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چکیده
فرآیند مدیریت نوآوری هنوز از کمبود مبانی روش شناسی جهت مواجهه با شرایط پرتالطم و پیچیده
آینده در حوزههای مختلف برخوردار است .یکی از روشهای نوین و توانمند برای شرکتها در این
شرایط ،برنامهریزی بر مبنای سناریو است ،بکارگیری سناریوپردازی در شرکتها در فرایند مدیریت
نوآوری ،جهت مواجهه با شرایط پیچیده کسبوکارها در آینده و بهمنظور پیشنگری روندهای بازار و
فناوری اطالعات ،شناسایی و تفسیر آیندههای بدیل ،شناسایی سیگنالهای ضعیف و ورود به بازارهای
جدید مفید و ضروری است .ازاینرو پژوهش حاضر برآن است تا ظرفیتها و پتانسیلهای
سناریو پردازی را در راستای ارتقا و بهبود مدیریت نوآوری بهکار برد .در این میان رویکرد کیفی و
منطق شهودی سناریوپردازی برای مدیریت نوآوری بسیار مؤثر و کارا است .روش انجام این پژوهش
موردی -زمینهای بوده و از لحاظ راهبردی دارای رویکردی کیفی و با توجه به هدف ،پژوهشی بنیادی
است .برای گردآوری دادهها از ترکیبی از روشهای اسنادی (مطالعات کتابخانهای) و مصاحبه با
خبرگان بهره گرفته شده است .جامعه مورد مطالعه شرکتهای حوزه فناوری اطالعات است و از روش
نمونهگیری هدفمند بهرهگرفته شده است .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها نیز از روش «نظریهی
داده بنیاد» با رویکرد «طرح کالسیک» گلیسر استفاده شده است .ماحصل تحلیل دادهها طی سه
مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ،منتج به شناسایی مؤلفهها در قالب روش توسعهیافته
سناریوپردازی برای مدیریت نوآوری شد که برای تصمیمگیران و مدیران بصیرت و دانش ارزشمندی
را به همراه دارد.
واژههای کلیدی:
سناریوپردازی ،مدیریت نوآوری ،نظریه داده بنیاد ،فناوری اطالعات.
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مقدمه
امروزه تحوالت فناوری و بازار آن قدر سررریو و پیچیده شررده که درک و واکنش نشرران دادن به
آنها ،نیازمند آمادگی پیشدستانه و ظرفیت باالی نوآوری است .فراتر از تغییر و تحوالت فنی و
اقتصررادی ،دنیای امروز سرررشررار از عدمقطعیتها و دچار دگرگونیهای سرریاسرری و امنیتی نیز
هسررت ،به عنوان مثال شرررکتهای صررنعتی و مشرراورهای ،بسرریاری از رویکردهای شررناسررایی
مشررکالت و چالشهای بالقوه آینده را توسررعه دادهاند (کشرراورزترک .)9911 ،اما نکته مهم آن
اسرررت که نوآوریهای جدید باید بتوانند در محیطهای پیچیده و متغیر آینده قابلیت و عملکرد
مناسررربی ارایه دهنده به عبارتی ،نوآوری ها باید در برابر شررررایط پرتالطم و ابهامآمیز آینده ،از
پایدار ی و اثربخشرری برخوردار بوده و در مقابل تهدیدات احتمالی آتی عملکرد مناسرربی عرضرره
نمایند .عدم قطعیت مقوله تازهای نیسته بلکه میزان عدم قطعیت و پیامدهای پیشبینی نشده،
امری بیسررابقه اسررت .یادگیری چگونگی مشرراهده موقعیتی خاک ،در کنار عدم قطعیتهایش،
توانایی مهمی در دنیای کنونی اسرررت .برنامهریزی راهبردی ،ابزاری سرررنتی برای رویارویی با
چالش های محیط به سرعت نو شونده بوده ا ست .اما به مرور زمان ،آهنگ تغییر و ژرفای تحول
آنچنان افزایش یافته است که دیگر چنین روشها و رویکردهایی سودمند نیستند .در سالهای
دهه هفتاد قرن بیسرررتم ،برنامهریزی بر پایه سرررناریو به عنوان راهکاری اثربخش مطرح شرررد.
برنامهریزی بر پایه سناریو رویکردی مشارکتی به راهبرد است که تنوع در تفکر و گفتوگو را به
همراه دارد .تنوع فکر و گفت وگو برای ایجاد در چگونگی ادراک مفهوم محیط بیرونی به کار می
