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مقدمه1

خالصه فصل

این فصل پیش نمایشی از کتاب حاضر، انگیزه، مخاطبان، مضامین اصلی و تفاوت های 

آن با چاپ اول را ارائه می دهد. هدف آن است که این مقدمه با مروری کلی، چارچوبی 

را از فصل های پیش رو برای خواننده، به تصویر بکشد.

1-1●درباره●این●کتاب●●●

 تمام سازمان ها به دلیل 
ً
هدف از این کتاب، تربیت مدیرانی بهتر برای قرن بیست و یکم است. تقریبا

از  بسیاری  حیاتی  نقش  می دهد  نشان  شواهد  می خورند.  شکست  یا  شده  موفق  مدیران،  تصمیمات 

مدیران، پیش بینی و ایجاد تغییرات در سازمان خود است )و شاید جهانی که در تعامل با سازمان است(. 

به طور  اتومبیل برای توده مردم، زندگی در قرن بیستم را  تولید  بر  برای مثال، تصمیم هنری فورد1 مبنی 

چشمگیری تغییر داد. فناوری، علت اصلی تغییر است. اگر مدیران در پیش بینی و انطباق سریع با تغییرات 

جاری محیط موفق نباشند، همواره این محیط در حال تغییر، ساختار با دقت طراحی شده آنها را بی اثر 

خواهد کرد. این موضوع برای مدیران فعلی فورد -که مجبور به تالش برای بقای شرکت بوده اند- به خوبی 

شناخته شده است.

زندگی  واقعیت های  از  یکی  تغییر-  و  بهره وری  فناوری -کلید  که  تاکید کرد  کتاب  این  اولین چاپ 

1. Henry Ford
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است. بنابراین مدیران فناوری برای به دست آوردن مزیت رقابتی، باید قادر به پیش بینی و ارزیابی تغییرات 

فناورانه باشند. در حال حاضر، مدیران از این دیدگاه استقبال کرده، تفکر جهانی و تغییرات فنی بنیادی1 و 

مداوم را به عنوان مهارت های ضروری برای بقا، قلمداد می کنند. در مورد پتانسیل و دشواری پیش بینی و 

مدیریت فناوری، همچنین در مورد اهمیت دانش به عنوان اساس رفاه ملت ها، رفاه شرکت ها و رفاه فردی، 

بسیار نوشته شده است. چاپ دوم این کتاب بر ابزارهایی عملی برای تولید اطالعاتی برای تصمیم گیری 

موثر در مورد آینده و اقدامات مورد نیاز برای شکل دهی به اطالعات، تمرکز می کند.

تکمیلی  یا تحصیالت  آخر کارشناسی  دانشجویان سال های  از  این کتاب  برای  نظر  مخاطبان مورد 

تا مدیران باتجربه هستند، یعنی تصمیم گیرندگان حال و آینده ای که به جای تکیه صرف بر شهود و عقل 

متعارف، به روش های دقیق تری برای هدایت تصمیم گیری نیاز دارند. ابزار و مباحث ارائه شده در اینجا 

باید برای کسانی که درس کسب و کار یا علوم اجتماعی خوانده اند، همچنین افرادی که پیش زمینه علوم 

و مهندسی دارند، قابل  استفاده باشد. اگرچه برخی از کتاب ها، فناوری را تنها به عنوان یکی از عوامل در 

مدیریت در نظر می گیرند اما این کتاب ابزارهایی برای تبدیل فناوری های آینده به جزئی اساسی از توسعه 

استراتژی و به منظور اخذ تصمیم های اجرایی و عملیاتی معرفی می کند.

انعکاس  برای  آنها  زمینه  این حال،  با  است  اول، سازگار  با چاپ  کتاب حاضر  در  معرفی شده  ابزار 

پیچیدگی های مواجه شده برای مدیران جهانی امروز، به روزرسانی شده است. تغییرات این چاپ، بهبود 

در تفکر برای مدیریت فناوری را نشان می دهد. مهم ترین ویژگی کتاب، ارائه ابزاری قابل  استفاده برای 

کمک به ارزیابی فناوری  و تغییرات فناورانه است. بیشتر مثال های ارائه شده در چاپ اول، به روز شده و 

مثال های جدیدی نیز اضافه شده است. نرم افزار مورد استفاده در محاسبات مختلف، حال بر نمونه های 

تجاری موجود )نه روش های اختصاصی ارائه شده در یک ابزار( تاکید می کند. اگرچه هنوز هم به طیف 

گسترده تأثیرات فناوری، پرداخته می شود اما این چاپ، بیشتر بر زمینه تصمیم گیری مدیران و پیاده سازی 

آنها تاکید می کند.

1. Radical
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و  داده  انجام  را  فناوری  پیش بینی های  باید  که  است  افرادی  با  متناسب  بیشتر  کتاب،  این  رویکرد 

پایه های  فناوری،  پیش بینی  به  و 3(  )یعنی فصول 1، 2  کنند. فصول مقدماتی  آن عمل  مفاهیم  پایه  بر 

پیش بینی  پروژه های  سازمان دهی  و  ساختاردهی  استفاده،  مورد  روش های  معمول ترین  روش شناختی، 

می پردازند. این سه فصل در بسیاری موارد، معرف مفاهیمی است که به طور کامل تر در کل کتاب و به 

عنوان یک مجموعه، به آنها پرداخته شده است.

فصول بعدی، روش شناسی تکمیلی را تعمیق می بخشند. فصول 4 و 5 جمع آوری اطالعات و برخی 

ابزارهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری را بررسی می کنند. فصل 6 ابزارهای تجزیه و 

تحلیل اطالعات با استفاده از روش های شبیه سازی یا الگوسازی را توصیف می کند. فصول 7 تا 11 بر 

نتایج حاصل از پیش بینی تمرکز کرده و نشان می دهد که چگونه می توان از آنها برای رسیدن به نتیجه گیری 

در مورد پتانسیل بازار، ارزش اقتصادی، اثرات فناوری، خطر و هزینه و سود تجارت استفاده کرد. این 

کتاب با روش ها و نظراتی برای اجرای مؤثر نتایج پیش بینی، خاتمه می یابد. در پیوست کتاب نیز یک 

مطالعه موردی نشان دهنده یک چرخه کامل پیش بینی فناوری را ارائه می دهد. 

