
 چه زمانی نیاز به ادغام داریم و ادغام تکنولوژیک چیست؟

 24419342119علی جهانفر 

 :مقدمه

مطمئنا شما که با . همیشه انتخاب استراتژی های مناسب برای سازمان ها مشکل و تاحدودی پییچیده است

روبررو مری شروید کره     انواع استراتژی ها آشنایی دارید در هنگام تدوین و انتخاب استراتژی ها با این مسئله 

 .کدام استراتژی برای کسب و کار و شرکت شما مناسب تر و جذاب می باشد

با اینحال در این مطلرب ارارا از اجررای    . روش های گوناگونی جهت انتخاب استراتژی ها ارائه گردیده است

صورت مروردی،   سیستماتیک و نظام مند روش های تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی ها، موقعیت هایی به

 .مطرح می گردند و متناسب با آن موقعیت ها استراتژی هایی برای به کارگیری، توصیه می گردند

به عنوان مثال اگر صنعت باال دست کسب و کرار شرما سرودآور اسرت و شررکت شرما نیری توانرایی اداره ی         

، تصاحب و مالکیرت آن را هر    سازمانی دیگر را به لحاظ توان مدیریتی داشته و البته توان مالی جهت خرید

 .گی عمودی به باال توصیه می گردددارد، استراتژی یکپارچ

 

 

 

 

 



 یکپارچگی یا ادغام عمودی به باال

       توزیع کنندگان کنونی سازمان، پر هیینه یا غیر قابل اعتماد هسرتند و یرا تروان عملیراتی مطلروبی

 .ندارند

از نظر توزیع و پخش محصوالت، تامین کنند به این معنی اگر توزیع کنندگان نمی توانند نیازهای شرکت را 

 پخش سیست  عوامل دیگر و انبارداران ونقل، حمل های شرکت اروشان، کلی کنندگان، توزیع با اگرشما  که

 برا  خردمات  مناسرب،  قیمت مانند مطلوبی و مناسب امکانات آنها که طوری به هستید مسئله دچار اروش و

را ارائه نمی کنند، یک انتخراب مناسرب ایرن اسرت کره خرود مالکیرت و        . . . و  ی مناسبپاسخگوی کیفیت،

 .مدیریت آن شرکت ها را به عهده بگیرید

همینطور هنگامی که شرکت های پخش یا توزیع کننرده محصروالت شررکت، دارای یرایرت یرا تروان الزم       

نداشته باشند کره بررای سرازمان شرما     نباشند و در واقع این شرکت ها تمایل ندارند و یا شاید توانایی آن را 

 .امکانات مناسب توزیع را اراه  نمایند تا شما بتوانید از یرایت کامل تولید خود استفاده کنید

    هنگامی که شرکت در یک صنعت رو به رشد به رقابت می پردازد و انتظار می رود که این رونرد برا

 .سرعت بیشتری گسترش یابد

رتی که در بازاری رو به رشد اعالیت می کنید، استراتژی یکپارچگی عمودی به توجه داشته باشید که در صو

باال ارصتی را برای سازمان شما به وجود می آورد که با خیال آسوده تر به گسترش و توسعه یرایرت هرای   

 .تولید و اروش خود همت بگمارید

 تواند برای توزیع محصروالت   هنگامی که سازمان دارای سرمایه و منابع انسانی مورد نیاز است و می

 .خود، سازمانی جدید را اداره نماید



البته توصیه می کن  که اگر ه  منابع مالی الزم و کاای را در اختیرار داریرد امرا تروان مردیریتی در سرط        

 .مناسب برای اداره سازمانی بیرگ و گسترده را ندارید این استراتژی را به کار نگیرید

 صوالت خود، دارای مییت بسیار باالیی می باشیدهنگامی که در تولید مح. 

در این وضعیت، شرکت باید بدین گونه عمل کند، زیرا می تواند از طریق گسترش دادن اعالیت ها و اجررای  

محصوالتی که سرازمان در  . استراتژی یکپارچگی عمودی به باال، بر مییان تقاضا برای محصوالت خود بیفیاید

 .است و طبعا سود خوبی ه  نصیب سازمان می کنند تولید آنها دارای مییت

 هنگامی که شرکت های پخش یا توزیع کننده کنونی، دارای سود ناویژه بسیار باالیی هستند. 

این وضع ایجاب می کند که شرکت تشکیالتی را به کار گیرد که بتواند محصوالت پرر تقاضرای خرود را بره     

به گونه ای تعیین کند که بتواند در بازار رقابتی از میایای استراتژی شیوه سودآور، توزیع نماید و قیمت ها را 

بره جری ایرن خرود     . یکپارچگی عمودی به باال، استفاده نماید زیرا که سیست  توزیع را در کنتررل خرود دارد  

ارآیند توزیع که ه  محصوالت سازمان و ه  محصوالت سازمان های رقیب را ه  شرامل مری شرود، برازده     

 .وبی دارد و درآمد و سود قابل توجهی ه  برای سازمان به ارمغان می آوردسرمایه خ

 

 

 

 

 

 



 یکپارچگی یا ادغام عمودی به پایین

   وجود مشکل در عرصه تأمین مواد اولیه، قطعات نی  ساخته و یا حتی خدمات پیمانکاری مورد نیراز

 برای انجام اعالیت های کسب و کار

مواد اولیه، قیمت ها را بسیار باال منظور می نمایند، قابل اعتماد نیسرتند  هنگامی که عرضه کنندگان کنونی 

یا نمی توانند قطعه ها، لوازم، وسایل، مواد اولیه و خدمات مورد نیاز را در مقادیر مورد نیاز و در زمران مقررر   

 .تأمین نمایند

 است هنگامی که عده عرضه کنندگان مواد اولیه اندک و عده شرکت های رقیب، زیاد. 

