نقش رویکرد نوآوری باز بر کسب هوشمندی فناوری

چکیده

یکی از مسائل مهم در کسب و کار سرعت باالی تغییرات و تحوالت در محیط فناورانه بوده که ،توانایی برنامهریزی و تصمیمگیری

در این حوزه را بدون درک شایسته از موقعیت حال و آینده فناوری ،ناممکن ساخته است .از این رو ،شناسایی ،ایجاد و توسعه شبکه
همکاران تحقیقاتی و صنعتی با استفاده از رویکرد نوآوری باز و بکارگیری هوشمندی فناوری به منظور رصد و دیدهبانی تحوالت فناورانه

برای سازمانهای فناوریمحور و پیشرفت علم و فناوری که اثر مستقیم بر حوزه کسب و کار این سازمانها دارد ،دارای اهمیت باالیي

است .از سوی دیگر ،رشد فزاینده اینترنت در افزایش منابع داده برای هوشمندی فناوری تأثیر بسزایی داشته ،بکارگیری مناسب و

استفاده از ابزار فناوری اطالعات برای دستیابی و تجزیه و تحلیل این دادهها به یک نکته کلیدی در ایجاد هوشمندی فناوری تبدیل

شده است .از این رو ،راهبرد سازمان در شناسایی و اکتساب فرایند مناسب هوشمندی فناوری دارای اهمیت زیادی شده که یک
سازمان در ادغام نوآوری و ایده از بیرون سازمان با مزیتهای اصلی درون سازمانی به آن نیازمند است .در نتیجه سازمانها با ایجاد

پیوند بین هوشمندی فناوری و نوآوری باز از طریق استقرار یک چارچوب نظاممند میتوانند به هدف خود که افزایش ارزش هوشمندی
فناوری است کمک کنند .به عبارت دیگر هوشمندی فناوری به عنوان ابزار رویکرد نوآوری باز از طریق ایجاد ارتباط بین دانش و ایده

از خارج سازمان و مزیتهای اصلی در درون سازمان باعث ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان میشود.
واژگان كليدي

رویکرد نوآوری باز ،هوشمندی فناوری ،رصد و دیدهبانی فناوری ،شبکهسازی دانشی.

مقدمه
تغییرات فناورانه از طریق نوآوری در دنیای
کنونی از یک سو و بايستگي این تغییرات
پرشتاب در محصوالت و فرایندها از سوی
دیگر شرایطی را به وجود آورده است که
نوآوریهای فناورانه به عنوان مهمترین عامل
رقابتپذیری در سازمانهای امروزی نمود پیدا
کند .امروزه دستیابی به نوآوریهای فناورانه
از طریق تحقیق و توسعه درونی با توجه به
گستردگی و بین رشتهای بودن علوم کاری
بسیار دشوار است ،به همین جهت ،رویکرد
نوآوری باز به منظور توسعه و بکارگیری
فناوری و ایدههای جدید خارج از سازمان به
کار میرود و به عنوان راه عالجی برای تغییرات
* نويسنده مسئول

پرشتاب فناوری و افزایش رقابتپذیری جهانی
پیشنهاد میشود .به منظور شناسایی گسترده
و امکانپذیر نوآوری فناورانه و ایدههای جدید
خارج سازمان الزم است تا گستره زیادی از
دادههای نوآوریهای نوین از منابع نامتجانس
مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .از اینرو،
هوشمندی فناوری میتواند کاربردهای
فراوانی داشته باشد.

امروزه هوشمندی فناوری به عنوان ابزاری
قدرتمند برای نوآوری باز در سازمانهای
فناوریمحور نمود پیدا کرده است .در این
راستا ،بکارگیری ابزارهای کارآمد مدیریت
و سیاستگذاری فناوری بهمنظور توسعه
توانمنديهاي در کسب و کار در ارائه و

بهبود محصوالت الزامی اجتنابناپذیر برای
سازمانهای فعال در زمینههای فناوری
میباشد .از این رو ،هوشمندی فناوری به
عنوان ابزاری برای تحریک و توسعه انواع
نوآوری درونی و محصوالت جدید در قالب
تفکرات و شیوههای کسب و کار موجود
و یا جدید که منجر به خلق شایستگی و
توانمندی نوآورانه میشود از اهمیت بسزایی
برخوردار است .امروزه هوشمندی فناوری به
عنوان ابزاری قدرتمند برای نوآوری باز در
سازمانهای فناوریمحور نمود پیدا کرده
است و سازمانهای امروزی با توجه به ماهیت
فناوری محوری و از سویي فضای متغیر
حاکم بر نوآوری توجه به مقوله نوآوری باز
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و هوشمندی فناوری را به عنوان یک مؤلفه
اساسی در تقویت بنیه قابلیتهای رقابتی خود
مورد توجه قرار دادهاند .نوآوری از یک سو ،بنا
به احساس نیاز و ضرورت راهبردی و از سوی
دیگر مبتنی بر قابلیتها و توانمندیهای
در اختیار سازمان شکل میگیرد .از این رو،
شناسایی ،ایجاد و توسعه شبکه همکاران
تحقیقاتی و صنعتی با استفاده از رویکرد
نوآوری باز و بکارگیری هوشمندی فناوری
به منظور رصد و دیدهبانی تحوالت فناورانه
برای سامانهای فناوریمحور و پیشرفت علم
و فناوری که اثر مستقیم بر حوزه فعالیت آنها
دارد ،دارای اهمیت باالیي است .با توجه به
مواردی که در باال ذکر شد و تحقیقات انجام
شده از جمله وگلرز و همکاران ،)2010( 1شو