1-2 فناوری و جامعه  ●

در حالی که به چگونگی تاثیر فناوری بر جامعه توجه زیادی می شود، کسانی که فناوری را مدیریت 

است.  دو سویه  تعامل،  این  که  باشند  متوجه  باید  می کنند  استفاده  کار خود  و  در کسب  آن  از  و  کرده 

جامعه، مسیر تغییرات فناوری را تحت تاثیر خود قرار می دهد و بسیاری از نوآوران، به دلیل تالش برای 

فروش راه حل هایی که مشتریان برای حل کردن آن مسائل آماده نبوده اند، شکست خورده اند. فاصله زمانی 

اکتشافات دانش جدید و تجاری سازی می تواند برحسب تمایل جامعه برای پذیرش تغییر، کوتاه  میان 

یا طوالنی باشد. به عنوان مثال، عمومی شدن تلویزیون در عمل، چند دهه به طول انجامید در حالی که 

فراگیر شدن سایت های شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک1، انفجاری بوده و در کمتر از چند ماه، نقش 

1. Facebook
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چشمگیر،  به طور  می تواند  اطالعات  فناوری  اگرچه  کرده اند.  پیدا  نفر  میلیون ها  زندگی  در  برجسته ای 

کارایی و اثربخشی مراقبت های بهداشتی را افزایش دهد اما پذیرش آن از سوی متخصصان و موسسات 

پزشکی، به کندی صورت گرفته است. با این حال، کاربردهای داروها، دستگاه های پزشکی و تجهیزات 

تشخیصی جدید به دلیل دسترسی سریع به آنها، به سرعت رشد می کند. درک ابعاد اجتماعی و فرهنگی 

حاصل از تغییرات فناوری، پیچیده و نامشخص است اما مدیران فناوری باید به درک سیستم ها و نیروهایی 

بپردازند که بر نتایج تالش های آنها تاثیر می گذارد.

1-2-1 تغییر اجتماعی

برخی از نیروهای اثرگذار بر فناوری های جدید، جهت گیری های منابع سنتی بازار هستند اما برخی 

سریع  افزایش  مثال،  عنوان  به  هستند.  مرتبط  سیاسی  نیروهای  و  اجتماعی  تغییرات  از  حاصل  دیگر، 

قیمت انرژی در دهه 70 میالدی به نوآوری های چشمگیر در صرفه جویی انرژی در دهه آتی آن منجر 

با  شد. صعود قیمت نفت در دهه اول قرن بیست و یکم میالدی نیز اثری مشابه داشت که این مسئله 

فروش خودروهای هیبریدی و توسعه دیگر گزینه ها، مشهود است. تغییرات اجتماعی در برخی موارد، 

فرصت های جدیدی ایجاد می کنند. به عنوان مثال، افزایش مشارکت نیروی کار زنان، تقاضا برای لوازم 

بار در  صرفه جویی کننده در زمان )مانند اجاق مایکروویو( ایجاد کرده است. امروزه، جوانانی که یک 

مجامع عمومی با هم معاشرت کرده اند با استفاده از آخرین فناوری ها، از طریق جوامع برخط1 و ارسال 

پیامک با هم در تماس می مانند. برخی از نیروهای اجتماعی موثر بر فناوری، گیج کننده به نظر می رسد. 

اروپایی ها اعمال مهندسی ژنتیک بر منابع غذایی خود را رد می کنند اما تابش برای سترون سازی2 شیر را 

پذیرفته اند حال آنکه آمریکایی ها به خالف آن تمایل دارند.

تغییرات اجتماعی می توانند اقدامات سیاسی همچون هزینه های دولتی، یارانه، مالیات و مقررات را 

ایجاد کنند. بحث بر سر تحقیقات سلول های بنیادی در ایاالت متحده نشان می دهد که چگونه ارزش ها 

1. On line
2. Sterlization
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به  ند کنند. عزم 
ُ
ک تغییر را  فرآیند  از سوی دولت شده و  اعتبار تحقیقات  تامین  بر  می توانند محدودیتی 

از  اتانلی  سوخت های  تولید  برای  آمریکا  بزرگ  کمک های  اعطای  به  منجر  انرژی،  منابع  در  استقالل 

گیاهانی مشابه ذرت و تامین هزینه پژوهش در زمینه سوخت از سلولز، زباله و جلبک شده است. تولید 

برق هسته ای آمریکا در ابتدا ترویج شد اما سپس به دلیل نیازهای عمده نظارتی و گران قیمت بودن متوقف 

شد، هرچند ممکن است دوباره در قرن بیست و یکم ارتقا یابد. البته، فناوری های جدید، تاثیرات خود 

را در بازار، جنبش های اجتماعی و سیاست های دولت دارند. این تاثیرات، دوسویه هستند هرچند تعمیم 

دالیل و این اثرات، می تواند فریبنده باشد. در حالی که گروه های افراطی و رادیکال اسالمی مانند طالبان 

و القاعده در ظاهر، شیوه زندگی امروزی را مردود می دانند اما از تلفن های ماهواره ای، سیستم سالح های 

با این حال، پیچیدگی این روابط، اهمیت آنها برای  پیشرفته و اینترنت، استفاده بسیار موثری می کنند. 

مدیران تصمیم گیرنده برای فناوری را کاهش نمی دهد. این کتاب، پاسخ ها را ارائه نمی دهد اما چارچوبی 

برای پرسیدن سواالت درست و سازمان دهی اطالعات حاصل را فراهم می کند.

1-2-2 تغییر فناورانه

کاهش قابل  توجه اشتغال در بخش تولید ایاالت متحده، حاکی از پیامدهای قابل  توجه تاثیرات جهانی 

فناوری است. در ظاهر، تولید به خارج از کشور می رود و نقش در حال کاهشی را در اقتصاد آمریکا 

می دهد  نشان  ایاالت متحده  کار  آمار  اداره  و  تولیدکنندگان  آماری  داده های  حال،  این  با  می کند.  بازی 

که چنین اتفاقی نمی افتد. درست است که برون سپاری داخلی و خارجی عملیات از سوی شرکت های 

 در شرکت های 
ً
طبقه بندی شده به عنوان تولیدکننده یا دیگر شرکت هایی که در طبقه بندی های مختلف قبال

تولیدی ادغام شده اند، انجام می شود اما خروجی تولید اندازه گیری شده بر اساس تولید ناخالص داخلی 

یافته است. در حالی که اشتغال  افزایش  پایان یافته در سال 2007 میالدی، بیش از 20 درصد  در دهه 

در بخش صنعت طی این دوره، 24 درصد سقوط کرد اما بهره وری کارگران تا بیش از 58 درصد رفت. 

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



پیش بینی و مدیریت فناوری

20

افزایش اتوماسیون به معنی نیاز به کارگران کمتر در روند ساخت است )کروگمن1 و الرنس2، 2008(. 

حتی برون سپاری به وسیله فناوری اطالعات نیز ممکن شده است. شرکت هایی که زمانی غالب بوده اند 

اما موفق به پیش بینی و تغییر با فرصت های ارائه شده از سو فناوری های جدید نبوده اند، آسیب پذیری خود 

را کشف کرده اند. پیشرفت در فناوری به وضوح و به کلی شیوه ساخت و توزیع محصوالت را تغییر داده 

است.

