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)1386 تير 4-5(ششمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن 
ديدگاه كارآفرينانه بستر تحقيق و توسعه جديد جهاني

سيد محمد حسن شهشهاني
عضو هيئت علمي و رئيس مركز كارآفريني دانشگاه شيخ بهايي

Email : shahshahani@shbu.ac.ir

يني، نوآوري، سازگاري، يادگيريتحقيق و توسعه ، كارآفر: واژه هاي كليدي 

چكيده
تغيير و تحول از ويژگي هاي جهان كنوني است؛ در هيچ عصري بشر تا اين حد در فشار تغييـر و تحـول       

انـسان معاصـر   . گيـرد هاي علمي و تكنولـوژيكي مـي    اين موج تغيير، نيروي محركه خودرا از پيشرفت       . استنبوده

امـا ايـن تغييـرات بـه حـدي از        . رايطي به ناچار بايد خودرا با آن سـازگار كنـد          براي بقا و ادامه حيات در چنين ش       

در واقع جهان سريع تر از توان انطباق ما بـا       . مانداست كه فرصت چنداني براي سازگاري باقي نمي       سرعت رسيده 

نـش  خلـق دا  . در شرايط حاضر كليد بقا، رشد و سودآوري، نـوآوري و نوجـويي اسـت              . آن در حال تحول است    

ي دانش فقط بـه واسـطه     . يابي به دانش از محيط بيرون نيست      نوين، يك فرايند يادگيري ساده از ديگران يا دست        

. آيدكاركرد متقابل شديد و پيوسته اعضاي سازمان به وجود مي

انـد نـوع جديـدي از تحقيـق و توسـعه را بـه               هاي موفقي كه توانسته   اين نوشتار ضمن بيان تجربه شركت     

توانـد آينـده را   طلبانـه مـي   پردازد كه تنها ديدگاه كارآفرينانه و نه فرصـت        رند، به بررسي اين مسأ له مي      وجود آو 

.براي سازمان ها تضمين كند
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مقدمه
كنـد ، پيـشگام شـود و بـه صـورتي خـالق و         هر سازمان بايد بكوشد در صنعت يا بخشي كه فعاليت مـي           

 يعني به جاي اينكه در برابر رويداد ها از خـود واكـنش نـشان دهـد ،      نه به صورت انفعالي  ـ عمل كند ، -مبتكر  

براي تحقق اين امر ، مسئوليني موفق هستند كـه در بـارة   . بايد بكوشد بر محيط اثر بگذارد و پيوسته نوآوري كند        

 خواهد بود سازمان خود بينديشد ، ببيند كه وضع سازمان چيست و در كجا قرار دارد ، در آينده چه نوع سازماني              

و آنگاه در صدد اجراي برنامه ها و سياست هايي بر آيند تا در يك دوره زماني معقول از جايي كه قـرار داردنـد             

 ] 1. [به محل يا جاي مورد نظر برسند 

. توان صحبت از فراگيري زاينده بعمل آورد در سازماني كه افكار مسئوالن آن مملو از وقايع روزمره است ، نمي         

پيش بيني اتفاق قبل از وقوع و در نتيجه        توان انجام داد ،   بهترين كاري كه مي    ما بر روي وقايع متمركز شويم ،       اگر

 ]2. [ توانيم خالقيت را فرا گيريم اما هرگز نمي. اتخاذ عكس العمل بهينه است 

مجموعه شرايطي هستند كه در آنها ايده هاي تازه زادة  . آيد  به وجود نمي  “ نيست  “ تازه اي به يكباره از      هيچ ايدة 

 ]3. [ ديگر ايده هاي قديمي كارا نيستند 

خالقيت و نوآوري
، آن است كه عمرش به سر رسيده و اگر در مراحلـي بـه ظـاهر جـاي             ” كيفيت در حال زوال   “يا  ” كهنه“

وي ديگر كهنگي وتازگي با     از س . دهد  تازه را نيز بگيرد ، اين امر ماهيت فرتوت و در حال نابودي آنرا تغيير نمي               

توان شود ، و با اندك تسامحي ميال سنجيده نمي حگذشت زمان و دور و نزديك بودن موضوعي نسبت به زمان

:از زبان شاعر گفت كه 

  تازه آن باشد كه گردد جاودانتا زگي ربطي ندارد با زمان 

دهـد ، بلكـه    چند صباحي به بقاي خود ادامـه مـي  آيد وپديده يا موجودي نيست كه به وجود مي       ” نو“ مقصود از   

يـا   ” نـو  “چنـين  .  منحصراً پديده يا موجودي است كه ، به وجود مي آيد تـا رشـد و توسـعه يابـد                      ”نو  “ منظور از   

