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ارزش  رهیزنج در بنگاه وکار کسباورانه در توسعه فن ینوآور ینقش راهبردها 

 صنعت
 

 3 یمحدثه بهرام، 2 یمحمد نادر، 1 احمد جعفرنژاد

 ، ایرانتهران، دانشگاه تهران دانشکده مدیریت یعلم اتینویسنده مسئول: عضو ه 1

 ، ایراننتهرا، دانشگاه تهران علم و فناوری گذاری سیاستدانشجوی دکترای  2

 تهران، ایران، دانشگاه تهران علم و فناوری گذاری سیاستدانشجوی دکترای  3

 

 چکیده

 یو فناور ینوآور یو توسعه و راهبردها قیتحق استیامروز بدون داشتن س یرقابت جهان یایدر دن وکار کسب یداریتداوم و پا

، وکار کسبباز در مدل  ینقش نوآور انیشده پس از ب یمقاله سع نی. لذا در اباشد نمی پذیر امکان وکار کسبدر توسعه 

در  یمحور یستگیو سپس با توجه به نقش شا دهیگرد یمعرف یو فناور ینوآور یراهبردها نیمختلف تدو یکردهایرو

اساس مدل  نیگردد. برا یمعرف ها بنگاه وکار کسبراهبردها در توسعه  یکپارچگیجهت  ی، چارچوبها نوآوری سازی تجاری

 یها استیس استار نیکه در ا دهیگرد یمعرف ینیو تکو ییعقال یبیترک کردیرو یبر مبنا وکار کسبتوسعه  یهبردرا

 .گردد میمشخص  ینوآور یها یارزش با توجه به استراتژ رهیو توسعه در زنج قیتحق گذاری سرمایه

 

 .وکار کسبمدل  ،یتکنولوژ تیریمد ،ینوآور یباز، راهبردها ینوآورهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

و  ریزی برنامه یی، توانافناورانه بوده که طیو تحوالت در مح راتییتغ یسرعت باال وکار کسباز مسائل مهم در  یکی

فناورانه از  راتییناممکن ساخته است. تغ ،یفناور ندهیحال و آ تیاز موقع ستهیرک شاحوزه را بدون د نیدر ا گیری تصمیم

را به  یطیشرا گرید یاز سو ندهایپرشتاب در محصوالت و فرآ راتییتغ نیبه ا ازیسو و ن کیاز  یکنون یایدر دن ینوآور قیطر

 .کند داینمود پ یامروز یدر سازمان ها پذیری رقابتعامل  ترین مهمفناورانه به عنوان  یها نوآوریوجود آورده است که 

 یبودن علوم کار ای رشته بینو  یبا توجه به گستردگ یو توسعه درون قیتحق قیفناورانه از طر یها نوآوریبه  یابیدست امروزه

رج از سازمان خا دیجد های ایدهو  یفناور کارگیری بهباز به منظور توسعه و  ینوآور کردیجهت، رو نیدشوار است. به هم اریبس

 .شود می شنهادیپ یجهان پذیری رقابت شیو افزا یپرشتاب فناور راتییتغ یبرا یالجرود و به عنوان راه ع یبه کار م

 یهوشمند کارگیری بهباز و  ینوآور کردیبا استفاده از رو یو صنعت یقاتیو توسعه شبکه همکاران تحق جادیا ،ییرو، شناسا نیا از

 میکه اثر مستق یعلم و فناور شرفتیمحور و پ یفناور یسازمان ها یتحوالت فناورانه برا یبان دهیبه منظور رصد و د یفناور

باز  یاز نوآور یا نهیشیمقدمه و پ انیبه ب ابتدا رو نیاست. از ا ییباال تیاهم یدارد، دارا هاسازمان  نیا وکار کسببر حوزه 

 یاستراتژ نیمختلف تدو یکردهایراجع به رو یو در ادامه مطالب گردد می انیب وکار کسبپرداخته و سپس نقش آن در مدل 

 .شود میارائه  ها بنگاه یو نوآور یفناور

محصوالت و  یرقابت روزافزون در معرف ،ینوآور یها نهیهز شیافزا ،یدر حوزه فناور عیو تحوالت سر راتییباتوجه به تغ

 تیبسته که بر فعال ینوآور میپارادا ر،یها در چند دهه اخ یناوربه بازار و کوتاه شدن چرخه عمر محصوالت و ف یخدمات جد

خردمندانه و  بیبه ترک ینوآور نیپاسخگو نبود و بنابرا یامروز یرقابت یفضا رد تیموفق یسازمان متمرکز بود، برا یداخل

خارج از  یارکت نهادهابر مش میپارادا نی[. ا1شد ] لیداخل و خارج سازمان تبد یو توانمند یدانش یهدفمند از بخش ها

از سرچشمه پژوهش ها  یری، به کارگیو داخل یمنابع خارج عیفرصت با استفاده از تجم جادیشرکت، ا یها تیسازمان در فعال

منجر به  کارگیری به، درصورت شود میباز اطالق  یکه نوآور میپارادا نی[. ا2] کند یم دیتاک یداخل ای یاز منابع خارج یناش

 ییباز الگو ینوآور"کند:  یم فیتعر نگونهیباز را ا یچسبرو نوآور ی. هنرشود میدر صنعت  یشتازیپ تیو درنها یسودآور

 های ایدهاز  ستیبا یتوانند و م یخود هستند، م یفرض است که اگر شرکت ها به دنبال ارتقاء سطح فناور نیبر ا یمبتن

بازار استفاده  یمتنوع به سمت و سو یو خارج یداخل یابهره برده و از راهه یداخل های ایدههمانند  یفناورانه خارج

 [3]".کنند

در  یمعمول عیبه صنا شرفتهیپ عیکوچک و از صنا یها بنگاهبزرگ به  یباز از شرکت ها یاست که نوآور نیا انگریب قاتیتحق

باز بهره بردند  ینوآور کردیرو ارتباطات، نرم افزار از ک،یمانند الکترون یشتازیپ عیباشد. اگر در دهه قبل صنا یحال رسوخ م

ها و مشارکت در  هیاتحاد لیبا تشک زیکوچک ن یها بنگاهکه  نیبرده اند. هچن یآن پ تیبه اهم زین عیصنا ریامروزه سا

دانند. در  یدر صنعت خود م یشتازیپ یبرا یعامل را ضرورت نیا رایکنند، ز یباال، شرکت م سکیباال با ر یها گذاری سرمایه

 .شده است تهباز پرداخ ینوآور یکردهایباز و بسته و رو یتفاوت نوآور یه بررسادامه ب

 

 پژوهشو پیشینه  ادبیات تحقیق -2

 نوآوری بسته در مقابل نوآوری باز .2-1

نوآوری بسته همان دیدگاهی است که موفقیت را در گرو اعمال کنترل بر فرآیند نوآوری می داند. برپایه این دیدگاه، شرکت ها 

ویژه خود را بیافرینند، سپس آنها را توسعه دهند، بسازند، به بازار ببرند، توزیع کنند، تامین مالی نمایند و خدمات  های ایدهباید 

پس از فروش ارائه دهند. به عبارتی تمامی فعالیت های نوآوری شامل ایده پردازی، اختراع و ثبت پتنت، طراحی و ساخت، 

اما به دلیل محدود بودن منابع مالی  ؛شود میر داخل مرزهای شرکت و منحصرا با منابع داخلی انجام تولید، بازاریابی و فروش د

و دانش داخلی و همچنی پیچیدگی محصوالت فناورانه، پیگیری رویکرد نوآوری بسته شرکت ها را با ریسک های متعددی 

اورانه در صنایع با فناوری های برتر ایجاد کرده است. مواجه می کند. لذا شرایط جدید انگیزه های فراوانی برای همکاری فن
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باارزش می  های ایدهنقطه مقابل پارادایم نوآوری بسته را نوآوری باز تشکیل می دهد که در تعریف بنیادین، بدین معناست که 

یرون از آن انجام گیرد. آنها نیز می تواند در داخل شرکت یا ب سازی تجاریتوانند از درون یا بیرون شرکت سرچشمه بگیرند و 

 پذیرنددر این پارادایم، شرکت ها ضمن بازکردن حصارهای حائل بین دانش سازمانی با بیرون، منافع و خطرات توامان را می 

 . اشکال زیر، به صورت مفهومی، مدل نوآوری باز و نوآوری بسته را نمایش می دهند.[3]

 

 

 

 

 

 

 نوآوریفرایند  .1ل شک
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 نوآوری باز .2شکل 
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 رویکردهای نوآوری باز

نوآورانه از بیرون به درون سازمان  های ایدهبرخالف تصور غالب که نوآوری باز را یک جریان یک سویه تصور می کند که در آن 

باز . شکل کامل نوآوری گردد میجاری می گردند، این مفهوم جریان یافتن دانش و فناوری به بیرون از سازمان را نیز شامل 

 :شود میزمانی اتفاق می افتد که این دو جریان به صورت توامان اتفاق افتند. در ادامه به رویکردهای اصلی در نوآوری باز اشاره 

  ،فرآیند بیرون به درون: غنی ساختن دانش سازمان، از طریق بهره گیری از منابع بیرونی دانش مرتبط با تامین کنندگان

ا. این فرآیند می تواند از طریق شناسایی و جذب منابع بیرونی ایده ها، میزان نوآوری سازمان را مشتریان، رقبا و دانشگاه ه

 .[4,5] دهدارتقاء 

 درونی به بازارها، فروختن مالکیت فکری و  های ایده: این فرآیند به کسب سود از طریق روانه کردن فرآیند درون به بیرون

یده به محیط خارجی اشاره دارد. شرکت هایی که فرآیند درون به بیرون را به کار می فناوری ها از طریق انتقال ا یساز تجاری

 گیرند، بر بیرونی ساختن دانش درونی به منظور تجاری سای سریع تر ایده ها تمرکز دارند.

