مقاله

در چيستی و چرايي
مديريتفناوری
مهندس سيد کامران باقری

مديريت فناوري دانشي است
بين رشتهاي و به نسبت نوپا؛
و هدف آن بيشينهسازي خلق
ثروت از طريق فناوري است.
چون ثروت انواع گوناگوني
دارد (ثروت اقتصادي ،ثروت
سياسي ،ثروت اجتماعي ،ثروت
فرهنگي ،ثروت زيستمحيطي ،ثروت امنيتي/
دفاعي ،و  ،)...و همه سازمانها و نهادها به نحوي
از انحا در فرآيند خلق ثروت درگيرند و يا بايد
درگير باشند ،بنابراين هيچ سازمان و نهادي را
نميتوان يافت که در محيط فناورانه امروز از
فناوري و مديريت اثربخش آن بينياز باشد.
در اين مقاله يک دانشپژوه سرشناس مديريت
فناوري شما را با فلسفه وجودي و هدف غايي
اين دانش آشنا ميکند.
روزگاری باالنشينهای فهرست ثروتمندان جهانی کسانی چون راکفلرها
بودند که دستی در کسبوکار نفت يا ديگر منابع اوليه داشتند .چالش اصلی
کسبوکار آنان اطمينان از دسترسی پايدار و کم هزينه به همين منابع
اوليه بود .گاهی يورش به کشورهای صاحب منابع با هدف چنگاندازی به
داشتههای آنها راهی برای روبرو شدن با اين چالش بود .بعد از دستيابي به
منابع ،تکليف کار روشن بود .اين منابع يا در اختيار ديگرانی قرار میگرفت که
چگونگی تبديل آنها به محصوالت مشتریپسند را میدانستند ،يا کسانی که
منابع را در دست داشتند آستينها را باال زده و محصوالت پاييندستی را هم
توليد میکردند .بخش عمده قيمت محصوالت مصرفی در آن دوره را همين
هزينه منابع اوليه و انرژی به کار رفته در توليد آنها تشکيل ميداد .بنابراين،
حاشيه سود توليدکنندگان فرآوردههاي پاييندستی اندک بود و توان چانهزنی

