري مي ش ــث یادگی باع
مي تواننــد دانــش را از طریــق »غیرمســتقیم« نیــز دریافــت 
ــت از:  ــارت اس ــاي آن عب ــن تکنیک ه ــه از مهم تری ــد ک کن
ــي  ــده، چگونگ ــش و ای ــه اشــتراک گذاري غیرمســتقیم دان ب
سیســتم مدیریتــي شــرکت پیشــرو، مشــاهده فرهنــگ کاري 
ــا و  ــامان دهي کاره ــوه س ــت نح ــرو و در نهای ــرکت پیش ش

ــرو ]6[. ــرکت پیش ــط ش ــد توس ــاي تولی فعالیت ه
•  بــه واســطه دانــش کسب شــده شــرکت اقــدام بــه تولیــد 
و روتین ســازي تولیــد محصــول و عملیــات مي کنــد کــه در 
ایــن مســیر بــه واســطه اخــذ بازخــورد کیفیــت محصــوالت 

2-4 مراحل کسب قابلیت هاي فناورانه در محصوالت 
پیچیده )کیامهر(:

انباشــت  الگــوي  بررســي  بــه  مطالعــه اي  در  کیامهــر 
ــاي  ــده کااله ــاي عرضه کنن ــه در بنگاه ه ــاي فناوران قابلیت ه
توســعه  حــال  در  کشــورهاي  در  پیچیــده3  ســرمایه اي 
پرداختــه اســت ]13[. او از طریــق مطالعــه موردي اکتشــافي 
ــي  ــاي برقاب ــده نیروگاه ه ــي عرضه کنن ــگاه ایران ــک بن در ی
بــه نــام فــراب )زیرمجموعــه شــرکت مپنــا(، چارچوبــي بــراي 
قابلیت هــاي فناورانــه در کاالهــاي ســرمایه اي پیچیــده ارائــه 
ــده  ــي ارائه ش ــدل ماتریس ــام از م ــا اله ــت. وي ب ــرده اس ک
ــوه  ــن نح ــراي تبیی ــي را ب ــت، چارچوب ــل و پوی ــط ب توس
انباشــت قابلیت هــاي فناورنانــه در محصــوالت پیچیــده 

تولیــدي )شکســت ها و موفقیت هــا(، یادگیــري خــود را 
ــد. ــتر مي کن بیش

ــرده  ــا نک ــوق اکتف ــق ف ــري از دو طری ــه یادگی ــرکت ب •  ش
ــز  ــي نی ــال در عرصــه صنعت ــق ســایر بازیگــران فع و از طری
ــه  ــاي فناوران ــای قابلیت ه ــش و ارتق ــب دان ــه کس ــدام ب اق

خــود مي کنــد ]6[.
ــن اســت  ــرار داد ای ــورد توجــه ق ــد م ــه مهمــي کــه بای نکت
ــگ نباشــد،  ــالش خــود شــرکت پررن ــه ت ــي ک ــا زمان ــه ت ک
ــود.  ــد نمي ش ــري و رش ــث یادگی ــران باع ــاي دیگ کمک ه
چیــزي کــه اندیشــمندان مختلــف بــا تعابیــر مختلــف 
ــاي  ــا »تالش ه ــه« ]10[ و ]9[ ی ــاي فناوران ــد »تالش ه مانن
ــد.  ــاد مي کنن ــابه از آن ی ــاي مش ــازماني« ]12[ عبارت ه س
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Lead Firm 
 

شرکت مورد 
 مطالعه

سایر بازیگران موجود 
 در عرصه

Other External Actors 

ي هاقابلیتکسب 

 جدید

ــاي  ــامل قابلیت ه ــوب ش ــن چارچ ــت. ای ــوده اس ــه نم ارائ
فناورانــه در زمینــه تعامــالت و شــبکه، قابلیت هــاي مبتنــي 
بــر تجهیــزات، قابلیت هــاي مهندســي پــروژه، اجــراي پــروژه 
و پیــش پــروژه اســت. همــه ایــن قابلیت هــا در ســه ســطح 
بــا پیچیدگي هــاي مختلــف قابــل بحــث و بررســي هســتند: 
ســطح ســاده و روتیــن )مبتنــي بــر تجربــه صــرف(، ســطح 
ــطح  ــتجو( و س ــر جس ــي ب ــاب )مبتن ــرداري و اکتس کپي ب

ــش( ]14[. ــر پژوه ــي ب ــره اي )مبتن ــه و مخاط نوآوران

3. Complex Products and Service (CoPS)
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جدول 2: انواع قابلیت هاي فناورانه در محصوالت پیچیده ]14[

 جزاءا یا کارکرد
 هاي قابلیت

 فناورانه

 سطح پیچیدگی

 اي (مبتنی بر پژوهش)نوآورانه، مخاطره بر جستجو) کپی برداري، اکتساب (مبتنی بر تجربه صرف) ساده، روتین (مبتنی

 شبکه و تعامالت

کنندگان تامین ازها وروديتامین•
شده شناخته

مشتریان به  مشخص محصولفروش•
 موجود

محلی کنندگان تامین بهفناوريانتقال•
مشتریان کنندگان، تامینمیان دردانشجستجوي•

داخلی تحقیقاتیعلمی مراکزو
جدیدمشتریان برايجستجو•

ازوسیع سطح یکدرها ایده و دانشجستجوي•
داخلیتحقیقاتی وعلمیمراکز ومشتریانکنندگان، تامین

المللی بین و
 فناوري توسعهدرهمکاري•

 بر مبتنی
 تجهیزات

تولیددانش خرید /گرفتنلیسانس•
تولیدمدیریتومهندسی

 برداري بهرهحیندر سوانحتحلیل/خطایابی•
تجهیزات

 مرزهايپسدر( موجود هاي سیستمطراحیبهبود•
)فناوري

طراحیو مهندسیتولید،بهبرداري بهرهازبازخوردهااعمال•
عملکرد سطحبا(فناوريمرز پسازها سیستمطراحی•

)تجهیزات ترین هپیشرفتبه نسبتتر پایین
مرزروي حرکت( سیستمهاترین پیشرفتهطراحیبهگذار•