 

 پیشینه پژوهش 2-2

مند می توانند منشا درونی یا بیرونی ارزش های ایدهمدل مفهومی نوآوری باز ناشی از این تعریف بنیادین است که همانطور که 

. نوآوری صرفا منجر به ایجاد بازارهای جدید [9] باشدآنها نیز می تواند از درون یا بیرون سازمان ها  سازی تجاریداشته باشند، 

مستلزم دانش  . امروزه نوآوری[10] باشد، بلکه می تواند ارائه روشی جدید در پاسخ گویی به بازارهای بالغ و جاافتاده شود مین

پیچیده ای است که تنها شبکه گسترده و وسیع متخصصین توانایی آن رادارند. در واقع در این دوره، یا باید نوآوری کرد یا باید 

 باید بتوانند از تمامی منابع دانشی اعم از منابع خارجی یا داخلی  ها بنگاهجدید امروزه،  های ایده. لذا در دنیای پر از [11]مرد.

 

ارزش افزایی بنگاه خود استفاده کنند و نوآوری باز را می توان تالشی مشترک داخل سازمان با قابلیت برون سپاری و یا  برای

دانش داخلی و خارجی برای افزایش ارزش اقتصادی زنجیره، تسریع توسعه  کارگیری بهترکیبی از چند روش مختلف در جهت 

 .[12] محصول جدید تلقی نمود

پیچیدگی و تغییر بی سابقه محیط رقابتی کنونی است که شرایطی را به شرکتها تحمیل می کند که نیازمند  ریشه این الگو در

به اشتراک گذاشتن ایده ها و دانش و تجارب دیگران هستند. برهمین اساس در سال های اخیر فرآیندهای متفاوتی برای به 

ای همکاری و اتحاد، جمع سپاری، اعطای لیسانس، شبکه های اشتراک گذاری ایده ها توسعه یافته است که می توان روش ه

نمایش داده شده است در مدل نوآوری باز هردوبخش پژوهش )تحقیق( و  3نوآوری و غیره را نام برد. همانطور که در شکل 

 توسعه مرزهای سازمانی کمرنگ شده و قابلیت تبادل و تعامل دانشی بین سازمان و محیط وجود دارد.
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 2003مدل نوآوری باز چسبرو در سال . 3شکل 

آمده که شناخت و مطالعه  نوآوری باز در دهه اخیر مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است و نتایج ارزنده ای به دست

ل های نمونه و مثال هایی از مطالعات و مد 1. در جدول [13] نمایدآنها می تواند درک بهتر مفهوم نوآوری باز را تسهیل 

 .[14,15,16]توسعه یافته در صنایع مختلف در حوزه نوآوری با آورده شده است.

 

 ثال هایی از مدل های توسعه یافته در نوآوری بازم .1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به اقتضائات و شرایط مختلف هر سازمان اعم از حوزه فعالیت و اندازه شرکت، جهت گیری راهبردی و فرهنگ سازمانی 

. از مهم ترین دالیل به کارگیری نوآوری باز، اقتصاد هزینه [17] گیرندوامل نوآوری باز در اولویت بندی خاصی قرار می ع

مبادله، دیدگاه منبع محور و رویکرد توانمندی پویای نوآوری باز را می توان نام برد. اقتصاد هزینه مبادله، به کاهش هزینه و 

در حالی که دیدگاه منبع محور، دستیابی دارایی های مکمل را )چه در حالت ایستای  ریسک ورود به همکاری متمرکز است

 .[13] دانددیدگاه منبع محور و یا در حالت پویای رویکرد توانمندی پویا( شیوه ای برای یادگیری می 
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کار کنند، احتمال اینکه آمارا و لندری معتقدند هنگامی که سازمان ها با تکیه برطیف گسترده ای از منابع دانشی بیرونی 

. مطالعات در مورد نوآوری باز و مدیریت فناوری اظهار می کند که [18]محصوالت نوآورانه بیشتری توسعه دهند بیشتر است.

 اجرای موفقیت آمیز رویکرد باز به نوآوری چالش برانگیز است، اگرچه اهداف آن مشخص شده و غالب باشند.

آیند توآوری باز تنها یک راه حل و وسیله نیست بلکه راه شروع آن، زمان استفاده آن و تغییرات باید توجه شود شروع و آغاز فر

 است، از حساسیت باالیی برخوردار شود میمناسب و متناسب با آن که توسط ابتکارات مدیریتی و سازمانی مناسب حمایت 

جریان های  کارگیری بهمفهوم نوآوری باز را تعریف نمود: . برای تعریف ریشه نوآوری باز، چسبرو به عنوان اولین نفری که [19]

 .[20] شود میدانشی ارزشمند داخلی و خارجی باعث تسریع نوآوری داخلی و توسعه بازار برای کاربرد خارجی نوآوری 

نوآوری باز درون می توانند از سه راه اعمال کنند. اول اینکه می توانند فعالیت های  ها بنگاهبا پذیرفتن رویکرد نوآوری باز، 

مرزی مانند ارتقاء مهارت های درون سازمانی، و دانش ناشی از یکپارچه سازی تامین کنندگان، مشتریان و بازیگران دیگر را در 

می توانند با اعمال فعالیت های نوآوری باز برون مرزی مانند  ها بنگاه. دیگر اینکه [21] نمایندفرآیندهای نوآوری داخلی دخیل 

نهایتا  و ؛[22]سانس، حق اختراع)پتنت(، سایر حقوق مالکیت فکری، ایده ها و سود ناشی از آن را به دست آورند.اعطای لی

می توانند در فرآیند نوآوری باز مذکور را با هم ترکیب نمایند.)داخلی و خارجی( و بنابراین یک همکاری مکملی را  ها بنگاه

 .[21]ایجاد می نمایند.

گی نوآوری باز آن را از رویکردهای قبلی نسبت به نوآوری متمایز می سازند: نخست، یکپارچگی و ادغام به طور خاص، دو ویژ

مکمل بودن و تکمیل کنندئگی فعالیت های مرتبط با نوآوری داخلی و  انتقال دانش داخلی و خارجی است و ویژگی دوم،

 .[22] استکلیدی اخذ نوآوری باز، دانش و مدیریت آن  . همچنین الزم به ذکر است که عامل[22]است. ها بنگاهخارجی در 

صنعت ایران مملو از برتری های علمی و فناورانه است. با این حال شایستگی فناورانه برای مدیریت نوآورانه کفایت نمی کند و 

 مرتبط نیز ضروری است. سازی تجاریوجود توانمندی های سازمانی و 

دوبرابری در وری شکست می خورند، به رشد موفق ترند، نسبت به رقبای خود که در نوآسازمان هایی که در مدیریت نوآوری 

تعداد نیروی انسانی و فروش دست می یابند. اگرچه میدانیم سازمان هایی که به طور پیوسته در مدیریت نوآوری موفق عمل 

منافع اجتماعی نوآوری برتری دارند؛ اما می کنند نسبت به رقبای خود از نظر رشد، عملکرد مالی، ایجاد اشتغال و دیگر 

مدیریت نوآوری کار ساده ای نیست و فرآیندی نیست که خودبه خود اتفاق بیافتد. انجام آن نیازمند مهارت و دانش است که 

ثبات و تفاوت زیادی با تجربه و ابزارهای استاندارد مدیریت دارند. اغلب آموزش ها و توصیه های مدیریتی برای دست یافتن به 

بهبود کارایی و کیفیت است. در نتیجه در اکثر سازمان ها فرآیند رسمی برای مدیریت نوآوری وجود ندارد و با نوآوری بدون 

درصد از سازمان ها در مدیریت 12. تحقیقات نشان می دهد که تنها شود میبرنامه قبلی و به صورت باری به هرجهت مدیریت 

 یان تنها نیمی آن را به صورت مستدام انجام می دهند.نوآوری موفق هستند و در این م

 

 [24]وکار  کسبنقش نوآوری باز در مدل  -3

شرکت نشان دهنده منطق ایجاد ارزش برای ذینفعان و خلق مزیت رقابتی و سود برای شرکت است. مدل  وکار کسبمدل 