آسیب پذیری حتی واضح تر هم  بگیریم، موضوع  نظر  در  را  بنیادی  نوآوری های  از  ناشی  تهدید  اگر 

می شود. به طور معمول، سازمان های موفق در نوآوری های تدریجی که فناوری را چندین درصد در هر 

موجود  تولیدکنندگان  شود،  پدیدار  متفاوتی   
ً
کامال رویکرد  اگر  می کنند.  شرکت  می بخشد،  بهبود  سال 

به عنوان مثال در اواسط قرن  پیدا می کنند. نمونه ها فراوانند.  انگاشتن آن  اغلب دالیلی را برای بی ربط 

از  تلویزیون  و  استریو  پخش  دستگاه های  مانند  الکترونیکی  محصوالت  تولیدکنندگان  میالدی،  بیستم 

رادیوی  اولین  آنها  می کردند.  استفاده  می دادند(  بهبود  تدریجی  و  مداوم  طور  به  )که  خأل  لوله  فناوری 

ترانزیستوری سونی را به عنوان محصولی تازه و ارزان می دیدند. اما طولی نکشید که آن تولیدکنندگان، به 

تقال افتادند و شکست خوردند در حالی که سونی رشد کرد و به سلطه جهانی رسید. تولیدکنندگان خودرو 

در آمریکا نیز در ابتدا تغییرات فناوری در تولید را نادیده گرفتند. نمونه های دیگری را می توان از صنعت 

 جوان را به کلی تغییر داد یا صنعت فوالد 
ً
رایانه در نظر گرفت که رایانه شخصی در آن، یک صنعت نسبتا

که در آن روش های جدید، رهبری غالب یک صنعت قدیمی را نابود کرد. خرده فروشی، تولید نیست اما 

والمارِت3 سام والتون4 نشان داد که چگونه فناوری می تواند کسب و کار را به طور کامل تغییر دهد. در 

نهایت در طول قرن بیستم میالدی، کشاورزی آمریکای شمالی کاهش مشابهی در اشتغال را تجربه کرد 

در حالی که قابلیت های تولید، افزایش یافت.

1. Krugman
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چنان که کلیتون کریستنسن1 در معمای نوآور: چرا فناوری های جدید موجب شکست شرکت های 

یک  موفقیت  موجب  که  بسیاری  قوت  نقاط  می کند،  توصیف   )1997 )کریستنسن،  می شوند2  بزرگ 

سازمان هستند می توانند موانعی برای موفقیت در الگوی فناوری های جدید شوند. گاهی مشکل، تکبر 

اووردورف3  و  کریستنسن  است.  فنی  مهارت های  راحت  و  سریع  اتخاذ  در  عدم توانایی  گاهی  است. 

)2000( مرگ شرکت تجهیزات دیجیتالی4 )DEC(- شرکت پیشرو رایانه ای در دهه 80 را شرح دادند 

 DEC که تسلط )PC( که از سوی هیولت پاکارد5 در دهه 90 میالدی، اکتساب شد. رایانه های شخصی

را پایان داد به راحتی می توانست به وسیله مهندسان و دانشمندان با استعداد آن طراحی شود ضمن اینکه 

DEC یک نام تجاری بزرگ و پول نقد زیادی برای تغییر به سمت کسب و کار جدید داشت. با این حال، 

روش های عملیاتی داخلی آن برای صرف دو یا سه سال به منظور تکمیل هر نسل جدید از مینی رایانه ها 

برای فروش با حاشیه سود باال به سازمان های مهندسی طراحی شده بود. در مقابل، کسب و کار رایانه 

بر مونتاژ قطعات مدوالر برون سپاری شده با طراحی سریع برای خرید و فروش با سود کم و حجم باال، 

فناوری های  این  می کردند.  مراجعه  به خرده فروشان  برای خرید  که  بود  مشتریانی شده  توده  بر  متمرکز 

DEC را شکست داد بلکه طیف وسیع فناوری های در سراسر زنجیره ارزش )از  اساسی رایانه نبود که 

اجزا تا فروش و خدمات( بود.

این نمونه ها آنچه را نشان می دهند که شومپیتر6 آن را تخریب خالقانه می نامد )شومپیتر، 1937(. 

باشد.  تعجب آور  نباید  فناوری  پیشرفت های  از  ناشی  بهره وری  در  زیاد  افزایش  و  جدید  محصوالت 

رابرت سولو7، برنده جایزه نوبل در اقتصاد، دهه ها پیش نشان داد که بسیاری از بهبودهای استانداردهای 

1. Clayton Christensen
2. The Innovator’s Dilemma: Why New Technologies Cause Great Firms to Fail
3. Overdorf
4. Digital Equipment Corporation
5. Hewlett Packard
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زندگی آمریکایی در اواسط قرن بیستم میالدی، به دلیل پیشرفت های فناوری بوده است. کار او به دیگر 

کشورهای توسعه یافته نیز مرتبط بود )سولو، 1957(. کار مدیران موثر به طور فزاینده ای، تبدیل به یافتن 

مداوم راه هایی برای منسوخ کردن کسب و کار سودآور فعلی و غالب ساختن شرکت های خود در موج 

 3M بعدی فناوری شده است. برای بسیاری، این یک فرآیند بهبود مستمر است. از سوی دیگر، شرکت

هدف خود را 30 درصد از تمام فروش محصوالتی تعیین کرده که کمتر از چهار سال، عمر دارند )کانتر1، 

کائو2 و همکاران، 1997، ص 55؛ فون هیپل3، تامکه4 و همکاران، 1999(.

فرصت برای نوآوری با فناوری های جدید، فراوان خواهد بود اما تنها کسانی که می توانند با تغییرات 

 موفق خواهند بود. در کتاب تسلط بر پویایی نوآوری5 )1996(، 
ً
پیش بینی نشده، انطباق پیدا کنند واقعا

جیمز آتربک6 نتیجه گرفت: "نوآوری تنها کار فناوران شاغل در شرکت های بزرگ نیست، بلکه کار تمام 

"مسئولیت  گفت  بنیادی  نوآوری های  مورد  در  ادامه  در  او  است."  شرکت  اصلی  عملکردی  حوزه های 

مدیریت چیزی کمتر از بازسازی شرکت های بزرگ نیست" )ص 230(.

جدید  امکانات  از  بهره برداری  به  می خواهند  که  کسانی  برای  را  مشکالتی  و  فرصت ها  آینده،  دهه 

برای فناوری  بپردازند، پدید خواهد آورد. به نظر می رسید که دوره های اخیر افزایش سریع قیمت انرژی، 

توسعه سوخت زیست توده، انرژی خورشیدی، وسایل نقلیه الکتریکی، سلول های سوختی و روش های 

افزایش بهره وری و تبدیل را اجتناب ناپذیر سازند. در واقع، میلیاردها دالر در تولید اتانل و بیودیزل و برای 

تحقیق در مورد منابع انرژی جایگزین، سرمایه گذاری شده است. با این حال، بحران وام و اعتبار و رکود 

جهانی اقتصاد پس از آن، کارایی اقتصادی روش های جدید را بسیار غیرواضح ساخته است. نوساناتی 

مشابه در انتظارات بر بسیاری از فناوری های دیگر تاثیر گذاشته است. در همان زمان، اجماع جهانی 
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تروریسم  بر گرم شدن کره زمین، همچنین نگرانی های مداوم در مورد  فعالیت های بشر  اثرات  در مورد 

زندگی  پایدارتر  راه های  در  سرمایه گذاری  و  اکتشاف  برای  انگیزه  ایجاد  به  همچنان  سیاسی،  ناامنی  و 

احتمال  به  نانو،  فناوری  و  انسان  ژنوم  به  مربوط  اکتشافات  که  نظر می رسد  به  این  بر  می پردازد. عالوه 

راهگشای مسیرهای  ارتباطات،  و  رایانه  فناوری  تکامل  و  کرده  ایجاد  بیشتری  تجاری  فرصت های  زیاد 

جدیدی برای محصوالت و خدمات خواهد بود. گسترش تعداد بازنشستگان در حال پیر شدن و امید 

به زندگی طوالنی تر در جهان توسعه یافته، تقاضای روزافزونی برای مراقبت های پزشکی ایجاد می کند. 