)جلو سمتبهآندادن حرکت یاوفناوري

 پروژه مهندسی
طراحیمرور•
تجهیزات تامین•
کیفیتکنترل•

نیروگاه پشتیبانی تجهیزات مهندسی•
نیروگاهاصلی تجهیزات مهندسی•

نیروگاه پشتیبان واصلی تجهیزات مهندسی درنوآوري•

 پروژه اجراي

تجهیزات نصبواحداث•
سایتاندازي راه•
که پروژهعملکرداز سطحیبهدستیابی•

استمحلیبخش درقبولمورد

 پروژه عملکردبهبودبراي دیگرانازادگیريی•
)عملکرددرجهانی استانداردهايسمت بهحرکت(

 طریقز(ا ها پروژه اجرايدرجهانیي استانداردهاتعیین•
)نوآوريانجام

 ايپروژه پیش
 انتخابسنجی، امکانمطالعات•

گذاري سرمایه بندي زمان گاه، ساخت
 انتخاب( فناوري مناسب منابعیافتن برايجستجو•

)فناوري
• 

 
وي بیــان مي کنــد کــه در شــرکت مــورد مطالعــه دو ســطح 
ابتدایــِي پیچیدگــي طي شــده و ســطح ســوم به عنــوان 

ــه آن شــرکت توصیــه شــده اســت. مســیر آتــي ب
ــرکت  ــه در ش ــاي فناوران ــعه قابلیت ه ــیر توس ــر مس کیامه
فــراب را بر اســاس مراحــل مختلــف عمــر سیســتم هاي 
تولیــد بــرق توضیــح داده اســت. سیســتم هاي تولیــد بــرق و 
بســیاري دیگــر از کاالهــاي ســرمایه اي پیچیــده، ســه مرحلــه 
کالن در عمــر خــود دارنــد: )1( مرحلــه مفهوم ســازي و 
طراحــي سیســتم، )2( مرحلــه مهندســي و تحقــق سیســتم 
در پــروژه، )3( بهره بــرداري و ارائــه خدمــات فنــي بــه 

ــات ]14[.  ــن عملی ــتم ها در حی سیس
انباشــت قابلیت هــاي فناورانــه در فــراب یــک الگــوي 
ــدن  ــق آم ــت از »فائ ــه انباش ــت به صورتي ک ــي داش غیرخط
بــر موانــع ورود« شروع شــده ]15[ و در مرحلــه دوم بــا 
درک طراحي هــاي خارجــي و یادگیــري نحــوه تحقــق 
آن هــا در پروژه هــا ادامــه پیــدا مي کنــد. در ایــن گام، فــراب 
ــرد و  ــاز ک ــروگاه آغ ــزات پشــتیباني نی مهندســي را از تجهی
بــه تدریــج وارد مهندســي تجهیــزات اصلــي یعنــي توربیــن و 
ژنراتــور شــد. شــرکت ســپس بــه جلــو یعنــي مرحلــه ســوم 
ــن  ــا در حی ــص و خطاه ــع نواق ــرد و مشــغول رف حرکــت ک
ــد. در  ــا ش ــده در نیروگاه ه ــاي تحویل ش ــات توربین ه عملی

نهایــت بــه مرحلــه اول برگشــت و از طریــق ســرمایه گذاري 
در تیــم طراحــي و تحلیــل توانســت بــه بهبودهــاي تدریجــي 
در طراحي هــاي ارائه شــده توســط شــرکت هاي خارجــي 
ــي  ــود را طراح ــي خ ــاي برقاب ــپس توربین ه ــردازد و س بپ
کنــد اگــر چــه ایــن توربین هــا در پــس مــرز فنــاوري قــرار 
داشــتند و عملکــرد پایین تــري نســبت بــه مــرز فنــاوري در 

ــد ]14[.  ــان مي دادن ــود نش ــل از خ عم
ایــن نشــان مي دهــد کــه به منظــور درک همپایــي در 
ــطح  ــرفت در س ــد پیش ــده، بای ــرمایه اي پیچی ــاي س کااله
نظــر  در  نیــز  را  طراحي شــده  سیســتم هاي  عملکــرد 
بگیریــم. به عبارت دیگــر یــک شــرکت متأخــر، هماننــد 
ــد در تمــام  ــور، مي توان ــه مذک ــه بررسي شــده در مطالع نمون
یــا بخشــي از اجــزاي قابلیت هــاي فناورانــه پشــت مرزهــاي 
ــد. در یــک حالــت پیشــرفته تر، شــرکت  فنــاوري باقــي بمان
متأخــر مي توانــد بــه تدریــج قابلیت هــاي خــود را بــه 
طراحــي و تولیــد محصوالتــي بــا ســطوح عملکــردي نزدیــک 

ــد ]14[.  ــا ده ــاوري ارتق ــرز فن ــر م ــق ب ــا منطب ی
قابلیت هاي  توسعه  و  ایجاد  عمومي  فرایند   5-2

فناورانه از نگاه سیمولي و پورسیل
ایجــاد  کلــي  فراینــد  پورســیل،  و  ســیمولي  نــگاه  از 
قابلیت هــاي فناورانــه  در کشــورهاي درحال توســعه بــه 

4. The process of creating technological capabilities
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نمودار 5: فرایند کلي ایجاد قابلیت هاي فناورانه از نگاه سیمولي و پورسیل ]16[

ایــن شــرح اســت: عاریه گرفتــن فنــاوري از کشــورهاي 
ــارت در  ــب مه ــرفته، کس ــاي پیش ــد فناوري ه ــرو، تقلی پیش

ایــن دو نفــر یــک فراینــد عمومــي بــراي ایجــاد قابلیت هــاي 
ــد رشــد  ــد فراین ــان مي کنن ــد و بی ــه ترســیم مي کنن فناوران
قابلیت هــاي فناورانــه در کشــورهاي در حــال توســعه از 
ــي  ــن »چگونگ ــا آموخت ــام کار« ت ــي انج ــن »چگونگ آموخت
بهبــود آن« ادامــه دارد. تجــارب برخــي از کشــورهاي در حال 
توســعه از ســال 1950 تــا کنون نشــانگر رشــد فناورانــه آن ها 
بــوده کــه در برخــي از مــوارد حتــي توانســته اند بــه ســطح 
صادرکننــده فنــاوري نیــز برســند. در عیــن حال تأکیــد دارند 
کــه ایــن مســیر بــراي همــه شــرکت ها و کشــورها بــه یــک 
ــه واســطه تفاوت هــاي  ــن مســیر ب شــکل نیســتند بلکــه ای
شــرکت ها،  فنــاوري«  اکتســاب  »ظرفیــت  در  موجــود 