نه تنها آينده اي در پيش دارد و نه تنها پوياست ، بلكه در مراحلـي ، حركـت عناصـر و    ” كيفيت در حال تكامل  “

در واقع كهنه ، به ويژه در زمينـه حركـات اجتمـاعي ، در قلمـرو حيـات                   . بخشد  ي پويا را نيز  شتاب مي      پديده ها 

شود كه پويايي و نيرو زايي و شتاب بخشي خود را از دسـت داده ،              فرهنگي ، به موجودي و موضوعي اطالق مي       

وضوعي بالنده و پيشتاز است ، به همان    به نسبتي كه م   . اساساً به مانعي در راه تكامل و پيشرفت بدل گرديده است            

 ]4  [ .نسبت ، نو در مفهوم راستين كلمه است
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 ، و انعطاف پذيري در دهه هـاي        1980 و   1970 ، كيفيت در دهه هاي       1960 و   1950بعد از عصر كارايي در دهه       

. كنيم  ، اكنون در عصر نوآوري زندگي مي1990 و 1980

دوره اول توليـد ،  . ي ها در طول حيات سـازمان هـا نـشان داده شـده اسـت       تحول انواع داراي1در شكل   

دوره دوم پروژه ها ، دوره سوم كل يك سازمان ، دوره چهارم مـشتريان ، دوره پـنجم دانـش و نهايتـاً آينـده بـه                            

درحقيقت پس از دوره كيفيت و با شروع دوره انعطـاف پـذيري بـا               . شودعنوان دارايي يك مؤسسه محسوب مي     

 ]5 [ .انه دارايي ها مشتري ، دانش و آينده است نوآورركتح

 ]6[ : را چنين تعريف كرده است ” نوآوري “ جوزف ژومپتر اقتصاد دان اطريشي 

: ايجاد كسب و كار جديد با استفاده از يكي از موارد زير 

مواد يا قطعات جديد -1

 ارائه فرآيند جديد -2

 ايجاد بازار هاي جديد -3

تشكلهاي سازماني جديد  بكار گيري -4

 تبديل اين اختراع بـه يـك   -2 خلق يك ايده يا يك اختراع -1: نوآوري از دو بخش تشكيل شده است     

]7 [ .به عبارت ديگر ، نوآوري مساوي اختراع به عالوه بهره برداري است. كسب و كار يا كاربردهاي مفيد ديگر

 منحني دوره حيات دارايي ها–1شكل 
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بـه  . كننـد    را به ايده هاي قابل عرضه به بازار تبديل مـي           نوآوري فرايندي است كه كارآفرينان توسط آن فرصتها       

. فرايند نوآوري چيزي بيش از يك ايده خوب است . بخشند نها به تغييرات شتاب مي    كمك اين ابزار است كه آ     

 ]8[ . نوآوري تركيبي از بينش در ايجاد يك ايده خوب و پايمردي در پياده سازي آن ايده است 

بنگاههاي اقتصادي كوچك و بزرگ در كشورهاي صـنعتي بـدون خالقيـت مـستمر،            امروزه سازمانها و    

امروز دنياي كسب و كار و شريط و قواعد بازي رقابت مثل سابق نيست كه          . سريع و به موقع محكوم به فنا هستند       

 دهـيم و  با جمع آوري اطالعات بتوانيم قطعات يك پازل را طبق نقشه و طرح از پيش تهيه شده اي كنار هم قرار                   

سازمانهاي پيشرو و موفق بايستي پازلي را كامل كنند كه قطعـات آن بـه روش مـنظم و كنـار هـم          . به نتيجه برسيم  

قرار نمي گيرند، يعني، هر قطعه فقط در كنار يك قطعه بخصوص قرار نمي گيرد، بلكه ممكـن اسـت بـا قطعـات        

رد و هيچ كس نمي داند طرح نهايي پازل به چه هيچكس نمي داند چند قطعه در اختيار دا. ديگري نيز جفت شود

كار كردن، رقابت، پيشرفت و حتي  بقا در چنـين فـضايي در گـرو داشـتن كاركنـاني خـالق،       . شكلي خواهد شد  

 ]9 [ .توانمند و كارآفرين است تا در محيط و بستري مناسب بتوانند هر روز حرفي نو بزنند

اطالعات، دانش و يادگيري
جامعه صنعتي مبتني بر توليـد در       . در معرض تغييرات مداوم و تكامل تدريجي بوده است          جامعه همواره   

دوره بعد از جنگ جهاني ، بيش از پيش ، به جامعه خدماتي و اخيراَ به جامعه به اصطالح اطالعـاتي تبـديل شـده         

ر در كتـاب جامعـه پـس از    دراكـ .پيتر دراكر يكي از اولين دانشمنداني بود كه عالئم چنين تغييراتي پي برد         . است