کنترل بازار مواد اولیه که در تسلط تعداد کمی شرکت های تولید کننده مواد اولیه می باشد می تواند مییان 

.تسلط و تأثیرگذاری حتی بر رقبا را به شما ارزانی دارد  

 هنگامی که سازمان در صنعتی به رقابت می پردازد که به سرعت مسیر رشد را می پیماید 

تژی های مبتنی بر یکپارچه نمودن اعالیت های شرکت ماننرد اسرتراتژی یکپرارچگی    در این موقعیت، استرا

عمودی به باال و یکپارچگی عمودی به پایین موجب می شوند که سازمان در صنعتی که رشد مناسبی دارد، 

 .کسب و کار خود را گسترش دهد و از پرداختن به زمینه های دیگر بپرهیید

  سرمایه و منابع الزم است و می تواند سازمان جدیدی را برای عرضه هنگامی که یک سازمان دارای

 .مواد اولیه خود، اداره نماید

این عامل برای تمامی موقعیت های به کارگیری استراتژی های یکپارچگی عمودی به باال، به پایین و ااقری،  

ده در شرایط سازمان شما حتی اگر یک یا چند عدد از عواملی که در این مطلب آم. یک شرط کاای می باشد

برای اتخاذ استراتژی های یکپارچگی صدق می کند اما توان مدیریتی و سیستمی الزم بررای اداره سرازمانی   



بیرگ و گسترده را ندارید یا نمی توانید به دست آورید، توصیه می کن  از اجرای این استراتژی هرا منصرر    

 .شوید

  از اهمیت باالیی برخوردار استهنگامی که مییت ناشی از قیمت های ثابت. 

تسلط بر تأمین کنندگان این امکان را به شرکت می دهد که قیمت اروش محصوالت خود را در بازار ثبرات  

 .بخشد زیرا که قیمت مواد اولیه را خود تعیین می نماید

مرواد خرام مرورد    این به عنوان یک عامل تأثیرگذار به حساب می آید، زیرا سازمان می تواند بهای تمام شده 

نیاز و در نتیجه قیمت محصوالت تولیدی را از مجرای به کارگیری استراتژی یکپارچگی عمرودی بره پرایین    

 .تثبیت نماید

 هنگامی که عرضه کنندگان کنونی مواد اولیه از سود ناویژه باالیی برخوردار باشند. 

بره اعالیرت پرداختره و از سرودی      این بدان معنی است که سازمان می تواند در صنعت سودآور دیگری هر  

 .نسبتا تضمین شده و مناسب بهره مند گردد

  یک سازمان احساس نیاز می کند که باید منابع مورد نیاز را به سرعت به دست آورد و شرکت

 .مربوطه را خریداری نماید

نه و سرمایه اگر در صنعتی هستید که مواد اولیه در تولید و ارائه محصول، نقشی کلیدی دارد، صر  هیی

.گذاری برای تملک شرکت های تولید کننده مواد اولیه، سیاستی منطقی به نظر می آید  

 

 

 



 یکپارچگی افقی

       هنگامی که سازمان بتواند در یک بازار خاص، منطقه یا ناحیره از ویژگری هرای انحصراری اسرتفاده

 نماید

دولت، شرکت را مته  بره نقرق قروانین ضرد     استفاده از استراتژی یکپارچگی ااقی، مشروط بر این است که 

 .انحصاری ننماید و موجب کاهش یااتن رقابت نشود و نتوان چنین اتهامی را به شرکت وارد کرد

 .توجه داشته باشید که این قانون در کشورهای توسعه یااته با شدت زیادی اجرا می شود

 هنگامی که سازمان در یک صنعت رو به رشد رقابت می کند. 