پل پوالک1 )2008( و همکاران نشان داده اند که میلیاردها نفر که به سختی زندگی می کنند، می توانند از 

فناوری های جدید و به وضوح کم هزینه، برای بهبود استانداردهای زندگی خود و در نتیجه، ایجاد بازاری 

برای محصوالت و خدمات جدید استفاده کنند.

 برای تمام مدیران مفید است. بهترین بودن در هر عملکرد 
ً
روش ها، ابزار و دیدگاه های این کتاب، تقریبا

مدیریتی در جهانی رقابتی و با تغییرات سریع، مزیتی کوتاه مدت است. مدیران موثر قرن بیست و یکم 

این را  اقدامات امروز آن ها را هدایت می کند، داشته باشند. ما  آینده ای که  از  باید پیوسته چشم اندازی 

می کنند،  تشویق  را  جدید  ایده های  آنها  که  است  آینده  از  مدیریت  با  تنها  می نامیم.  آینده  از  مدیریت 

فرآیندهایی قابل انعطاف توسعه می دهند و در مجموعه و مدیریت دانشی سرمایه گذاری می کنند که به 

آنها اجازه خواهد داد نه تنها انطباق یابند و زنده بمانند، بلکه به عنوان بخشی از تغییرات ایجادکننده آینده 

باشند. این کتاب چارچوب تفکر و ابزارهای کاربردی برای پیش بینی سیستماتیک مسیری به سمت آینده 

موفق را فراهم می سازد.

1-3 مدیریت و آینده  ●

یک کتاب درسی استاندارد دانشگاهی، مدیریت را چنین تعریف می کند: 

کنترل(  و  هدایت  سازمان دهی،  تصمیم گیری،  و  برنامه ریزی  )شامل  فعالیت ها  از  مجموعه ای 

1. Paul Polak
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هدایت شده به سمت منابع یک سازمان )انسان، اطالعات، مالی و فیزیکی( و با هدف دستیابی به اهداف 

سازمانی به شیوه ای کارآمد و موثر )گریفین1، 1999، ص 7(.

این تعریف شیوه ای ایستا2 برای دیدن فعالیت معمول مدیران است. محققان اقتصاد سازمانی اشاره 

اجرای تصمیمات  و  به تصمیم گیری  فراهم کنند،  برای تصمیم گیری  اختیاراتی  باید  می کنند که مدیران 

پیاده سازی  و  پیدا  کار  و  کسب  واحدهای  و  افراد  عملکرد  ارزیابی  برای  راه هایی  و  دهند  پاداش  خوب 

عمل  آن  در  مدیران  که  محیطی  حال،  این  با   .)5 ص   ،2004 همکاران،  و  اسمیت4  )بریکلی3،  کنند 

 بقای تمام کسب و کارها و حتی بسیاری از سازمان های 
ً
می کنند، متالطم تر و پیچیده تر شده است. تقریبا

غیرانتفاعی به استراتژی فناوری بستگی دارد. در حالی که برخی از صنایع، فناوری باال نامیده می شوند 

 با فناوری پایین )مانند خرده فروشی( تحت سلطه شرکت هایی مانند والمارت 
ً
حتی یک کسب و کار ظاهرا

است که نقاط قوت آن بر اساس سیستم های بسیار پیچیده ای برای تدارکات و مدیریت موجودی است. 

بنابراین، تمام مدیران باید بدانند که انواع فناوری ها در تمام فعالیت های آنها فراگیر هستند.

چند دهه پیش، پیتر دراکر5 )1985( برنامه ریزی راهبردی را چنین توصیف کرد:

به صورت  که  است  خطرپذیرانه ای  و  کارآفرینانه  تصمیم گیری  مداوم  فرآیند  راهبردی،  "برنامه ریزی 

گاهی نسبت به آینده آنها انجام می شود که تالش های الزم برای این تصمیمات  سیستماتیک و با بیشترین آ

را به طور منظم، سازمان دهی کرده و به مقایسه نتایج اندازه گیری شده با انتظارات )از طریق بازخوردهای 

منظم و سازمان یافته( می پردازد ". )ص 125(.

تاکید داشت.  باشد،  باید  بود و چه  بوده است، چه خواهد  و کار چه  اینکه کسب  دانستن  بر  دراکر 

در سال های بعد، منابع عمده ای برای فعالیت های برنامه ریزی به خصوص از طریق سازمان های بزرگ، 

با  مواجهه  در  روز  هر  که  افرادی  برای  به ندرت  تمرینات،  این  درس آموخته های  که  هرچند  شد  صرف 
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تصمیم گیری بوده اند، منتشر شد. ریچارد فلوریدا1 و مارتین کنی2 )1990( مانند بسیاری دیگر، معتقدند 

در دهه 80 میالدی، روش های بوروکراتیک شرکت های بزرگ آمریکایی در توانمندسازی شرکت ها برای 

را  بزرگ  کارفرمایان  باهوش،  نوآوران  از  بسیاری  واقع،  در  است.  بوده  بی اثر  جهانی،  سطح  در  رقابت 

به منظور راه اندازی فناوری های جدید در سرمایه گذاری های نوپا، رها کردند.

بازارها و فناوری های امروز آنقدر سریع تغییر می کنند که حتی شرکت های بزرگ به دنبال رویکردهای 

به آسانی  می کنند،  طلب  خارجی  تغییرات  که  زمانی  و  شده  درک  سادگی  به  که  هستند  کارآفرینانه ای 

تغییر کنند. اپل، آمازون و گوگل به عنوان نمایندگان موج جدیدی از تفکر مدیریتی، شناخته می شوند. 

ویکی پدیا برای مثال، سازمان شبکه ای جدید و رویکرد حل مسئله مورد استفاده به وسیله دبلیو. ال. گور 

و همکاران3 را به عنوان یک شرکت تولیدی، مورد بحث قرار می دهد )هاردر4 و تاونسند5، 2000(. این 

قبیل شرکت ها در زمان کاهش موانع ورود، افزایش قدرت خرید خریدار و ظهور رقبای بسیار کارآمد که 

به وسیله اینترنت پرورش یافته اند، آزمایشگاه هایی برای مدیران جدید هستند. طرح های مدیریتی جدید 

برای ابتکار، خالقیت، شور و شوق یا به عبارت دیگر برای تعامل، به کارکنان پاداش می دهند. یکی از 

با فعالیت های شرکت،  مهم ترین مالحظات مدیر جدید آن است که چگونه  تعامل کامل کارمندان را 

ایجاد کنند.