كند ما در آستانه ورود به جامعه دانـش مـدار هـستيم كـه در آن منبـع اصـلي            بيان مي  1993سرمايه داري در سال     

شـود و  به عنوان تنها منبع اقتصاد تلقي مـي اقتصاد ، سرمايه يا منابع طبيعي و يا نيروي كار نيست، بلكه فقط دانش ،      

.وي دانش برخوردار است بقش اصلي را بر عهده خواهد گرفتدر اين ميان كارگري كه از نير

يـابي بـه   نـوع اول دسـت  : تقريباَ همه محققين معتقدند كه يادگيري از دو نوع فرايند تشكيل شـده اسـت           

بر مبناي فرضيه هاي موجود و نوع دوم ، نهادينـه سـازي فرضـيه هـاي     تخصص معيني براي رفع مشكالت خاص ، 

ايـن دونـوع يـادگيري بـاعنوان يـادگيري تـك حلقـه اي و                . ذاشتن فرضيه هاي قبلي است    جديدبه منظور كنار گ   

خلق دانش ، تلفيقي از كاركرد متقابل بين اين دو نوع يادگيري است كه به               . يادگيري دوحلقه اي مطرح شده اند     

 ]10 [ .دهد جاتشكيل نوعي حلقه متحرك را ميطور يك

آنچـه كـه يـك فـرد مـي توانـد           . شود ياد گرفت چيز زيادي ندارد     ادبيات يادگيري درباره آنچه كه مي       

.يادبگيرد شامل داده ها، اطالعات، دانش، ادراكات يا خردورزي است

داده هـا محـصول     . داده ها شامل نمادهايي است كه نشانگر اهـداف، حـوادث و ويژگيهـاي آنهـا اسـت                 

داده هـايي كـه پـس از پـردازش بـه      .  ابزارهامشاهدات يا توسط افراد صورت مي گيرد و يا توسط        . مشاهده است 
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بـه بيـان ديگـر اطالعـات در توصـيفها و در      . شكل قابل استقاده اي در آمده اند، اطالعات را به وجود مي آورنـد  

پاسـخ  . پاسخ به سواالتي كه با كلماتي همانند چه كسي، چه چيزي، كجا، كي و چندتا آغاز مي شود وجود دارد                

بـه بيـان ديگـر دسـتوالعملها حـاوي دانـش       . چگونه آغاز مي شود، دربرگيرنده دانش است      به سواالتي كه با كلمه    

مثال دانستن اينكه يك سيستم چگونه كار مي كند يا چگونه مي تواند آن را به                . دانش شامل مهارت است   . هستند

كنترل .  مي سازدمهارت، نگهداري و كنترل چيزها، سيستمها و حوادث را ممكن. روش دلخواه به كار وادار كرد

هـوش، توانـايي كـسب    . كردن يك چيز، يعني وادار كردن آن به كار يا رفتاري كارآمد براي هـدف مـورد نظـر        

سيستمهاي  فاقد هوش، يعني سيستمهايي كه توان يادگيري ندارند مي توانند حاوي دانش باشند، اما                . دانش است 

دراك است، يعنـي توانـايي درك كـردن و ارزيـابي     توضيحات شامل ا . نمي توانند خودشان دانش بدست آورند     

 ]11[ . نتايج دراز مدت رفتار

 هاي رقابتياستراتژي
.شوند كنند به دست كساني كه تفنگ در دست دارند به تير زده ميآنان كه با شمشير زندگي مي

بازرگـاني   اكثر شـركتهاي     كاستراتژيگيري  رشد و سودآوري ، سه هدف اقتصادي راهنماي جهت        بقا ، 

گـردد و انعكاسـي از قـصد و طريـق           است ، اين هدفها در تعريف مأموريت يك سازمان به طور صريح بيـان مـي               

شركت براي رشد دائمي و توانايي كسب سودند ، چرا كه شركتها در صورتي كـه قـادر بـه ادامـه حيـات نباشـند        

 اغلب به عنوان معياري در تصميم گيريهاي        اما. توانايي ارضاي هدفهاي گروه هاي ذي نفع را نيز نخواهد داشت            

دهد كه مديريت با تأكيد بر هدفهاي كوتـاه  گيرد ، اين امر به ويژه زماني رخ مي    مورد غفلت قرار مي    كاستراتژي

 هدفهاي بلند مـدت را فرامـوش        …مدت تحت عنوان مصلحت و يا بي توجهي به آثار بلند مدت يك تصميم و                

.كند مي

عملكرد بلند مدت تعيين كننده موفقيت      .  نيز هدف اقتصادي مهم يك سازمان است         توانايي كسب سود  

