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چکیده
یکی از دشوارترین چالشهای پیش روی مدیران امروزی ،مدیریت نوآوری فناورانه است که منجر به ارزش آفرینی ،سودآوری،
1

ایجاد رقابتپذیری پایدار ،محیطهای کاری فرحبخش و جذب و نگهداری نیروهای خالق و بهرهور ميگردد .مدیریت موفقیتآمیز
نوآوری فناورانه زمانی روی ميدهد که مجموعه گستردهاي از عناصر و فعالیتهای سازمانی به خوبی مدیریت شده و در چارچوب
راهبرد نوآوری سازمان با یکدیگر یکپارچه گردند .یکی از مفاهیم مورد بحث در راهبرد نوآوری ،قابلیتهای نوآورانه است .قابليتهاي
نوآورانه ،به عنوان مجموعه الگوهاي مهارتي مورد استفاده شركتها براي تدوين و پيادهسازي راهبرد نوآوری تعریف ميگردد .در هر
مرحله از این فرايند ،ابزارهای گوناگونی مورد استفاده قرار ميگیرد .انتخاب نوع ابزار مناسب ،با توجه به معیارهای گوناگونی صورت
ميپذیرد .برخی از این معیارها عبارتند از :ساده يا پيچيده بودن خدمات و محصوالت شرکت و میزان عدم اطمینان نسبت به بازارهاي
آتي احتمالي و محيطهاي رقابتي براي فناوري جديد .در این مقاله با استفاده از یک رویکرد یکپارچه در روش تصمیمگیری و روش
نوآورانه که مبتنی بر نوآوری فنی -مهندسی است ابزارهای مناسب در هر مرحله از قابلیتهای نوآورانه ،معرفی ميشود .برخی از
پرکاربردترین این ابزارها عبارتند از ماتریس  ،SWOTتکنیک دلفی ،نظریه خالقانه حل مسأله ( ،)TRIZپیشبینیهاي آماری ،تحلیل
سلسله مراتبی ،روش تاگوچی 6 ،سیگما و ساير.
واژگان كليدي
راهبرد نوآوری ،قابلیتهای نوآورانه ،روش تصمیمگیری نوآورانه ،رویکردهای نوآورانه ،نوآوری فنی -مهندسی.

مقدمه

در میان تمام جنبههاي مدیریت نوآوری

فناورانه ،راهبرد نوآوری 2چالش برانگیزترین
موضوع ميباشد .شرکتها تنها زمانی

ميتوانند در فعالیتهای مرتبط با مدیریت

نوآوری فناورانه مانند تولید ،تحقیق و توسعه
موفق گردند که از راهبرد نوآوری مطلوبی که
انتخابها و اولویتهای شرکت را جهتدهی
کند ،برخوردار باشند .محصوالت و خدمات

مناسب که به نحو درستی انتخاب شدهاند،

موجب ارزشآفرینی ،ایجاد پایه نوآورانه ،توسعه
قابلیتها ،بهبود فرايندها و افزایش حسن
شهرت شرکت و عالمت تجاری ميگردد [.]1
* نويسنده مسئول
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پیشینه پژوهش

رقابتی را هدایت ميکند .این راهبرد به

در این قسمت ،ابتدا مفاهیم مورد استفاده

یعنی راهبرد نوآوری ،قابلیتهای نوآورانه و
3

سپس چارچوب مفهومي یکپارچه رویکردهای

نوآورانه و روش تصمیمگیری که بر مبنای
نوآوری فنی -مهندسی ميباشد مطرح و در
انتها چارچوب مفهومي یکپارچه استخراج

ميگردد.

دنبال شناسایی فناوریها و بازارهایی است

که شرکت ميبایست برای بهرهبرداری و
ارزشآفرینی توسعه دهد [ .]1اختالف راهبرد
نوآوری با راهبرد تجاری یک شرکت در عدم

اطمینان است .راهبردهای نوآوری همواره

درجهای از عدم اطمینان را در خود دارند و

به همین دلیل بسیاری از رویکردهای معمول

در تدوین راهبرد تجاری برای کسب و کارهای
نوآورانه فاقد کارآیی هستند [.]2

راهبرد نوآوری

راهبرد نوآوری تصمیمات مرتبط با نحوه

مصرف منابع برای دستیابی به اهداف نوآوری
شرکت و به دنبال آن ایجاد ارزش و مزیت
3. Innovative Capabilities

قابلیتهای نوآورانه

در ادبیات مرتبط با راهبردهای شرکتی،
1. Management of Technological Innovation
)(MIT
2. Innovation Strategy

ظرفيت يك سازمان براي توليد ،گسترش يا
بهبود هدفدار پايه منابع خود [ .]3در تعریف

دیگر ،قابلیتهای نوآورانه را به عنوان مجموعهاي
از مهارتها و الگوهای مهارتی مورد استفاده
شرکتها برای تدوین و پیادهسازی یک راهبرد

نوآوری تعریف ميکنند که شامل خلق ،توسعه

و بهینهسازی منابع الزم برای نوآوری است .در

ادبیات نوآوری ،چهار قابلیت جستجو ،1انتخاب،2
شکلدهی 3و استقرار 4قابل شناسایی است .به
عالوه ،یک سطح فراتر نیز وجود دارد که در

برگیرنده یکی دیگر از قابلیتهای نوآورانه یعنی

یادگیری است .توسعه و به كارگيري قابليتهاي
نوآورانه مسأله مهم در تعریف و اجرای يك
راهبرد نوآوري محسوب ميگردد .جدول 1

کرد استقبال ميكنند [ .]4به عالوه ،در این

کدام فناوریها ميبایست به صورت داخلی

نوظهور بر موقعیت شرکت نیز ضروری است.

