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سطوح آمادگی فناوری

سطوح آمادگی فناوری TRL روشی برای تخمین بلوغ فناوری ها در 
طول مرحله اکتساب یک برنامه است که در ناسا در دهه 1970 توسعه 
یافت. استفاده از TRL ها بحث های منسجم و منسجمی را در مورد 

بلوغ فنی در انواع مختلف فناوری ممکن می سازد. 
ارزیابی آمادگی فناوری تعیین می شود که   یک فناوری در طی یک 
مفاهیم برنامه، الزامات فناوری، و قابلیت های فناوری نشان داده شده را 
بررسی می کند TRL ها بر اساس یک مقیاس از 1 تا 9 هستند که 9 

بالغ ترین فناوری است.
در  مدیریت  به  کمک  فناوری  آمادگی  سطوح  از  استفاده  اولیه  هدف 
تصمیم گیری در مورد توسعه و انتقال فناوری است. باید به عنوان یکی 
از چندین ابزار مورد نیاز برای مدیریت پیشرفت فعالیت تحقیق و توسعه 

در یک سازمان نگریست. 
از جمله مزایای TRL ها:  

• درک مشترکی از وضعیت فناوری ارائه می دهد
• مدیریت ریسک

• برای تصمیم گیری در مورد تأمین مالی فناوری استفاده می شود
• برای تصمیم گیری در مورد انتقال تکنولوژی استفاده می شود

برای فناوری های پیچیده ای که مراحل مختلف توسعه را در بر می گیرد، 
طرح دقیق تری به نام ماتریس مسیر آمادگی فناوری توسعه داده شده 
است که از واحدهای پایه به برنامه های کاربردی در جامعه می رود. هدف 
این ابزار نشان دادن این است که سطح آمادگی یک فناوری مبتنی بر 
فرآیندی کمتر خطی اما در مسیری پیچیده تر از طریق کاربرد آن در 

جامعه است. 
پیرامون موضوع فناوری ها تقسیمات فراوانی صورت گرفته است در اینجا 

چند نوع از این تقسیم بندی ها ذکر می شود: 
طبقه بندی فناوری ها در کسب وکارهای دانش بنیان به قرار زیر صورت 

می گیرد: 
یا  فناوری های پیچیده  به کلیه  فناوری پیشرفته  1-فناوری پیشرفته: 

پیشرفته ای اطالق می شود که دارای ویژگی های زیر باشند:
 شدت تحقیق و توسعه و به عبارت دیگر هزینه تحقیق و توسعه نسبت 

به فروش یا درآمد آن ها بسیار باال است و معموال ارزش افزوده حاصل 
از توسعه و تجاری سازی محصوالت و خدمات آن ها باال است. الزم به 
ذکر است سهم نیروی انسانی دانشی در آن بسیار زیاد است. در این مقام 
نوآوری مبتنی بر فناوری نقشی کلیدی در توسعه محصوالت/ خدمات 
آن ها دارد و نهایتا سرعت تغییرات چرخه عمر فناوری و نرخ جایگزینی 

فناوری در آن باال باشد. 
2-فناوری متوسط: فناوری متوسط به فناوری هایی اطالق می شود که 

بین فناوری های پیشرفته و فناوری های سطح پایین قرار می گیرند.
۳- فناوری سطح پایین: فناوری سنتی به فناوری هایی اطالق می شود 
که در سطحی گسترده از جامعه استفاده می شوند و به طور کلی دارای 

ویژگی های زیر هستند:

شدت تحقیق و توسعه و به عبارت دیگر هزینه تحقیق و توسعه نسبت 
به فروش یا درآمد آن ها بسیار کم است در این نوع معموال ارزش افزوده 
حاصل از توسعه و تجاری سازی محصوالت و خدمات آن ها کم است. 
تغییرات  انسانی دانشی در آن بسیار کم است و سرعت  نیروی  سهم 

چرخه عمر فناوری و نرخ جایگزینی فناوری در آن ها کم است.
طبقه بندی فناوری ها بر اساس حوزه کاربرد به قرار زیر خواهد بود: 

1-فناوری محصول: این فناوری ها دربرگیرنده فناوری هایی هستند که 

در ترکیب محصول/ خدمت بکار گرفته می شوند و معموال منجر به ارائه 
محصول یا خدمت مشخص و جدیدی می شوند.