رود ( .)Sellin, 2007; Wack, 1984, 1985a; 1985د ستاوردهای برنامهریزی برپایه سناریو را
میتوان یادگیری فردی و گروهی ،یکپارچهسررازی تصررمیمگیری ،درک چگونگی دسررتیابی به
ا هداف سررراز مانی در ف رررای آشررروب ناک وگسرررترش گفت مان م یان اع رررای سررراز مان
دانست).(Chermack, 2004
سناریوپردازی در آغاز برای کاربردهای حوزه کسب و کار در ساختار یک شرکت پدید آمد تا
اشررکال جدید فناوری تسررلیحاتی در اندیشررگاه رند را هدف تحقیق و پژوهش قرار دهد .هرمان
کان )9121( 9در اندیشررگاه رند ،پیش گام ابداع روشرری بود که آن را "تفکر آینده اکنون "7می
نامند .هدف این رویکرد درهمکرد تحلیلهای با جزئیات زیاد و قدرت تخیل و تولید گزارشهایی
بود که گویا مردم آنها را در آینده خواهند نگا شت .هنگامی که هالیوود به این نتیجه ر سید که
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عبارت نمایشنامه 9از رواج افتاده است و نام تازه " سناریو" را برگزید .کان نیز برای تکنیک خود
همین نام را برگزید .در میانه دهه ش صت سده بی ستم ،کان مو س سه هاد سون را بنیان گذا شت
که تخ صص آن در نگا شت دا ستانهایی درباره آینده بود تا توجه مردم را به "نااندی شیدنیها"7
جلب کند .بیشررتر آوازه کان به دلیل این باور او بود که میگفت بهترین راه پیشررگیری از جنگ
هستهای آن است که پیامدهای احتمالی آن را بررسی و یافتههای آن به شکلی گسترده منتشر
شود). (Kahn & Weiner, 1967
برنامهریزی بر پایه سناریو به خوبی در م سیر خود پیش میرفت .در سال  9112تد نیولند
اظهار داشت که تفکر در بازه شش سال آینده ،زمانی کافی برای مطالعه نیروهای اثربخش آینده
در صنعت نی ست) .(Wack, 1985aشل برنامهریزی برای سال  7555را آغاز کرد .موفقیت شل
درفرایند برنامهریزی برپایه سناریو شمار زیادی از سازمانهای دیگر را تشویق کرد تا اندیشیدن
به آینده با این شیوه متفاوت را آغاز کنند .از آنجا که شوک نفتی تاثیری ویرانگر بر دیدگاههای
آینده پایدار داشت تا سالهای پایانی دهه هفتاد اکثریت شرکتهای صد گانه فورچون 9یکی از
شرریوههای برنامهریزی بر پایه سررناریو را برگزیده و به کار بسررته بودند (Linneman & Klein,
) .1979; Ringland, 1998سرررناریوپردازی هنوز هم یک عرصررره کم و بیش نوپاسرررت که به
شکلهای متنوعی تو سعه یافته ا ست .تنوع اندی شه در حوزه سناریوپردازی نوعی سرمایه ا سته
زیرا به مجموعه متنوعی از تفاسرریر در برنامهریزی سررناریویی انجامیده اسررت .اما بهره گیری از
روشهای متنوع ایجاب میکند برای تعیین آنچه که اثربخش است و آنچه که نیست ،مطالعهای
دقیق و توام با احتیاط انجام گیرد ) .(Chermack, 2011از اینرو بنا بر آنچه بیان شد پژوهش
حا ضر بر آن ا ست که از ظرفیتها و پتان سیلهای روش سناریوپردازی به طور م شخص برای
مدیریت نوآوری ا ستفاده کند و روش سناریوپردازی را در را ستای ارتقا و بهبود فرایند مدیریت
نوآوری تو سعه دهد .در این م سیر از روش نظریه دادهبنیاد ا ستفاده شده ا ست که با ا ستفاده از
شررریوه های منظم گردآوری داده ها ،به تشرررخیص مقوله ها و برقراری رابطه میان این مقوله ها
تبیینی برای تو سعه روش شنا سی سناریوپردازی برای مدیریت نوآوری عر ضه شده ا ست .برای
دسررتیابی به این مهم ،شرررکتهای حوزه فناوری اطالعات به عنوان مطالعه موردی مدنظر قرار
گرفته است.
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مبانی نظری و پیشینههای پژوهش
تکامل درک مدیریت نوآوری