داخل شرکت مورد بهرهبرداری قرار گرفته و

مرحله ارزیابی نحوه اثرگذاری فناوریهاي

مثالهايي از چارچوبهای تحليلي ،مفاهیم و

انجام تحقیقات بنیادین در این مرحله در

كمك به توسعه و استفاده از قابليتهاي نوآورانه

به زمینههاي علمی و فناورانه شرکت است.

تكنيكهايي را نشان ميدهد كه ميتواند براي
به کار رود .در بخش زیر قابلیتهای نوآورانه به

تفصیل مورد بحث قرار ميگیرند [.]3
جستجو

شناسايي پيشرفتها و رخدادهای فناورانه

آتي ،به صورت احتمالی است ولي با اين وجود

بسیار مهم قلمداد ميگردد .شركتهايي که

از یک تفکر آیندهنگرانه برخوردارند ،از هر
گونه اطالعات ،راهنمايي يا مشاورهاي درباره

پيشرفتهاي آتي احتمالي ،يا سناريوهای

حکم سیگنالی به محققان خارجی عالقهمند

ارزیابی بستر خارجی در این مرحله شامل
مطالعه سیستمهای عملیاتی شرکت نظیر نظام
ملی نوآوری ( ،)19NISشبکههایی که شرکت

در آنها عضویت دارد و نحوه اثرپذیری اینها

از جهانی سازی است .برخی روشهای مورد
استفاده در اینجا عبارتند از آیندهنگاری،20
تکنیک دلفی 21و کتاب سنجی.22
انتخاب

یا خارجی توسعه داده شود ،کدام یک در
یا لیسانس گردد و یا اینکه کدام فناوریها

در اختیار شرکتهای زایشی قرار گیرد ،در

این مرحله اتخاذ ميگردد .تکنیکهایی نظیر
تحلیل پورتفو  ،تحلیل شبکههاي اجتماعی،
23

و ارزیابی چند معیاره 24در این مرحله مورد

استفاده قرار ميگیرد[.]1
شکلدهی و استقرار

شکلدهی نوآوری مستلزم خرید منابع فناورانه

جدید ،هماهنگی و یکپارچگی همه فعالیتهای
درگیر در فرايند نوآوری و همجهت کردن

راهبردهای شرکت است .زمانی که موافقت کلی

مرتبط در زمينه علم و فناوري و مسیرهایی كه
فناوريهاي آنها احتماالً در آینده طی خواهد

به معنای گزینش فناوریهایی است که

تشکیل ميدهند .تصمیماتی نظیر اینکه

درباره اهمیت فناوریهای خاص و ارتباط آنها
با آینده شرکت وجود دارد ،معموالً پیادهسازی

17. Appropriability Regimes
18. Learning Curve
19. National Innovation System
20. Foresight
21. Delphi Method
22. Bibliometrics
23. Portfolio Analysis
24. Multi-Criteria

9. Life Cycle Analysis
10. Core Competencies/Technologies
11. Fast-Follower Advantage
12. Lean Thinking
13. Integrated Solution
14. Technology Brokerage
15. Agile Manufacturing
16. Dominate Design

1. Searching
2. Selecting
3. Configuring
4. Deploying
5. Technological Trajectories
6. Disruptive
7. Sustaining
8. Radical-Incremental Innovation

پایه آینده رقابتپذیری شرکت در بازار را

و استقرار راهبرد نیز آسانتر انجام ميگیرد.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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دستیابی به این توافق به کمک پارادایم جدید
مدیریت و رویکرد آن به راهبرد آسانتر است.

این رویکرد بر دستیابی به اتفاق آرا و تعهد به
تصمیمات ،متمرکز است .اگر چه این رویکرد
نسبت به دستورات ساده مدیریتی ميتواند
زمانبرتر باشد ،اما قطعاً پیادهسازی تصمیمات با

این رویکرد سریعتر بوده و مخالفتهای کمتری

شکل  -1فرايند قابليتهاي نوآورانه

نیز در این راه دیده ميشود [.]1

در شرایطی که تغییرات فناورانه و بازار سریع

پروژههاي نوآوری فناورانه را تضمین کرده

یادگیری از دیرباز به عنوان عنصر کلیدی

نشان ميدهد .شرکتها آگاهانه راهبردها و

ميدهد .استفاده از رویکردهای نوآورانه و

یادگیری در اینجا دارای تعریف زیر ميباشد:

را مورد حمایت و تشویق قرار ميدهد [9و.]10

فرهنگ سازمانی به تولید ،تکمیل و سازماندهی

ميپردازند .آنها از طریق افراد کلیدی [،]11

و کارآیی سازمانی را از طریق بهبود در استفاده

را طی ميکنند .نکته مهم در این فرايند،

پاسخگویی به تغییرات در محیط خارجی مانند

تسهیل نماید [ .]12در شکل  ،1فرايند گام به

مقابله با گرایشات سازمانی و راهبردی مرتبط

تدوین راهبرد نوآوری دیده ميشود .در هر

کارهاى محلى و ناحيهاى محدود [ ]5نیازمند

دستیابی به اهداف نام برده در جدول  1به

از بهبودهای روزمره که سازمانها از طریق

پرداخته ميشود.