متفــاوت خواهــد بــود ]16[. 
2-6  نظریه مارسل در توسعه قابلیت ها

طبــق نظــر مارســل5، فراینــد ایجــاد قابلیــت فناورانــه 
به عنــوان فراینــد »انباشــت قابلیت هــا« تعریــف شــده اســت. 
ــط  ــرمایه گذاري توس ــت س ــک فعالی ــوان ی ــن به عن همچنی
ــوب  ــعه چارچ ــود. در توس ــه مي ش ــر گرفت ــا در نظ بنگاه ه
مفهومــي موردنظــر، چهــار اصــل پژوهشــي در زمینــه 
یادگیــري ســازماني درون بنگاه هــا کــه مرتبــط امــا مجــزا از 
یکدیگرنــد، بــه کار گرفتــه مي شــود. رویکــرد سیســتم ایجــاد 
ــاري،  ــل رفت ــا عوام ــط ب ــه، نگرش هــاي مرتب قابلیــت فناوران
ســاختاري، محیطــي و کاربــردي فراینــد یادگیــري را مــورد 

ــد. ــرار مي ده ــتفاده ق اس
ــد  ــه نشــان مي ده ــت فناوران ــاد قابلی ــرد سیســتم ایج رویک
ــت  ــزان قابلی ــي و می ــا در اثربخش ــودن بنگاه ه ــه متنوع ب ک
ــطح کالن  ــل س ــیله عوام ــا به وس ــده، تنه ــه ایجادش فناوران
ــه پیشــرفت ها و توســعه   ــح داده نمي شــود و ب کشــور توضی
ــن سیســتم  ــع ای ــط اســت. در واق ــز مرتب ــي نی درون بنگاه
ایجــاد قابلیــت فناورانــه بــراي بررســي آن جنبه هــاي 

فناوري هــاي پیشــرفته، ایجــاد انطبــاق بــا فناوري هــاي 
کشــورهاي پیشــرو ]16[. 

 

عاریه گرفتن فناوري از 
 کشورهاي پیشرو

Borrowing 

ه پیشرفت هايفناوري تقلید
کشورهاي پیشرو

Imitation

 در مهارت کسب
پیشرفته  هايفناوري

Mastering

 هايفناوري با انطباق ایجاد
 پیشرو کشورهاي

Adaptation of advanced 
technology

ــي  ــد به وســیله عوامــل بیرون ــگاه کــه نمي توان عملکــردي بن
توضیــح داده شــود و تنهــا بــه عوامــل درونــي بنــگاه وابســته 
اســت، طراحــي شــده اســت. در واقــع ممکــن اســت بنگاه هــا 
ــردي  ــط عملک ــه از محی ــت فناوران ــاد قابلی ــه ایج در زمین
بیرونــي خــود جلوتــر رونــد. سیســتم ایجــاد قابلیــت فناورانــه 
نشــان مي دهــد کــه چــرا برخــي از بنگاه هــا توانایــي جبــران 
ــاعد  ــه مس ــري فناوران ــراي یادگی ــه ب ــي ک ــرایط بیرون ش

ــد ]5[ . نیســتند را دارن
بنگاه هــا بــراي بهبــود اثربخشــي فراینــد یادگیــري و ایجــاد 
ــده  ــم یکپارچه ش ــد و مکانیس ــج فراین ــه، پن ــت فناوران قابلی
ــي مناســب جهــت  ــع مال ــد. اختصــاص مناب ــه کار مي برن را ب
از  پشــتیباني  و  پیاده ســازي  فناورانــه،  قابلیــت  ایجــاد 
فعالیت هــاي ایجــاد قابلیــت فناورانــه از طریــق سیســتم ها و 
روندهــاي مدیریتــي مناســب ، وجــود یــک فرهنگ ســازماني 
مناســب جهــت رهبــري و هدایــت تالش هــاي صــورت 
گرفتــه در زمینــه ایجــاد قابلیــت فناورانــه ، اخــذ قابلیت هــاي 
ــا  ــط ب ــت رواب ــي )مدیری ــدگان خارج ــه از تأمین کنن فناوران
تأمین کننــدگان( ، اخــذ قابلیت هــاي فناورانــه از نظــام 

ــي.  ــي و جهان ــوآوري محل ن
جهــت افزایــش قابلیــت فناورانــه بنــگاه هــر پنــج عامــل مورد 
ــه  ــن بودج ــد تأمی ــل مانن ــن عوام ــي از ای ــت. برخ ــاز اس نی
ــاي  ــري، فراینده ــگ و رهب ــي و فرهن ــاي مدیریت و رویه ه
داخلــي و تحــت کنتــرل کامــل بنــگاه اســت و نیــز برخــي از 
ــا و نظــام  ــا تأمین کننده ه ــط ب ــت رواب ــد مدیری ــل مانن عوام
ــورت  ــگاه و به ص ــرزي( بن ــي )م ــاي خارج ــوآوري، فراینده ن

جزئــي تحــت کنتــرل بنــگاه اســت ]5[.
ــه اي از  ــوان مجموع ــا به عن ــژه بنگاه ه ــه وی ــت فناوران قابلی
ــا و  ــرز تفکره ــا، ط ــش، روش ه ــا، دان ــزات، مهارت ه تجهی
شایســتگي ها )اســتعدادها( کــه امــکان فعالیــت، فهــم، تغییــر 

5. Gillian M. Marcelle
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و خلــق محصــوالت و فرایندهــاي تولیــد را مي ســازد، تعریــف 
ــه  ــا ارزشــي کــه احتمــاالً قابلیــت فناوران ــوارد ب مي شــود. م
یــک بنــگاه را مي ســازد شــامل عناصــري بــا محتــواي 
ــي  ــش فن ــم از دان ــت، اع ــوت اس ــر ق ــي پ ــه و علم فناوران
ــاي  ــه ویژگي ه ــیپلین( ک ــي )دیس ــته علم ــه رش ــته ب وابس
ــي  ــش ضمن ــد و دان ــن مي کن ــول را تدوی ــد و محص فراین
مرتبــط بــا فرایندهــاي تولیــد. ایــن عناصــر به خوبــي عناصــر 
ســازماني توانایــي یــک بنــگاه را بــراي کســب ســود از ایــن 

