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چکیده

بنگاههای اقتصادی موتور رشد و توسعه در هر کشوری هستند و اهمیت ویژهای در برنامهریزیها و سیاستگذاریها دارند.

مبنای تصمیمگیری در اغلب بنگاههای اقتصادی ،دانش و آیندهنگری مدیران و کارشناسان تصمیمساز آن است که اغلب با
نگاه به آینده تصمیمگیری میکنند .تغییرات فزاینده دنیای امروز ،ضرورت توجه بیشتر به آینده و شناسایی وقایع و تحوالت
آینده را افزون ساخته است و مدیران و تصمیمگیران هر واحد اقتصادی ،باید با آگاهی نسبت به این تغییر و تحوالت ،آمادگی

خود را برای مواجهه با آنها افزایش دهند و از غافلگیریهای راهبردی 1در کسبوکار خود پرهیز کنند .در این پژوهش تالش

شده است تا مفهوم جدیدی در حوزه آیندهپژوهی با عنوان «آمادگی آینده بنگاه »2در قالب یک شاخص ترکیبی معرفی شود

تا بنگاهها بتوانند با استفاده از آن ،آمادگی خود در مواجهه با آینده و تغییر و تحوالت آن را ارزیابی کنند و ارتقا دهند .از

آنجا که این مفهوم جدید ،به سنجش میزان آمادگی یک بنگاه برای مواجهه با تغییر و تحوالت و بطور کلی پدیدههای آینده

میپردازد ،از آن با عنوان آمادگی آینده بنگاه یاد میشود .در پژوهش حاضر ،از روش توسعه شاخص ترکیبی استفاده شده و

با مطالعه ادبیات ،چارچوب اولیه شاخص ترکیبی تدوین گردیده است .جمعآوری اطالعات با استفاده از پیمایش بنگاههای

بزرگ دانشبنیان ،انجام شده و چارچوب اولیه شاخص ترکیبی ،با استفاده از روش تحلیل عاملی ،تجزیه و تحلیل گردیده
است .نتیجه نهایی این پژوهش ،توسعه شاخص ترکیبی آمادگی آینده بنگاه شامل  17متغیر و  120پرسش میباشد.
واژگان کلیدی :آیندهپژوهی ،بنگاه ،شاخص ترکیبی آمادگی آینده بنگاه ،تحلیل عاملی.
 -*1پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری ،تهران ،ایران /.نویسنده مسوول مکاتبات
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 -1مقدمه

در عﺼر تﻐییرات ﺷﺘابان فناورانه و اﺟﺘماعی ،بنگاههایی که با آﺧریﻦ پیشرفتها در حوﺯه علﻢ و فناوری
و روندهای ﺟامعهﺷناﺧﺘی همراسﺘا نباﺷند ،با احﺘماﻝ بیشﺘری در معرﺽ اﺯ دست دادن فرﺻتها ،نسبت
به بنگاههایی دارند که همواره مراﻗﺐ محیﻂهای همیشه در حاﻝ تﻐییر سیاسی ،اﻗﺘﺼادی ،بومﺷناﺧﺘی،
ﺟامعهﺷناﺧﺘی و فناورانه 3هسﺘند ) .(Battistella & De Toni, 2010براساﺱ نﺘایﺞ مطالعهای که بنا به
درﺧواست مدیرعامﻞ ﺷرکت رویاﻝ داچ ﺷﻞ 4انﺠام ﺷده است ،حﺘی بقای ﺷرکتهای بیﻦالمللی بزرگ
نیز در ﺯمان تﻐییرات ناپیوسﺘه به ﺧطر میافﺘد .ایﻦ مطالعه ،عمر مﺘوسﻂ )امید به ﺯندگی( 5یﻚ بنگاه اﺯ
بنگاههای فهرست  500گانه فورچون) 6بعنوان مرﺟعی که بزرگتریﻦ بنگاههای ﺧﺼوﺻی در ﺟهان را
پوﺷش میدهد( را کمﺘر اﺯ  40ساﻝ برآورد کرده است ) .(Rohrbeck, 2011اوریلی و تاﺷمﻦ ) (2011با
مقایسه عمر مﺘوسﻂ یﻚ آمریکایی ) 79ساﻝ( ،یﻚ ژاپنی ) 83ساﻝ( و یﻚ لیبریایی ) 46ساﻝ( اﻇهار میکنند
که عمر مﺘوسﻂ یﻚ بنگاه بزرگ ،بسیار کمﺘر اﺯ اینهاست .آنها بیان میکنند که چیزی کمﺘر اﺯ  0/1درﺻد ،اﺯ
بنگاههایی که در ایاﻻت مﺘحده راهانداﺯی ﺷدهاند ،احﺘماﻝ دارد که به  40سالگی برسند .در ایﻦ تحقیقات،
اﺯ بنگاههای تاسیﺲ ﺷده در ساﻝ  ،1976تنها  10درﺻد در ده ساﻝ بعد باﻗی ماندهاند و محققان را به ایﻦ
نﺘیﺠه رساند که بنگاههای بزرگ ،علیرﻏﻢ انداﺯهﺷان و منابﻊ انسانی و مالی گسﺘردهﺷان ،بطور میانگیﻦ بیش
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره چهارم ،زمستان 1395

اﺯ یﻚ آمریکایی معمولی عمر نمیکنند .در مطالعه دیگری ،حنان ﺿمﻦ بررسی بزرگتریﻦ بنگاههای دنیا بیﻦ

اعﺘقاد دارند بنگاههایی که ﻗادر به تطابق و نوآوری نباﺷند ،ﺷکست ﺧواهند ﺧورد و تطابقپذیری ،یکی
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اﺯ پیشنیاﺯهای کلیدی برای عملکرد ﺧوب کسﺐوکار است ) .(Tuominen et al., 2004گروه مشاوران

ساﻝهای  1912و  ،1995گزارش نموده است که تنها  20بنگاه اﺯ فهرست وی در ایﻦ مدت باﻗی ماندهاند.
همﭽنیﻦ وی عنوان میکند اﻏلﺐ ایﻦ بنگاهها در ﺻنایعی مانند منابﻊ طبیعی بودهاند که تﻐییرات بنیانکنی در
ایﻦ مدت نداﺷﺘهاند ).(O’Reilly III & Tushman, 2011
در پاسخ به اینکه چرا بسیاری اﺯ بنگاهها ،با توﺟه به توانمندیهای گسﺘردهای که دارند ،در طی ﺯمان دچار
افوﻝ میﺷوند ،اﺯ عرﺻه رﻗابت به کنار میروند و در نهایت بقای آنها به ﺧطر میافﺘد ،محققان مﺨﺘلﻒ
پاسخهای مﺘﻔاوتی اراﺋه کردهاند .دسﺘهای اﺯ محققان اعﺘقاد دارند تطابقپذیری 7باﻻی یﻚ بنگاه ،میتواند
به مدیریت کردن پیﭽیدگیهای محیطی بیشﺘر و در نﺘیﺠه ﺷانﺲ بیشﺘر بقای بلندمدتتر بنگاه منﺠر ﺷود
) .(Chakravarthy, 1982یونی ) ،(2004مطرﺡ میکند بنگاههایی که با تﻐییرات در محیﻂ تطابق مییابند،
موفق میﺷوند و آنها که تطابق نمییابند ،ﺷکست میﺧورند ) .(Eunni, 2004تومینﻦ و همکاران )(2004

بوسﺘون طی پژوهشی دریافﺘند که تطابقپذیری ،هﻢ برای کوتاهمدت )افق  6ساله( و هﻢ برای بلندمدت
)افق  30ساله( ،ارﺯش ﺧلق میکند و کیﻔیت تطابق یﻚ بنگاه با تالطﻢهای موﺟود در محیطش را میتوان
انداﺯهگیری نمود .بنگاههای دارای بیشﺘریﻦ تطابق ،با احﺘماﻝ بیشﺘری نسبت به بنگاههای تطابقنیافﺘه ،در آینده
عملکرد بهﺘری ﺧواهند داﺷت ).(Taylor et al., 2013
اﺯ نظر برﺧی دیگر اﺯ محققان ،عامﻞ اﺻلی در توانایی بقای یﻚ بنگاه در طوﻝ ﺯمان ،دومنظورگی ساﺯمانی
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یعنی توانایی بنگاه در بهرهبرداری اﺯ موﻗعیتها و داراییهای فعلی به روﺷی سودآور و همزمان کشﻒ
فناوریها و باﺯارهای ﺟدید است تا منابﻊ ساﺯمانی را ﺟهت ﺟذب فرﺻتهای موﺟود و نیز فرﺻتهای
ﺟدید ،تنظیﻢ و باﺯتنظیﻢ نماید ) .(O’Reilly III & Tushman, 2011برکینشاو و گیبسون ) (2004معﺘقدند
که تطابق با وﺟود اینکه اهمیت دارد ،اما کافی نیست .بنگاههای موفق تنها چابﻚ ،نوآور و فعاﻝ نیسﺘند ،بلکه
ایﻦ بنگاهها در کسﺐ ارﺯش اﺯ داراییهای اﺧﺘﺼاﺻی ﺧود ،ﺧارﺝ ﺷدن سریﻊ اﺯ مدﻝهای کسﺐ وکار فعلی
ﺧود و اﺯ عهده برآمدن هزینه عملیات فعلی ﺧود نیز ﺧوب عمﻞ میکنند .بعبارت دیگر ایﻦ بنگاهها اﺯ یﻚ
توانمندی دیگر با اهمیﺘی برابر با توانمندی تطابق ،بهرهمند هسﺘند که میتوان آن را همسویی) 9چگونگی
ﺧلق ارﺯش در کوتاهمدت و چگونگی هماهنﮓکردن و همسوکردن فعالیتها ﺟهت ﺧلق ارﺯش( نامید.
برای اینکه یﻚ بنگاه در بلندمدت موفق باﺷد ،نیاﺯ است که در هر دو توانمندی تطابق و همسویی،
چیرهدست ﺷود ،ویژگیای که آن را دومنظورگی مینامند ).(Birkinshaw & Gibson, 2004
گروهی دیگر اﺯ محققان اینکه یﻚ ساﺯمان ،تا چه میزان میتواند بﺨوبی سطح آسیﺐپذیریاش نسبت به
ریسﻚهای ﻗابﻞ انﺘظار و ﻏیرﻗابﻞ انﺘظار را کاهش دهد ،چقدر یﻚ ساﺯمان در ساﺯماندهی مﺠدد ﺧود،
علیرﻏﻢ محیﻂ درحاﻝ تﻐییرش ،انعطافپذیر است و چقدر یﻚ ساﺯمان میتواند در باﺯیابی ﺧود در کمﺘریﻦ
ﺯمان ممکﻦ و کمﺘریﻦ هزینه ممکﻦ ،اﺛربﺨش باﺷد را تابآوری 10نامیدهاند و آن را بعنوان یﻚ راهبرد
عدهای اﺯ محققان ،بر اهمیت برآورد دﻗیق و ﺯودهنگام نیاﺯهای آینده و پیشرفتها یا روندهای فناورانه،
ﺟهت تضمیﻦ بقای بلندمدت بنگاهها ،تاکید دارند .به اعﺘقاد آنها ،ترکیﺐ تﻐییرات محیطی )اﺯ ﺟمله سرعت
فزاینده نوآوری و چرﺧه عمر محﺼوﻻت؛ ﺟهانیﺷدن باﺯارها و فناوری؛ رﺷد مﺨارﺝ تحقیقوتوسعه ﺟهت
معرفی یﻚ محﺼوﻝ یا فرآیند ﺟدید و ریسﻚ مﺨارﺝ اﺷﺘباه؛ انﺘشار فناوریهای ﺟدید توسعه یافﺘه در
بﺨشهای مشﺨﺺ در دیگر بﺨشها و ترکیﺐ فناوریهای مﺨﺘلﻒ( میتواند منﺠر به تﻐییرات اساسی در
بنیانهایی ﺷود که راهبرد فناوری یﻚ بنگاه ،بر آنها بنا ﺷده است و بدیﻦ ترتیﺐ ،هسﺘی بنگاه را به مﺨاطره
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ﺿروری ،برای موفقیت و بقا در محیﻂ کسﺐوکار مﺘالطﻢ امروﺯی میدانند ).(Erol et al., 2010
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انداﺯد و یا نابود کند .با ایﻦ وﺟود ﺷانﺲهایی اﺯ ایﻦ عدمپیوسﺘگیها ،سر برمیآورند که اگر یﻚ ساﺯمان
ﻗادر به ﺷناسایی و واکنش سریعﺘر اﺯ رﻗبا به آنها باﺷد ،میتواند اﺯ آنها بهره فراوان ببرد ) .(Reger, 2001در
ادبیات آیندهپژوهی ،مطالعه نشانﻚهای ﺿعیﻒ 11و باﺯارهای در حاﻝ ﻇهور فناوریها ،نوآوریها و توسعه
محﺼوﻻت ،آیندهنگاری سطح بنگاه 12نامیده میﺷود که در واﻗﻊ بر مطالعه اینکه چگونه ساﺯمانها میتوانند
نشانﻚهای ﺿعیﻒ و اطالعات را اﺯ محیﻂ پیرامون 13ﺧود ﺷناسایی نمایند ،روندها و باﺯارهای در حاﻝ ﻇهور
را برآورد کنند و نوآوری را بهمنظور آمادهﺷدن برای یﻚ آینده نامطمﺌﻦ 14مدیریت نمایند ،مﺘمرکز است
) .(Battistella & De Toni, 2010اونر و بزر ) ،(2011آیندهنگاری سطح بنگاه را بعنوان یﻚ اﻗدام آیندهنگر
ﺟهت ﻏلبهکردن بر پیﭽیدگیها و عدمﻗطعیتهای محیﻂ کسﺐوکار میدانند ).(Oner & Beser, 2011
بنابرایﻦ ﺿروری است تمامی بنگاهها و حﺘی بنگاههای بزرگ بیﻦالمللی به محیﻂ پیرامونی ﺧود )نه فقﻂ
محیﻂ نزدیﻚ بلکه محیﻂهای دور و کالن( و تﻐییرات در ایﻦ محیﻂها توﺟه ویژهای مبذوﻝ دارند و به نوعی
برای تﻐییر و تحوﻻت آینده در محیﻂ پیرامونی آماده باﺷند تا بﺘوانند در فضای بشدت رﻗابﺘی کسﺐوکار
امروﺯ دوام آورند.
هر یﻚ اﺯ ایﻦ محققان ،اﺯ ﺯاویهای ﺧاﺹ ،دﻻیﻞ به ﺧطر افﺘادن بقای یﻚ بنگاه طی ﺯمان را مطرﺡ نمودهاند.
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره چهارم ،زمستان 1395