یادگیری

و برهم زننده است ،کارآیی خود را در عمل

در راهبردهای شرکتی شناخته شده است.

ساختارهایی را در پیش ميگیرند که یادگیری

مجموعه روشهایی که شرکتها در چارچوب

شرکتها به روشهای گوناگون به یادگیری

شکست تصمیمهاي نوآورانه و کارآیی نوآوری

دانش در رابطه با قابلیتها و فرايندها پرداخته

استخدام و برنامههاي آموزشی فرايند یادگیری

نوآوری فناورانه ،در تمامی فرايند یک پروژه

از آنها افزایش ميدهند .آنها گاهی اوقات برای

ایجاد فرهنگ مشترکی است که یادگیری را

تغییرات در فناوری و گاهی اوقات نیز برای

گام شکلگیری قابلیتهای نوآورانه به منظور

با محدودیتهای فکرى و دلبستگى به انجام

مرحله از این فرايند ،ابزارهای خاصی برای

یادگیری هستند .این نوع از یادگیری فراتر

کار گرفته ميشود که در ادامه بیشتر به آنها

یادگیری به وسیله انجام ]6[ 2و یا استفاده

روشهاي تصمیمگیری ،در تمامی فرايند

نوآوری مهندسی جریان داشته و بر موفقیت و
در پروژههاي مهندسی اثرگذار است [.]13
مهندسی دیده ميشود .فرايند نوآوری فنی-

مهندسی ،با فرايند نوآوری فناورانه تفاوت دارد.

نوآوری مهندسی اغلب تحقیق ،توسعه و تولید

را با یکدیگر یکپارچه ميکند .از دهه ،1960
پنج مدل فرايند نوآوری فناورانه در پژوهشهاي

بینالمللی ظاهر شد .این مدلها شامل ،مدل
فناوری – مبنا (فشار علم) ،مدل کشش تقاضا،
مدل تعاملی فناوری و بازار ،مدل یکپارچه و

مدل شبکه یکپارچه سیستم ميباشند [.]14

روشهاي نوآورانه و تصمیمگیری گروهی،

[ ]7به آن دست ميیابند ،ميباشد و سطح

نوآوری مهندسی و فرايند نوآوری فناورانه

تصمیمگیری چند هدفه ،نظریه بازیها و دیگر

اعتبار شایستگیهای موجود را زیر سؤال برده

نوآوری فنی -مهندسی ،به معنای خلق

به طور فزایندهاي در نوآوری فنی مهندسی

ميکند .این نوع از یادگیری در ادبیات مدیریت

مهندسی است .روشهاي تصمیمگیری و

اغلب نقش مهمی را در هدایت فرايند نوآوری

برابر یادگیری انطباقی 4مطرح ميگردد [ ]9و

که عقالیی و علمی بودن تصمیمگیری در

باالتری از یادگیری را در خود دارد [ ]8که

مهندسی

و دستیابی به شایستگیهاي جدید را تسهیل

فناوریهاي جدید در مهندسی و کاربردهای

به نام یادگیری مولد 3شناخته ميشود که در

تکنیکهاي نوآورانه مشخصی وجود دارد
3. Generative
4. Adaptive

....................................................
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و مخاطره نوآوری و تصمیمگیری را کاهش

روشهاي تصمیمگیری با توسعه علوم مدیریت

در حال استفاده هستند .تصمیمات نوآورانه،
مهندسی و بهبود کارآیی مدیریت پروژه ایفا

ميکنند .توسعه نوآوری فناورانه مهندسی ،به
1.Parochialism
2. Learning by Doing

روشهای تصمیمگیری ميتوانند در طراحی،

تاگوچی( DFMA ،طراحی برای تولید و مونتاژ)،

روشهای بهینهسازی ،رویکردهای نوآورانه و
آزمون ،ارزیابی و بهینهسازی و با هدف تولید

طراحیهاي خالقانه در فعالیتهای نوآوری
فناورانه به کار گرفته شوند .یکپارچگی

روشهای نوآورانه و روشهای تصمیمگیری
ميتواند خطای تصادفی و انحراف نظاممند

از یک روش مشخص را حذف کند .هر چه
که فرايند تصمیمگیری نوآوری فنی مهندسی
کاملتر باشد ،امکان پشتیبانی از تصمیم از
طریق طبقهبندی ،انتخاب ،ترکیب و ارزیابی

بهتر فراهم ميگردد [.]13

(نظریه حل خالقانه مسأله) ،روش  6سیگما ،روش
3

( 4QFDگسترش کارکردهای کیفی) ،توفان
مغزی ،روش  5-3-6یا یورش فکری کتبی،5

چک لیستهای آزبورن و  5W2Hو غیره اشاره
6

7

کرد[.]13
�

روشهای تصمیمگیری گروهی و

روشهای تصمیمگیری چند معیاره
الف -روش تصمیمگیری گروهی

8

و هماهنگی نیازمند است ،تشکیل ميشود.

