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سعيد صمدي

مقدمه
و  اساسى  عاملى  امروز، خالقيت  دنياى  در 
شناخته شده در ماندگارى و حيات بلندمدت 
يك سازمان محسوب مى شود. خالقيت متمايز 
كننده يك مؤسسه يا سازمان از ديگر سازمان ها 
است. اگر رازى در خصوص بقا و پايدارى يك 
مؤسسه وجود داشته باشد، در شناخت و درك 

با  نوآورى  و  تغيير  ميان  رابطه  از  آن مؤسسه 
طول عمر و بقاى مؤسسات نهفته است [1]." 
نوآورى يك فرايند بى باكانه است، وضع موجود 
وضع  حاميان  و  حافظان  مى كند،  دگرگون  را 
...، با توفيقات امروز  موجود را كنار مى گذارد 

تداخل و تزاحم دارد"[2].
نوآورى را مى توان اسم رمز و قاعدة بازى در 

دنياى كسب و كار دانست. به عنوان يك قاعده 
الهام مى گيرد،  از قانون پارتو  انگشتى كه  سر 
 20 به  صنعت  يك  سود  و  منافع  درصد   80
آن  در  فعال  سازمان هاى  و  مؤسسات  درصد 
صنعت تعلق دارد. در بسيارى از سازمان هاى 
سلسله  معموأل  شده،  تثبيت  و  سابقه  با 
مراتبى وجود دارد كه در برابر تغييرات عمده 
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چكيده
مؤسسات و بنگاه هاى كوچك و بزرگ اقتصادى معموالً در شرايط كسب و كار پيچيده، پر تالطم و ناپايدار فعاليت مى كنند. به دليل 
پيشرفت هاى فناورى، جهان با سرعتى غير قابل پيش بينى در حال تغيير است. براى بيشتر كسب و كارها، توانايى پايش، شناسايى و 
تسلط بر فناورى ها و توانمندى هاى فناورانه امرى ضرورى است.  فناورى و نوآورى در تركيب با سرمايه و استعدادهاى انسانى مى توانند 
در شرايط بحران هاى اقتصادى به مثابه موتور رشد و توسعه  مؤسسات عمل نمايند. در اين مقاله، اهميت مديريت خالقيت و نوآورى و 
ديده بانى فناورى براى سازمان ها در شرايط كارى متالطم و ناپايدار مورد بررسى قرار گرفته و نشان داده مى شود كه برندگان آنهايى 
خواهند بود كه بتوانند هر چه بيشتر با ابزارهاى فناورى و نوآورى راه هايى براى افزايش بهره ورى و توان رقابتى بيابند. در اين مقاله 
تأكيد مى شود كه نوآورى در دنياى امروز يك كار گروهى است و مديريت موفق گروه هاى نوآورى، يك هنر است. مديران نمى توانند 
خالقيت را سفارش دهند بلكه تنها بايد محيطى براى رشد و بروز خالقيت فراهم سازند. اولين گام مهم و اساسى به سوى نوآورى، 
باز بودن يك سازمان در برابر ايده ها و مفاهيم جديد است. در نتيجه در اين مقاله بر اهميت فرهنگ سازمانى و ضرورت باز بودن آن 
و راه هاى دستيابى به اين هدف با اشاره به چند نمونه از تجربيات جهانى  تأكيد خاصى شده است. پايش مدام تغييرات فناورى ها يا 
ديده بانى فناورى يك فعاليت مهم كسب و كار است كه مى تواند به عنوان سامانه هشدار و اعالم خطر عمل كند. شناسايى سريع و به 
موقع فناورى هاى نو ظهور به يك سازمان فرصت زمانى الزم براى آمادگى و يا حتى جذب و به دست آوردن اين فناورى ها را قبل از 
آن كه تأثير منفى بر كسب و كار مؤسسه بگذارند، مى دهد. در اين مقاله تأكيد مى شود كه سازمان ها بايد از طريق به كارگيرى درست 
فرايند ديده بانى فناورى به دقت روند تغييرات در حوزه هاى فناورى كه مى تواند بر كسب و كار آنها تأثير بگذارد را زير نظر بگيرند. به 
طور كلى در اين مقاله نتيجه گيرى شده است كه ايجاد و توسعه محيطى كه پرورش دهنده خالقيت و نوآورى باشد، يك گام مهم در 
تضمين بقاى بلندمدت سازمان ها و مؤسسات در شرايط كارى ناپايدار است. عدم انجام اين كار مى تواند به معناى مرگ مؤسسه باشد.
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مقاومت مى كند. در نتيجه با شروع جايگزينى 
فناورى هاى نو و بعضاً دگرگون ساز، مؤسسات 
پايبند به فناورى هاى قديمى تر به تدريج دچار 
اين  كه  مى شوند  اقتصادى  مشكالت  و  ضعف 
موضوع حتى ممكن است نهايتاً به فروپاشى و 
مرگ مؤسسه بيانجامد [3]. براى سازمان هايى 
كه به لحاظ كسب و كار در شرايطى ناپايدار قرار 
دارند، ايجاد محيطى براى پروراندن خالقيت و 
نوآورى به منزله  اقدامى مهم در تضمين حيات 
بلندمدت مؤسسه تلقى مى شود. تجربه، مهارت 
موفقيت آميز  پاسخ  الزامات  از  آينده نگرى  و 
تغيير  حال  در  مدام  كار  و  كسب  دنياى  به 
اين  ديگر،  سوى  از  مى شوند.  محسوب  امروز 
توانمندى ها در "سرمايه فكرى و معنوى " يك 
خود  فكرى،  سرمايه  است[4].  نهفته  مؤسسه 
شامل عنصر منابع انسانى و دارايى هاى فكرى 
در  شاغل  افراد  انسانى،  منابع  است.  سازمان 
سازمان هستند. دارايى هاى فكرى سازمانى به 
فناورى ها،  اختراعات،  ايده ها،  مجموع  صورت 
اطالعات،  طرح ها،  نرم افزارها،  عمومى،  دانش 
انتشارات  و  خالقيت ها  فرايندها،  مهارت ها، 
را  تعريف مى شود. سرمايه فكرى  آن سازمان 
كه  كرد  تعبير  دانشى  به  سادگى  به  مى توان 

