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اهمیت تحقیق و توسعه در رسانه 

چکیده
تحقیق و توسعه مجموعه فعالیت های متنوعی است که پیش برنده سازمان در بعد 
تکنولوژی است. شرکت های رسانه ای اگر بیشتر از صنایع نیاز به سرمایه گذاری بر امر 
تحقیق و توسعه نداشته باشند، کمتر از آن ها نیز ندارند. رسانه به عنوان بهره بردار بزرگ 
تکنولوژی نیازمند استفاده بهینه از تحقیق و توسعه و دستاوردهای مربوطه است. در 

این نوشتار نگاهی به مفهوم و آمارهای این حوزه شده است.
واژگان�کلیدی

تحقیق و توسعه در رسانه، مسئله سرریز تحقیق و توسعه، توزیع سرمایه گذاری در 
تحقیق و توسعه، خالقیت، قضیه النگ تیل یا ُدِم دراز.
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تحقیق و توسعه چیست؟
تحقیق و توسعه )R&D( یا آن گونه که در بریتانیا 
) RTD( معروف است تحقیق و توسعه تکنولوژی

بر اساس تعریف سازمان همکاری های اقتصادی 
و توسعه به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود 
به طور  که  است  خالقانه ای  »کار  بر  دال  که 
سیستماتیک انجام می شود تا به دانش موجود 
بیفزاید و این دانش را برای ابداع کاربردهای تازه به 
 Economic, :2008 OECD Factbook( .»کار ببرد 

)Environmental and Social Statistics
هرچند دسته بندی و انواع فعالیت های تحقیق و 
توسعه و حتی تعاریف آن از شرکتی به شرکت 
دیگر و از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است، 
لیکن در مجموع می توان این فعالیت ها را حول 

دو محور دسته بندی کرد:
محصول تازه. 1
کشف دانش تازه. 2

در صورتی که شما به دنبال محصول تازه باشید 
ناگزیر مجبور به استفاده از کادر مهندسی در واحد 
تحقیق و توسعه خود خواهید بود؛ چرا که تولید 
محصول همواره نیازمند شناخت بهتر و بیشتر 
تکنولوژی است و هرچه شما تکنولوژی را بهتر 

را  تازه  بشناسید، می توانید محصوالت  بیشتر  و 
سریع تر و با هزینه کمتر تولید کنید در این صورت 
مهندسان و نخبگان کاربرد تکنولوژی در صف اول 

تحقیق و توسعه سازمان قرار می گیرند.
شبه محصول 

یکی از اصطالحات رایج در جامعه امروز ایران، 
استفاده از محصول فرهنگی است. برای نمونه در 
ویکی پدیا نیز صفحه ای بدون ذکر هیچ منبعی 
تالش کرده برای عنوان محصول فرهنگی توضیح 
آمده  صفحه  این  در  کند.  دست وپا  شرحی  و 
است »به هر آنچه که از فرایند ساخت وساز امور 
فرهنگی حاصل شود و قابل ارائه باشد، محصول 
فرهنگی گفته می شود. محصول فرهنگی می تواند 
یک  شود.  ارائه  سخت افزار  و  نرم افزار  به صورت 
محصول فرهنگی لزوماً قابلیت اقتصادی ندارد، اما 
حصول محصوالت فرهنگی الزمه اقتصاد است«. 
در دنباله نگارنده تالش کرده فهرستی از مصادیق 
این  در  کند،  تهیه  نیز  را  فرهنگی  محصوالت 
فهرست بزرگ ترین دستاوردهای صنعت جهان 

به چشم می خورد:
y سینما
y تئاتر
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y ادبیات
y نقاشی
y موسیقی
y مجسمه سازی
y معماری
y عکاسی
y صنایع دستی

در این فهرست مشخص است که تفکیکی میان 
رشته و محصول یا کسب وکار انجام نشده است. 
این اشتباه رایج را بیشتر فعاالن حوزه فرهنگ 
مرتکب شده و تالش می کنند دستاوردهای خود 

را محصول فرهنگی بنامند.
محصول

محصول در کلی ترین تعاریف خود در دو حوزه 
و  شده  تعریف  پــروژه  مدیریت  و  کسب وکار 
کاربرد دارد. بر اساس تعریف کاتلر و آرمسترانگ 
محصول آن چیزی است که نیاز بازار را برطرف 
خروجی  را  محصول  دیگر  تعریف  در  می کند.1 

)2015 ,Duncan( .پروژه می نامند
حال محصول هرچه که باشد الزاماً یک دستاورد 
عینی است که قابل احصا و بازشناسی باشد. برای 
نمونه اصالح و تربیت فرزندان یک نسل را نمی توان 
محصول فرهنگی شناخت، لیکن یک انیمیشن را 
می توان یک محصول دانست که این محصول در 
حوزه فرهنگی خاصی ارائه شده است؛ بنابراین یک 
محصول انیمیشن صرفاً یک محصول است که در 
یکی از دو تعریف باال قابل گنجاندن است. در این 
بین جایی برای محصول فرهنگی وجود ندارد که 
چیزی غیر از فرایند مهندسی شده برای آن بتوان 
در نظر گرفت. به هر رو محصول را در هر صنفی که 
تولید شود مهندسان تولید خواهند کرد، خواه این 
محصول یک کتاب باشد خواه یک فیلم سینمایی. 
در تمامی این مراحل رسیدن به محصول توسط 
مهندسان یا فرایندهایی که ایشان طراحی کرده اند 
از  باید  بهبود آن همواره  برای  و  داد  رخ خواهد 

آموزه های مهندسی بهترین بهره را برد.
فرایند تولید یک کتاب نیز تا زمانی که در ذهن 
نویسنده است و روی کاغذهای دست نویس، یک 

1  Kotler, P., Armstrong, G., Brown, L., and Adam, 
S. (2006) Marketing, 7th Ed. Pearson Education 
Australia/Prentice Hall.