و همکاران )2008( 2و آلن پرتر)2007( 3
که سعی در تبیین ارتباط بین نوآوری باز و
هوشمندی فناوری دارند ،نتایج به دست آمده
این ارتباط را تأیید میکند.
ادبیات نظری تحقیق

مفهوم رویکرد نوآوری باز

نظریه نوآوری باز مربوط به هنری چسبرو
پروفسور دانشگاه برکلی کالیفرنیا میباشد .او
نوآوری باز (شکل )1را به عنوان ضرورتی جدید
برای ایجاد و سود بردن از فناوری تعریف کرد
و توضیح داد که چطور شرکتها در قرن
بیستم در تحقیق و توسعه سرمایهگذاریهای
سنگینی مینمودند ،بهترین افراد را به
کار میگرفتند ،آنها را قادر میساختند که
ایدههای نوآورانه خود را توسعه دهند ،با
راهبردهاي مالکیت فکری آنها را حمایت
مینمودند و سود به دست آمده را دوباره در
تحقیق و توسعه سرمایهگذاری میکردند.

....................................................
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شکل -1مدل نوآوری باز []1

نوآوری باز به عنوان یک مجموعه فعالیت
برای سود بردن از نوآوری و همچنین یک
مدل شناختی برای ایجاد ،تفسیر و تحقق آن
فعالیتها میباشد .نوآوری باز به دو موضوع
ناموزون در تحقیقات گذشته درباره نوآوری
پاسخ میدهد .این مدل سرریزها را به عنوان
نتیجه صریح مدل کسب و کار (به جای
اجتناب از آن) و حقوق مالکیت فکری ()4IPR

 تحقیق و توسعه خارجی میتواند ارزشعمدهای برای شرکت تولید نماید؛
 برای اینکه تحقیقات برای شرکت سودمندباشد ،نیاز نیست که فقط از فعالیتهای
داخلی شرکت ناشی شود؛
 یک مدل کسب و کار قوی برای شرکتبسیار حیاتی است؛
 نظرات خارجی به مانند نظرات داخلی برایبرنده شدن ضروری میباشند؛
 شرکت میتواند بر روی مالکیت فکری خودسرمایهگذاری نماید و وقتی به مالکیت
فکری دیگر شرکتها نیز نیاز دارد ،بايد آنها
را بخرد.
نوآوری باز در تعریف بنیادین ،بدین معناست
که «ایدههای با ارزش میتوانند از درون یا
بیرون شرکت سرچشمه بگیرند و تجاریسازی
آنها نیز میتواند از درون یا بیرون شرکتها
باشد» .در این پارادایم ،شرکتها ضمن باز
کردن حصارهای حائل بین دانش سازمانی با
بیرون ،منافع و خطرات توامان را میپذیرند.
در واقع شرکتها به جای «انبار کردن
فناوریها و نوآوریهای خود در پستوها» ،با
به اشتراک گذاشتن ایدهها و دانش سازمانی،
ضمن استفاده از سرچشمههای بیرونی دانش

4. Intangible (Intellectual) Property Rights
5. Cache up

1. Veugelers et al
2.Schuh et al
3. Alan L. Porter

را به عنوان یک کالسی جدید از داراییها (به
جای وسیلهای که باید از آن حمایت شود)
تلقی میکند .هر دو اینها میتوانند درآمد
اضافهای به مدل کسب و کار بیفزایند[.]1
رویکرد نوآوری باز ،مدیریت نوینی را طلب
میکند .سازمانهای امروزی نیازمند نیل به
نگرشهای متفاوتی در خصوص باز کردن
درب پژوهشگاههای خود به روی سازمانهای
بیرونی هستند تا بتوانند فرصتهایی را برای
تبادل فناوری خلق کنند که منجر به اثربخشی
بیشتر فرایند نوآوری ،کارایی افزونتر
سرمایهگذاریهای تحقیق و توسعهای ،و نیل
به راههای میانبر 5شود .نوآوری باز بر اصول
زیر بنا نهاده شده است [:]2
 همه افراد تیز و با هوش درون شرکت ماکار نمیکنند؛

سازمان را تشکل میهند" .در واقع ،جنبههای
پویایی تغییرات سازمانی با استفاده از مفهوم
یادگیری سازمانی و به عنوان توانایی حفظ
یک فرایند مداوم تنظیم و جستجوی قوانین و
مقررات با توجه به اهداف سازمانی ،یا توانایی
انجام یک فرایند مداوم با آزمایش ،اتخاذ و
یادگیری برای تعریف محیط کسب و کار
توضیح داده میشود .آخرین ب ُعد بهبودهای
فناورانه میباشد که عالوه بر تواناییها و
ظرفیتهایی که قب ً
ال ذکر شد ،در اینجا منابع
قابل رؤیت بیشتری از جمله توانایی استفاده
از روشهای تسهیل کننده تفکر (برای مثال
 )TRIZو یا توانایی استفاده از فناوریهای