اینکه یﻚ مﻔهوم ﺟامﻊ و فراگیر اﺯ همه ﺯوایا به بقای بلندمدت بنگاه نگریسﺘه و آن را تحلیﻞ کرده باﺷد،
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موﺿوعی است که ﺟای آن در ادبیات آیندهنگاری و مدیریت ،ﺧالی است و ایﻦ پژوهش در نظر دارد تا با
معرفی مﻔهوم آمادگی آینده بنگاه ،ایﻦ ﺧال را پوﺷش دهد و رویکردی ﺟامﻊ و فراگیر را به عواملی که بر
بقای بلندمدت بنگاه تاﺛیر دارند ،داﺷﺘه باﺷد .هدف ایﻦ پژوهش ،تدویﻦ و طراحی ﺷاﺧﺺ آمادگی آینده
بنگاه 15هاست تا بﺘوان اﺯ طریق ارﺯیابی و سنﺠش توانمندی بنگاهها برای مواﺟه با آینده و تﻐییر و تحوﻻت
دنیای آینده ،باﺯﺧورد مناسبی به مدیران بنگاهها اراﺋه نمود و توﺟه بیش اﺯ پیش آنها را به لزوم آمادگی برای
مواﺟهه با آینده و وﻗایﻊ آن ،معطوف ساﺧت.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -1-2توسعه مفهوم «آمادگی آینده بنگاه»
در ادبیات آیندهپژوهی ،مانرما 16پدیدههای مرتبﻂ با آینده را بر اساﺱ دو مﺘﻐیر احﺘماﻝ وﻗوﻉ و میزان تاﺛیر،
به چهار دسﺘه تقسیﻢ میکند )ﺷکﻞ).(Kuosa, 2010)((1

احتمال وقوع زیاد

کالن روند

روند اصیل
تاثیر کم

تاثیر زیاد
نشانکهای ضعیف

سروصداهای بیمعنا

احتمال وقوع کم

شکل( :)1دستهبندی پدیدههای آینده از دید مانرما
مانرما با ایﻦ تقسیﻢبندی ،تالش دارد پدیدههایی که ﻗادر به ایﺠاد تاﺛیرات اساسی هسﺘند را اﺯ آنهایی که
فاﻗد چنیﻦ امری هسﺘند ،ﺟدا ساﺯد .به اعﺘقاد مانرما ،چنانﭽه پدیدهای ﺿمﻦ داﺷﺘﻦ پﺘانسیﻞ ایﺠاد تاﺛیرات
ﻗابﻞ توﺟه ،اﺯ احﺘماﻝ تحقق پایینی برﺧوردار باﺷد ،یﻚ نشانﻚ ﺿعیﻒ است .اگر یﻚ پدیده دارای پﺘانسیﻞ
ایﺠاد تاﺛیری اندﻙ باﺷد و در عیﻦ حاﻝ احﺘماﻝ وﻗوﻉ اندکی داﺷﺘه باﺷد ،یﻚ سروﺻدای بیمعنا 17ﺧواهد
بود .روندهای اﺻیﻞ ،18همﭽنانکه هﻢاکنون موﺟود هسﺘند ،احﺘماﻝ وﻗوﻉ باﻻیی دارند اما دارای تاﺛیرات اندﻙ
میباﺷند و کالنروندها 19نیز احﺘماﻝ وﻗوﻉ باﻻ و اﺛرات ﺯیاد دارند ) .(Kuosa, 2010مانرما ) ،(1999واژه
نشانﻚ ﺿعیﻒ را به عنوان مﺘرادف ﺷگﻔﺘیساﺯ 20بکار میبرد .وی ﺷگﻔﺘیساﺯها یا نشانﻚهای ﺿعیﻒ را
به عنوان موﺿوعاتی تعریﻒ میکند که سریﻊ رﺷد کردهاند و دارای تاریخ ،روند یا گذﺷﺘه ﻗابﻞ تشﺨیﺺ
دیگری نیسﺘند اما میتوانند در آینده به پدیدهها یا عوامﻞ اﺛرگذار اﺻلی تبدیﻞ ﺷوند ) .(Hiltunen, 2006به
عبارت دیگر ،وی در ابﺘدا و برﺧالف نظر اﻏلﺐ آیندهپژوهان ،ایﻦ دو واژه را مﺘرادف یکدیگر بکار میبرد
در ساﻝهای اﺧیر بحﺚ فعالی درباره نقش تحلیﻞ نشانﻚهای ﺿعیﻒ در ساﺯمانها و سیسﺘﻢهای نهادی
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اما بعدها دیگر آنها را مﺘرادف یکدیگر ندانست.

گذﺷﺘه یا اﺯ برونیابی بر مبنای گذﺷﺘه را نشان میدهد .در اﺻﻞ ،برﺧی گسستها میتوانند بوسلیه فنون
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آیندهنگری و تﺼمیﻢگیری راهبردی وﺟود داﺷﺘه است .سه دهه ﻗبﻞ ایگور آنسﻒ ،21یﻚ ادبیات مباحﺜهای
راهبردی را در مورد نشانﻚهای ﺿعیﻒ آﻏاﺯ نمود .سﭙﺲ ،نشانﻚهای ﺿعیﻒ و موﺿوعات در حاﻝ
ﻇهور وابسﺘه به آن بوسیله بسیاری اﺯ پژوهشگران مورد بحﺚ ﻗرار گرفت ) .(Hiltunen, 2006آنسﻒ در
تحلیﻞ نشانﻚهای ﺿعیﻒ و پاسخ عملی به آنها ،برای اولیﻦ بار مﻔهوم محیﻂ آﺷﻔﺘه و گسست راهبردی را
معرفی نمود .گسست راهبردی به ایﻦ معنی است که توسعه یﻚ آینده ،ﺧروﺟی مﺘﻔاوت ﻗابﻞ توﺟهی اﺯ

پیشبینی تﺨمیﻦ ﺯده ﺷوند .با ایﻦ وﺟود ،در عمﻞ ،پیشبینی اﻏلﺐ با ﺷکست مواﺟه میﺷود و بنگاهها
با اتﻔاﻗات ناآﺷنا و اﻏلﺐ تهدیدکننده مواﺟه میگردند .چنیﻦ رویدادهایی ﻏافلگیریهای راهبردی هسﺘند:
تﻐییرات ناگهانی و فوری در چشﻢانداﺯ بنگاهها که کسﺐ مزیت اﺻلی آنها و یا بدست آوردن یﻚ موﻗعیت
مناسﺐ آنها را ،با تهدید مواﺟه میکند ) .(Ansoff, 1975نشانﻚهای ﺿعیﻒ اﺯ اولیﻦ عالﺋﻢ ناپیوسﺘگیهای
راهبردی میباﺷند ،بدیﻦ معنی که ایﻦ نشانﻚها ،ممکﻦ است در آینده به عنوان عالﺋﻢ هشداردهنده تﻐییر،
عمﻞ نمایند ).(Ansoff, 1980
اﺯ سوی دیگر ،ﺷگﻔﺘیساﺯها ،ارتباﻁ نزدیکی با دیگر واژهها همﭽون عدمپیوسﺘگیها ،تﻐییرات ﻏافلگیرکننده
یا اساسی و رویدادهای حیاتی دارند .آنسﻒ ) ،(1975درباره مﻔهوم ﻏافلگیری راهبردی ﺻحبت کرده و آن
را اینگونه توﺻیﻒ نموده است ).(Ansoff, 1975
»تﻐییرات ناگهانی ،فوری و عﺠیﺐ در افق بنگاه که باﺯگشت سودی عمده را تهدید میکند یا اﺯ دست دادن
فرﺻﺘی مهﻢ را باعﺚ میﺷود«.
مﻔهوم انسﻒ اﺯ ﻏافلگیری راهبردی تا حدود ﺯیادی با مﻔهوم ﺷگﻔﺘیساﺯها که بعدها توسﻂ آیندهپژوهان
اراﺋه ﺷد ،ﺷباهت دارد .مندونکا 22و همکارانش ) ،(2004مﺘرادفهایی را برای واژه ﺷگﻔﺘیساﺯها اﺯ مقاﻻت
تحقیقاتی اسﺘﺨراﺝ و فهرست نمودند که عبارتند اﺯ ):(Mendonca et al., 2004
• رویدادهای نظامگسﻞ
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به ﺧود میپوﺷند که نظامهای اﺟﺘماعی مربوطه ،نمیتوانند بطور موﺛر به آنها پاسخ دهند ).(Petersen, 1999

• ﺷکستهای ساﺧﺘاری

24

• عدمپیوسﺘگیها

25

• ﻏافلگیرکنندهها

26

• انشعابها

27

• پیشرفتهای بینظیر

28

ﺷگﻔﺘیساﺯها توسﻂ راکﻔیلو (1994)29بدیﻦ ﺻورت تعریﻒ ﺷدند» :رویدادی با احﺘماﻝ وﻗوﻉ اندﻙ اما
تاﺛیر باﻻی بیش اﺯ حد در ﺻورت وﻗوﻉ«) .(Rockfellow, 1994پیﺘرسﻦ (1999)30در کﺘاب ﺷناﺧﺘهﺷدهاش
»ﻏیرمنﺘظره :چگونگی پیشبینی ﺷگﻔﺘیهای عظیﻢ آینده ،«31اﻇهار میکند که ﺷگﻔﺘیساﺯها »رویدادهای با
احﺘماﻝ اندﻙ و تاﺛیرات باﻻ هسﺘند که بسرعت اتﻔاﻕ میافﺘند« و »دارای پیامدهای فراگیر عظیمی هسﺘند«.