مقوله هنری است لیکن درست از زمانی که از 
تکنولوژی برای تایپ و ویراستاری آن بهره برداری 
می شود، دیگر فرایند تولید محصولی به نام کتاب 
ابزار،  با  یا...  یا مذهب  یا علم  در حوزه فرهنگ 
روش و فرایندها و تفکر مهندسی آغاز می گردد. 
این فرایند تا پایان ارائه محصول به بازار در حیطه 

فعالیت های مهندسی باقی می ماند. 

اصلی  مأموریت  محصول  تولید  صورتی که  در 
شرکت نباشد، دانشمندان علوم گوناگون را باید 
برای ساخت و کشف دانش نوین پیرامون عناوین 
محصوالت،  توسعه  به منظور  فناورانه  و  علمی 
به کار  جدید  و  ارزشمند  خدمات  و  پروسه ها 
بگیرید. در اینجا اگر هدف تولید علم یا پیشرفت 
آن باشد، اندیشمندان و دانشمندان علوم مختلف 

در این سازمان به کار گرفته خواهند شد.
چرا نیاز است که واحد تحقیق و توسعه را از دیگر 
واحدهای سازمان جدا کرد؟ در اکثر فعالیت های 
یک شرکت، بازدهی سریع سود یا بهبود سریع 
بازگشت  در  تسریع  هدف  با  عملکردها،  در 
این در  انتظار است  مورد  سرمایه گذاری معموالً 
حالی است که نیاز است محصوالت تازه و یا دانش 

تازه پیرامون مقوله های علمی صورت پذیرد.
در بیشتر زمینه های کاری تحقیق و توسعه عمدتاً 
به مقوله تولید محصول تازه یا افزایش بهره وری 

در صورتی که تولید  �
محصول مأموریت 

اصلی شرکت نباشد، 
دانشمندان علوم 

گوناگون را باید برای 
ساخت و کشف دانش 
نوین پیرامون عناوین 

علمی و فناورانه 
به منظور توسعه 

محصوالت، پروسه ها 
و خدمات ارزشمند و 

جدید به کار بگیرید.
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توجه می شود. نگاهی به چرخه تحقیق و توسعه 
نیز مؤید این نظر است.

به  توسعه  و  تحقیق  کم وبیش  نیز  رسانه ها  در 
از  دقیقی  اطالع  می رود.  به کار  مفهوم  همین 
سرمایه گذاری رسانه ها در حوزه تحقیق و توسعه 
در دست نیست، لیکن از وجود مدیریت مستقل 
و قدرتمند تحقیق و توسعه در رسانه هایی مانند 

بی بی سی می توان اطمینان حاصل کرد.

چرا تحقیق و توسعه نیاز است؟
فناوری  صاحب  سازمان های  و  شرکت های 
پیشرفته همواره به دنبال راه حل هایی می گردند 
تا سربار هزینه های تولید خود را کاهش دهند. 
این کاهش عمدتاً به کمک استفاده چندمنظوره 
و  مــداوم  به صورت  پیشرفته  فناوری های  از 
شرکت ها  این  می رود.  به کار  آن  کردن  مانیتور 
غالباً فرایندهای پیشرفته تولید، گواهی نامه های 
تعبیه شده  نرم افزارهای  ایمنی،  گران قیمت 
کامپیوتری،  طراحی  نرم افزارهای  تخصصی، 
طرح های الکترونیکی و زیرسامانه های مکانیکی را 

دوباره و دوباره به کار می گیرند و تالش می کنند 
به کمک این ابزارها بهبود ایجاد کنند.

شناخت  و  تسلط  و  تکنولوژی  از  بهره برداری 
تکنولوژی های نو یکی از راهکارهای بهبود کارایی 
که  می دهد  نشان  تحقیقات  است.  اثربخشی  و 
شرکت هایی که راهبرد تحقیق و توسعه پایدار 
دارند، نسبت به آن دسته از شرکت هایی که برنامه 
سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه ندارند و 
یا برنامه نامنظمی دارند، به مراتب عملکرد بهتری 

1))2008 Johansson; Lööf (December( .دارند
و   )1990( دبرسون   ،)1990( مونن  مطالعات 
گریلیچز )1998( به طور جامع صرفاً به مسئله 
منظور  است.  پرداخته  توسعه  و  تحقیق  سرریز 
از سرریز اثری است که تحقیق و توسعه عالوه 
اقتصادی  بخش های  سایر  بر  مربوط،  بخش  بر 
می گذارد و در باال بردن ارزش افزوده آن ها نقش 

بسزایی ایفا می کند.
از پژوهشگران معتقدند که  بر آن برخی  عالوه 
و  فنی  ریسک  از  توسعه  و  تحقیق  پروژه های 
تجاری باالیی برخوردار بوده و بسیاری از آن ها 
به موفقیت دست نمی یابند. منزفیلد )1971(، 
اذعان می دارد  شرر )1999( و نلسون )1999( 
که بازگشت سرمایه های R&D همیشه به صورت 
مستقیم و در زمان قابل پیش بینی اتفاق نمی افتد، 
بلکه شرکت های دارای R&D قوی، شرکت های 
فرصت آفرینی  این  و  هستند  فرصت آفرین 
بازگشت غیرمستقیم سرمایه گذاری های تحقیق 

و توسعه را تضمین می کند.
و  فرصت ها  که  می شود  موجب  رسانه  ذات 
رسانه  روی  بیشتری  تأثیر  محیطی  تهدیدهای 
اتخاذ  به  بیشتری  نیازمندی  و  باشند  داشته 
وجود  باشند.  داشته  پیش رونده  استراتژی های 
استراتژی هایی که بتواند فرایند تحقیق و توسعه 
و کاربردی کردن دستاوردها را به صورت مستمر 

برنامه ریزی و پایش کند، بسیار ضروری است.
مدیریت تحقیق و توسعه

از  نظامی  توسعه  و  تحقیق  تعریف مدیریت  در 
تصمیم ها و یادگیری های فرایند تحقیق و توسعه، 
حصول  و  توسعه  و  تحقیق  سازمان  مدیریت 

1  “The Impact of Firm’s R&D Strategy on Profit and 
Productivity”
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اطالع دقیقی از  �
سرمایه گذاری رسانه ها 

در حوزه تحقیق 
و توسعه در دست 

نیست، لیکن از وجود 
مدیریت مستقل و 
قدرتمند تحقیق و 

توسعه در رسانه هایی 
مانند بی بی سی 

می توان اطمینان 
حاصل کرد.