.يا شكست شركت خواهد بود 

 ]12. [  رشد شركت به ناگزير با توانايي سودآوري و بقاي آن همبستگي دارد 

رين تأثير و    رقابتي يعني هنر ايجاد يا به كار بردن برتري هايي كه باالت            استراتژيگزافه نيست اگر بگوئيم     

.  ديگري قابليت تقليد دارند استراتژيپايداري را داشته و مشكل تر از هر 

 رقابتي بيشتر بر تفاوت هاي ميان مؤسسات تأكيد دارد تا بر رسالت استراتژي عام ، استراتژيدر مقايسه با 

:پرسـد بلكه مـي  )) يد انجام داد ؟     چگونه اين وظيفه را با    : (( پرسد  براي برخورد با مسائل نمي    . هاي مشترك آنها    

)) توانيم آن را به جاي آنها و يا بهتر از آنها انجام دهيم ؟ ما چگونه مي(( 
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. توان به طور طبيعي با يكي از سه منشاء زير پي گرفت برتري هاي رقابتي را مي

 منابع برجسته ؛�

مهارتهاي برجسته ؛�

 ]13. [ موقعيت برجسته �

 هـا نيـز در حـال     اسـتراتژي حصول نيست كه در حال كوتاه شدن است ، بلكـه چرخـه عمـر                تنها چرخه عمر م   

.كوتاه شدن است 

اسـتراتژي  داشته باشـيد كـه برگرفتـه از    استراتژي كار آساني است ، اگر تنها بخواهيد استراتژيفراهم آوردن  

 كار استراتژياشد ، فراهم آوردن ولي زماني كه هدف شما پديد آوردن دگرگوني كامل صنعت ب. ديگران باشد 

.ساده اي نخواهد بود 

پنـداره هـايي   . آيا مي توانيد فراسوي فرآورده ها و خدمات تازه به پنداره هاي كسب و كار بكلي نو بينديشيد 

كه نيازهاي مشتري را به راههاي نامتعارف برآورده مي كنند؟ آيا مي توانيد به صورت غير خطي حركت كنيد؟

بدين معني كه اين نوآفريني پايه و اساس رقابـت در  . ني پنداره كسب و كار يك نوآفريدن فراسويي است   نوآفري

. داخل يك صنعت يا قلمرو كار را دگرگون مي سازد

نوآفريدن پنداره كسب و كار از اين فرض آغاز مي شود كه تنهـا راه بـراي رهـايي از فـشار بـي انـدازه                         

يد آوردن چنان الگوي كسب وكاري است كـه از آنچـه تـاكنون آمـده اسـت      رقابت، حتي به صورت موقتي، پد     

هنگامي اين نوآفريني الگوي كسب و كار بيـشترين اثـر بخـشي را    . متفاوت باشد و رقيبان سنتي را به تقال وا دارد         

.دارد كه رقيبان را در يك سرگرداني آزار دهنده قرار دهد

اين شيوه اي براي موضع گيري در برابر .  رقابتي نيستاتژينوآفريني پنداره كسب و كار منحصر به استر

انديـشه كليـدي   . اين كوششي است استوار بر پرهيز نه حمله  . رقيبان نيست، كه راهي براي جا گذاشتن آنها است        

.  نيستكچيزي كه متفاوت نباشد ، استراتژي: آن چنين است

كرد و منابعي مشابه در اختيار مانند پيروي مي هاي هاستراتژيدررقابت كامل هر كس در صنعتي ويژه از

در عـالم  . برد كه بتواند پايايي خودرا به دست آورد و نه بيشتر          بنابراين ، هر شركت به اندازه اي سود مي        . داشت  

. هاي همگرايي است اين يك پيامد گريز ناپذير استراتژي. كسب و كار اين برابر است با اقتصاد بخور و نمير 

ها ميل به آن دارند تا بر اطراف نوعي از گرايش مياني در رويه و باور هاي صنعت اَ در هر صنعتي ، استراتژيتقريب

البته تقليد كار بدي . شود شوند زيرا دستورالعمل موفقيت كور كورانه تقليد مي ها همگرا مياستراتژي. گردآيند 

. دست پيدا كنيم ه تفاوت در استراتژينيست تا جايي كه در ديگر قلمرو هاي كسب و كار خود ب



�

 ، گرايش به آن دارد كه حاشية سود همگرا در حد ميانگين به نسبت پائين را فـراهم                 همگرايي استراتژي 

بدون نوآفريني ريشه اي ، يك شركت كوهي از منابع را هزينه خواهد كرد تا به كـاهي از تفـاوت دسـت             . آورد  

 ]14[ . پيداكند 

يك شركت برتر بايد فرهنگي را توسـعه       . ر امروز ، ضرورتاَ شركتهاي كامياب فردا نيستند         شركتهاي برت 