2- فناوری فرایند: این فناوری ها دربرگیرنده فناوری هایی هستند که در 
فرایند و زنجیره ارزش سازمان برای ارائه محصوالت و خدمات استفاده 

می شوند و بر نحوه و کیفیت ارائه محصوالت و خدمات تاثیر گذارند.
طبقه بندی فناوری ها از منظر راهبردی به قرار زیر خواهد بود:

1-فناوری های کلیدی: آن دسته از فناوری ها که برای جایگاه رقابتی 
شرکت حیاتی هستند و معموال به خود شرکت اختصاص دارند و شرکت 
را از سایر رقبا متمایز می کنند. این فناوری ها معموال مزیت رقابت 

شرکت بوده و در ابتدای دوره رشد در چرخه عمر خود هستند.
2- فناوری های پایه: آن دسته از فناوری ها که اختصاصی نیستند و برای 
همه اعضای یک صنعت در دسترس هستند. با این وجود برای طراحی، 
تولید و تحویل موثر محصوالت و خدمات شرکت و سطح کیفیت آن 

حیاتی می باشند.
۳- فناوری های پیشگام: آن دسته از فناوری های نوظهور یا موجود که 
توانمندی هایی خاص دارند و اگر با فناوری های کلیدی یا توانمندساز 
موجود ترکیب یا جانشین آن ها شوند فرصت های رقابتی خاصی ایجاد 
می کنند. این دسته از فناوری ها معموال هنوز در انتهای دوره نوزادی 
چرخه عمر خود هستند و توسط رقبای اصلی استفاده نشده اند ولی 
پتانسیل این را دارند که در آینده ای نزدیک به فناوری کلیدی و مزیت 

رقابتی آینده، تبدیل شوند.
۴- فناوری های جنین )اولیه(: این فناوری ها همان فناوری های نوظهوری 
هستند که در ابتدای دوره نوزادی خود بوده و معموال در حال حاضر 
صرفا در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و به صورت تحقیقات پایه ای به 

آن ها پرداخت می شود.

سعیده قرشی
پژوهشگر دکتری کارآفرینی و نوآوری دانشگاه تهران 

موفقیت،  نوین  روانشناسی    MindseT انگلیسی  به  یا  فکر  طرز  کتاب 
پرفروش ترین کتاب سایت آمازون در دسته روانشناسی کاربردی در نیمه اول 
سال 2016 بود. دکتر کارول دوک نویسنده در این کتاب، با معرفی مفهوم 
»طرز فکر« مبحثی نوین و ساده ولی به شدت تاثیرگذار را مطرح می کند. 
او استاد روانشناسی در دانشگاه استنفورد است. خانم دوک به خاطر کتاب 
ذهنیت )یا طرز فکر( و فعالیت هایش در زمینه دوگونه طرز فکر که آن ها را طرز 
فکر رشد و طرز فکر ثبات نام نهاده، شهرت یافته است. او پیش از پیوستن به 
دانشگاه استنفورد در سال 200۴ در دانشگاه کلمبیا و دانشگاه هاروارد تدریس 
کرده بود. همچنین وی یکی از اعضای انجمن علوم روانشناسی آمریکا است. 