گای کاوازاکی6 )2004، ص 5( در کتاب هنر شروع7 به طور خاص، منتقد فعالیت های برنامه ریزی 

شرکت های بزرگ بود. او می گوید بیانیه ماموریت شرکت های بزرگ به صورت معمول )یعنی نقطه شروع 

برای برنامه ریزی(، اغلب مجموعه ای از کلیات بی معنی است. او از حرف خود چنین دفاع می کند که 

1. Richard Florida
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سازمان ها به دنبال شعار هستند، چند کلمه که جوهره آن نشان می دهد شرکت در تالش است تا چنان 

عمل کند که مردم را متمرکز و پرشور نگه دارد، بدون آنکه در نظر گرفته شود آیا سازمان، شرکتی باسابقه 

یا نوپاست، یا منابع آن باید به طوری انعطاف پذیر با بازارها و فناوری ها تغییر کنند. آن انعطاف پذیری به 

بهترین وجه در چارچوبی حاصل می شود که پاسخ هایی خالقانه در حوزه چشم انداز راهبردی سازمان 

از هدف نهایی آینده آن را ارائه کند.

این واقعیت که شرکت ها، دیگر ارزش باالیی برای برنامه های بلندمدت و پیچیده در نظر نمی گیرند به 

این معنا نیست که آنها یا سرمایه گذاری های نوپا می توانند بدون نگرشی سیستماتیک از آینده برای هدایت 

راهبردی،  تصمیمات  دیگر  و  اتحادها  عمده،  سرمایه گذاری های  همچنین  روزانه،  تصمیم گیری های 

است،  جدایی ناپذیر  مدیریت،  فعالیت های  تمام  برای   
ً
تقریبا فناوری  که  آنجا  از  کنند.  عمل  خوبی  به 

برنامه ریزی فناوری نیز از برنامه ریزی کلی، جدا نیست. برنامه ریزی با چشم اندازی از آینده که سازمان به 

سوی آن در حرکت است، آغاز می شود. همچنین اهدافی متوسط را به عنوان نقاط عطفی برای اطمینان 

تصمیم گیران از مسیر صحیح، فراهم می کند. رسیدن به این اهداف، نیاز به استراتژی دارد. به عنوان مثال، 

برای  بازار،  در  غالب  موقعیت  از  اطمینان  و  برای رشد سریع  فناوری جدیدی  است سعی شود  ممکن 

اولین بار پیاده سازی شود. یا می توان به عنوان یک موضع راهبردی، به رقبا اجازه پیشروی و کسب بازار 

داد تا قبل از معرفی محصوالت و خدمات جدید، آسیب پذیری آنها نشان داده شود. این استراتژی های 

جایگزین، پیامدهای بسیار متفاوتی برای تاکتیک های سازمانی دارد. افراد جذب و به کار گرفته شده برای 

عملکردهای مختلف، همچنین منابع مصرف شده برای آنها، تحت تاثیر استراتژی و تاکتیک های مورد 

استفاده، خواهد بود.

یت و نوآوری 1-3-1 فرآیندهای مدیر

برای  مدیران  استفاده  مورد  فرآیندهای  مورد  در  توضیحاتی  باال، مستلزم  در  ارائه چارچوب ذکرشده 

و  منابع  زمان بندی  ویژگی های  تا  راهبردی  مدیریت  از  طیفی  شامل  فرآیندها  این  است.  نوآوری  خلق 
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بررسی کارایی پروژه است. اگرچه پوشش کامل این موارد به وضوح، فراتر از محدوده این کتاب است، 

اما برخی مباحث مدیریتی برای نشان دادن چگونگی اجرای روش های پیشنهادی نیاز است. به نظر جی 

کانگر1 )1998(، رهبران باید قهرمان نوآوری باشند. بنابراین، فرآیند نوآوری باید از باال آغاز شود. مدیران 

اجرایی، مسئول توسعه و اجرای استراتژی هستند که به موفقیت های پیوسته، منجر می شود. اولین الزام 

آینده،  این سازمان در  آینده در خود داشته و نقشی است که  آنچه  از  امر، چشم اندازی است  این  برای 

بازی خواهد کرد. رهبران عالوه بر ارائه چشم انداز، باید منابع سازمان را هم راستا و بسیج کرده، همچنین 

مردم را برای مقابله با چالش های ناشی از اهداف بلندپروازانه متصور برای آینده، تشویق کنند. ضروری 

است که رهبران برای جهت دهی استفاده از منابع، پتانسیل تغییر تدریجی و تهدید تغییر بازار ناشی از 

نوآوری های بنیادی، رویکردها یا محصوالت جدید را درک کنند. هنگامی که این چشم انداز مورد قبول 

قرار گرفت، باید آن را با تغییرات محسوس در فرآیندها و محصوالت اجرا کرد.

دو دهه پیش، ریچارد فلوریدا و مارتین کنی )1990( اعتقاد داشتند که اتکای صرف به پیشرفت، برای 

نگه داشتن شرکت ها و حتی کشورها در عرصه رقابت، یک توهم است. آنها تاکید کردند که ادغام بهتر 

فعالیت های کارگاهی با تحقیق و توسعه، همچنین توانمندسازی کارگران تولید برای نوآوری، بسیار مهم 

است. پیشرفت های زیادی در این زمینه ها انجام شده که در بحث قبلی در مورد بهره وری تولید مورد اشاره 

قرار گرفته است. طراحی برای کیفیت و بهره وری و استفاده از ابزاری همچون شش سیگما، تا حد زیادی 

تبدیل  محصوالت  به  سرعت  به  جدید  فناوری های  که  همچنان  است.  داده  بهبود  را  آمریکا  در  رقابت 

می شوند، تولید آنها هنوز هم به مناطق کم هزینه تر جهان تغییر می یابد. با این حال، محصوالت به طور 

فزاینده ای در حال تبدیل به محصوالتی بسیار قابل تنظیم نسبت به سلیقه فردی هستند و با چنان سرعتی 

در حال تغییرند که نوآوری و تولید از نزدیک به هم مرتبط شده اند. با این حال، تصور اینکه پیشرفت های 

فناوری باال به تنهایی رفاه بزرگی را به همراه می آورد، در بیشتر مواقع یک توهم است.