م اینکه ارزش را بدست می آورد. شرکت ها نیاز به دارای دو رویکرد است: اول اینکه ارزش را خلق می کند و دو وکار کسب

. در نوآوری باز، یک شرکت با تامین کنندگان و مشتریان فناوری برای [25] دارندشان با نوآوری باز وکار کسبتطبیق مدل 

آوری باز، . در نو[26] کندی داخلی همکاری می ها نوآوریبهبود ظرفیت نوآوری داخلی خود یا گسترش بازار برای خارج کردن 

. افزایش [27] افتدمرزهای بنگاه از نفوذپذیری باالیی برخوردار است و فعالیت های نوآورانه تنها داخل شرکت اتفاق نمی 

بنابراین  ؛نفوذپذیری برای استفاده از منابع خارجی و ایجاد تناسب بین ظرفیت ها و نیاز بازار و اعمال نوآوری باز مفید است

خود را برای بهبود و تغییر عملیات خود، توانمندی تولید و بهبود راهبری، افزایش پتانسیل نوآوری و شرکت ها باید مرزهای 

 .[28] کنندفرآیند انتخاب منبع را مدیریت 
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نوآوری در گذشته نیازمند اتکاء به منابع فکری درون سازمانی و تالش برای توسعه آنها و همزمان جلوگیری از اطالع و استفاده 

خود از ایده ها و فناوری های بیرونی بیشتر  وکار کسباما نوآوری باز از شرکتها می خواهد که در  ؛ی بیرونی بوده استنیروها

بی استفاده ماندشان بهره مند شوند. شرکت ها برای این کار باید  های ایدهبهره ببرند و به دیگر شرکت ها هم اجازه دهند از 

ا ایده ها و فناوری های بیرونی به سادگی در آن جریان یابند و دانش درونی بیشتری هم به خود را باز کنند ت وکار کسبمدل 

 یشان را زودتر به به بازار برسانند.ها نوآوریباز خواهد توانست هزینه نوآوری را کاهش دهند و  وکار کسببیرون راه یابد. مدل 

بوجود آمد. لوسنت در پنج  AT&Tی زایشی از تجزیه شرکت لوسنت که تولیدکننده تجهیزات مخابراتی است به عنوان شرکت

سال نخستین شکل گیری توانست با محصوالت نوین خود به پیروزی هایی پی در پی در بازار دست یابد. اگرچه لوسنت و 

د. لوسنت سیسکو در صنعتی با فناوری بسیار پیچیده رقابتی مستقیم و نفس گیر داشتند، رویکرد آنها به نوآوری متفاوت بو

منابع زیادی را صرف پژوهش در دنیای مواد جدید و سامانه های پیشرفته کرد تا بتواند با اکتشافات بنیادی خود نسلی نوین از 

 اما سیسکو هیچ پژوهش درون زایی به این شکل انجام نداد. ؛محصوالت و خدمات به بازار بدهد

نوآوری استفاده کرد: شرکتهای نوپا را زیرنظر گرفت که هر روز در سیسکو از جنگ افزاری متفاوت برای پیشتازی در نبرد 

محصوالت و خدمات نوین بودند. سیسکو گاهی در این شرکت های نوپا  سازی تجاریاطراف سیکو بوجود می آمدند و به دنبال 

 می کرد، یا با آنها شریک می شد و گاهی نیز آنها را تملک می کرد. گذاری سرمایه

اره شده به خوبی نشان میدهند که شرکت های نوآوری در ابتدای قرن بیست و یکم با چالشی بزرگ روبرو شده نمونه های اش

. از طرفی بزرگان پیشین صنعت با رقابت شدید و شود میاند. ایده ها فراوان اند اما کارایی پژوهش درون سازمانی کمتر و کمتر 

اند. این تازه واردان یا هیچگونه پژوهش بنیادی انجام نمی دهند یا ناچیز است. بی سابقه انبوه شرکت های تازه وارد روبرو شده 

 این شرکت ها نوآورند ولی نوآوری شان برپایه اکتشافات علمی دیگران است.

و عواملی در سال های پایانی قرن بیستم باعث گردید منطق نوآوری بسته فروریزد. عواملی مانند افزایش جابجایی افراد باتجربه 

ماهر و همچنین افزایش نقش سرمایه گذاران خطرپذیر خصوصی و کاهش هرچه بیشتر زمان عرضه محصوالت و خدمات نوین 

 به بازار.

 P&Gیک نمونه از فراگیری رویکرد نوآوری باز در زمینه ای غیرپیشرفته همچون صنعت محصوالت مصرفی خانگی شرکت 

تالش کرد تا پژوهش و توسعه درون زای خود را به دنیای بیرون پیوند  C&Dاست. این شرکت از طریق رویکردی با عنوان 

پژوهشگر داخلی برای پیشبرد دانش و  0111میلیون دانشمند بیرون شرکت عالوه بر  1.1 کارگیری بهدهد. واین کار را از طریق 

 ارائه محصوالت نوین انجام داد.

عالیت های پژوهشی درونی خود را کنار بگذارند، اما پژوهش درونی البته رویکرد نوین نوآوری این نیست که شرکتها تمام ف

شرکت باید با درنظرگرفتن گنجینه فعالیت های بیرونی انجام شود. همچنین در رویکرد نوین نباید تمام خروجی ها با 

گذاران خطرپذیر و  موجود شرکت هم خوانی داشته باشند. در رویکرد نوآوری باز شرکت ها می پذیرند که سرمایه وکار کسب

شرکت های نوپای سرمایه پذیر آنها بخش ماندگار از چشم انداز نوآوری خواهد بود. از طرفی این شرکت ها نه تنها مشتاق 

 فروش داراریی های فکری هستند، مشتریان با انگیزه و آگاه دارایی فکری نیز به شمار می روند.

کنونی  اروک کسبوین آفریده و از آن کسب ارزش کنند: استفاده از فناوری در از سه طریق می توانند فناوری های ن ها بنگاه

شرکتی نو که از این فناوری در زمینه های نوین  خود، فروش امتیاز بهره برداری از فناوری به دیگر بنگاهها یا راه اندازی

بنیان نهاد. شرکت  ندارد، یا باید آن را خرید یا بهره برداری کند. به عبارتی توسعه یک کسب وکار تازه دوراه بیشتر وکار کسب

 وکار کسبها برای ارزش آفرینی از فناوری یا باید مدل کسب وکار مناسبی طراحی کنند یا ارزش آفرینی از نوآوری را به مدل 

ی هم حفاظت شرکت حکم می کند که دانش شرکت مجانی منتشر شود و گاه وکار کسببنابراین گاهی مدل  ؛دیگران بسپارند

 از آن در دستور کار قرار می گیرد.

منافع اقتصادی بنگاه از محل فناوری هایش، بیش از آن که ریشه در ویژگی های خود فناوری داشته باشد، در گرو گزینش 

سازی یی که به دنبال رویکرد نوآوری باز هستند، به نوعی معماری برای برای یکپارچه ها بنگاهمناسب است. وکار کسبمدل 
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فناوری های درونی و بیرونی نیاز دارند که فراتر از مدیریت فنی بوده و زمینه هایی چون بازاریابی، فروش، پشتیبانی و حتی 

شرکت های  سازی تجاریمناسب همواره بخشی از فرآیند  وکار کسبامور مالی را نیز دربر می گیرد. جستجو برای یافتن مدل 

 از آنها پشتیبانی کرده اند. ن خطرپذیرنوپایی بوده که سرمایه گذارا

شرکت ها چه زمانی بهتر است دانش خود را به عنوان اختراع ثبت و چه زمانی باید آن را منتشر کنند؟ این گزینش در گرو 

شرکت هاست. دانشی که زنجیره ارزش را گسترش دهد و برتوان شرکت برای پیشبرد محصوالت و خدمات  وکار کسبمدل 

اما  ؛اکوسیستم اش می افزاید، همان دانشی است که انتشار آن در دستورکار شرکت های نوآوری باز قرار می گیردمکمل در 

دانشی که شرکت را درجایگاه تصاحب بخشی از ارزش آن زنجیره قرار میدهد، همان دانشی است که باید حفاظت و انحصاری 

 شود.

انند به وابستگی متقابل و پیچیده فناوری های نوین پی ببرند و از آن در شرکت ها به پشتوانه پژوهش و توسعه درونی می تو

شرکت است که تعیین می کند  وکار کسبمعماری های خود استفاده کنند و سپس همین معماری ها را بهبود دهند. این مدل 

امونی، که برای مشتریان ارزش چه بخش هایی از زنجیره ارزش را از درون تامین کنید و آنها را چگونه به شبکه ارزش پیر

 آفرین است، پیوند بزنید.