قابل تبديل به سود و ثروت باشد.
و  كوچك  مؤسسات  كار  و  كسب  محيط 
تالطم  و  ناپايدارى  معرض  در  همواره  بزرگ 
مؤسسات  روى  مقاله  اين  تمركز  است. 
در  اينكه  ويژه  به  است.  كوچك تر  كارآفرين 
در  بالقوه  (يا  نوين  فناورى هاى  ظهور  هنگام 
حال ظهور) اين مؤسسات كوچك چگونه بايد 
براى كسب  فناورى  تشخيص دهند كه كدام 
بخش  در  است.  ارزشمند  آنها  محورى  كار  و 

بعدى و اصلى مقاله، اهميت مديريت نوآورى و 
خالقيت و ديده بانى فناورى براى سازمان هايى 
ناپايدار قرار دارند و رابطه  بين  كه در محيط 

آنها مورد بحث قرار مى گيرد.

مسأله پژوهش 
براى  ترويجى  و  انگيزشى  اقدامات  امروزه 
خالقيت و نوآورى در برخى از سازمان ها انجام 
نظير  درستى  فعاليت هاى  هرچند  مى پذيرد. 
تصميم گيرى ها،  در  كاركنان  دادن  مشاركت 
وضع  خالق،  كاركنان  گماشتن  يا  استخدام 
گرفتن  و  كارها  انجام  براى  معيارهايى 
انجام  سازمان ها  قبيل  اين  در  منظم  بازخورد 
از  نوآورى  و  خالقيت  مقوله  اما  باشد  گرفته 
طرق ديگرى آسيب ديده و يا از آن ممانعت 
سازمانى  فرهنگ  مثال  عنوان  به  مى شود. 
و  گسترش  در  كننده  تعيين  عاملى  مى تواند 
رخداد خالقيت و نوآورى در يك سازمان باشد. 
و  از يك سو  فرهنگ سازمانى حاكم  كه  چرا 
تقاضا براى خالقيت و نوآورى از سوي ديگر، 
و  متناقض  وضعيت  يك  به  را  سازمان  اغلب 

چالش برانگيز مى رسانند. 
ديده بانى  براى  مشخص  فرايندهاى  فقدان 
و پايش فناورى هاى در حال ظهور نيز معموالً 
تضعيف  يا  زوال  موجب  ناپايدار  شرايط  در 
رقابتى  فضاى  در  مؤسسات  و  سازمان ها 
اين نكات مجموعه پرسش هاى ذيل  مى شود. 

را مطرح مى كند:
سازمان ها  در  نوآورى  و  خالقيت  از  منظور   -

چيست؟
- چه رابطه اى بين خالقيت، نوآورى و فرهنگ 

سازمانى وجود دارد؟ 
پشتيبان  فرهنگ  يك  مى توان  چگونه   -
خالقيت و نوآورى در سازمان به وجود آورد؟

- نقش ديده بانى فناورى چيست و كدام شكل 
سازمانى از آن مناسب تر است؟

- با ظهور فناورى هاى نوين، سازمان ها چگونه 
مناسب ترين فناورى ها را شناسايى كنند و 
تطبيق  آن  با  را  كار محورى خود  و  كسب 

دهند؟ 
هدف از اين پژوهش ضمن يافتن پاسخ به 
پرسش هاى فوق، بررسى و معرفى مؤلفه هاى 

شكل 1- مؤلفه هاى اصلى موفقيت سازمان ها در شرايط ناپايدار
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در  نوآورى  و  خالقيت  درجه  بر  تأثيرگذار 
و  ناپايدار  كار  و  كسب  شرايط  در  سازمان ها 
مطالعات  بر  تكيه  با  آنها  بين  رابطه  تحليل 

موردى است (شكل1).