فراینــد ایجــاد قابلیــت فناورانــه به عنــوان یــک فراینــد 
ــا  ــد بنگاه ه ــن فراین ــود. در ای ــف مي ش ــرمایه گذاري تعری س
انباشــت قابلیت هــاي فناورانــه را در شــرایط عــدم اطمینــان 
مي آموزنــد. فعالیــت ایجــاد قابلیــت فناورانــه نــه تنهــا خطي، 
متوالــي و منظــم نیســت بلکــه موفقیــت آن بــدون هماهنگي 
ــراي  ــا ب ــود. بنگاه ه ــن نمي ش ــده تضمی ــد و حفظ ش هدفمن
ــاي  ــد قابلیت ه ــه، بای ــت فناوران ــاد قابلی ــودن در ایج مؤثرب
ــي  ــژه و توانای ــردي وی ــاي کارب ــازماني، قابلیت ه ــه اي س پای
مدیریــت دگرگونــي پیچیــده را حاصــل نماینــد. بنگاه هایــي 
ــه  ــش چگون ــر چال ــد ب ــه موفق ان ــري فناوران ــه در یادگی ک
ــه  ــي ک ــد. تنش های ــه کرده ان ــز غلب ــا نی ــتي دادن تنش ه آش
ــي  ــن حال ــوآوري در عی ــده ن ــاي ترغیب کنن ــان فعالیت ه می
کــه ســودهاي کوتاه مــدت را کاهــش مي دهنــد، ایجــاد 
بایــد توانایــي به روزکــردن راه هــاي  مي شــود. بنگاه هــا 
ــان در  ــورت هم زم ــردن را به ص ــتن و عمل ک ــي دانس قدیم
هنــگام اخــذ دانــش فناورانــه جدیــد داشــته باشــند. بنابراین، 
ــه، همچنیــن الزم  ــراي موفقیــت در ایجــاد قابلیــت فناوران ب
ــده  ــاي پیچی ــت دگرگوني ه ــه مدیری ــادر ب ــا ق اســت بنگاه ه

ــند. ــر باش ــورت مؤث به ص

اجــزاي فنــي، افزایــش مي دهــد. عناصــر ســازماني غیرفنــي 
ــد کــه اخــذ  ــي حیاتي ان ــگاه اجزائ ــک بن ــه ی قابلیــت فناوران
دانــش فناورانــه و یادگیــري را چــه در ســطح فــردي و چــه 
ــتم  ــرد سیس ــد. در رویک ــت مي کنن ــگاه حمای ــطح بن در س
ایجــاد قابلیــت فناورانــه، قابلیــت فناورانــه از ســه جــزء اصلــي 
ــي  ــزء انســاني، غیرانســاني و یکپارچگ ــد، ج تشــکیل مي یاب

ــر نشــانگر آن اســت ]5[. ســازماني، شــکل زی

نمودار 6: سه عنصر اصلي تشکیل دهنده قابلیت فناورانه 

 

 هاي فناورانهدهنده قابلیتعناصر تشکیل

 ضمنی (مرتبط با انسان)
Embodied 

 ضمنیغیر
Non-embodied

 
 هامهارت•
 ها (طرز تفکر)نگرش•
 دانش ضمنی•
 ها (استعدادها)شایستگی•

 دانش (مدون)•
آالت ها و ماشینتجهیزات، دستگاه•

 (ابزارها)
 هاي خودکار)افزار (ابداعی، روالنرم•

 یکپارچگی سازمانی
Organizational integration

2-7 نظریه گرنت در توسعه قابلیت ها
ــرح  ــا مط ــاد قابلیت ه ــوص ایج ــه در خص ــري ک ــدل دیگ م
اســت مــدل ارائه شــده توســط رابــرت گرنــت اســت. 
وي بیــان مي کنــد کــه دشــوارترین مســئله در توســعه 
ــد  ــاره پیون ــن اســت کــه چیزهــاي اندکــي درب قابلیت هــا ای
ــت  ــه داش ــد توج ــم. بای ــا مي دانی ــع و قابلیت ه ــان مناب می
کــه قابلیــت تنهــا یــک پیامــد ســاده از منابعــي کــه بــر آن 
ــاده شــده اند، نیســت. شــرکت هاي بســیاري  ــا نه اســاس بن
ــع  ــورداري از مناب ــم برخ ــه علي رغ ــرد ک ــام ب ــوان ن را مي ت
ــون شــکل گیري  ــد قابلیت هــاي الزم هســتند. کان ــاد، فاق زی
قابلیــت »یکپارچه ســازي منابــع« اســت کــه بــه واســطه آن 
ــي  ــتلزم هماهنگ ــت مس ــوند. قابلی ــق مي ش ــا خل قابلیت ه

ــع ســازماني اســت ]1[. ــي مناب ــن تمام بی
باتوجــه بــه نظــرات گرنــت، نــکات زیــر در خصــوص ایجــاد 

قابلیت هــا مشــخص مي شــود:
)از طریــق  فعالیت هــاي ســازمان  تکــراري ســاختن   .1

یادگیــري و فرهنــگ(؛
2. ســاختار ســازماني: تخصیــص یــک واحــد ســازماني 
ــات اســت؛  ــه تســهیل کننده ارتباط ــت ک ــه قابلی مســتقل ب
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نمودار 7: تبدیل منابع به قابلیت ]18[

ماننــد تیم هــاي توســعه محصــول میان رشــته اي کــه عامــل 
ــد. ــي ش ــازهاي ژاپن ــد خودروس رش

ــاداش  ــام پ ــي، نظ ــرک اصل ــي: مح ــتم هاي مدیریت 3. سیس
ــي  ــري کل ــان جهت گی ــرک هم ــه مح ــت بلک ــه نیس و تنبی

ــس آن اســت؛ ــازمان و اثربخشــي رئی س
4. سیســتم مدیریتــي مناســب بــراي فراهم کــردن مقدمــات 

مورد نیــاز ماننــد اطالعــات، انگیــزه و تخصیــص منابــع؛
5. وجود یک نیت راهبردي جاه طلبانه.