خطرپذیر بنگاهی، فروش امتیاز بهره برداری از فناوری، شرکت های زایشی، پروژه های پژوهشی بیرونی و  گذاری سرمایهامروزه 

یتان، ابتدا ها نوآوریپایه ی تازه بر وکار کسبدارایی های فکری از سازوکارهای مهم فرآیند نوآوری هستند. برای بنیان نهادن 

باید تعیین کنید که کدام پروژه پژوهش وتوسعه از مسیر سازمان تان و کدام یک از مسیری خارج از آن )از راه اتحاد 

 (4استراتژیک، شرکت زایشی یا فروش امتیاز فناوری( به بازار برود. )شکل شماره 

 

 

 و مشارکت گذاری سرمایهاستراتژیک  گیری تصمیملودیاگرام ف .4شکل  
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 در تحقیق و توسعه گذاری سرمایهسیاست های  -4

یک راه برای فراگیری توسعه ها و پیشرفت های تکنولوژیک جدید در یک صنعت، این است که بخشی از تحقیق و توسعه یا 

ابل مالحظه ای بر توسعه محصول داشته باشند. شرکت های بزرگ تولید شرکت در محل هایی قرار داشته باشد که اثر زیاد و ق

 % از فعالیتهای تحقیق و توسعه خود را خارج از کشور مادر انجام می دهند.21تا  1چند ملیتی بین 

، های جدید مخاطره آمیز ریگذا سرمایهبه خاطر اینکه بازار محصوالت نوآورانه مبتنی بر تکنولوژی جدید، ابتدا کوچک است، 

زمانی برای بهبود طرح محصول، ایجاد ظرفیت کافی تولید و نیز تبدیل محصول به استاندارد و صنعتی صرف میکنند. به محض 

، مشتریان شرکت های پیشرو شروع به درخواست محصوالتی می کنند که شود میاینکه بازار شاهد استانداردهایی جدید 

برخی از تولیدکنندگان موجود قادر به دفاع از مواضع سهم بازار خود از طریق  مبتنی بر تکنولوژی جدید باشد. باوجود این که

توسعه تهاجمی محصول و فعالیت بازاریابی هستند، بسیاری از شرکتها با دریافتن اینکه تازه واردان در هزینه های تولید و 

تی تولیدکنندگانی که با تکنولوژی جدید طراحی، مزیت های دست نیافتنی بدست آورده اند، مجبور به ترک بازار میشوند. ح

 تطبیق یافته اند قادر به کسب سهم قابل مالحظه ای از بازار جدیدی نمی شوند.

بسته به صنایع مختلف نفاوت می کند. برای مثال صنایع  شود میمیزان سرمایه مالی داخلی که برای تحقیق و توسعه صرف 

% از فروش خود را صرف 1% و صنایع مواد غذایی و بسته بندی کمتر از 13تا 11نرم افزار کامپیوتری و دارو بطور متوسط 

تحقیق و توسعه می کنند. یک مطالعه نشان میدهد شرکت های بزرگ)به خصوص قدیمی( سرمایه توسعه ای را در زمینه 

می کنند. در عوض گسترش محصوالت فعلی )نوآوری تدریجی( یا به منظور افزایش کاراریی فعلی )نوآوری فرآیند( صرف 

تکنولوژی برای بهبود اثربخشی از طریق توسعه محصولی کامال جدید )نوآوری اساسی  کارگیری بهشرکت های کوچک مایل به 

 و بنیادین( هستند.

 استراتژی تحقیق و توسعه نه تنها با تصمیم به رهبر یا پیرو بودن شرکت در زمینه تکنولوژی و ورود به بازار درارتباط است بلکه

با منبع تکنولوژی نیز مرتبط است.آیا یک شرکت بایستی تکنولوژی خویش را توسعه داده و بوجود آورد یا از دیگران خریداری 

کند؟ عالوه براین استراتژی تحقیق و توسعه در یک شرکت بزرگ با توازن مناسب پورتفولیوی محصول آن شرکت سروکار دارد، 

 بر چرخه عمر محصوالت باشد.به گونه ای که این پورتفولیو مبتنی 

تحقیق و توسعه محصول و فرآیند با حرکت محصول در طول چرخه عمرش تغییر می یابد. در مراحل اولیه، نوآوری محصول از 

بیشترین اهمیت برخوردارند، زیرا خصوصیات فیزیکی و قابلیتهای محصول بیشترین اثر را برعملکرد مالی آن دارند.در مراحل 

ی فرآیند تسهیالت تولید بهبود یافته، کیفیت فزاینده محصول و توزیع سریعتر جهت حفظ بازگشت های ها نوآوریبعد 

اقتصادی محصول اهمیت می یابند. بطور عام تحقیق و توسعه محصول برای تحقق استراتژی های تمایز کلیدی بوده درحالی 

نقشی حیاتی دارند. به منظور رقابتی بودن، شرکت ها باید که تحقیق و توسعه فرآیند در موفقیت استراتژی های رهبری هزینه 

 از تحقیق و توسعه محصول و فرآیند دست یابند. به ترکیب بهینه ای

منبع یابی تکتولوژی که به تصمیم ساخت یا خرید تکنولوژی مرسوم است، ممکن است در استراتژی تحقیق و توسعه شرکت 

، شود میه تحقیق و توسعه داخلی بطور سنتی یک منبع مهم دانشی شرکتها محسوب نقش به سزایی داشته باشد. با وجود اینک

همچنین شرکت ها می توانند از قابلیت های تحقیق وتوسعه رقبا، تامین کنندگان و دیگر سازمانها از طریق توافق های 

 بهره برداری کنند.های مشترک(  گذاری سرمایهقراردادی )مانند اعطای امتیاز، توافق های تحقیق وتوسعه و 

شرکت هایی که به تنهایی قادر به تامین مالی هزینه های طراحی تکنولوژی جدید نیستند، ممکن است تحقیق و توسعه خود 

: برنامه ها یا و توسعه با دیگر شرکتها هماهنگ کنند. این ائتالف ها ممکن است را از طریق ائتالف یا اتحاد استراتژیک تحقیق

های مشترک راه اندازی یک شرکت مستقل برای ارائه یک  گذاری سرمایه ی برای توسعه تکنولوژی جدید باشد؛قرارداد مشترک

 های کوچک در شرکت های کوچک نوآور باشد. گذاری سرمایهمحصول جدید به بازار باشد؛ یا 

تیاز آن را دریافت کند؟ بر مبنای چه زمانی یک شرکت، تکنولوژی را بجای توسعه درونی باید از دیگران خریداری کرده یا ام

دیدگاه منبع محور، باید نسبت به خرید تکنولوژی هایی اقدام ورزد که به راحتی قابل دسترس است ولی باید به ساخت و 
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نگهداری آن دسته از تکنولوژی هایی اقدام کند که ارزشمند، کمیاب، غیرقابل تقلید و غیرقابل جایگزین باشد. به عالوه تامین 

. تکنولوژی از درجه اهمیت کمی برای تبدیل شدن به مزیت رقابتی برخوردار 1خارج تکنولوزی زمانی مناسب است که:  از

. تکنولوژی تامین کننده به منظور یکپارچگی با سیستم فعلی بهتر و یا 3. تامین کننده دارای تکنولوژی انحصاری است.2است.

تراتژی شرکت برمبنای طراحی سیستم، بازاریابی، توزیع و خدمات)البته نه در زمینه ارزان تر و به راحتی قابل قبول تر است. اس

. فرآیند توسعه تکنولوژی مستلزم افراد و 1. فرآیند توسعه تکنولوژی مستلزم تخصص ویژه ای است. 4توسعه وتولید( است.

 .منابع جدیدی است

 

 [13] یفناوررویکردهای مختلف تدوین استراتژی  -5

ضوعی مدیریت استراتژیک دربرگیرنده رویکردها و تئوری های گوناگونی است که از مناظر مختلف و با مفروضات ادبیات مو

متفاوت به استراتژی پرداخته اند. واضح است که فرآیند و محتوای استراتژی فناوری به عنوان یک استراتژی وظیفه ای کامال 

عقالیی در قبال "نگاه را تحت تاثیر قرار می دهند. در این خصوص تحت تاثیر دوگانه هایی است که استراتژی رقابتی ب

از جمله دوگانه های مهمی اند که تحقیقات دانشگاهی و مطالعات کاربردی به  "موقعیت یابی در قبال منبع محور"و  "تکوینی

 تقسیم بندی مدل های استراتژی فناوری بنگاه براساس آنها پرداخته اند.

 استراتژی به ینیتکو –رویکرد عقالین 

مدیرانی که رویکرد عقالیی را برای تدوین استراتژی بنگاه به کار می گیرند، اعتقاد دارند استدالل استراتژیک فعالیت منطقی 

است و مدیران و مشاوران برای مواجهه با یک مساله استراتژیک باید در ابتدا موقعیت مساله را بصورت آگاهانه و جامع تحلیل 

ن خصوص، برای شناسایی فرصتها و تهدیدها، داده های مربوط به کلیه عوامل محیط خارجی که به مسئله مرتبط کنند. در ای

است باید جمع آوری و تحلیل شوند. عالوه براین دریک فرآیند ارزیابی داخلی تمامی قوت و ضعف های مرتبط با مسئله 

وند.پس از تعریف دقیق مسئله ومنطبق کردن شرایط داخلی و استراتژیک و منابع دردسترس بنگاه باید شناسایی و تحلیل ش

خارجی بنگاه، گزینه های استراتژیک پیشنهادی طراحی و درادامه گزینه های پیشنهادی بصورت دقیق و با مالحظه شاخص 

ی نهایی بنگاه انتخاب ، امکانپذیری داخلی، مزایا و ریسک های احتمالی ارزیابی و ازمیان آنها استراتژهایی مانند شرایط رقابتی

 میشوند.