محصولی . یکی از بهترین محرک ها و انگییه ها برای خرید سازمانی با اعالیت و محصول مشابه می باشداین 

که اروش خوبی دارد و بازار به آن اقبال مناسبی دارد و هر مییان محصول کره شرما بتوانیرد تولیرد کنیرد،      

 .مشتری و خواهان دارد

  جویی مقیاس به عنوان یک مییت رقرابتی بره   هنگامی که استفاده نمودن از پدیده ای به نام صراه

 .حساب آید

هنگامی که دو سازمان با زمینه اعالیت مشابه در یکدیگر ادغام می شوند، بسیاری از اعالیت های هیینره برر   

طبیعی است که مقصود از هیینه ها، بیشتر هیینه هرای سرربار   . آنها را می توان برای دو شرکت منظور نمود

های مستقی  که به عنوان مثال می توان از هیینه های طراحی، تحقیق و توسعه، بازاریابی  می باشد تا هیینه

 .نام برد. . . و 

تصور کنید دو شرکت ایران خودرو و سایپا در یکدیگر ادغام شوند، طبیعتا هیینره هرای طراحری خرودرو یرا      

شود و این یعنری صرراه    خدمات پس از اروش و نمایندگی های آنها بر حج  بیشتری محصول سرشکن می

 .جویی مقیاس



    هنگامی که سازمان دارای سرمایه و منابع مورد نیاز باشد و بتواند سازمانی گسترده را بره شریوه ای

 .مواقیت آمیی اداره کند

یکی از بهترین مثال ها در این زمینه شرکت جنرال الکتریک است که در زمینه های بسیار متنوعی اعالیرت  

 .وع و گستردگی مانع از آن نشده که شرکت عملکردی اوق العاده داشته باشدمی کند و این تن

 شرکت های رقیب، توان پایینی داشته باشند 

این استراتژی را استفاده کنید هنگامی که شرکت های رقیب، به سبب نداشتن تخصص هرا و مهرارت هرای    

 .شند که در اختیار سازمان شما می باشدمدیریتی الزم، دارای مشکل یا ضعف باشند یا اینکه ااقد منابعی با

توجه کنید اگر شرکت های رقیب، عملکردی ضعیف دارند و این بدان سبب است که در صنعت میبور اروش 

 .رو به کاهش می رود، به کارگیری استراتژی یکپارچگی ااقی، نمی تواند اثربخش باشد

 

 یروش نوین تحقیق و توسعه در خلق نوآور;ادغام تکنولوژیک 

است و داعیه آن دارد که هیچ صنعت پویا « اناوریهای پیوندی»به معنای ایجاد و توسعه « ادغام تکنولوژیک»

و رقابت جویی نباید صرااً بر اناوری اختصاصی خود تکیه کرده و اعتبارات تحقیقات خود را اقرط در حروزه   

مدتهاست که منسوخ شده و جرای  « یک اناوری -یک صنعت »تخصصی خویش هیینه کند، زیرا دیگر اصل 

. صنعتی که براساس پیوند دهها اناوری شکل می گیرد. سپرده است« دهها اناوری -یک صنعت »خود را به 

باید چش  خود را به روی همه پیشراتها و نوآوریهای تکنولوژیک، در اینجرا و آنجرا و بره ویرژه در خرار  از      

می تواند آنها را با اناوریهای در حال استفاده خرود پیونرد   محیط تخصصی خود باز کرده و ببیند که چگونه 

 .داده و محصوالت نوآورانه را روانه بازار کند



بسیاری از صنایع ترجی  دهند کره اقرط برا هر      . شاید اگر بحث برنامه های تحقیقاتی مشترک به میان آید

گون را بره همکراری تحقیقراتی    اما مشارکت تکنولوژیک، صنایع گونا. رشته های خود مشارکت داشته باشند

آنچه مواقیت و یا شکست یک صنعت را رق  می زند، نه مبلغی است که آن صنعت به .هدامند ارا می خواند

یرک  . نهفته اسرت « نحوه تعریف صنعت از تحقیق و توسعه»اختصاص می دهد، بلکه در « تحقیق و توسعه»

رمایه گذاری کند که جای نسل قبلی اناوری مرورد  صنعت می تواند در امر تحقیق و توسعه بر اناوریهایی س

چنانچره  . به گام جرایگیین انراوری است این شیوه یک رویکرد خطی و گام. استفاده آن صنعت را می گیرند

اما شریوه  . هادی ها به جای المپ خال آمدند و دیسک های اشررده بره جای صفحه گرامااون نشستند  نیمه

در این شیوه، پیشراتهای انی از چندین حوزه انراوری  . لی و مشارکتی استدوم، رویکردی غیرخطی، تکمی

با ه  ترکیب شده و به ساخت ارآورده هایی می انجامند که بازارها را متحرول  . که سابقاً از ه  جدا بوده اند

یردایش  وجود آمرد و ایرن بره پ    و الکترونیک، اتونیرک به( اپتیک)برای مثال، از پیوند نورشنراسی . می سازد

 .سیست  های مخابراتی الیا  نوری انجامید

، روشی است کره  (مانند نظام پیشنهادات)اگر از این زاویه به موضوع بنگری  رویکردهای خطی ااقد بازخورد 

می نگرد و امکان ترکیرب اناوریهرا را بره    « تحقیق و توسعه»با تعصبی بیش از اندازه به اعالیتهای تخصصی 

باوجود این، بسیاری از شرکتها و سازمانهای ما همچنان و تقریباً اقط . یده می گیردویژه در بخش صنعت ناد

این امرر دالیرل پیچیرده ای دارد، از جملره بری اعتمرادی سرازمانها بره         . متکی به این رویکرد خطی هستند