تأمينکنندگان منابع اوليه زياد و هر محصولی که ساخته میشد ،سالها بر
بازار حکومت ميکرد.
همه ما چراغهای خوراکپزی عالءدين را به ياد داريم که دهها سال مهمان
خانههای ايرانی بودند .خودروي پيکان هم از نمونههای به ياد ماندنی
محصوالتی است که سالهای سال استفاده میشدند .اما به آرامی رقابت در
توليد محصوالت پاييندستی باال گرفت .شرکتهای توليدي تالش کردند
محصوالت بهتری بسازند .در اين راستا آنها به کارکنان آموزشديده و خالقي
نياز داشتند که تعدادشان در آن زمان اندک بود .برخی شرکتها که نتيجه
درخشان بهکارگيری نخبگان در آفرينش محصوالت جديد و سپس چيرگی
بر بازار به پشتوانه آن محصوالت را در عمل ديدند ،در کار خود مصممتر شدند.
اين شرکتها بخش و امکانات ويژهای را به نخبگان استخدامی خود اختصاص
دادند و آن را «بخش پژوهش» ناميدند .اينگونه شد که ساخت و فروش
محصوالت جديد به دلنگرانی شرکتهای بزرگ تبديل شد.
مشتريان از محصوالت جديد ،که معموالً گرهی از کار آنها میگشود ،استقبال
کردند و حاضر شدند بهای باالتری برای آنها بپردازند .به آرامی محصوالت از
يکديگر متمايز شدند .محصوالت پيشين کمکم مشتريان خود را از دست
میدادند و ارزانتر میشدند و دست آخر پس از چند سال به پايان چرخه عمر
خود میرسيدند .هر چه محصول نوآورانهتر و ويژگیهای آن مورد نيازتر بود
با قيمت و حاشيه سود باالتری به فروش میرفت .به همين ترتيب به آرامی از
سهم مواد اوليه در قيمت نهايي محصوالت کاسته شد و کار به جايي کشيد که
اکنون در برخی صنايع تنها درصد ناچيزی از درآمد محصوالت به فروشندگان
مواد اوليه میرسد.
امروزه با نگاهی به باالی فهرست ثروتمندان جهان میتوان نامهاي پرآوازهای
چون بيلگيتس و استيو جابز را ديد که از نسلی ديگرند .قدرت آنها همچون
گذشته به دليل منابع نفتی يا امالک آنها نيست .کسبوکار آنها (شرکتهای
مايکروسافت و اپل) چيست که توانسته چنين ثروتی برای آنها در پی داشته
باشد؟ پاسخ ساده شايد ساخت و فروش سختافزار و نرمافزارهای مورد استفاده
در صنعت رايانه و سرگرمی باشد .اما پاسخ درستتر چيز ديگری است! آنها
میتوانند ايدههای جديد را به محصوالت و خدماتی مشتریپسند تبديل کرده
و در سراسر جهان بفروشند .آنها اين کار را زودتر و کمهزينهتر از ديگران انجام
میدهند .سهم مواد اوليه و انرژی در قيمت محصوالت و خدمات اين شرکتها
ناچيز است .داراييهای آنها بيشتر از جنس داراييهای نامشهودی همچون
ايدهها (فکرها) ،فناوریهای نو و شهرت و اعتبار است.
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امروزه تحوالت فناوری شتاب خارقالعادهاي به خود گرفته است .تغييرات
فناوری به اندازهای گسترده و ژرف است که دنبال کردن آن برای افراد و
حتي سازمانها بسيار دشوار شده است .اما سرعت تحوالت فناوری باز هم
در حال زياد شدن است .اگر از خيابان جمهوری تهران و بازار گوشیهای
تلفن همراه گذر کرده باشيد ،حتماً با شتاب چشمگير تحوالت فناوری روبرو
شدهايد .البته افزايش سرعت تحوالت فناوری تنها ويژه يک محصول يا صنعت
خاص نيست و امواج سهمگين آن تقريباً تمام صنايع را درنورديده است .اما آيا
میتوان اين جريان را ناديده گرفت و از دنبال کردن مسير تحوالت فناوری با
همه دردسرهای آن چشم پوشيد؟ خير .زيرا فناوری به مهمترين عامل رشد
اقتصادی و توان ملی تبديل شده است و بخش عمدهای از فرصتهای جديد
شغلی بر پايه همين تحوالت فناوری و همگامی با آن شکل میگيرد .بنابراين
همراهی نکردن و چه بسا پيشتاز نبودن در روند تحول فناوری به معنای
افزايش تدريجی بيکاری ،کاهش کيفيت زندگی و همچنين کاهش جدی
توان رقابتپذيری ملی است.