از سوی دیگر طرفداران رویکرد تکوینی استدالل می کنند که توسعه استراتژی در این رویکرد برخالف عقالیی شامل تنظیم و 

پشت سرهم قراردادن یکسری فعالیت های ازپیش تعیین شده بصورت مکانیکی نیست بلکه فرآیندی است که طی آن مجموعه 

غییرات بصورت منعطف شکل می گیرند. دراین رویکرد بنگاه باید با توجه به اطالعات و دریافتهای جدید آماده ای اقدامات و ت

 بازنگری در استراتژی های درجریانش باشد و همزمان بصورت هوشمندانه برای کسب اطالعات تالش کند.

 منبع محور به استراتژی -رویکرد موقعیت یابی 

ه محتوای استراتژی است و معرف مسیرهای متفاوتی است که بنگاهها می توانند برای تدوین این دوگانه بیشتر مربوط ب

استراتژی رقابتی خود انتخاب کنند. در رویکرد موقعیت یابی که مسیر بیرون به درون را برای تدوین استراتژی پیشنهاد می 

تمر محیط خارجی خود را به عنوان نقطه آغاز فرآیند کند مدیران اعتقاد دارند بنگاه نباید خودمحور باشد و باید بصورت مس

طراحی استراتژی درنظر داشته باشد. براساس این رویکرد شرکتها باید خود را با فرصتها و تهدیدهای آشکار محیطی منطبق 

 کنند.

د اعتقاد دارند که ازسوی دیگر طرفداران رویکرد منبع محور که مسیر درون به بیرون را برای تدوین استراتژی پیش می گیرن

تدوین استراتژی نباید با شناسایی فرصتهای آشکار محیط خارجی شروع شود بلکه باید حول قوت و شایستگی های بنگاه شکل 

گیرد. نقطه شروع شکل گیری در این رویکرد پاسخ به این پرسش است که شرکت باید به دنبال کسب چه منابعی باشد. مسئله 

ها و شایستگی های تقلیدناپذیری و چه دارایی های انحصاری را شرکت باید اکتساب  توانمندیه استراتزیک اینجاست که چ

 نماید.
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 موقعیت یابی-تدوین استراتژی فناوری بنگاه براساس رویکردهای عقالیی -1-5

 چارچوب تدوین استراتژی مایکل پورتر -

نتخاب فناوری باید دواصل مهم را مورد توجه قرار دهند.اول الف( انتخاب فناوری هایی که باید توسعه داده شوند. بنگاهها در ا

آنکه گزینه های فناوری باید با توجه به استراتزی رقابتی بنگاه)هزینه، تمایز و تمرکز( انتخاب و تحلیل شوند که چگونه 

یا خیر.)به کاهش جذابیت  استراتژی رقابتی را پشتیبانی میکند.دوم آنکه تحلیل شود که آیا تغییر فناورانه مدنظر مطلوب است

 و سود صنعت منجر نشود(

در خصوص رهبر بودن یا پیرو بودن در بازار. این تصمیم تحت تاثیر سه عامل اصلی استمرار فناورانه بنگاه،  گیری تصمیمب( 

 مزایای اول بودن و همچنین معایب اول بودن می باشد.

ر بنگاه باید فناوری هایی را در فهرست فروش خود قرار دهد که بافروش در مورد فروش فناوری. به اعتقاد پورت گیری تصمیمج( 

آنها بازارهای جدیدی را به روی خود باز کند یا اینکه استانداردهای جدید به واسطه انتشار فناوری، سریع تر معرفی شوند. 

فزایش موانع ورود را داشته باشند تا که قابلیت تحریک تقاضا و ا شود میهایی توصیه وکار کسبازطرف دیگر فروش فناوری به 

 بتوانند بخشی از هزینه اول بودن را به واسطه آنها پوشش دهند.

 چارچوب تدوین استراتژی فناوری هکس و مجلوف -

الف (تعیین نیازمندیهای فناورانه . شناسایی و تعیین این نیازمندیها با بررسی دقیقی استراتژی ها و سیاستهای سطح شرکت 

 تراتژی رقابتی بنگاه صورت می پذیرد.مادر و اس

( هکس و نو تاکید دارند برای تهیه فهرستی از فناور یهای استراتژیک،عالوه بر STUsب( شناسایی فناوری های استراتژیک)

ن، فناوری های مرتبط با زنجیره ارزش بنگاه، باید به فناوری هایی که منشا خارجی دارند مانند مشتریان کلیدی، تامین کنندگا

 و شرکتهای فعال در سایر صنایع نیز توجه کرد. رقبا

ج( ارزیابی محیط فناوری. پس از شناسایی فناوری های استراتژیک، باید محیط داخل و خارجی بنگاه از منظر فناوری ارزیابی و 

تحلیل میشوند و میزان جذابیت فناوری های تحلیل شود. در ارزیابی فناورانه محیط خارجی فرصتها و تهدیدات فناورانه بنگاه 

 .شود میاستراتژیکی اندازه گیری 

د( ارزیابی داخلی فناوری. دراین گام قوت و ضعفهای فناورانه بنگاه شناسایی وارزیابی می شوند و میزان توانمندی بنگاه در 

با رقبای مرتبط،رهبرصنعت، یاوضعیت هریک از فناوری های استراتژیکی که در فاز شناسایی تعیین شده اند)در مقایسه 

، در ارزیابی داخلی فناوری، سطح تحلیل بنگاه است و ممیزی فناورانه با توجه به هدف آن در تمامی فناوری های مطلوب(

 زنجیره ارزش بنگاه از جمله فناوری های محصول، فرآیند تولید، خدمات پس از فروش، بازاریابی و ... صورت می گیرد.

استراتژی فناوری.هکس و مجلوف استفاده از ابزار سبد فناوری را برای انتخاب پیشنهاد کرده اند. براین اساس فناوری  ه( تدوین

استراتژیک بنگاه در ماتریس دوبعدی که ابعاد آن جذابیت فناوری و توانمندی فناورانه بنگاه است جایابی می شوند وسبد 

 فناوری بنگاه را شکل می دهند.

 
 منبع محور-ن استراتژی فناوری بنگاه براساس رویکردهای تکوینیتدوی -2-5

 عوامل تعیین کننده استراتژی فناوری از منظر برگلمن و همکاران -

( کارکردهای استراژی فناوری بنگاه را بدین شکل معرفی می کنند، تعیین شایستگی های کلیدی 2110برگلمن و همکاران)

در محصوالت نهایی  کارگیری بهرا پشتیبانی می کنند، انتخاب فناوری های مورد نیاز جهت  فناورانه بنگاه که مزیت رقابتی آن

توسعه فناوری، انتخاب روش اکتساب فناوری، تعیین زمان  گذاری سرمایهدر قالب طراحی محصوالت کلیدی، تعیین میزان 

 حوزه مدیریت فناوری و نوآوری. معرفی فناوری جدید به بازار و چگونگی مدیریت و سازماندهی مناسب فعالیت های

الف( شایستگی ها و توانمندی های فناورانه. تحقیقات، شایستگی های متمایزکننده بنگاه را متشکل از مهارت های متنوع، 

 می داند. شود میمنابع مکمل و روال های گوناگونی که به خلق مزیت رقابتی پایدار منجر 



 کارآفرینی و مدیریت مطالعات

 171 -101، صفحات 1411 تانزمس ،4 شماره ،7 دوره

102 

 

فناوری در استراتژی  کارگیری بهفناوری شرکت شامل چهاربعد اصلی زیراست: نحوه  ب( استراتژی فناوری. تحقیقات استراتژی

فناوری در فعالیت های مختلف زنجیره  کارگیری بهبازار بنگاه جهت پشتیبانی فناورانه از استراتژی های رقابتی، -های محصول

درنهایت نحوه استفاده از تکنیکهای ارزش بنگاه، ایجاد تعهد الزم جهت تخصیص منابع در حوزه های فناورانه مختلف و 

 مدیریتی و سازماندهی جهت مدیریت فناوری در بنگاه.

ج( اجرای استراتژی فناوری و تجارب ناشی از آن.شامل سه فعالیت است. اول اکتساب فناوری به شکل خارجی یا داخلی، دوم 

 وری در فعالیت های پشتیبان زنجیره ارزش.فناوری در توسعه محصول یا فرآیند؛ و سوم بهره برداری از فنا رگیریکا به

ی چارچوب برگلمن است.این نگاه کمک می کند که به ها نوآوریپرداختن به استراتژی فناوری از منظر نظریه تکامل، ازجمله 

این پرسش های کلیدی پاسخ دهیم که استراتزی فناوری بنگاه چگونه شکل می گیرد و چگونه در گذر زمان تغییر می کند. 