پروفسور دوک همچنین یکی از چهره های شاخص روانشناسی مثبت است.
او در سه فصل ابتدایی کتاب، ضمن معرفی ایده طرز فکر و مباحث جانبی، بیان 
می کند برخی افراد به ذاتی بودن توانایی ها و استعدادهایشان )طرز فکر ثابت( 
اعتقاد دارند و برخی دیگر به امکان پیشرفت یا پسرفت خود در زمینه های 
مختلف باور دارند )طرز فکر رشد( و برخی هم با توجه به موضوع مورد بحث، 
عقیده متفاوتی دارند؛ مثال برخی افراد باور دارند استعداد نقاشی و هنر ندارند 
ولی می توانند با تمرین و تالش، مهارت های ریاضی خوبی کسب نمایند. یعنی 
تعداد زیادی از ما به ثابت بودن برخی از توانایی ها و قابل رشد بودن توانایی های 
دیگری اعتقاد داریم.  به واقع کارول دوک انگیزه انسان را مطالعه می کند. او 
زمان بسیاری را صرف این می کند که چرا مردم موفق می شوند )یا نمی شوند( 
و چه چیزی در کنترل ما برای تقویت موفقیت است. نظریه او در مورد این دو 

طرز فکر و تفاوت آنها در نتایج فوق العاده قدرتمند است. 
اجتماعی  روان شناسی  رشد،  روان شناسی  با  قوی  ارتباطی  دوک  مطالعه 
و روان شناسی شخصیت برقرار می کند. تحقیق او به منشأ این طرز فکرها، 
نقش آنها در انگیزش و خودتنظیمی و تأثیر آنها بر موفقیت و فرآیندهای بین 
فردی می پردازد. به نظر می رسد  این کتاب ما را به سفری می برد که چگونه 
افکار خودآگاه و ناخودآگاه ما بر ما تأثیر می گذارد و چگونه چیزی به سادگی 

جمله بندی می تواند تأثیر قدرتمندی بر توانایی ما برای بهبود داشته باشد.
دو ذهنیت، دو مسیر  

که  دارید  باور  اگر  کند.  تعیین  را  می تواند همه چیز  به خودتان  نگاه شما 
ویژگی های شما تغییر ناپذیر است – آنچه در طرز فکر ثابت حکمفرماست - به 
جای اینکه از اشتباهات خود درس بگیرید، می خواهید بارها و بارها ثابت کنید 

که درست هستید. 
دوک در کتابش می نویسد: اگر فقط مقدار معینی از هوش، شخصیت معین و 
ویژگی اخالقی خاصی دارید، پس بهتر است قبول کنید که دوز به مقدار الزم 

از آنها را دارید، پس احساس کمبود دیگر جایی ندارد! 
افراد بسیاری هستند که هدف مهم اثبات خود و هوششان- در کالس درس، 
در حرفه و روابطشان- را در تمام موقعیت ها به دوش می کشند. سواالتی از این 
دست از خود می پرسند: آیا موفق خواهم شد یا شکست می خورم؟ باهوش به 
نظر می رسم یا احمق؟ آیا قبول می شوم یا رد می شوم؟ آیا احساس می کنم 

برنده هستم یا بازنده؟
دوک در کتابش می گوید: طرز فکر دیگری وجود دارد، در این طرز فکر، تنها 
نقطه شروع توسعه است. این طرز فکر رشد مبتنی بر این باور است که ویژگی 
های اساسی شما چیزهایی هستند که می توانید با تالش خود پرورش دهید. 
تغییر باورهای ما می تواند تاثیر بسیار زیادی داشته باشد. طرز فکر رشد، 
اشتیاق قوی برای یادگیری ایجاد می کند. دوک می نویسد: »چرا زمان را 
برای اثبات اینکه چقدر عالی هستید تلف کنید، وقتی می توانید بهتر شوید؟«

چرا به جای غلبه بر کمبودها، آنها را پنهان کنیم؟ چرا به دنبال دوستان یا 

شریک هایی باشید که فقط عزت نفس شما را تقویت کنند، به جای کسانی که 
شما را برای رشد به چالش بکشند؟ و چرا به جای تجربه هایی که به شما کمک 
می کنند، به دنبال چیزهای آزمایش شده و واقعی نباشید؟ اشتیاق به کشش 
خود و چسبیدن به آن، حتی )یا مخصوصا( زمانی که خوب پیش نمی رود، 

مشخصه ذهنیت رشد است. این طرز فکری است که به افراد اجازه می دهد در 
برخی از چالش برانگیزترین زمان های زندگی خود، شکوفا شوند.