بر اساﺱ نظر کورنیش ،(2003)32یﻚ ﺷگﻔﺘیساﺯ ،یﻚ رویداد ﻏافلگیرکننده و ﺷگﻔتانگیز است که دارای
پیامدهای مهمی است .بر طبق نظر وی ،ﺷگﻔﺘیساﺯها ﻗدرت ایﻦ را دارند تا بطور کامﻞ بسیاری چیزها را

دگرگون ساﺯند و بطور اساسی تﻔکرات و برنامههای بسیاری اﺯ مردم را تﻐییر دهند .هر چقدر یﻚ رویدادِ

ﻏافلگیرکننده ،ﻏیرعادیتر باﺷد )برحسﺐ دگرگونکردن انﺘظارات ما( ،بیشﺘر ﺷایسﺘه ﺷگﻔﺘیساﺯ ﺧواندهﺷدن
میباﺷد ) .(Cornish, 2003بدیﻦ ترتیﺐ میتوان اﻇهار داﺷت که تقریبا همه آیندهپژوهان بر دو ویژگی
»احﺘماﻝ وﻗوﻉ اندﻙ« و »تاﺛیرات ﺯیاد« ﺷگﻔﺘیساﺯها اتﻔاﻕ نظر دارند.
بنابرایﻦ ،اگر چارچوب پدیدههای آینده مانرما ،با تﺼحیح دیدگاه مانرما نسبت به ﺷگﻔﺘیساﺯها و نشانﻚهای
ﺿعیﻒ ،مﺠددا ترسیﻢ ﺷود ،میتوان پدیدههای آینده را در ﻗالﺐ ﺷکﻞ) (2نشان داد.
احتمال وقوع زیاد

کالن روند

روند اصیل
تاثیر کم

تاثیر زیاد
شگفتیسازها

نشانکهای ضعیف

احتمال وقوع کم

شکل ( :)2دستهبندی پدیدههای آینده پس از تفکیک شگفتیسازها از نشانکهای ضعیف
نشانﻚهای ﺿعیﻒ ،که اﺯ آنها با عنوان نشانﻚهای هشدار اولیه 33یا در برﺧی موارد موﺿوعات نوپدید 34نیز
یاد میﺷود ،میتوانند بگونهای دیگر نگریسﺘه ﺷوند؛ به عنوان ابزار پیشبینی ﺷگﻔﺘیساﺯهای آینده .به منظور
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برای آینده ،نشانﻚهای ﺿعیﻒ مﺨﺼوﺻا ابزاری ﺟهت اﺟﺘناب اﺯ ناتوانی در پیشنگری تﻐییرات تدریﺠی
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ﺟداساﺯی یﻚ ﺷگﻔﺘیساﺯ اﺯ یﻚ نشانﻚ ﺿعیﻒ ،اﺷاره به ﺟنبه ﺧاﺹ ایﻦ دو مﻔهوم مﻔید به نظر میرسد.
نشانﻚهای ﺿعیﻒ ،موﺿوعات کوچﻚ و به نظر بیاهمیت در ﺯمان حاﺿر هسﺘند که میتوانند اطالعاتی
درباره تﻐییرات در آینده بدهند .به عبارت دیگر ،آنها نشانهها و سرنخهای امروﺯند که برای ما اﺷاراتی
درﺧﺼوﺹ رویدادها و روندهای ممکﻦ در آینده فراهﻢ مینمایند .با اسﺘﻔاده اﺯ »ادراﻙ گذﺷﺘه «35نیز میتوان
نشانﻚهای ﺿعیﻒ در گذﺷﺘه که اﺷاراتی درباره رویدادها و روندهای آینده داﺷﺘهاند ،را مشﺨﺺ نمود.

و واکنش به موﻗﻊ به آنهاست .ﺟمﻊآوری و تحلیﻞ نشانﻚهای ﺿعیﻒ میتواند کلیدی برای تﺨمیﻦ تﻐییرات
ﻗبﻞ اﺯ وﻗوﻉ باﺷد و به آنها اﺟاﺯه ﻏافلگیری ندهد .در مقابﻞ ،ﺷگﻔﺘیساﺯها ،رویدادهایی ﻏافلگیرکننده با
پیامدهای عظیﻢ هسﺘند .آنها یا در گذﺷﺘه اتﻔاﻕ افﺘادهاند یا هﻢاکنون در حاﻝ وﻗوﻉ هسﺘند ).(Hiltunen, 2006
بدیﻦ ترتیﺐ میتوان چنیﻦ اﻇهار نمود که نشانﻚهای ﺿعیﻒ ،در آینده میتوانند به ﺷگﻔﺘیساﺯها یا روندها
تبدیﻞ ﺷوند .به همیﻦ دلیﻞ است که هیلﺘونﻦ در مقابﻞ واژه نشانﻚ ﺿعیﻒ ،ترﺟیح میدهد واژه »عالمت
آینده «36را به کار ببرد ) .(Hiltunen, 2008چنانﭽه یﻚ نشانﻚ ﺿعیﻒ که در ﺯمان حاﻝ ﺷناسایی ﺷده باﺷد،
در آینده اهمیت یافﺘه باﺷد و دارای تاﺛیرات ﺷگرف ﺷود ،تبدیﻞ به ﺷگﻔﺘیساﺯ و چنانﭽه دارای تاﺛیرات
اندﻙ باﺷد و در طی ﺯمان ﺷواهد وﻗوﻉ آن بیشﺘر و بیشﺘر گردد ،تبدیﻞ به روند میﺷود.
مﻔهوم آمادگی آینده ،به بنگاه در مواﺟهه با تمامی پدیدههای آینده که در هر یﻚ اﺯ ﻗسمتهای ﺷکﻞ یادﺷده
ﻗرار دارند ،کمﻚ میکند؛ بدیﻦ معنا که آمادگی آینده ،یﻚ بنگاه را ﻗادر میساﺯد تا نشانﻚهای ﺿعیﻒ در
محیﻂ فعالیت ﺧود را ﺷناسایی و رﺻد نماید و پیش اﺯ تبدیﻞ ﺷدن به تهدید یا فرﺻت ،آمادگی مواﺟهه با
آن را کسﺐ کند .همینطور آمادگی آینده ،بنگاه را ﻗادر میساﺯد تا در ﺻورت وﻗوﻉ پدیدههای ﺷگﻔﺘیساﺯ
و رﺥ دادن عدمپیوسﺘگی در محیﻂ فعالیﺘش ،بﺘواند بﺨوبی با آن مواﺟه ﺷود و حداﻗﻞ تاﺛیرپذیری در
ِ
عملکردی ﻗبﻞ اﺯ وﻗوﻉ
فعالیتهای بنگاه را ﺷاهد باﺷد و سطح عملکرد ﺧود را در اسرﻉ وﻗت ،به سطح
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ﺷگﻔﺘیساﺯ ،برساند .ایﻦ مﻔهوم در نهایت بنگاه را در مواﺟهه و تطابق با روندها و کالن روندهای موﺟود در

ﺟهت تشریح موﺿوعاتی پیﭽیده و در برﺧی مواﻗﻊ ﻏامﺾ در حوﺯههایی گسﺘرده ،مورد اسﺘﻔاده ﻗرار بگیرند
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) .(OECD, 2008بطور کلی یﻚ ﺷاﺧﺺ ،سنﺠهای کمی یا کیﻔی است که اﺯ مﺠموعهای اﺯ حقایق 38بدست

محیﻂ فعالیﺘش که احﺘماﻝ وﻗوﻉ ﺯیاد ،اما تاﺛیرگذاری مﺘﻔاوتی دارند ،توانمندتر میساﺯد .بدیﻦ ترتیﺐ اﺯ نظر
پژوهشگران ایﻦ پژوهش ،بنگاه دارای آمادگی آینده ،باید دارای ویژگیهای ﺯیر باﺷد:
 .1رﺻد و پایش تﻐییرات در محیﻂ دور و نزدیﻚ فعالیت بنگاه
 .2تطابق با تﻐییرات در حاﻝ وﻗوﻉ در محیﻂ
 .3کشﻒ فرﺻتهای آینده و بهرهبردن اﺯ آنها در حیﻦ انﺠام امور روﺯمره بنگاه
 .4تحمﻞ ناپیوسﺘگیهای محیطی و اراﺋه پاسخ مناسﺐ به آنها
 -2-2روش توسعه شاخص ترکیبی
ﺷاﺧﺺهای ترکیبی 37بعنوان ابزاری مﻔید در تحلیﻞهای سیاسﺘی مورد اسﺘﻔاده ﻗرار میگیرند و تعداد آنها در
سرتاسر ﺟهان ،رو به افزایش است .چنیﻦ ﺷاﺧﺺهایی ،مقایسههایی ساده را فراهﻢ میآورند که میتوانند

آمده است و موﻗعیت نسبی )مﺜال یﻚ کشور یا بنگاه( را در حوﺯه مد نظر ،آﺷکار میساﺯد .هنگامیکه ایﻦ
ﺷاﺧﺺ ،در دورههای ﺯمانی منظمی مورد ارﺯیابی ﻗرار گیرد ،میتواند مسیر کلی تﻐییر را طی ﺯمان مشﺨﺺ
ساﺯد .یﻚ ﺷاﺧﺺ ترکیبی ،ﺯمانی ﺷکﻞ میگیرد که ﺷاﺧﺺهای مﺠزا بر مبنای مدلی ،به یﻚ ﺷاﺧﺺ تﻚ،
ترﺟمه و تبدیﻞ میﺷوند .یﻚ ﺷاﺧﺺ ترکیبی باید مﻔاهیﻢ چندبعدی را انداﺯهگیری نماید که نمیتوانند
بوسیله یﻚ ﺷاﺧﺺ مﺠزا ،انداﺯهگیری ﺷوند ،مﻔاهیمی همﭽون رﻗابتپذیری ،ﺻنعﺘی ﺷدن ،پایداری ،ﺟامعه
دانشبنیان و .(OECD, 2008) ...
ﺷاﺧﺺهای ترکیبی باید یﻚ مﻔهوم پیﭽیده و بنیادی ،که معموﻻ ساﺯه 39نامیده میﺷود ،را انداﺯهگیری نمایند
که بطور مسﺘقیﻢ ﻗابﻞ انداﺯهگیری نیست؛ بنابرایﻦ به مولﻔهها ،ابعاد یا اﻗالم ﻗابﻞ انداﺯهگیری ،ﺷکسﺘه میﺷود.
ﺷاﺧﺺ ترکیبی ابزارهای مﻔیدی برای سیاستگذاری و ارتباﻁ عمومی ﺟهت انﺘقاﻝ اطالعات درﺧﺼوﺹ
عملکرد کشورها)یا مناطق و  (...در حوﺯههایی همﭽون محیﻂ ﺯیست ،اﻗﺘﺼاد ،ﺟامعه یا توسعه فناوری،
هسﺘند .تاکنون چندیﻦ تعریﻒ ،با توﺟه به هدف مد نظر اﺯ ﺷاﺧﺺ ترکیبی ،اراﺋه ﺷده است که دو مورد اﺯ
آنها عبارتند اﺯ ):(Aiello & Attanasio, 2006
• ﺷاﺧﺺهای ترکیبی ،بوسیله ترکیﺐ کردن ﺯیرﺷاﺧﺺهایی که بﺨوبی انﺘﺨاب ﺷدهاند در یﻚ
ﺷاﺧﺺ ،محاسبه میﺷوند.
• ﺷاﺧﺺ ترکیبی ،اﻏلﺐ بوسیله ترکیبات وﺯندهی ﺷده اﺯ ارﺯشهای نرماﻝﺷده ﺯیرﺷاﺧﺺها ،بدست
میآیند.
فرآیند ساﺧت ﺷاﺧﺺ ترکیبی نیز به انواﻉ مﺨﺘلﻔی توﺻیﻒ ﺷده است اﺯ ﺟمله »یﻚ تابﻊ وﺯندهی ﺷده
ﺧطی ساده اﺯ مﺠموﻉ  Qﺯیرﺷاﺧﺺ نرماﻝ ﺷده«؛ »یﻚ روش ساﺧﺘﻦ وﺯنها ﺟهت ترکیﺐ ﺷاﺧﺺها«؛
»یﻚ فﻦ منحﺼربهفرد ،ترکیﺐ اﻗالم مﺨﺘلﻒ یا مولﻔههای مﺠزا« ) .(Aiello & Attanasio, 2006اگرچه اﻏلﺐ
ترکیبی محدود به سطح کشور نیست؛ بعنوان مﺜاﻝ برای مقایسه دانشگاهها ) (Murias et al., 2008و یا مناطق
درون یﻚ کشور ) (Floridi et al., 2011نیز توسعه یافﺘهاند.
ﺷاﺧﺺهای ترکیبی ،بیشﺘر به مدﻝساﺯیهای محاسباتی و ریاﺿی ﺷبیهاند .همینطور ساﺧت چنیﻦ مدﻝهایی،
بیشﺘر به اسﺘادکاری طراﺡ بسﺘگی دارد تا به ﻗوانیﻦ علمی ﺟهانشموﻝ .در رابطه با مدﻝها ،پذیرش یﻚ
ﺷاﺧﺺ ترکیبی به تناسﺐ آن با هدف مورد نظر و پذیرش همﺘایان ،پیوند میﺧورد .طراحی و توسعه یﻚ
ﺷاﺧﺺ ترکیبی ﺷامﻞ مراحﻞ ﺯیر است ):40(OECD, 2008
 -1توسعه چارچوب نظری -2 ،انﺘﺨاب مﺘﻐیرها -3 ،برﺧورد با دادههای ناﻗﺺ -4 ،تحلیﻞهای چندمﺘﻐیره،
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ﺷاﺧﺺهای ترکیبی در سطح کشور و برای مقایسه کشورها با یکدیگر ،توسعه یافﺘهاند ،اما توسعه ﺷاﺧﺺهای
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 -5هنﺠارساﺯی دادهها -6 ،تﺠمﻊ و وﺯندهی -7 ،تحلیﻞ حساسیت -8 ،باﺯگشت به دادهها -9 ،ارتباﻁ با
دیگر ﺷاﺧﺺها -10 ،نهاییساﺯی و نﺘیﺠهگیری.
اﺯ آنﺠا که طراحی و توسعه یﻚ ﺷاﺧﺺ ترکیبی با انﺠام ﺷش مرحله اوﻝ ﺧاتمه مییابد و مراحﻞ هﻔﺘﻢ
تا دهﻢ برای تحلیﻞ ﺷاﺧﺺ طراحی ﺷده )اﺯ ﺟمله تحلیﻞ حساسیت ناﺷی اﺯ تﻐییر در ﺯیرمعیارها ،تحلیﻞ
دادههای گردآوری ﺷده بﺼورت مﺠزا ،تحلیﻞ ارتباﻁ ﺷاﺧﺺ ترکیبی طراحی ﺷده با دیگر ﺷاﺧﺺهای
موﺟود( انﺠام میﺷود ،در ایﻦ پژوهش ،ﺟهت توسعه ﺷاﺧﺺ ترکیبی آمادگی آینده بنگاه ،مراحﻞ یﻚ
تا ﺷش انﺠام ﺷدهاند.
 -3-2مبانی نظری مفهوم جدید آمادگی آینده بنگاه
بمنظور ایﺠاد چارچوب مﻔهومی آمادگی آینده بنگاه ،ﺿروری است مﻔاهیمی که در ادبیات آیندهپژوهی
و مدیریت و ساﺯمان ،با ایﻦ مﻔهوم ﺟدید نزدیﻚتر هسﺘند ،مورد بررسی ﻗرار گیرند .در ادبیات ایﻦ
حوﺯهها ،مﻔاهیﻢ مﺘعددی وﺟود دارند که به توانایی یﻚ بنگاه در مواﺟهه با تﻐییر و تحوﻻت آتی در
محیﻂ فعالیت بنگاه اﺷاره دارند .مرتبﻂتریﻦ ایﻦ مﻔاهیﻢ به موﺿوﻉ پژوهش حاﺿر ،در ادامه بﺼورت
مﺨﺘﺼر معرفی ﺷدهاند.
 -1-3-2انعطافپذیری راهبردی 41بنگاه
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره چهارم ،زمستان 1395