1. Jay Conger
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برای  جهان  که  مسیری  مورد  در  امرسون3  والدو  رالف  شعر  معتقدند   )2008( اسپینلی2  و  تیمونز1 

خالق تله موش بهتر فراهم می کند، چندان درست نیست. به طور کلی سال ها طول می کشد تا اکتشافات 

بازار،  در  موفقیت  به یک  تبدیل  برای  فناوری جدید  کردن  تبدیل  برای  و تالش  تبدیل شوند  نوآوری  به 

تجاری بخش کوچکی  موفقیت  تا  علمی  از جهش  از مشکالت، حرکت  است. جلوه ای  بسیار دشوار 

یا فرآیندهای جدیدی شده است. "دره  به محصوالت  تبدیل   
ً
از پژوهش های دانشگاهی است که واقعا

مرگی" وجود دارد که به نظر می رسد بسیاری از ایده های بزرگ و حتی اختراعات به ثبت رسیده )در فاصله 

میان جهش و دستیابی به موفقیت تا مرحله تولید( را به دام می اندازد. برای این امر، دالیل فنی و تجاری 

وجود دارد. ر سیدن از آزمایشگاه به نمونه اولیه می تواند شامل به چالش کشیدن خالقیت و تالشی باشد 

که اغلب محققان سطح جهانی را تحریک نمی کند، حتی زمانی که مشوق های اقتصادی داشته باشند. 

به طور کلی حرکت از نمونه اولیه به نسخه های تولیدی، سری دیگری از موانع را نشان می دهد. عالوه بر 

این، شواهد نشان می دهد که تبدیل دانش جدید به محصول یا روندی موفق، باید حاکی از ورود مشتریان 

نهایی باشد. همه اینها به مقدار زیادی صبر، پشتکار، زمان و پول نیاز دارد.

1-3-2 نقش پیش بینی فناوری 

از زمانی که افراد برای نخستین بار شروع به سرمایه گذاری بلندمدت کردند، پیش بینی نیز انجام شده 

 اهرام و دیگر 
ً
است. اولین کشاورزان زمین را تسطیح و کشت کردند زیرا انتظار برداشت داشتند. قطعا

بسیار طوالنی است.  به مدتی  ادامه جهان  به  باور سازندگان  بر  باستانی عهد عتیق، شاهدی  سازه های 

 به همان شیوه ای که در گذشته اتفاق افتاده اند، رخ 
ً
اساسی ترین پیش بینی این است که وقایع در آینده تقریبا

خواهند داد. اگرچه این پیش بینی خام و ساده نامیده می شود، هنوز رایج و قدرتمند است. چند شرکت یا 

 تغییر نخواهد یافت، 
ً
جامعه، اقدامات الزم را به دلیل این که باور داشته اند که شیوه کسب و کار آنها واقعا

1. Timmons
2. Spinelli
3. Ralph Waldo Emerson
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به تعویق انداخته اند؟

اما  آینده، یک رویکرد شهودی است و در حالی که ممکن است خطرناک باشد  برون یابی گذشته در 

اغلب، درست است. اقتصاد و دیگر زمینه ها، الگوهای پیچیده ای از برون یابی را )گاهی اوقات با صدها 

رابطه علی( ساخته اند. با وجود این حتی این موارد، برگرفته از مطالعه داده های تاریخی است. با این حال، 

خطرات ذاتی در برون یابی، واقعی هستند. جهان در سال 2008 میالدی، بحرانی مالی برخالف دیگر 

بحران های ایجادشده از دهه 30 را تجربه کرد. با وجود پیش بینی موسسات و مقرراتی برای جلوگیری از 

چنین پدیده ای، همچنین رخداد افت های ناگهانی منطقه ای )به طوری که ژاپن، ضعف مالی طوالنی را تجربه 

کرد(، سیستم های ایاالت متحده و سایر گروهای منسجم اقتصادی، بسیار کاراتر به نظر می رسید. فناوری 

اطالعات و اعتماد به نفس، موجب نوآوری های زیادی شد و کل جهان در نتیجه، پررونق به نظر می رسید.

ادامه شرایط  آمریکا و  اقتصادی مالیم  برای رکود  بهار  پاییز سال 2008 میالدی، پیش بینی  اواخر  در 

این  به نظر رسید. چگونه  ناگهان به شدت خوش بینانه  اقتصادهای در حال ظهور،  رونق در چین و دیگر 

چشم انداز با وجود تمام رایانه ها و فناوری اطالعات قدرتمند و مهارت متخصصان مالی جهان، می تواند 

به طور چشمگیری تغییر کند؟ پاسخ سریع شامل نوسان احساسات انسانی و نیاز اساسی برای اعتماد به 

منظور کار کردن سیستم است. با این حال، بررسی مختصر عوامل نزدیک به سقوط سیستم مالی برای بحث 

در مورد پیش بینی، آموزنده است. بانک های سرمایه گذاری، ابزارهای مالی پیچیده ای را بر اساس وام های 

مسکن تشکیل داده بودند تا نهادهایی مانند شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی و بانک ها بتوانند 

نرخ های بازگشت باالیی کسب کنند. این ابزار به دلیل وجاهت سازمانی که از آن سرچشمه گرفته بودند، 

ایمن به نظر می رسیدند. بنابراین، موسسات بسیاری برای به دست آوردن آنها به استقراض روی آوردند. بر 

اساس اطالعات گردآوری شده از جنگ جهانی دوم، این برنامه باید ایمن می بود. با این حال، مشکل حتی 

برازنده ترین پیش بینی های ریاضی این است که شرایط، تغییر می کند. در این مورد، فشار پیش پرداخت کم 

)و حتی صفر( وام مسکن برای تشویق خرید خانه و عدم تمایل به اعمال مقررات دقیق در بازارهای مالی، 

باعث رونق خطرناک در وام مسکن شد. به ناچار، رونق در ارزش خانه به اوج خود رسید و برای اولین بار 
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در حافظه تاریخی بیشتر افراد )و مجموعه داده ها(، ارزش خانه ها کاهش یافت. امنیت ابزارهای کنترلی از 

بین رفت و منجر به مشکالت مالی و عدم توانایی پرداخت بدهی برای موسسات مالی در سراسر جهان شد.

در حالی که داستان بحران مالی سال 2008 میالدی، خطرات ناشی از تعمیم دادن در جهان در حال 

تغییر را نشان می دهد، اما درس های پیش بینی فناوری، واضح است. در جهان تغییرات سریع و چشمگیر، 

 جدید، حتی سخت تر نیز هست، زیرا نه هیچ داده 
ً
پیش بینی دشوار است. پیش بینی پیشرفت فناوری واقعا

قدیمی وجود دارد که بر اساس آن عمل شود، نه هیچ درک واقعی از اثرات خود فناوری وجود دارد. با 

وجود این، اگر باید برنامه ریزی و سرمایه گذاری در نوآوری انجام شود، به پیش بینی نیاز خواهد بود.

سریع  تغییر  شرایط  در  تطبیقی  مدیریت  دوراهی  به  شد،  داده  توضیح  باال  در  که  چنان  کتاب  این 

 پیش بینی فناوری باید از برون یابی استفاده کند، اما خیلی بیشتر از آن باید چشم اندازهای 
ً
می پردازد. قطعا

معقول از آینده را به تصویر بکشد. به عنوان مثال به ارزیابی های کیفی فناوری و شباهت های آنها با دیگر 

فناوری ها، روش های ساخت یافته برای جمع آوری اطالعات در مورد خود فناوری، همچنین فناوری های 

حمایت کننده1 و رقیب2 نیز مورد نیاز خواهد بود. بخش عمده ای از این کتاب توضیح می دهد که چگونه 

می توان روش های خالقانه ای طراحی  کرد، چگونه  فرمول بندی  را  فناوری  پیش بینی  می توان مشکالت 

کرد و چگونه می توان این اطالعات را بررسی و مورد ارزیابی قرار داد و برای تصمیم گیری مفید، متمرکز 

کرد. بحث در هر مرحله، از طریق زمینه راهبردی که پیش بینی در آن مفید است، تنظیم می شود. درک 

این زمینه فکری برای دستیابی به نتایج موثر و هدف گذاری متناسب برای رعایت محدودیت های زمانی 

و منابع برای تصمیمات خوب مدیریتی، بسیار حیاتی است.