تعاملی و ابزار پیشرفته اطالعات (زیرساخت
فناوری) در تمام فرایندهای ارتباطات داخلی
و خارجی مورد توجه میباشد.
توانمندیهای همکاری در قلب بحث
نوآوری باز قرار دارند ،و از آن به عنوان
توانایی ادغام و اهرمسازی عوامل سازمانی
برای ایجاد توانایی و ظرفیت سازمانی برای
نوآوری باز میتوان یاد کرد که شامل سه
کارکرد همکاری داخلی ،قابلیت شبکهسازی و
همکاری از بیرون به درون و از درون به بیرون
میباشد .کارکرد همکاری داخلی عبارت است

از همکاری به منظور افزایش تبادالت دانش
بین رشتهای درون مرزهای ساختاری و سپس
توسعه تعامالت جانبی بین اجزاء دانشی-
کارکردی برای افزایش جریانات دانش در
سراسر مرزهای سازمانی .قابلیت شبکهسازی
نیز به توانایی و ظرفیت عمده سازمان در
ایجاد ،مدیریت ،تکامل ،حفظ و یا حتی خاتمه
در شبکه نوآوری گفته میشود و در پایان
منظور از کارکرد همکاری از بیرون به دورن و
بالعکس همکاریها هم برای استفاده از دانش
خارج از سازمان (جریان به داخل) به منظور
نوآوری درونی و جریان بیرونی نیز هم برای
استفاده از نوآوری درونی به منظور فروش و
ایجاد بازار میباشد.
آخرین ویژگی مهمی که میتوان برای
سازمانی با رویکرد نوآوری باز متصور شد،
ظرفیت جذب سازمان در بهرهبرداری منابع
فناورانه میباشد که شامل مراحلی چون
شناسایی فرصتهای نوآورانه ،استخراج
و جذب (شامل توانايی برای بازشناسی
توانمندیهاي فناورانه و دانشی داخلی و
خارجی) ،فهم و تبادل (شامل توانایی جذب،
تنظیم و ادغام دانش و فناوری خارجی به
توسعه محصول داخلی) و اشتراک ،انتشار و
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و فناوری ،در عین حال فرصت بهرهبرداری از
ماحصل دانش سازمانی خود را برای دیگران (و
رقبا) فراهم میکنند .در واقع ،با مرور ادبیات
رویکرد نوآوری باز چالشهای عمومی این
رویکرد را میتوان در سه بعد کلی دستهبندی
کرد( .جدول )1
در این چارچوب ،منظور از آمادهسازی
سازمانی توجه به ابعاد فرهنگی و جو سازمان،
ساختار و فرایند مناسب ،تغییر و بازسازی
و بهبودهای فناورانه برای بکارگیری چنین
رویکردی در سازمان میباشد .فرهنگ مستعد
سازمان برای نوآوری باز عمدتاً شامل عوامل
ضمنی سازمانی میباشد .از ملزومات نوآوری
باز در این حوزه میتوان به مرزهای سازمانی
نفوذپذیر نسبت به محیط ،راحتی ارتباطات
کارکنان سازمان با افراد خارج از سازمان و
جریان آزادانه اطالعات بین سازمان و محیط
اشاره کرد .از ویژگیهای یک سازمان باز
میتوان به ساختار باز و منعطف اشاره کرد.
خصیصههايی که میتوان برای سازمان باز در
این رابطه در نظر گرفت ارتباطات جانبی بین
بازیگران نوآوری به منظور افزایش اطالعات
و دانش در دسترس این بازیگران میباشد،
بدین معنی که برای سازمان یک سیستم
مدیریت دانش باید متصور بود که این دانش و
اطالعات ضمنی یا صریح را به صورت آزادانه
در دسترس نیازمندان سازمانی قرار دهد .از
ب ُعد دیگر آمادگی سازمان برای نوآوری باز
میتوان به توانمندیهای پویا برای تغییر و
بازسازی اشاره کرد ،این توانمندیها بدین
صورت تعریف میشوند " :توانایی سازمان در
ساخت ،ادغام و قالببندی مجدد تواناییها و
ظرفیتهای داخلی و خارجی خود در مقابل
تغییرات سریع محیطی قابلیتهای پویایی

جدول  -1آمادگی سازمانی برای نوآوری باز []3
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بکارگیری (شامل توانایی تعیین ارزش دانش
در جهت بازار) میباشد.
رویکرد نوآوری باز که به منظور توسعه
فناوری و ایدههای جدید خارج از سازمان
به کار میرود به عنوان راه عالجی در مقابل
کاهش نیمه عمر محصوالت ،چرخههای
پرشتاب فناوری و افزایش رقابت جهانی
پیشنهاد میشود[ .]4به منظور شناسایی
گسترده و امکانپذیر نوآوری و ایدههای جدید
خارج سازمان الزم است تا گستره زیادی از
دادههای نوآوریهای نوین از منابع نامتجانس
مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد[ .]5از این
رو ،هوشمندی فناوری میتواند کاربردهای
فراوانی داشته باشد (شکل.)2
با این وجود ،پیوند بین هوشمندی فناوری
و نوآوری باز از طریق استقرار یک چارچوب
نظاممند میتواند به سازمانی که هدفش
افزایش ارزش هوشمندی فناوری است
کمک کند .نوآوری باز مستلزم آن است که
سازمان از نوآوریها ،ایدهها ،فناوری خارجی
برای سرعت بخشیدن به نوآوری فناورانه و یا
اکتساب آنها برای سازمان استفاده کند.
هوشمندی فناوری