تکامل نوآوری با پیچیدگی باال مشخص میشود که نیازمند تفکر غیرطبیعی و در نتیجه پذیرش
اجتماعی است .از این رو اصطالح نوآوری شامل راهحلهای فناورانه ،اقتصادی ،سازمانی و اجتماعی
جدید است که لزوما در معنای اقتصادی با تاثیر مستقیم پولی قابل ارایه به بازار نیستند ،اما قابل
استفاده میباشند و مورد استفاده قرار میگیرند .بنابراین دانش و ایدهها ،اجزای ضروری اصطالح
نوآوری هستند.
بخش قابل قبولی از ادبیات مدیریت نوآوری ،فرآیند نوآوری را تا حدودی به صورت
رویکردهای از جمله انتشار نوآوری خطی (جدول شماره  )9توصیف میکنند .چنین نمایش
سادهای از فرآیندهای نوآوری در کارهای اولیه ) (Usher, 1954, 1955و همچنین در مقاالت اخیر
) (Kamal, 2008; Baregheh, Rowley and Sambrook, 2009یافت میشود این مدلهای ساده
در تعداد و شکل مراحل و گامهای فرآیند نوآوری متفاوت است .به طور کلی سه گام مهم را
میتوان مشخص کرد:
« ایده» (یا اختراع) «چیزی جدید» (محصول ،خدمات یا فرآیند (سازمانی یا فناورانه))ه
 توسعه (تولید« ،انجام») «چیزی جدید»ه
 تجارتیسازی (انتشار« ،فروش») "چیزی جدید".
جدول ( )1تکامل مدلهای نوآوری از منظر تاریخی منبو :اقتباس از )(Rothwell, 1992
مدل