شماره 15
آذر 94

16

جدید  »دانش-روش«های  تسری  از  اطمینان 
نوآوری  با  توأم  دیگر،  دپارتمان های  و  گروه  به 
 Boutellier, Roman; 2001( و) .Chiesa, V .است
 Gassmann, Oliver and von Zedtwitz,

)2000) Maximilian
انتظار می رود،  پژوهش  از مقوله  همان گونه که 
به  چطور  دقیقاً  که  نمی دانند  ابتدا  از  محققان 
نتایج مطلوب خود دست یابند و متأسفانه این امر، 
مدیریت تحقیق و توسعه را بسیار دشوار می کند. 
هزینه کرد  که  گفت  می توان  نتیجه،  به عنوان 
بیشتر برای تحقیق و توسعه، »خالقیت بیشتر، 
سود باالتر و یا سهم بازار بزرگ تری« را ضمانت 
 Aerospace and Defense: Inventing ).نمی کند

)and Selling the Next Generation

در آمریکا، هزینه های مرسوم تحقیق و توسعه برای 
یک شرکت صنعتی حدود 3/5 درصد از درآمد 
آن شرکت است. این معیار را »غلظت تحقیق و 
توسعه« می نامند. این عدد در یک شرکت فناوری 
کامپیوتری  قطعات  سازندگان  مثل  پیشرفته 
این وجود شرکت  با  است.   در حدود 7 درصد 
Allergan که یک شرکت بیوتکنولوژیکی است با 
سرمایه گذاری 43/4 درصد برای تحقیق و توسعه 
در صدر جدول هزینه کردن برای این مقوله قرار 
می گیرد. با این حال هرگونه سرمایه گذاری باالی 
15 درصد قابل توجه محسوب می شود و شرکت را 
در زمره شرکت های »فناوری عالی« قرار می دهد. 
دسته بندی  این  در  حاضر  شرکت های  برخی 
داروسازی مثل  از: شرکت های صنایع  عبارت اند 
Merck & Co ، 14/1 درصد یا Novartis، 15/1 درصد 
 24/9  ،Ericsson مانند  مهندسی  شرکت های  و 
از    )All figures UK R&D Scoreboard(.درصد
سال 2006 این دست از شرکت ها به خاطر پرداخت 

چنین هزینه های غیرمعمول، غالباً دارای ریسک 
اعتباری باالیی هستند.

سرمایه گذاری های گزاف در امر تحقیق و توسعه از 
یک سو و نامشخص بودن مسیرهایی که مأموریت 
طی طریق آن بر عهده واحد تحقیق و توسعه 
است از دیگر سو امر مدیریت این بخش را بیش 

از دیگر بخش ها خطیر و پیچیده کرده است.
می توان گفت مدیریت تحقیق و توسعه درست 
جایی است که وظایف مدیریت نوآوری و مدیریت 
 Brockhoff, .تکنولوژی با یکدیگر ادغام می گردند
Klaus -link = Klaus) Brockhoff (1994((  در این 
برای حل  باال  با خالقیت  از یک سو  باید  بخش 
مسائل فراروی سازمان برنامه داشت و برای حل 
آن گام برداشت و از دیگر سو باید به نحوی مؤثر 
از تکنولوژی برای پیاده سازی دانش به دست آمده 

استفاده کرد.
در مجموع، مشخص شده است که یک رابطه 
مثبت و مستقیم بین تحقیق و توسعه و بهره وری 
شرکت در تمام بخش ها وجود دارد، اما این رابطه 
مثبت در شرکت های با فناوری پیشرفته به مراتب 
است. پایین  فناوری  با  شرکت های  از  قوی تر 

 Ortega-Argiles, Raquel; Potters, Lesley;  )
 Ortega-Argiles,) (2011).و   Vivarelli, Marco
 Raquel; Piva, Mariacristina; Vivarelli, Marco
(2011(  با این حال مطالعات نشان از آن دارند که 
تحقیق و توسعه صورت گرفته توسط فناوری های 
پایین، تأثیرات کوچک اما با اهمیتی را بر روی 
بازار عرضه و تقاضا داشته اند.(  دیگر بخش های 

 ))2009) Mendonca, Sandro
 .Specht, G.; Beckmann, Ch) مانند  برخی 
و  تحقیق  مدیریت  امر  باورند  این  بر   ))1996)
 ،)basic research( توسعه شامل تحقیقات ابتدایی
تحقیقات پایه )fundamental research(، توسعه 
 ،)technology development( تکنولوژی 
 ،)advanced development( تحقیقات پیشرفته
 ،)concept development( مفهومی  توسعه 
 new product( ــازه  ت محصوالت  توسعه 
 process( توسعه  فرایند   ،)development
 ،)prototyping) نمونه  ساخت   ،)development
 R&D( توسعه  و  تحقیق  پورتفولیوی  مدیریت 
تکنولوژی  انتقال   ،)portfolio management
می شود؛  شامل  را  و...   )technology transfer(

می توان گفت مدیریت  �
تحقیق و توسعه 

درست جایی است 
که وظایف مدیریت 
نوآوری و مدیریت 

تکنولوژی با یکدیگر 
ادغام می گردند.
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اما این مقوله شامل گواهی نامه های تکنولوژیک، 
 IP،corporate( مدیریت  ــوآوری،  ن مدیریت 

venturing, incubation( نمی شود.
بعد  مدیریت تحقیق و توسعه در رسانه در دو 
در  دارد.  کارکرد  دانش  تولید  و  تولید محصول 
دانشمندانی  نیازمند  هم  شما  رسانه  صنعت 
هستید که دست به تولید دانش تازه به منظور 
نیل به اهداف جامعه شناختی سازمان بزنند و هم 
بتوانند محصوالت  دارید که  به مهندسانی  نیاز 
تازه ای برای ارتباط با کاربر ایجاد نمایند و بستر و 