1-3-3 اهمیت پیش بینی فناوری 

یک بخش مهم از پیش بینی فناوری، ارزیابی اثرات بکارگیری یک فناوری جدید روی شرکت و محیط 

خارجی آن است. غفلت از اثرات منفی احتمالی می تواند عواقبی فاجعه بار برای شرکت و افرادی داشته 

1. Supporting
2. Competeing
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از آن بهره مند می شوند. مجامع   
ً
نه احتماال نه در تصمیم گیری در مورد آن فناوری ها درگیرند و  باشد که 

 ورشکستگی( به بالیای این چنینی، واکنش 
ٔ

سراسر جهان با پاسخگو نگه داشتن کسب و کار )حتی تا نقط

 ترس 
ً
نشان داده اند. همچنین دولت ها مقررات دقیقی وضع کرده اند که می تواند تغییر را خفه کند. احتماال

 الزامات قانونی هرچه 
ً
از عواقب ناخواسته، موجب توقف رشد تولید برق هسته ای آمریکا شده است. ظاهرا

بیشتر برای طراحی و بهره برداری، این گزینه را در ذهن مدیران تولید برق، غیراقتصادی کرده بود. از الزامات 

پذیرش و تایید آژانس مربوط نیز تحت عنوان بیانیه اثرات زیست محیطی به منظور حفاظت از منابع طبیعی، 

تاثیر اغلب در کسب و  ارزیابی  استفاده شده است. متاسفانه عبارت  گونه های مهم و بهداشت عمومی 

کارهایی با مفهوم انطباق بوروکراتیک، مطرح بوده است. اصول و ابزارهای شرح داده شده در اینجا، هدفی 

بسیار متفاوت داشته است هرچند می توانند به عنوان متممی برای الزامات قانونی، استفاده شوند.

جوزف کوتز1 )1976(، یکی از پیشگامان کل نگری در مشاهده اثرات فناوری، معتقد است:

 مطالعه سیستماتیک اثرات بر جامعه ممکن است در زمان معرفی، توسعه یا  اصالح یک فناوری، با 

تاکید بر اثرات ناخواسته، غیرمستقیم یا به تعویق افتاده، رخ دهد )ص 373(.

مطالعه "سیستماتیک" شامل روشی است که تا حد امکان منظم و تکرارپذیر بوده که منابع اطالعاتی 

و روش ها در آن، تعریف شده است.

نمایش 1-1 پیامدهای شبکه های اجتماعی

اول: مردمراهجدیدیبرایارتباطبادیگراندرسراسرجهانپیداکردهاند.

دوم: مردمازنظرفیزیکیدرخانههستنداماعماًلدرفضایمجازیمشغولاند.

سوم: قدرتاینترنتمردمرابهپیداکردنکسانیکهعالیقآنهابهیكدیگرنزدیکتراست،قادرمیسازد.

چهارم: مردم،سروکارداشتنبادیگراندراینترنترانسبتبهتالشبرایتقویتروابطباکسانیکهدراطراف

آنهاهستند،آسانتروشایدلذتبخشترمیدانند.

پنجم: روابطاینترنتیطیزمان،صمیمیترمیشود.

ششم: افزایشنرخطالقزمانیاتفاقمیافتدکههمسران،نیازهایعاطفیدیدهشدهدرسایرینودراینترنت

رابرایخود،برآوردهنمیبینند.

1. Joseph Coates
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اگرچه مطالعه بر روی "اثرات" فناوری روی جامعه تمرکز دارد، مطالعه ای جامع نیز به اثرات معکوس 

از  فراتر  به  تاخیر"  با  یا  غیرمستقیم  "ناخواسته،  اثرات  می پردازد.  فناوری  توسعه  در  اجتماعی  نیروهای 

گرفته  نظر  در  اقتصادی  و  فنی  تحلیل های  و  تجزیه  در  سنتی  به طور  )که  مزایایی  و  مستقیم  هزینه های 

را  پیش بینی نشده  که  باالتری  یا درجه  اثرات غیرمستقیم  ایدٔه  نمایش 1-1  می شوند( گسترش می یابند. 

نشان می دهد.

مسائل عمده جهانی مربوط به توسعه فناوری وجود دارد که برخی از آنها برای چندین دهه، مورد بحث 

قرار گرفته اند. برای مثال:

تغییرات جهانی آب و هوا )در حالی که هنوز مورد بحث است( انگیزه تغییر سیاستی است که بر     ◙

فناوری در بسیاری از نقاط جهان، تاثیر می گذارد.

بر     ◙ به تسلط  آن، همچنان  ژئوپولتبیك  و  اقتصادی  پیامدهای  انرژی، همچنین  از  استفاده  و  منابع 

افکار و تصمیم گیری از سوی ملل، شرکت ها و افراد می پردازد.

آلودگی همچنان به شهرها آسیب می رساند به ویژه در کشورهای با اقتصاد شهری در حال ظهور     ◙

که به جذب میلیون ها نفر از مردم به محیط های ناسالم، ادامه می دهند.

پیدا کردن منابع آب کافی برای افراد غنی و فقیر، مشکل است.    ◙

ثروتمندترین     ◙ برای  را حتی  بهداشتی  مراقبت های  هزینه  بار  و  داده  افزایش  را  عمر  فناوری، طول 

جوامع، ایجاد کرده است.

نرخ تولد کاهنده باعث کمبود افراد جوان در کشورهایی مانند ژاپن شده است در حالی که فقیرترین     ◙

افراد، همچنان کودکان متولد و متوفی بسیاری دارند.

بحث عمومی ادامه دار در مورد گرم شدن کره زمین نشان می دهد حتی تعیین علل و اثرات گذشته، 

دشوار است. پس چه امیدی برای تعیین علل و اثرات آینده وجود دارد؟ بدیهی است که امیدی به ارائه 

قطعیت، وجود ندارد.

امید کمی برای پیش بینی اثرات دقیق ناشی از تغییر در فناوری وجود دارد، حتی کمتر از پیش بینی 
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اندازه یا زمان بندی آثار آن، که خود کمتر از پیش بینی شیوه تعامل اثرات در میان خود و با نیروهای دیگر 

است. کاهش عدم اطمینان و دانستن بیشتر در مورد روابط متقابل سیستم های درگیر به جای تالش برای 

احتمالی،  تاثیر  بردارهای  از شناسایی  فناوری می تواند  برنامه ریز  است.  مفیدتر  بسیار  یقین،  به  رسیدن 

سود ببرد. دانستن اینکه چه چیزی امکان پذیر است و ارزیابی آنچه محتمل است، می تواند به برنامه های 

بهتری منجر شود.