نویسندگان ایدههای

نوآوری

اساسی

فرآیند خطی

فشار فناوری

-

دهه  9105و
اوخر دهه 9115

تحقیق و توسعه بر اساس خواست
مشتریان

کشش ( نیاز)
بازار

Myers and Marquis,
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Rothwell and
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Kline and
Rosenberg, 1986
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Chesbrough, 2003
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تمرکز بر شرایط فردی و چارچوب -
که به سمت نوآوران است-

نوآوری باز
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دوره

نسل
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ادبیات از نیمه دوم قرن بیستم توجه زیادی به فرآیندهای نوآوری مبتنی بر"نیاز به ایده
محوری" دارد .آشر فرآیند نوآوری را به عنوان درک نیاز ارضا نشده توصیف میکند ،و مراحل آن
را اقدام اولیه ،بینش ،بازنگری انتقادی و توسعه توصیف میکند ( .)Usher 1954, 1955نایت7
( ،)9112بیسنت و تید )7552( 9شناسایی نیازها برای نوآوری به عنوان مرحله اول که به دنبال
تولید نوآوری ،پذیرش نوآوری و استفاده از نوآوری در نظر میگیرند.
نسل نوآوری در سطح شرکت تا کنون عمدتا به عنوان یک فرآیند و عملکرد داخلی شرکت
در نظر گرفته شده است .چسبروگ )7559( 5تفکر غالب حال حاضر از نوآوری باز را معرفی کرد
که در آن استفاده به ترتیب از جریانهای هدفمند و خروجی دانش برای تسریو نوآوری داخلی
و گسترش بازارها برای استفاده خارجی از نوآوری برجسته شده است .فرض براین است که
شرکتها میتوانند و باید از ایدههای بیرونی همچون ایدههای داخلی و مسیرهای داخلی و خارجی
برای ورود به بازار استفاده کنند ،همانطورکه آنها به دنبال پیشرفت فناوری خود هستند
).(Chesbrough, 2006

از این رو یکی از فرمهای امیدوارکننده در همکاری در مدل نوآوری باز است .نوآوریها دیگر
"فقط" به عنوان یک فرایند دیده نمیشود ،بلکه شامل عملکردهای مختلف است .بجای اینکه،
این فرآیند با مشارکت تعدادی از نهادهای مختلف توضیح داده شده است ،در اینجا شرکتهای
همکار (از جمله تامینکنندگان) و مشتریان با شدتهای مختلف با هم در فازهای مختلف فعالیت
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کلی مشارکت میکنند ،امکانات عمومی تحقیق و توسعه و امکانات تحقیق و توسعه خارجی
(کسبوکار) تنها در مراحل خاصی از روند نوآوری وجود دارند .در جریان توسعه فناوریهای
جدید ،شرکتها به طور فزایندهای به دانش خارجی و فناوری خارجی وابسته میشوند ،این دانش
و فناوری میتواند به صورت عمومی در دسترس باشد یا در مالکیت شرکتهای دیگر ،افراد یا
موسسات تحقیقاتی خصوصی باشد .عالوه بر این ،دانش خارجی و فناوریهای بیرونی نیز در
قالبهای کدگذاریشده یا شخصی و به صورت منتشر شده یا نامعلوم در دسترس هستند.
ارائهدهندگان خدمات تحقیق و توسعه و مؤسسات تحقیقاتی دولتی و خصوصی و به طور فزاینده
موسسات آموزش عالی برای ایجاد ،توسعه و انتشار اطالعات موجود در "مخازن دانش و فناوری"
در دسترس عموم مشارکت میکنند .نقش دانشگاهها به عنوان کارفرما و محققین بسیار متخصص،
مخصوصا برای تحقیق و توسعه ،نیازمند بررسی بیشتر است .این موسسات همچنین ارائهدهنده
شریک و یا ارائهدهنده خدمات برای فعالیتهای مرتبط با نوآوریهای خارجی (به ویژه فعالیتهای
تحقیق و توسعه)( ،شرکتی که ارایهدهنده برای فعالیتهای تحقیق و توسعه داخلی شرکت
میباشد)  -به عنوان بخشی از فرآیند نوآوری  -در دانش شرکت و فناوریهای موجود برای اجرای
فعالیتهای نوآوری در داخل مورد نیاز هستند ،بلکه یک پیش شرط برای استفاده از منابو خارجی
برای نوآوری ،میباشند).(Gokhberg, Kuznetsova and Roud, 2012
سناریوپردازی به مثابه روشی نوین در برنامهریزی