تحول سريع صفت مشخصة شركتهاي برتـر  . شود دهد كه به نوآوري و سازگاري با تغييرات محيطي رهنمون مي         

 ]15. [ است 

صنعت شما دارد ، آيـا      گويد كه آگاهي زيادي در مورد       هنگامي كه يك شركت مشاوره اي به شما مي        

ما شمارا دچار همـان روشـهاي سـنتي خـواهيم كـرد كـه               : گويد  به راستي به اين مفهوم نيست كه در حقيقت مي         

 ]11. [ ديگران را در صنعت شما تا كنون آلوده ايم 

كارآفريني
يـد قـدرت   بـراي نيـل بـه ايـن مقـصود شـركت هـا با       . شركتها بايد توانايي نوآوري خودرا ارتقا بخـشند    

گيرد ، نوآوري قابليتي است كه از بـسياري از افـراد سـر    ايده ها از افراد نشات مي    . خالقيت اعضاي خودرا بيابند     

شود كه افراد در مورد وظايف خود و حيات پروژه اقتصادي احـساس  اين قابليت زماني به كار گرفته مي . زند  مي

عـدم تعهـد نتيجـه مـستقيم سـوء          . تهاي خود به نحوي اسـتفاده كننـد         تعهد كنند و اين توان را داشته باشند از قابلي         

شود كه اعضاي يك پروژه اقتصادي در بيشترين ميزان تعهد هنگامي ايجاد مي. مديريت است ، نه فقدان استعداد 

. تعيين اهداف و برنامه هاي آن نهاد نقشي به عهده دارند 

دهند كه در نظر ديگران وضعيتي بغرنج يا آشفته  ميكارآفرينان كساني هستند كه فرصتهايي را تشخيص

.كند جلوه مي

تصوير كاملي . گرچه بطور قطع يكي از وجوه مهم آن است . كارآفريني چيزي بيش از ايجاد كار است 

خصوصياتي همچون جستجوبه دنبال فرصتها ، بـه جـان خريـدن خطـرات و اصـرار      . دهد از كارآفرينان ارائه نمي  

.كـشند  دهند كه كارآفرينـان را بـه تـصوير مـي    ستن ايده ها در مجموع ديدگاه خاصي را تشكيل مي  درتحقق پيو 

 ]8[

يك كارآفرين فرصتهايي را تـصور   .توانايي در به كارگيري عوامل توليد از ويژگيهاي كارآفرينان است         

. آنها توجهي نمي كننددر مي آورد كه ساير مديران اجرايي شركت ها هم آنها را مي بينند ولي به

اصوال يك كارآفرين نيازي جديد مي بيند و سپس نيروي انساني، مواد و سرمايه الزم بـراي تـامين ايـن                    

)258 صفحه -مديريت استونر.(نياز فراهم مي آورد



	

جدول زماني پديد آوردن ، در مقياس هفته ها . كنند را با جيب خالي آغاز مينو آفرينان اغلب كار خود

مشتريان در شمار همكاران هستند و در يـك چرخـه بـي پايـان از آزمـايش ،                 . شود  ، و نه سالها  اندازه گيري مي       

انحـصار يـا   هدف پديد آوردن يك امتياز و حق   . سازگارسازي ، آزمايش ، سازگارسازي و بازخورد قرار دارند          

در ايـن تـالش نوآفرينـان احتمـال دارد     . يك تالش اعالم بازرگاني تازه نيست ، كسب و كار به كلي تازه اسـت     

آنـان نـه دانـشمند نـد و نـه مـدير       . باشـند  …دانشجويان مردود دانشگاه ها يا دارندگان درجـات علمـي دكتـرا و     

نامد ، يعني افرادي كـه بـه توليـد    ن را كيمياگران تازه ميچارلز هندي آنا. بلكه آنان كارآفرينان هستند فرآورده ، 

كنند بلكه ضد تسلط و حاكميت روش مستقر گـام  آنان ضد طبيعت مبارزه نمي. چيزي از هيچ چيز توانايي دارند   

 ]14[ . دارند برمي

 كار هـستند ،  گربر ، اختالف ميان انواع اشخاصي را كه در شركت هاي تجاري معاصر مشغول به        . مايكل اي   

: اين اشخاص عبارتد از . كند مشخص مي

اين شخص ، فردي داراي بينش اسـت كـه      . كند  كند كه بدون او كار مي      كارآفرين تجارتي را ابداع مي    �

ديدگاه گسترده اي كـه پـيش   . سازد گيري ، منحصر به فرد ميتجارتي را با آكندن آن از هدفمندي و جهت    

 آنها قادر  به پيش بيني تغييرات و نياز هاي بازار و فعاليت در سرمايه گذاري رويروي كارآفرين است ، اورا