سرنخهای اولیه هوشمندی فناوری را
میتوان در اویل دهه  1980جستجو نمود.
در این دهه بحثهایی تحت عنوان کلی
هوشمندی رقابتی 1با شکل گرفتن انجمن
متخصصان هوشمندی رقابتی( 2سال )1986
مطرح میگردد .محققان و افراد آکادمیک،
تعاریف متفاوتی از هوشمندی فناوری ارائه
دادهاند .مطابق با تعریف اشتون و استیسی،3
هوشمندی فناوری عبارت است از "اطالعات
پیرامون رویدادها ،روندها ،فعالیتها و مسائل

....................................................
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شکل -2ارتباط هوشمندي فناوري و نوآوري باز []6

حساس و حیاتی در محیط فناورانه مربوط
به کسب و کار مورد نظر که از ارزش رقابتی
کافی نیز برخوردار میباشند" .این اطالعات
زمینه الزم برای فعالیت مطابق با تغییر و
تحوالت محیطی را فراهم میسازد [ .]7در
دیگر سو ،پورتر 4بیان میکند که هوشمندی
فناوری شامل فرایند "شناسایی و جمعآوری،
تجزیه و تحلیل و به کارگیری مناسبترین
اطالعات در زمینه توسعه فناوری و تغییر و
تحوالت و روندها و رویدادهای محیط فناورانه
است" .طبق مطالعات او ،هوشمندی فناوری
با اهداف ایجاد آگاهی به هنگام نسبت به
توسعههای صورت گرفته در محیط فناوری،
شناسایی اقدامات رقبا ،شناسایی فرصتهای
همکاری جدید برای سازمان و ادراک نسبت
به رویدادها و روندهای محیط فناورانه و

فناورانه بیان میکند .در این راستا او فرایند
هوشمندی فناوری را دربرگیرنده فعالیتهای
مربوط به جمعآوری ،تجزیه و تحلیل و نشر
اطالعات مرتبط در زمینه روندهای فناورانه
دانسته که نتایج حاصل از آنها ،در نهایت از
تصمیمات سازمان در حوزه مدیریت فناوری
و حوزه مدیریت فناوری و حوزههای کالن
پشتیبانی میکند[ .]9اشتون و همکارانش
بیان میکنند که فرایند خلق هوشمندی باید
بر مبنای نیازهای ذینعفان شکل گرفته و از
این رو کسب نیازهای اطالعاتی آنان را پیش
از آغاز فرایند ضروری میدانند .پس از تعیین
نیازهای اطالعاتی ،جمعآوری و تجزیه و تحلیل
اطالعات ،نشر هوشمندی و به کارگیری آن در
تصمیمگیری ،مراحل بعدی فرایند هوشمندی
فناوری طبق مدل اشتون است [.]10
به طور کلی فرایندی را که میتوان برای
هوشمندی فناوری متصور شد ،یک فرایند
خلق ارزش به شمار میآید که در قالب
زنجیره ارزش پورتر قابل مشاهده بوده و

3. Ashton and Stacey
4. Porter
5. Lichtenthaler

)1. Competitive Intelligence (CI
2. Competitive Intelligence Professionals
http://www.scip.org

محیط رقابتی صورت میگیرد [ .]8لیچنسالر
پس از مطالعات فراوان در این زمینه ،هدف
هوشمندی فناوری را بهرهگیری از فرصتها
و مقابله با تهدیدهای محتمل در محیط

5

 اهداف و مأموریتهای فرایند هوشمندیفناوری (که در تعامل با مأموریتهای کلی
کسب و کار تعیین میشوند)؛
 ساختار پیادهسازی فرایند هوشمندیفناوری؛
 ابزارهای هوشمندی فناوری شامل روشهایتجزیه و تحلیل اطالعات (مانند تحلیل
سناریوها )4و زیرساختهای الزم (مانند
توانمندسازهای ارتباطی نظیر فناوری
اطالعات) برای هوشمندی فناوری.
همچنین فعالیتهای اصلی و مستقیم
ایجاد ارزش عبارتند از [:]11
تعیین نیاز اطالعات

دو هدف از تعیین نیاز اطالعات مدنظر است:
اول این که نیاز اطالعات میبایست باعث به
حرکت درآوردن دیگر فعالیتهای هوشمندی
فناوری شود و دوم ،از طریق محدود کردن
ناحیه مشاهده و استفاده منابع ،از انباشته
شدن بیش از حد اطالعات جلوگیری کند.

شکل -3فعالیتهای مستقیم و غیرمستقیم هوشمندی فناوری []11

انگیزش و ناحیه مشاهده در ارتباط نزدیک
با هم هستند؛ حتی تا حدی در ارتباط با
مأموریت هوشمندی فناوری و اهداف با هم
تداخل نیز دارند.
از طرفی ،انگیزش ممکن است از طریق
تعیین صریح نیاز برای اطالعات آشکار شود
(اکثرا ً از باال به پايین و به شکل یک تقاضای
به خصوص یا یک اعالم کلی نیازها) .در
این مورد ،یک شخص میتواند راجع به یک
ورودی سیستم هوشمندی فناوری صحبت
کند و متعاقباً فعالیتهای هوشمندی فناوری
در خصوص نیازهای صریح ،عکسالعمل
نشان خواهند داد .از سوی دیگر ،ممکن است
احتیاجها به صورت ضمنی مث ً
ال از طریق
راهبردهاي پیشامدی 5آشکار شوند .در این
مورد فعالیتهای هوشمندی فناوری بر مبنی
انگیزش ضمنی خواهد بود.
جمعآوری اطالعات