ــدا و نقــش مهــم  ــه شــرکت هون ــه تجرب ــا توجــه ب ــت ب گرن
»نیــت راهبــردي مدیــر ارشــد آن« نســبت بــه عامــل پنجــم 
تأکیــد ویــژه دارد و چنیــن بیــان مي کنــد: مــا نقــش نیــت 
ــه« را  ــد پروازان ــب و بلن ــزرگ، مهی ــداف ب ــردي و »اه راهب
در بحــث محرک هــاي موفقیــت شــرکت و در مشــاهده 
بیانیه هــاي  در  بلندپــروازي  چنیــن  اظهــار  چگونگــي 
چشــم انداز و مأموریــت شــرکت بررســي کردیــم. بررســي ها 
نشــان مي دهــد نیــت راهبــردي قابلیت هــاي ســازماني 
ــرد  ــای عملک ــث ارتق ــا باع ــد قابلیت ه ــعه داده و رش را توس

.]1[ مي شــود 
هرچنــد اهمیــت »قصــد و نیــت راهبــردي« بدیهــي و 
ــت  ــوان گف ــاید بت ــن ش ــد؛ لک ــر مي رس ــهل الوصول به نظ س
ــي در  ایــن مســئله یــک ســهل ممتنــع اســت. مثــاًل زو و ل
ــه 2010 خــود، »جهت گیــري راهبــردي« را مهم تریــن  مقال
علي رغــم  کــه  مي داننــد  قابلیت هــا  توســعه  در  عامــل 

ســاده بودن آن، هــر شــرکتي نمي توانــد ایــن عامــل را 
ــد ]17[. ــم کن فراه

2-8  نظریه تامپسون در توسعه قابلیت ها
تامپســون و همــکاران )2005( یــک فراینــد ســه مرحلــه اي 
ــرح  ــه ش ــه ب ــد ک ــي مي کنن ــا معرف ــعه قابلیت ه ــراي توس ب

زیــر اســت ]18[:
ــو  ــام کار« را )ول ــي انج ــد »توانای ــازمان بای ــدا س 1( در ابت
به صــورت ناقــص و غیــر اثربخــش( ایجــاد نمایــد: ایــن 
مرحلــه معمــوالً شــامل به کارگیــري نیروهــاي ماهــر و 
متخصــص بــوده کــه بــا توانمند ســازي و رشــد آن هــا ادامــه 
ــه واســطه ایجــاد نظــام همــکاري  ــد. ســپس ب ــدا مي کن پی
و همیــاري بیــن کارکنــان یــک »توانایــي ســازماني« ایجــاد 

مي شــود.
2( شــکوفایي و تکمیــل توانایــي ســازمان: بــه مــوازات رشــد 
تجربیــات و یادگیــري کارکنــان در انجــام امــور، توانایي هــاي 
ــه  ــي ک ــته از توانایي های ــده و آن دس ــکوفاتر ش ــازماني ش س

ــت و تکمیــل مي شــود. ــد تقوی قبــال ضعیــف بودن
ــت  ــب مزی ــز و کس ــت متمای ــه قابلی ــت ب ــل قابلی 3( تبدی
رقابتــي: در ایــن مرحلــه ســازمان دانــش چگونگــي را بــه حد 
کمــال رســانیده و در عرصــه عملکــردي قدرتمنــد مي گــردد. 
به عنــوان مثــال شــرکت مي توانــد از رقبــاي خــود جلــو زده 

و در عرصــه رقابــت بــر رقبــا چیــره شــود ]18[.
این موارد را مي توان در نمودار )7( نشان داد:

ــام  ــه در انج ــد ک ــان مي کنن ــکاران وي بی ــون و هم تامپس
بهینــه فراینــد مذکــور بــه چهــار نکتــه بایــد توجــه داشــت:

و  »مهارت هــا  از  مجموعــه اي  رقابتــي  قابلیت هــاي   )1
دانــش چگونگــي« هســتند کــه در اغلــب مــوارد بــه واســطه 
تالش هــا و همکاري هــاي بین بخشــي به دســت مي آیــد. 
ــي  ــه پیچیدگ ــه ب ــا توج ــوارد ب ــي از م ــن در برخ همچنی
محصــول یــا خدمــت نهایــي نیــاز بــه همــکاري و تعامــل بــا 

ســازمان هاي بیرونــي وجــود دارد.

 

 ایجاد توانایی اولیه انجام کار  
 )  ولو به صورت ناقص و غیر اثربخش(

 شکوفایی و تکمیل توانایی سازمان
 )به واسطه یادگیري و کسب تجربه(

 تبدیل قابلیت به قابلیت متمایز

2( ایجــاد و توســعه قابلیت هــا یــک امــر تدریجــي اســت کــه 
ــد. ــان به دســت مي آی ــذر زم در گ

3( نقطــه کلیــدي در تبدیــل یــک »قابلیــت« بــه »قابلیــت 
ــري از  ــتر، بهره گی ــالش بیش ــت از: ت ــارت اس ــز« عب متمای

ــا. ــا رقب ــراد مســتعد بیشــتر در مقایســه ب اف
ســبد  بایــد  رقابتــي  تــوان  از  برخــورداري  بــراي   )4
شایســتگي ها و دارایي هــاي معنــوي ســازمان را بــاال بــرده و 

ــرد ]18[. ــاز ک ــا نی ــب ب متناس
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2-9 نظریه زو و لي در توسعه قابلیت ها
ــت  ــده اس ــه ش ــي6 ارائ ــط زو و ل ــه تویس ــه ک ــن نظری ای
ــه را  ــاي فناوران ــا مراحــل کســب قابلیت ه درصــدد اســت ت
ــد.  ــن نمای ــن تبیی در شــرکت هاي خودروســازي کشــور چی
ــود  ــاي کار خ ــي را مبن ــاي مختلف ــق نظریه ه ــن دو محق ای

ــد از ]19[: ــه عبارتن ــد ک ــرار داده ان ق
1( نظریــه کیــم در خصــوص یادگیــري فناورانــه کــه عبــارت 
ــه  ــعه« ک ــازي« و »توس ــي س ــاب«، »درون ــت از »اکتس اس
ــوآوري«  ــا ن ــد ت ــوص »از تقلی ــي وي در خص ــه کل از نظری

ســرچمه مي گیــرد ]7[.
2( نظریــه هابــدي در خصــوص ســه مرحلــه »تولیــد قطعــات 
ــد  ــا برن ــد ب ــي« و »تولی ــا طراحــي داخل ــد ب ــي«، »تولی اصل

اختصاصــي« ]20[.
ــاز،  ــه »آغ ــه داراي ســه مرحل ــي و همــکاران ک ــه ل 3( نظری