. سازد مي 

ثر ، و نيز از طريق تعامـل بـا كارمنـدان     مدير ، از طريق كارمندان و با توسعه و پياده سازي سيستم هاي مؤ             �

مـدير  . كنـد   ورد نظر خود دست پيدا مـي      براي باال بردن اعتماد به نفس و توانايي توليد نتايج بهتر ، به نتايج م              

تواند بينش فرد كارآفرين را از طريق برنامه ريزي ، پياده سازي و تحليل ، عينيت بخشد مي

. كنـد   تكنسين ، وظايف مشخص را طبق استاندارد ها و سيستم هاي تعيين شده ، از سوي مدير اجـرا مـي                    �

رسـاند ، بلكـه ورودي هـايي    تنها كار ها را به انجـام مـي  تكنسين ، كه در تجارت مورد نظر بهترين است ، نه         

. آورد تا اين سيستم ها و استاندارد ها را بهبود بخشد براي افراد سرپرست فراهم مي

كننـد بلكـه    درك اين تعاريف مهم است ، زيرا گربر معتقد است اكثر شركت هاي تجاري كوچك كار نمي                

 بيا ن ديگر ، او معتقـد اسـت كـه مالكـان شـركت هـاي كوچـك كنـوني         به. كنند مالكان آنها هستند كه كار مي     

از اين رو ، .كنند كه براي خود ايجاد كرده اند ، نه براي ايجاد يك شركت تجاري    سخت روي زمينه اي كار مي     

. زيرا مالك آن بيشتر ، شخصيت تكنـسين دارد تـا كـارآفرين    . انجامند اكثر شركت هاي كوچك به شكست مي    

كنـد و سـر انجـام ،        كاركردن به عنوان تكنسين ، پاداش بسيار كمي براي آن همه تالش خود دريافت مي              فرد در   

 ]8[ . شركت محكوم به شكست است 






انواع مديريت 

در طبقه بنـدي انـواع   . گيرد سه نوع اصلي مديريت سنتي از تلقي نسبت به زمان و نسبت به تغيير مايه مي            

مان ، متغير بسيار مهمي است ، زيرا كه خود بـه سـه مقولـه بـسيار شـناخته شـده تقـسيم          مختلف مديريت سنتي ، ز    

 ]11[ .  اما نوع چهارمياز مديريت وجود دارد كه بستگي به زمان دارد.گذشته ، حال و آينده : شود مي

مديريت گذشته گرا 
قبـول و رضـايت ايـن نـوع         آنچـه كـه مـورد       . مديريت گذشته گرا از وضع حال و آينده ناخرسند است           

بنابراين اين نوع از مديريت وضعيت معيني از گذشته . باشد ، وضعيتي است كه در گذشته بوده است مديريت مي

كوشد وضع را به حالت قبل از بـروز مـسئله         گيرد و در برخورد با مسائل مي      را به عنوان هدف مطلوب در نظر مي       

اين نوع برخورد در برخي موارد از جمله در درمان بيماري . ره نسبي است اين فرايند در واقع نوعي چا. برگرداند 

. ها كارآمد و مؤثر است 

مديريت حال گرا
هدف حال گرايان پيشگيري . برخالف مديران گذشته گرا ، مديران حال گرا از وضع موجود راضي اند 

دهـد  ت و اين كار را هم فقط وقتي انجام مي    در اين حالت اگر عملي هم انجام دهد در حداقل اس          . از تغيير است    

تنها سازمانهايي كه بقايشان ربطـي بـه        .كه يك عامل خارجي ايجاب كند و نه بر اساس برنامه از پيش تعيين شده                

توانند با مديريت عملكردشان ندارد و در حقيقت بقاي آنها مستقل از چگونگي خدمات و توليدات آنهاست ، مي

آنها به اقتدار مافوق هاي خود وابسته انـد و نـه بـه رضـايت مـصرف كننـدگان خـدمات و                       . د  حال گرا زنده بمانن   

. در واقع يارانه بگيرند شود ،سود اين سازمانها از محل درآمد هاي عمومي تأمين و تضمين مي.محصوالت خود 

مديريت آينده گرا
 باورشان اين است كه آينده وضعيتي       آينده گرايان هر تصوري كه نسبت به گذشته و حال داشته باشند ،            

كوشند تـا آينـده   به اين معني كه كي. شوند كنند و آماده ميمديران آينده گرا پيش بيني مي . بهتر خواهد داشت    

كنند و باالخره برنامه اي بـراي گـذر   خواهند به آنها برسند تعيين مي آن گاه اهدافي را كه مي     . را پيش بيني كنند     

برنامه آنها بر پايه حداقل كردن تهديـدات پـيش بينـي            . كنند   رسيدن به وضع مطلوب تنظيم مي      از وضع موجود و   