کانال های انتشاری را توسعه دهند.
سرمایه گذاری  بی بی سی  مانند  رسانه هایی 
گسترده ای در حوزه تحقیق و توسعه می کنند و 
عمدتاً ساختار سازمانی مستقلی برای آن در نظر 

می گیرند.
تحقیق و توسعه در  بی بی سی

واحد تحقیق و توسعه در بی بی سی زیرمجموعه 
است.  شرکت  این   BBC Future Media از 
 Introduction to the Controller”. BBC”)
 16 Retrieved .2015 September 9 .R&D Blog

(.2015 September
 Designs بخش  دو  ایــن   1993 ســال  در 
 BBC Research Department و   Department
در یکدیگر ادغام شدند و از سال 2006 تا 2008 
 Research and Innovation نام  به  واحد  این 
 peak programme واحد  این  می شد.  شناخته 
meter (PPM( را که بعدها به یکی از استانداردها 

تبدیل شد، توسعه داد.
 teletext, DAB, مانند  مقوله هایی  با  بخش  این 
NICAM, Freeview روبه رو بود و به زودی در لبه 
RDS جلویی توسعه رادیو اف ام، استریو اف ام و

قرار گرفتند. این دپارتمان توانست جایزه بزرگ 
ملکه (Queen’s Awards for Innovation( را در 
سال های: 1969، 1974، 1983، 1987، 1992، 

1998، 2001 و 2011 برنده شد.
در دهه 1970 مهندسان این بخش تکنولوژی 
یک  به منظور  را   5A/LS3 دستگاه های  معروف 
استودیو  از  خارج  انتشار  برای  جایگزین  راهکار 
ابداع کردند.Prakel, David (August ) 1979(( و 
 H.D. Harwood, BSc, M.E. Whatton, C.Eng.,)

))1976 M.I.E.E. and R.W. Mills. (October
حدود 100 هزار جفت از این بلندگوها فروخته 
شد و این تکنولوژی 20 سال عمر کرد. دپارتمان 
تحقیق و توسعه مدیریت فناوری در حال حاضر 
50 پروژه دارد که 7 پروژه آن ملی و بین المللی 
 BBC پروژه  حول  عمدتاً  پروژه ها  این  هستند. 
به تمامی  پاسخ  بــرای  پــروژه ای  که   Redux
را  دیجیتال  پخش  حوزه  در  بی بی سی  مسائل 
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 .NoTube Archive Browser  ) می شود.  شامل 
 CustardCat.) و   )2011  December  19
 BBC Research) و   )2012 May 13  Retrieved
 .2010  August  27  .& Development Blog
 18)  DTG staff) و   )2012  May  13  Retrieved

))2012 January
توزیع سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه

بخش های  در  سرمایه گذاری  توزیع  به  نگاهی 
گوناگون تحقیق توسعه نشان می دهد رسانه نیاز 

به بیش از نیمی از همه این بخش ها نیاز دارد.
نرم افزار، سرویس های کامپیوتری، ارتباطات راه 
دور همگی زمینه هایی مورد نیاز سرمایه گذاری 

رسانه برای تحقیق و توسعه هستند.
و  تحقیق  در  سرمایه گذاری  میان  رابطه 

توسعه و فروش خالص
فروش  میان  مستقیم  رابطه ای  باال  جدول  در 
و  تحقیق  حوزه  در  سرمایه گذاری  و  خالص 

شدید  افت  در  حتی  می شود.  مشاهده  توسعه 
رکود  به خاطر  که  حوزه  این  در  سرمایه گذاری 
نیز  خالص  فروش  شدید  کاهش  بود  اقتصادی 

مشاهده می شود.
»همین رابطه« را بر اساس سهم هر کشور در 
سال و فاصله معنادار فروش خالص با هزینه و 
مشاهده  توسعه  و  تحقیق  در  سرمایه گذاری 

می گردد.
در میان سه دسته بزرگ سرمایه گذار آمریکایی ها 
سال های  خالل  در  را  سرمایه گذاری  بیشترین 
و  داشته اند  برتر  صنایع  در   2013 تا   2005
اروپایی ها بیشترین سرمایه گذاری را در صنایع 

متوسط و ضعیف.
کارایی  افزایش  در  استراتژی  اتخاذ  تأثیر 

تحقیق و توسعه 
تحقیقات نشان می دهد فقدان استراتژی در واحد 
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تحقیق و توسعه منجر به همگرا نشدن تالش ها 
و در نتیجه عدم حصول نتیجه مطلوب خواهد 

)Gary P. Pisano2014(.شد
اهمیت استراتژی در تحقیق و توسعه تا حدی 
است که »سیاست گذاری کالن تحقیق و توسعه 
ژاپن توسط شورای علم و تکنولوژی –که بازوی 
مشورتی نخست وزیر است – صورت می گیرد. این 
شورا در 1959 شروع به کار نموده است و اهداف 
بلندمدت را در امر تحقیق و توسعه تعیین می کند 
و دارای بودجه خاصی برای تحقیق روی مسائل 
مهم مملکتی است. عالوه بر این شورا، شورایی از 
نمایندگان محققین ژاپنی )شورای علوم ژاپن( نیز 
وجود داد که دولت نقش مستقیمی در انتخاب 
آن ها ندارد و از آن ها حمایت مالی می کند. اهداف 
تحقیقاتی  سازندهای  ژاپن  علوم  شورای  اصلی 
تحقیقاتی  سیستم  بازدهی  بردن  باال  و  علمی 
است«. )عصمت صالحی و صمد بنیسی، 1375، 
 )R&D( ویژگی های مدیریت تحقیق و توسعه