روش انجام پژوهش
در اين پژوهش يك مطالعه ادبيات مرتبط 
با موضوع با ماهيت توصيفى و با هدف تشريح 
دقيق موضوع تا حد ممكن انجام گرفته است. 
توصيف  براى  مديريتى  مراجع  و  متون  از 
نوآورى  و  خالقيت  سازمانى،  فرهنگ  مفاهيم 
شده  استفاده  سازمان ها  در  فناورى  پايش  و 
و  مديريت صحيح خالقيت  اثر  و  نقش  است. 
فناورى و پايش فناورى در موفقيت سازمان ها 
از  رقابتى  و  ناپايدار  كار  و  كسب  شرايط  در 
مطالعه ادبيات و جستجوى مثال هاى موردى 

در فضاى وب استخراج و پردازش شده است.

نوآورى و فرهنگ
متون  اغلب  رقابتى  مزيت  كسب  بحث  در 
نوآورى  در  مؤسسات  توانايى  لزوم  به  موجود 
يك  راندن  مانند  "نوآورى  مى كنند.  اشاره 
به  وگرنه  بزنيد  پا  دائم  بايد  است،  دوچرخه 
به سوى  گام  اولين  افتاد"[5].  خواهيد  پايين 
و  ايده ها  برابر  در  سازمان  بودن  باز  نوآورى، 
مفاهيم نو است. "سازمان باز" از دو منظر قابل 
شناسايى است: الف) منظر اطالعات يا ميزان 
يك  كه  داده هايى  و  اطالعات  در  آينده نگرى 
سازمان در كارهاى خود استفاده مى كند. ب) 
منظر اجرايى يا ميزان در نظر گرفتن تجارب 

گذشته در عمليات فعلى سازمان [6] و[7].
را  سازمان  هر  مى توان  موارد  بسيارى  در 

به جامعه يا نهادى تشبيه كرد كه با فرهنگ 
خاصى اداره مى شود. فرهنگ روشى است كه 
خود  مسائل  مردم  از  اجتماعى  آن  مبناى  بر 
با چالش ها و معضالت مواجه  و  را حل كرده 
كه  مردم كمك مى كند  به  فرهنگ  مى شوند. 
باشند.  داشته  شناخت  خود  اطراف  دنياى  از 
فرهنگ با فراهم كردن راه حل هاى آنى براى 
و  همگرايى  به  كمك  و  الگو  ايجاد  مسائل، 
تفاهم گروهى، زندگى را براى مردم آن جامعه 

تسهيل مى كند. 
در عين حال، فرهنگ مى تواند چشمان فرد 
را در برابر ايده هاى نو نيز ببندد [8]. فرهنگ 
اگر  رفتارهاست.  از  مجموعه اى  دهنده  انتشار 
بايد  پيدا كند،  بخواهد دوام  زندگى  از  روشى 
پيروان  بين  در  را  معينى  باورهاى  و  ارزش ها 
آن طريق ترويج دهد. الزمة طول عمر و دوام 
با  كه  است  آن  اجتماعى  منش  و  روش  هر 
آموزش پيروان خود از قرار گرفتن آنها در برابر 
جلوگيرى  متناقض  حالت هاى  و  وضعيت ها 
هر  براى  تكامل  و  تغيير  ديگر،  از سوى  كند. 
و  آيين ها  است.  ضرورى  و  مهم  جامعه اى 

هميشه  براى  نمى توانند  زندگى  روش هاى 
در  است  ممكن  كه  مالك هايى  و  شرايط 
تضاد با باورهاى پذيرفته شده باشند را ناديده 
بگيرند. با افزايش حالت ها و شواهد متناقض، 
ابتدا شك و ترديد و سپس تغيير عقيده روى 
مى دهد. تداوم بروز تضادها و غافلگيرى ها در 
زندگى  از  متفاوتى  يا  جديد  روش  به  نهايت 
منجر مى شود كه تطابق بهتر و پذيرفتنى ترى 
با محيط اطراف دارد [9]. در شكل 2 چگونگى 
مفهوم تغيير در سطوح مختلف فردى، فرهنگى 