امروز ديگر فناوری به پيشران يا شايد هم پاشنه
آشيل کسبوکارها تبديل شده است .امروزه
ثروت آفرينی کسبوکارها بدون توجه به عامل
فناوری حتی اگر شدنی باشد پايدار نخواهد بود.
امروزه همه شرکتها ـ فارغ از توليدی يا خدماتی
و کوچک يا بزرگ بودن ـ بايد نوآوری و ثروت
آفرينی بر پايه فناوری را به طور جدی در دستور
کار خود داشته باشند.
مديريت فناوری :هدف اصلي ،سطوح سهگانه
اکنون يک پرسش جدی مطرح میشود :آيا مديريت شرکتهايي که مزيت
اصلی آنها دسترسی به مواد اوليه طبيعی و تبديل آنها به محصوالت ساده بود،
با مديريت شرکتهای برتر امروزی مشابه است؟ کسبوکار در محيطی که
يک فناوری در آن دهها سال دوام میآورد و فروش میرفت با کسبوکار در
شرايط امروزی که هر چند ماه يک بار سروکله فناوری بهتر و پيشرفتهتري
پيدا میشود ،قابل مقايسه است؟ بیشک باز هم پاسخ منفی است .امروز ديگر
فناوری به پيشران يا شايد هم پاشنه آشيل کسبوکارها تبديل شده است.
امروزه ثروتآفرينی کسبوکارها بدون توجه به عامل فناوری ،حتی اگر شدنی
باشد پايدار نخواهد بود .امروزه همه شرکتها ـ فارغ از توليدی يا خدماتی و
کوچک يا بزرگ بودن ـ بايد نوآوری و ثروتآفرينی بر پايه فناوری را به طور
جدی در دستور کار خود داشته باشند .اما ثروتآفرينی بر پايه فناوری به
هيچ روی کار سادهای نيست و بويژه نمیتوان آن را تنها بر پايه سعی و خطا
آموخت .بنابراين نياز روزافزون باعث شد که بهتدريج دانسته-های بشری در
اين حوزه از حدود سه دهه پيش در چارچوب علم نوينی تبلور يافته و رشد
کند که «مديريت فناوری» ناميده میشود.
مديريت فناوری تخصصی ميانرشتهای است که بر فناوری به عنوان عامل
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ثروتآفرينی تأکيد میکند .ثروتآفرينی فراتر از به دست آوردن پول است؛
اين امر مواردی چون افزايش دانش ،استفاده مؤثر از منابع ،حفظ منابع طبيعی،
افزايش امنيت ملی و ساير عواملی که میتوانند در افزايش کيفيت زندگی
نقش داشته باشند را شامل میشود .بنابراين اگر فناوری خلق و در قفسهها
نگهداری شود (يعنی مصرفی نداشته باشد) به ثروت آفرينی نمیانجامد .به
بيان ديگر فناوری زمانی ثروت ميآفريند که تجاری شده يا از آن در جهت
رسيدن به اهداف راهبردی يا عملياتی سازمان استفاده شود[.]1
مديريت فناوری ،فناوری را بذر و دانهای برای ثروتآفرينی میداند .اما فناوری
تنها عامل ثروتآفرينی نيست .همانگونه که با استفاده از مواد ّ
مغذی مناسب
و شرايط محيطی خوب ،دانه رشد میکند تا به درختی سالم تبديل شود ،ديگر
عوامل مؤثر در ثروتآفرينی (همچون سرمايه ،نيروی انسانی ،سياستهای
کلی و غيره) ،محيط و مواد غذايي الزم جهت رشد را فراهم میآورند .اگر چه
هر يک از اين عوامل در حوزه مطالعاتی و پژوهشی ويژهای دنبال میشوند ،اما
در مديريت فناوری بايد تأثير همه اين عوامل مورد توجه قرار گيرد .بنابراين
مديريت فناوری دارای ابعاد ملی ،سازمانی و فردی است .نقش مديريت فناوری
در سطح ملی/دولتی (سطح کالن) کمک به تدوين سياستهای کالن بهتر
است .در سطح سازمانی يا بنگاهی (سطح خرد) به ايجاد و حفظ توان رقابتی
بنگاهها کمک میکند و در سطح فردی نيز به افزايش ثروت فرد در جامعه
ياری میرساند .با اين همه بيشترين و مهمترين کاربرد علم مديريت فناوری
در سطح سازمانی و بنگاهی است[.]1
مديريت فناوری در ايران
در روزگار سروري مواد اوليه مبتني بر منابع طبيعي ،کشورهايي که از وجود
اين منابع خدادادی در سرزمين خود و ارزش آنها آگاه میشدند (که البته
تعدادشان زياد نبود) فخر میفروختند که از اين پس ديگر کشورها بايد در
خدمت آنها باشند تا بهرهای از اين گنجينهها ببرند .بنابراين ،سياستهای
کالن اقتصادی اين کشورها ـ در بهترين حالت ـ حول محور برداشت بيشينه
از منابع خدادی با هدف کسب پول بيشتر برای سرمايه-گذاری در توسعه ملی
ميچرخيد .ساختار قدرت اقتصادی در درون اين کشورها نيز از همين فرمول
کلی پيروی میکرد .به بيان ديگر ،کسانی که میتوانستند خود را در مسير
جريان خريد و فروش محصوالت مورد نياز مردم قرار دهند میتوانستند بر
ثروت خود بيفزايند .البته اين در جريان قرار گرفتنها لزوماً از سازوکارهای
بازار رقابتی پيروی نمیکرد .برای نمونه در ايران ،قدرتمندان اقتصادی در چند
دهه اخير کسانی بودهاند که دستی در واردات محصوالت مورد نياز مردم به
پشتوانه دالرهای نفتی داشتهاند.
سازوکارهای خريد و فروش اين منابع اوليه و حتی محصوالت برآمده از آنها
کام ً
ال شناخته شده و مهيا بود .بازارها بيشتر محلّی يا ملی و مشتريان نيز
معلوم بودند .خبری از منسوخ شدن کاربرد اين منابع و از بين رفتن بازار آنها
نبود .چه بسا تحليلها نشان میداد که تا دهها يا حتی صدها سال ،نسل بشر
به اين منابع نيازمند خواهد ماند .رونق کنونی بازار نفت ،گاز يا حتی ذغال
سنگ از درستی آن تحليل حکايت دارد.
در کشور ما نيز همچون بسياري از کشورهاي دارنده منابع اوليه ،بخش
عمدهای از درآمد نفت صرف واردات محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوری
خارجی میشد تا برای مصرف در اختيار مردم قرار گيرد .اما در آن زمان