تعیین هدف جمعآوری اطالعات ،اولین گام
در نیازهای اطالعاتی شرح داده شده در باال
میباشد .این گام وظیفه جمعآوری اطالعات
تعیین شده را بر عهده دارد.
4. Scenario Analysis
5. Emergent Strategies

تحلیل اطالعات

هدف تحلیل ،معنا بخشی به اطالعات
است .میزان تحلیل بستگی زیادی به شفافیت
اطالعات و بصیرت درخواست شده دارد .برخی
اطالعات جمعآوری شده ،بدون نیاز به تحلیل،
نیاز تصمیمگیرنده را برآورد میکنند؛ بنابراین
هیچ تحلیلی الزم نیست .در مقابل ممکن
است تکههای بسیار پراکندهای از اطالعات
باشند که نیاز زیادی به تحلیل دارند.
در این مدل ،تحلیل دارای سه عملکرد
مختلف است :فیلتر ،یکپارچهسازی و ارزیابی.
عملکرد فیلتر برای کاهش کمیت اطالعات
توسط بررسی مرتبط بودن اطالعات به شرکت
و ارزیابی کیفیت اطالعات است .این کاربرد تا
اندازهای به طور تلویحی در مرحله جمعآوری
برآورد میشود .از عملکرد یکپارچهسازی
انتظار میرود اطالعات را در بافت سازمان که
نیاز به پشتوانه دانشی مناسب دارد ،یکپارچه
کند .در نهایت ،عملکرد ارزیابی برای برآورد
کردن معنی راهبردی اطالعات برای سازمان
بکار میرود.
1. Designing
2. Directing
3. Developing
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نتایج آن در بهبود تصمیمهای مرتبط با
حوزه فناوری تجلی پیدا میکند .مطابق با
این زنجیره ،فرایند مزبور شامل مراحل تعیین
نیازها ،جمعآوری ،تجزیه و تحلیل ،نشر و
اشاعه ،و بکارگیری اطالعات مناسب و مرتبط،
در نهایت به ایجاد ارزش میانجامد که این
مراحل را میتوان به عنوان فعالیتهای اصلی
یا مستقیم در ایجاد ارزش به شمار آورد[.]11
در سوی دیگر ،فعالیتهای غیر مستقیم یا
پشتیبان به عنوان توانمندسازهای فعالیتهای
مستقیم مطرح هستند (شکل  .)3برای یک
نظام هوشمندی فناوری ،این توانمندسازها
عبارتند از:
 مدیریت فعالیتهای هوشمندی فناوریشامل طراحی ،1هدایت 2و توسعه 3آن؛

رشد فناوري ،فصلنامه تخصصي پارکها و مراکز رشد
سال نهم ،شماره  ،35تابستان 1392

نقش رويکرد نوآوري باز بر کسب هوشمندي فناوري
کامران فيضي ،سيدکمال طبائيان ،حسين خسروپور
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انتشار اطالعات

انتشار اطالعات مرحلهای است که
هوشمندی به استفادهکنندگان بالقوه میرسد.
کاربرد اطالعات

استفاده از این مرحله زمانی است که
تالشهای هوشمندی به ثمر رسیدهاند.
البته باید به این نکته توجه داشت که
تصمیمگیرندگان غالباً از روی شهود
تصمیمگیری میکنند و حتی بعضی اوقات
این تصمیمات غیر منطقی هستند .لذا
گاهی آنها از هوشمندی فناوری برای توجیه
تصمیماتی که هم اکنون گرفتهاند ،استفاده یا
سوء استفاده میکنند.
مدیریت نظام هوشمندی فناوری ،یک
فرایند هدایتگر بوده و از اهمیت بسزایی
برخوردار است .به دلیل آنکه این فرایند به
عنوان پشتیبان فعالیتهای مستقیم نظام
هوشمندی فناوری عمل میکند ،در دسته
فعالیتهای غیر مستقیم زنجیره ارزش
هوشمندی قرار خواهد گرفت.
پیشینه نظری اندکی در زمینه مدیریت
فعالیتهای هوشمندی فناوری با دیدگاهی
که در باال توضیح داده شد ،وجود دارد .البته
در مطالعه اشتون و کالوانس ،)1997( 1تحت

عنوان "مدیریت نظامهای هوشمندی فناوری
در کسب و کار" ،جنبههایی از این امر مشاهده
میشود که همگی بیانگر تجربیاتی عملی در
زمینه ایجاد نظامهای هوشمندی فناوری و
شاخصهای کلیدی موفقیت آنها هستند که
به اختصار در ذیل به آنها اشاره میشود[:]12
 اساس تمام فعالیتهای مرتبط با هوشمندی،هدف آن است .بنابراین شناسایی نیازهای
کاربران در ابتدای فرایند هوشمندی ،امری
حیاتی خواهد بود؛
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28