ــت. ــعه« اس ــازي و توس داخلي س
زو و لــي بــا بررســي شــرکت هاي خودروســازي کشــور 
ــراي توســعه قابلیت هــاي  ــه اي ب چیــن فراینــدي ســه مرحل

فناورانــه ارائــه کرده انــد. آن هــا بــا تفکیــک قائل شــدن 
بیــن شــرکت هاي خودروســازي دولتــي و شــرکت هاي 
خودروســازي خصوصــي بــه تبییــن مســیر رشــد قابلیت هاي 

ــد ]19[.  ــا پرداختن ــک از آن ه ــه در هری فناوران
ــا اســتفاده از »تقلیــد  شــرکت هاي خــودرو ســازي دولتــي ب
دقیــق« توانســتند قابلیت هــاي تولیــدي را کســب و انباشــت 
نماینــد. ایــن انباشــت از طریــق پیمان مشــترک اتفــاق افتاد. 
ــورهاي  ــوص کش ــه در خص ــات صورت گرفت ــالف مطالع برخ
صنعتــي جدیــد، در گام هاي میاني توســعه ســرعت پیشــرفت 
کمتــري مشــاهده مي شــود. شــرکت هاي خودروســازي 
ــا  دولتــي پــس از طــي مراحــل مذکــور تصمیــم گرفتنــد ت
برنــد خــود را توســعه دهنــد؛ در حالي کــه شــرکت هاي 
خصوصــي راهبــرد خــود را تغییــر نــداده و تــالش کردنــد تــا 
ــه واســطه تقلیــد و بهبــود  قابلیت هــاي تولیــدي خــودر را ب
مســتمر توســعه دهنــد. ایــن مفاهیــم در جــدول )3( نشــان 

داده شــده اســت:

آنچــه در مقایســه بیــن ایــن دو مــدل حائــز اهیمــت اســت 
اتخاذشــده  مــدل  قابلیت هاســت.  دروني ســازي  میــزان 
فناورانــه  قابلیت هــاي  دولتــي،  شــرکت هاي  توســط 
ــدل  ــي در م ــد ول ــره مي کن بیشــتري را درون شــرکت ذخی
ــزان  ــن می ــي ای ــرکت هاي خصوص ــط ش ــده توس انتخاب ش

نمي افتــد. اتفــاق  دروني ســازي 
2-10 مدل فوربس و ویلد در توسعه قابلیت ها

ــد7 مــدل خــود را براســاس مطالعــه چندیــن  فوربــس و ویل
شــرکت در کشــورهاي مختلــف ارائــه کــرده اســت. به عنــوان 
ــط وي  ــده توس ــام ش ــاي انج ــي از موردکاوي ه ــه یک نمون
ــي  ــه اصل ــه کارخان ــت ک ــرو8 اس ــازي ویت ــع شیشه س صنای
آن در مکزیــک قــرار دارد و فعالیت هــاي مختلــف آن در 
هفــت کشــور پراکنــده اســت. ایــن شــرکت پــس از کســب 

6. Xu and Li
7. Forbes, N. and Wield, D.
8. Vitro

جدول 3: مراحل توسعه قابلیت هاي فناورانه در خودروسازهاي چیني ]19[

 ها شرکت نوع
 مراحل توسعه نوآوري فناورانه

 مرحله سه مرحله دو مرحله یک

خودروسازهاي 
 دولتی

FAW 
SAIC 

 تولید کننده قطعات اصلی  تقلید دقیق
 )JVاکتساب فناوري از طریق پیمان مشترك (

 توانایی طراحی 
 داراي برند

 نوآوري مستقل
خودروسازهاي 

 خصوصی
GEELY 

BYD AUTO 
نوآوري مستقل در محصوالت سطح باال  و طراحیتقلید نوآورانه در مهندسی  تقلید دقیق در فناوري بالغ

 و فناوریهاي نوظهور

 
قابلیت هــاي فناورانــه توانســت خــود را در بیــن ســه شــرکت 

ــي در عرصــه صنایــع شیشــه برســاند ]21[. ــر جهان برت
ایــن دو محقــق مراحــل طي شــده توســط ایــن شــرکت ها را 

ــد: ــر توصیــف مي کن بر اســاس مراحــل ســه گانه زی
* ســطح پایــه اي و تجربــه محــور: ایــن ســطح بــه تســلط و 
تبحــر در عرصــه فنــاوري موجــود ارتبــاط دارد. یعني شــرکت 
بتوانــد مهارت هــا و توانمندي هــاي الزم بــراي اســتفاده 
کارآمــد از فنــاوري را ایجــاد کنــد. از بارزتریــن مصادیــق ایــن 
ســطح »عملیــات فنــي« و »نگهــداري و تعمیــرات« اســت.

* ســطح انطباقــي و جســتجو محــور : جســتجو و شناســایي 
ــه  ــر ب ــه منج ــه اي ک ــود به گون ــاي بهب ــتقرار راه کاره و اس
ــن  ــق ای ــن مصادی ــود. از بارزتری ــره وري مي ش ــش به افزای
ــي« در  ــوآوري تدریج ــت. »ن ــات« اس ــود عملی ــطح »بهب س
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نمودار 8: ارائه یک گونه شناسي از مدل هاي مختلف کسب قابلیت هاي فناورانه و نتایج هر یک )منبع: محقق(

ایــن ســطح کلیــدي اســت، هرچنــد نــوآوري تدریجــي هــم 
فرایندهــا و هــم محصــوالت را دربــر مي گیــرد ولــي در ایــن 
ســطح نــوآوري در فرایندهــا مهم تــر از نــوآوري در محصــول 

اســت.
در  نــوآوري  محــوري:  تحقیقــات  و  نــوآوري  ســطح   *
عملیــات رکــن اصلــي ایــن ســطح بــوده و کانــون توجــه آن 

»محصــوالت و فرایندهــاي جدیــد و نوآورانــه« اســت. 