مرزبندی روشنی ميان حوزههای سنتی کسبوکار ايرانی و حوزههای نوين
کسبوکار وارداتی وجود داشت .برای مثال ،فناوری وارداتی بيشتر از جنس
راديو ،تلويزيون ،خودرو و  ...بود و هنوز پنبهزنان ،باغداران ،دامداران ،کفاشان و
خياطان ايرانی ،بیآنکه از جريان واردات احساس خطر کنند ،به کسبوکارهاي
رايج خود که گاه قدمتي چند هزارساله داشت ،ادامه میدادند .گاهی دولت آن
اصطالح خودش ،پيشرفت و صنعتی شدن کشور بر آن میشد
زمان برای ،به
ِ
که کارخانه توليد محصوالت جديد را نيز به داخل منتقل کند .در اينگونه
موارد انبوهی از ماشينآالت خارجی به همراه مهندسان سازنده آنها راهي
کشور میشدند و زمينه کار برای گروهی از همميهنان هم فراهم ميآمد .به
ظاهر همه از خروجی کار خوشنود بودند.
اما کار به اينجا محدود نماند .به آرامی ماشينآالت وارداتی با زمينههای
سنتی کسبوکار محلی همپوشانی پيدا کرد .برای نمونه ،اندکاندک پای
صنعت مدرن نساجی به ايران باز شد و کارخانجات نساجی يک به يک به
پشتوانه مستقيم و غيرمستقيم درآمدهاي نفتی در ايران سبز شدند .صنعتی
که هزاران سال در کشور پيشينه داشت ،گذشته خود را بدرود گفت و دست
به دامن تجهيزات و ماشينآالت وارداتی شد .اما باز هم همه خوشنود بودند.
چه دولتی که کشور را به سوی مدرن سازی و پيشرفت میراند (!)؛ چه
کارخانهدارانی که میتوانستند به پشتوانه ماشينآالت وارداتی تا دهها سال به
کسبوکار توليد و فروش محصوالت از پيش تعريف و طراحی شده بپردازند؛
چه دهقاناني راندهنشده از روستاها که در لباس کارگر در اين کارخانهها
مشغول کار ميشدند؛ چه بنکداران و کسبه خردهپايي که فرآوردههاي توليد
اين کارخانهها را ميفروختند؛ و چه مردمی که پارچههايي با کيفيت باالتر به
دستشان میرسيد.
اما در زير پوست اين تحوالت بهظاهر خوشايند ،پديدهای زشت و ناميمون
در حال رشد بود .ايرانی خالق که در طول تاريخ هرگاه احساس میکرد بايد
ش پا بردارد خودش آستين را باال میزد و راهحل مشکل را
مشکلی را از پي 
میيافت يا به پشتوانه علم و دانش مردمان ديگر کشورها دانشی بومی بنا
مینهاد ،به آرامی دست از تفکر برداشت و استفاده بیرویه از ماشينآالتي را
پيشه کرد که ساخته و پرداخته دانش ديگران بود .بنابراين هرگاه الزم بود
مشکلي حل شود يا بهبودي حاصل گردد ،چشمها به سرعت آن سوی مرزها
را به دنبال «ماشينآالت» معجزهگر میکاويد.
روشن است که اين وضعيت ناميمون نميتوانست تا هميشه تداوم يابد .همين
شد که آرامآرام پرده از چهره زشت اين دشمن خودساخته برافتاد .تحوالت
فناوری به آرامی شتاب بيشتر و بيشتری گرفت .برای نمونه در همان صنعت
نساجی ،پارچههايي از راه میرسيد که کيفيت آنها از پارچههای توليدي
ماشينآالت وارداتی موجود بهتر بود .مشتری نيز جنس بهتر را طلب میکرد
و توليدات داخلی را نمیخريد .برای جلوگيری از بسته شدن کارخانهها و بيکار
شدن کارگران  ،چارهای نبود جز اينکه با تزريق مجدد پول نفت با نامهايي چون
«نوسازی صنعت» ،ماشينآالت جديدي جايگزين ،و دستگاههای فرسوده به
زبالهدانها ريخته شود .اما اين بار ماشينآالت وارداتی نه دهها سال که تنها
چند سال پاسخگوی مشکل بودند .دوباره روز از نو و روزی از نو.
اما کار از اين هم فراتر رفت و درخت پليد وابستگی به فناوری بيرونی هر روز
ميوه ناميمون ديگری داد .کمکم مرزبندی ميان حوزههای سنتی کسبوکار
و حوزههای مدرن وارداتی رنگ باخت .ورود کفشهاي پيشرفته و متنوع