فعالیتهای هوشمندی یعنی جمعآوری و
دستهبندی ،تجزیه و تحلیل ،و پردازش و
اشاعه اطالعات را در خود جای داده باشد.
مک دونالد و ریچاردسون ،)1997( 2گامهای
طراحی ،پیادهسازی ،و توسعه در فرایند
هوشمندی فناوری را با جزئیات آنها تشریح
نمودند .این گامها کمابیش با سه کارکرد
اصلی مرحله مدیریت فرایند هوشمندی
فناوری – که پیشتر بدانها اشاره شد -سازگار
هستند .مک دونالد و ریچاردسون ،گام طراحی
را به مصاحبه با مدیران و سایر پرسنل مرتبط
سازمان به منظور شناسایی نیازهای اطالعاتی
آنها نسبت دادند .این گام با اولویتبندی نیازها
و حوزههای فناورانه خاتمه مییابد .سپس،
منابع مورد نیاز (متخصصان پایش و ارزیابی،
مدیر و تحلیلگر سیستم ،و زیرساخت فناوری
اطالعات) گام طراحی تخصیص مییابند و در
انتها ،این نظام بر اساس رویکردهای ساختاری
متمرکز ،3توزیع شده 4و یا ترکیبی 5سازماندهی
میشود .در گام پیادهسازی ،تمرکز اصلی بر
آموزش پرسنل و راهاندازی سیستم به صورت
پایهای است .اصطالحات و تغییرات مورد نظر
در این گام اعمال میگردند .گام توسعه نیز
با استفاده از تجربیات مختلف تشریح شده
است .نتیجه آن که طی فرایند برنامهریزی
راهبردی ،گروهها و یا واحدهای فعال در زمینه

هوشمندی فناوری ،مشارکت بیشتری داشته
و گسترش مییابد[.]13
6
مطابق با آنچه کریستک و مولر استیونس
بیان میکنند ،قاعده مشخصی برای پیادهسازی
یک نظام هوشمند فناوری وجود ندارد .چراکه
پیادهسازی فرایند هوشمندی فناوری به
عواملی همچون زمینه فعالیت سازمان ،و
فرهنگ آن بستگی دارد [ .]14بر این اساس،
آنها مدلی پروژهمحور برای پیادهسازی نظام
هوشمندی فناوری ارائه دادند .در هر یک از
پروژهها ،چند محور به عنوان وظایف اصلی
پروژه مشخص شده که در زیر به برخی از این
دسته وظایف اشاره میشود:
 ایجاد درک مشترک و همزبانی در زمینهمفاهیم مرتبط با هوشمندی فناوری :اینکه
افراد فعال سازمان در این زمینه ،به درک
و انتظار مشابهی از مفاهیم و اجزاء نظام
هوشمندی فناوری برسند ،بسیار حیاتی
است .الزمه این امر ،وجود ارتباطات مؤثر
و مداوم میان پیش قراوالن هوشمندی
فناوری در سازمان و تمام ذینعفان اعم از
مدیران و کارشناسان است .تعیین اهداف
و برنامههای پروژههای کسب هوشمندی
مرتبط با یک فناوری مشخص در جلساتی
با حضور هر دو گروه فوق ،نمونهای از این
ارتباطات مؤثر میباشد.
 تعیین گسترده پیادهسازی و مدت زمانالزم برای آن :فرایند پیادهسازی نظام
هوشمندی فناوری ممکن است به صورت
پروژهای مستقل یا بخشی از یک پروژه
عظیم (پروژه تغییر ساختار ،برنامهریزی
راهبردی و غیره) انجام گیرد .همچنین
ممکن است یک واحد مشخص یا کل
سازمان برای پیادهسازی مورد توجه باشد.

4. Distributed
5. Hybrid
6. Krystek and Müller-Stewens

1. Ashton & Klavans
2. McDonald and Richardson
3. Centralized

 برای دستیابی به منابع اطالعاتی کافیباید اقدامات مقتضی صورت گیرد؛ یکی از
این اقدامات ،تخصیص نیروی انسانی ماهر
و آموزش دیده و نیز شناسایی و تأمین
نرمافزارهای مرتبط و مورد نیاز در این
زمینه است؛
 صرفنظر از ساختار فرایند هوشمندیفناوری ،این فرایند باید سه گام اصلی

3. Alan L. Porter
4. Internal R&D
5. Chesbrough

بحث و نتیجهگیری
بین سالهای  1950تا  1960توانایی
نوآوری تا حد زیادی محدود به قدرت تحقیق
و توسعه درونی 4شرکت بود[ .]18این سالها

دوران طاليی برای تحقیق و توسعه درونی بود
که با عالقه به تحقیقات داخلی ،طوالنی مدت،
یکپارچه و نیز افزایش بودجه تحقیقات که با
مزیت صرفه به مقیاس همراه بود و موجب
ایجاد موانع ورود مؤثر دیگر شرکتها که اغلب
کوچک بودند به حوزه کسب و کار مورد نظر
میشد[.]4
در عوض ،در اوایل سال  1990گرایش
به سمت افزایش انعطافپذیری و کارايی با
کاهش زمان و هزینه تحقیق و توسعه از طریق
توسعه شبکه نوآوری همراه شد که این تغییر،
نسل پنجم تحقیق و توسعه را بوجود آورد .در
این دوره شرکتها تصمیم گرفتند با توسعه
شبکهها و نهادهای خارج از سازمان و تمرکز
بر مزیتهای فناورانه خود دست به نوآوری
بزنند [.]19
گرایش و توجه به این شبکهها توسط
چسبرو 5پیگیری شد ،و موجب شکلگیری
اساس الگويی از جریان به عنوان نوآوری باز
شد[ .]4در این الگوی جدید ،عالوه بر کاهش
زمان و هزینه توسعه ،مفهوم تغییر دسترسی
به دانش به عنوان نیروی محرکه این توسعه
دیده میشود که انفجار دانش یا دسترسی
گسترده به دانش و اطالعات را میتوان از
نتایج آن دانست[ .]20از این رو ،ظرفیتهای

