مقاالت

یادگیری از طریق ارتباطات غیررسمی
مطالعهموردیصنعتماشینابزار تایوان
مترجمان :عماد احمدوند ،۱سیدرضا سالمی

۲

 .1دکتری مدیریت فناوری ،دانشگاه عالمه طباطبایی
 .2عضو هیئتعلمی دانشکده مدیریت ،دانشگاه عالمه طباطبایی

توضیح مترجمان
ً
مترجمــان ایــن مقالــه قبــا طــی یــک پژوهــش ســه ســاله ،فرآینــد رشــد و
همپایی شــرکتهای تجهیزاتســاز فناوری نانو در کشــور را مطالعه کردهاند.
یکــی از اجــزای آن مطالعــه ،تبییــن نقــش و اهمیــت «یادگیــری از کانالهــای
غیررســمی» در مســیر رشــد ایــن شــرکتها بود .ایــن مقاله هرچنــد مربوط به
ً
چنــد ســال گذشــته اســت و موضــوع آن مشــخصا فنــاوری نانو نیســت ،اما با
تشــریح «چگونگی»ها در فرآیند یادگیری غیررسمی در یک صنعت مشخص،
میتواند برای همه شــرکتهای ســازنده تجهیزات و سیاســتگذاران توســعه
فنــاوری درس آمــوز باشــد .همچنیــن مطالعــه چنیــن مقالــهای کــه در مجله
معتبر  Research Policyمنتشــر شده اســت ،برای پژوهشگران عرصه نوآوری
نیــز بســیار مفیــد اســت و بیانگر اینکــه ،انجام مطالعــه عمیــق روی مفاهیم و
تبییــن «چگونگی»هــا و «چرایی»هــا ،میتواند موثرتر از بســیاری از مطالعات
ً
کلیشهای و عموما ّکمی باشد.
چکیده
اغلــب مطالعــات مرتبــط بــا نمونههای موفــق صنعتیســازی در صنایع با
فناوری باال ،بر نیاز به سرمایهگذاری در کانالهای رسمی ا کتساب فناوری
بــه منظور موفقیت در همپایی متأخرین تأ کید دارد .این خط اســتدالل،
این واقعیت را نادیده میگیرد که در برخی از صنایع ،از جمله بخشهای
بــا فناوری ســطح پاییــن و متوســط ( ،)LMTعمــده دانــش را میتوان به
وســیله روشهای غیررســمی به دست آورد .این مقاله با مطالعه صنعت
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ماشــینابزار ( )MTدر تایوان ،اهمیت فعالیتهای یادگیری غیررسمی در
ایــن صنایع را نشــان میدهد و امــکان صعود از نردبــان فناورانه از طریق
بهرهگیــری از ارتباطــات دانشــی غیررســمی محلــی و جهانــی را تشــریح
میکند.
کلمات کلیدی :یادگیری فناورانه ،نشــت دانش ،خوشــه صنعتی ،صنعت
ماشینابزار
 1مقدمه
رشد سریع برخی از کشورهای صنعتی نوظهور در شرق آسیا ( ،)NICsمانند
کــره جنوبــی ،ســنگاپور و تایــوان ،بــه عنــوان موفقتریــن مدل همپایــی برای
اقتصادهای در مســیر صنعتیسازی ،مورد توجه بوده است .رشد فوقالعاده
صنایع با فناوری باال در این کشورها ،به عنوان مثال در الکترونیک و فناوری
اطالعــات ،توجــه محققــان و سیاســتگذاران دانشــگاهی را به دنبال داشــته
اســت ،سیاســتگذارانی که تــاش میکنند تــا داللتهای نظری و سیاســتی
را برای توســعه اقتصادی در کشــورهای متأخر در صنعتیســازی ارائه دهند.
یافتههای تجربی موفقیتآمیز صنایع با فناوری باال در این کشورها ،نه تنها
ســهم غالب در شــناخت ما از پیشــرفتهای اخیر کشــورهای مذکور در شــرق
آســیا را شــکل میدهد ،بلکه منجر به ارائه پیشــنهادهایی سیاستی نیز شده
اســت که بر ضرورت ســرمایهگذاری در روشهای رسمی دستیابی به فناوری
برای حصول پیشــرفت فناورانه در اقتصادهای در مسیر صنعتی شدن تأ کید
دارد؛ روشهایــی از جملــه عقد قــرارداد و همکاری بــا تأمینکنندگان فناوری

خارجــی یــا انجــام تحقیــق و توســعه بــا حمایــت
دولت.
بــا ای ــن ح ــال ،بــســیــاری از محققان معتقدند
ک ــه تــعــمــیــم دادن نــتــایــج مـ ــدلهـ ــای نــظــری
و س ــی ــاســته ــای ح ــاص ــل از مــطــالــعــه چنین
فناوریهایی ،محدودیتهای جــدی دارد .به
عنوان مثال ،فعالیتهای مرتبط با بخش تولید
در صنعت الکترونیک را میتوان در کشورهای با
سطح صنعتی پایینتر انجام داد ،این موضوع
هم از لحاظ فناورانه امکانپذیر است و هم نسبت
بــه تولید در شرکتهای چند ملیتی ()MNCs
در کشورهای صنعتی مقرونبهصرفهتر است.
عــاوهبــر ایــن ،صنعت الکترونیک ،یــک صنعت
تولیدی پرمصرف است که هزینههای نیروی کار،
نقش مهمی در مزایای رقابتی آن ایفا میکنند؛
بنابراین تــجــارب آن ممکن اســت بــرای صنایع
با ویژگیهای متفاوت ،کــارایــی نداشته باشد.
گفتمان سیاستی غالب در حوزههای دانشبنیان
نیز با این نقد مواجه است که اهمیت دیگر ابعاد
یادگیری که در برخی از صنایع غیر هایتک وجود
دارد را نادیده گرفته است؛ صنایعی که دستیابی
به فناوری در آنها بهطور عمده بر استادکاری،
کــارآمــوزی ،یادگیری از طریق انــجــام ،رویـههــای
کــاری ،شبکههای غیررسمی ،آمــوزش کارکنان و
دانش تجربی متکی است.
در همین راســتا ،اســتدالل این مقاله این اســت
کــه مدلهای کنونی مبتنی بر صنایع هایتک که
بر کانالهای یادگیری رســمی تأ کید دارند را نباید
بــه تمام بخشهای صنعتی دیگر تعمیم داد .این
مدلهــا بــرای تبییــن همپایــی در صنایــع پاییــن
و متوســط ( )LMTدر برخــی از کشــورهایی کــه
ویژگیهای صنایع الکترونیک یا فناوری اطالعات
را ندارنــد ،نامناســباند .عالوهبــر ایــن ،برخــاف
دیــدگاه غالــب کــه بــر ایــن بــاور اســت کــه صنعتی
شدن کشورهای شرق آسیا بهوسیله سازوکارهای
یادگیــری رســمی مبتنــی بــر ارتباط با شــرکتهای
چندملیتــی یا تحــت هدایت دولت تحریک شــده
اســت ،استدالل این مقاله این است که پیشرفت
فناورانه یک صنعت ســطح متوسط ،ممکن است
واقعا مبتنی بر سازوکارهای یادگیری غیررسمی که
بهوسیله شــرکتهای محلی پایهگذاری شده و به
بهرهبرداری رسیدهاند به پیش برود.
بــا مطالعه صنعــت ماشــینابزار ( )MTدر تایوان،
این مقاله به مسائل مربوط به ایجاد قابلیتهای
فناورانه و یادگیری صنایع ســطح متوسط و پایین
پرداختــه اســت .بــرای ایــن منظــور ،بیــش از ۶۰
مصاحبــه عمیق بــا تصمیمگیــران در شــرکتهای
ماشــینابزار ،تأمینکنندگان آنها و ســازمانهای
دولتــی و خصوصی مرتبط در تایوان در ســالهای
 ۲۰۰۵و  ۲۰۰۶انجــام شــده اســت و بهطــور تجربی،
راهبردهــا و منابــع مورداســتفاده شــرکتهای
ماشــینابزار تایــوان بــرای ایجــاد قابلیتهــای
فناورانــه ،بررســی شــده اســت .بــر ایــن مبنــا ،این
مقاله درک ما از عوامل موثر بر توسعه موفقیتآمیز

یک صنعت خاص ســطح متوســط یا سطح پایین
در یک کشــور نوظهــور و نیز مکانیزمهای اساســی
و محیــط نهــادی پشــت ایــن موفقیــت را ارتقــا
میبخشد.
ایــن مقاله شــامل چهار بخش اســت که عبارتند
از :محدودیــت ادبیــات موجــود بــرای توصیــف
پیشــرفت فناورانــه موفــق صنعــت ماشــینابزار در
تایــوان ،بیان برخی از ویژگیهــای متمایز نوآوری
و یادگیــری در صنعــت ماشــینآالت بهطورکلــی
و صنعــت ماشــینابزار بهطــور خــاص ،بحــث در
مــورد کانالهــای مختلــف دانــش خارجــی بــرای
دســتیابی شــرکتهای ماشــینابزار تایــوان بــه
فناوری پیشرفته و نحوه نقشآفرینی سازوکارهای
یادگیــری نهفتــه در ایــن کانالهــا و نهایتــا ارائــه
نتیجهگیریهــای تحقیق و داللتهای سیاســتی
مبتنی بر آنها.
 2محدودیتهــای توصیفــات موجــود از
همپایی در صنعت ماشینابزار تایوان
تایوان چهارمین صادرکننده و ششــمین سازنده
ماشــینابزار در ســال  ۲۰۰۶بــود .برخــاف ســایر
کشــورهای پیشــرو در صنعــت ماشــینابزار ماننــد
ژاپــن ،آلمــان ،ایاالتمتحــده و ایتالیــا ،بــا بیش از
صد ســال ســابقه در زمینه ســاخت ماشــینآالت،
آغــاز صنعــت ماشــینابزار در تایوان بــه اواخر دهه
 ۱۹۴۰برمیگــردد؛ تــا آن زمــان تایــوان هنــوز عمدتا
یــک جامعــه کشــاورزی بــا تواناییهــای صنعتــی
ضعیف بود .براســاس اولیــن اطالعات موجود ،در
ســال  ،۱۹۶۹کل تولید ماشینآالت در تایوان تنها
 ۹میلیــون دالر بــود .بــا ایــن حال ،در ســال ،۲۰۰۶
ایــن رقم به مبلــغ  ۳.7میلیــارد دالر افزایش یافت
که بیش از  ۴۰۰برابر رشد را نشان میدهد.
راز رشــد ســریع صنایــع ماشــینابزار در تایــوان،
وجود یک سیستم پیمانکاری متشکل از چندین
تولیدکننــده کوچــک و متوســط و تأمینکننــدگان
تخصصــی در مرکــز تایوان اســت که موجــب ایجاد
سیســتمی انعطافپذیــر و ســازگار شــده اســت .
هماننــد ســایر خوشــههای متأخــر ،بســیاری از
فناوریهــای موردنیــاز شــرکتهای ماشــینابزار
تایوانــی بــرای حفــظ رقابــت و همپایــی ،پیشتــر
بهوســیله همتایــان آنهــا در کشــورهای صنعتــی
توســعه یافتــه اســت ،نــه اینکه بــه صــورت محلی
و در داخــل ایــن خوشــه تولیــد شــده باشــد .برای
درک بهتر توســعه صنعــت ماشــینابزار تایوان ،ما
باید مکانیزمهایی را معرفی کنیم که شــرکتهای
ماشــینابزار تایوانــی از طریــق آنهــا ،بــه دانــش
فرامحلی دست یافته و آن را جذب میکنند.
ادبیات موجود در مطالعات همپایی موفقیتآمیز
کشــورهای شــرق آســیا ،بــر جریانهــای دانــش بــه
ایــن کشــورها بــا اســتفاده از ســازوکارهای یادگیری
مبتنــی بر حضــور شــرکتهای چندملیتــی (MNC
هــا) و مبتنــی بر نقــش راهبــری دولت تأ کیــد دارد.
در مــورد اول ،ایــن اســتدالل میگویــد کــه MNC
هــای خارجــی از طریــق قراردادهــای مشــارکت بــا