در ژاپن(
دلیل  به  استراتژی  بود  مراقب  باید  همواره  اما 
رسمي  مدل هاي  از  استفاده  به  مدیران  اهتمام 
برنامه ریزي و استمرار و توالي زیاد موارد انتخاب 
از برخورد هنري و  و تدوین راهبردهاي متنوع، 
نگرش هنرمندانه به موضوع غفلت نشود. به نظر 
مینتزبرگ، برنامه ریزي راهبردي در قالب فراگرد 
مدیران  براي  را  فرصت  این  تدریجي،  تکمیل 
مواجهه  دلیل  به  ایجاد مي کند که  و سازمان ها 
اجراي  مسیر  در  موجود  مسائل  با  تدریجي 
راهبردها، به مهارت کافي براي اجراي آن ها دست 

یابند. )مینتزبرگ، 1976، ص 55-46؛ 1978، ص 
.)66-75

تکامل تدریجی یکی از نیازهای راهبردی مدیریت 
تحقیق توسعه است. یکی از طرفداران این نظریه 
کویین است. وی معتقد است راهبردها به صورت 
تدریجي تکمیل مي شود؛ یعني نمي توان تدوین 
راهبرد را به یک نقطه زماني معین نسبت داد. 
راهبردها به تدریج شکل مي گیرند، تغییر مي یابند 
و در طي زمان به طور نسبي تعدیل مي شوند و 
توسعه مي یابند و سپس گام به گام اجرا مي شوند. 
تکمیل  را  فراگرد  این  صاحب نظران  از  یکي 
تدریجي منطقي مي نامد. در این فراگرد، مدیران 
تدریجي  تغییرات  ایجاد  به  و  تجربه مي اندوزند 
)کوئین،  مي کنند.  مبادرت  خود،  راهبرهاي  در 

1978، ص 21-7(.
باید در نظر داشت انتخاب راهبرد مناسب، مستلزم 
اتخاذ نگرشي اقتضایي در مواجهه با هر موقعیت 
میان  انجام شده  مطالعات  از  برخي  است. طبق 
»تناسب راهبرد با سازمان« و »رشد درآمدهاي 
دارد.  وجود  همبستگي  بلندمدت«  در  سازمان 
)پورتر، 1980، ص 35؛ موري، 1988، ص 400-

390، کالینگو، 989، ص 353-369(
و  متالطم  بسیار  فضای  در  فعالیت  با  رسانه ها 
محیطی بسیار پویا بیش از هر سازمان دیگری 
نیازمند اتخاذ استراتژی هایی هستند که بتواند 
خط مشی ایشان را حفظ نماید. توسعه روزافزون 
اگر بی برنامه باشد به آسانی سازمان رسانه ای را 
می دهد.  قرار  باطل  مسیر  در  و  کرده  سردرگم 
نیازمند  بیان می کند  رسانه آن گونه که کویین 
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تکامل تدریجی است.
تحقیق و توسعه و خالقیت

گره خوردن مقوله تحقیق و توسعه و خالقیت 
خود دشواری دیگری بر سر راه مدیریت آن قرار 
داده است. در تعریف: »خالقیت مفهومی است که 
تعریف های آن در طول زمان تغییراتی کرده است 
و پژوهشگران مختلف تعاریف متعددی برای آن 
زیادی  معنایی  اشتراک  البته  که  نموده اند  ارائه 
دارند. )هنر خالقیت در صنعت و فن، اوژان فانژه، 
وی  نظر  به  امیرکبیر(  انتشارات  نعمتی،  حسن 
تفکِر خالِق مختصر عبارت است از فرایند حس 
کردن مسائل یا کاستی های موجود در اطالعات، 
فرضیه سازی درباره حل مسائل و رفع کاستی ها، 
ارزیابی و آزمودن فرضیه ها، بازنگری و بازآزمایی 
آن ها و سرانجام انتقال نتایج به دیگران. )دکتر 

علی اکبر سیف، روان شناسی پرورشی نوین(
برخی بر این باورند که جان مایه خالقیت تولید 
افزون شده  امری  ارزشمندی  و  است  ایده  یک 
ارزشمند  مانند  دیگر  زمینه هایی  در  که  است 
بودن از نظر تجاری سازی، فرهنگ، علم، فناوری 
لحاظ  به  اما  می شود؛  مطرح  زمینه ها  سایر  و 
روان شناختی، توانایی )به مثابه یک مهارت تقریباً 
قوام یافته( نوفهمی و ساخت ایده نو و تازه، تمام 

جوهر خالقیت است. )رجایی، 1960(
مزایای خالقیت

هزینه کمتر در حل مسئله. 1
تنوع بیشتر شیوه های خالقانه. 2
مدیریت بهتر بحران. 3
تسریع در نوآوری. 4
توانایی پرداخت نتایج و روند تالش. 5

در خصوص خالقیت تعریفی که از دیرباز موجود 
و بر دوام بوده این است که نوآوری اتفاقی است 
که بر اساس نحوه تولید یا ابداع آن شناخته شده 
و با کاربرد موفقیت آمیز آن و در نتیجه مزایای 
این تولید مورد بهره برداری گسترده قرار می گیرد. 
می توان  اختراع  به عنوان  ــوآوری  ن تعریف  با 
و  شرایط  کدام  هر  که  متمایز  زیرمجموعه  دو 
شیوه های خود را دارند، پدید آورد. از این دو عمل 
تولید/اختراع و کاربرد/تحقق، عمل دوم کاربری و 
تحقق نسبت به فرایند ساختار و هر آنچه را که 
به صورت کالسیک به عنوان مداخله گر مدیریتی 

در نظر بگیرید جواب دهی بهتری دارد.
long tail  قضیه

آمازون  کارمند  پترسون،  جان  معروف  جمله 
امروز  ما  اینکه  گفتن  جای  »به   می گوید:  که 
کتاب هایی را فروختیم که دیروز فروخته نشده اند، 
باید گفت: ما امروز کتاب هایی را فروختیم که از 
بود«،  بیشتر  هم  دیروز  فروخته شده  کتاب های 
درباره قضیه ای به نام النگ تیل یا ُدِم دراز است.