باعث شد که کارگاههای کفاشی سنتی يک به يک در معرض تعطيلي قرار
بگيرند و کسبوکارهای پرآوازه کفاشی در شهر تبريز زمينگير شوند .ورود
انواع چاقوهای خوشساخت مزين به فناوری روز ،کسبوکار درخشان چاقوی
زنجان را به بايگاني تاريخ سپرد .ورود ظروف آشپزخانه پيشرفته و زيبا ،بازار
مسگران اصفهان را خلوت کرد .صابونهای وارداتی که روز به روز متنوعتر
و بهتر میشدند ،بازار صابون مراغه را که هنوز به سنت صدها سال پيش
توليد میشود ،نابود کردند .و اينک کار به جايي رسيده که سيب آفريقای
جنوبی و گردوی چينی ـ به پشتوانه پيشرفت فناوری ـ ارزانتر از سيب
سميرم و دماوند و گردوی بوانات به تهران میرسد .اسپانيا به پشتوانه فناوری
پيشرفته فرآوری و بستهبندی ،بازار جهانی زعفران را (که  90درصد توليد
جهانی آن در ايران است) از ما میربايد .ديگر هيچ سنگري باقي نمانده که
به دست فرآوردههاي وارداتي فتح نشده باشد .حتی فرش پرافتخار ايرانی
هم در حال واگذاری بازار داخلی به فرشهاي ماشينی وارداتی از چين،
ترکيه و بلژيک است [ ]6فروش ُمهر ،سجاده و قبلهنمای چينی در قم (!) و
صنايع دستی چينی در ميدان امام اصفهان (!) نيز از جنس همان داستانهای