گوناگون و ویژگیهاي سیستمی ،هماهنگی

نیز شناخته ميشود .این رویکرد مجموعهاي

متخصصانی از گروههاي گوناگون ذینفع،

از فعالیتهای خالقانه برای محقق ساختن

همگی در فرايند و نتیجه یک تصمیمگیری

تفکر علمی و روش علمی ،منبع اصلی بهبود

رقابتپذیری کشورها ميباشد .به دلیل اینکه
پروژهها معموالً یکباره 2و غیر تکراری هستند،

ساختارهای دانشی متفاوت و تجارب گوناگون،

گروهی دخیل هستند .بنابراین ،بسیاری از
فعالیتهای نوآوری فنی-مهندسی ،در گروهها
انجام گرفته و به ندرت توسط افراد قابل انجام

است .روشهاي تصمیمگیری گروهی زیادی

بنابراين فناوری مورد استفاده در یک پروژه نیز

برای بهبود قابلیت نوآوری وجود دارد .از این

عبارتی تکنیکی خالقانه باشد .زمانی که فناوری

از خبرگان( NGT ،تکنیک گروه اسمی)،

ميبایست از خالقیت بیشتری برخوردار بوده و به
در فعالیتهای مهندسی به کار گرفته ميشود،
ميبایست به نوعی نشان دهنده الزامات جدید

بوده و با موقعیت جدید هماهنگ باشد .بنابراین،

روشها ميتوان به تکنیک دلفی ،نظرخواهی

اولویت مورد استفاده قرار ميگیرند .برخی از

تکنیکهای آن عبارتند از روش  ،BORDAروش
 Topsis ،AHPو دیگر روشها .این روشها

ميتوانند از طریق طبقهبندی عوامل موافق و
برای ارزیابی تصمیمگیری ایجاد کنند[.]16

علمی برای بررسی بهترین ترکیب اقتصادی
و فنی به کار رود .نوآوری فناورانه مهندسی،

از روشهای نوآورانه و ابزارهای مورد استفاده
در نوآوری فناورانه ،برای دستیابی به باالترین

کارآیی اقتصادی استفاده ميکند .رویکردهای
نوآورانه در طراحی نوآورانه و توسعه نوآوری
به کار ميرود .این رویکردها ميتوانند

بدیلهای مؤثری را ارائه کرده و مبنایی برای

تصمیمگیری ایجاد کنند .از سوی دیگر ،هدف
تصمیمگیری علمی در حقیقت ارتقاء نوآوری

فناورانه و انتقال دستاوردهای علمی و فناورانه

است .روابط میان این دو آنچنان نزدیک است
که گویی با یکدیگر یکپارچه هستند [.]13

9

روش ( 10KJروش کاواکیتا جیرو ،که ترکیبی
از توفان مغزی ،طبقهبندی و روش استنتاج

استقرایی است ،).نگارش عقاید و دیگر روشها

برای نوآوری فناورانه مهندسی ،فناوری فاقد یک

ميباشد .روشهای تصمیمگیری گروهی

9. Nominal Group Technique
10. Kawakita Jiro
11. Multi-attribute Decision-making Methods

5. Brain writing
6. Osborne Checklists
7. What, When, Where, Why, Who, How,
How Much
8. Group Decision-making Methods

روش نهادینه و مشخص است .از رویکردهای

مرحله غربالگری میان چند برنامه و انتخاب

ساخت و نهادهای تحقیقاتی برای همکاری

1

ایدههاي خالقانه استفاده ميکند [ .]15پیشرفت

روشهای تصمیمگیری چندمعیاره نیز در

رویکرد نوآورانه ميتواند به عنوان یک روش

پیچیده که به متخصصان واحدهای طراحی،

سازمانی را بسیار مهم ساخته است.

از نظریات ،تکنیکها و روشهایی است که

ب -روشهای تصمیمگیری چندمعیاره

11

نوآوری فنی مهندسی ،از یک شبکه نوآوری

مفاهیم روش نوآورانه و روش تصمیمگیری

رویکرد نوآورانه به نام تکنیکهای خالقانه

قرار ميگیرد[.]13

مخالف برنامه و انتخاب راه حلهای بهینه ،مبنایی

ویژگی وابستگی چند عامله فناوریهاي

� رویکردهای نوآورانه

خالقانه پروژه به صورت گسترده مورد استفاده

در زمان طراحی برنامههاي نوآورانه ،ارزیابی

یکپارچهسازی رویکردهای نوآورانه و
روشهای تصمیمگیری بر مبنای فرايند
نوآوری فنی-مهندسی

در این مقاله برای تسهیل در نمایش و ارائه

فرايند یکپارچگی روشها در مرحله نوآوری
1. Creative Technique
2. One-Time
3. Design for Manufacturing and Assembly
4. Quality Function Deployment

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

وضوح نیازمند روش علمی نظاممند ميباشد.