شــرکای متأخــر خــود ،منابــع فناورانــه را بــه ســوی
آنهــا ســوق دادهانــد؛ قراردادهای مشــارکت از نوع
ســرمایهگذاری مســتقیم ،ســرمایهگذاری مشترک،
ارائــه لیســانس بهرهبــرداری ،مونتــاژ قطعات اصلی
( )OEMیــا تولیــد بــا طراحــی اصلــی ( .)ODMاز
ســوی دیگــر ،طرفــداران مــدل راهبــری دولتــی ،به
ویژه کسانی که تحلیلهایشان مبتنی بر تجربیات
صنعت اســت ،بر نقش مهم دولتهای کشورهای
متأخــر در تســهیل دســتیابی به فنــاوری خارجی از
طریق ابزارهایی مانند ایجاد مؤسســات تحقیقاتی
دولتی یا اختصاص بودجه به فعالیتهای تحقیق
و توسعه تأ کید دارند.
بــه نظــر میرســد اهمیــت دانــش خارجــی در
توســعه و ارتقــای کشــورهای متأخــر در توســعه
صنعتی ،بر همه آشکار است .با این حال ،شواهد
اندکــی بــرای حمایــت از این نظریه وجــود دارد که
مکانیزمهــای رســمی دریافت فناوری یــا یادگیری
بــا منشــاء شــرکتهای چندملیتــی یــا بــا منشــاء
دولت ،نقشــی کلیدی در ارتقای خط سیر توسعه
صنعت ماشینسازی در تایوان داشته است .این
مقالــه بــا اســتدالل نشــان خواهد داد کــه ادبیات
حاضر ،نهتنها در تشخیص ناهمگونی فرآیندهای
دســتیابی بــه فنــاوری در بخشهــای صنعتــی
متفــاوت در کشــورهای متأخــر ،نا کارآمــد اســت،
بلکــه این واقعیت را نیز نادیده گرفته اســت که در
برخــی از صنایع ماننــد ماشــینابزار ،عمده دانش
از طرق غیررســمی به دســت آمده و انباشته شده
اســت .عالوهبــر این ،در مــورد صنایع ماشــینابزار
تایوان ،من ادعا میکنم که ســازوکارهای یادگیری
غیررســمی بهوســیله شــرکتهای محلــی منجر به
ارتقای پایدار توانمندیهای صنعت شــده است،
نــه یادگیریهــای رســمی بــا منشــاء MNCهــا یــا
دولت.
قبــل از بیــان و توضیــح یافتههــا ،نیــاز اســت کــه
برخــی از ویژگیهــای یادگیــری فناورانه در صنعت
ماشــینآالت و صنایــع ماشــینابزار کــه تأثیــر
مســتقیم بــر راهبردهــای خاص کســب فنــاوری و
رفتــار یادگیری تولیدکننــدگان ماشــینابزار تایوان
دارند را بشناسیم.
 3ویژ گیهــای متمایــز نــوآوری و یادگیری در
صنعت ماشینابزار
 1.3نوآوری در صنعت ماشینآالت
نــوآوری در هــر صنعــت بــا صنعــت دیگــر متفاوت
اســت .ورودیهــای دانــش در صنایــع دانشــی
و حوزههــای فنــاوری پیشــرفته ،ماننــد صنایــع
الکترونیــک ،فنــاوری اطالعــات یــا بیوتکنولــوژی،
اغلب از بررسی تحقیقات موجود حاصل میشود.
تولید دانش در این صنایع اغلب ماهیت رادیکال
دارد و مبتنــی بــر فعالیتهــای رســمی تحقیــق و
توســعه اتفــاق میافتــد .ولــی نــوآوری در صنعــت
ماشــینآالت ،اغلــب براســاس کاربــرد یــا ترکیبــی
جدیــد از دانــش قابــل دســترس بــا ســطوح پایین
تحقیق و توســعه حاصل میشــود .نوآوری در این
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مقاالت
صنعت بســیار تدریجی است و اغلب از تالشهای
مــداوم شــرکتهای ماشینســازی بــرای بــرآورده
شدن درخواست مشتریان حاصل میشود.
شــاید بتــوان جدیدتریــن و شناختهشــدهترین
نــوآوری فناورانــه در صنعــت ماشــینآالت از دهــه
 ۱۹۷۰بــه بعــد را فنــاوری کنتــرل عــددی رایانــهای
( )CNCدانســت کــه بــا اســتفاده از دســتگاههای
برنامهنویســی ،موجــب انعطافپذیرتــر و آســانتر
شــدن ماشــینکاری شــده اســت .بــا ایــن حــال،
تحــوالت فناورانــه رادیــکال در نوآوریهــای
الکترونیکــی موجب تغییــرات بنیادی در ســاختار
صنعت ماشــینابزار نشــد .در عوض ،شــرکتهای
ماشــینابزار با اســتفاده از تأمینکنندگان خارجی
بــا فنــاوری جدیــد ســازگار شــدند؛ چــه در زمینــه
سیســتمهای کنتــرل و چــه در زمینــه ورود اجزای
میکروالکترونیــک در ماشــینها .در مــورد تایوان،
بســیاری از سازندگان محلی ماشینابزار توانستند
در دهه  ۱۹۸۰با کمک تأمینکنندگان ژاپنی ،خود
را با فناوری  CNCوفق دهند.
بــا ظهــور فنــاوری  ،CNCاســتفاده از الکترونیــک
تبدیــل به یــک جنبه حیاتــی در توســعه ابزارهای
پیشــرفته شده اســت؛ اما شایستگیهای محوری
شــرکتهای ماشــینابزار همچنــان در حــوزه
مکانیک باقیمانده اســت ،چــرا که اصول طراحی
و فناوریهای پیشرفتهترین ماشینآالت نیز هنوز
هم عمدتا مکانیکی است .ا گرچه پیشرفت دانش
در الکترونیــک ،نیاز بــه تقویت یادگیــری مبتنی بر
علــم دارد ،یعنــی بهطــور عمــده در کالس درس یا
آزمایشــگاه تحقیــق و توســعه بــه دســت میآیــد،
امــا انباشــت شایســتگیهای مکانیکــی که بیشــتر
مبتنی بر هنر اســت ،هنوز باید از طریق روشهای
حیــن کار در قالــب «یادگیــری از طریــق تولیــد
(انجــام)» یــا «یادگیری از طریق اســتفاده» حاصل
شود.
 2.3یادگیری با تقلید
عالوهبــر یادگیــری از طریــق انجــام و یادگیــری
از طریــق اســتفاده ،تقلیــد نیــز یــک مســیر بســیار
مورداســتفاده در یادگیــری در صنعت ماشــینابزار
اســت .حتــی صنایع ماشــینابزار ژاپن ،بــه عنوان
یکــی از رهبــران فعلــی جهانــی ،بــا کپــی کــردن
ابزارهــای خارجی شــروع به کار کردنــد و به تدریج
فنــاوری پیشــرفته را جــذب کردنــد و تواناییهای
خــود بــرای ارائــه نــوآوری در محصــول براســاس
مدلهــای وارداتــی را توســعه دادنــد .تقلید اغلب
به عنوان نشــانهای از کمبود خالقیت و اســتعداد
و همچنیــن نبــود نــوآوری محســوب میشــود .بــا
ایــن حــال ،موفقیت ژاپــن ،مردم را به بازاندیشــی
در معنــای مفهــوم تقلیــد در توســعه صنعتــی
واداشــت .تقلیــد اغلــب اولیــن گام بــرای یادگیری
نوآوری اســت ،اما شــرکتهایی که تالش میکنند
تقلیــد کننــد نیز بــه ظرفیتهایی مشــابه آنچه که
بــرای نوآوری محصــول جدید نیاز اســت ،احتیاج
دارند .عالوهبر این ،تقلید موفق به ندرت در خالء
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اتفــاق میافتــد .ایــن ظرفیــت نــه تنهــا در ســطح
مهارتهای مهندســی برای دریافت یک ماشــین
وارداتــی و تولیــد یــک نســخه ســادهتر و ارزانتــر از
آن ،بلکــه در ســطح معقولــی از توانایــی طراحــی
بــه منظــور ایجاد بهبــود در کیفیت بــدون افزایش
قیمت هم نیاز است.
در مــورد تایــوان ،منبــع اصلــی طراحــی در ا کثــر
شــرکتهای ماشــینابزار ،بهطور عمــده از تقلید از
محصــوالت خارجی با مهندســی معکوس حاصل
شده است .شرکتهای ماشینابزار در این مسیر،
تمــام جزئیــات فنــی و مشــخصات محصــوالت
هدف ،از جمله سازه ،طرح ،قطعات ،اجزاء و مواد
را مورد ارزیابی و وا کاوی قرار دادهاند .شرکتهای
ماشــینابزار ،با ورود به تجزیهوتحلیــل و بازتولید،
بــه تدریــج قــادر به حصــول مهــارت و تجربــه فنی
در زمینه تولید شــدند .بعدها ،آنها ســعی کردند
تغییــرات تدریجــی را روی محصــوالت تقلیــدی
ایجــاد کننــد؛ تغییراتــی ماننــد ایجــاد کارکردهــای
جدیــد ،اســتفاده از قطعات یا مــواد متفاوت برای
انطبــاق بــا شــرایط محلــی (از قبیــل دسترســی به
تــدارکات محلــی) یــا بــرآورده ســاختن نیازهــای
مشــتری (بــه عنــوان مثــال محصــوالت ارزانتــر یا
تعمیر و نگهداری آسان) .برای تغییر موفقیتآمیز
مــدل ماشــینها ،آنهــا نه تنهــا مجبــور بودند که
ً
عناصــر مکانیکی را مجــددا پیکربندی کنند ،بلکه
نیــاز به راههایی برای مقابله با مشــکالت ناشــی از
تغییــرات طراحی داشــتند .در رونــد اصالح مداوم
و شناســایی و حل مســائل ،قابلیتهــای فناورانه
بومــی شــرکتهای ماشــینابزار تایــوان در مســیر
تقویت مستمر قرار گرفت.
 3.3نقش مهندسین با تجربه
در برخــی از صنایــع ماننــد الکترونیــک ،تجربــه
تولید ممکن است چندان منجر به بهبود کیفیت
نشود ،اما در بخش ماشینآالت ،موضوع متفاوت
اســت و تولیــد به عنوان یــک منبع مهــم یادگیری
و شایســتگی مطــرح اســت .اغلــب فناوریهــای
مکانیکــی ،بــه صــورت ضمنــی باقیمانــده و در
قالب نوشــتههای کدگذاری شــده ارائه نشدهاند.
ایــن نــوع فناوریهــا عمدتــا از طریق کــف کارگاه و
تجربیــات عملی توســعه مییابد و اغلب در ســینه
مهندســان فعــال در بخــش تولیــد بــروز مییابــد؛
بنابراین ،مهندســان با تجربه ،هســته یک شرکت
ماشینابزار را تشکیل میدهند.
مهندســان بــا تجربــه نقــش مهمــی در ارتقــای
عملکــرد نوآورانــه شــرکتهای ماشــینابزار بــازی
میکننــد .همانطــور که قبال ذکر شــد ،نــوآوری در
ماشــینآالت ،به خصوص در بخــش مکانیک ،به
شــدت بر بازترکیب اجــزا و تغییــرات تدریجی تکیه
دارد .در ایــن زمینــه ،بــا توجــه بــه ظرفیــت جذب
باالی مهندسان مجرب ،احتماال آنها قادرند که
این کار را ســریعتر و موثرتر از افراد کمتجربه انجام
دهند .آنها با تجربه قبلی و دانش انباشته خود،
در جــذب فنــاوری و غربالگــری ایدههــای طراحی