ایده های ما در مورد ریسک و تالش از ذهنیت ما سرچشمه می گیرد. برخی 
از مردم ارزش به چالش کشیدن خود را درک می کنند، آنها می خواهند برای 

یادگیری و رشد تالش کنند. دوک اینطور می نویسد: 
ما اغلب کتاب هایی با عناوینی مانند ده راز موفق ترین افراد جهان را می بینیم 
که در قفسه های کتابفروشی ها شلوغ می شوند، و این کتاب ها ممکن است نکات 
مفیدی را ارائه دهند. اما آنها معموالً فهرستی از نشانگرهای غیر مرتبط هستند، 
مانند »بیشتر ریسک کنید« یا » خودت را باور کن« در حالی که شما در حال 
تحسین افرادی هستید که می توانند این کار را انجام دهند، هرگز مشخص 
نیست که چگونه این چیزها با هم هماهنگ می شوند یا چگونه می توانید چنین 
شوید. بنابراین شما برای چند روز الهام گرفته اید، اما اساساً، موفق ترین افراد 

جهان هنوز رازهای خود را دارند. 
در عوض، وقتی شروع به درک ذهنیت های ثابت و رشد می کنید، دقیقاً خواهید 
دید که چگونه یک چیز به چیز دیگر منجر می شود – چگونه باور به اینکه 

ویژگی های شما بر روی سنگ حک شده اند منجر به انبوهی از افکار و اعمال 
می شود و چگونه باور به ویژگی های شما، شما را در مسیری کامال متفاوت 

قرار می دهد.
مطمئناً، افرادی که ذهنیت ثابتی دارند، کتاب هایی را خوانده اند که می گویند: 

موفقیت در این است که بهترین خود باشید، نه اینکه بهتر از دیگران باشید. 
شکست یک فرصت است، نه محکومیت؛ تالش کلید موفقیت است اما آنها 
نمی توانند این را عملی کنند، زیرا ذهنیت اصلی آنها - اعتقاد آنها به ویژگی های 

ثابت - چیز کاماًل متفاوتی را به آنها می گوید. 
از شکست تا موفقیت

دوک می گوید،  چیز دیگری که به نظر می رسد افراد استثنایی دارند استعداد 
ویژه ای برای تبدیل شکست های زندگی به موفقیت های آینده است. در واقع 
دوک این رویکرد را اتخاذ می کند و می نویسد: »در ذهنیت رشد، شکست می 
تواند تجربه دردناکی باشد. اما شما را تعریف نمی کند . این مشکلی است که 
باید با آن روبرو شد، با آن برخورد کرد و از آن درس گرفت. ما هنوز می توانیم 
از اشتباهات خود درس بگیریم. جان وودن، مربی افسانه ای بسکتبال، می گوید 
تا زمانی که شروع به سرزنش نکنید، شکست خورده نیستید. آن وقت است که 

دیگر از اشتباهات خود درس نمی گیرید - 
چگونه شرکت خود را برای تغییرات مداوم آماده کنیم

طرز فکر رهبران به عنوان یک عامل تعیین کننده کلیدی در توانایی آنها برای 

رویارویی با چالش ها عمل می کند. تعمیم طرز فکر رشد به سطح کسب وکاری و 
مدیریت آن می تواند ویژگی بسیار تاثیرگذار در رهبری باشد. یکی از درس های 
ماندگاری که مدیران عامل در دو سال گذشته آموخته اند این است که همیشه 
چیزهای ناشناخته ای در کسب وکار وجود خواهد داشت. خواه یک بیماری 
همه گیر جهانی، یا کاهش سرعت زنجیره تامین باشد، آمادگی برای مسائل 
غیرمنتظره می تواند باعث شکست یا شکست یک شرکت شود. در میان عدم 
اطمینان مداوم، رهبران موفق همچنان به سمت ماموریت، ارزش ها، هدف 
و اصول عملیاتی برای شکل دادن به استراتژی خود و سازگاری با تغییرات 

متمایل می شوند.
 مدیریت دنیای ناشناخته ها

درک و طبقه بندی ناشناخته ها گامی موثر در مدیریت ناشناخته ها خواهد بود 
و کمک خواهد کرد اطالعات واضحی برای تصمیم گیری بهتر به دست آید. 