نوآورانه در فناوری مهندسی ميتوان به TRIZ

پروژههاي نوآورانه ،انتخاب برنامه و ارزیابی

رشد فناوري ،فصلنامه تخصصي پارکها و مراکز رشد
سال نهم ،شماره  ،36پاييز 1392

ارائه يك چارچوب مفهومي به منظور شناسایی ابزارهای مناسب برای تدوین راهبرد نوآوری
به کمک یکپارچهسازی قابلیتها و روشهای تصمیمگیری نوآورانه
فرهاد شاهميري ،ناصر امنپور
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رشد فناوري ،فصلنامه تخصصي پارکها و مراکز رشد
سال نهم ،شماره  ،36پاييز 1392

ارائه يك چارچوب مفهومي به منظور شناسایی ابزارهای مناسب برای تدوین راهبرد نوآوری
به کمک یکپارچهسازی قابلیتها و روشهای تصمیمگیری نوآورانه
فرهاد شاهميري ،ناصر امنپور

فناورانه ،تنها مدل نوآوری خطی کشش

با نوآوری ،بدنه اصلی فرصت نوآوری به

نوآوری فنی مهندسی ،در هفت مرحله زیر

غربالگری و اکتشاف شخص ميگردد [.]13

تقاضا به عنوان نمونه ارائه ميگردد .فرايند

قابل تعریف است :مرحله فرصتهای نوآوری

و تحلیل شرایط ،شناسایی ایدههاي نوآورانه،
طراحی برنامههاي نوآورانه ،پیادهسازی
آزمایشی پروژههاي نوآورانه ،انتخاب برنامه،

توسعه و پیادهسازی پروژههاي نوآورانه،

ارزیابی بعد از اجرای پروژههاي نوآورانه.

• مرحله فرصتهای نوآوری و تحلیل شرایط

• شناسایی ایدههای نوآورانه

ثبت اختراعات ،مطالعه ادبیات و بازار ،تقاضای
بالقوه و موجود در بازار مورد ارزیابی قرار

ميگیرد .در گام بعدی شناسایی و انتخاب
متخصصان انجام ميگیرد .در مرحله بعدی

فرصتهای مهندسی جدید و امکان محقق
کردن آنها بررسی ميگردد [.]13رویکردهای

نوآورانه در جمعآوری دادهها عبارتند از:
استفاده از ثبت اختراعات ،روش مقایسه و

تطبیق اطالعات 1و روش مطالعه پیمایشی.2
روشهای تحلیل شرایط عبارتند از تحلیل
( 4BSC ، 3SWOTکارت امتیازی متوازن)،

تحلیل ( 5PESTتحلیل سیاسی ،اقتصادی،

اجتماعی و فناورانه) و سایر روشها .از طریق

دانش یکپارچه داخلی و خارجی در رابطه
11. Morphological Analysis
12. Input - Output method
13. Parameter Analysis
14. Factor Decomposition
15. Reverse Exploring

اشاره به فرايند برنامهریزی هدفمدار ایدهها

ممکن برای نوآوری فناورانه پیشبینی شده و

امکان دسترسی به رویکردهای حل مسأله

دارد؛ مانند برنامهریزی برای یک طراحی

گسترده ،نسبت به طراحی یک پروژه مطابق

فراهم ميگردد [ .]13ایدههاي نوآورانه
معموالً از یکپارچهسازی دانش قدیم و جدید

طراحی نوآورانه نقش مهمی در افزایش قدرت

ادبیات ،پیمایشهای ثبت اختراع و بسیاری

در حقیقت حلقه ارتباط اصلی با نوآوری

قبل از شروع نوآوری فناورانه مهندسی،

سازمان است .در گام اول از طریق اطالعات،

ضروری است .طراحی یک برنامه نوآورانه،

خاص .طراحان پس از بررسیها و تحقیقات

طراحی خالقانه است .در این مرحله ،برنامههاي

از تکنیکهای دیگر مانند استفاده از اطالعات

اجتماعی -اقتصادی و امکانپذیری فنی

بنابراين غربالگری ایدههاي نوآورانه امری

رویکرد این مرحله ،نزدیکسازی تفکر و

فرصتهای نوآوری تعیین کننده موفقیت

مرحله اول ،انجام تحلیل عینی از محیط

دامنه ایدههاي نوآورانه بسیار گسترده است.

و طرحهای خالقانه بر مبنای یک نیاز خاص

حاصل ميگردند .این دانش از طریق مرور

و شکست نوآوری فناورانه مهندسی هستند.