عبارت انعطافپذیری راهبردی ،بطور گسﺘردهای توسﻂ محققان حوﺯه راهبرد اسﺘﻔاده ﺷده است تا به

ﺷود .یکی اﺯ مهﻢتریﻦ چالشهای ساﺯمانها ،تدویﻦ دورنماهایی ﺷﻔاف و مﺘﺼﻞ نمودن آنها به تﺼمیﻢها و
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اﻗدامات روﺯمره است .آیندهنگاری سطح بنگاه ،مبﺘنی بر ایﻦ منطق ایﺠاد ﺷده که »ایﻦ نﺘایﺞ نهایی عملیات

تواناییهای بنگاه ﺟهت پاسخ به تقاﺿاهای مﺘنوﻉ محیﻂهای رﻗابﺘی پویا ،اﺷاره کند .سانﭽز ) ،(1995اعﺘقاد
دارد که در محیﻂهای پویا ،یﻚ بنگاه میتواند با ایﺠاد انعطافپذیری راهبردی در ﻗالﺐ مسیرهای بدیﻞ اﻗدام
)یا گزینههای راهبردی( در دسﺘرﺱ بنگاه برای رﻗابت در باﺯارهای محﺼوﻝ ،به مزیت رﻗابﺘی دست یابد
) .(Sanchez, 1995اوانز ) (1991اعﺘقاد دارد که ارﺯش انعطافپذیری راهبردی ،ﺯمانی مشﺨﺺ میﺷود که
اﻗدام موﺛر ﺟهت ﺿربه ﺯدن یا پاسخ دادن به تحوﻻت مسﺘمر اتﺨاﺫ میگردد ).(Evans, 1991
 -2-3-2آیندهنگاری بنگاه
اﺯ نظر اونر و بزر ) (2011مطالعات آینده ،آیندهنگاری و بویژه آیندهنگاری سطح بنگاه بطور فزایندهای
بهمنظور تهیه ورودیهایی ارﺯﺷمند در حوﺯه برنامهریزی راهبردی ،تحقیقات ،توسعه فناوری و نوآوری
و همﭽنیﻦ در توسعه ارتباطات درون بنگاهی و توسعه برند/هویت بنگاه ،مورد اسﺘﻔاده ﻗرار میگیرد.
آیندهنگاری سطح بنگاه ،چشﻢانداﺯی ﺧلق میکند که به افقهایی فراتر اﺯ محیﻂ نزدیﻚ ساﺯمان توﺟه

بنگاههاست که نیاﺯمند ﺟهتگیری بلندمدت است« یا »آیندهنگاری سطح بنگاه بعنوان یﻚ اﻗدام آیندهنگر
ﺟهت ﻏلبهکردن بر پیﭽیدگیها و عدمﻗطعیتهای محیﻂ کسﺐوکار بکار گرفﺘه میﺷود« .اﺯ آیندهنگاری
سطح بنگاه در توسعه راهبرد ،نوآوری ،باﺯاریابی و در تحقیقوتوسعه اسﺘﻔاده گسﺘردهای میﺷود .آیندهنگاری
سطح بنگاه تمایﻞ به نگاه به فراتر اﺯ محیﻂهای نزدیﻚ بنگاهها دارد ) .(Oner & Beser, 2011اﺯ نظر
روهربﻚ ) ،(2011تعریﻒ آیندهنگاری سطح بنگاه بعنوان یﻚ توانایی ،تعریﻒ گسﺘردهتری است که عالوه
بر فرآیند ،هر نوﻉ ابزار دیگری که با بکارگیری آن ،بنگاه ﻗادر به کشﻒ ،برآورد و پاسخ به تﻐییرات در
محیطش میﺷود را ﺷامﻞ میگردد ) .(Rohrbeck, 2011وون-درگراﺧت و همکاران ) ،(2010اﻇهار میکنند
که در اﻗﺘﺼاد دانشبنیان ،بنگاهها نیاﺯمند مﻔاهیﻢ و روشهایی نویﻦ ،همﭽون آیندهنگاری سطح بنگاه و
نوآوری ،ﺟهت حﻔﻆ مزیت رﻗابﺘی ﺧود هسﺘند ).(Von Der Gracht et al., 2010
 -3-3-2تابآوری بنگاه
اروﻝ و همکاران ) (2010بیان میکنند که مﻔهوم تابآوری اﻏلﺐ بعنوان یﻚ راهبرد ﺿروری برای موفقیت
و بقا در محیﻂ کسﺐوکار مﺘالطﻢ امروﺯی مورد بحﺚ بوده است .گالوپیﻦ 42تابآوری ساﺯمان را بعنوان یﻚ
ﻇرفیت تطابقپذیری ساﺯمان و توانایی آن در فایق آمدن ،تطابق و باﺯیابی بعد اﺯ یﻚ انقطاﻉ میداند .همﭽنیﻦ
بیان میکند که یﻚ ساﺯمان تا چه میزان میتواند بﺨوبی سطح آسیﺐپذیریاش نسبت به ریسﻚهای ﻗابﻞ انﺘظار
و ﻏیرﻗابﻞ انﺘظار را کاهش دهد ،چقدر یﻚ ساﺯمان در ساﺯماندهی مﺠدد ﺧود علیرﻏﻢ محیﻂ درحاﻝ تﻐییرش
انعطافپذیر است و چقدر یﻚ ساﺯمان میتواند در باﺯیابی ﺧود در کمﺘریﻦ ﺯمان ممکﻦ و کمﺘریﻦ هزینه ممکﻦ
اﺛربﺨش باﺷد ) .(Erol et al., 2010به ﺯعﻢ مﻚدونالد تابآوری دربردارنده ویژگیهای ﻗادربودن به تطابق با
نیاﺯمندیهای محیﻂ و ﻗادر بودن به مدیریت تﻐییرپذیری محیﻂها است ).(Bhamra et al., 2011
 -4-3-2تطابقپذیری بنگاه
ساﺯمان میتواند در ﺷرایﻂ محیطش بقا داﺷﺘه باﺷد .وی بیان میدارد که هرچه پیﭽیدگی محیطی بیشﺘری
توسﻂ یﻚ بنگاه بﺘواند مدیریت ﺷود ،آن بنگاه به همان میزان ﺷانﺲ بقای بلندمدتتری ﺧواهد داﺷت و
در نﺘیﺠه سطح تطابقپذیری آن باﻻتر است ) .(Chakravarthy, 1982یونی ) ،(2004اﻇهار میکند که مﻔهوم
تطابقپذیری راهبردی 43در ایﻦ راسﺘا و بمنظور تشریح پدیدهای که طی آن رهبران در یﻚ ﺻنعت ،در حﻔﻆ
مزیت ﺧود طی ﺯمان ﺷکست میﺧورند ،اسﺘﻔاده میﺷود .بدیﻦ ترتیﺐ بنگاههایی که با تﻐییرات در محیﻂ
تطابق مییابند ،موفق ﺷده و آنها که تطابق نمییابند ،ﺷکست میﺧورند ) .(Eunni, 2004مارتیﻦ ریوﺱ

44

و مایﻚ دیملر 45تطابقپذیری بنگاهها را یﻚ مزیت رﻗابﺘی ﺟدید معرفی مینمایند و بیان میکنند که ما در
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اﺯ نظر چاکراوارﺛی ) ،(1982وﺿعیت تطابقپذیری برای یﻚ ساﺯمان کسﺐوکار ،وﺿعیﺘی است که آن
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دنیای ریسﻚ و بیﺛباتی ﺯندگی میکنیﻢ و ﺟهانیﺷدن ،فناوریهای ﺟدید و ﺷﻔافیت بیشﺘر ،با یکدیگر
ترکیﺐ ﺷدهاند تا محیﻂ کسﺐوکارها را به هﻢ بزنند و به بسیاری اﺯ مدیران عالی ساﺯمانها و بنگاهها ،حﺲ
ناﺧوﺷایندی عمیقی بدهند ).(Reeves & Deimler, 2011
 -5-3-2توانایی پیشنگری 46بنگاه
ساﺯمانها تا حدود ﺯیادی در اتﺨاﺫ تﺼمیﻢهای راهبردی مﺘکی بر پیشنگری هسﺘند .بنا بر نظر آیزنهارت 47و
مارتیﻦ ،48عملکرد یﻚ بنگاه مﺘاﺛر اﺯ تواناییاش در تطابق دادن سرعت تﺨﺼیﺺ منابعش با تﻐییرات پیشبینی
ِ
مﺜبت تحقق نیافﺘه ،بیش اﺯ حد سرمایهگذاری
ﺷده محیﻂ فعالیﺘش میباﺷد .بنگاههایی که بدلیﻞ پیشبینی

میکنند ،هزینههای ﺛابت و باﻻسری بیشﺘری تولید میکنند که عملکرد را کاهش میدهد .بنگاههایی نیز
که تﻐییرات مطلوب را کمﺘر تﺨمیﻦ میﺯنند ،نمیتوانند همﭙا با انقالب فناورانه و تقاﺿا پیش بروند و در
نﺘیﺠه مزیت رﻗابﺘی را اﺯ دست میدهند .به نظر ماکادوﻙ 49و والکر ،50توانایی پیشنگری در حاﻝ تبدیﻞ
ﺷدن به یﻚ توانمندی ساﺯمانی مﺘمایز است و دﻗت پیشنگری ،برای عملکرد و موفقیت بنگاه ﺿروری
است).(Durand, 2003
 -6-3-2چابکی 51بنگاه
به نظر لیﻦ و همکاران ) ،(2006ساﺯمانهای چابﻚ بدنباﻝ روشهای ﺟدید اداره کردن بنگاهها هسﺘند تا
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره چهارم ،زمستان 1395