برنامهریزی برپایه سناریو ابزاری است که در چارچوب آن بتوان در رویکرد تصمیمگیران در قبال
محیط ،تغییراتی ایجاد کرد .در سال  9112تد نیولند اظهار داشت که تفکر در بازه شش سال
آینده ،زمانی کافی برای مطالعه نیروهای اثزبخش آینده در صنعت نیست ) .(Wack, 1985aشل
برنامهریزی برای سال  7555را آغاز کرد .پی یر واک ،ناپیر کالینز و برخی دیگر به تدنیولند
پیوستند .وقتی که نبرد یوم کیپور 9در سال  9129آغاز شد و بهای نفت تا شش برابر افزایش
یافت ،شل به خوبی آماده بود .توانایی شل برای اقدام سریو به عنوان دلیل اصلی پیش گامی
بلندمدت این شرکت در صنعت نفت و موجب اعتبار آن شد.
به باور کالینر )9111( 7زمان آن رسیده بود که مدیران دریابند پاسخهای آینده را ندارند .در
این دوران پورتر ( )9180هدایتگر دیدگاه "بازگشت به اصول پایه "9بود و به شرکتها پیشنهاد
1

. Yom Kippur
. Kleiner
3
. Back to the basics
2
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میکرد که از نیروهای بیرونی به عنوان مبنایی برای برنامهریزی استفاده کنند .در این دوره که
عصر ارزیابی چگونگی اجرای برنامهریزی بود بسیاری از شرکتهای مشاور توسعه
روششناسیهای برنامهریزی بر پایه سناریو را آغاز کردند .هاس 9و هونتون )9182( 7سه دیدگاه
درباره زمان را توصیف کردند .9 :منطق مشهودی 9که به کوشش پی یر واک مطرح شده  .7تحلیل
تاثیر بر روند ،5یعنی رویکرد دلخواه گروه آیندهها و  .9تحلیل برگذر 0که باتل 1آن را به کار
میگرفت .داچ شل در دو رویداد نفتی دیگر در سالهای دهه هشتاد موفقیتهای خود را در حوزه
برنامهریزی بر پایه سناریو را ادامه داد و رفته رفته دیگر شرکتها به شکلی محتاطانه کاربست
سناریو در برنامهریزی را آغاز کردند .در برخی موارد برنامهریزی بر پایه سناریو در مقیاس ملی به
کار گرفته شد و روشهایی سناریویی در همگراسازی گروههای مختلف با یکدیگر موفقیتآمیز
ارزیابی شد (Kahn, 1992ه  .(Van der Heijden, 1996افزون بر این سناریوها به عنوان ابزار
ساختار بخشی اجتماعی و تبادل نظر به کار گرفته می شد ). (Van der Heijden, 2005
برنامهریزی سناریو میتواند به عنوان یک تمرین حسی در نظر گرفته شود که در طی آن مدلهای
ذهنی به چالش کشیده می شوند زیرا سناریوهای آینده از اطالعات فازی و پیچیده ساخته
میشوند و میتواند شامل یادگیری از گذشته و بررسی عدمقطعیتهای اساسی در مورد آینده
باورپذیر باشند (سلیمانی و دیگران.)9911 ،
سناریوپردازی و مدیریت نوآوری

سناریوپردازی ریشه در شناسایی آیندههای ممکن دارد .ون در هیدن )9111( 2توضیح میدهد
که چگونه سناریوها در توجه به بحث گسترده در مورد مسائل راهبردی در تیمهای مدیریت ارشد
کمک میکنند .مویر ،)9111( 8پرات ،)9111( 1رینگلند )9112( 95در حال حاضر نمونههای
سناریوپردازی را در هواپیمایی بریتانیا ،نورندا ،99یونایتد دیستلر 97و آیسیال/فوجیتسو 99ارائه
1