جایگزین پیش بینی، پوشاندن چشم و پرش به آینده بدون هدایت کننده است. خیلی بهتر است که "قبل 

از خیز گرفتن، نگاه کنید" حتی اگر چشم انداز آینده به طور قابل توجهی کمتر از 20 از 20 باشد. مدیران 

فناوری نیاز به درک الگوهای احتمالی پذیرش و مقاومت نسبت به یک فناوری در حال تغییر، چگونگی 

ایجاد فرصت ها و چالش ها، همچنین شمول پیامدهای آنها در برنامه ریزی دارند.

اگرچه مشکالت، هم پیچیده و هم بالقوه ویرانگر هستند اما می توانند فرصت هایی برای مدیران در 

گاهی از روش های مورد استفاده برای پیش بینی  برنامه ریزی  فناوری خود، ایجاد کنند. این امر، مستلزم آ

و تجزیه و تحلیل فناوری و اثرات آنهاست. این موارد در فصول بعدی، بحث خواهد شد.

1-3-4 نقش پیش بینی اجتماعی

مدیران فناوری به سرعت یاد می گیرند که نیروهای اجتماعی و سیاسی، به طور چشمگیری می توانند بر 

الگوهای تغییرات فناورانه تاثیر بگذارند. بنابراین نگاه به آینده باید شامل پیش بینی های اجتماعی، فناوری 

و اقتصادی باشد. این امر می تواند تمایزی تا حدودی اختیاری به نظر برسد زیرا فناوری و اقتصاد، هر 

دو عناصری از بافت اجتماعی هستند. با این حال، این تقسیم بندی مناسب است زیرا پیش بینی عوامل 

اقتصادی  و  فناوری  به طرح مشکالت  متفاوتی نسبت  و اجتماعی، شامل مفاهیم و مشکالت  سیاسی 

با  تا  با ارزش های متفاوت مانند احترام و قدرت سر و کار دارند  بیشتر  است. پیش بینی های اجتماعی 

ارزش های رفاهی1 چون درآمد، ثروت یا سالمت. آشر2 )1978( پنج موضوع را مشخص کرد که این 

1. Welfare Values
2. Ascher
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عوامل را کنترل ناپذیرتر و در نتیجه برای پیش بینی، سخت تر می نماید:

این عوامل را بیشتر می توان به راحتی از طریق اراده انسان تغییر داد زیرا منابع مادی، اغلب تنها .    1

به صورت حاشیه ای مهم هستند.

به ندرت، اجماعی بر جهت مورد نظر از تغییرات سیاسی-اجتماعی، وجود دارد..    2

نگرش های اجتماعی نسبت به الگوهای رشد، به مراتب کمتر تجمعی هستند..    3

حوادث منفرد و گسسته، اغلب در مرکز توجه و تمرکز هستند..    4

عامل منفرد، بدون اشاره به بافت کلی اجتماعی و سیاسی، بی معنی است..    5

برخی  که  آنجا  از  می سازد.  دشوار  را  سیاسی-اجتماعی  پیش بینی های  اعتبار  ارزیابی  مسائل،  این 

از رویکردهای پیش بینی های اجتماعی می توانند بسیار گران باشند، سوال در مورد اعتبار آنها می تواند 

جذابیت این رویکردها برای مدیران را محدود کند. با این حال، عدم  تالش برای پیش بینی های اجتماعی 

می تواند معادل با فرض عدم تغییر در وضع موجود باشد و شواهد بسیاری حاکی از آن است که این امر 

می تواند حتی گران تر باشد! به عنوان مثال، پیری جمعیت پیش بینی شده و معتبر در کشورهای توسعه یافته 

دارای اثرات اقتصادی و سیاسی است که مدیران درصورت نادیده گرفتن آن، احمق تلقی خواهند شد. 

بنابراین، مدیر محتاط باید به دنبال روش های مقرون به صرفه پیش بینی های اجتماعی باشد و نتایج آنها را 

با توجه به محدودیت های آنها تفسیر کند.

استثنائات  دارند.  تکیه  کیفی  بر روش های  به شدت  پیش بینی های سیاسی-اجتماعی  می رسد  به نظر 

آن شامل شاخص های اجتماعی و ارزیابی های جمعیتی، تجزیه و تحلیل رگرسیون و شبیه سازی است. 

بدون شک، حتی الگوهای شبیه سازی که خروجی های کمی تولید می کنند بر تعیین کمیت ورودی های 

کیفی درباره تعامل متغیرهای مهم، تکیه می کنند. آشر )1978( معتقد است دو روش پیش بینی سیاسی-

اجتماعی، پیامدهای ویژه دارند: تجسم سناریوها و شاخص های اجتماعی. به اینها باید نظر خبرگان و 

در برخی زمینه ها، الگوهای شبیه سازی را افزود. در حالی که این روش مهم ترین روش به نظر می رسد اما 

هیچ روشی بدون مشکل یا محدودیت نیست.
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1-4 نتیجه گیری  ●

گاهی از آن، جالب، آموزشی و سرگرم کننده   به خاطر آ
ً
اگرچه ممکن است کشف آینده فناوری صرفا

باشد، اما استفاده از روش های ارائه شده در این کتاب نیازمند استفاده از منابعی است. استفاده از این منابع 

باید به وسیله ارزش حاصل از پیش بینی برای سازمان، توجیه شود. آن ارزش از تصمیم گیری های بهتری 

ناشی خواهد شد حتی اگر آن تصمیم گیری در محیطی پر از خطر و عدم اطمینان رخ دهد. آزمون واقعی 

اعتبار پیش بینی تنها با گذشت زمان، انجام می شود. با وجود این الزم است در زمان حال، تصمیم گیری 

شود و به تاخیر انداختن آن می تواند منجر به هزینه های قابل  توجه و حتی فاجعه باری شود.

تجربه روش شرح داده شده در این کتاب نشان می دهد که تصمیمات بهتر، هنگامی حاصل می شوند 

باشد.  آن، گنجانده شده  اجرای  و  در تصمیم گیری  آن  و عدم قطعیت  آینده  نظر گرفتن محتاطانه  در  که 

بنابراین، کسانی که در مورد آینده فناوری تصمیم گیری می کنند باید میان تمایل به کسب اطالعات بیشتر 

و بهتر در مورد آینده با منابع محدود خود و محدودیت های زمانی اجتناب ناپذیر، تعادل برقرار کنند. اگر 

این کتاب در تولید استراتژی ها و تاکتیک های بهتر، موفق شود چنان که افراد از استراتژی ها و تاکتیک هایی 

گاهانه به آینده )با دانش بیشتر و عدم اطمینان کمتر( بهره مند شوند، آنگاه می توان نتایج آن  حاصل نگاه آ

را ارزشمند تلقی کرد.
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