....................................................
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کمک مذاکره متخصصان ،خالصه دیدگاهها،

• طراحی برنامههای نوآورانه

با نیازهای مشتری اقدام میکنند .مراحل

رقابتی محصوالت ایفا ميکند .طراحی نوآورانه
صنعتی است [.]13

ثبت اختراع و روش ترکیب عناصر قابل

روشهای خالقانه در طراحی برنامههاي

تفکر معکوس 7و تفکر جانبی 8متعلق به این

روش ورودی  -خروجی ،12تفکر معکوس،

6

دسترسی ميباشد .بسیاری از تکنیکها مانند

دسته هستند [ .]17ایدههاي جدید ميتوانند
از طریق ترکیب ارگانیک فناوریهاي موجود

نیز تولید شوند .از این تکنیکهای نوآورانه

ميتوان به تکنیک لیست کردن ویژگیها
اشاره کرد .این تکنیکها معموالً بهرهوری
9

مشارکت کنندگان را از طریق کنترل جهت

و کیفیت تفکر افزایش ميدهند [ .]18بدیلها

ميتوانند با استفاده از تکنیکهاي جمعآوری
نظر جمع نظیر طوفان مغزی [NGT ،]19

(تکنیک گروه اسمی) ،سینکتیکس،]20[ 10

نوآورانه ،شامل تجزیه و تحلیل مورفولوژیک،11

تحلیل پارامتر  ،تجزیه عامل  ،روش
14

13

جستجوی معکوس  TRIZ ،و سایر روشها
15

ميباشند .روشهای تصمیمگیری گروهی نیز
عبارتند از روش شبیهسازی فکری ،طوفان

مغزی ،سینکتیکس ،روش  ،KJتکنیک گروه
اسمی و .]13[ ...

• پیادهسازی آزمایشی پروژههاي نوآورانه

اجرای آزمایشی پروژههای نوآورانه به منظور

تحلیل و ارزیابی منطقی بودن و امکانپذیری آنها

روشهای  NMو روش  KJنیز جمعآوری

از دیدگاه فناوری ،بازار ،محیط ،ریسک و دیگر

روشهای گوناگونی ميتواند برای جمعآوری

ميگیرد .برای افزایش قابلیت اعتماد در این

گردند در طی فرايند تولید ایدههاي نوآورانه،
ایدهها به کار رود.

6. Element Combination Method
7. Reverse Thinking
8. Lateral thinking
9. Attribute Listing Technique
10. Synectics

جنبهها و مطابق با رویههاي مشخصی انجام
مرحله ،دیدگاههاي گوناگونی مقایسه و تجزیه و
1. Information Collating Method
2. Survey Study Method
3. Strengths, Weaknesses, Opportunities and
Threats Analysis
4. Balanced Score Card
5. Political, Economic, Social, and
Technological Analysis

مورد امکانپذیری فناوری ،منطقی بودن اوضاع
اقتصادی ،توانایی مالی و سایر شرایط استخراج

خواهد شد .به دلیل اینکه متخصصان اغلب دارای

تجارب حرفهاي و شخصی گوناگون و ترجیحات
متفاوتی هستند ،معموالً دیدگاههاي متفاوتی را
مطرح خواهند کرد .بنابراین روشهای TOPSIS،

 ،BORDA، Copelandفرايند تحلیل سلسله
مراتبی موزون و سایر روشها ميتوانند برای
رتبهبندی برنامههاي بدیل بر مبنای ارزیابی
معیارها به کار روند .بعد از طبقهبندی عوامل
موافق و مخالف در برنامههاي تصمیمگیری ،یک
مبنای علمی و عینی برای تصمیمگیری به دست
ميآید [.]13
• گزینش برنامه
این مرحله به معنای ارزیابی برنامههاي
بدیل تولید شده در فاز قبل و برای تعیین این
موضوع است که کدام برنامه ميتواند اهداف
مورد نظر را بهتر برآورده کند .روشهایی
نظیر  TOPSIS، AHP، ELECTREو دیگر
روشها در این مرحله قابل استفادهاند[.]13
• توسعه و پیادهسازی پروژههای نوآورانه
در اینجا همواره یک مسأله باید مد نظر قرار
گیرد :اگر مشکلی وجود نداشته باشد برنامه
به مرور پیادهسازی ميگردد ولی اگر مشکل
بزرگی در میان باشد ،گامهای قبلی ميبایست
تا رفع مشکل تکرار گردد .تکنیکهای ،TRIZ
توفان مغزی و دلفی در این مرحله قابل
استفاده هستند [.]13
• ارزیابی پروژه بعد از پیاده سازی
این گام یک فعالیت نظاممند فنی -اقتصادی
و یک تحلیل عینی بوده و با هدف بررسی
اثربخشی ،نقش و اثر پروژه بعد از عملیاتی
شدن آن انجام ميگیرد .محتوای این ارزیابی