. Huss
. Honton
3
. Intuitive logic
4
. Trend-impact analysis
5
. Cross-impact analysis
6
. Battele
7
. Van Der Heijden
8
. Moyer
9
. Pratt
10
. Ringland
11
. Noranda
12
. United Distillers
13
. ICL/Fujitsu
2
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میدهند .نمونههایی از سناریوپردازی برای نوآوریهای فناورانه توسط آهن و
( )7557و اوایسیدی )7555( 7شرح داده شده است .در ادامه ماهیت سناریوپردازی و کاربرد
آن در مدیریت نوآوری به صورت خالصه در ادامه آورده شده است:
 تجزیه و تحلیل دیدگاه های متعدد و چشم اندازهای مختلف درباره آینده (واک 9180 ،ای)
 ترکیبی از تحقیقات سنتی با نظر و ق اوت متخصص )(Schwartz, 1996
 یادگیری سازمانی و تفکر سیستمی )(Senge, 2006
 رویکرد جامو و باز برای درک رقابت و سپس محیط کسب وکار )(Fahey, 1999
 در نظر گرفتن ذینفعان متعدد و منافو آنها )(Van der Heijden, 1996
 رویکردهای انتقادی و خالقانه به تفکر استراتژیک )(Schoemaker, 1995
 و استفاده از داستانسرایی و گفتگو استراتژیک )(Van der Heijden, 1996; 2005
شومیکر )9110( 9تحقیق در مورد عمل و مزایای سناریوپردازی در مطالعات موردی را
توصیف میکند .او دریافت که سناریوها به مدیران کمک میکنند تا از اشتباهات معمول و تصادفی
تصمیمگیری ،از قبیل اعتماد به نفس بیش ازحد در اعتبار دادهها ،پیشبینی کم و بیش از
عدمقطعیت جلوگیری کنند .فیلپس 5و همکاران ( )7559تأثیر سناریوپردازی بر عملکرد شرکت
را مورد بررسی قرار داد و در بررسی نمونهای از شرکتهای صنعت آب و برق و مشاوره فناوری
اطالعات انگلیس کشف کرد عملکرد مالی بهبود یافته بود .بازمن و واتکینس )7555( 0بیان
میکنند که سناریوها میتوانند در آمادگی برای به چیزی که به عنوان «شگفتیهای قابل
پیشبینی» کمک کنند .شومیکر و مودت )7555( 1پیشنهاد میکنند که سناریوها مخصوصا برای
تحلیل نوآوری مخرب مناسب هستند .استراوس و رادرون )7555( 2مزایای سناریوپردازی در
مدیریت فناوری را همانند آنچه در ادامه آورده میشود یافتهاند:
 ارتقاء چشمانداز بهبودیافته ،انعطافپذیری و پویشمحیطی
 تشویق یادگیری
 ابزاری برای آزمون فرضیات

1

. Ahn and Skudlark
. OECD
3
. Schoemaker
4
. Phelps
5
. Bazerman and Watkins
6
. Mavadatt
7
. Strauss and Radnor
2
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 تجزیه و تحلیل و معالجه پیشرفته شرکت و محیط آن
هرچند سناریوپردازی دارای نقاط مثبت و پررنگی در فرایند برنامهریزی است اما در این
میان نقاط ضعفی هم دارد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 نیاز به همکاری مدیران پرمشغله که ممکن است موضوع پرسوجو مورد بیربط دانسته
و مورد توجه قرار ندهند
 تمرکز بیش از حد کم بر بستر تصمیمگیری
 وابستگی بیش از حد به دادههای نرم
 زمان و منابو مورد نیاز برای تحقیق و تجزیه و تحلیل).(Drew, 2006
سناریوها میتوانند برای تکمیل روشهای سنتی برنامهریزی راهبردی و در ترکیب با
روشهایی مانند برنامهریزی مبتنی بر کشف استفاده شوند .کارگاههای آموزشی برای بحث در
مورد چالشهای سناریو ،وسیلهای برای جذب انواع مختلف ذینفعان و نظرات متخصصان ،و
همچنین تشویق یادگیری سازمانی مورد استفاده قرار میگیرند .سناریوها میتوانند به
تصمیمگیریهای نوآورانه ،فناورانه و برنامهریزی پروژه کمک کنند.
اضافهکردن خالقیت به فرایند مدیریت نوآوری با استفاده از روش سناریوپردازی
برنامهریزی راهبردی اغلب به علت عدم خالقیت و نوآوری در معرض انتقاد است (Mintzberg,