و سازمانى توضيح داده شده است.
معمارى سازمانى كسب و كارهاى ريشه دار 
و با سابقه، عمدتاً انعكاس دهنده فناورى هاى 
معينى است كه جهت گيرى فرهنگ سازمانى 
امر  اين  است.  پايه گذارى شده  آنها  مبناى  بر 
اثر  تشخيص  و  درك  از  را  سازمان  مديريت 
بر  دگرگون ساز  و  نوين  فناورى هاى  گسترده  

كسب و كارشان منع مى كند.
مراتبى  سلسله  و  شده  تثبيت  ساختار 
به  تمايل  و  كارى  محافظه   با  همراه  سازمانى 
حفظ وضع موجود در اغلب موارد مانع از بروز 

شكل2- مفهوم تغيير در سطوح مختلف مرتبط با سازمان
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و ظهور نوآورى هاى اثربخش مى شود. به عنوان 
رايانه ها  ابر  بازار  سال ها  براى   IBM مثال، 
با  و  داشت  اختيار  در  را   (Main  Frame)
كليدى كسب  منبع  اين  از  و هوشيارى  دقت 
 IBM ،1973 درآمد، حفاظت مى كرد. در سال
 RISC نام اولين تراشه رايانه هاى شخصى به 
كاهش  دستورالعمل هاى  مجموعه  با  (رايانه 
جديدترين  با  حتى  كه  كرد  معرفى  را  يافته) 
قدرتمند  رايانه اى  تراشه   يك  هم  استانداردها 

محسوب مى شود.
موفق  مدل  تهديد  دليل  به  نوآورى  اين 
پيشين به سرعت تضعيف و به كنارى گذاشته 
شد اما شركت  هاى ديگر نظير اينتل، موتوروال، 
و  كوچك تر  رايانه هاى   AMD و  فوجيتسو 
كردند  عرضه  را  بيشترى  توانمندى هاى  با 
 Frame بازار  از  گرفتن  فاصله  با  نهايتاً  كه 
كردند.  خلق  را  جديدى  بازارهاى   Main
نزولى  سير  دچار  آن  از  پس   IBM عملكرد 
شد. سرانجام در سال 1994، تراشه  RISC به 
صورت تجارى معرفى شد، در شرايطى كه يك 
فرصت بى نظير براى پيشرفت نوآورانه عمًال از 

دست رفته بود [10].
كه  سابقه  با  شركت هاي  اينكه  نتيجه 
مى خواهند نقش رهبرى خود را حفظ كنند، 
معرض  در  كه  فناورى هايى  با  خصوص  به 
رقابت نابود كننده اى قرار دارند، بايد انتخاب ها 
و تصميم گيرى هاى دشوارى انجام دهند. براى 
تضمين سالمت و عمر بلندمدت يك مؤسسه 
گاه الزم است كه بخشى از يك كسب و كار 
فداى بخش ديگرى با فناورى جديد شود. زيرا 
چنانچه مؤسسه با مالحظه سرمايه گذارى هاى 
قبلى در فناورى هاى موجود بخواهد مانع ورود 

فرايند  شود،  نو  و  دگرگون ساز  فناورى هاى 
رقابتى بازار در هر صورت آن فرصت را تصاحب 
براى يك سازمان  بيان ديگر،  به  خواهد كرد. 
را  خود  وجود  از  قسمتى  كه  است  اين  بهتر 
به دليل  اينكه  تا  بگذارد  از كسب و كار كنار 

فضاى رقابتى، كل مؤسسه از بين برود[11].
و  تغيير  به  تمايل  فناورى هاى دگرگون ساز 
تحول اساسى در صنايع فعلى را دارند. اغلب 
اوقات تمركز دغدغه هاى يك سازمان در مورد 
آينده بر روى نوآورى هاى به اصطالح ويران گر 
از  را  سابقه  با  مؤسسه   كه مى تواند يك  است 
اين  به  اين رويكرد ممكن است  بردارد.  ميان 
جديد  محصوالت  كه  شود  منجر  احساس 
تهديد چندانى براى يك صنعت ريشه دار و با 

سابقه به حساب نمى آيند. 
تثبيت  و  سابقه  با  شركت هاي  و  مؤسسات 
استفاده  خود  محورى  شايستگى  از  كه  شده 
مى توانند  دارند،  آينده نگر  تفكرى  و  مى كنند 
مالحظه اى  قابل  راهبردى  برترى  و  مزيت  از 
شركت  نمونه،  عنوان  به  باشند.  برخوردار  نيز 
معرفى  با   (Nucor  Steell) نوكوراستيل 
 (mini-mill) اولين نمونه موفق ريز- آسياب
فوالد  صنعت  در  كار  و  كسب  مسير  توانست 
امريكا را عوض كند[17]. امريكن اير الينز، با 
كمك سيستم Sabre، در واقع استانداردى را 
براى سيستم هاى رزرو بليت بنا نهاد و معرفى 
خودروى مينى ون توسط كرايسلر، رقبايش را 

در اين عرصه حذف كرد [18].

