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قسمت دوم

راهكارهاي تقويت خالقيت

الف :بهكارگيري استراتژي تمركز و سادگي:

خالقي��ت باي��د فقط يك كار انجام دهد در غير اين صورت س��ردرگمي ايج��اد ميكند .اثر بخش بودن
خالقيتها نش��ان ميدهد كه آنها ابتدا از جاهاي كوچك ش��روع شدهاند و خالقيت پيش از آنكه حاصل
نبوغ باش��د ،حاصل كار است .خالقيت به دانش ،مهارت و تمركز نياز دارد .در حقيقت نوآوران به ندرت
در بيش از يك زمينه فعاليت دارند.
ب :آموزش خالقيت:

خالقيت و نوآوري امري است دائمي ،بنابراين بايد نهادينه و جزء كار و فرهنگ هر مجموعه باشد .هرگاه
مديران س��طوح عالي و سياس��تگذاران س��ازمان ،خود به خالقيت و نوآوري به عنوان فعاليت ضروري و
حياتي باور نداش��ته باش��ند ،هيچ فعاليتي در اين زمينه دوام نخواهد يافت .ايجاد هس��تههاي نوآوري و
تحقيقي اين امر را تسهيل ميكند .اين باور نياز به آموزش دارد.
« تافلر» مهمترين فعاليت و راه رويارويي با تحوالت عظيم و زندگي آينده را براي پذيرش تغيير ،آموزش
آموزش مؤثر و پرمايه ،تا به رش��د و توانايي كافي در ش��غل با كارايي بيش��تر بيانجامد .مديران
ميداند.
ِ
بايد بدانند كه يكي از هدفهاي مهم در محيط پرتالطم و متغير كنوني ،آموختن ش��يوههاي خالقيت
و نوآوري است.
پيوند سه جانبهاي بين تحقيق ،توسعه و فنآوري وجود دارد.

تحوالت فنآوري كارايي عوامل توليد را باال ميبرد و بهرهدهي را ميافزايد و اين امر خود عامل توسعه
و رشد است و دستيابي به آن از سوي ديگر بدون تحقيق علمي ممكن نيست.
اما يافتههاي علمي صِ رف ،در واقع فوت و فن تحقيق هس��تند ولي فرهنگ تحقيق محسوب نميشوند.
تحقيق و مطالعه عالوه بر انباش��تة علمي ،القاءكنندة روح و معرفت انس��اني در هماهنگي ابزارهاي فني
و آرمانهاي بشري نيز هست.

امروزه فنآوري در كنار س��رماية انس��اني و س��رماية اقتصادي در زمرة مهمترين
عاملهاي توليد و افزايش بهرهوري در صنايع مختلف اس��ت و اين فنآوري اس��ت
كه قدرت رقابتپذيري صنايع و كشورها را در بازارهاي جهاني رقم ميزند.
در حاليك��ه هنوز هم بس��ياري از مديران صنعتي در كش��ورها ،فنآوري را همان
ماش��ين آالت و تجهيزات خطوط توليد و طرحها ميدانند ،در كشورهاي پيشرفته
صنعتي ،فنآوري به قول«اس��كاپ» از چهار مؤلفة كليدي سختافزار -دانشافزار-
مغزافزار(انسانافزار) و سازمانافزار تشكيل ميشود .به عبارت ديگر هر فنآوري به
منزلة يك «بسته» است كه از مؤلفههاي كليدي باال برخوردار باشد.
فنآوري اما از سه رويكرد قابل اكتساب است:

 -1از راه تحقيق و پژوهش؛
 -2از راه انتقال فنآوري( داخلي يا خارجي)؛
 -3از راه همكاريهاي فنآورانه مث ًال س��رمايه گذاري مش��ترك دو يا چند شركت
براي دستيابي به يك فنآوري معين.
مث ًال در يك صنعت خاص مثل صنعت باالدس��تي نفت و گاز در كش��ورمان كه در
چالش بازارهاي جهاني با ديدگاههاي افزايش سودآوري از منظر بزرگان روبهروست
(ش��ركتهاي بينالمللي غولآس��اي نفتي) آيا تحقيق و پژوهش يعني راهحل اول
لزوماً چاالكترين راه است؟!
در حاليكه ميدانيم اين امر زمانبر و پر مخاطره اس��ت و انتظار براي حصول نتايج آن گاه چندين س��ال طول ميكشد .روية مديران عزيز ما
هم حفظ و يا ارتقاء توليد در اين ش��رايط اس��ت كه ضرورت تحقيق را در حوصلة اغلب آنها به صورت كليدي نميبينيم .اين مس��ئله با بنية
ضعيف كشور در امر تحقيق تشديد ميشود.
در اين وضعيت چارة كار چيست؟

در پاس��خ به اين س��ئوال اس��تراتژيك از هر ديدگاهي كه نگاه كنيم چاره اين است كه ميزان فعاليتهاي تحقيقاتي منجر به فنآوري و
فعاليتهاي انتقال فنآوري (مثل قراردادهاي  )Buy Backبه يك تعادل استراتژيك برسد.
مث ًال  20درصد بودجههاي فنآوري به تحقيق و پژوهشهاي راهبردي و  80درصد به انتقال فنآوري هوشمندانه تخصيص يابد.
منظور از انتقال فنآوري هوش��مندانه ،رفع نياز صنعت باالدس��تي تا حد ممكن از طريق دانشگاهها (با برنامة علمي) ،مراكز تحقيقاتي دولتي
و شركتهاي خصوصي پژوهشي داخلي با بيشترين سهم و كمترين سهم از شركتها و منابع خارجي ميباشد.
اما الزامات و سازوكارهاي خاص آن چگونه باشد؟
تعريف ش��فاف نيازهاي فنآورانه صنعت باالدس��تي كش��ور و آگاهي رساني آن از طريق يك نظام اطالعرس��اني فعال و اثربخش به مراكز
دانشگاهي ،پژوهشي و شركتها با هر بعد و اندازهاي؛ آيا تا كنون كار جدي در اين زمينه شده است؟
توجيه اين مراكز با دادن سررشتهاي از «بازاريابي فنآوري» و جستجوي مشتري مناسب براي فنآوريهاي توليدي (محصوالتي هستند
ك��ه مدته��ا پس از توليد خاك خوردهاند و مش��تريان آنها به خصوص بخش دولتي سالهاس��ت بودجههاي پژوهش��ي را هدر داده اس��ت.
بودجههايي بيهدف اجرايي و راندامانگيري؛ يعني عدم وجود يك پايگاه و بانك اطالعات پژوهشي هوشمند).
فرهنگس��ازي در س��طح گس��ترة مردمي براي حمايت س��رمايههاي اندك در بخش توليد فنآوري و صدور آن و تشويق مردم با حركت
بس��يجي به س��مت اهداف فنآورانة خاص .به هر حال در تاريخ اين مرز و بوم حركتهايي برقآس��ا و ناگهاني براي رس��يدن به اين فرهنگ
عمومي شده است ولي به دليل نداشتن زمينة الزم و كافي هنوز در ابتداي راه هستيم.
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