بــرای پروژههــای جدیــد بســیار موثرند .ایــن افراد
همچنیــن مهــارت بیشــتری در شناســایی و حــل
مســائل مبتالبه دارند و به شــدت به شــرکتهای
خــود بــرای کاهش میزان ســعی و خطا در توســعه
ماشــینهای جدیــد کمــک میکننــد .تجربــه و
مهــارت آنهــا نیــز بــرای پروژههــای تقلیــدی در
شــرکتهای ماشــینابزار بســیار بــا اهمیت اســت؛
مثال در تایوان ،بســیاری از مدیران ماشینابزار که
ماشــینکارهای ارشــد هســتند ،در مصاحبههــای
مــن ادعــا کردنــد کــه تجربیــات قبلــی آنهــا در
پروژههــای مختلــف مهندســی معکوس و توســعه
ماشــینآالت ،ایــن امــکان را بــه آنهــا داده اســت
تــا پــس از یــک دوره کوتــاه مشــاهده و بازرســی هر
دســتگاه ،بتواننــد ایدههــای طراحی ارائــه کنند و
جزئیات فنی دستگاه را تحلیل کنند.
بعــد از ارائــه برخــی از ویژگیهای متمایــز نوآوری
و یادگیــری فنــی در صنعت ماشــینابزار ،در بخش
بعــدی جزئیات دقیق در مــورد چگونگی تأثیر این
ویژگیهــا بر فرآینــد ایجاد قابلیتهــای فناوری در
شرکتهای ماشینابزار تایوان بحث میشود.
 4یادگیــری از طریــق ارتباطــات غیررســمی
محلی
ادبیات مفصلی در زمینه نقش موثر خوشــههای
صنعتــی در تحریــک انتشــار دانــش و یادگیــری
تعاملــی وجــود دارد .در خوشــههای صنعتــی،
شــرکتها بــه راحتــی بــا کســب اطالعــات در مورد
فرصتهــای تجــاری ،نــوآوری و بهبــود تدریجــی
در محصــوالت یــا فرآیندهــا که به ســرعت و بدون
وقفه در میان آنها منتشــر میشــود ،میتوانند از
تغییرات خارجی مطلع شوند .کانالهای بسیاری
وجــود دارد کــه از طریــق آنهــا ،چنیــن اطالعاتــی
منتشــر میشــود؛ در برخی از خوشــههای صنعتی
ماننــد خوشــه فنــاوری اطالعــات ســیلیکون ولــی
جابهجایــی قابلتوجهــی از نیروهــا بین شــرکتها
وجــود دارد و شــبکههای ارتباطــی غیررســمی
بیــن مهندســانی کــه در شــرکتهای مختلــف
کار میکننــد برقــرار اســت ،همچنیــن جلســات
حرفــهای کــه اطالعــات در آن ردوبــدل میشــود.
در ســایر خوشــهها ،تأمینکننــدگان ،پیمانــکاران
فرعــی ،تجــار و مشــتریان میتواننــد مهمتریــن
عوامــل جابهجایــی اطالعــات باشــند .در خوشــه
ماشــینابزار تایــوان ،ســه جریان انتشــار اطالعات
بهوســیله شــرکتهای ماشــینابزار در شبکههای
تولید محلی ایجاد شــده اســت که منجر به کسب
فناوری میشــود .ایــن جریانها از طریق کاربران،
تأمینکننــدگان و مؤسســات تحقیقاتــی دولتــی
اتفاق میافتد.
 1.4کار با کاربران محلی
نقش تعامل کاربر و تولیدکننده در فرآیند توســعه
فناوری (نوآوری) بهوسیله چندین نویسنده مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .در توسعه صنعت
ماشینابزار ،محققان به ویژه بر نقش مهم کاربران

پیشــرفته داخلــی ،ماننــد صنایــع خودروســازی و
اتوماسیون تأ کید میکنند .به آسانی میتوان دید
که کشورهایی مانند آلمان ،ژاپن ،ایاالتمتحده،
ایتالیا یا حتی کره جنوبی که در حال حاضر رهبری
صنعــت جهانــی ماشــینابزار را در دســت دارنــد
نیــز از صنایــع خودروســازی داخلی یــا بخشهای
اتوماســیون داخلی قــوی برخوردارند .این صنایع
اغلب بزرگترین خریداران ماشــینآالت هســتند.
بــا ایــن حــال ،در مــورد تایــوان موضــوع فــرق مــی
کند؛ از آنجا که شــرکتهای خودروســازی داخلی،
بهطــور عمــده از تجهیــزات وارداتــی اســتفاده
میکننــد ،عمده مشــتریان داخلی ماشــینابزار در
ایــن کشــور را کارگاههــای ماشــینآالت کوچــک با
شایســتگیهای فنــی ضعیــف تشــکیل میدهند،
لذا بــه نظر نمیرســد که شــرکتهای ماشــینابزار
چنــدان منتظــر جریــان ورود فنــاوری پیشــرفته از
طریق این کانالها باشند.
 1.1 .4کاربران محلی به عنوان تحریک کننده
هــای نــوآوری و آزمایشکننــدگان دســتگاههابــا ایــن حــال ،نبایــد نقــش کاربــران داخلــی بــا
ســطح فناورانــه نســبتا پاییــن را در ارتقای صنعت
ماشــینابزار تایــوان نادیــده گرفــت .همانطــور
کــه معــاون یــک شــرکت بــزرگ تایوانــی ســازنده
ماشینابزار معتقد است:
«مــا مشــتریان داخلــی را به عنــوان مربیــان خود
درنظــر میگیریم .در مقایســه با مشــتریان خارجی
مــا ،مشــتریان تایوانــی تقاضاهــای قیمتــی و
عملکردی بیشــتری دارنــد .برخالف ا کثــر کاربران
خارجــی کــه هر یــک از ابزارهــای خــود را برای یک
فعالیــت مشــخص اســتفاده میکننــد ،کاربــران
تایوانی از یک ماشین برای انجام کارهای مختلف
ماشــینکاری اســتفاده میکنند .درخواســتهای
آنهــا چالشهــای بزرگــی بــرای قابلیــت طراحــی
ماشینکاری ما ایجاد کرده است».
ســازندگان ماشــینابزار تایوانی به منظور تطبیق
بــا درخواســتهای مشــتریان داخلــی کــه اغلــب
کارگاههای کوچک ماشینآالت با سرمایه محدود
هســتند ،بــه دنبال راههایــی برای بهبــود عملکرد
دســتگاههای خود هستند ،درعینحال مجبورند
کــه قیمــت محصــوالت خــود را در محــدوده
مقرونبهصرفه برای این نوع مشتریان نگه دارند.
به همین دلیل ،قدرت کنونی شرکتهای تایوانی
ماشــینابزار در بــازار جهانــی ،بــه ویــژه در بخــش
ابزارهــای چندمنظــوره ،بهطــور گســترده ناشــی از
تحریک مشتریان داخلی آنها است.
شــرکتهای ماشــینابزار تایوانی در مسیر توسعه
ماشــینهای جدیــد نیــز ،متکی به کمــک کاربران
محلی مورد اعتماد خود ،برای آزمایش ماشــینها
هســتند .کارکنــان ایــن مشــتریان در اســتفاده از
ابزارهــای مکانیکــی ،مهــارت بیشــتری نســبت به
مهندســین خــود شــرکتهای ماشــینابزار دارنــد
و در نتیجــه میتواننــد نقاط ضعف دســتگاههای