مديريت فناوری تخصصی ميان رشتهای است
که بر فناوری به عنوان عامل ثروتآفرينی تأکيد
میکند .ثروت آفرينی فراتر از بهدست آوردن
پول است؛ اين امر مواردی چون افزايش دانش،
استفاده موثر از منابع ،حفظ منابع طبيعی ،افزايش
امنيت ملی و ساير عواملی که میتوانند در افزايش
کيفيت زندگی نقش داشته باشند
را شامل میشود.
غمانگيز است.
جان کالم اينکه سنتیترين حوزههای کسبوکار ايرانی نيز از هجوم دانش و
فناوری وارداتی به ستوه آمدهاند و وضعيت صنعت بومی ايران شکننده شده
است .امروزه تحوالت فناوری به اندازهای شتاب گرفته که حتی وارد کردن
کارخانهها و ماشينآالت خارجی هم اندکاندک بيمعني میشود .دليل آن
هم روشن است .واردات و نصب و راهاندازی ماشينآالت به زمانی بيش از
طول عمر برخی از محصوالت نياز دارد .بنابراين ،محصول اين کارخانهها هنوز
وارد بازار نشده منسوخ ميشود و فروش آن تنها به واسطه انواع يارانههای
دولتی (همان پول نفت) شدنی است .ماجرای توليد گوشی تلفن همراه ايرانی
نمونهای روشن از اين داستان است.
بیکار شدن خيل عظيم کارکنان صنايع سنتی نه تنها پيامدهای تلخ اقتصادی
و اجتماعی در بر دارد ،بلکه باعث میشود که دانش سنتی و مستند نشده
ولی بسيار با ارزش ايراني براي هميشه به دست فراموشی ،سپرده شده و از
بين برود .از سوی ديگر ،فاصله با خط مقدم تحوالت فناوری در بيشتر صنايع
آنچنان افزايش يافته که رسيدن به پيشگامان جهانی و پيشی گرفتن از آنها با
شرايط امروزی بسيار ناشدنی مینمايد .حال تصور کنيد که کسی بخواهد با
رويکرد آزمون و خطا در حوزه فناوری ـ به نحوي که امروزه شاهد آن هستيم
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ـ صنعت ايران را پيشتاز جهانی کند!
با اينهمه از گفتههای باال نبايد چنين نتيجه گرفت که کار از کار گذشته
يا هيچ قدم مثبتی تاکنون برداشته نشده است .برای نمونه در دل
کارخانههای وارداتی ،دانشی شکل گرفته که بيشتر از جنس بهرهبرداری
است .يعنی کارگران و کارشناسان ايرانی پس از مدتی کار با ماشينآالت
وارداتی ،میتوانستند آنها را بدون کمک مهندسان خارجی راهاندازی
کنند .گاهی به همين مناسبت جشن ملی بر پا میشد .نمونه بارز آن
راهاندازی برج کراکينگ پااليشگاه آبادان پس از خروج مهندسان انگليسی
و همزمان با مذاکرات دکتر مصدق در الهه بود که نمادی شد از توان
ايرانیها در بهرهبرداری از ماشينآالت غولآسا و ناشناخته وارداتی(!).
سالها به درازا انجاميد تا کارشناسان ايرانی به خود جسارت دادند که
آچار به دست گرفته و تعمير و نگهداری اين ماشينآالت را ـ بيشتر به
دليل اجبار ـ خودشان بيازمايند و بياموزند .به عنوان مثال در صنعت نفت
اين امر بيشتر پس از انقالب اسالمی و با خروج دست جمعی مهندسان
خارجی از کشور رخ داد .بنابراين ،يادگيری ايرانی در حوزه فناوری اتفاق
افتاده ،اما اين يادگيری بيشتر از جنس «يادگيری در عمل» بوده که
سقف پرواز مشخصی داشته ،يعنی يادگيری در چارچوب طراحی و
فکر خارجی ،آن هم زمانی که آن طرح و فکر اغلب کهنه شده است.
نگاهی به شکل  1نشان میدهد که بهرهبرداری و تعمير و نگهداری،
پايينترين سطوح توانمندی فناوری در سطح صنعت را تشکيل ميدهند
که دستيابی به آنها از راه آزمون و خطا و يادگيری در عمل نيز شدنی
است .اما صنعتی که برآيند توان فناوری آن در همين اندازه باشد ،تنها
مصرفکننده فناوری ديگران است و خالقيت و نوآوری را به کلی از ياد
برده است .نکته اينجاست که دستيابی به سطوح باالتر توانمندي فناوری
ديگر از راه آزمون و خطا شدنی نيست ،و با باالتر رفتن در اين هرم ،کار
به مراتب سختتر و سختتر میشود.
رفتن به سطوح باالتر اما نيازمند مديريت فناوری با هدف ثروتآفرينی است.
اين کار در گرو سرمايهگذاری هوشمندانه در پژوهش و توسعه و يادگيری عالي
شگردهای تجاریسازی فناوری است .در يک کالم ،پيوستن به جمع دارندگان
واقعي فناوری و کسانی که از فناوری (به معنای راستين آن) ثروتآفرينی
میکنند ،نيازمند شکلگيری و پرورش «کسبوکار فناوری» در کشور است.
[]2
شکل  .1سطوح مختلف توانمندی فناوری در صنعت