ارزش های دگرگون کننده برای رهبران 
رهبران موفق به طور عملی با چالش های پیش رو روبرو می شوند و در عین 
حال برای آنچه تاکنون به دست آورده اند سپاسگزار هستند. با ذهنیت مثبت، 
رهبران می توانند به جای بهانه تراشی برای شکست، بر آنچه در کنترل آنها 

است تمرکز کرده و اقدام کنند.
پذیرش تغییر

هر چیزی که شما را به جایی که امروز هستید رساند، دیگر برای نگه داشتن 
شما کافی نیست. تکیه بر موقعیت های موفق گذشته، رویکردی گذشته نگر 

است. 
کارکنان در خط مقدم استراتژی هستند

بیش از هر چیز، رهبران موفق کارمندان خود را در اولویت قرار می دهند .آنها 
به طور مداوم به کارکنان یادآوری می کنند که چگونه کار آنها به هدف کلی 
شرکت کمک می کند و با قاطعیت پیروزی ها و نقاط عطف را جشن می گیرند. 
رهبران تالش آگاهانه ای برای برقراری ارتباط با هدفی می کنند که برای حفظ 
کارمندان هم معتبر و هم شفاف باشد. آنها همچنین اطمینان حاصل می کنند 

که کارکنان در تصمیم گیری مرکزی هستند. 
در توضیحات آمازون آمده است: »پس از دهه ها تحقیق، روان شناس مشهور 
دانشگاه استنفورد، دکتر کارول اس. دوک، یک ایده ساده اما پیشگامانه را 
کشف کرد: قدرت ذهنیت«. در این کتاب درخشان، او نشان می دهد که چگونه 
موفقیت در مدرسه، کار، ورزش، هنر و تقریباً هر زمینه ای از تالش های انسانی 
می تواند به طور چشمگیری تحت تأثیر نحوه تفکر ما در مورد استعدادها و 
ثابتی دارند - کسانی که معتقدند  افرادی که ذهنیت  توانایی هایمان باشد. 
توانایی ها ثابت هستند - نسبت به افرادی که ذهنیت رشد دارند کمتر شکوفا 
می شوند - کسانی که معتقدند توانایی ها را می توان توسعه داد. نکته اصلی 
کتاب این است که دو نوع آدم در این دنیا وجود دارد: آنهایی که ذهنیت 
»ثابت« دارند و آنهایی که ذهنیت »رشد« دارند. افرادی که ذهنیت ثابتی دارند 
فکر می کنند هوششان ثابت است و بیشتر به باهوش به نظر رسیدن اهمیت 
می دهند. آنها از چالش ها اجتناب می کنند )زیرا ممکن است منجر به شکست 
شوند(، به راحتی تسلیم می شوند )زیرا عقب نشینی ها ممکن است به تصویر 
آنها آسیب برساند( و سخت کوشی و تالش را هدر می بینند، زیرا فکر می کنند 

یا استعداد کافی برای انجام کاری را دارند یا نیست.
افرادی که ذهنیت رشد دارند، هوش خود را انعطاف پذیر می بینند - آنها ذهن 
خود را چیزی می دانند که می تواند توسعه یابد، و تمایل شدیدی به یادگیری 
دارند. آنها چالش ها را در آغوش می گیرند، در برابر شکست ها پافشاری می 
کنند و کار سخت را فرصتی برای بهتر شدن در چیزی می دانند. کارول دوک 
در تحقیقات خود دریافت که تنها چیزی که افراد موفق را از کسانی که موفق 

نمی شوند جدا می کند این است که آیا ذهنیت رشد دارند یا نه. 

گرت پایداری است در کارها/ شود سهل پیش تو دشوارها

پیرامون اهمیت ذهنیت رشد