جدید راشناســایی کننــد .در عین حــال ،عملکرد
و قابلیــت اطمینان یک ماشــین جدید را میتوان
به نوعی در فروشــگاههای فلزکاری محلی آزمایش
کرد ،در حالی که شــرایط تســت این محصوالت در
خــود شــرکتهای ماشــینابزار قابــل شبیهســازی
نیســت؛ زیــرا ایــن فروشــگاهها در تایــوان بــه ایــن
معروفانــد کــه از ماشــینهای خــود در شــرایط
ســخت کار میکشــند؛ مثــا کار کــردن بیســت و
چهارساعته یا استفاده از ماشینآالت برای انجام
کارهــای مختلف و متفاوت .از این رو شــرکتهای
ماشــینابزار میتواننــد انتظــار داشــته باشــند کــه
مدلهــای جدیــد آنهــا ســنگینترین تســتها را
در کارگاههای کاربران پشــت سر خواهند گذاشت
کــه این بــه بهینهســازی محصــوالت نهایی کمک
خواهد کرد.
 2.۱.4کاربــران محلــی بــه عنــوان عوامــل
فناوری
مشتریان داخلی شرکتهای ماشینابزار تایوانی
هرچنــد خودشــان بهطــور مســتقیم قادر بــه ارائه
دانش پیشــرفته نیســتند ،ولی از جمله مهمترین
نمایندگیهــای فناوریهــای خارجــی بــه شــمار
میرونــد .در گذشــته ،شــرکتهای ماشــینابزار
تایــوان بــرای تقلید از محصــوالت خارجی ،مجبور
بودند ابتدا دستگاههای مورد عالقه را از سازندگان
خارجــی خریــداری کننــد و ســپس آنهــا را بــرای
بازرسی دقیق از هم بشکافند .با این حال ،امروزه
بــه ندرت چنیــن راهبردهایــی را بــه کار میگیرند؛
هم به علت هزینه باالی واردات این ماشــینآالت
با کیفیت باال و هم به خاطر سختیهای سفارش
دادن آنهــا ،زیــرا ســازندگان خارجی ماشــینابزار
از اهــداف پنهــان همتایــان خــود مطلع شــدهاند.
در این شــرایط ،شــبکههای ارتباطی شــرکتهای
ماشــینابزار تایوانــی با مشــتریان داخلی خود ،راه
جایگزین و مقرون به صرفهتری برای دسترسی به
دانش فنی پیشرفته فراهم کرده است.
بــرای دریافــت بازخــورد در مورداســتفاده از
دســتگاه ،بــه عنوان یک ورودی مهــم برای بهبود
محصوالت ،شــرکتهای ماشــینابزار بایــد بهطور
منظــم ،نیروهــای خــود را بــرای بازدیــد از کاربران
محلــی اعــزام کننــد .از آنجایــی کــه برخــی از ایــن
کاربران محلی ممکن اســت ابزارهای پیشرفتهای
را بــرای کارهــای پیچیــده ســفارش داده باشــند،
دانــش و تجربیــات آنهــا در مورداســتفاده از
محصــوالت وارداتــی نیــز بــرای بهبــود محصــوالت
شــرکتهای ماشــینابزار مفیــد اســت .بــه عــاوه،
روابــط حســنه ســازندگان ماشــینابزار تایوانــی بــا
صاحبــان ماشــینآالت خارجــی ،ایــن امــکان را
بــه آنهــا میدهــد کــه نگاهــی «بــه داخــل» ایــن
ماشــینها بیاندازنــد .بــه گفتــه یکــی از مدیــران
بخــش تحقیــق و توســعه یکــی از ده شــرکت برتــر
ماشینابزار تایوان:
«پس از اینکه متوجه شــویم که تأمینکنندگان یا
مشــتریان محلی ما یک ماشــینابزار وارد کردهاند

کــه ممکــن اســت از نظــر فناورانــه بــرای شــرکت ما
جــذاب باشــد ،از آنهــا اجــازه میخواهیــم که آن
ماشین را ببینیم .با روابط بلندمدت کسبوکاری
و شخصی ما ،حتی بعضی از آنها ممکن است به
مهندســان ما اجازه بدهند که اجزای آن دستگاه
را در زمانی که خارج از ســرویس اســت ،از هم باز و
بهطور دقیق بررسی کنند».
عالوهبــر امــکان بازرســی فیزیکــی ،صاحبــان
ماشــینها ممکن است دســتورالعملهای حاوی
مشــخصات دقیق و راهنمــای کاربری و عیبیابی
دســتگاههای خارجــی را نیــز در اختیار ســازندگان
تایوانــی قرار دهنــد .این کتابچهها بــه عنوان یک
منبــع دانــش مکمل عمل میکند و به مهندســان
متخصــص در شــرکتهای ماشــینابزار تایوانــی
کمک میکند تا دانش فنی موجود در ماشینهای
وارداتی را استخراج و درک کنند.
 2.4انتشــار و بــه اشــترا کگذاری فــوت و فن
بهوسیله تأمینکنندگان
شــرکتهای ماشــینابزار تایوانــی بــا محصــوالت
مشــابه ،در بــازار بینالمللــی بــا یکدیگــر رقابــت
میکنند .برخالف وجود ارتباطات عمودی شدید
بیــن ســازندگان ماشــینابزار و مشــتریان آنهــا،
تعامــل افقی بین شــرکتهای ماشــینابزار داخلی
انــدک اســت .رقابت کشــنده آنهــا در بــازار باعث
شــده است که کار کردن آنها با هم سخت شود.
به اســتثنای موارد نــادری که در آن ،شــرکتهای
داخلی کــه محصوالت مختلفــی را عرضه میکنند
و بــا عرضــه محصــوالت مکمــل بــه همدیگر کمک
میکننــد ،همکاری میان ســازندگان ماشــینابزار،
بــه ویــژه از نظــر فنــاوری و توســعه محصــول
تقریبــا نایــاب اســت .بــا ایــن وجــود ،یادگیــری
متقابــل بهوســیله ســازندگان داخلــی در خوشــه،
شگفتانگیز بوده است.
محققــان معتقدنــد کــه خوشــهبندی صنعتــی
موجب تسهیل یادگیری میشود ،زیرا شرکتهای
واقــع در خوشــه میتواننــد بــه راحتــی اطالعــات
مربــوط بــه رقبــای خــود را از طریــق تعامــات
غیررســمی کارکنان خود بهدســت آورند .در واقع،
چنیــن مکانیزمــی هنــوز در خوشــه ماشــینابزار
تایــوان کار میکنــد .مدیــران شــرکتهایی کــه بــا
آنهــا مصاحبــه کــردم ،بــه شــدت تأ کید داشــتند
کــه آنها در خوشــه ،میتوانند به راحتی اطالعات
بــهروز از کســبوکار رقبــای خــود را بهدســت
آورنــد .بــرای مثــال ،اینکــه آنهــا در فــروش کدام
محصوالت در کدام بازارها موفقاند یا اینکه کدام
شــرکتها محصــوالت جدیــدی را ارائــه کردهانــد
یــا فناوریهــای جدیــدی را بــه دســت آوردهانــد.
ایــن اطالعــات در تصمیمات مدیــران درخصوص
فرصتهــای تجــاری و توســعه محصــوالت بســیار
مهــم اســت .بــا این حــال ،بــرای یادگیــری از رقبا،
دانســتن آنچــه در حــال ســاخت هســتند کافــی
نیســت .شرکتهای ماشــینابزار بیشتر عالقهمند
بــه یادگیــری چگونگــی کار رقبــای خــود هســتند؛
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مقاالت
یعنی اطالع از ماهیت و عملکرد دقیق محصوالت
یــا فناوریهــای جدیــد توســعه یافتــه بهوســیله
آنهــا؛ امــا چنین اطالعاتــی اغلب به عنوان اســرار
تجاری شــرکتها محســوب میشــود و بــه صورت
آزادانه منتشــر نمیشــود .برای کسب این دانش،
شــرکتها باید تالشهای ســنجیده انجام دهند.
در چنین موردی ،شرکتهای ماشینابزار تایوان،
با کمک تأمینکنندگان خود در شبکههای تولید،
موفــق بــه کســب دانــش فنــی محرمانــه همتایان
داخلی خود میشوند.
تأمینکنندگان ،نقشــی فعال در گردش اطالعات
و دانش در میان شــرکتهای خوشــه ماشــینابزار
در تایــوان دارنــد .آنهــا معمــوال خدماتــی را برای
چندیــن شــرکت ماشــینابزار ارائــه میدهنــد و
ممکن است از اطالعات و دانش خاصی در ارتباط
با مشــتریان خود بهرهمند باشند؛ بنابراین ،منبع
اطالعاتی بســیار خوبی برای شــرکتهایی هستند
کــه مایل به اســتخراج اطالعات ناشــناخته رقبای
خــود هســتند .بــه عنــوان مثــال ،تولیدکننــدگان
ماشــینابزار تایوانــی گاهــی اوقــات راهبردهــای
یادگیــری تهاجمــی را بــه منظــور «ســرقت» دانش
فنــی رقبای خــود بــه کار میگیرند .ایــن راهبردها
میتوانــد شــامل بازرســی خصوصــی از محصوالت
رقبــا ،از طریق تأمینکنندگان محلی باشــد .آنها
از تأمینکنندگان خود میخواهند تا اجازه بررسی
ماشــینآالتی کــه از دیگــر شــرکتهای داخلــی
ماشــینابزار خریداری کردهانــد را به آنها بدهند.
گاهــی اوقــات برخــی تأمینکنندگان ،حتــی بدون
اینکه از آنها خواســته شــود ،بهطور فعاالنه ،این
فرصــت را بــه مشــتریان خــود میدهنــد تــا اجزای
محصــوالت جدیــد رقبــای خــود را بررســی کننــد؛
مثــا ا گــر تأمینکننــده در یــک قــرارداد ،اقــدام بــه
ســاخت قطعــهای بــرای یک شــرکت کنــد و بداند
کــه ایــن قطعه بــرای دیگر مشــتریان او نیــز جذاب
اســت ،ممکــن اســت بــه شــرکت دوم اطــاع دهد
و مهندســین آنهــا را دعــوت کنــد تــا آن قطعــه را
ببیننــد و حتی اطالعات مکمل مانند نقشــههای
فنــی و دانــش فنی مربوط به تولیــد آن محصول را
نیز در اختیار آنها قرار دهد .از طریق این سازوکار
اشترا کگذاری (نشت) دانش ،حتی بدون تعامل
مســتقیم نیــز امــکان یادگیــری فناورانــه در میــان
سازندگان محلی ماشینابزار وجود دارد.
 3.4اســتفاده از مؤسسات تحقیقاتی دولتی
در اواخــر دهــه  ،۱۹۷۰دولــت تایــوان اقــدام بــه
حمایــت از تأســیس آزمایشــگاههای تحقیقاتــی
صنعتــی ( )MIRLدر مؤسســه تحقیقــات
فناوریهــای صنعتــی ( )ITRIکــرد تا از ایــن مرا کز
بــرای دریافــت فناوریهــای خارجــی اســتفاده
کنــد و آنهــا را بــه عنوان پیشــران توســعه صنعت
ماشــینآالت و بهطــور ویــژه بــرای توســعه صنعت
ماشــینابزار بــه کار گیرد .بــا این وجود تــا به حال
نقــش ایــن آزمایشــگاهها بــه عنــوان دروازهبــان
فنــاوری در رونــد توســعه صنایــع ماشــینابزار