3 بحث و نتیجه گیری
3-1 دسته بندي الگوهاي مختلف توسعه قابلیت هاي 

فناورانه
ــورهاي  ــن کش ــي بی ــل توجه ــکاف قاب ــي ش ــل مختلف به عل
درحال توســعه و کشــورهاي توســعه یافته در فناوري هــاي 
مختلــف باالخــص فناوري هــاي پیشــرفته ایجــاد شــده 
اســت. صنایــع موجــود در کشــورهاي توســعه یافته در 
ــذار  ــاي تأثیرگ ــوزه نهاده ــمندانه در ح ــي هوش ــک طراح ی
ــت(  ــت، دانشــگاه و دول ــم از صنع ــاوري )اع ــت و فن در صنع
ــي را  ــل توجه ــان توانســته اند پیشــرفت هاي قاب ــذر زم در گ

ــد.  کســب کنن
ــراي  ــد ب ــالش مي کنن ــعه ت ــورهاي درحال توس ــاً کش طبیعت
ــه ســطح صنایــع و کشــورهاي توســعه یافته،  نزدیک شــدن ب
ــه  ــد ک ــاب کنن ــري را انتخ ــاي میان ب ــا و راه کاره راهبرده

ــف  ــورهاي مختل ــع در کش ــي از صنای ــت برخ ــاهد موفقی ش
)ماننــد کره جنوبــي، مکزیــک، برزیــل و ...( هســتیم. در 
ــن  ــراي تبیی ــه« ب ــاي فناوران ــوم »قابلیت ه ــن مفه ــن بی ای
ــعه  ــه توس ــل و پای ــت. اص ــده اس ــگ ش ــیر پررن ــن مس ای
قابلیت هــاي فناورانــه در کشــورهاي درحــال توســعه مبتنــي 
ــان  ــا در زم ــت ت ــاوري اس ــان فن ــا صاحب ــکاري ب ــر هم ب
ــه  ــه ب ــا توج ــانند. ب ــطح برس ــه آن س ــود را ب ــري خ کوتاه ت
مســئله و ســؤال تحقیــق، آنچــه در ایــن قســمت در کانــون 
ــاد،  ــف ایج ــاي مختل ــایي فراینده ــرار دارد شناس ــه ق توج
ــاي  ــوص مدل ه ــن خص ــت در ای ــظ قابلیت هاس ــد و حف رش
ــم. هرچنــد شــباهت هاي متعــددي  مختلفــي را مــرور کردی
ــي در عیــن حــال شــاهد  بیــن ایــن مدل هــا وجــود دارد ول
ــن  ــتیم. ای ــه هس ــل توج ــي قاب ــز ول ــای ری ــي تفاوت ه برخ
تفاوت هــا باعــث مي شــود شــرکتي تــا آخــر در ســطح 
ــري  ــرض دیگ ــرکت هاي هم ع ــل ش ــد در مقاب ــد بمان تقلی
خــود را بــه ســطح باالتــري رســانیده و بــه مــوازات رهبــران 

ــد. ــه فعالیــت بپردازن ــع جهــان ب ــي صنای اصل
ــعه  ــب و توس ــاي کس ــي از مدل ه ــته بندي خاص ــد دس هرچن
قابلیت هــاي فناورانــه ارائــه نشــده اســت ولــي مي تــوان به صــورت 
کلــي مي تــوان بــا اســتفاده از مفاهیــم مطرح شــده در مدل هــاي 
ــب  ــاي کس ــوص مدل ه ــر را در خص ــي زی ــف، گونه شناس مختل

ــه نمــود: قابلیت هــاي فناورانــه شــرکت و نتایــج هرکــدام ارائ

در ادامه به توضیح اجمالي انواع مدل ها مي پردازیم:
1( همــکاري جهــت کســب و دروني ســازي قابلیت هــاي 
فناورانــه بــا تأکیــد بــر قابلیت هــاي تولیــدي: در ایــن حالــت 
تأکیــد اصلــي شــرکت بــراي همــکاري، کســب قابلیت هــاي 
ــي در  ــوآوري تدیج ــدي ن ــب توانمن ــراه کس ــدي به هم تولی
محصــول از جنــس بهبودهــاي جزئــي اســت. در ایــن حالــت 

 

تولیدي. هايقابلیت بر تاکید فناورانه با هايقابلیت سازي درونی و کسب جهت همکاري 1نوع 

نوآورانه. هايقابلیت کسب بر تاکید با فناورانه هايقابلیت سازي درونی و کسب جهت همکاري 2نوع 

داخلی. توسعه و تحقیق گسترش و فناورانه نوآوري هايقابلیت سازيدرونی و کسب جهت همکاري 3نوع 

پــس از کســب قابلیت هــاي موردنظــر، حتــي اگــر همــکاري 
ــت  ــکان و قابلی ــود، ام ــع ش ــاوري قط ــب فن ــرکت صاح ش
ســطح  در  محصــوالت  بهینه ســازي  و  تولیــد  طراحــي، 
مشــخصي در درون شــرکت نهادیــه شــده اســت. ولــي رشــد 

ــکاري اســت.  ــتمرار هم ــه اس ــوط ب ــا من بیشــتر قابلیت ه
2( همــکاري جهــت کســب و دروني ســازي قابلیت هــاي 
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ــه: در  ــاي نوآوران ــب قابلیت ه ــر کس ــد ب ــا تأکی ــه ب فناوران
ایــن حالــت هرچنــد شــرکت در ســطح رهبــران بــازار ظاهــر 
نمي شــود ولــي مي توانــد بــدون اتــکا بــه شــرکت هاي 
ــد  ــوالت جدی ــعه محص ــي و توس ــه طراح ــدام ب ــکار اق هم
مشــابه در خانــواده محصــول مشــابه نمــوده و در پلتفرم هــاي 

ــود. ــدي وارد ش ــد تاح جدی
3( همــکاري جهــت کســب و دروني ســازي قابلیت هــاي 
ــي:  ــعه داخل ــق و توس ــترش تحقی ــه و گس ــوآوري فناوران ن
در ایــن حالــت مي تــوان گفــت شــرکت ضمــن کســب 
ــه  ــاوري، ب ــان فن ــوآوري از صاحب ــه و ن ــاي فناوران قابلیت ه
ــیدن  ــکان رس ــعه ام ــق و توس ــد تحقی ــعه واح ــطه توس واس
ــته و  ــاوري را داش ــان فن ــطح صاحب ــي و س ــه کالس جهان ب
ــد  ــت شــود. شــرکت هایي مانن ــا وارد رقاب ــا آن ه ــد ب مي توان