سریﻊتر و موﺛرتر به باﺯارهای در حاﻝ تﻐییر واکنش نشان دهند ) .(Lin et al., 2006اﺯ نظر ژانﮓ و ﺷریﻔی

ﺟدید است تا منابﻊ ساﺯمانی را ﺟهت ﺟذب فرﺻتهای موﺟود و نیز فرﺻتهای ﺟدید ،تنظیﻢ و باﺯتنظیﻢ
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نماید .اوریلی و تاﺷمﻦ ) ،(2011دومنظورگی را توانایی دنباﻝ نمودن همزمان تﻐییرات و نوآوریهای

) ،(2000چابکی ،پارادایﻢ ﺟدید تولید است که عمدتا با توانایی ساﺯمانها برای ﻏلبه بر تﻐییرات ﻏیرمنﺘظره،
ﺯنده ماندن در میان تهدیدات ﺟدید و بیسابقه محیﻂ کسﺐوکار و بهره بردن اﺯ تﻐییرات بعنوان فرﺻت
سروکار دارد .مﻔهوم چابکی ﺷامﻞ دو عامﻞ اﺻلی ﺯیر است:
• پاسخ به تﻐییرات )پیشبینیﺷده و ﻏیر منﺘظره( به روشهای مناسﺐ و در ﺯمان مناسﺐ
• بهرهبرداری اﺯ تﻐییرات و بهره بردن اﺯ تﻐییرات بعنوان فرﺻت.
ایﻦ امر مسﺘلزم یﻚ توانایی اﺻلی در هر ساﺯمانی است که ﺷامﻞ حﺲ کردن ،52درﻙ کردن 53و برآورد

55

تﻐییرات در محیﻂ کسﺐوکار است).(Zhang & Sharifi, 2000
 -7-3-2دومنظورگی بنگاه
ﺟیمز مارچ 55بیان میکند که عامﻞ اﺻلی در توانایی بقای یﻚ بنگاه در طوﻝ ﺯمان ،توانایی بنگاه در
بهرهبرداری اﺯ موﻗعیتها و داراییهای فعلی به روﺷی سودآور و همزمان کشﻒ فناوریها و باﺯارهای

تدریﺠی و بنیادی میدانند ) .(O’Reilly III & Tushman, 2011ساﺯمانهای دومنظوره بطور همزمان هر
دو نوآوریهای اکﺘشافی و بهرهبردارانه را دنباﻝ میکنند ).(Jansen, 2005
 -8-3-2نوآوری بنگاه
به اعﺘقاد سﻔیﺲ و مارسیلی ) ،(2003رﺷد و بقای بنگاهها به تواناییﺷان در انطباﻕ دادن موفقیتآمیز
راهبردهایﺷان با محیﻂهای مﺘﻐیر بسﺘگی دارد .در چنیﻦ محیﻂهایی ،نوآوری ،مﺠموعهای اﺯ موﻗعیتهای
رﻗابﺘی را فراهﻢ میکند و پﺘانسیﻞ یﻚ بنگاه را برای موفقیت در باﺯار افزایش میدهد .ایﻦ موﺿوﻉ ،هﻢ برای
بنگاههای تاﺯه تاسیﺲ و هﻢ برای بنگاههای دارای ﻗدمت اهمیت دارد .ایﻦ دو ،با بررسی ارتباﻁ نوآوری و
بقای بنگاههای تولیدی در هلند ،چنیﻦ نﺘیﺠهگیری نمودند که نوآوری ،تاﺛیری مﺜبت و معنادار بر بقای بنگاهها
دارد ) .(Cefis & Marsili, 2003کاﻻنﺘون و همکاران ) ،(2002بیان میکنند که یﻚ بنگاه باید نوآور باﺷد
تا بﺘواند در یﻚ محیﻂ مﺘالطﻢ ادامه حیات دهد .به اعﺘقاد آنها توانمندی نوآوری ،مهﻢتریﻦ عامﻞ تعییﻦکننده
عملکرد بنگاه است که ایﻦ موﺿوﻉ با مطالعات تﺠربی مﺘعدد تایید ﺷده است و ایﻦ مطالعات پیشنهاد میکنند
که بنگاهها باید نوآور باﺷند تا مزیت رﻗابﺘی را بمنظور بقا بدست آورند ).(Calantone, 2002
مﻔاهیﻢ معرفی ﺷده در باﻻ ،اﺟزای تشکیﻞدهنده مﻔهوم آمادگی آینده بنگاه هسﺘند ،اما برﺧی اﺯ ایﻦ مﻔاهیﻢ،
مشابه هسﺘند و تا حدود ﺯیادی همﭙوﺷانیهایی دارند .توانایی پیشنگری بنگاه ،بﺨشی اﺯ توانایی آیندهنگاری
بنگاه است و میتوان اﻇهار نمود که آیندهنگاری ،مﻔهومی بسیار فراگیرتر اﺯ پیشنگری است .در ادبیات حوﺯه
آیندهپژوهی ،مطالﺐ بسیاری در ایﻦ ﺧﺼوﺹ مطرﺡ ﺷده است ،به عنوان مﺜاﻝ ،همانگونه که گریﻢ ) (2009در
توسعه مدﻝ بلوﻍ آیندهنگاری ﺧود مطرﺡ میکند ،توانایی پیشنگری ،در کنار  5توانایی رهبری ،چارچوببندی،
پویش ،چشﻢانداﺯساﺯی و برنامهریزی ،اﺟزای مدﻝ بلوﻍ آیندهنگاری را تشکیﻞ میدهند و پیشنگری را میتوان
بﺨشی اﺯ آیندهنگاری دانست ) .(Grim, 2009در تعریﻒ و تشریح مﻔهوم دومنظورگی نیز بسیاری اﺯ محققان،
بنگاه اﺷاره کردهاند ) .(He & Wong, 2004; Jansen, 2005لذا میتوان اﻇهار نمود که مﻔهوم دومنظورگی،
در بردارنده مﻔهوم نوآوری بنگاه نیز میباﺷد .انعطافپذیری بنگاه ،به نوعی بیانگر تطابقپذیری بنگاه با ﺷرایﻂ
و محیﻂ در حاﻝ تﻐییر است و همانگونه که اوانز ) (1991مطرﺡ میکند تطابقپذیری ،مشابهتریﻦ مﻔهوم به
انعطافپذیری است و معنی آن با ایﻦ مﻔهوم ،همﭙوﺷانی دارد ) .(Evans, 1991مﻔهوم چابکی ،اﺯ یکسو
بیانگر مﻔهوم تابآوری است و همانگونه که ژانﮓ و ﺷریﻔی ) (2000بیان میکنند توانایی ﻏلبه بر تﻐییرات
ﻏیرمنﺘظره و ﺯندهماندن در میان تهدیدات ﺟدید و بیسابقه محیﻂ کسﺐوکار است و اﺯ سویی دیگر اﺯ
آنﺠایی که به تواناییهای ساﺯمان در حﺲکردن ،درﻙکردن و برآورد تﻐییرات در محیﻂ اﺷاره میکند،

آمادگی آینده بنگاه :ارائه مفهوم و شاخص ترکیبی

به ﻗابلیت نوآوری و اکﺘشاف توسﻂ بنگاه ،در عیﻦ ﻗابلیت بهرهبرداری اﺯ وﺿعیت و داﺷﺘههای فعلی و موﺟود
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بیانگر توانایی آیندهنگاری بنگاه است ) .(Zhang & Sharifi, 2000اکگون و کیسکیﻦ ) (2014نیز در مطالعه
ﺧود برای سنﺠش ﻇرفیت تابآوری ساﺯمانی ،چابکی را یکی اﺯ مﺘﻐیرهای تابآوری ساﺯمانی در نظر
گرفﺘهاند) .(Akgun & Keskin, 2014بنابرایﻦ میتوان اﻇهار نمود که مﻔهوم تابآوری ،مﻔهوم چابکی را
نیز در بر دارد .بدیﻦترتیﺐ میتوان چنیﻦ نﺘیﺠهگیری نمود که چارچوب ارﺯیابی آمادگی آینده بنگاه ،اﺯ 4
مﻔهوم تشکیﻞ ﺷده است که ایﻦ مﻔاهیﻢ عبارتند اﺯ:
• آیندهنگاری بنگاه
• تطابقپذیری بنگاه
• دومنظورگی بنگاه
• تابآوری بنگاه
در ﺟدوﻝ ) ،(1مﻔاهیﻢ اولیه و اسﺘدﻻﻝها ،ﺟهت انﺘﺨاب  4مﻔهوم منﺘﺨﺐ به همراه منابﻊ درﺝ ﺷده است.
چهار مﻔهوم ﺷکﻞدهنده آمادگی آینده بنگاه ،هر یﻚ میتواند یﻚ یا چند ویژگی اﺯ  4ویژگی بنگاه دارای
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جدول ( :)1مفاهیم اولیه و انتخاب چهار مفهوم منتخب
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مﻔاهیﻢ اولیه

ﺻاحبنظران و منابﻊ بررسی ﺷده
اولیه

مﻔاهیﻢ
منﺘﺨﺐ

تطابقپذیری

Chakravarthy, 1982
Eunni, 2004
Reeves & Deimler, 2011

تطابقپذیری

انعطافپذیری
دومنظورگی
نوآوری

Sanchez, 1995
Evans, 1991

O’Reilly III & Tushman, 2011
Gibson & Birkinshaw, 2004
Jansen, 2005
Cefis & Marsili, 2003
Calantone, 2002

تابآوری

Erol et al., 2010
Bhamra et al., 2011

چابکی

Lin et al., 2006
Zhang & Sharifi, 2000

آیندهنگاری

Oner & Beser, 2011
Rohrbeck, 2011
Von Der Gracht et al., 2010

پیشنگری

Durand, 2003

اسﺘدﻻﻝ

منبﻊ

انعطافپذیری بیانگر تطابقپذیری
بنگاه با ﺷرایﻂ و محیﻂ در حاﻝ
تﻐییر میباﺷد و تطابقپذیری،
مشابهتریﻦ مﻔهوم به انعطافپذیری
است

Evans, 1991

اﺷاره به ﻗابلیت نوآوری و اکﺘشاف
بنگاه در کنار ﻗابلیت بهرهبرداری
اﺯ وﺿعیت و داﺷﺘههای فعلی و
موﺟود بنگاه در تشریح مﻔهوم
دومنظورگی

He & Wong, 2004
Jansen, 2005

تابآوری

مﻔهوم چابکی ،بیانگر مﻔهوم
تابآوری است و توانایی ﻏلبه بر
تﻐییرات ﻏیرمنﺘظره و ﺯندهماندن
در میان تهدیدات ﺟدید و
بیسابقه محیﻂ کسﺐوکار؛
چابکی بعنوان یکی اﺯ مﺘﻐیرهای
تابآوری ساﺯمانی

Zhang & Sharifi, 2000
Akgun & Keskin, 2014

آیندهنگاری

در نظر گرفﺘﻦ پیشنگری بعنوان
بﺨشی اﺯ آیندهنگاری

Grim, 2009

دومنظورگی

جدول ( :)2ارتباط مفاهیم شکلدهنده آمادگی آینده بنگاه و ویژگیهای بنگاه دارای آمادگی آینده
مﻔاهیﻢ ﺷکﻞدهنده آمادگی آینده بنگاه

ویژگیهای بنگاه دارای آمادگی آینده که توسﻂ هر مﻔهوم پوﺷشداده ﺷده است

تطابقپذیری

• تطابق با تﻐییرات در حاﻝ وﻗوﻉ در محیﻂ

دومنظورگی

• کشﻒ فرﺻتهای آینده و بهرهبردن اﺯ آنها در حیﻦ انﺠام امور روﺯمره بنگاه

تابآوری

• تحمﻞ ناپیوسﺘگیهای محیطی و اراﺋه پاسخ مناسﺐ به آنها

آیندهنگاری

• کشﻒ فرﺻتهای آینده و بهرهبردن اﺯ آنها در حیﻦ انﺠام امور روﺯمره بنگاه
• رﺻد و پایش تﻐییرات در محیﻂ دور و نزدیﻚ فعالیت بنگاه