26

سال هفـــدهم اسفند  1397شـــماره  12پياپی 257

تایــوان ،موفقیتآمیــز نبــوده اســت .شــرکتهای
محلــی ماشــینابزار بهطــور جــدی نــه تنهــا
نا کارآمــدی فناورانــه آنهــا را موردانتقــاد قــرار
میدهنــد ،بلکــه معتقدند فناوریهای پیشــرفته
موجود در این آزمایشــگاهها دارای کاربرد یا ارزش
تجــاری باالیی نبوده اســت .از منظــر متخصصان
ماشــینابزار ،محصوالتی که بهوســیله مهندسان
جــوان و کمتجربه آزمایشــگاههای  MIRLتوســعه
یافتهانــد ،اغلب نابالــغ و کم ارزشاند .بلوغ پایین
این محصوالت به این معنی است که نمونه اولیه
ایــن محصــوالت ممکــن اســت مشــخصات فنــی
خوبی داشته باشند ،اما قابلیت اطمینان پایینی
دارنــد .ارزش پاییــن ایــن محصــوالت ،همچنیــن
ناشی از قابلیت پایین آنها برای تولید است ،زیرا
ً
مثال طراحی این ماشینها یا بیش از حد پیچیده
بــوده یــا نیاز بــه قطعاتــی درجه یــک داشــته که از
منابع محلی قابل تأمین نبوده است.
برخــاف عملکــرد ضعیــف  MIRLدر دروازهبانــی
فنــاوری ،بــه نظر میرســد که ایــن نهاد بــه عنوان
یــک حامــی فنــی ،موفقتــر بــوده اســت .در ســال
 MIRL ،۱۹۹۵بخــش ماشــینابزار خــود را از دفتــر
مرکــزی در ســینچو بــه تایچونــگ کــه مرکز خوشــه
ماشــینابزار بــود ،منتقل کــرد تا بــه جامعه هدف
خــود نزدیکتر باشــد .از آن زمــان MIRL ،بیش از
پیــش در شــبکههای یادگیــری محلــی در صنعــت
ماشــینابزار تایــوان ورود کرد .امــروزه هنگامی که
شــرکتهای محلــی با مشــکلی در جــذب فناوری
وارداتــی مواجــه میشــوند و قــادر بــه پذیــرش و
کاربرد موثر آن نیســتند ،برخی از آنها درخصوص
راهحلهــای احتمالــی ،از متخصصــان MIRL
مشــورت میگیرنــد یا برای حل مشــکل ،بــه آنها
ســفارش تحقیــق میدهنــد .عالوهبــر ایــن ،زمانی
کــه ایــن شــرکتها یــک طــرح مفهومــی جدیــد
ارائــه میکننــد ،میتواننــد انجــام طراحــی دقیــق
فنــی یا حتــی انجام همــه فعالیتهــای مربوط به
طراحــی ایــن ماشــین را بــه صــورت قــراردادی بــه
 MIRLبســپرند .هرچنــد نقــش موثــر  MIRLدر
ارتقــای صنعــت ماشــینابزار تایــوان هنــوز محــل
بحث اســت ،اما به نظر میرســد که هیچ اختالف
نظــری در ایــن بــاره در بیــن مصاحبهشــوندهها
وجــود ندارد کــه ارائــه خدمات تکمیلــی تحقیق و
توســعه بهوسیله  MIRLاین امکان را به شرکتها
میدهــد که بهطور کارآمدتر به تغییرات ســریع در
محیط فناورانه و رقابتی پاسخ دهند.
البتــه قراردادهــای درون یــک خوشــه ،بــا ایــن
ریســک نیــز مواجــه اســت کــه رازهــای فناورانــه
شــرکتها ،بــه دیگــر بنگاههــای محلــی درز کنــد.
بعضــی مواقع اطالعــات محرمانهای که بهوســیله
 MIRLو شرکای خصوصی آن به اشترا ک گذاشته
میشــود ،بهطور خواســته یا ناخواســته بهوســیله
مهندســان بــه اطــاع آشــنایان آنهــا در ســایر
شــرکتهای محلــی میرســد .عالوهبر ایــن ،برخی
از مهندســان  MIRLدر واقــع نقشــی دوگانه دارند
و بــرای برخــی تولیدکننــدگان محلــی ماشــینابزار

کار میکننــد و ممکــن اســت اســرار فنــی را بــه این
کارفرمایان پنهان خود ارائه کنند.
ایــن بخــش بــر ایــن موضــوع تمرکــز داشــت کــه
شــرکتهای ماشــینابزار تایوانــی ،چگونــه از
کانالهــای یادگیــری موجــود در شــبکههای
محلــی و شــبکههای ارتباطــی ،بــه منظــور ارتقای
قابلیتهــای فناورانــه خــود بهــره میگیرنــد.
ایــن خوشــه ،بــه واســطه محیــط نهــادی خــود،
ســازوکارهای مختلــف یادگیــری غیررســمی درون
خوشهای را فراهم میکند .به این ترتیب شرکتها
میتواننــد بــه دانش فراشــرکتی دســت یابنــد و به
یادگیــری تعاملی غیرمســتقیم از یکدیگــر بپردازند
و به پیشــرفت مــداوم در شایســتگیهای فناورانه
خــود کمــک کننــد .بخــش بعــدی این موضــوع را
بررســی خواهــد کرد کــه ایــن شــرکتها چگونه به
اطالعات و دانش فرامحلی دست مییابند.
 5یادگیــری از طریــق ارتباطــات غیررســمی
جهانی
بــر ســر ایــن موضــوع وفــاق وجــود دارد کــه
خوشــههای صنعتــی متأخــر ،برای ارتقــا و افزایش
ســطح رقابــت ،نیازمنــد دانش فرامحلی هســتند.
در ادبیــات ،کانالهــای دســتیابی بــه دانــش
فراخوشــهای کــه اغلــب به عنــوان الزمــه موفقیت
صنایــع متأخــر شــناخته میشــوند ،کانالهایــی
هســتند که بهوســیله شــرکتهای خارجی پیشرو
ایجــاد شــدهاند .ایــن شــرکتها ،تولیدکننــدگان
متأخــر را بــه قراردادهایــی ماننــد ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجــی ،قــرارداد لیســانس فنــاوری،
ســرمایهگذاری مشــترک ،تولیــد ،OEM ،ODM
قــرارداد پیمانــکاری و غیــره وارد میکننــد .بــا این
حال ،در مورد صنایع ماشــینابزار تایوان ،موانعی
ســازمانی بیــن تأمینکننــدگان فنــاوری خارجــی و
شــرکتهای محلــی وجــود دارد کــه ناشــی از چند
مورد است ،از جمله؛ ( )۱وجود رقابت در بازار بین
دو طــرف بــازی ( )۲منابــع محــدود طــرف تایوانی
بــرای ایجاد انگیزه در طرف صاحــب فناوری برای
شروع انتقال دانش و ( )۳قصد طرف تایوانی برای
استقالل در کسبوکار .در نتیجه ،جریان دانش از
طریق ارتباطات رســمی با منابع فناوری خارجی،
به ندرت محقق میشود .شرکتهای ماشینابزار
تایوانــی ،بــا ظرفیت یــا فرصتهای محــدود برای
ورود بــه توافقنامههای رســمی فراملــی ،مجبورند
که از طریق کانالهای جایگزین که در اغلب موارد
غیررســمی هستند ،به نوشیدن از چشمه علمی و
فنی خارجی دست بزنند .سه موردی که در ادامه
مقالــه بحــث میشــود ،نشــان میدهــد کــه آنهــا
چگونــه از منابع دانش خارجی از طریق ارتباطات
خارجی غیررســمی در شــبکههای فــروش جهانی
خــود ،اســتفاده میکننــد؛ اول از طریــق مشــارکت
فعاالنــه در نمایشــگاههای بینالمللــی بــرای بــه
دســت آوردن بــازار و شــناخت فوتوفنهــای
تکنیکی .دوم ،اســتفاده از نمایندگیهای خارجی
خود به عنوان نمایندگان یا تأمینکنندگان دانش

پیشــرفته و ســوم اهتمــام بــاالی ایــن شــرکتها
هنگام ورود به قراردادهای مشترک با شرکتهای
خارجی.
 1.5نمایشگاههای تجاری بینالمللی
نمایشــگاههای تجــاری بینالمللی به عنوان یک
ابزار بازاریابی کارآمد برای شــرکتهای ماشینابزار
تایوانــی شــناخته شــدهاند .ایــن نمایشــگاهها
دسترســی کمهزینه به بازارهای جدیدی را فراهم
میکننــد کــه غیــراز ایــن روش ،قابــل دســترس
نیســتند .شــرکتهای ماشــینابزار بــا حضــور در
نمایشــگاههای بینالمللــی میتواننــد در یــک
زمــان کوتــاه بــه تعــداد زیــادی از مشــتریان فعلــی
و آینــده دسترســی یابنــد .بــا ایــن وجــود ،کارکــرد
ایــن نمایشــگاهها بــرای شــرکتهای ماشــینابزار
تایوانــی ،چیزی بیش از این اســت .این رویدادها
پلتفرمی را برای فعالیتهای یادگیری شرکتهای
مذبــور فراهــم میکننــد و برخــی از ارتباطــات
فراخوشهای آنها را شکل میدهند.
تولیدکنندگان ماشینابزار در خالل نمایشگاههای
تجــاری ،بــا جمــعآوری و تجزیهوتحلیــل دادههای
مرتبط با مشــخصات ،قیمــت ،فنــاوری و بازاریابی
محصــوالت رقبــای خــود ،بــه ایدههایــی بــرای
محصــوالت و فناوریهــای جدیــد میرســند.
ایــن اطالعــات بــرای ســاخت محصــوالت و ارائــه
برنامههــای بازاریابــی ،اهمیت بســیار باالیی دارد.
عالوهبــر جمــعآوری اطالعــات در دســترس عمــوم،
شــرکتهای ماشــینابزار تایوانــی ،تالشهــای
تهاجمی بیشتری برای یادگیری از رقبای پیشرفته
خــود میکننــد؛ اما ایــن نوع فعالیتهــای یادگیری
صرفــا در طــول دوره نمایشــگاههای بینالمللــی
اتفاق نمیافتد ،بلکه از قبل از شروع نمایشگاه آغاز
میشود!
مهندســان بــا تجربه شــرکتهای تایوانــی ،چند
روز پیــش از شــروع نمایشــگاه کارشــان را شــروع
میکننــد؛ یعنی زمانــی که شــرکتکنندگان در این
نمایشگاهها ،غرفههای خود را راهاندازی میکنند
و ماشــینهایی را کــه میخواهنــد نمایش دهند،
ســرهم میکنند .وظیفه این مهندسان این است
که جلوی غرفه شــرکتهای هدف خود بایستند و
به دنبال فرصتی برای تماشای فرآیندهای مونتاژ
ماشینها باشند .هنگامی که چنین فرصتی فراهم
میشــود ،آنها شــروع به جمعآوری جزئیات فنی
در مورد ماشــینآالت میکنند؛ از جمله چیزهایی
مانند ساختار ماشین ،روشهای مونتاژ ،قطعات
نصــب شــده و اجــزای تشــکیلدهنده .بــا توجــه
بــه مهارت و تجربه انباشــته شــده آنهــا در فرآیند
مهندســی معکوس ،این مهندسان تایوانی بسیار
هوشــمندانه اطالعات فنی را به دســت میآورند و
ســپس ،از ایــن اطالعات در محصــوالت موجود یا
در توسعه شرکتهای خود بهره میبرند.
نمایشــگاههای تجــاری بینالمللــی همچنیــن
محل مهمی برای شــرکتها اســت که شــرکایی در
سراسر جهان بیابند که محصوالت و قابلیتهای