ی نوآوریهای خارجی، تفرعن نسبت به آنچه در داخل کشور سراخته نشرده و بیریاری از تقسری  دسرتاوردها     

ادغام تکنولوژیک، از آن رو که به جای جرایگیین کرردن، ترکیرب مری     . تحقیقاتی خود و مشارکت با دیگران

 .کند، نیاز به طرز تفکری متفاوت و مجموعه ای جدید از برخوردهای مدیریتی دارد

 

زمانی که رئیس هیات مدیره سرازمان گسرترش و نوسرازی صرنایع ایرران و وزیرر        6611سییده  بهمن ماه 

محترم وقت صنایع در حال امضای طرح نظام پیشنهادات در قالب، طرح بسیج صنعتی بودنرد، ژاپنری هرا از    



جشن مواقیت در تقلید درازمدت اناوری غربی باز می گشتند و تدریجاً در برخرورد برا واقعیتهرا و نیازهرای     

 .«از محقرررررررق ترررررررا مقلرررررررد ارقهاسرررررررت   »: نررررررروین درمررررررری یااتنرررررررد کررررررره   

کره  : رونویسی و تقلید، از کیسه غربی ها خورده و در این هنر ورزیرده شرده بودنرد    ژاپنی ها سالیان سال به

اناوری بیگانه را بخرند و در کوتاه ترین زمان ممکن آن را از جهراز هاضرمه صرنعت خرودی بگذراننرد و بره       

 .محصررررروالتی تبررررردیل کننرررررد کررررره قابرررررل رقابرررررت در بازارهرررررای جهرررررانی باشرررررد       

تژی تقلید، اقط در شرایطی پاسخ می دهرد کره عرصره انراوری در اختیرار      ژاپنی ها دریااته بودند که استرا

براز مری شرد و ایرن     « اناوری علمی»، تدریجاً جای پای 08باشد و حال آنکه از آغاز دهه « اناوری تجربی»

اناوری دیگر به سادگی قابل انتقال نبود مگر آنکه زیرساخت علمی آن در جامعه کامالً اراه  می شرد، ایرن   

معنا بود که باید تحقیقات بنیادی در کشور پا می گرات تا زمینه خالقیت درونیای علمی و تکنولوژیک بدان 

 .یعنی به چرخه کاملی از تحقیق و توسعه نیاز بود. اراه  گردد

ژاپنی ها در همان زمان پی برده بودند که تقلید از جوامع به اصطالح پیشراته صنعتی، نهایتاً اعتماد به نفس 

خالقیت درونیای علمی را منکوب و وجهه ارهنگی کشورشان را در این زمینه ضایع می کند، آنهرا برا    ملی و

درک این جوانب و باتوجه به نیازهای جامعه خود، یاهراً دست به یک خانه تکانی در سیاستهای خویش می 

مانی برداشته و استراتژی زنند، در بخشی از این سیاستها آنها نگاه خود را از سیست  های مشارکت درون ساز

این مفهروم، طررز نگراه    . که رویکرد ویژه ای به توسعه تکنولوژیک است، دنبال می کنند« ادغام تکنولوژیک»

را طی سه دهه گذشرته اساسراً دگرگرون کررده و بیرنش صرنعتی       « مشتری»و « صنعت»شرکتهای ژاپن به 

و « گرذاری  سررمایه »نها را نسبت بره معنررای   بدیعی در شرکتهای تولیدی آنها پدید آورده که حتی نگرش آ

 .نیی تغییر داده است« بازده صنعتی»و « سود»

این نوشتار بااستناد به شواهد گوناگونی که از راتار مبتنی بر ادغام تکنولوژیک، شررکتهای ژاپنری ارائره مری     

و آن را در مقابرل   را بره زبرانی سراده توضری  داده    « ادغام تکنولوژیک»کند، مفهوم و اصول اساسی رویکرد 

 .رویکردهای سنتی و خطی به خوبی معنی می کند



 «ادغام»روند الگوی فناوری از طریق 

چهرار  . ادغام تکنولوژیک طی دهه گذشته در قالب تغییراتی گسترده در تمام صنایع ژاپن نمود یااتره اسرت  

 :روند زیر در زمینه این تغییر مشهود است

 ولیدی به سازمان اندیشمند تبدیل می شوند؛شرکتهای صنعتی، از سازمان ت - 6

از )، به اناوری چندپایه و پیوندی (از طریق سیست  پیشنهادات)دینامیس  کسب و کار از اناوری یکپایه  - 2

 تحول می یابد؛( طریق ادغام تکنولوژیک

 د؛در اعالیتهررای تحقیررق و توسررعه ای رقیبرران مرئرری جررای خررود را برره رقیبرران نررامرئی مرری سررپارن   - 6

 .در ادغام تکنولوژیک، ارایند خطی، جای خود را به ارایند تبیین تقاضا، رویکرد مشارکتی می سپارد - 4

شررکت  . روند نخست به این معنا اشاره دارد که استنباط نوینی از شرکت تولیدکننده در حرال یهرور اسرت   