آمادگی آینده که در بﺨش ﻗبﻞ بیان ﺷد را پوﺷش دهند که در ﺟدوﻝ ) (2ایﻦ امر نشان داده ﺷده است.
بدیﻦ ترتیﺐ میتوان اﻇهار نمود که  4مﻔهوم منﺘﺨﺐ ﺟهت تشکیﻞ چارچوب آمادگی آینده بنگاه ،همه
ویژگیهای تعریﻒ ﺷده برای ایﻦ مﻔهوم ﺟدید را پوﺷش میدهند.
 -4-2زیرشاخصها و متغیرهای شاخص ترکیبی آمادگی آینده بنگاه
بمنظور تشکیﻞ ﺷاﺧﺺ ترکیبی آمادگی آینده بنگاه ،ﺿروری است که ﺯیرﺷاﺧﺺها و مﺘﻐیرهای ﺯیرمﺠموعه
هر یﻚ اﺯ  4مﻔهوم ،تشریح ﺷده و سنﺠههای ارﺯیابی آنها تعییﻦ گردند .بدیﻦ منظور در ایﻦ ﻗسمت بﺼورت
ﺧیلی مﺨﺘﺼر و در ﻗالﺐ یﻚ ﺟدوﻝ ،برﺧی اﺯ مطالعات انﺠام یافﺘه در حوﺯه هر مﻔهوم ،مرور و مﺘﻐیرهای
مربوطه انﺘﺨاب میﺷود تا در انﺘها ،ﺷاکله ﺷاﺧﺺ ترکیبی آمادگی آینده بنگاه ،را تشکیﻞ دهند.
 -1-4-2تطابقپذیری
بر اساﺱ مطالعه ادبیات حوﺯه تطابقپذیری بنگاه );Eunni, 2004; Tuominen et al., 2004

 ،(Reeves & Deimler, 2011; Taylor et al., 2013میتوان مﺘﻐیرهای بیانگر تطابقپذیری یﻚ بنگاه اﺯ

آمادگی آینده بنگاه :ارائه مفهوم و شاخص ترکیبی

بر اساﺱ مطالعه ادبیات حوﺯه دومنظورگی بنگاه );Birkinshaw & Gibson, 2004; Gibson & Birkinshaw, 2004
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نگاه پژوهشگران و ساﺯمانهای مﺨﺘلﻒ را در ﻗالﺐ ﺟدوﻝ ) (3ﺟمﻊبندی نمود.
با توﺟه به اینکه تحقیق یونی ) (2004همسویی درونی و بیرونی بنگاه را بیانگر تطابقپذیری بنگاه میداند و
بطور همزمان به سنﺠش ایﻦ دو پرداﺧﺘه و سنﺠههای ارﺯیابی را ،فارﻍ اﺯ ارتباﻁ آنها با عملکرد بنگاه ،انﺘﺨاب
نموده است .در ایﻦ پژوهش بمنظور سنﺠش تطابقپذیری بنگاه ،اﺯ  33پرسش وی اسﺘﻔاده ﺧواهد ﺷد.
 -2-4-2دومنظورگی

جدول ( :)3متغیرهای تطابقپذیری از دیدگاه پژوهشگران /سازمانهای مختلف برگرفته از ادبیات پژوهش
پژوهشگر/ساﺯمان
یونی )(2004

مﺘﻐیرهای تطابقپذیری
همسویی درونی)رهبری بنگاه ،برنامهریزی راهبردی ،تمرکز بر
کارکنان( و همسویی بیرونی )تمرکز بر مشﺘری و باﺯار ،تمرکز بر
فناوری و نوآوری ،مشارکتهای راهبردی ،ﺷهروندی ﺷرکﺘی(

نحوه سنﺠش تطابقپذیری بنگاه
 33پرسش

تومینﻦ و
همکاران )(2004
ریوﺱ و دیملر توانایی باﺯﺧوانی و اﻗدام بر مبنای عالﺋﻢ ،توانایی تﺠربه کردن ،توانایی
-مدیریت کردن سیسﺘﻢهای چندبنگاهی پیﭽیده ،توانایی تحرﻙ
)(2011
اسﺘﻔاده اﺯ ﺷاﺧﺺ عملکردی )نرﺥ
مزیت عالیﻢ ،مزیت تﺠربه کردن ،مزیت ساﺯمانی ،مزیت
گروه مشاوران
رﺷد ارﺯش باﺯار(
سیسﺘﻢها ،مزیت بوم اﺟﺘماعی
بوسﺘون )(2012
-

 23پرسش بر اساﺱ همبسﺘگی
بیشﺘر آنها با عملکرد بنگاه

 ،(He & Wong, 2004; Jansen, 2005میتوان مﺘﻐیرهای بیانگر دومنظورگی یﻚ بنگاه اﺯ نگاه پژوهشگران و
ساﺯمانهای مﺨﺘلﻒ را در ﻗالﺐ ﺟدوﻝ ) (4ﺟمﻊبندی نمود.
با توﺟه به اینکه ﺟانسﻦ ) (2005در مطالعه ﺧود بﺼورتی ﺟامﻊتر و کامﻞتر به سنﺠش دومنظورگی در
ساﺯمانها پرداﺧﺘه است ،بنابرایﻦ در ایﻦ تحقیق ،بمنظور سنﺠش دومنظورگی ساﺯمانها ،اﺯ  12پرسشی که
ﺟانسﻦ بکار برده ،اسﺘﻔاده ﺧواهد ﺷد.
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 -3-4-2تابآوری

پژوهشگر/ساﺯمان

مﺘﻐیرهای سنﺠش دومنظورگی

نحوه سنﺠش دومنظورگی بنگاه

گیبسون و برکینشاو )(2004

همسویی و تطابقپذیری

 6پرسش

هی و وانﮓ )(2004

فعالیتهای نوآورانه اکﺘشافی و بهرهبردارانه

 8پرسش
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ﺟانسﻦ )(2005

نوآوریهای اکﺘشافی و بهرهبردارانه

 12پرسش

بر اساﺱ مطالعه ادبیات حوﺯه تابآوری بنگاه );Erol et al., 2010; Demmer, Vickery & Calantone, 2011

 ،(Akgun & Keskin, 2014میتوان مﺘﻐیرهای بیانگر تابآوری یﻚ بنگاه اﺯ نگاه پژوهشگران مﺨﺘلﻒ را
در ﻗالﺐ ﺟدوﻝ ) (5ﺟمﻊبندی نمود.
با توﺟه به اینکه اکگون و کیسکیﻦ ) (2014در مطالعه ﺧود که اﺧیرا انﺠام دادهاند و مطالعهای به روﺯ
میباﺷد ،پرسشهایی را در ﻗالﺐ  10مﺘﻐیر ،ﺟهت سنﺠش تابآوری ساﺯمانی اراﺋه نمودهاند ،در ایﻦ تحقیق
ﺟهت سنﺠش تابآوری بنگاه ،اﺯ  43پرسش آنها اسﺘﻔاده ﺧواهد ﺷد.
جدول ( :)4متغیرهای دومنظورگی از دیدگاه پژوهشگران /سازمانهای مختلف برگرفته از ادبیات پژوهش

جدول( :)5متغیرهای تابآوری از دیدگاه پژوهشگران مختلف برگرفته از ادبیات پژوهش
پژوهشگر

مﺘﻐیرهای تابآوری

اروﻝ و همکاران
)(2010

نحوه سنﺠش
تابآوری بنگاه

ﺯمان باﺯیابی ،سطح باﺯیابی ،سطح آسیﺐپذیری در مقابﻞ انقطاﻉهای بالقوه

--

حذف وفاداری به وﺿﻊ موﺟود ،تاکید بر بهاﺷﺘراﻙگذاری دانش درون ساﺯمان،
دمر و همکاران ﺟسﺘﺠوی دانش ﺟدید )پویش محیطی( ،ﺷناسایی پیشدسﺘانه گزینهها و فرﺻتهای
کارآفرینانه ﺟدید ،برونیساﺯی برﺧی نوآوریها )ﺧرید و ادﻏام ،اتحادها ،برونیابی(،
)(2011
حمایت گسﺘرده اﺯ آﺯمایشات راهبردی ،باﺯساﺯی یﻚ ﺷریﻚ برابر برای بهینهساﺯی

ﺟهتگیری مﻔهومی ،معنابﺨشی ساﺯنده ،تدبیر آموﺧﺘهﺷده ،چابکی ﺫاتی ،عادتهای
اکگون و کیسکیﻦ
عملیاتی ،آمادگی رفﺘاری ،امنیت روانی ،سرمایه اﺟﺘماعی عمیق ،پاسﺨگویی و ﻗدرت
)(2014
توﺯیﻊیافﺘه ،ﺷبکههای گسﺘرده منبﻊ

--

 43پرسش

 -4-4-2آیندهنگاری سطح بنگاه
بر اساﺱ مطالعه ادبیات حوﺯه آیندهنگاری سطح بنگاه );Grim, 2009; Oner & Beser, 2011

 ،(Rohrbeck, 2011; Paliokaite, 2015میتوان مﺘﻐیرهای بیانگر آیندهنگاری یﻚ بنگاه اﺯ نگاه پژوهشگران
و ساﺯمانهای مﺨﺘلﻒ را در ﻗالﺐ ﺟدوﻝ) (6ﺟمﻊبندی نمود.
با توﺟه به اینکه پژوهش پالیوکایت ) (2013به روﺯتر است و بر اساﺱ مرور مطالعات ﻗبلی ،آیندهنگاری
سطح بنگاه را مﻔهومساﺯی کرده و توانمندی آیندهنگاری بنگاه را اﺯ ﺟنبههای مﺨﺘلﻒ سنﺠیده است ،بمنظور
سنﺠش آیندهنگاری سطح بنگاه ،اﺯ  37گزاره وی اسﺘﻔاده ﺧواهد ﺷد.
با توﺟه به بررسی مطالعات و تحقیقات انﺠام ﺷده در چهار حوﺯه تطابقپذیری ،دومنظورگی ،تابآوری

پژوهشگر/ساﺯمان
تری گریﻢ )(2009
اونر و بزر )(2011
رنه روهربﻚ )(2011
پالیوکایت )(2013

مﺘﻐیرهای سنﺠش آیندهنگاری
رهبری ،چارچوببندی ،پویش ،پیشنگری،
چشﻢانداﺯساﺯی ،برنامهریزی
پیریزی ،برنامهریزی ،ساﺯماندهی ،کنﺘرﻝ ،اﺟرا،
باﺯﺧورد و تداوم
کاربرد اطالعات ،ﺧبرگی در روش ،افراد و ﺷبکهها،
ساﺯمان ،فرهنﮓ
پویش محیطی ،انﺘﺨاب راهبردی و یکﭙارچهساﺯی

نحوه سنﺠش آیندهنگاری سطح بنگاه
تعریﻒ  25عمﻞ برای مﺘﻐیرها و برای
هر عمﻞ  5سطح بلوﻍ
 37گزاره
تعریﻒ  21معیار برای مﺘﻐیرها و سطح
بلوﻍ چهارگانه برای آنها
 37گزاره
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جدول ( :)6متغیرهای آیندهنگاری سطح بنگاه از دیدگاه پژوهشگران /سازمانهای مختلف برگرفته از
ادبیات پژوهش
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و آیندهنگاری سطح بنگاه ،میتوان چارچوب مﻔهومی ﺷاﺧﺺ ترکیبی آمادگی آینده بنگاه را به همراه
مﺘﻐیرهای آن بﺼورت ﺷکﻞ) (3اراﺋه نمود.
بر ایﻦ اساﺱ ﺷاﺧﺺ ترکیبی آمادگی آینده بنگاه دارای  4ﺯیرﺷاﺧﺺ 17 ،مﺘﻐیر و  125پرسش است
که عبارتند اﺯ:
• تطابقپذیری :دارای دو مﺘﻐیر همسویی درونی و همسویی بیرونی که با  33پرسش ﻗابﻞ انداﺯهگیری
است.
• دومنظورگی :دارای دو مﺘﻐیر نوآوریهای اکﺘشافی و نوآوریهای بهرهبردارانه که با  12پرسش
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ﻗابﻞ انداﺯهگیری است.
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شکل ( :)3چارچوب مفهومی شاخص ترکیبی آمادگی آینده بنگاه و زیرشاخصها و متغیرهای آن

• تابآوری :دارای 10مﺘﻐیر ﺟهتگیری مﻔهومی ،معنابﺨشی ساﺯنده ،تدبیر آموﺧﺘه ﺷده ،چابکی
ﺫاتی ،عادتهای عملیاتی ،آمادگی رفﺘاری ،امنیت روانی ،سرمایه اﺟﺘماعی عمیق ،پاسﺨگویی و
ﻗدرت توﺯیﻊیافﺘه و ﺷبکههای گسﺘرده منبﻊ که با  43پرسش ﻗابﻞ انداﺯهگیری است.
• آیندهنگاری :دارای  3مﺘﻐیر پویش محیطی ،انﺘﺨاب راهبردی و یکﭙارچهساﺯی که با  37پرسش
ﻗابﻞ انداﺯهگیری است.