قدرت عملکرد در فرهنگ امروزه به نماد تبدیل 
شده است و نوشته های بسیار کریس اندرسون و 

کلی شیرکی به این موضوع پرداخته اند.
قدرت عملکرد یک بار در حد میزان ساعات کاری 
پایین  مدل سازی  و  ریاضی  آمار،  کتاب های  در 
و  کتاب ها  جلد  روی  بر  امروزه  که  شد  آورده 

مجالت معروف و ویترین ها خودنمایی می کند.
به  که  است  وضعیت جدیدالکشفی  نتیجه  این 
آسانی مقوله تجارت در بازار را در شرکت هایی 
 long مانند آمازون را توضیح می دهد. مفهوم
tail در بازاریابی، انباره استراتژی ها و سنجش 
کیفیت به عنوان روش هایی برای نمایش برخی 
تحقیقات و کلیه فعالیت هایی که به صورت کلی 
در زمینه خالقیت و نوآوری خبرگان کاربردهایی 

دارد به کار می روند.
برای آنکه تصویر روشنی از این مسئله داشته باشید 
این مباحث بررسی شدند. در شکل 4,1 یک پلن 

قدرت عملکرد به تصویر کشیده شده است.

شکل 4,1 یک نمودار قدرت عملکرد را به نمایش 
قطع  را  زمینه  هرگز خط  نمودار  که  می گذارد 

نخواهد کرد و تا ابد ادامه می یابد.
در این شکل بخش سمت راست یعنی درست 
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آنجایی که خم نمودار تغییر می کند به بعد را 
long tail  می نامند. در این مبحث بخش سمت 

راست را می توان در مقابل با دم، سر نامید.
اگر محور ایکس را تعداد کتاب های فروخته شده یا 
شهرت آن ها )هرکدام را که ترجیح می دهید( در 
نظر بگیرید، در این نمودار هرچه به سمت راست 
اگر  می شود.  کم  آن ها  تعداد  می کنیم  حرکت 
قبل از خم یا سر نمودار را مالحظه کنید متوجه 
می شویم این ها کتاب هایی هستند که در فهرست 
پرفروش های نیویورک تایمز قرار داشته اند تا در 

شو اپرا وینفری نمایش داده شده اند.
اگر شما یک کتاب فروش کوچک هستید و باید 
به ازای هر اینچ از فضای کسب خود بازگشت 
سرمایه ایجاد کنید ناگزیر هستید از 100 تیتر 

اول این فهرست استفاده کنید.
 long) هدف اندرسون از طرح مسئله فروش خوب
tail(  نشان دادن این مسئله است که مشتری ها 
را  نمودار  اول  عنوان  معموالً 100  دارند  تمایل 
به صورت روزانه خریداری کنند؛ اما از آنجایی که 
شما نمی دانید کدام کتاب توسط مشتری در این 
روز خواسته می شود، شما نمی توانید یک تصمیم 
منطقی برای انبار کردن کتاب های غیرپرفروش 
بگیرید که بهتر از تصمیم دیگری در انبار کردن 

کتاب های پرفروش باشد.
این بحث هم روشن است و هم دقیق. کسب وکار 
چنین انتخاب های منطقی ای را به صورت مدام در 
پیش رویمان قرار می دهد و به خاطر روشن بودن 

و دقیق بودنشان هرگز بررسی نمی گردند.
تعمیم long tail  به استخدام خبرگی

کاماًل  برایشان  که  گمان می کنند  مردم  بیشتر 
روشن و واضح است که به چه چیزی می گویند 
خبره یا خبرگی. برای ایشان بسیار آسان است 
که بگویند استیو هاکینگ در نجوم خبره است 
یا جارد در نجاری؛ اما من خبره نیستم. یا اینکه 
من در شیمی خبره هستم اما دیوان نیست. یا 
دیوان در ریاضی خبره است و من نیستم. این 
جمالت بسیار آسان بر اساس درجه میزان شهرت 

و مشارکت و... قابل تشخیص و قضاوت هستند.
حال اگر من خود را از این فهرست خبرگان حذف 
کنم قضاوت به سادگی امکان پذیر نخواهد بود؛ 
چرا که افراد زیادی را می توان به جای من قرار 

داد که اطالعات ما از آن ها کم است و نمی توانیم 
آن ها را به سطح خبرگی ارتقا دهیم.

موجب  بحث  این  پیوسته  ماهیت  تشخیص 
می شود که دریابید هیچ مرز روشنی بین نوآموز و 

خبره در موضوع plumbing وجود ندارد.
نخستین واکنش به مباحث سخت فهم این چنینی 
به زبان آوردن این جمله است: »خوب که چی؟«. 
خوب که چی اگر این مسئله پی در پی باشد؟ 
خوب که چی اگر شما یک خط دلبخواهی رسم 
کنید؟ خوب که چی اگر شما یک تصمیم قابل 
اندازه گیری بگیرید برای افزارش مهارت لوله کشی 

در آخر هفته ها به جای پرداخت به یک خبره؟
مهارت در پرتاب های بیس بال نیز چیزی شبیه به 
این مسئله است. تیم یانکی هم بیشتر پول خود 
را برای سمت چپ خیم )curve( هزینه می کند 
و دستمزد بیشتر تیم خود را به پرتاب کننده های 