شکل -2فرصتهای نوآوری و تحلیل شرایط با توجه مدل نوآوری خطی کشش تقاضا

موارد زیر را در بر ميگیرد :ارزیابی اهداف،
فرايند پیادهسازی ،اثر و دوام پروژه .برخی
روشهای مورد استفاده در این مرحله عبارتند
1
از :تکنیک دلفیLFA ،AHP-FUZZY ،
(رویکرد چارچوب منطقی) ،ارزیابی موفقیت.2
در شکل  ،2چارچوب مفهومي یکپارچه
روشهای تصمیمگیری و نوآورانه ،بر مبنای
نوآوری فنی -مهندسی دیده ميشود [.]13
تدوین چارچوب مفهومي یکپارچه نهایی
برای راهبرد نوآوری
فرايند تدوین و پیادهسازی راهبرد نوآوری
فرايندی تکرار شونده و پویاست و با توجه
به محیط خارجی ،ارزیابی فرصتها ،موانع
و محدودیتهای منابع داخلی ،قابلیتها و
فرايندها صورت ميگیرد .راهبرد نوآوری
شامل انتخاب مسیر فناوری ،مشتریان هدف،
راه حلهای ارائه شده به مشتریان ،وظایف
کسب وکار و سازماندهی منابع برای تولید و
حفظ ارزش برای مشتری است .تدوین راهبرد
نوآوری به کمک ابزارها و تکنیکهای گوناگونی
صورت ميگیرد .تدوين راهبرد نوآوري شامل
اين مسأله است كه كدام ابزارها و در چه
زمانی مورد استفاده قرار گیرند .نوآوري ذاتاً
با عدم اطمینان همراه است و تصميمات

مرتبط با آن معموالً شامل قضاوت بر مبناي
تجربه است .ابزارها و تكنيكهاي فراوانی
براي پشتيباني از تصميمگيري موجود است.
بسياري از اين تكنيكها از مديريت پروژه وارد
حوزه تصمیمگیری شده است .انتخاب تكنيك
مناسب ،استفاده از آن در زمان مناسب ،و
شناخت مزایا و محدوديتهاي دادههاي كمي
و كيفي چالشهاي پيش روي مديريت نوآوري
فناورانه است .بايد به خاطر داشت كه قابليت
اعتماد نتايج حاصل از جمعآوري دادهها و
فعاليتهاي تحليلي در محيطهاي نوآوري
ریشهاي كه تازگي و عدم اطمينان در آنها باالتر
است ،کاهش ميیابد .از سوي ديگر ،استفاده از
ف و اندازهگيري و رصد
ابزارها براي تعيين اهدا 
عملكرد در نوآوريهای افزايشي و محيطهاي
برخوردار از بهبود مستمر ،يك امر معمول
قلمداد ميگردد [.]1
قابلیتهای نوآورانه که در باال مورد بحث قرار
گرفت ،به کمک ابزارهای گوناگونی که برخی از
آنها در هر مرحله مطرح شد ،فرايندی گام به
گام برای تدوین و پیادهسازی راهبرد نوآوری
ارائه ميکند .در هر مرحله از این فرايند ،نیاز
به تصمیمگیری در مورد ابزار مورد استفاده
وجود دارد .به عنوان مثال در مرحله انتخاب،
ابزارهایی مانند کمک همتایان ،ارزیابی چند
1. Logical Framework Approach
2. Success Evaluation

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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معیاره و تحلیل پورتفو و  ...قابل استفاده
هستند که با توجه به مقتضیات و شرایط،
ابزار مناسب انتخاب ميگردد .به طور خالصه
ميتوان گفت چارچوب مفهومي اول نوعی
فرايند تصمیمگیری در دستیابی به راهبرد
را به تصویر ميکشد .در بخشهاي باالتر اين
مقاله نیز چارچوب مفهومي یکپارچه روشهای
تصمیمگیری و نوآورانه که مبتنی بر نوآوری
فنی مهندسی است ذکر گردید .این چارچوب
مفهومي نیز نوعی فرايند تصمیمگیری نوآورانه
محسوب ميگردد .به دلیل اینکه تدوین راهبرد
نیز در بهترین حالت ميبایست به صورت
نوآورانه و با استفاده از تکنیکهای خالقانه
انجام پذیر ،دو چارچوب مفهومي به راحتی
از قابلیت یکپارچه شدن با یکدیگر برخوردار
هستند .شكل  3چارچوب مفهومي یکپارچه
منتج از دو چارچوب مفهومي مطرح شده در
مقاله را به تصویر ميکشد .هيچ ضابطه دقیق
و مشخصی درباره اينكه كدام ابزار و چه هنگام
مورد استفاده قرار گيرد ،وجود ندارد وليكن
بعضي ابزارها نسبت به سایر ابزارها در مراحل
ويژهاي از توسعه راهبرد نوآوري مفيدتر هستند.
اتكا بر تكنيكهاي خاص و نتايج آنها ميتواند
مديران را بر مسائل جزئي محدود کرده و
اجازه ندهد تا تصميمات به روشي اتخاذ گردد
كه بافت اقتصادي گستردهاي را پوشش دهد.
به طور معمول ،ساده حفظ كردن جمعآوري
دادهها و ديدن نتايج ابزارها به عنوان يك
ورودي براي تصميمگيري به جاي اينكه جهت
رخدادهاي آينده را تعيين كنند ،مطلوبتر
است .ابزارهاي بيش از حد دقيق ميتوانند
منجر به اتمام منابع كمياب شده و در عين حال
نتايجي را كه چندان بهتر از رويكردهاي ساده
نيست ارائه كنند .در هر دو مورد ،شركتها به
ظرفيت براي جذب و استفاده از نتايج به روشي

شکل -3چارچوب مفهومي یکپارچه روشهای تصمیمگیری و نوآورانه بر مبنای نوآوری فنی -مهندسی