جالبــی را نمایــش میدهنــد .اغلــب شــرکتهای
ماشــینابزار تایــوان نیز روابط همکاری با شــرکای
خارجــی در زمینــه فــروش ،بازاریابــی ،تولیــد
یــا توســعه محصــول را در خــال نمایشــگاهها
شــکل میدهنــد .ایــن شــرکتها بــرای راهاندازی
نمایندگــی فــروش محصــوالت خــود در بازارهــای
دور ،عالوهبــر نصــب آ گهــی در غرفههــای خــود و
دعــوت از افــراد یــا شــرکتهای عالقهمنــد ،بهطور
جــدی بــا توزیعکننــدگان اصلــی خارجــی در مورد
امــکان ایجــاد مشــارکت مذا کــره میکننــد .گاهــی
اوقــات ،دیگر انواع توافقات همــکاری بینالمللی،
ماننــد تولید  OEMیا  ODMیــا قرارداد پیمانکاری
نیــز از تعامــات در نمایشــگاههای تجــاری حاصل
میشــود .تولیدکننــدگان خارجــی ماشــینابزار
پــس از دیــدن محصــوالت شــرکتهای تایوانی در
نمایشــگاهها ،ممکن اســت در خصوص همکاری
در تولید ،با آنها مذا کره کنند.
بهطور خالصه ،نمایشگاههای تجاری بینالمللی
حداقــل دو کارکــرد اصلــی بــرای شــرکتهای
ماشــینابزار تایوانــی در زمینــه کســب دانــش و
یادگیری دارند؛ اوال ،آنها منابع کوتاهمدت دانشی
را فراهــم میکننــد کــه شــرکتهای تایوانــی را قادر
میســازد تا آخریــن اطالعات فنی مربــوط به رقبا،
تأمینکنندگان و مشــتریان خود را بهدست آورند.
در عیــن حال ،مهندســان تایوانی نیز با مشــاهده
کارکــرد محصــوالت و فناوریهــای شــرکتهای
پیشــرو در ســطح جهانی و تبادل مستقیم ایدهها
بــا مهندســان خــود ،از فرصــت نمایشــگاهها برای
دســتیابی به آخرین فناوریها استفاده میکنند.
ثانیا ،نمایشــگاههای تجاری بینالمللی موقعیتی
برای برقراری ارتباطــات خارجی با تأمینکنندگان
فناوری خارجی ،به ویژه نمایندگان فروش و شــرکا
فراهــم میکننــد .در بخشهــای بعــدی ،یادگیری
شــرکتهای ماشــینابزار تایــوان از ایــن دو منبــع
دانش موردبحث قرار خواهد گرفت.
 2.5نمایشگاههای خارجی
بــا توجه بــه منابع و ظرفیت محدود شــرکتهای
ماشینابزار تایوان برای ایجاد و حفظ شبکههای
توزیــع جهانــی خــود ،بیــش از  ۹۰درصــد ایــن
شــرکتها بایــد از ظرفیــت فروشــندگان محلــی
(نماینــدگان یــا توزیعکننــدگان) بــرای فــروش
محصــوالت خــود در بازارهــای دور بهــره ببرنــد.
بــرای کاهــش هزینههــای خدمــات پــس از فروش
بــه کاربــران سراســر جهــان ،ممکــن اســت آنهــا
مجبــور باشــند نمایندگیهــای خارجــی خــود را
بــه ســطح مشــخصی از صالحیتهــای فنــی برای
انجــام خدمــات فنــی در محــل مجهــز کننــد .این
نمایندگیهــای خارجی که عالوهبــر ارائه اطالعات
بازاریابــی ،میتوانند اطالعات فنی و فناورانه را نیز
ارائه کنند ،پیشــرفت فنــی تأمینکنندگان خود در
تایوان را تسهیل میکنند.
نظــرات نمایندگیهــای خارجــی بهطــور عمــده
بــر تصمیمگیــری شــرکتهای تایوانی ماشــینابزار