بهتر می دهد.
تمام تصمیم های استخدامی به سادگی استخدام 
روی  گذاشتن  وقت  یا  بیس بال  پرتاب کننده 
اما  هستند؛  هفته ها  آخر  در  لوله کشی  مهارت 
چشم انداز استخدام یک کارمند تمام وقت کمی 
و  مرسوم ترین  از  یکی  است.  تیره تر  و  مبهم تر 
متداول ترین فریم ها در این خصوص: پیدا کردن 
من به عنوان CEO یا مدیر ارشد یا سردبیر. پیدا 
یا پیدا  الکترونیک  کردن من به عنوان مهندس 
کردن من به عنوان یک تحلیل بازار خبره است. 
متفاوت تری  مقوله  کلیدی  کارمندان  استخدام 
به  ویژه ای  رنگ  رسانه  در  انتخاب  این  است. 
انتخاب  یک  شما  است  ممکن  می گیرد.  خود 
بالدرنگ برای تغییر انتخاب خود داشته باشید. 
ممکن است یک CEO یا مدیرمسئول تازه برای 
ورود به بخش جدیدی از بازار یا مدیریت یک 
دوره رشد انفجاری داشته باشید یا یک مهندس 
الکترونیک برای بررسی امواج مزاحم رادیویی نیاز 
داشته باشید که محصول جدیدتان را به خطر 
انداخته است یا یک تحلیلگر بازار برای تحلیل 
نیازمندی های جدید در بازار تله کام نیاز داشته 
این گونه نیست که این افراد  باشید؛ اما معموالً 
استخدام شوند، با سازمان همراه شوند و بعدها 

نیز برای سازمان باقی بمانند.
مدیران منابع انسانی و استخدام کنندگان آن قدر 
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هوشمند هستند که تشخیص بدهند آن ها هم 
را  امروزشان  نیاز  که  دارند  نیاز  را  کسی  یک 
برآورده کند و هم کسی که نه تنها مسائل بعدی 
سازمان را حل کند بلکه در آینده سازمانی نقش 

داشته باشد.
متأسفانه چون این مقوله ها و چالش ها هنوز مورد 
برای آن ها در نظر  نامی  واکاوی قرار نگرفته اند 
گرفته نشده است و کسی را نیز نمی توان برای 

آن استخدام کرد.
مقصود کاربردی از خبرگی در جهان کسب وکار 
به طرز زشتی عبارت است از توانایی حل مسئله 
در قلمرو خاصی از مسائل که در آینده رخ خواهد 
داد. این یک تعریف درست و واقعی نیست. این 
تعریفی نیست که شما برای آن متریک بسازید. 
این تنها یک واقعیت کاربردی است برای زمانی 

که شما در اندیشه استخدام کسی هستید.
چون  می کنید  استخدام  ویراستار  یک  شما 
او کسی است که بهتر از کسانی که قباًل شما 
یک  شما  کند.  ویراستاری  می تواند  دیده اید 
شیمیست استخدام می کنید چون معتقد هستید 
دیده اید،  تاکنون  شما  که  کسی  هر  از  بهتر  او 
یک سنتز ترکیبی ایجاد می کند. شما استخدام 

می کنید اما هرگز نمی دانید چه می خواهید.
 tail اگرچه تالش هاي تاریخي سعي بر استفاده از
را داشتند و این موضوع در جاهاي دیگر توضیح 
داده شده است. به عنوان مثال  orteig prize)براي 
اقیانوس اطلس( و Longitade prize و   از  عبور 
millennium prize در ریاضي-اینترنت دریچه اي 
دیگر در کشور در توانایي هاي ناحیه c که قباًل 
غیرقابل تصور بود. پایگاه هایي به وجود آمده که 
چالش هاي در دسترس را مي تواند پخش کرده 
و امکان حل کردن آن را از zone ها و جاهاي 

مختلف به وجود آورده است.
این سیستم ها،  اولیه درباره  آنالیز دانشگاهي  در 
به یان روش بخش تحقیقي گفته مي شده است. 
به وسیله پروفسور دانشگاه تجارت هاروارد کریم 
الکاني و همکارانش این افراد چند پایگاه اینترنتي 
را به نام هاي Top coder  و In nocentiue تشخیص 
دادند و نهایت نیمه هایي که نمودار کمي و کاستي 
 zone در    4figure/2 در  و  شد  پذیرفته  است 
shading که یان روش را بیان مي کند که بسیاري 

از راه حل هاي موفقیت آمیز توده مردمي ریشه از 
منابعي داشته اند که قبالً نبوده است. تخمین در 
منتهي الیه سمت چپ نمودار است همچنان که در 
 Peter و Lars jepparson تز آقاي الکاني همراه با
lolus و Jill panetta نوشته شده موفقیت در حل 
مشکل با پیدا کردن افراد ماهر با عالقه مندي به 

علوم مختلف ارتباط داشته است.
به عالوه افراد موفق در حل مشکل با توانایي و 
حل  را  مشکل  خود  محدوده  از  خارج  مهارت 
کردند و نشان دهنده این است که مي توان این 

دانش را از یک حیطه به حیطه دیگر انتقال داد.
چنین  مدیریت  نیازمند  توسعه  و  تحقیق 

خالقیت هایی برای نیل به اهدافش است.
مطلوب بود که اگر مي توانستیم مقایسه کلي بکنیم 
براي تأثیر حل این مشکالت در zoneهاي مختلف 
و به صورت مکرر در مقاالت تجاري امروز وجود 
قسمت هاي  در  ناسا  مورد  در  مشابه  مثال  دارد. 
قبلي نوشته شده است. یک راه حلي که به مدت 
30 سال در zone A در جست وجوي آن بودند 
پیدا شد. شاید    zone c در ماه  فاصله چند  به 
بهترین آینده نگري همراه با مطالعه طراحي شده 
تحت مدیریت todbedilion بوده است. مدیریت 
  Roche کمپاني   .Roche diagnostic تکنولوژي 
به وسیله Roche  شرکا این مشکل را که سال هاي 

متمادي روي آن کار مي کرد را حل کرد.
که  بین المللي  محققان  همه  براي  چالش  این 
براي کمپاني Roche کار مي کردند فرستاده شد 
و همه راه حل ها جمع آوري شد و سپس چالش 
 Innocentive و پیشنهادات را در پایگاه اینترنتي
قرار داده شد که افراد مختلفي قادر به حل آن 
 Innocentive بودند. در زمان انجام این کار، پایگاه
اطالع نداشت که چنین چالشي در تاریخ توضیح 