مديريت خالقيت
مديران  كه  داشت  توجه  بايد  نخست 
نمى توانند خالقيت را سفارش دهند بلكه تنها 

بروز خالقيت  و  براى رشد  مى توانند محيطى 
برداشت  و  تمايل  هر چند   .[7] سازند  فراهم 
عموم بر اين است كه اختراع حاصل كار يك 
فرد (نظير توماس اديسون) است، اما واقعيت 
اين است كه در دنياى امروز نوآورى يك كار 

گروهى است. 
نوآورى، يك هنر  موفق گروه هاى  مديريت 
گروه  اعضاى  صحيح  تركيب  انتخاب  و  است 
يك نوع تردستى و مهارت محسوب مى شود! 
فرهنگ  ايجاد  اساسى  و  مهم  گام  اولين 
پرورش  آن  در  خالقيت  كه  است  سازمانى 
مى يابد. اين چارچوب كارى با رهبرى صحيح 
در سطح فردى آغاز مى شود. بهترين رهبران 
خود  اعمال  با  استادانه  كه  هستند  آنهايي 
بهترين سخن ها را مى گويند! در حوزه  نوآورى، 
مخالف، شكست هاى  افراد  وجود  رهبران  اين 
و  بوروكراسى  دورزدن  راه هاى  پند آموز، 
پيروزى هاى خفيف را به فال نيك مى گيرند. 
كار  نوعى  مديريت  روش  اين  وجود،  اين  با 
چالشى است، چرا كه معموالً مخالفان خود را 
مى شوند  پوشانده  شكست ها  مى كنند،  پنهان 
و پيروزى هاى كوچك به چشم مديران ارشد 

نمى آيد[10].
خالقيت  ترويج  موانع  بزرگ ترين  از  يكى 
و  سرسخت  اشخاص  وجود  نوآورى،  و 
گشودن  اثر  در  خالقيت  است.  انعطاف ناپذير 
ذهن به سوى احتماالت جديد حادث مى شود. 
مؤسسات  اغلب  در  متأسفانه  كه  حالى  در 
وضع  به  نهادن  گردن  به  تمايل  كارمندان 

موجود را دارند. 
اينكه  مورد  در  آزادانه  پرسشگرى  اجازة 
چه مى شود اگر فالن تكنيك جديد يا  فالن 
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رهاندن  براى  اجرا شود، شروعى  روش جديد 
ذهن از قالب هاى ذهنى و تصورات اوليه است. 
سطح خالقيت از فردى به فرد ديگر متفاوت 
توانمندى هاى  افزايش  براى  اين حال  با  است 
نوآورى در افراد، مى توان مراحل معينى را طى 
كرد. استانلى ميسون مخترع مشهور امريكايى 
مى گويد: " نوآورى كار بسيار ساده اى است." و 
مى افزايد: " هر كسى مى تواند خالق باشد اگر 
و در ادامه ميسون 9 نكته  ياد بگيرد چگونه" 

را براى پرورش خالقيت بر مى شمرد [13]:
را  (مسأله اى)  چيزى  چه  بدانيد  دقيقاً   -1

مى خواهيد حل كنيد.
2- از طريق گفتگو با مشتريان و يا اشخاصى 
كه كار را انجام مى دهند، پژوهش عميقى را 
مفيد  مديران چندان  با  بحث  دهيد،  انجام 

نيست.
3- از كمك متخصصان بيرونى بهره بجوييد.

تمرين  نظام مند  شكلى  به  را  مسأله  حل   -4
كنيد.

5- افكار خود را به روى كاغذ و تخته بياوريد 
و رؤيت پذير كنيد.

6- تعداد زيادى راه  حل- حتى راه حل هاى 
و  كنيد  تصور  را   – غيرمتعارف  و  مضحك 
يكى  نيستند  مناسب  كه  را  آنهايى  سپس 

يكى حذف كنيد.
7- سرگرمى هايى نظير تماشاى فيلم كه اجازه  
كار نيمه آگاهانه روى مسأله مى دهد را از 

دست ندهيد.
نگه  مرتب  و  تميز  را  خود  اطراف  فضاى   -8
و  كردن  درست  با  حال  عين  در  و  داريد 
مرتب كردن هاى غير ضرورى وقت خود را 

هدر ندهيد.