ازمنظر  هار نیروی تکاملی که استراتژی فناوری بنگاه را شکل می دهند از نظر محیطی شامل نیروهای درونی و بیرونیچ

 مکانیزمی شامل نیروهای خلق کننده و یکپارچه کننده هستند.

 

 استراتژی های نوآوری -6

 [29] واقعیاستراتژی نوآوری در دنیای  -

بنگاه بزرگ  1111هرساله پیمایشی را درباره هزینه ها و عملکرد  2111یت( از سال همیلتون )شرکت بین الملیل مشاوره مدیر

دنیا در زمینه نوآوری انجام داده است. پیمایش اخیر این شرکت نشان میدهد که بودجه نوآوری بنگاهها در صنایع و مناطق 

زینه های تحقیق و توسعه از فروش( به طور بسیار متفاوت است. به عنوان مثال، میانگین شدت تحقیق و توسعه)سهم ه مختلف

 %، بوده است.2-1%، ودرصنایع بالغ تر تنها 7%، در الکترونیک 13متوسط در صنعت نرم افزار و صنعت بهداشت و درمان

با وجود این همانند بسیاری از مطالعات نوآوری و عملکرد، پیمایش های همیلتون نیز هیچ همبستگی ای را میان هزینه های 

ورشد و عملکرد مالی یا بازار بنگاهها نشان نمی دهد. پژوهشگران این شرکت معتقدند نحوه مدیریت تحقیق و  حقیق و توسعهت

. آنها دوعامل شود میتوسعه و تبدیل آن به فرآیندها، محصوالت و خدمات جدید است که موجب رشد و بهبود عملکرد بنگاه 

نه های تحقیق و توسعه خود موفق بودند یافتند: همسویی کامل راهبرد کالن مشترک را در بنگاههای که در مدیریت هزی

 شرکت و راهبرد نوآوری و توجه جدی به نیازهای مشتری و بازار.

این بدان معنا نیست که راهبردی واحد و بهینه برای نوآوری وجوددارد بلکه تجربه های موفق را میتوان به سه گروه تقسیم 

 کرد:

که با اتکا به توانمندیهای قوی مدیریت ریسک و مدیریت پروژه، بر دیده بانی و توسعه فناوری های جدید و  فناوری محورها:

 تطبیق آنها با نیازهای برآورده نشده بازار متمرکز میشوند.

اول بودن  نیازجویان: که با تشخیص نیازهای نوظهور مشتریان و اتکا به توانمندی های قوی طراحی و توسعه محصول، به دنبال

 در بازار هستند.

 دنباله روها: که با اتکا به توانمندی نوآوری در فرآیند، تالش میکنند مقلدانی سریع باشند و رقبا را عمیقا تحلیل میکنند.

برای یک  "بهترین نوآوری "برای نوآوری وجود ندارد ولی یک  "بهترین راهبرد"پژوهشگران این شرکت معتقدند اساسا یک 

ص وجود دارد. کلید موفقیت نوآوری هیچ ارتباطی با پولی که خرج آن میکنید ندارد بلکه مدیون تالش شما برای بنگاه خا

 همسو کردن نوآوری، با راهبرد و مشتریان شما و نیز مدیریت نظام مند و شفاف فرآیند نوآوری است.

 
 راهبرد نوآوری در مقبال تقلید نوآوری: -

 [20] کنندبین این دو راهبرد بازار یکی را انتخاب  به اعتقاد پورتر بنگاهها باید
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، بنگاهها با تکیه بر راهبری فناوری به دنبال پیشتازی در بازار هستند. این راهبرد مستلزم راهبری نوآوری: که در قالب آن .1

یکسو و نیازها و پایبندی جدی شرکت به خالقیت و خطرپذیری، پیوندهای نزدیک با منابع اصلی دانش های جدید و مرتبط از 

 واکنش های مششتریان از سوی دیگر است.

تقلید نوآوری: که در آن بنگاهها با تکیه بر تقلید )یادگیری( از تجربه پیشتازان فناوری دیرتر وارد بازار میشوند. این راهبرد  .2

ی محصوالت رقیب مستلزم پایبندی جدی به تحلیل رقیب و شناخت وی، مهندسی معکوس)آزمون، ارزیابی و تفکیک اجزا

 برای فهم نحوه کارکرد و تولید آنها و دالیل جذابیت شان برای مشتریان( و کاهش هزینه و یادگیری در تولید است.

بنگاه نشان  2273در عمل چندان روشن نیست. برای مثال مطالعه راهبردهای محصول در  "مقلد"و  "نوآور"با وجود این، مرز 

از خلق محصول جدید( کماکان بودجه های هنگفت را به تحقیق و توسعه اختصاص می دهند داد که پیشتازان نوآوری )پس 

ی جزیی و تدریجی اختصاص می یابند. می توان الگویی را دید که در آن بنگاههای پیشتاز ها نوآوریکه عموما به 

ی جزیی و ها نوآوریهای خود برای همیشگی خود را تداوم نمی بخشند، بلکه براستفاده از شایستگی  "رهبری نوآوری"راهبرد

، بنگاههای مقلد معموال یکی از این دو راهبرد کامال متفاوت را دنبال می کنند: راهبرد تدریجی متمرکز می شوند. درمقابل

نخست بر شایستگی های بجز تحقیق و توسعه و توسعه محصوالت جدید تکیه می کنند)از جمله توزیع بهتر، ترویج یا 

محصول جدید را در تالش برای رقابت با  ش تر(. راهبرد دوم، که جذاب تر است تمرکز بر پروژه های عمده توسعهپشتیبانی بی

 .[31] بنگاه پیشتاز توصیه می کنند.

 کریستنسن و رینر یک جمع بندی متوازن و تازه را از مزایای رویکرد عقالیی در برابر رویکرد تدریجی به راهبرد ارائه کرده اند:

بیشتر ناظر بر انجام کارهایی است که مشتری برای  پذیری رقابت...مفهوم شایستگی محوری کامال درونگرا است درحالی که .."

آنها ارزش قایل می شوند تا کارهایی که شما فکر می کنید خوب می توانید آنها را انجام دهید. مشکل شایستگی محوری این 

یرمحوری به حساب می آید روزی به یک شایستگی کامال حیاتی تبدیل شود که است که شاید چیزی که امروز یک فعالیت غ

بنگاه در آینده باید در آن خبره شود و بالعکس....بنابراین در شرایطی که خواندن آینده دشوار است و نمی توان تشخیص داد 

فرآیند تدوین  و ؛نی)تدریجی( سپرد ....که کدام راهبرد صحیح است باید عرصه را به فرآیندهای تدوین استراتژی به روش تکوی

زیرا در این شرایط  ؛استراتژی به شکل مدون وگام به گام باید وقتی به کار رود که یک راهبرد جذاب قبال آشکار شده باشد

 [32] است که شکست یا موفقیت نوآوری را تعیین میکند. "اجرا"

ن اقتصاد صنعتی، قدرت فناوری را در تغییر ساختارهای صنعتی چارچوب پورتر نیز همچون دیدگاههای بسیاری از صاحبنظرا

و پیاده کردن راهبردهای نوآوری بیش از اندازه برآورد می کند. به  گیری تصمیمدست کم میگیرد و برعکس توان مدیران را در 

ه را در بهره برداری از بیان دیگر وی اهمیت مسیرهای تحول فناورانه و نیز اهمیت شایستگی های فنی و سازمانی خاص بنگا

 آنها ناچیز می پندارد.

این محدودیت های چارچوب پورتر در زمینه فناوری های در سطح شرکت و سازمان باعث دست کم گرفتن محدودیتهای 

 بنگاهها در انتخاب راهبردهای نوآوری می شوند.

 مسیرهای تحول فناوری

ی زیربنایی بسیار باهم متفاوت اند. به عنوان مثال طراحی و ساخت بنگااهها و بخش های صنعتی مختلف به لحاظ فناوری ها

یک خودرو مشابه طراحی و تولید یک داروی درمانی یا یک رایانه شخصی نیست. ما نه با یک فناوری بلکه با چندین فناوری 

ند؛ از اینرو طراحی چارچوبی سروکارداریم که هرکدام الگو های توسعه، الزامات مهارتی و پیامدهای راهبردی خاص خود را دار

که بتواند فناوری درحال تغییر را در معامالت راهبردی لحاظ کند و به گونه ای اثربخش به مسئله تنوع در سطح شرکت ها 

و از تحلیل های  [7] شدهوصنایع بپردازد یک چالش بزرگ است. در ادامه چارچوبی برای توضیح موضوع تنوع توسعه داده 

سال گذشته الهام  111همکارانش و نیز دیوید ماوری و ناتان رزنبرگ درباره ظهور فناوری های جدید طی کریس فریمن و 

 [33] گرفته است.
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برخی مطالعات تفاوت هایی مهم، مشابه و ماندگار را در منشا و جهت تغییرات فناورانه در صنایع مختلف نشان داده اند که به 

 طور خالصه عبارتند از:

ی نوآور در عرصه محصوالت شیمیایی، خودرو، فرآوری مواد، هواپیما و محصوالت الکترونیکی ها بنگاهی نوآور: ها بنگاهاندازه  -

 معموال بزرگ و در زمینه ماشین آالت، ابزار و نرم افزار کوچک هستند.