1. Veugelers and et al
2. Schuh and et al
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عالوه بر گستره اجرای فرایند هوشمندی
فناوری ،الزم است تا برنامه زمانبندی کلی
برای پیادهسازی هر یک از فازهای فرایند
تدوین گردد .توصيه میشود تا پس از انجام
تمام این موارد ،یعنی تعیین حوزههای اجرا
و زمانبندی پروژه هوشمندی فناوری،
پیادهسازی ابتدا در یک واحد کوچکتر از
سازمان انجام گرفته و در گام نهایی به کل
سازمان تسری داده شود؛
 تعیین نقشها در فرایند پیادهسازیهوشمندی فناوری :وظایف و مسئولیتهای
افراد مختلف در این فرایند باید مشخص
باشد .در این راستا و همانند هر تحول
نوآورانه دیگر ،نیاز به قهرمانان و پیشروان
ایجاد تغییر در سازمان است .این افراد
ممکن است دارای دانش و تخصص در
زمینه مفهوم هوشمندی فناوری و یا دارای
اختیار حقوقی و قانونی در سازمان باشند؛
 تشریح اجزاء نظام هوشمندی فناوری :عناصرمختلف شکل دهنده فرایند هوشمندی
فناوری با جزئیات شرح داده میشوند.
در واقع کریستک و مولر استیونس بر
این عقیدهاند که طراحی نظام هوشمندی
فناوری بخشی از فرایند پیادهسازی آن
است.
در نتیجه میتوان گفت که فعالیتهای
مربوط به طراحی و پیادهسازی هوشمندی
فناوری در یکدیگر تنیده بوده و قابل تفکیک
نیستند .وجود سه وظیفه کارکردی در مرحله
مدیریت فعالیتهای هوشمندی فناوری
(طراحی ،هدایت و توسعه) توسط محققان
و صاحبنظران مختلف تأیید گشته است که
البته این موضوع نیازمند انجام مطالعات و
تحقیق بیشتری میباشد.

پیشینه تحقیق
یکی از تحقیقات انجام شده در ارتباط با
هوشمندی فناوری و نوآوری باز ،مطالعات
وگلرز و همکاران 1در سال  2010است .نتایج
این تحقیق حاکی از آن است که رشد فزاینده
اینترنت در افزایش منابع داده برای هوشمندی
فناوری تأثیر بسزایی داشته ،بکارگیری
مناسب و استفاده از ابزار فناوری اطالعات
برای دستیابی و تجزیه و تحلیل این دادهها به
یک نکته کلیدی در ایجاد هوشمندی فناوری
تبدیل شده است .از این رو ،راهبرد سازمان در
شناسایی و اکتساب فرایند مناسب هوشمندی
فناوری دارای اهمیت زیادی شده که یک
سازمان در ادغام نوآوری و ایده از بیرون
سازمان با مزیتهای اصلی درون سازمانی
به آن نیازمند است .یک راهبرد مناسب در
این حوزه میتواند با ارتباط بین هوشمندی
فناوری و نوآوری باز موجب ایجاد مزیت
رقابتی شود [ .]15در تحقیق دیگری که در
ارتباط با نوآوری باز و هوشمندی فناوری انجام
شده میتوان به تحقیق شو و همکاران 2در
سال  2008اشاره کرد ،در این تحقیق مدلی
برای ایجاد شبکه هوشمندی فناوری با رویکرد
نوآوری باز طراحی شد که هوشمندی فناوری
را به عنوان یک ویژگی خاص و مدیریت
فناوری را به عنوان یک ویژگی عمومی برای
سازمانهایي که رویکردشان نوآوری باز است
معرفی میکند و ایجاد یک شبکه هوشمندی
فناوری را برای دریافت اطالعات از منابع
خارجی به عنوان ابزار مهم و اساسی برای
سازماندهی و هماهنگی این هوشمندی مطرح
میکند [ .]16در تحقیق دیگر که توسط آلن
پرتر 3در سال  2007انجام شد ،دادهکاوی در
منابع اطالعاتی علم و فناوری به عنوان یک