درخصــوص جهتگیــری بــرای ارتقــاء محصــوالت
تأثیر میگذارد .بسیاری از این نمایندگیها نه تنها
ابزارهــای ســاخته شــده در تایوان را میفروشــند،
بلکــه فروشــنده انــواع ماشــینابزار تولید شــده در
سراســر جهــان نیــز هســتند .ایــن عوامــل فــروش،
بــا توجــه بــه دانشــی کــه از ویژگیهــای فناورانــه
و قابلیــت فــروش ماشــینهای مختلــف دارنــد،
بــه عنــوان مشــاورانی مهــم بــرای بهبود و توســعه
محصــوالت شــرکتهای ماشــینابزار تایــوان
نقشآفرینی میکننــد .به گفته معاون رئیس یکی
از بزرگتریــن تولیدکننــدگان کنســول تراشــکاری
 CNCدر تایوان:
«فروشــنده اروپایــی مــا محصــوالت ژاپنــی را هــم
میفروشــد .او ایدههــای حاصــل از آخریــن و
محبوبتریــن ابزارهــای ژاپنی را بــرای محصوالت
جدیــد مــا ارائــه میدهــد .ماشــینآالت ژاپنــی
بــرای برخــی از مشــتریان او ،بیــش از حــد گــران
و پیچیدهانــد .بــه لطــف مشــاوره و اطالعــات او،
مــا یــک ماشــین ســاده ارائــه کردیــم کــه عمــده
کارکردهای معمول ماشــین ژاپنی را دارد و در عین
حال ،قیمتی بسیار مناسبتر دارد».
البتــه دانســتن اینکــه چه چیــزی را بایــد بهبود و
توســعه داد ،یــک چیز اســت و شــناخت چگونگی
دستیابی به آن ،چیز دیگری است .تولیدکنندگان
ماشــینابزار تایــوان ممکــن اســت اغلــب دارای
قابلیتهــای فنــی کافــی بــرای انجــام یــک پــروژه
پیشــنهادی نباشــند .در چنیــن شــرایطی،
نمایندگیهــای خارجــی میتواننــد نقــش موثــری
ایفــا کننــد .بعضــی از این شــرکا ،به ویــژه آنهایی
کــه در کشــورهای پیشــرفته مســتقرند ،بهوســیله
ً
متخصصان ماشــینابزار یا افرادی که قبال سازنده
ماشــینابزار بودهاند ،اداره میشــوند .حتی برخی
از آنها ممکن اســت در عین حالی که ماشینابزار
خــود را میســازند ،برای تکمیل ســبد محصوالت
خود ،اقدام به فروش ماشــینآالت وارداتی کنند.
مهــارت و تخصــص ایــن نمایندگیهــا در زمینــه
ماشــینآالت ،در واقــع میتواند بیشــتر از شــرکای
تایوانی خود باشــد و بنابرایــن میتوانند به عنوان
تأمینکننــدگان فنــاوری درنظــر گرفتــه شــوند.
بــه گفتــه مؤســس یــک شــرکت تایوانی پیشــرو در
ماشینابزار:
«مــن از لطفــی کــه فروشــنده آلمانــی بــه مــا کــرد
قدردانی میکنم .عملکرد این فروشــنده در زمینه
فــروش در واقــع در پایینتریــن ســطح در میــان
نمایندگیهــای خارجــی ماســت؛ امــا مالــک آن،
بیشــترین دانــش فنــی را بــه مــا آموخته اســت .او
بیســروصدا کاستیهای ماشینهای ما را بررسی
و راهحلهــای ممکــن را بــرای اصــاح طراحــی
ماشــین و بهبــود فرآیندهــای تولیــد بــه مــا ارائــه
داد .به واســطه کمک او ،ما اولین شــرکت تایوانی
ً
ســازنده ماشینابزار هســتیم که مفهوم ورق کامال
بسته را در طراحی ماشین خود وارد کردیم».
در زمانی که مهندسان و شرکای محلی این شرکت
نمیتوانســتند مشــکالت ماشــینهای خــود حــل
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مقاالت
کننــد ،این شــرکت از مشــاوره دیگــر نمایندگیهای
خارجی خود بهرهمند شــد .بنیانگذار این شــرکت
در این باره میگوید:
«مــا یک بار بــا چالش فراوانی درخصــوص یکی از
ماشینهای جدید خود روبرو بودیم که کارکردش
با آنچه برای آن طراحی شــده بود تفاوت داشــت.
ایــن مشــکالت کــه مهندســان مــا را دچار دردســر
کــرده بود ،به لطف یک ماشــین ســاز  ۷۰ســاله که
فروشــنده مــا در اســپانیا بود حل شــد؛ او ماشــین
را بررســی کــرد و ایدههایی شــگفتآور برای اصالح
طراحی آن پیشنهاد کرد».
نمایندگیهــای خارجــی ماشینســازان تایوانی،
بــه ویژه آنها که در کشــورهای پیشــرفته مســتقر
هســتند ،نقــش مهمــی در مســیر ارتقــای آنهــا
دارنــد .شــرکتهای ماشــینابزار تایوانــی ،عالوهبر
بهرهگیــری از کمــک نمایندگیهــای خارجــی
بــرای نفــوذ بــه بازارهــای دور ،از آنهــا بــه عنــوان
دروازهبانهایی برای پیمایش و شناســایی منابع
رشد و بهبود با استفاده از فناوریها و محصوالت
موجود استفاده میکنند.
 3.5اتحادهای راهبردی فراملی
مزایای تولید در خوشه ،گاهی اوقات فرصتهایی
برای شرکتهای ماشینابزار تایوانی فراهم میکند
تا برای روابطی از نوع اتحاد راهبردی با شرکتهای
پیشــرو خارجــی در قالــب قراردادهــای لیســانس
فنــاوری OEM ،یــا  ،ODMبازاریابــی و غیــره برقــرار
کننــد .صرفنظــر از ماهیــت کوتاهمــدت و ناپایــدار
اتحادهــای راهبــردی فراملی ،این روابــط میتواند
ابزارهایــی موثــر بــرای کســب فنــاوری بهوســیله
شــرکتهای تایوانــی باشــد ،همانطــور کــه در دو
مورد زیر نشان داده شده است.
 1.۳.5قرارداد لیسانس فناوری
مذا کــره مســتقیم بــا صاحبــان فنــاوری بــرای
انتقــال دانــش فنــی از طریــق موافقتنامههــای
لیســانس فنــاوری ،یــک راه دســتیابی بــه فناوری
پیشــرفته و همچنیــن ایجــاد قابلیتهــای درونی
در کوتاهمــدت بــرای شــرکتهای متأخــر اســت.
چنیــن راهبردهایی بهوســیله صنایع ماشــینابزار
در کشــورهایی ماننــد ژاپــن (در اوایل توســعه آن)
کــره و چین اســتفاده شــده اســت؛ به ایــن صورت
کــه شــرکتهای ســازنده ماشــینابزار ،از قــرارداد
لیســانس بــه عنوان یــک راهبــرد کلیدی بــرای به
دســت آوردن تمــام عناصر دانش طراحــی و تولید
مربــوط به محصــوالت یا فناوریهــای هدف خود
با حمایت هلدینگها یا دولتهایشــان اســتفاده
میکنند .با این حال ،قرارداد لیسانس فناوری به
ندرت یک گزینه عملی برای دســتیابی به فناوری
پیشــرفته بهوســیله شــرکتهای تایوانــی بــوده
اســت .در حقیقت ،ایــن موضوع بهوســیله برخی
از محققــان بــه عنــوان یــک ویژگــی متمایزکننــده
صنایــع ماشــینابزار تایــوان از زمــان توســعه اولیه
آن مورد مطالعه قرار گرفته است .ا کثر شرکتهای
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کوچک و متوســط ماشینابزار تایوان دارای منابع
کافــی بــرای مشــارکت در قراردادهــای لیســانس
فنــاوری نیســتند .مقیاس کوچــک تولید و فروش
آنها ،انجام مذا کره برای انجام معامالت مطلوب
با صاحبان فناوری را برای آنها دشوار میکند.
بــا ایــن وجود ،برخــی از شــرکتهای ماشــینابزار
تایــوان ،قراردادهــای لیســانس فنــاوری بــا
شرکتهای خارجی دارند؛ اما ،با کمال تعجب ،به
نظر میرسد که چنین تصمیمی عمدتا ناخواسته
بوده است! موفقیت ماشــینآالت تایوانی مبتنی
بــر کپــی کــردن محصــوالت از کشــورهایی ماننــد
آلمــان ،ایتالیــا ،ژاپــن و ایاالتمتحــده ،موجــب
تهدید کسبوکار برخی از این سازندگان پیشرفته
ماشــینابزار در بازارهــای جهانــی میشــود.
شــرکتهای خارجــی کــه از تقلیــد تهاجمــی
رنــج میبرنــد ،ممکــن اســت بــرای جلوگیــری از
پروندههای حقوقی طوالنی و پرهزینه بینالمللی،
رویکرد تعامل مســتقیم با ســازندگان ماشــینابزار
تایوانی را انتخاب کنند .چنین مواجههای ممکن
است با امضای توافقنامههای لیسانس فناوری،
یــا توافقنامههــای مشــارکت در تولیــد یــا تجارت،
در قالــب اتحادهای راهبــردی بین دو رقیب پایان
یابد .برای مثال ،یک شــرکت ســازنده ماشینابزار
ایتالیایــی ،بعــد از اینکه با تقلید شــدید بهوســیله
محصــوالت تایوانــی مواجــه شــد ،بــه یک شــرکت
تایوانی متخصص در ماشــینهای برش که یکی از
مدلهــای محبوب او را کپی کرده بود ،پیشــنهاد
داد که در قالب قرارداد  OEMو بازاریابی همکاری
کننــد .این شــرکت تایوانــی هنگامی که پیشــنهاد
شــرکت ایتالیایی را دریافت کــرد ،فقط با پرداخت
یک میلیون دالر توانست قرارداد لیسانس فناوری
را بــا او ببنــدد .براســاس ایــن توافقنامــه ،شــرکت
تایوانــی نــه تنهــا میتوانــد از همتــای ایتالیایــی
خــود کمــک فنــی بیشــتری انتظار داشــته باشــد،
بلکــه اجازه اســتفاده کامــل از فنــاوری وارداتی در
محصــوالت خــود را که در آســیا فروخته میشــود،
دارد .در عیــن حال ،این شــرکت به شــریک OEM
شــرکت ایتالیایــی تبدیــل شــده ،امــکان عرضــه
محصــوالت در بــازار اروپــا را یافته اســت .بــه گفته
مدیــر ایــن تولیدکننــده تایوانــی ،براســاس ایــن
توافق ،او بیشــترین بهره را نه فقط از فناوریهای
انتقــال یافته از طرف شــریک ایتالیایی خود ،بلکه
از کانالهــای یادگیــری و بازاریابی بالقــوه از طریق
این همکاری به دست آورد.
 2.۳.5توافقنامههای  OEMیا ODM
برخی از پیشــرفتهترین شــرکتهای ماشینابزار،
بــرای اســتفاده از مزایــای تولیــدی صنعــت
ماشــینابزار تایــوان و مهــار رقابــت شــدید بــا این
تولیدکننــدگان ،بــه تایــوان آمدهانــد تــا بــه دنبال
شــرکای محلــی در قالــب قراردادهــای  OEMیــا
 ODMبگردنــد .برخــاف ســایر صنایــع صــادرات
محــور در تایــوان کــه شــرکای خارجــی بــه عنــوان
عامــل ضروری بــرای بقا به شــمار میروند ،منابع

داده مــن در ایــن مطالعه بر این نکته تأ کید دارند
کــه صنعــت ماشــینابزار بــه قراردادهــای OEM
یــا  ODMبــه عنــوان راهبــردی بــرای یادگیــری از
شرکتهای پیشرفته خارجی دیده نگاه میکند و
از طریق چنین مشــارکتی انتظار دارد که به منابع
پیشــرفته فناورانــه و همچنیــن دانــش مدیریتــی
دست یابد.
بــا ایــن حــال ،بــرای شــرکتهای ماشــینابزار
تایــوان ،فعالیتهای یادگیــری در توافقات OEM
یــا  ODMاغلــب محــدود بــه کســب فوتوفــن
تولیــدی میشــود .ایــن شــرکتها بــرای ارتقــای
قابلیتهــای فناورانه بومی خود ،بیشــتر مشــتاق
بــه یادگیــری «دانــش چرایــی » هســتند ،یعنــی
اصــول طراحــی ماشــینهای بــا کیفیــت بــاال کــه
همــکاران  OEMیــا  ODMآنهــا اغلــب از افشــای
آن خــودداری میکننــد و در نتیجــه ،بــه ســادگی
از طریــق دســتورالعملهای فرآیندهــای تولیدی
بــه دســت نمیآینــد .بــه جــز مــوارد ذکــر شــده در
توافقنامههــای همــکاری ،ایــن نــوع اطالعــات
مهــم طراحــی اغلــب محرمانه نگهداری میشــود
و نمیتوانــد بــه تولیدکننــدگان  OEMیــا ODM
انتقال یابد .حتی در چنین شــرایطی نیز ،برخی از
شــرکتهای تیز تایوانی با دسترسی به مهندسان
در شرکتهای شــریک خود ،راهی برای به دست
آوردن آنچــه کــه میخواهنــد پیــدا میکننــد .در
تجربه یک شرکت تایوانی:
«یک مهندس بین  ۵۰تا  ۶۰ساله [در یک شرکت
ماشــینابزار آمریکایــی[در بررســی طر حهــا بــه مــا
کمک کرد و اصالحاتی اساسی انجام داد و مهمتر
اینکــه هرآنچــه را که ما برای طراحی و ســاخت آن
ماشینآالت نیاز داشتیم به ما آموخت».
حتــی در مــواردی کــه مشــتریان  OEMیا ODM
آنها اقدامات احتیاطی خاصی برای جلوگیری از
انتشار فناوری انجام دادهاند ،مهندسین تایوانی
تســلیم نشــدهاند .معــاون یکــی از تولیدکننــدگان
برجســته ماشــینابزار اشــاره میکنــد« :مشــتری
ژاپنــی مــا تنهــا طــرح دســتگاهها را بــه مــا نشــان
مــیداد و از مــا میخواســت براســاس آن تولیــد
کنیــم .مدیــران آن بســیار محتــاط بودنــد کــه
در طــول همــکاری ،اطالعــات تکنیکــی کار را لــو
ندهنــد .بــا این حــال ،ما بــه دنبال فرصتــی برای
نزدیــک شــدن بــه مهندســان آنهــا در کارخانــه
هســتیم .مادامــی کــه آنهــا ندانند که مــا همکار
تولیــدی آنهــا بودهایــم ،بــه تمــام ســواالت مــن
پاســخ میدهند .ما همین راهبرد را برای مشتری
آلمانی خود نیز داشتیم».
شــرکتهای ماشــینابزار تایــوان بــا ورود بــه
قراردادهای  OEMیا  ODMبا شــرکتهای پیشرو
خارجی ،میتوانند فناوریهای موردنیاز را تأمین
کنند و شکاف میان خود و پیشروها را از بین ببرند.
با این حال ،راهبردهای یادگیری تهاجمی آنها،
نگرانــی شــرکای خارجی را در مــورد پرورش رقبای
جدیــد افزایــش داده و منجــر به کاهــش همکاری
بینالمللــی در ایــن صنعــت میشــود .افــزون بــر