 -3روش پژوهش
بمنظور ﺟمﻊآوری دادههای مورد نیاﺯ در پیمایش اﺯ بنگاههای بزرگ دانشبنیان ،اﺯ پرسشنامهای ﺷامﻞ
 125پرسش اسﺘﻔاده ﺷد تا اطالعات مرتبﻂ با سنﺠش مﺘﻐیرها گردآوری ﺷود .ﺟامعه آماری پژوهش
ِ
بزرگ دانشبنیا ِن تایید ﺻالحیت ﺷده توسﻂ معاونت علمی و فناوری ریاست ﺟمهوری
حاﺿر ،بنگاههای
)ﺷامﻞ  420بنگاه بزرگ دانشبنیان( بودند که همه آنها مورد پیمایش ﻗرار گرفﺘند و پرسشنامه پژوهش
برای همه ایﻦ بنگاهها ارساﻝ ﺷد .اﺯ میان آنها ،تعداد  130بنگاه به پرسشنامهها پاسخ دادند )نرﺥ پاسخدهی
حدود  31درﺻد(.

 -4تجزیه و تحلیل یافتهها
بمنظور انﺠام سادهتر محاسبات در تحلیﻞهای آماری ،به هریﻚ اﺯ ساﺯهها و مﺘﻐیرها یﻚ کد،اﺧﺘﺼاﺹ داده
در پژوهش حاﺿر به منظور براﺯش بهﺘر مدﻝ ابﺘدا در سطح چهارم و سوم برای محاسبه وﺯن و بررسی
مناسﺐ مدﻝ ،اﺯ تحلیﻞ عاملی اکﺘشافی اسﺘﻔاده ﺷده است .ﻗبﻞ اﺯ انﺠام تحلیﻞ عاملی اکﺘشافی ،با اسﺘﻔاده اﺯ
ﺷاﺧﺺ کیزر مایر 56و ﺧروﺟی آﺯمون بارتلت ،کﻔایت نمونهها و مناسﺐ بودن دادهها برای تحلیﻞ عاملی،
بررسی ﺷد که نﺘایﺞ در ﺟدوﻝ ) (8درﺝ ﺷده است.
در مورد تعییﻦ بارعاملی ،اﻇهارنظرهای وﺟود دارد .پﻞ کالیﻦ بیان میکند که بارهای عاملی بزرگتر اﺯ 0,3
را میتوان عالمﺘی بر وﺟود رابطه مهﻢ دانست )کالیﻦ .(1380 ،برﺧی نیز بار عاملی بزرگﺘر اﺯ  0,4یا  0,5را
در نظر میگیرند ،در ایﻦ پژوهش مﺘﻐیرهای دارای بار عاملی بزرگﺘر اﺯ  0,35در نظر گرفﺘه ﺷدند .بر اساﺱ

آمادگی آینده بنگاه :ارائه مفهوم و شاخص ترکیبی

ﺷد که در ﺟدوﻝ ) (7درﺝ ﺷدهاند.
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جدول ( :)7کدهای مربوط به سازهها و متغیرهای مختلف در مدل در سطوح متفاوت
سطح اوﻝ

سطح دوم

سطح سوم

سطح چهارم
رهبری بنگاه)(L

همسویی درونی)(IA

برنامهریزی راهبردی)(SP
تمرکز بر کارکنان)(FS

تطابقپذیری
)(Adaptability

تمرکز بر مشﺘری و باﺯار)(FC
همسویی بیرونی)(EA

تمرکز بر فناوری و نوآوری)(FT
مشارکتهای راهبردی)(StP
ﺷهروند ﺷرکﺘی)(CoC

نوآوری بهرهبردارانه )(ExtI
ﺟهتگیری مﻔهومی)(CO
معنابﺨشی ساﺯنده)(M
تدابیر آموﺧﺘه ﺷده)(DL
چابکی ﺫاتی)(Ag

تابآوری
)(Resilience

عادتهای عملیاتی)(OH
آمادگی رفﺘاری)(BR
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ﺷاﺧﺺ آماده آینده بنگاه )(COMFRI

دومنظورگی
)(Ambidexterity

نوآوری اکﺘشافی)(ExI

)همسویی بیرونی( و برنامهریزی راهبردی )همسویی درونی( ،در مﺠموﻉ  5سواﻝ که دارای بار عاملی کمﺘر
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اﺯ  0,35بودند ،اﺯ ادامه محاسبات حذف ﺷدند .عالوه بر ایﻦ ،ﺷاﺧﺺ کیزر-مایر برای همه ابعاد باﻻتر اﺯ

امنیت روانی)(PS
سرمایه اﺟﺘماعی عمیق)(SC
پاسﺨگویی و ﻗدرت توﺯیﻊ یافﺘه)(AP
ﺷبکههای گسﺘرده منبﻊ)(SN
آیندهنگاری
)(Foresight

پویش محیطی)(Sca
انﺘﺨاب راهبردی)(SS
یکﭙارچهساﺯی)(In

نﺘایﺞ تحلیﻞ عاملی اکﺘشافی برای هر یﻚ اﺯ ابعاد ،مشﺨﺺ ﺷد که کلیه سواﻝهای حاﺿر در ابعاد مورد نظر،
تاﺋید گردیدند و فقﻂ در ابعاد یکﭙارچهساﺯی )آیندهنگاری( ،پویش محیطی )آیندهنگاری( ،ﺷهروندی ﺷرکﺘی

جدول ( :)8میزان شاخص کیزر -مایر و بارتلت برای همه متغیرها در سطوح سوم و چهارم
مﺘﻐیرها

ساﺯه

همسویی
درونی

برنامهریزی راهبردی

برنامهریزی راهبردی
بعد اﺯ حذف سواﻝ
SP5

تمرکز بر کارکنان

تمرکز بر باﺯار و مشﺘری

تمرکز بر فناوری و نوآوری

تطابقپذیری

مشارکتهای راهبردی

همسویی
بیرونی

یﻚ سواﻝ
حذف ﺷده
است.

ﺷهروندی ﺷرکﺘی
ﺷهروندی ﺷرکﺘی بعد

اﺯ حذف سواﻝ CoC7

همسویی دورنی

همسویی بیرونی

نوآوریهای اکﺘشافی

دومنظورگی

0,5

0,65

000

000

85

2

0

0,762

000

0,844

000

48,5

0,854

000

56,5

6

0

0,715

000

73,18

3

0

0,742

000

45,99

6

0

0,663

000

0,782
0,683

000

0,806

تدابیر آموﺧﺘه ﺷده

0,5

عادتهای عملیاتی

0,75

پویش محیطی بعد اﺯ حذف سواﻝ
Sca10

انﺘﺨاب راهبردی

یکﭙارچهساﺯی

یکﭙارچهساﺯی بعد اﺯ حذف دو سواﻝ
In 9 , In 10

000

000

000

000

41,44

56,88
72,3

56,5

86,92

64,84

51,33
57,6

0,825

000

78,77

0,751

000

60,5

0,822
0,74

000

000

63,549
59,55

4

6

4

0

0

6

2

4

5

4

4

6

4

4

0,804

000

35,42

16

1

0,824

000

38,18

15

0

0,891

000

56,21

11

0

0,778

0,786

000

000

33,67
41,76

10
8

2
0
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ﺷبکههای گسﺘرده منبﻊ

پویش محیطی

47

6

0

7

000

پاسﺨگویی و ﻗدرت توﺯیﻊ یافﺘه

60,31

4

0

1

معنابﺨشی ساﺯنده

امنیت روانی

دو سواﻝ
حذف ﺷده
اند.

0,609

000

57

3

0

0,832

سرمایه اﺟﺘماعی عمیق

آیندهنگاری

0,73

000

53

4

000

آمادگی رفﺘاری

48

5

1

0

نوآوریهای بهرهبرداری

چابکی ﺫاتی

یﻚ سواﻝ
حذف ﺷده
است.

0,768

000

0,801

ﺟهتگیری مﻔهومی

تابآوری

0,752

000

42,9

6

0

KMO

رهبری
یﻚ سواﻝ
حذف ﺷده
است.

ﺷاﺧﺺ

Sig

کﻞ
واریانﺲ
تبییﻦ ﺷده

تعداد
سواﻝ تاﺋید
ﺷده

تعداد
سواﻝ
حذف
ﺷده
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 0,5و سطح معناداری نیز کمﺘر اﺯ  0,5بود .بنابرایﻦ در سطح اطمینان  95درﺻد ،میتوان گﻔت حﺠﻢ نمونه
برای تحلیﻞ عاملی کﻔایت میکند و دادهها دارای همبسﺘگی و در نﺘیﺠه برای تحلیﻞ عاملی مناسﺐ هسﺘند.
در ﺷاﺧﺺ ترکیبی آمادگی آینده بنگاه ﺟهت وﺯندهی ،اﺯ ﺧروﺟی تحلیﻞهای چند مﺘﻐیره تحلیﻞ عاملی
اکﺘشافی و تاییدی اسﺘﻔاده ﺷد .بدیﻦ ﺻورت که بر مبناﻱ تحلیﻞ عاملﻲ اکﺘشافی ،وﺯن مربوﻁ به ﺷاﺧﺺهای
هر یﻚ اﺯ ابعاد در سطوﺡ سوم و چهارم محاسبه گردید و بر اساﺱ تحلیﻞ عاملی تاییدﻱ وﺯن سطوﺡ اوﻝ
و دوم نیز محاسبه و همﭽنیﻦ براﺯش مدﻝ ارﺯیابی ﺷد .بهطورکلی برای محاسبه اوﺯان ،مﺠذور بارعاملی
ﺯیرمﺠموعه هر یﻚ اﺯ ساﺯهها محاسبه ﺷد تا درﺻد واریانﺲ تبیینﻲ به دست آید و آنگاه اوﺯان هر کدام اﺯ
مﺘﻐیرها اﺯ طریق تقسیﻢ درﺻد واریانﺲ تبییﻦ ﺷده بر مﺠموﻉ واریانﺲ تبییﻦ ﺷده ،توسﻂ مﺠموﻉ مﺘﻐیرها
به دست مﻲآید ) .(Nardo et al., 2005; OECD, 2008بدیﻦ ترتیﺐ وﺯن مﺘﻐیرها و سواﻻت آنها محاسبه
ﺷد که بدلیﻞ مﻔﺼﻞ بودن ﺟداوﻝ مربوطه اﺯ آوردن آنها در مقاله ،ﺧودداری ﺷده است.
پﺲ اﺯ انﺠام تحلیﻞ عاملی اکﺘشافی و تایید سواﻻت ﺯیر مﺠموعه هر یﻚ اﺯ مﺘﻐیرها در سطوﺡ سوم و چهارم،
در ادامه ﺟهت بررسی ساﺯهها در سطوﺡ اوﻝ و دوم و تایید مدﻝ و همﭽنیﻦ تعییﻦ وﺯن مﺘﻐیرها ،اﺯ تحلیﻞ
عاملی تاییدی اسﺘﻔاده ﺷد .به همیﻦ ﺧاطر با توﺟه به اینکه در سطح دوم 4 ،ساﺯه تطابقپذیری ،دومنظورگی،
تابآوری و آیندهنگاری وﺟود دارند 4 ،تحلیﻞ عاملی تاییدی برای ایﻦ  4ساﺯه و یﻚ تحلیﻞ عاملی کلی
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هﻢ برای مدﻝ ﺷاﺧﺺ ترکیبی آمادگی آینده بنگاه انﺠام ﺷد .پﺲ اﺯ انﺠام تحلیﻞ عاملی ،ﺷاﺧﺺهای