. شود شده و حداكثر كردن فرصتهاي پيش بيني شده سمت گيري مي

كنند و بنابر ايـن عـدم   مديران آينده گرا ، سازمان هاي خودرا مهياي واكنش سريع نسبت به تغييرات مي      

شود ، توان پيش بينـي آينـده گرايـان    هرقدر شتاب تغييرات محيطي بسشتر مي. گيرند ميتمركز سازماني را پيش  

. كند كاهش پيدا مي



��

مديريت آينده ساز
دهد و نه آنچه كه دهد ، نتيجه اقداماتي است كه خود انجام ميبيشتر اتفاقاتي كه براي يك بنگاه رخ مي

ايـن نـوع   . و برنامه ريزي بايد آفريدن هر چه بيـشتر آينـده باشـد            بنابراين هدف مديريت    . دهند  براي او انجام مي   

انديشد كه زمان براي ما چه خوبي ها و بـدي هـايي   داند و به اين نميمديريت خوبي و بدي را تابعي از زمان نمي    

يم و كنـ يكنيم ، سرنوشت ما بيشتر در گرو كارهايي است كه مانديشد كه ما با زمان چه ميدارد ، بلكه به اين مي 

 ]11 [ .رودنه وقايعي كه بر ما مي

تحقيق و توسعه
.شركت ها با ايجاد واحد هاي تحقيق و توسعه در صدد ايجاد نوآوري هستند

 ]17 [  ).2شكل (است از تحقيق، توسعه و تجاري كردن الگوي سنتي تحقيق و توسعه عبارت

 الگوي سنتي تحقيق و توسعه–2شكل 

 مرحلـه اساسـي     5مراحل نوآوري شـامل     . ند نوآوري يا تحقيق و توسعه را به شكل ديگري نيز نشان داده اند               فراي

 تجـاري كـردن     -5 آزمايش و    -4 انتخاب و توسعه ايده      -3 بررسي و ارزيابي ايده      -2 شكل دادن ايده     -1: است  

 ]18[ ) 3شكل . (محصول

 مراحل فرايند نوآوري-3شكل 

در تمام طول تاريخ بشر منشأ كاميابي دستيابي بـه منـابع طبيعـي    . يه هاي قديم كاميابي فرو ريخته است   پا

 عصر صنايع انـسان     اين عصر، . مانند طال و نفت بوده است ناگهان ورق برگشته و دانش به جاي آنها نشسته است                 

 مالـك چيـز هـاي ملمـوس         د تـرين مـرد دنيـا،      بيل گيتس ، ثروتمن   . ساخته بر پايه دانايي و تواناييهاي مغزي است         

تحقيق توسعه تجاري كردن

ايدهبررسيتوسعهآزمايشتجاري كردن



��

ايـن نخـستين بـار    . نه فعايت صنعتي ديگر و نه ارتش و سپاهينه كارخانه ،نه نفت ،  نه طال ،    نه زمين دارد ،    -نيست

.  ]19[ در تاريخ بشر است كه ثروتمندترين مرد دنيا فقط دانش دارد و بس

بلكـه بايـد كـشف و اختـراع         وري اتفاقي نيـستند ،    هاي دگرگون ساز ام   آوري دانش و ظهور فن    پيشرفت

فرآينـد ابتكـار و   . استعداد انساني در سراسر جهان به تساوي تقسيم شده اسـت ولـي ابتكـار و خالقيـت نـه     . شوند  

خالقيت به چيزي بيشتر از اشخاص زرنگ با ضريب هوشي باال نياز دارد

شوند كه در محيطي مناسب     ا وقتي متجلي مي   گويد چهار ويژگي در ذات انسان وجود دارد ، ام         تارو مي 

:با عوامل ديگر بياميزند

.اند و چه چيزي پشت تپه ها و بلندي هاي بعدي است از خود پرسيدن كه چرااشيا چنين و چنان–كنجكاوي 

. دل و جرأت رفتن به جايي كه كسي نرفته باشد –عطش اكتشاف 

. كسب دانش از ديگران –عشق آموختن 

 به كارگيري دانش جديد براي ساختن چيزي نو و متفاوت –گي شوق سازند

. آوري نيـست  مخارج تحقيق و توسعه چه براي كشور ها و چه براي شركتها به معنـاي پيـشگامي در فـن                   

بينـيم كـه   آوري ارزيـابي كنـيم مـي      كند اما اگـر جايگـاه او را در فـن          اروپا خيلي در راه تحقيق وتوسعه خرج مي       

شود كه بعد از ايـن مخـارج ،   نتيجه وقتي حاصل مي.وسعه اش نتيجه مورد انتظار را نداده است         مخارج تحقيق و ت   