یفیت)عملکرد( حساسیت نوع محصول: معموال در مواد حجیم و محصوالت مصرفی به قیمت و در دارو و ماشین آالت به ک -

 وجود دارد.

اهداف نوآوری: در داروها و ماشین آالت معموال هدف نوآوری محصول، در فوالدسازی نوآوری فرآیند و در خودروسازی  -

 هردونوع نوآوری است.

تولیدات  منشا نوآوری: منشا نوآوری می تواند تامین کنندگان تجهیزات و دیگر ورودی های تولید در صنایع کشاورزی و -

سنتی )مانند نساجی(؛ مشتریان در صنایع ابزارآالت، ماشین آالت و نرم افزار؛ فعالیت های فناورانه درون بنگاه در صنایع 

 شیمیایی، الکترونیک، حمل و نقل، ماشین آالت، ابزارآالت و نرم افزار و تحقیقات بنیادی در حوزه دارو باشد.

اه های تحقیق و توسعه در شیمی و الکترونیک؛ واحدهای مهندسی تولید در صنعت کانون فعالیت های نوآوری: آزمایشگ -

در صنایع خدماتی)مانند بانک ها و فرشگاه های  "سیستمها"خودرو و مواد حجیم؛ دفاتر طراحی در ماشین سازی و دفاتر 

 زنجیره ای( میتوانند کانون فعالیت های نوآوری در بنگاه باشند.

نوآوری مهم در انگلیس و مطالعه مستندات تاریخی و مورد کاوی های مختلف پنج  2111مند بیش از  برپایه اطالعات نظام

مسیر عمده تحول فناوری را شناسایی کرده اند که هرکدام ماهیت و منشا نوآوری متمایز دارند و پیامدهای هرکدام بر راهبرد 

 – بر مقیاس یها بنگاه –ی متکی بر تامین کننده ها بنگاه: ند ازفناوری و مدیریت نوآوری نیز متفاوت اند. این مسیرها عبارت

 تخصصی کنندگان تامین –العات محور اط یها بنگاه – محور علم یها بنگاه

دانستن این مسیرهای عمده تحول فناوری میتواند با پاسخ گویی به سواالت زیر تحلیل راهبردهای فناوری بنگاه را بهبود 

 بخشد:

 ت از کجا نشئت میگیرند؟فناوری های شرک -

 این فناوری ها چگونه در ایجاد مزیت رقابتی نقش می آفرینند؟ -

 وظایف اصای راهبرد نوآوری کدام اند؟ -

 فرصت ها و تهدیدهای محتمل کدامند و چگونه میتوان با آنها روبرو شد؟ -

 
 نظر همل و پاراهاالد درباره شایستگی ها

را توسعه داده اد و ترویج کرده اندگری همل و سی کی  "شایستگی محوری"مفهوم  که وکار کسبتاثیرگذارترین تحلیل گران 

 اصلی آنها را میتوان به شکل زیر خالصه کرد: های دهای [34] پاراهاالد بوده اند.

ا مزیت رقابتی پایدار بنگاهها ناشی از محصوالت آنها نیست، بلکه ناشی از شایستگی محوری آنهاست: منشا واقعی مزیت ر .1

میتوان در توانایی مدیریت در تقویت و یکپارچه سازی فناوری ها و مهارتهای تولیدی در سطح کل بنگاه و تبدیل آنها به 

 های بنگاه را برای هماهنگی سریع با فرصت های درحال تغییر توانمند میکنند.وکار کسبشایستگی ها دانست که هریک از 

را  وکار کسبری و محصوالت محوری نیز به نوبه خود بیش از یک واحد شایستگی های محوری بیش از یک محصول محو .2

تغذیه میکنند. آنها از استعاره درخت استفاده میکنند که در آن محصوالت نهایی در حکم برگ، گل یا میوه درخت هستند. 

دراین استعاره  واحدهای کسب وکار همانند شاخه های کوچکتر و محصوالت محوری تنه و شاخه های اصلی درخت اند.

 شایستگی های محوری ریشه های درخت هستند.

عالوه برشایستگی های فناورانه، شایستگی ها و قابلیت های سازمانی نیز مهم هستند: شایستگی محوری عبارت است از:  .3

 ارتباطات، تعامالت و تعهد عمیق به فعالیت فراتر از مرزهای سازمانی.
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 دارند.شایستگی های محوری به تمرکز نیاز  .4

مفهوم شایستگی های محوری بیان میکند که بنگاههای بزرگ و چندبخشی نباید صرفا مجموعه ای از واحدهای راهبردی  .1

قرار ندارند. ساختار  وکار کسبدیده شوند بلکه باید آنها را بسته ای از شایستگی ها دید که لزوما در دل یک واحد  وکار کسب

( میتواند به نوآوری در بعضی از بازارهای محصول بیانجامد، اما وکار کسببر واحدهای چندبخشی متداول بنگاهها )مبتنی 

خود دارند راهبردهایی را  وکار کسبممکن است دامنه شایستگی های جدید را محدود کند. بنگاههایی که مرزهایی کمتر بین 

های وکار کسبههایی که مرزهای مشخص تر بین مبتنی بر گسترش توانمندیهای خود درپیش میگیرند درحالی که راهبرد بنگا

 [35] خود دارند مبتنی بر عمق بخشیدن به توانمندیهاست.

شناسایی و توسعه شایستگی های محوری یک بنگاه به معماری راهبردی بنگاه بستگی دارد که به شکل زیر تعریف میشود:  .1

د ایجاد شوند و فناوری های تشکیل دهنده آنها را نیز نقشه راه آینده که مشخص میکند کدام شایستگی های محوری بای"

 "مشخص میکند .... باید اولویت دهی تخصیص منابع را برای کل سازمان شفاف کند....

 
 توانمندسازی برای تدوین راهبرد

سوال ارایه پایش و جستجوی محیط گستره ای وسیع از اهداف بالقوه را برای نوآوری شناسایی و پاسخی اثربخش را برای این 

اما حتی در سازمانی که به بهترین وجه با منابع تجهیز شده اند باید بین این پاسخ با  "چه کار میتوانیم بکنیم؟"میکند 

انتخابهای دشوار درباره این که کدام گزینه ها کاوش و کدام گزینه ها رها شوند تعادل برقرار کرد. این فرآیند به سادگی پاسخ 

قبا یا خواست های مشتریان و بازار نیست. به عالوه نباید صرفا مسئله پیروی از آخرین مد فناورانه مطرح دادن به اقدامات ر

باشد. راهبرد موق نوآوری مستلزم درک عوامل کلیدی بازی رقابتی)بازار، رقبا، عوامل بیرونی و ...( و نیز درک نقشی است که 

 بازی ایفا کند. دانش فناورانه میتواند به عنوان یک منبع در این

این درک با پاسخ به سواالتی از این قبیل به دست میآید:دانش چگونه میتواتند انباشته و به اشتراک گذارده شود؟ چگونه 

میتواند در محصوالت/خدمات و فرآیندهای جدید به کار گرفته شود؟ چگونه میتوان دانش مکمل را کسب یا از آن بهره برداری 

ها و اکتساب ها مربوط هستند و  گذاری سرمایهاالتی هم مدیریت فرآیند یادگیری در داخل بنگاه و هم به کرد؟ ..... چنین سو

 ایجاد روتین های اثربخش برای پشتیبانی از این فرآیند نقشی حیاتی در موفقیت دارد.

یست. نمیتوان در یک دنیای ایجاد یک چارچوب راهبردی برای جهت دهی به انتخاب از میان پروژه های نوآوری ممکن ساده ن

جزیی و دقیق برای آینده داشت و سپس این برنامه را به روشی نظام مند اجرا کرد.  ریزی برنامه، پیچیده و همراه با عدم قطعیت

 البته سازمانها نمی توانند به شکلی تصادفی نوآوری کنند آنها به نوعی چارچوب نیاز دارند که دیدگاه آنها را در زمینه نقش

نوآوری در بقا و رشد سازمان تبیین کند. همچنین سازمان ها باید بتوانند برمبنای این چارچوب منابع کمیاب را به سبدی از 

پروژه های نوآوری تخصیص دهند. این چارچوب باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد تا درطول زمان و همگام با پیش رفتن 

به پایش و تعدیل پروژ ه ها کمک کندو همچنین باید به اندازه کافی صلب و نامنعطف  ی ملموسها آورینوایده ها به سمت 

باشد تا زمانی که عدم قطعیت و برآوردهای تخمینی جایگزین دانش واقعی میشوند بتواند درباره ادامه یا خاتمه پروژه قضاوت 

 کند.