9- سرانجام بدانيد كه چه موقع، وقت حركت 
از  ناشدنى اند.  حل  مسائل  برخى  است. 
و  ارزش  با  شكست ها  برخى  ديگر  سوى 
توليد  از  قبل  اديسون  پيروزى اند.  مقدمة 
تجربه   600 روشنايى  المپ  موفقيت آميز 

شكست داشت!
يكى از راه هاى ترويج آزادى خلق ايده ها و 
مفاهيم نو، ايجاد حس امنيت در كارمندان و 
از  موردى  مطالعه  يك  در  است.  مستخدمين 
شركت زيمنس، مؤسسه اى كه به مدت 150 
سال مديريت موفقى در نوآورى داشته است، 
كاركنانش  به  مؤسسه  پايبندى  و  وفادارى 
مورد توجه قرار گرفت [14]. در شرايطى كه 
تضمين شغل مادام العمر مقدور نبود، زيمنس 
قرار  كارمندانش  مقابل  در  را  چالش هايى 
مى داد و با اين كار به طور كامل از قابليت هاى 
آنان بهره بردارى مى كرد، دانش آنها را به روز 
ارزشمند سرشار  از تجربيات  و  نگه مى داشت 
خود  كارمندان  به  زيمنس  واقع  در  مى نمود. 

قابليت استخدام اعطا مى كرد.
متنوعى  رويكردهاى  مختلف،  متون  در 

ايجاد  روش هاى  به  كه  كرد  پيدا  مى توان  را 
نوآورى  تشويق  براى  فرهنگى  چارچوب 
راه حل  به وجود  . در عين حال،  پرداخته اند 
يك  تثبيت  و  ايجاد  براى  ميان بر  يا  سريع 
نكرده اند.  اشاره اى  خالقانه  فرهنگ  و  محيط 
سيستم  حمايت  و  باور  به  نوآورى  فرايند 
فرهنگى  وجود  يعنى  است  نيازمند  سازمانى 
و  بيرون  در  را  تازه  تجارب  و  نو  ايده هاى  كه 
اين  كه  ارتقا مى بخشد. همين  مؤسسه  درون 
چارچوب فرهنگى قوام يابد، نوآورى و خالقيت 
بارور شده و نتايج مثبت كسب و كار به منصه 

ظهور خواهد رسيد.

ديده بانى فناورى
با  را  خود  مدام  بايد  موفق  سازمان هاى 
دهند  وفق  رقبا  نشدة  پيش بينى  حركت هاى 
يا  كنند  حفظ  را  خود  كار  و  كسب  منافع  تا 
محيط  آورند.  دست  به  جديدى  موفقيت هاى 
قابل  شكل  به  مى تواند  كار  و  كسب  عمومى 
و  فرايندها  محصوالت،  ورود  از  توجهى 
در  بپذيرند.  تأثير  تكاملى  يا  نو  فناورى هاى 

شكل3- روند S شكل ظهور و تكامل فناورى [9]
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يا  فناورى ها  تغييرات  مدام  پايش  نتيجه 
و  كسب  مهم  فعاليت  يك  فناورى  ديده بانى 
كار محسوب مى شود. نگاه به بيرون در مورد 
داليل  به  فناورى ها  درحوزه  جديد  تحوالت 
محدوديت هاى  الف)  دارد:  اهميت  متعددى 
و  تحقيق  فعاليت هاى  ميزان  هزينه،  و  زمان 
ب)  مى كند.  محدود  را  سازمان  يك  توسعه 
يافته  توسعه  فناورى هاى  به  محض  اتكاى 
سازمان  تدريجى  شدن  محو  موجب  داخلى 
و  پيشرفت  مزيت  از  استفاده  با  ج)  مى شود. 
ديگر،  سازمان هاى  توسط  فناورى  توسعه 
قابل  شكل  به  مى توان  را   R&D بودجه هاى 

توجهى تعديل كرد.
سال ها  مستلزم  جديد  فناورى  هر  توسعه 
بر  فناورى  ديده بانى  است.  زمان  و  وقت 
ردگيرى هوشمندانه نخستين نشانه هاى تغيير 
تا بتوان بر اساس آن  يا تحول تأكيد مى كند 
مطابق  كرد.  بهينه  را  تغيير  به  سازمان  پاسخ 
شكل 3  معموالً رابطه قدرت و زمان نشانه هاى 
 S حرف  شكل  از  محصول  توسعه  با  فناورى 

پيروى مى كند.
معموالً  (كه  اول  سيگنال  يا  نشانه 
بحث هاى  در  اغلب  است)  آنها  ضعيف ترين 
به  منجر  كه  مى گيرد  شكل  فنى  و  علمى 
يا  علمى  خاص  حوزه   سوى  به  منابع  هدايت 
فنى مى شود. بعد از آن انتشارات علمى صورت 
مى گيرد. از جنبه تاريخى اين امر معموالً يك 
صورت  تحقيقات  تكميل  از  بعد  سال  دو  يا 
مى گرفت اما با پيشرفت ارتباطات الكترونيكى 
اين تأخير زمانى شروع به كاستن نموده است. 
و  مشاركت ها  علمى،  مقاالت  دنبال  به  اغلب 
اعالم  توسعه اى  و  تحقيق  مشترك  پروژه هاى 