داده شده باشد.
در زمان پست این چالش، هزار نفر به آن مراجعه 
شد.  داده  دنیا  تمام  از  پیشنهاد   113 و  کرده 
پروفسور   Julian Birkinshaw مقاله اي  یک  در 
دانشگاه تجارت لندن و Stuart Crainer سردبیر 
روزنامه Bussinessatrategy R  پیشنهاد ها مطرح شد 
طرف bedilion نقل شده که پیشنهاد های  از  که 

مطرح شده شگفت انگیز بوده است.
در مقایسه با تحقیقات داخلی که یک یا دو سطر 
بوده اند، این ها صفحات متعددی محسوب می شود. 
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افرادی آزمایش انجام داده و برخی نمودار رسم 
کرده و عده ای هم طراحی نموده اند )جهت کل 
مسئله و شکل( طراحی هایی که می شد با آن ها 
یک کتابچه درست کرد. مایه خشنودی بود اگر 
بسیاری از این راهکارها از طریق سازمان تحقیقاتی 
وابسته به خودمان انجام می شد. من قادر نبودم ده 
نفر را در یک اتاق جهت همفکری یا سمینار برای 
دور روز با تمام هزینه ها همراه با هزینه مسافرت 
قرار دهم اگر تمام این کارها را هم انجام می دادم 
شاید صد برگه یادداشت کوچک می شد در حال 
حاضر یک دفترچه یادداشت و 113 پیشنهاد با 
جزئیات داریم. نویسنده ها بیان می کنند که مهم تر 
از همه نتیجه داشتیم. در واقع، مشکل در 60 روز 
حل شد که روچ با همکاری شریک هایش سعی در 

حل آن در طی مدت 15 سال گذشته اند.
تأکید کردن بر استدالل های بدون هزینه که دو 
پایگاه گذاشته است. آینده تولید ارزش بدیلیون 
مشاهده کرد که صرفه جویی مالی نقش مهمی 
می کنیم  فکر  ما  اما  است  می کرده  بازی  را 
موضوع فراتر از این مسئله بوده است. گرچه به 
نظر می رسد مردم از اشتراک مهارت هایشان در 
این جامعه احساس رضایت می کنند. مشاهدات 
از  مردم  انگیزه  که  می کند  منعکس  بدیلیون 
حضور در سایت  InnoCentive مانند آزمایش های 

انجام شده دکتر الکانی است.
راجع به آن صحبت شد،  در تز الکانی که قبالً 
متوجه این موضوع شدیم که امکان ایجاد یک 
انگیزه  با  دارد  ارتباط  قوی  به صورت  بنوه  تز 
باطنی مانند رضایت از حل کردن یک مشکل یا 
کنجکاوی ذهنی بهتر از جایزه مادی است. )گرچه 
از لحاظ آماری هم تفاوتی نداشت( البته در این 
بحث وجود ندارد که جایزه مالی به کنار گذاشته 
شود ولی تشخیصی داده می شود که تأسیسات 
حیاتی  پروسه  این  برای  و  بوده  مهم  مختلف 
درباره  دادند  نظر  بسیاری  نویسندگان  هستند 
»فکر گروهی« که به صورت مشهور شروع شده 
اسم.  با همان  به وسیله کتاب جیمز سوارسکی 
تالش های فران برای توضیح دادن و اندازه گیری 
مانند  مراکزی  به عالوه  انجام شده  خرد جمعی 
MTT باز همین حرف را تأیید کرده اند که این 
مرکز تحت ریاست پرفسور توماس مالون بوده 
است. پیگیری تعدادی از نویسندگان و مشاهدات 

آن ها درباره حل مسئله در منطقه C در چه مکانی 
ارزشمند است و به صورت کلی و ریشه ای است.

با وجود احترام برای دانشمندانی که کار می کردند 
و در بسته بندی و اندازه گیری خرد جمعی، شما 
برای توضیحات کامل علمی به جای دیگری ارجاع 
داده می شوید ولی ما نمی خواهیم اینکه قدرت 
خرد جمعی از کجا می آید را کنار بگذاریم. بسیار 
ساده خواهد بود که بی تفاوت باشیم و تصور کنیم 
که انتشار چالش ها برای مردم به وجود آورده افراد 
ضمنی ماهر یا نیمه ماهر است. یک گفت وگوی 
بسیار سخت و شانسی در این گفت وگو راجع به 
مشکل بسیار سخت، راجع به یک مشکل تحقیقی 
گفت وگو می شود که بستگی به قدرت افراد ندارد، 
توضیح  تنها  قانونی دیده می شود که  به صورت 
الزم است درازی قسمتی از نمودار و جمع بندی 
جمع آوری  علیه  کوچک  احتماالت  از  بسیاری 
نیست  ما  دیدگاه  ولی  بزرگ تر  اطالعات  برخی 
به این مشکالت، حل کردن با انتشار تحقیق یا 
روش منابع انسانی وادار می کند ما را به پیشنهاد 
دادن سه کاراکتر جمعیتی که دارای توانایی حل 
مشکالت است: توع، تفاوت تفکر، اتفاقات غیرقابل 

پیش بینی در هر ثانیه.
نتیجه

تحقیق و توسعه یکی از نیازهای ضروری هر صنعت 
به ویژه رسانه است. رسانه بر پایه تکنولوژی توسعه 
پیدا کرده و تحقیق و توسعه یکی از ضروریات 
توسعه تکنولوژیک است. رسانه با حضور در فضای 
متالطم و پویایی جوامع مدرن بیش از هر صنعت 
دیگری نیازمند تحقیق و توسعه و حفظ استراتژی 
و خط مشی سازمانی خود است. اتخاذ استراتژی 
را  بهره وری  و  داده  کاهش  را  هزینه ها  مناسب 
فروش  مقایسه  با  نسبت  این  می دهد.  افزایش 
خالص و میزان سرمایه گذاری در حوزه تحقیق 

و توسعه کاماًل مشهود است.
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