آینده بنگاه ،منﺘقﻞ گردیدند .بدیﻦ ترتیﺐ ،چارچوب مﻔهومی ﺟدید مبﺘنی بر چارچوب مﻔهومی اولیه که
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دارای براﺯش ﻗابﻞ ﻗبوﻝ با دادههای گردآوری ﺷده میباﺷد ،بدست آمد .در ادامه با توﺟه به وﺯنهای

براﺯش ﺟهت تعییﻦ مناسﺐ بودن مدﻝ بررسی ﺷدند که ایﻦ ﺷاﺧﺺها عبارتند اﺯ :کای اسکوﺋر)،(X 2
ﺷاﺧﺺ نسبت اﻗﺘﺼاد ،57ریشه دوم میانگیﻦ مربعات ﺧطای برآورد ،58ﺷاﺧﺺ براﺯش تطبیقی ،59ﺷاﺧﺺ
براﺯش مقﺘﺼد هنﺠارﺷده 60و ﺷاﺧﺺ پارامﺘر ﻏیرمرکزی .61با انﺠام تحلیﻞ عاملی تاییدی مربوﻁ به چهار
ساﺯه تطابقپذیری ،دومنظورگی ،تابآوری و آیندهنگاری ،فقﻂ مدﻝ مربوﻁ به ساﺯه تابآوری تایید ﺷد و
مدﻝ مربوﻁ به سه ساﺯه دیگر تایید نشد .در ﺟدوﻝ ) ،(9ﺧروﺟی براﺯش تحلیﻞ عاملی تاییدی برای ساﺯه
تابآوری ،که تایید ﺷده ،درﺝ ﺷده است.
بر اساﺱ دادههای ﺟدوﻝ ) ،(9میتوان گﻔت که براﺯش مدﻝ مورد نظر مناسﺐ است و تقریبا اﻏلﺐ
ﺷاﺧﺺهای براﺯش مدﻝ ،در محدوده مناسبی ﻗرار دارند .با توﺟه به اینکه مدﻝ مربوﻁ به سه ساﺯه
تطابقپذیری ،آیندهنگاری و دومنظورگی ،بهﺧوبی اﺟرا نگردید و تایید نشد ،بنابرایﻦ مولﻔهها و ابعاد
ﺯیرمﺠموعه هر یﻚ اﺯ سه ساﺯه یادﺷده به سطح باﻻتر ،یعنی به ﺯیرمﺠموعه ساﺯه ﺷاﺧﺺ ترکیبی آمادگی

جدول ( :)9خروجی برازش تحلیل عاملی تائیدی برای سازه تابآوری
ﺷاﺧﺺهای
براﺯش ساﺯه

تعداد
ﺯیرﺷاﺧﺺها

درﺟه
آﺯادی

Chi-square

CMIN/DF

CFI

RMSEA

NCP

PNFI

PRATIO

تابآوری

10

35

106,61

3,046

0,9

0,126

71,6

0,55

0,636

به دست آمده در تحلیﻞ عاملی تاییدی ساﺯه تابآوری ،نمره آن محاسبه گردید و به همراه مﺘﻐیرهای
همسویی درونی ،همسویی بیرونی ،نوآوری اکﺘشافی ،نوآوری بهرهبردارانه ،پویش محیطی ،انﺘﺨاب راهبردی
و یکﭙارچهساﺯی ،مدﻝ ﺷاﺧﺺ ترکیبی آمادگی آینده بنگاه را تشکیﻞ دادند که براﺯش آن با اسﺘﻔاده اﺯ نرم
افزار آموﺱ گرافیﻚ بررسی ﺷد .پﺲ اﺯ انﺠام تحلیﻞ عاملی ،ﺷاﺧﺺهای براﺯش برای بررسی مناسﺐ بودن
مدﻝ بررسی گردیدند که مقادیر آنها در ﺟدوﻝ ) (10آمده است.
بر اساﺱ دادههای ﺟدوﻝ یادﺷده میتوان گﻔت که براﺯش مدﻝ مورد نظر مناسﺐ است و تقریبا اﻏلﺐ
ﺷاﺧﺺهای براﺯش مدﻝ در محدوده مناسبی ﻗرار دارند .در نهایت مدﻝ نهایی ساﺯه ﺷاﺧﺺ ترکیبی آمادگی
آینده بنگاه ،مطابق ﺷکﻞ) (4است.
ﺧروﺟیهای مربوﻁ به تایید هر یﻚ اﺯ مﺘﻐیرهای ﺯیرمﺠموعه ساﺯه ﺷاﺧﺺ ترکیبی آمادگی آینده بنگاه نیز
به ﺷرﺡ ﺟدوﻝ ) (11است.
برای محاسبه وﺯن مربوﻁ به عوامﻞ نیز اﺯ میزان بار عاملی هر یﻚ اﺯ ابعاد اسﺘﻔاده و وﺯن هر مﺘﻐیر محاسبه
ﺷد که در ﺟدوﻝ ) (12آورده ﺷده است.
در نهایت بر اساﺱ ﺷاﺧﺺ ترکیبی توسعه یافﺘه ،میزان آمادگی آینده بنگاههای مورد پیمایش بررسی ﺷد.

مطالعات گسﺘردهای پیرامون بقای بنگاهها در بلندمدت و مواﺟهه بنگاهها با تﻐییرات محیﻂ کسﺐوکارﺷان
جدول ( :)10خروجی برازش تحلیل عاملی تائیدی برای شاخص ترکیبی آمادگی آینده بنگاه
ﺷاﺧﺺهای
براﺯش ﺷاﺧﺺ

ﺷاﺧﺺ ترکیبی
آمادگی آینده بنگاه

تعداد
ﺯیرﺷاﺧﺺها

درﺟه
آﺯادی

Chi-square

CMIN/DF

CFI

RMSEA

NCP

PNFI

PRATIO

8

20

63,47

3,174

0,906

0,13

43,4

0,485

0,556
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شکل ( :)4مدل نهایی سازه شاخص ترکیبی آمادگی آینده بنگاه
جدول ( :)11معناداری هر یک از متغیرهای زیرمجموعه سازه شاخص آمادگی آینده بنگاه
معناداری

P

ﺧطای معیار

تایید

1.000

***

.188

1.038

***

.124

.726

***

.119

.805

***

.096

1.032

***

.236

2.057

***

.354

3.215

***

.109

1.041

<--- COMFRI

IA

<--- COMFRI

EA

<--- COMFRI

ExI

<--- COMFRI

ExtI
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تایید

برآورد

پارامﺘر

مواﺟهه با تﻐییر و تحوﻻت آینده بﭙرداﺯد ،در ادبیات آیندهنگاری سطح بنگاه و مدیریت وﺟود دارد .ایﻦ
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پژوهش تالش نمود تا با معرفی مﻔهوم ﺟدید »آمادگی آینده بنگاه« در حوﺯه آیندهپژوهی و توسعه ﺷاﺧﺺ

تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید

<--- COMFRI

Resilience

<--- COMFRI

Sca

<--- COMFRI

SS

<--- COMFRI

In

انﺠام ﺷده است .هر یﻚ اﺯ ایﻦ مطالعات اﺯ ﺯاویهای ﺧاﺹ ،عوامﻞ موﺛر بر بقای بنگاهها را در مواﺟهه با
تﻐییر و تحوﻻت محیطی برﺷمردهاند .اما ﺧالء وﺟود یﻚ مﻔهوم ﺟامﻊ و فراگیر که اﺯ همه ﺯوایا به بقای
بلندمدت بنگاه نگریسﺘه و آن را تحلیﻞ کرده باﺷد و چارچوبی ﺟامﻊ که به ارﺯیابی آمادگی یﻚ بنگاه برای

جدول ( :)12وزن مربوط به متغیرهای سازه شاخص آمادگی آینده بنگاه

مﺘﻐیر

همسویی دورنی

همسویی بیرونی

نوآوریهای
اکﺘشافی

نوآوریهای
بهرهبردارانه

تابآوری

پویش محیطی

انﺘﺨاب راهبردی

یکﭙارچهساﺯی

ﺟمﻊ

بار عاملی

0,805

0,549

0,522

0,609

0,891

0,751

0,761

0,793

5,681

مﺠذور

0,65

0,3

0,27

0,37

0,79

0,56

0,58

0,63

4,16

وﺯن

0,156

0,072

0,066

0,089

0,191

0,136

0,139

0,151

1

ترکیبی آمادگی آینده بنگاه ،ایﻦ ﺧالء را پوﺷش دهد و رویکردی ﺟامﻊ و فراگیر را به عواملی که بر بقای
بلندمدت بنگاه تاﺛیر دارند ،داﺷﺘه باﺷد .بدیﻦ منظور نﺨست با بهرهمندی اﺯ نظر مانرما درﺧﺼوﺹ پدیدههای
آینده ،که آنها را بر اساﺱ دو مﺘﻐیر احﺘماﻝ وﻗوﻉ و میزان تاﺛیر به چهار دسﺘه تقسیﻢ نموده است ،مﻔهوم
آمادگی آینده بنگاه تعریﻒ ﺷد و ویژگیهای بنگاه دارای آمادگی آینده تشریح گردید .سﭙﺲ با اسﺘﻔاده
اﺯ روش توسعه ﺷاﺧﺺ ترکیبی ،به بررسی مبانی نظری و ادبیات حوﺯه مدیریت و آیندهنگاری پرداﺧﺘه
ﺷد و چارچوب مﻔهومی ﺷاﺧﺺ ترکیبی آمادگی آینده بنگاه که ﺷامﻞ  4ساﺯه تطابقپذیری ،دومنظورگی،
تابآوری و آیندهنگاری سطح بنگاه بود ،معرفی گردید .با بررسی هر یﻚ اﺯ ایﻦ چهار مﻔهوم و مطالعات
انﺠام ﺷده در آنها و سنﺠههای ارﺯیابی در هر یﻚ که توسﻂ محققان یا ساﺯمانهای مﺨﺘلﻒ معرفی ﺷدهاند،
ﺯیرﺷاﺧﺺها یا مﺘﻐیرهای هر ساﺯه انﺘﺨاب ﺷدند .در ادامه با انﺠام پیمایش اﺯ ﺷرکتهای بزرگ دانشبنیان،
دادههای  130بنگاه ﺟمﻊآوری و با روشهای تحلیﻞ عاملی اکﺘشافی و تاییدی مورد بررسی ﻗرار گرفت.
با انﺠام تحلیﻞها ،چارچوب مﻔهومی ﺟدید که دارای براﺯش ﻗابﻞ ﻗبوﻝ با دادههای گردآوریﺷده میباﺷد،
بدست آمد که مﺘشکﻞ اﺯ  8ساﺯه تابآوری ،همسویی درونی ،همسویی بیرونی ،نوآوری اکﺘشافی ،نوآوری

آمادگی آینده بنگاه :ارائه مفهوم و شاخص ترکیبی

بردن اﺯ ایﻦ چارچوب ،میتوانند به بقای بلندمدت ﺧود کمﻚ نمایند.

149

بهرهبردارانه ،پویش محیطی ،انﺘﺨاب راهبردی و یکﭙارچهساﺯی است و مدﻝ ﺷاﺧﺺ ترکیبی آمادگی آینده
بنگاه را تشکیﻞ دادند که با توﺟه به ﺷاﺧﺺهای براﺯش ،مناسﺐ بودن مدﻝ تایید ﺷد .ﺧروﺟیهای نرم-
افزار ،نشاندهنده تایید چارچوب مورد نظر و اینکه هر یﻚ اﺯ ساﺯههای یادﺷده در ﺯیرمﺠموعه ﺷاﺧﺺ
ترکیبی آمادگی آینده بنگاه ﻗرار دارند ،میباﺷد .چارچوب ارﺯیابی آمادگی آینده بنگاه میتواند به بنگاهها
در ارﺯیابی توانمندیهای ﺧود در مواﺟهه با تﻐییر و تحوﻻت محیﻂ کسﺐوکار کمﻚ کند و بنگاهها با بهره

 تقدير و تشکر-6

در اینﺠا ﺿروری است تا اﺯ امور ﺷرکتها و موسسات دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست
ﺟمهوری و بویژه ﺷﺨﺺ آﻗای دکﺘر سیدمحمد ﺻاحبکار ﺧراسانی سرپرست ایﻦ بﺨش و بنگاههایی که در
. ﺻمیمانه تشکر ﺷود،انﺠام پژوهش حاﺿر مشارکت نمودند
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