يا زمزمه هاى آن به گوش مى رسد. 
انجام  از  بعد  سال  چهار  يا  سه  معموالً 
منتشر  (پتنت)  اختراع  ثبت  گواهى هاى  كار 
خبرهاى  چرخه،  انتهاى  به  نزديك  مى شود. 
گوش  به  جديد  فناورى  توسعه  براى  تالش 
از  سيگنال  قوى ترين  سرانجام  و  مى رسد 
طريق كارهايى نظير معرفى محصول يا فروش 
محصول رخ مى دهد كه براى رقبا به مفهوم از 
دست دادن يا تضعيف كسب و كار خود است. 
ارزيابى و غربالگرى فناورى هاى نوين نقشى 
اساسى در فرايند جذب فناورى دارد. شركت 
و  برنامه ها  منظم  صورتى  به   3M معروف 
در  را -كه  توسعه خود  و  تحقيق  فعاليت هاى 
بازرسى  مورد  پراكنده اند-  مختلف  بخش هاى 

و بازبينى قرار مى دهد. 
و  فنى  افراد  از  تركيبى  بازرسى،  گروه هاي 
واحد  بيرون  از  هم  و  درون  از  هم  مديريتى 
اصلى  شاخص هاى  هستند.  بازرسى  مورد 
(مانند  فنى  شاخص هاى  از:  عبارتند  ارزيابى 
درگير،  انسانى  نيروى  فناورى،  كلى  استحكام 
احتمال  و  پياده سازى صنعتى  رقابتى،  عوامل 

موفقيت)، شاخص هاى تجارى (نظير پتانسيل 
و  صنعتى  پياده سازى  رقابتى،  موقعيت  مالى، 
شاخص هاى  برخى  و  بازار)  موفقيت  احتمال 
نيروى  سازمانى،  برنامه ريزى  (مانند  كلى 
ارزيابى  تكميل  براى  برنامه).  توازن  و  انسانى 
هم از گزارش ها و هم آمارهاى عددى استفاده 
مى شود. هر چند توصيه هاى حاصل از ارزيابى 
الزم االجرا نيستند ولى مديريت ارشد 3M از 
تصميم گيرى  ابزار  يك  عنوان  به  ارزيابى  اين 
به  را  مالحظه اى  قابل  وزن  و  كرده  استفاده 
نتايج و يافته هاى اين بازرسى ها مى دهد [15].

تمام  تازه،  تالش هاى  از  حمايت  منظور  به 
ايده هاى نو و برنامه هاى كوچك كه در مراحل 
اوليه توسعه در 3M هستند از فرايند بازرسى 
معاف مى شوند. معموالً مالحظات تجارى براى 
خدمات  و  محصوالت  مقابل  در  نو  ايده هاى 

موجود ضعيف و زود هنگام است. 
ايده ها  اين  به  است  ضرورى  نتيجه  در 
منابع  جذب  براى  كافى  نمو  و  رشد  امكان 
مالى در رقابت با سرمايه گذارى در محصوالت 
از  بسيارى  شود.  داده  جارى  فرايندهاى  و 

شكل 4- مراحل اصلى فرايند جذب و پايش فناورى [6]
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را  متمركزى  بودجه هاى  نيز  ديگر   مؤسسات 
نو  ايده هاى  توسعه  از  و حمايت  تشويق  براى 

اختصاص مى دهند [8].
به طور كلى، ديده بانى فناورى، فعاليتى مهم 
سامانه  عنوان  به  مى تواند  كه  است  اساسى  و 
هشدار و اعالم خطر عمل كند. شناسايى سريع 
و به موقع فناورى هاى نوظهور به يك سازمان 
حتى  يا  و  آمادگى  براى  الزم  زمانى  فرصت 
جذب و به دست آوردن اين فناورى ها را قبل 
از آن كه تأثير منفى بر كسب و كار مؤسسه 

بگذارند، مى دهد. 
به  پايش  فرايند  است  الزم  حال  عين  در 
روشى درست انجام پذيرد تا بيشترين گسترة 

ممكن از فناورى ها را در بر گيرد.
پايش  كلى  فرايند  در  اساسى  مرحله   شش 
 4 شكل  مطابق  مى توان   را  فناورى  جذب  و 

چنين معرفى كرد: 
فعلى  فناورى هاى  بازبينى  و  بازرسى  الف) 

سازمان؛
ب) شناسايى نيازهاى سازمان يا مؤسسه؛

ج) انتخاب فناورى هاى مناسب براى پايش و 
ديده بانى؛

پايش  فناورى هاى  مورد  در  اطالع رسانى  د) 
شده به افراد كليدى؛

ه) توسعه  آينده پژوهى هاى پايه؛
و) تعيين بهترين راه دست يابى به فناورى.