. صاددانان یک تابع تولید اسرت تولیدکننده در عر  معمول مکانی است برای تولید محصول، یا به عبارت اقت

سرمایه به عالوه کار، برابر است با بازده، لیکن در بسیاری از شرکتهای تولیدکننده ژاپن اینرک هیینره هرای    

 .تحقیق و توسعه بسیار بیشتر از هیینه های سرمایه گذاری است

یک به »و اناوریها تنایر  در گذشته بین صنایع. روند دوم به بروز تغییرات در محیط کسب و کار اشاره دارد

وجود داشت، یعنی هر صنعت، اقط با یک اناوری سروکار داشرت، ولری اکنرون تنروع تکنولوژیرک آن      « یک

صنایع امروز وارد مرحله ای شده . چنان پیش راته است که تمیی حراه اصلی از حراه ثانوی آن، دشوار است

 .قادر به ادامه کار می باشند« یرمشارکت پیگ»اند که تنها از طریق سازگاری و تکیه بر 

روند سوم آن است که در زمینه اخذ تصمی  برای سرمایه گذاری تحقیقاتی، دگرگونیهای عمده ای در صنایع 

بردین ترتیرب،   . نیسرت « نررخ سرود  »مشاهده می شود، اکنون دیگر مبنای تصمی  گیریهای سرمایه گذاری 

بای مستقی  در حیطه خود باشند، بلکه باید کمپانی هرای  شرکتها صاحب اناوری، بایستی نه تنها مراقب رق



در عمل این بدان معناست که این شرکتها در یک رقابت . صنعتی در حوزه های دیگر را نیی از نظر دور ندارند

 .نامرئی درگیر شوند( رقبای)با دشمنان « تحقیق و توسعه ای»

امروزه مسئله کلیدی در استراتژی اناوری . اره داردروند چهارم به وقوع تغییرات در جریان توسعه اناوری اش

چگونگی رخنه و گذر از تنگراه های تکنولوژیک نیست، بلکه چگونگی به کارگیری اناوری موجود به بهترین 

اینک به یک استراتژی جدید نیاز است، که از جنبه تقاضا آغاز به کار کند و در پرورش این . نحو ممکن است

از طریق این ارایند نیاز به یرک انراوری جدیرد، مجرال     . عامل، ارایند تبیین تقاضا استاستراتژی مهمترین 

 .ایجرراد و تکمیررل ایررن انرراوری را هررد  قرررار داده انررد « تحقیررق و توسررعه ای»یهررور یااترره و اقرردامات 

طره  راب. ساده است« ادغام تکنولوژیک»ترکیب این چهارروند در تغییر الگوی تکنولوژیک، حول محور مفهوم 

جهرت ایجراد   . محکمی بین ادغام تکنولوژیک و تغییر شرکتهای تولیدی به شرکتهای اندیشرمند وجرود دارد  

برای مثال . هویت مشترک و نیی تعیین یک قلمرو حراه ای مشترک، اصطالحات انی، همه جا ورد زبانهاست

و شرکتی در ( ی و الکترونیکانرژ) E&E، توشیبا از اصطالح (رایانه و ارتباطات) C&Cاز اصطالح ... کمپانی

همانگونه که از ایرن عبارتهرا   . استفاده می کنند( مدیریت و جابه جایی اطالعات) IM&Mآمریکا از اصطالح 

بر می آید، ادغام تکنولوژیک به روشنی عینیت یااته است و چنین عبارت پردازیهایی به این شرکتها کمرک  

 .کرده تا به بازارهای رشد تبدیل گردند

در ژاپن ادغام تکنولوژیک از طریق تنوع درتحقیق و توسرعه  . تکنولوژیک، شرط الزم ادغام اناوری است تنوع

شرکتهای ژاپنی از طریق اقدامات و تالشهایی که تاکنون در زمینه تنوع اناوری انجام داده . به دست می آید

 .را اراه  کرده اند« ادغام تکنولوژیک»اند، شالوده بنیادین 

 

 

 



 «ادغام تکنولوژیک»نیادین در اصول ب

 :به طور کلی سه اصل بنیادین در ادغام تکنولوژیک اهمیت اساسی دارند

این بازار است که نیاز به مشارکت و تحقیق و توسعه را به پریش مری رانرد و برر عکرس، نیراز       : اصل نخست

ق نظام پیشرنهادگیری  مشتری نقطه آغازی است برای شروع طرحهای تحقیقاتی نه صرااً آنچه که ما از طری

در درون سازمان کسب می کنی ، پدیدآوردن این شیوه که از بازار تاثیر می پذیرد، با تبیین تقاضا آغاز مری  

 .گردد

صنایع نیازمند امکانراتی بررای گرردآوری هوشرمندانه اطالعرات هسرتند ترا بتواننرد پیشرراتهای          : اصل دوم

تمامی کارکنان صنعت از مدیران ارشد . آن، پیگیری کند تکنولوژیک را، چه در درون صنعت و چه در بیرون

تا کارگران خط تولید، باید به منیله دریاات کنندگان اعرال اطالعرات، جیئری از اراینرد گرردآوری و اشراعه       