نظاممند نياز دارند .بنابراين انتخاب يك ابزار
ويژه بايد با چارچوب گستردهتر تصميمگيري و
قابليتها در شركت هماهنگي داشته باشد [.]1
بررسي مطالعه موردي برنامه RIS3

متأسفانه با وجود جستجوي فراوان در
بومي مرتبط با نوآوري ،چارچوب
ميان ادبيات
ِ
مفهومي ،مدل و يا سندي كه از قرابت زيادي با
چارچوب مفهومي مقاله برخوردار باشد ،يافت
نشد .به ناچار دامنه جستجو به ادبيات نوآوري
در سطح جهان گسترده شد .پس از بررسي
ادبيات مرتبط با راهبرد نوآوري در سطح
بينالمللي ،سندي با عنوان راهبردهاي نوآوري
و پژوهش ملي و منطقهاي براي تخصص
هوشمند ( )1RIS3 Strategiesكه توسط
كميسيون اروپا در اكتبر  2011منتشر شده
بود ،يافت گرديد .اين سند منتج از يك برنامه
عملياتي يكپارچه براي تغيير شكل اقتصادي
ميباشد كه به منظور نجات اتحاديه اروپا از
ركود اقتصادي و ايجاد رشد پايدار و همه
جانبه شكل گرفته و مراحل اجرايي آن به قرار
زيرميباشد:
 -1شناسايي و انتخاب اشكال جديدي از
نوآوري مانند نوآوري باز ،نوآوري كاربر محور،

نوآوريهاي اجتماعي و نوآوري در خدمات.
 -2طراحي و توسعه فعاليتهاي جديد
اقتصادي از طريق تغييرات فناورانه بنيادين و
نوآوريهاي ريشهاي.
 -3مدرنسازي از طريق اتخاذ و انتشار
فناوريهاي جديد -4 .احياي بخشهاي
سنتي از طريق فعاليتهاي با ارزش افزوده
باالتر و بازارهاي نيچه جديد و پاسخگويي به
چالشهاي اقتصادي و اجتماعي.
با كمي دقت در مراحل اجرايي اين برنامه
ميتوان آن را تا حد زيادي بر چارچوب مفهومي
ارائه شده در مقاله منطبق نمود .مرحله  1اين
برنامه را ميتوان با مراحل  1و 2از چارچوب
مفهومي ارائه شده منطبق نمود .مرحله دوم
اين برنامه با فاز شكلدهي چارچوب مفهومي
داراي همخواني و سازگاري ميباشد .مراحل
 3و  4برنامه ،يعني مدرنسازي و احياي
بخشهاي سنتي نيز با فاز استقرار و يادگيري
از چارچوب مفهومي داراي هماهنگي ميباشد.
همانطور كه مالحظه ميگردد ،برنامه RIS3
تاحد زيادي با چارچوب مفهومي استخراجي
مقاله منطبق و همخوان است ،بنابراين ميتوان
آن را به نوعي الگوبرداري 2از چارچوب مفهومي
در نظر گرفت [.]21

1. Research and Innovation Strategies for
Smart Specialization
2. Benchmarking
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نتیجهگیری
در این مقاله ابتدا قابلیتهای نوآورانه به
 این قابلیتها.تفصیل مورد بحث قرار گرفتند
، انتخاب،به ترتیب عبارتند از جستجو
 استقرار و یادگیری که در نهایت،شکلدهی
منجر به تدوین و پیادهسازی راهبرد نوآوری
 هر قابلیت (مرحله) دارای یک یا.ميگردند
 در.چند هدف و چارچوب تحلیلی ميباشد
 چارچوب مفهومي یکپارچه روشهای،ادامه
-تصمیمگیری و نوآورانه بر مبنای نوآوری فنی
مهندسی مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار
 هر دو چارچوب مفهومي مطرح شده در.گرفت
حقیقت فرايند تصمیمگیری برای دستیابی به
 بنابراين با.هدف خاصی را به تصویر ميکشند
توجه به اینکه تدوین راهبرد در بهترین حالت
ميبایست به صورت نوآورانه و با استفاده از
 دو چارچوب،تکنیکهای خالقانه انجام پذیرد
مفهومي به راحتی از قابلیت یکپارچه شدن با
 چارچوب مفهومي.یکدیگر برخوردار هستند
نهایی استخراجی ابزارهای مناسب در مراحل
گوناگون تدوین راهبرد نوآوری را به تصویر
 باید توجه داشت که از طریق بهبود.ميکشد
،آموزش تفکر نوآورانه و رویکردهای نوآورانه
 مهندسی تا حد زیادی باعث-کارکنان فنی
 افزایش ایدههاي نوآورانه و،بهبود کیفیت
 نوآوری.پیشنهاد راه حلهای خالقانه شدهاند
نیروی انگیزش برای شکوفایی یک ملت
 روش تفکر، برای دستیابی به نوآوری.است
مکانیکی یا خطی ميبایست کنارگذارده شود؛
رویکرد سیستمهای نوآوری ميبایست تبدیل
به رویکرد غالب شده و به نحو مطلوب و با
.حداکثر سرعت ممکن مورد استفاده قرار گیرد