ایــن ،شــرکتهای خارجــی اغلــب ســعی دارند که
برتــری اقتصــادی و فناورانــه خود را حفــظ کنند،
از ایــن رو از پذیــرش درخواســت شــرکای تایوانــی
امتنــاع میکننــد .حتــی در مــواردی کــه چنیــن
توافقنامههایــی محقــق میشــود ،دســتاوردهای
مالی یا فناورانه شــرکتهای تایوانی کاهش یافته
اســت؛ بنابراین ،چنین همکاریهای بینالمللی
بیــن شــرکتهای ماشــینابزار اغلــب بــه راحتی با
تغییر شرایط فنی یا بازاری ،خاتمه مییابد.
 6جمعبندی
قلــب فرآینــد ارتقــای صنعتی و همپایــی تایوان و
دیگر کشــورهای شــرق آســیا در طــول دوره پس از
جنــگ ،بــر چند مفهوم اســتوار اســت کــه عبارتند
از یادگیــری ،کســب ،پذیــرش ،کاربــرد و نــوآوری
مجــدد فناوریهایــی که در کشــورهای پیشــرفته
توســعه یافته اســت .برخــاف دیــدگاه عمومی که
ارتقــای صنعتی متأخرین را وابســته به کانالهای
یادگیــری رســمی ماننــد مکانیزمهــای وابســته
بــه شــرکتهای چندملیتــی یــا وابســته بــه دولت
میداند ،شواهد نشان میدهد که ارتقای صنایع
ماشینابزار تایوان ،وابسته به ایجاد و بهرهبرداری
از ســازوکارهای یادگیــری غیررســمی بهوســیله
شرکتهای محلی است.
درســت همانطــور کــه ایجــاد ظرفیــت فناورانــه
در حــوزه ماشــینابزار ،بهطورکلــی بــا یادگیــری
تدریجــی در کارگاه توصیف میشــود ،شــرکتهای
ماشــینابزار تایــوان نیــز شایســتگیهای فناورانــه
خود را به تدریج از طریق یادگیری مداوم در مسیر
تولیــد و تقلیــد افزایــش دادهانــد و خوشــهبندی
صنعتی موجب تســهیل این فرآیند یادگیری شده
است .مزایای تولید در این خوشه ،تولیدکنندگان
ماشینابزار تایوان را قادر به افزایش فروش در بازار
جهانی ساخته و فرصتهای فراوانی را برای تمرین
یادگیــری حیــن تولیــد برای آنهــا فراهــم میکند.
محیط نهادی این خوشــه همچنین سازوکارهای
مختلــف یادگیــری غیررســمی درونخوشــهای را
در اختیــار شــرکتها قــرار میدهــد و شــرکتها را
قــادر به بهرهبــرداری از دانــش محلی و فراشــرکتی
میکند .در ُبعد عمودی ،شــرکتهای ماشینابزار
قادر به اســتفاده از ورودیهای دانشــی و دریافت
بازخــورد از شــرکای تولیدی محلــی مرتبط با خود
هستند .از منظر افقی نیز ،شرکتهای ماشینابزار
تایــوان بــه لطــف شــرکای تولیدی محلــی خود که
کانالهایی مخفی را برای دسترسی به محصوالت
و فناوریهــای رقبای خود ارائه میدهند ،قادر به
یادگیــری تعاملی غیرمســتقیم هســتند .بــه دلیل
وجود چنین ســازوکارهای اشترا ک دانش محلی،

شایســتگیهای بهبودیافته هر شــرکت به دیگران
نیز منتقل شــده و بهوسیله آنها آموخته میشود
و این منجر به بهبود هماهنگ تمامی شرکتهای
درون خوشه میشود.
بــا ایــن وجــود ،مهمتریــن نــوع دانــش موردنیــاز
شرکتهای متأخر تایوان برای ارتقای فناوری ،به
ندرت به صورت محلی و در درون این کشور تولید
شده است ،بلکه از خارج از کشور وارد میشود .در
مورد صنایع ماشینابزار تایوان ،ایجاد کانالهای
رســمی بــرای دســتیابی بــه جریانهــای فناورانــه
همواره دشــوار بوده است .ظرفیت محدود SME
های محلی برای انتقال فناوری از تأمینکنندگان
خارجی ،یا مشــکالت مرتبط با مذا کرات همکاری
که ناشی از تضاد منافع فنی یا اقتصادی آنهاست،
از دالیل این دشــواری اســت .برای غلبه بر چنین
موانعی ،شــرکتهای تایوانی مجبورند تالشهای
ســنجیده و فعاالنــهای بــرای بــه دســتیابی بــه
فنــاوری پیشــرفته خارجــی ،از طریــق کانالهــای
جایگزیــن داشــته باشــند؛ کانالهایــی کــه اغلــب
ماهیــت غیررســمی دارنــد .همانطــور کــه در این
مقالــه تشــریح شــد ،آنهــا بــا ایجــاد دسترســی به
ماشینآالت ،مهندسین و تکنسینهای همتایان
خارجــی خــود کــه از فنــاوری پیشــرفته برخــوردار
بودهانــد ،تــاش میکننــد تــا اطالعــات فرامحلــی،
از نــوع دانــش فنــی و دانــش چرایــی را بــه دســت
آورند .تولیدکنندگان کوچکتر تایوان با اســتفاده
از ســازوکارهای مختلــف یادگیــری غیررســمی
فراخوشــهای ،ماننــد یادگیــری در نمایشــگاههای
بینالمللــی ،یادگیــری از نمایندگیهــا و شــرکای
خارجــی ،موفــق بــه همپایــی و کاهــش فاصلــه
نسبت به پیشروها شدهاند.
ایــن نمونــه از دســتیابی بــه فنــاوری بهوســیله
صنایــع ماشــینابزار تایــوان ،نــه تنهــا اهمیــت
یادگیــری غیررســمی در صنایــع ســطح متوســط و
پاییــن ،بلکــه امــکان بهرهبــرداری از مکانیزمهای
یادگیــری غیررســمی بهوســیله یک خوشــه متأخر
و صعــود از نردبــان فنــاوری را نشــان میدهــد .بــا
ایــن حال ،مــن ادعــا نمیکنم کــه مســیر یادگیری
غیررســمی بــه تنهایــی بــرای توســعه پایــدار
شــرکتهای ایــن صنعــت کافــی اســت .همچنین
اهمیت کانالهای یادگیری رسمی ،مانند تحقیق
و توســعه را نادیــده نمیگیرم .برعکس ،اســتدالل
من این اســت که بــرای تداوم پیشــرفت فناورانه،
شــرکتهای ماشــینابزار تایــوان بایــد بداننــد کــه
یادگیــری غیررســمی نمیتوانــد یــک جایگزیــن
کامــل بــرای یادگیری رســمی باشــد ،بلکــه این دو
مکمــل هســتند .بهطــور خــاص ،بــا توجه بــه این
واقعیــت کــه فناوری ماشــینابزار ،در مســیر ادغام

بــا حوزههــای دانشبنیانی همچــون الکترونیک،
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،نرمافــزار و علــم
مواد اســت ،شرکتهای ماشــینابزار تایوانی برای
تداوم بهرهمندی از منابع دانش خارجی از طریق
کانالهــای غیررســمی ،نیازمنــد افزایــش ظرفیــت
جذب خود ،با افزایش سرمایهگذاریهای تحقیق
و توسعهای هستند.
صنعــت ماشــینابزار تایــوان بــرای بهبــود
قابلیتهــای تحقیــق و توســعه خــود ،نــه تنهــا
نیازمنــد تــاش شــرکتهای محلــی اســت ،بلکــه
دولــت نیــز میتواند نقــش مهمی ایفــا کند .دولت
بایــد ســازوکارهای یادگیــری غیررســمی را کــه
بهوســیله شــرکتهای محلــی مورداســتفاده قــرار
میگیــرد ،در هنــگام طراحــی اقدامــات سیاســی
بــرای ارتقــای پیشــرفت فناورانه آنها مــورد توجه
قــرار دهــد .بــه نظر میرســد کــه ســازوکار یادگیری
محلی در خوشــه ،نیــازی به حمایت دولت ندارد،
ولــی دولــت میتواند بر تســهیل ایجــاد کانالهای
دریافــت دانــش جهانــی بهوســیله شــرکتهای
ماشــینابزار تمرکــز کنــد .بــا عنایــت بــه اینکــه
شــکلگیری ارتباطات رســمی یادگیــری فراملیتی،
اغلب تحت کنترل تأمینکنندگان فناوری خارجی
اســت ،بســیار مهــم اســت کــه شــرکتهای متأخر
تایوانــی بتواننــد کانالهای یادگیری غیررســمی را
ایجاد و کشــف کنند تا بتواننــد از مرزهای فناورانه
ایجادشده بهوسیله پیشروها عبور کنند.
از منظــر دولــت ،یــک راه بــرای رســیدن بــه ایــن
هــدف ،کمــک بــه تولیدکننــدگان محلــی اســت تا
دسترســی آنها به منابع مختلف دانش پیشرفته
خارجــی گســترش یابــد .بــه عــاوه ارائــه اطالعات
بــازار و فناوری ،ترویــج روشهای بازاریابی جمعی
بهوســیله شــرکتهای محلی در بازارهای خارجی
 بــه عنــوان مثــال ،بــا ایجــاد مؤسســات بازاریابیمشــترک  -میتواند به شــرکتهای تایوانی کمک
ً
کند تا مســتقیما به کاربران پیشــرفته ماشــینابزار
دسترســی یابنــد .تبلیــغ جهانــی نمایشــگاههای
تجــاری کــه بــه میزبانــی تایــوان برگــزار میشــود
و حمایــت از حضــور شــرکتهای محلــی در
رویدادهــای مشــابه در ســایر نقــاط جهــان نیــز
شــرکتهای تایوانــی را در برقــراری ارتباطــات بــا
شــرکتهای خارجــی پیشــرفته ،تأمینکننــدگان
و کاربــران تقویــت میکنــد .عالوهبــر ایــن ،دولــت
میتوانــد برنامههایی را برای بهبــود زبان خارجی
و مهارتهای مدیریتی تولیدکنندگان محلی برای
ا کتشــاف و مدیریــت موثرتــر منابــع دانــش جهانی
اجــرا کنــد .این پیشــنهادها بــرای تقویــت صنعت
ماشــینابزار تایــوان ،به انــدازه برنامههای ســنتی
یارانه تحقیق و توسعه اهمیت دارد.
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