نوآوری تحریک میشوند عملکرد ضعیف دارند به عنوان  پژوهش های پی در پی نشان داده اند که سازمانهایی که به سادگی به

ی گران و پیجیده را برای ارتقای فرآیندهای خود درپیش ها نوآوریمثال، تعدادی از مطالعات به بنگاههایی اشاره میکنند که 

یی ها بنگاهال موفقیت گرفته اند اما در رسیدن به مزیت رقابتی با استفاده از نوآوری فرایندی شکست خورده اند. درمقابل احتم

که شایستگی های فناورانه و مسیرتوسعه مطلوب آنها را درک میکنند بیشتراست. مطالعات مربوط به نوآوری در 

  .[36] میدانندمحصول/خدمات نیز همیشه فقدان پشتیبانی راهبردی را مشکلی کلیدی 

به دور از فشار روزمره عملیات عادی خود به توسعه و بیان  به همین دلیل بسیاری از سازمانها زمانی را اغلب خارج از سازمان و

یک چارچوب راهبردی مشترک برای نوآوری اختصاص میدهند. سوال اصلی که این چارچوب )راهبردی( در پی پاسخ دادن به 
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ظر به رسیدن به مربوط میشود: آیا نوآوری مورد ن وکار کسبآن است به ایجاد تعادل و تناسب بین راهبرد نوآوری و راهبرد 

اهداف راهبردی )تعیین شده برای رشد، سهم بازار، حاشیه سود و...( کمک میکند؟ با توجه به شایستگی های اصلی، آیا دانش 

کافی بای پیشبرد نوآوری وجود دارد)یا درغیراینصورت ایده ای مشخص درباره چگونگی کسب و یکپارچه کردن این دانش 

 هست؟(

در پاسخ دادن به این سواالت دستاوردهایی فراوان خواهد داشت. یک رویکرد متداول تحلیل رقابتی  دانش رویکرد نظام مند

است که موقعیت سازمان را از نظر محیط فعالیت و نیروهای کلیدی موثر بر رقابت بررسی میکند. پس از بدست آوردن این 

ی چگونه میتواند به تغییر موقعیت رقابتی شرکت کمک کند تصویر کلی، میتوان سواالتی را درباره این که یک نوآوری پیشنهاد

، معرفی جایگزینها، بازنویسی قواعد بازی و مطرح کرد. تاثیر نوآوری بر موقعیت رقابتی میتواند ازراه کاهش یا حذف موانع ورود

 ... باشد.

 

 Board of innovation (BOI)استراتژی نوآوری با بهره گیری از ماتریس استراتژی نوآوری -7

و به تازگی ارائه شده است، در برگیرنده گام هایی برای تعیین رویکرد و استراتژی لی  BOIاین رویکرد که توسط موسسه 

شرکت برای ورود به استراتژی های نوآوری درونی و بیرونی و یا به عبارت دیگر انتخاب های شرکت در نوآوری بسته و باز و 

ون و برون سازمانی است.. اولین سوالی که باید بپرسید این است که آیا میخواهید توانمندی بهره گیری از کارآفرینی های در

های مختلف داخلی و خارجی را برای خلق نوآوری ایجاد کنید؟ ممکن است که شما اقدام به خرید استارتاپ نمایید و یا با تکیه 

 د.بر توانمندی های موجود، تفکر کارآفرینی سازمانی را تشویق کنی

خانه ای که مبتنی بر دو محور توانمندی ها و الزامات بود توسعه پیدا کرد که در  0این متدولوژی ابتدا با یک ماتریس 

شکل ....... ارائه شده است و ترکیبی از استراتژی های مختلف نوآوری درونی و بیرونی را به شرکت پیشنهاد می داد. در سال 

خانه ای برای استراتژی نوآوری توسعه داد که در آن چهار 11دل خود نمود و یک ماتریس این موسسه اقدام به توسعه م 2110

سبک مختلف استراتژی نوآوری برای شرکت های پیشنهاد می دهد که عبارتند از: سازنده، شکارچی، آزمونگر و کاوشگر. در این 

یا بیرونی یکی از سبک های فوق مورد توجه قرار می مورد نظر و نوع تمرکز داخلی و  گذاری سرمایهماتریس با توجه به میزان 

یک رویکرد  وکار کسبگیرند و در هر سبک با توجه به اولویت رفتار پایین به باال و یا باال به پایین و همچنین اولویت جامعه یا 

 (1.)شکل شماره شود مییا استراتژی نوآوری پیشنهاد 

 توانمندی ها  

 الزامات

 یداخل ترکیبی خارجی 

 مرکز تعالی در حال ظهور وکار کسبحوزه های  تامین مالی استارتاپ ها ساختاری

 گروه خبرگی شتابدهندگان داخلی مراکز رشد خارجی 

غیر 

 ساختاری
 کارگاه های نوآوری طراحی دوره چالش نوآوری

 
 BOIخانه ای استراتژی نوآوری  9چارچوب اولیه ماتریس  .5شکل 
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 ارائه چارچوب پیشنهادی یکپارچگی راهبرد نوآوری و استراتژی های فناوری بنگاه -

موقعیت یابی جهت تدوین استراتژی های فناوری براساس جایگاه بنگاه -رویکرد عقالیی کارگیری به: مرحله اول

 تکنیک های بازار و محصول کارگیری بهدرزنجیره ارزش صنعت با 

: تعیین استراتژی های نوآوری در کلیه مراحل پیاده سازی استراتژی های نوآوری شامل تعیین نوع مرحله دوم

 ها از طریق ارزیابی شایستگی های محوری بنگاه در کلیه مراحل زنجیره ارزشگذاری سرمایههمکاریها و 

 R&Dروژه های : تعیین سیاست های تحقیق و توسعه و ارزیابی و اولویت بندی پمرحله سوم

 : تخصیص منابع وپیاده سازی پروژه هامرحله چهارم

منبع محور -رویکرد تکوینی کارگیری به: ارزیابی و کنترل نتایج و بازنگری استراتژی های فناوری با مرحله پنجم

 براساس سیر تحول فناوری و بازنگری استراتژی های نوآوری و پروژه ها.

 گیری بحث و نتیجه -8

 نییمراحل چرخه عمر محصوالت و خدمات نسبت به تع هیدر کل ها بنگاهالزم است  یبا توجه به روند تکنولوژ رسدیبه نظر م

بنگاه خود  وکار کسب یارزش صنعت متناسب با راهبرد ها رهیشان در زنج گاهیمتناسب با جا ینوآور تیریانتخاب روش مد

در  یماندگار یبرا وکار کسبمدل  یو بازنگر یباز در شبکه همکار ینوآور کردیور کارگیری بهراستا  نیکنند. در ا گیری تصمیم

 .است ریاجتناب ناپذ یامر یرقابت یفضا

و  قیتحق گذاری سرمایهنحوه  نییفناورانه و تع ینوآور یها یاستراتژ نیبدون تدو وکار کسبرسد توسعه  یبه نظر م نیبنابرا

 .باشد یارزش صنعت ممکن نم رهیبنگاه در زنج گاهیدون درنظرگرفتن جاامر ب نیبوده و ا پذیر امکان یکم تیتوسعه با موفق

بنگاه جهت  یها یستگیشا حیصح ییها و شناسا یتوانمند لیتحل نیو همچن یکالن و رقابت طیمح لیتحل یطرف از

 .است یارزش ضرور رهیزنج نفعانیذ ریو مشارکت با سا یو همکار وکار کسبتوسعه  نهیزم گیری تصمیم

 نیتدو کردیکه باتوجه به رو دهیگرد یمعرف وکار کسبدر مدل  یجهت توسعه و نوآور یمختلف یراستا مدل ها نیا در

خود در چرخه عمر  گاهیمتناسب با جا کردهایرو نیا ینسبت به بازنگر ها بنگاهمتفاوت بوده و الزم است  ها بنگاه یاستراتژ

 محصوالت خود، اقدامات الزم را انجام دهند. یفناور
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Abstract 

 
Business continuity and sustainability in today's global competitive world cannot be achieved without R&D 

policies and innovation and technology strategies in business development. In the past, the process of innovation 

depended on the intellectual resources within the organization and the effort to develop and commercialize them 

within the organization. Today, the open innovation paradigm invites companies to take advantage of outside 

ideas and technologies in their business and to allow other companies to benefit from their innovative ideas. 

Open innovation is a topic that has been of great interest to scholars and managers in recent years. Therefore, this 

article attempts to introduce different approaches to formulating innovation and technology strategies after 

presenting an introduction to open innovation and its role in the business model. Given the central role of 

competence in the commercialization of innovations, a framework for integrating strategies in the development 

of business enterprise with the role of open innovation is introduced. 
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