در بسیاری از شرکتهای ژاپنی باز نگاه داشتن چش  و گوشها برر نوآوریهرای قابرل اسرتفاده،     . اطالعات باشند

 .ثانوی شده است، یعنی سویه دیگر کار تبدیل به طبیعت

ادغام تکنولوژیک، که بر مشارکت صنایع مختلف استوار اسرت، از قیرود نظرام پیشرنهادگیری در     : اصل سوم 

سرمایه گذاری در این راه صرااً همرنگی با جماعت و موارد صوری نیستند، بلکه . درون سازمان اراتر می رود

بنابراین، . گرچه خطرهای عدم مشارکت غالباً بسیار زیادتر است. ی هستنده  جنبه متقابل دارند و ه  اساس

 .مدیریت صنعت باید بپذیرد که نمی توان هر سرمایه گذاری تحقیقاتی را براساس مسائل مالی ارزشیابی کرد

. ندارآورده ها هست« مفهوم سازی»در این راه ژاپنی ها طرادار پروپا قرص دخالت دادن مشتریان در ارایند 

آنها تبیین تقاضا را به یک هنر یریفه تبدیل کرده اند و نیی بیشتر شرکتهای ژاپنی صر  نظر از به کارگیری 

ترااین  . نظام پیشنهادات، دارای شبکه پیچیده گردآوری اطالعرات هوشرمندانه رسرمی و غیررسرمی هسرتند     

مدیریت ارشد تاچره حرد مری     لحظه، مهمترین عامل در یک استراتژی ادغام تکنولوژیک مواق این است که



یعنی تبیین تقاضا، گردآوری هوشمندانه اطالعرات و تحقیرق و توسرعه مشرترک را در     : تواند سه اصل ادغام

 .ارایند درازمدت و نیی ضروری استاستراتژی اناوری موجود صنعت بگنجاند و این یک 

 

 «ادغام تکنولوژیک»بیین تقاضا در 

شروع می شود تبدیل تقاضا، از یک مجموعه مبه  خواسته ( نیاز)ن از بازار ادغام تکنولوژیک، با برداشتی نوی

و « تبیرین تقاضرا  »یعنری همران   : ها، به ارآورده های تعریف شده، نیازمند یک مهارت پیچیده ترجمه است

نخست، تبدیل نیازهای بازار به محصوالت قابل اهر ، دوم تجییره ایرن    : تبیین تقاضا ارایندی دو گامی است

به عالوه تبیین تقاضا، مدیریت صنعت را ملیم مری سرازد کره    . هی  به مجموعه ای از برنامه های تولیدیمفا

 .بینشی بلندمدت از ارایند ساخت محصول داشته باشد

بایرد بره آن بیندیشرند کره     . صنایع و سازمانها به جای پیش بینی مییان سرمایه گذاری در امور جاری خود

سال بعد، چگونه می تواند نیازها و تقاضاهای پنهان امروز را حتری   28یا  68در  اقدامات تحقیق و توسعه ای

 28یکری از بینشرهای   .هنگامی که اناوری مورد نیاز موجود نیست و یا در حال پیدایش است برآورده سازند

ساله توسعه محصول، که ه  اینک در صنعت تفری  و سرگرمی مورد توجه است، متضمن ایده ای است کره  

ایده ای که متضمن مشارکت تکنولوژیک است، ادغام نرم . هندسان ژاپنی به آن طراحی رسانه ها می گویندم

مثالً یکی از ایده های تولیدی . اایارها و سخت اایارهای صوتی و تصویری با خالقیت هنری صنعت سرگرمی

ر آن بیننده گوشی بر گوش که در حال حاضر ااکار را به خود مشغول کرده است، سینمای تعاملی است که د

گذاشته، عینک مخصوص به چش  می زند و برا پوشریدن دستکشرهای الکترونیرک هنرپیشره ایلمری واقعرًا        

با کوچکترسازی قطعات و جای دادن آن در یک دستگاه ارزان قیمت خانگی ممکن اسرت  . حقیقی می گردد

 .امرررروزی باشرررندایرررن تماشررراخانه هرررای واقعررراً حقیقررری معرررادل قررررن بیسرررت ویکمررری ویررردئوی  

یک برنامه تحقیرق و توسرعه روشرن و    . تجس  خالقانه تقاضا برای شرکتها و سازمانها، نقطه آغاز مهمی است



توسرعه  . تعریف شده، بدون آگاهی عالمانه از تمامی امکانات انی قابل گیینش ارزش چندانی نخواهد داشرت 

تکنولوژیک در خار  از حیطه هر صنعت خاص،  ااقهای انی، باایجاد نظامی برای مراقبت و کنترل نوآوریهای

 .آغاز می گردد

 

 سازمانهای هوشمند

بیشتر صنایع در زمینه گردآوری هوشمندانه اطالعات درباره نوآوریهای تکنولوژیک اعالیت نا چیریی دارنردو   

دانش گسترده این سازمانها ااقد . عموماً توجه خود را به مراجع محدودی در درون سازمان معطو  داشته اند