پژوهش و توسعه

توسعه فناوري

طراحي و مهندسي

استفاده از فناوري

ساخت و نصب خط توليد
تعمير و نگهداري
بهره برداي

خوشبختانه سرمايهگذاریهای سنگين کشور در دو دهه اخير در حوزه
پژوهش و گسترش ستودنی آموزش عالی ،زمينه مناسبی را برای افزايش
توانمندیهای فناوری در کشور فراهم آورده است (هرچند که هنوز عوامل
نامناسب و بازدارنده زيادی هم به قوت خود باقی ماندهاند) .خواست نظام و
سد ورود کشور به باشگاه کشورهاي دارنده
بسيج منابع ملي برای شکستن ّ
فناوری در برخی زمينههای منتخب (همچون فناوریهای صلحآميز هستهای،
هوا ـ فضا و سلولهای بنيادی) نشان داده که فتح خاکريزهای توسعه فناوری،
هرچند دشوار اما شدنی است .اين تجارب تا اندازهای طعم شيرين ارتقای
توان رقابتپذيری ملی در عرصه بينالملل به پشتوانه توان فناوری را نيز به
ما چشانده است .اما اين دستاوردهای محدود دارای ويژگیهای مشترک و
تا اندازهای نگرانکننده هستند :همگی مبنای کسبوکار و ثروتآفرينی قرار
نگرفته ،از بدنه اصلی کسبوکار و بازار ايران جدا ،و در نتيجه به شدت به
دالرهای نفتی وابستهاند.
از اين گفتهها در مجموع میتوان نتيجه گرفت که کشور عزيزمان ايران ،برای
ورود به جمع ثروتآفرينان از فناوری ،بيش از هر زمان ديگری به آموزههای
مديريت فناوری نياز دارد .با توجه به شتاب روزافزون تحوالت فناوری،
هرگونه درنگی در مديريت هوشمندانه فناوری را به سختی میتوان جبران
کرد و يک روز را هم نبايد از دست داد .امروزه ايران به آموزههای مديريت
فناوری در هر سه سطح نيازمند است .در سطح کالن ملی بايد نگاهها به
منابع ثروتآفرينی تغيير يابد .بايد همهسياستگذاران ملی با تمام وجود باور
کنند که ادامه خامفروشی منابع نفتی و استفاده بیرویه از فناوری ديگران،
راهی محتوم به سوی فقر بيشتر و بحرانهای اقتصادی ،فرهنگی و سياسی
اصلیشان نبايد نظارت بر هزينهکرد صحيح
است .آنها بايد بپذيرند که دغدغه
ِ
دالرهای نفتی باشد .سياستگذاران در واقع بايد افزايش توان فناوری ملی و
ثروتآفرينی از طريق آن را نشانه بگيرند .در سطح بنگاهی نيز ،نگاهها نياز به
تغيير دارند .صنعتگران ايرانی بايد باور کنند که واسطهگری کاالهای مبتنی
بر فناوری ديگران سرانجام خوشي ندارد و نخواهد داشت .صنعت ايران بيش
از هر زمان ديگری نياز به نوآوری و ثروتآفرينی از طريق فناوری دارد .اما
اين کار برای صنعت ايران ناآشنا و دشوار است .آموزههای مديريت فناوری
میتواند راهگشای شرکتهای ايرانی باشد و آنها را از آزمون و خطای بیمورد
بر حذر دارد .دست آخر تکتک نخبگان ايرانی بايد قدرت فناوری در دنيای
امروز را باز شناخته و خود را برای کارآفرينی فناورانه ساخته و پرداخته
کنند .آشنايي با مديريت فناوری برای تکتک اين کارآفرينان ثمربخش
خواهد بود .سرانجام بايد گفت که ثروتآفرينی از فناوری کاری چالشی
و پرخطر است .اما کشورها برای حفظ توان رقابتی خود چارهای جز گام
نهادن در اين راه ندارند .افزايش سرعت ورود محصوالت نوين به بازار،
رقابت را براي بسياري از شركتها و کشورها دشوار و دشوارتر كرده است،
تا اندازهای که حتي نوآورترين و موفقترين شركتها و کشورها نيز به
چالش کشيده شدهاند .بنابراين کشور عزيزمان ايران برای ورود به جمع
ثروت-آفرينان از فناوری بايد راهی دشوار و دراز را بپيمايد ،و در اين
راه مجالی برای آزمون و خطا ندارد .بیشک مديريت هوشمندانه فناوری
میتواند گذار از اين راه را هموارتر نمايد.
منابع :در دفتر نشریه موجود است.
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