بديهى است به كارگيرى روش هاى درست 
به  گام  يك  را  سازمان  فناورى،  ديده بانى 
كار خود  و  تضمين عمر طوالنى  مدت كسب 

نزديك تر خواهد نمود.

بحث و نتيجه گيرى
خالقيت،  مديريت  از  صحبت  هنگام  در 
نوآورى و انعطاف پذيرى معموالً با يك تناقض 
مواجه مى شويم. در اغلب موارد موفقيت يعنى 
توانايى انجام درست كار در هر زمان با همان 
اين  موجود.  منسجم  و  يكپارچه  سرويس 
فرهنگ  و  تجربه  اثر  در  يكپارچگى  و  انسجام 
دست  به  سازمانى  يافتة  نفوذ  عميقاً  و  قوى 
عادات  كه  هستند  آنهايى  برندگان  مى آيد. 
نهادينه  ريشه دار  صورتى  به  را  خود  رسوم  و 
كرده اند. مشكل كار اينجاست كه همين عادات 
برابر  در  را  سازمان  مى تواند  كارى  فرهنگ  و 
تعبيرى،  به  بيرونى آسيب پذير سازد.  حمالت 
باشد،  مستحكم تر  رفتار  و  عادات  اين  چه  هر 
ضخيم تر  نسبت  همان  به  نيز  چشم بندها 
خواهند بود. در سوى ديگر طيف، سازمان هايى 
با انعطاف پذيرى باال، هميشه عادات جا افتاده 
و ريشه دار و يا خط مشى پايدار ندارند. يافتن 
نيست.  ساده  چندان  تناقض  اين  براي  پاسخ 
پاسخ بهينه به تركيبى از عوامل بستگى دارد. 
است:  كار  و  كسب  محيط  كليدى  عامل  يك 
آيا اين محيط نسبتاً پايدار است يا اين كه در 
تالطم و ناپايدارى به سر مى برد. در محيط هاى 
به  تغيير منجر  به  رفتارهاى مقاوم  ثبات تر،  با 
مزيت بازدهى اقتصادى مى شود، نظير موفقيت 
خودروى معروف مدل T هنرى فورد در دهه 
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شرايطى  در  موفقيت ها  همين  متأسفانه، 
افزايش  محيط  ناپايدارى  و  تالطم  درجه   كه 
را  سازمان  و  شده  شكست  به  منجر  مى يابد، 

به سطح باالترى از عدم قطعيت و رقابت سوق 
مى دهد. اين دقيقاً همان چيزى است كه هنرى 
فورد را از شناسايى و درك تحولى اساسى در 
صنعت خودرو غافل نمود و به شركت جنرال 
موتورز اجازه داد كه سهم قابل توجهى از بازار 
خودرو  مختلف  مدل هاى  از  مجموعه اى  با  را 

تصاحب كند [16]. 
كسب و كارها همواه بايد بر اهداف محورى 
مشترى  رضايت  جذب  نحوه  و  خود  "واقعى" 
اين هدف،  به  براى دست يابى  و  كنند  تمركز 
يك مؤسسه هرگز نبايد فقط به يك محصول 

يا فناورى معين پايبند باشد. 
ادامه  تضمين  براى  بايد  مؤسسه  عكس  بر 
خواهان  محورى اش،  كار  و  كسب  در  حيات 
باشد.  نوين  فناورى هاى  به كارگيرى  و  جذب 
تحوالت  تأثير  تحت  نوين  رقابتى  فضاى 
فناورى و جهانى شدن مؤسسات و سازمان ها 
است. اين امر به نوبه خود سازمان هاى امروزى 
را به سوى وضعيت فوق رقابتى با تأكيد خاص 
بر قيمت و كيفيت محصول و رضايت مشترى 
و نيز تمركز فزاينده بر نوآورى هم در محصول 
مى دهد.  سوق  فناورانه  فرايندهاى  در  هم  و 
حوزه هاى  به  بايد  مؤسسات  و  سازمان ها 
فناورانه اى كه مى تواند بر شرايط كسب و كار 
آنها تأثير بگذارد، توجه خاص و دقيقى داشته 
به معناى  اين كار مى تواند  انجام  باشند. عدم 
مرگ مؤسسه باشد. در نتيجه ايجاد شرايط و 
محيطى كه بتواند خالقيت و نوآورى را تشويق 
بقاى  تضمين  در  بلند  گامى  كند  حمايت  و 

بلندمدت مؤسسه خواهد بود.
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