ــتند. ــته هس ــن دس ــارز ای ــاي ب ــداي از مثال ه هیون
3-2 راهبردهاي همکاري

از آنجایــي کــه در کانــون توجــه الگوهــاي مختلــف ارائه شــده 
بــا  »همــکاري  فناورانــه،  قابلیت هــاي  توســعه  بــراي 
ــواع همکاري هــا  ــد ان ــذا بای ــرار دارد؛ ل ــاوري ق صاحبــان« فن
ارائه شــده،  بــا گونه شناســي  شناسایي شــده و متناســب 

ــود. ــه ش ــب ارائ ــرد متناس راهب
جهــت پرهیــز از طوالني شــدن مقالــه صرفــاً بــه ذکــر جــدول 
زیــر بســنده مي کنیــم. در ایــن جــدول انــواع همکاري هــاي 
ــان شــده اســت  بیــن شــرکتي و ویژگي هــاي هــر کــدام بی

.]22[

بــا توجــه بــه گونه شناســي ارائه شــده و بــا توجــه بــه جــدول 
فــوق؛ راهبــرد متناســب بــراي هــر یــک از الگوهــاي توســعه 

)در ایــن جــدول عالمــت        نشــانگر کاربــرد زیــاد، عالمــت     نشــانگر ارتبــاط متوســط و ســلول های خالــی نشــانگر ارتبــاط 
انــدک اســت(

امکان استفاده از هزینهراهبردهاي همکاري
قابلیت هاي موجود

امکان توسعه 
قابلیت هاي جدید

امکان دسترسي 
به قابلیت هاي 
شرکت هاي دیگر

)Internal Development( خیربليبليزیادتوسعه داخلي

)Strategic Alliances( گاهيبليبليمتفاوتاتحاد راهبردي

)Joint Ventures( بليبليبليمشترکپیمان مشترک

)Licensing( گاهيگاهيگاهيمتوسطاخذ امتیاز

)Outsourcing( بليخیرگاهيمتوسطدادن کار به بیرون

)Collective Research Organizations( بليبليبليمتفاوتسازمان تحقیقات مشترک

قابلیت هــاي فناورانــه در جــدول زیــر نشــان داده مي شــود:

 
 

 راهبردهاي همکاري                                                               
 

 فناورانه هاي بلیتقا توسعه مختلف الگوهاي          
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       نوآورانه هاي قابلیت کسب بر تاکید با انهفناور هاي قابلیت سازي درونی و کسب جهت همکاري) 2نوع 
       داخلی توسعه و تحقیق گسترش و فناورانه نوآوري هاي قابلیت سازي درونی و کسب جهت همکاري) 3نوع 
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ــوع اول را انتخــاب  ــه الگــوي ن آن دســته از شــرکت هایي ک
ــود  ــه س ــر ب ــه کمت ــا هزین ــا ب ــد ت ــالش دارن ــد ت کرده ان
بیشــتري برســند. لــذا بهتریــن راهبــرد بــراي همــکاري آن ها 
بــا شــرکت هاي صاحــب فنــاوري »حــق امتیــاز« خواهــد بود. 
ایــن شــرکت ها بــا خریــد حــق امتیــاز بــه فنــاوري موردنظــر 
خــود مي رســند. البتــه در آن بخــش از بخش هــاي فنــاوري 
ــي باشــد، از برون ســپاري کامــل  کــه داراي پیچیدگــي باالی
اســتفاده کــرده و خــود اقــدام بــه تولیــد بخش هــاي دیگــري 
ــن  ــا پایی ــاوري آن متوســط ی ــه فن ــد ک از محصــول مي کنن
ــن شــرکت ها در جهــت  ــاً اتحــاد راهبــردي ای باشــد. طبیعت
عــدم حمایــت فنــي دانشــي از جانــب شــرکت هاي پیشــرفته 
خواهــد بــود تــا شــرکت اصلــي مطمئــن باشــد کــه همــواره 

بــه فناوري هایــي منســوخ نشــده ي دنیــا دسترســي دارد. 
قابلیت هــاي  دارد  تــالش  کــه  دوم  نــوع  شــرکت هایي 
ــد  ــت« کنن ــي و تثبی ــرکت »درون ــل ش ــه را در داخ فناوران
راهبــرد متفاوتــي را اتخــاذ مي کننــد. آن هــا بــا اتحــاد 
راهبــردي بــا شــرکت هاي صاحــب فنــاوري تــالش مي کننــد 
بــه فناوري هــاي نســبتاً جدیــد دنیا دسترســي داشــته باشــند 
ولــي در عیــن حــال تــالش دارنــد تاحــدي تحقیــق و توســعه 
داخلــي خــود را نیــز تقویــت نماینــد تــا بخشــي از نیازهــا و 

ــد.  ــه خــود را تأمیــن نماین مشــکالت فناوران
و  پرهزینه تــر  راهبردهــاي  ســوم  نــوع  شــرکت هایي 
درعین حــال پــر ســودتري را انتخــاب مي کننــد. آن هــا 
ــق  ــه از آن طری ــردي ک ــاي راهب ــتن اتحاده ــر داش عالوه ب
از  مي کننــد،  کســب  را  اولیــه  ســطوح  قابلیت هــاي 
روش هــاي »پیمــان مشــترک« و »ســازمان تحقیقــات 
مشــترک« به صــورت گســترده اســتفاده مي کننــد.  بــه 
ــات  واســطه اســتفاده از پیمــان مشــترک و ســازمان تحقیق
مشــترک شــرکا ایــن امــکان را پیــدا مي کننــد کــه در 
ــا  ــوند و ب ــهیم ش ــروژه س ــک پ ــک هاي ی ــا و ریس هزینه ه
ــاد  ــي ایج ــر، هم افزای ــاي همدیگ ــه کردن قابلیت ه یک کاس
کننــد. در ایــن فراینــد ضعف هــا و کمبودهــاي شــرکت 
ــاوري آشــکار و ضمنــي9  ــش و فن کم کــم برطرف شــده و دان
بــه شــرکت منتقــل مي شــود. بــه مــوازات اقدامــات مذکــور، 
ــعه  ــود را توس ــعه خ ــق و توس ــد تحقی ــرکت ها واح ــن ش ای
منحصر به فــرد  قابلیت هــاي  خــود  بــراي  تــا  مي دهنــد 
ــا  ــن روش ه ــا ای ــد. ب ــاد نماین ــژه ایج ــي وی ــت رقابت و مزی

شــرکت هاي نوظهــور خــود را بــه ســطح شــرکت هاي 
پیشــرفته رســانیده و بــا آن هــا وارد رقابــت واقعــي مي شــوند.
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