آنچه بیشتر سازمانها و شررکتها بردان   . هستند« ادغام تکنولوژیک»الزم برای طراحی و اجرای یک استراتژی 

نیازمندند، برخورداری از وسیله ای است برای گردآوری هوشمندانه اطالعات از سراسر طیف رقبرای مرئری و   

اینان شرکتهایی خار  از حیطه یک صرنعت و صراحب    رقبای نامرئی، نااشرررنا و غالباً نا شناخته اند،. نامرئی

 .های تکنولوژیک هستند که چنانچه به بازار روی آورند، خطرساز و تهدید کننده خواهند بود آنگونه توانایی

مد نظر قرار دادن دائمی طیف گوناگون اناوریهایی که روز به روز بر تعداد آنهرا ااریوده مری شرود، نیازمنرد      

اطالعات به شیوه ای پیچیده است، و این باید امکانات رسرمی و غیرر رسرمی را در برر      گردآوری هوشمندانه

شبکه ای از دااتر نمایندگی در کشورهای صاحب انراوری  :امکانات رسمی شامل مواردی است همچون. گیرد

. آور ارایندی به منظور بررسی حج  اراوان اطالعات منتشره و نظامی برای یااتن شرکتها و اناوری های نرو 

تفاه  ضمنی کارکنان، از مدیران ارشد گراته تا دستیاران تحقیق : پایه نظام غیر رسمی جمع آوری اطالعات

پیرامون این مطلب که همه آنها در قبال سازمان مسئولیت دارند تا اطالعرات انری را از هرر منبرع ممکرن،      

 .گردآوری کرده و در درون سازمان منتشر کنند

ی ما در داخل کشور، پدیدآوردن اروری چنرین رونردی بررای گرردآوری غیرر رسرمی        گرچه برای سازمانها 

اطالعات هوشمندانه، شاید نا مناسب و یا حتی نا ممکن باشد لیکن مردیران ارشرد بایرد کارکنران را توجیره      



بدین منظور الزم است اهمیت . کنند که آنها نیی در مسئولیت تعیین مسیر تکنولوژیک سازمان سهی  هستند

 .ر گیر شدن همه جانبه در جریان جستجوی اناوری شدیداً به کار کنان منتقل شودد

 

 «بین صنعتی»تحقیق و توسعه 

گرد آوری هوشمندانه اطالعات، آگاهی نسبت به اناوری های خار  از حیطه صنعت را اایایش می دهد ولی 

حقیق و توسعه بین صنعتی مشارکت ، صنایع باید در برنامه های ت«ادغام تکنولوژیک»برای تکمیل استراتژی

چنانچه صنایع، کار تبیین تقاضا و گردآوری هوشمندانه اطالعات را به خوبی انجام داده باشند، گیینش . کنند

 .شریکان و برنامه ها تقریباً ساده خواهدبود

. باشرد تحقیق و توسعه بین صنعتی برای اینکه مشارکتی به حساب آید، بایستی ه  بنیادی و هر  دوسرویه   

مشترک را، به عهده مری  « تحقیق و توسعه»بنیادی بودن بدان معناست که مدیریت ارشد، مسئولیت برنامه 

دوسویه بودن بدان معناست کره تمرامی شررکای    . گیرد و بودجه الزم را برای تکمیل برنامه اراه  می سازد

ارائه یرک مهرارت خراص، مسرئولیتی     و هریک برای ( احترام متقابل)برنامه تحقیقاتی مشترک، با ه  برابرند 

 (.بهره متقابل)، و همه در دسترررراوردهای حاصل سهی  اند (مسئولیت متقابل)برعهده دارند 

 

تحقیق و توسعه مشترک با استداللی قوی، مهمترین عنصر ادغام تکنولوژیک است لیکن با گسترش هرسراله  

مبتنی « تحقیق و توسعه»پذیرش حیاتی بودن . بدحوزه اناوریها، مخار  تحقیقات مشترک نیی اایایش می یا

بر مشارکت در توایق درازمدت، برای مدیران از اهمیت اراوانی برخوردار اسرت بردین منظرور مردیران بایرد      

درعوض باید بر توانایی خود در . را در گیینش سرمایه گذاریها کنار بگذارند« بازده سرمایه»محاسبات سنتی 

این دو قابلیت، بیش از هرر قابلیرت دیگرری، بایرد     . هوشمندانه اطالعات تکیه کنندتبیین تقاضا و گردآوری 

 .شکل دهنده استراتژی سرمایه گذاری در تحقیق توسعه باشند



دقت کنیدکه چگونه یکی از شرکتهای معتبر مواد شیمیائی درژاپن و از پیشگامان این صنعت، بره مشرتریان   

 .عنررری الیرررا  کرررربن را بررره برررازار بکشرررانند خرررود اجرررازه مررری دهررردیک مررراده نسرررل چهرررارم، ی  

شرکت مذکور، این ماده را با همکاری نیدیک . نخستین اراورده الیا  کربن این شرکت، دسته چوب گلف بود

سپس با از سر گذرانردن تجربره   . شرکتهای خریدار طراحی کرد تا نیازهای خاص گلف بازان را برآورده سازد