. ]19. [ آوريهاي كشف شده جديد به رگهاي اقتصاد تزريق شوندفن

در شركت هايي كـه در حـال حاضـر داراي شـيوه مناسـب مـديريت هـستند شـاهد روحيـه همكـاري ،                          

در اين شركت ها، مديران با . ن عمومي و مديران دايره تحقيق و توسعه هستيممشاركت و اعتماد متقابل بين مديرا 

زماني كه بايد انجام شود، علت انجام دادن تحقيق و مقـدار هزينـه اي              مشاركت در برنامه ها در مورد نوع تحقيق،       

 در باره ايـن مـوارد   دهند و سر انجاماين مسائل را مورد ارزيابي قرار مي .كنندكه بايد به مصرف رسد، بررسي مي      

الويت ها، هزينه ها، منافع، خطرها و پـاداش هـاي حاصـل از فعاليـت هـاي        . گيرند  تصميم مي ) پس از اتفاق نظر   (

شركت .كنندگيرد و افراد در اين باره آشكارا ابراز نظر مي        تحقيق و توسعه به صورتي آشكار مورد بحث قرار مي         

حقيق و توسعه را به گونه اي سازماندهي نمايند كه اين واحد ها از انزوا     كوشند فعاليت هاي دايره ت    هاي موفق مي  

و جدا شدن از بقيه شركت در آيد، بين مديران اين دايره و ساير مديران شركت روحيه همكاري و مـشاركت بـه       

مان هـاي سـاز  از طريق مبادله تجربـه هـا و اطالعـات برنامـه هـا و تـصميمات و فعاليـت       . وجود آيد و تقويت شود  

واحـد هـاي   . در صنايع و شركت هاي مختلف بودجه دايره تحقيق و توسعه بـسيار متفـاوت اسـت     .يكپارچه گردد 

 تحقيق و توسعه در درون سازمان انجام شود كه در چنين حالتي      -1: تحقيق و توسعه داراي دو شكل اصلي است         
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د با پژوهشگران، سازمان هاي خصوصي يـا   بستن قراردا-2. سازمان دايره اي به نام تحقيق و توسعه خواهد داشت     

. ]1. [ مستقل براي تحقيق در باره محصولي خاص

نوع سومي از تحقيق و توسعه در شرايط حاضر در سازمان ها در حال پيـاده سـازي اسـت كـه سـازمانها                         

را بـراي  دهند و اين مؤسسات تحقيق و توسعه پيشرفت هاي انجـام شـده   موارد تحقيق و توسعه را به مؤسسات مي   

)4شگل(. ]21[ . دهندپردازش بيشتر به استفاده كنندگان مي

شكل هاي زير توليد ناخالص داخلي و همچنين هزينه هاي تحقيق و توسعه را در كشور هاي توسعه يافته و كشور 

. ]22[ ) 5شكل . ( هاي در حال توسعه مقايسه ميكند

 توليد ناخالص – ب 5 شكل خقيق و توسعه                   مبالغ مصرف شده براي ت- الف5         شكل 

داخلي

 انواع روش هاي تحقيق و توسعه–4شكل 
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شكل هاي زير جمعيت كل و همچنين تعداد محققين ر ا در كشور هاي توسعه يافته و كشور هاي در حال توسعه            

. ]22[ ) 6شكل . ( مقايسه ميكند

 نسبت جمعيت در – ب 6                                    شكل  تعداد محققين           – الف 6                  شكل 

كشورها 

با توجـه بـه مـوارد فـوق مـشخص اسـت كـه بهتـرين روش بـراي موفـق بـودن و رشـد بايـد برخـوردي                      

توان به اين صورت مطرح كرد كه بايستي ابتدا ماموريت مشخص شود كارآفرينانه داشته باشيم اين موضوع را مي

)4شكل  ( . مورد بررسي قرار گيرد داخلي و خارجيو سپس عوامل

 مديريت استراتژيك با ديدگاه كارآفرينانه-4شكل 

.دهد امكان وجود رقباي هم تراز را افزايش مي5در صورتي كه برخورد فرصت طلبانه مانند شكل 

اهداف 
بلندمدت

تعيين 
مأموريت

تعيين 
استراتژي

اهداف
كوتاه مدت

تخصيص 
منابع

كنترل

بررسي
عوامل خارجي

بررسي
عوامل داخلي
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نه مديريت استراتژيك با ديدگاه فرصت طلبا-5شكل 

.كنندشركت هاي برتر امروز مانند مايكروسافت عمدتاً از روش كارآفرينانه استفاده مي

اهداف 
بلندمدت

تعيين 
مأموريت

تعيين 
استراتژي

اهداف
كوتاه مدت

تخصيص 
منابع

كنترل

بررسي
رجيعوامل خا

بررسي
عوامل داخلي
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