ابزار مهم ،هوشمندی فناوری را محرکی برای
نوآوری باز مطرح کرده و و این ابزار را برای
دستیابی به جایگاه رقابتی و نیاز سازمان به
نوآوری الزامی میداند ]17[.
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نوآورانه شرکت در پارادایم نوآوری باز همواره
از طریق ادغام دانش خارجی و منابع داخلی
به صورت هدفمند اندازهگیری میشود [.]21
بدین ترتیب ،ماهیت نامشخص و نامناسب
 R&Dو تفسیر مشترک  R&Dمحرکهای
کلیدی در توانایی نوآوری به شمار میروند.
از سوی دیگر ،رشد فزاینده اینترنت در
افزایش منابع داده برای هوشمندی فناوری
تأثیر بسزایی داشته ،بکارگیری مناسب
و استفاده از ابزار فناوری اطالعات برای
دستیابی و تجزیه و تحلیل این دادهها به
یک نکته کلیدی در ایجاد هوشمندی فناوری
تبدیل شده است .از این رو ،راهبرد سازمان در
شناسایی و اکتساب فرایند مناسب هوشمندی
فناوری دارای اهمیت زیادی شده که یک
سازمان در ادغام نوآوری و ایده از بیرون
سازمان با مزیتهای اصلی درون سازمانی
به آن نیازمند است .یک راهبرد مناسب در
این حوزه میتواند با ارتباط بین هوشمندی
فناوري و نوآوری باز دست به ایجاد مزیت
رقابتی بزند [.]15
در پایان میتوان اینگونه استنباط کرد که
راهبرد سازمان در شناسایی و اکتساب فرایند
مناسب هوشمندی فناوری دارای اهمیت
زیادی است که سازمان در ادغام نوآوری
و ایده از بیرون سازمان با مزیتهای اصلی
درون سازمانی به آن نیازمند است .در نتیجه
سازمانها با ایجاد پیوند بین هوشمندی
فناوری و نوآوری باز از طریق استقرار یک
چارچوب نظاممند میتوانند به هدفشان که
افزایش ارزش هوشمندی فناوری است کمک
کنند .به عبارت دیگر هوشمندی فناوری به
عنوان ابزار رویکرد نوآوری باز از طریق ایجاد
ارتباط بین دانش و ایده از خارج سازمان و

مزیتهای اصلی درون سازمان موجب ایجاد
مزیت رقابتی برای سازمان میشود.
در این مقاله سعی شده تا با بررسی
ادبیات و پژوهشهای انجام شده در باب
ارتباط بین رویکرد نوآوری باز با هوشمندی
فناوری اهمیت این راهبرد را در مدل کسب
و کار امروزی مورد توجه قرار دهیم .از آنجا
که هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش دو
مفهوم مورد مطالعه بوده بدین منظور مدلی
بر پایه مطالعات هافستد و شرول)2010( 1

برای رویکرد نوآوری باز در نظر گرفته
شده که این رویکرد را در سه ب ُعد آمادگی
سازمانی ،توانمندیهای پویا و ظرفیت جذب
مورد توجه قرار میدهد و همچنین برای
شناسایی و تبیین مفهوم هوشمندی فناوری
از مدل ساویز )2004( 2استفاده شده است
که این مفهوم را در دو دسته فعالیتهای
اصلی و پشتیبان هوشمندی فناوری در نظر
میگیرد .به منظور بررسی ارتباط بین رویکرد
نوآوری باز و هوشمندی فناوری میتوان تحت
سه حوزه بحث به میان آورد :دسته اول در
نقش آمادگیهای سازمانی به عنوان یکی از
ابعاد مهم رویکرد نوآوری باز در بکارگیری
و کسب هوشمندی فناوری میباشد در این
حوزه میتوان اینگونه بیان داشت که به
منظور استقرار نظامی در یک سازمان در
ابتدا میبایست زیر ساختها و آمادگیهای
برای بکارگیری آن ایجاد نمود در این راستا
نیز آمادگیهايی که این سیستم به آن نیاز
دارد در چهار دسته قرار دارد .ایجاد آمادگی
فرهنگی سازمان و افراد برای بکارگیری و نیز
اشتراک منابع داخلی و خارجی دانشی کسب
شده ،بکارگیری مفهومی چون مدیریت تغییر
برای استقرار فرایندها و رویههای سازمانی

(چه رسمی و غیررسمی) و بکارگیری ابزارهای
تسهیلگیری برای جریان اطالعاتی و دانشی
داخل و خارج سازمان است .دسته دوم بر
توانمندیهای مشارکتی میباشد که مهمترین
این حوزه توانایی شبکهسازی برای ارتباطات
دانشی و صنعتی سازمان با محیط بیرون
میباشد .در وهله دوم توانایی همکاری افراد
در داخل سازمان و نیز توانایی ایجاد ارتباطات
داخل سازمان و خارج در همکاریهای توسعه
فناوری و اکتساب محصول جدید میباشد.
دسته سوم مربوط به ظرفیت جذب و ایجاد
توانمندیهای شناسایی فرصت ،استخراج،
تحلیل اطالعات و منابع دانشی و در پایان نیز
توانایی سازمان در اشتراکگذاری هوشمندی
کسب شده با توجه به سیستم سازمانی تمرکز
دارد .با توجه به این سه حوزه بیان شده
میتوان اهمیت این رویکرد را در ساز و کار
بکارگیری هوشمندی فناوری متصور شد.
در پایان به منظور مطالعات آتی میتوان
حوزههای زیر را پیشنهاد نمود:
 -1بکارگیری مدلهای سنجش بلوغ رویکرد
نوآوری باز و هوشمندی فناوری ارائه شده
در صنایع پیشرو که نوآوری و توسعه
فناوری دغدغه راهبردي آنها است؛
 -2اجرای مدل مفهومی پژوهش در دو سطح
خدماتی و صنعتی و مقایسه نتایج حاصله؛
 -3بررسی تأثیر حوزههای حفاظت از
مالکیت فکری در کسب رویکرد نوآوری باز
سازمانها؛
 -4ارائه مدلی به منظور هماهنگسازی
فعالیتهای هوشمندی فناوری با فازهای
توسعه محصول جدید ( )NPDدر صنایع
با فناوری پیشرفته.
1. Hafkesbrink & Schroll
2. Savioz
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