واص نسبتاً متفاوت برای بدنه هواپیماها ابرداع کررد و ایرن برار نیری برا       چوبهای گلف، نوعی الیا  کربن با خ

 28امروزه الیا  کربن این شرکت مهمترین ماده ترکیبی پیشرراته اسرت کره در    . همکاری نیدیک مشتریان

این ماده نره تنهرا از آلیاژهرای قابرل     . ای، به کار می رود- 628درصد از مواد ساخت هواپیمای ایر باس مدل

ه استحکام بیشتری دارد، بلکه می توان آن را به صورت یک تکه ساخت و این، نیاز به عملیات پیچیده مقایس

 188برای مثال، ه  اکنون تعداد اجیای دم یک ایرباس از . را از بین می برد( مونتاژ)و پر هیینه سوار کردن 

 .تکه رسیده است 663به 

این شرکت، تقاضا برای محصولی جدید را ه  در ورزش و . کاین کمپانی مثال بارزی است از ادغام تکنولوژی

برا  « تحقیقرات مشرترک  »این شرکت از طریق برنامره هرای دامنره دار    . ه  در ساخت هواپیمررا، تبیین کرد

 .مشتریان خود با محصوالت نوآورانه ای که بسیار بهتر از محصوالت رقبا بود، به سرعت وارد بازار شد

د خطی، باید شیوه تفکر خود را نسبت به انراوری، تغییرر داده و بره سروی ادغرام      شرکتهای متکی بر رویکر

. در این صورت مبنای رقابت آنها دگرگون خواهرد شرد  . تکنولوژیک و توسعه اناوریهای پیوندی حرکت کنند

 .خواهد بود 62در این صورت، یک به عالوه یک، به جای دو، مساوی با سه، چهار، و یا حتی 

 

 و پیشنهادات نتیجه گیری

، یکری از  (که سیاست تحقیقاتی و سیاست انتقال اناوری را هردایت مری کنرد   )سیاست کالن عل  و اناوری 

سیاستهای ارکانی جامعه امروز است که شانه به شانه سیاستهای عمده ای چون سیاسرت داراعی، خرارجی،    



در دهره  « اقتردارملی »شرالوده   اگر در نظر داشته باشی  کره . اقتصادی، اجتماعی و ارهنگی حرکت می کند

آینده، بر پایه سه رکن اساسی به ه  پیوسته، یعنی عل  اناوری و آموزش و ارهنگ استوار خواهد بود این به 

به همین دلیل، مالحظه می کنی  که پس از یک دوره اتررت نسربی، اهمیرت    . هیچ روی شگفت آور نیست

ود و بره عنروان یکری از سیاسرتهای ارکرانی در کرانون       سیاست عل  و اناوری دوباره در کشورها احیا می ش

نگاهها، تحلیلها و سیاستگذاریهای عمومی دولتها قرار می گیرد و ضمن تکاپو برای تجدید سراختار نهادهرای   

سنتی سیاستگذاری عل  و اناوری، روزبه روز موسسرات و نهادهرای ترازه ترری بررای پررداختن بره جوانرب         

 .شود ولتها و حتی بخشهای مختلف تشکیالت دولتی و غیردولتی ایجاد میگوناگون این سیاست در سط  د

 

اینک علوم و اناوری مهر خود را بر تمامی اعالیتهای اجتماعی کوبیده و به عنصرر همره جرا حاضرر تمرامی      

 عل  و اناوری در تکوین جامعه متکامل اردا نیی سه  بسیائی دارد. کسب و کارها تبدیل شده اند

عنصرر کلیردی تفکرر، پرژوهش، آمروزش و      .نی که پیش روی ماست، همه سازمانهای ما چهرار در آینده روش

ارهنگ را با ه  ترکیب خواهند کرد تا سازمانهای متکاملی بسازند کره زیبنرده شرئون و معیارهرای جامعره      

 .یقیناً سازمانهای پژوهشی و آموزشی در این زمینه، پیشقدم خواهند بود. متکامل ما باشد

هی  رابطه سیاست تحقیقات صنعتی را با سیاست انتقال اناوری توضی  دهی ، به صراحت باید گفت اگر بخوا

سیاست جامع تحقیقاتی، طرح و نقشره ای اسرت کره هرر نروع      . که سیاست تحقیقاتی بر دیگری غالب است

منسرج  مری   شیوه دستیابی به علوم و اناوریهای مرورد نیراز را در برگراتره و اقردامات الزم را هماهنرگ و      

اگر بخواهی  بگویی  که سیاست تحقیقاتی و سیراست صنعتی چه نقطه مشترکی دارند، بری درنگ بایرد  .کند

نوآوری تکنولوژیک که عبارت است از توسعه اناوری در مراکی تحقیقاترری و به کارگیری آن در صنایع : گفت

هی  چندمورد از مبانی سیاست تحقیقراتی  اگر بخوا.مربوط به طوری که آثار و نتایج آن کامالً محسوس باشد

 :را اهرست کنی  به موارد ذیل تاکید می کردی 
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