 1994).رویکرد سناریو ،ابزاری برای معرفی خالقیت در فرایند برنامهریزی است .فرایند خلق
سناریوها ،ترکیبی از هنر و علم است که نیازمند ارتباطات خوب و مهارتهای داستانسرایی است.
در مراحل مختلف فرایند سناریوپردازی ،تیمها برای همکاری در تجزیه و تحلیل و بحث مشارکت
میکنند .رویکردهای خالقانه برای چنین کار تیمی می تواند این روند را پررنگتر و جذابتر
کند.
شرکتهای نوآور و دارای فناوریهای پیشرفته به ویژه برای فرهنگهای غیرمتعارف ،غیر
رسمی و عدمتحمل بوروکراسی شناخته میشوند .ابزارهایی که برای ایجاد عالقه و انرژی در چنین
محیطهایی مفید هستند عبارتند از :بازیها و آزمونها ،نمایشهای چندرسانهای ،رایگیری
گروهی و نرمافزار تصمیمگیری و ذهنانگیزیهای عمیق ( .)Kelley, 2001رویکردهای گسترده
به فرایندهای گروهی که میتوانند رویکرد مثبت و در عین حال بحرانی را برای تفکر سناریویی
معرفی کنند ،شامل پرسوجوهای محترمانه ،جستجوهای دیالکتیکی و حمایت از شیطان
) (Ketchen et al. 2004و بداههپردازی ) (Moss Kanter, 2002میشوند.
از تعاریف ارایه شده برای سناریوپردازی مشخص است که بیش از نیمی از توصیفهای موجود
از سناریو مربوط به سال  9112به این سو است .این موج فعالیتهای انتشاراتی درباره
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سناریوپردازی ،گویای افزایش کاربردی این ابزار راهبردی است .نکته جالب توجه آن است که
نخستین توصیف موجود از آن در سال  9180مطرح شد .اما این فرآیند در عمل از دهه شصت
سده بیستم به کار گرفته می شد .افزایش متون آکادمیک تازه درباره سناریوپردازی نشان از آن
دارد که این فرایند به کمک متخصصانی درحال توسعه و تکامل است که نگران هستند مبادا
سناریوپردازی دستخوش همان نارساییها و انتقادهایی شود که در فرایندهای عمومی برنامهریزی
راهبردی عمومی رخ داره بود). (Fahey, L., & Randall, 1998; Mintzberg, 1994
با توجه به بحثهای صورت گرفته پیرامون سناریوپردازی (برنامهریزی سناریویی) و مدیریت
نوآوری ،دستاوردهای مطرح شده را میتوان با هم ترکیب و به چهار گروه اصلی تبدیل کرد که
عبارتند از :
 تغییر فکر
 روایت ها یا داستانهایی آگاهی بخش درباره آیندههای ممکن یا باورپذیر
 بهبود تصمیمگیری درباره آینده
 افزایش و ارتقای یادگیری و تخیل انسانی و سازمانی (جمعی).
روششناسی پژوهش
در این پژوهش با استفاده از شیوههای منظم گردآوری دادهها ،به تشخیص مقولهها و برقراری رابطه
میان این مقولهها با روش نظریه دادهبنیاد پرداخته شده است و تبیینی برای توسعه روششناسی
سناریوپردازی برای مدیریت نوآوری عرضه شده است .پژوهش حاضر ،نظریه دادهبنیاد را به عنوان
رویکردی کالسیک (جیتیام کالسیک) به کار گرفته است که گلیسر آن را مطرح کردند .در واقو این
نسخه نظریه دادهبنیاد ،به واکاوی یک پدیده واقعی میپردازد تا نظریهای برآمده و برآیش شده از آن
را ارایه دهد که در رویکردهای تفسیری ،طبقهبندی میشود و بهترین اثربخشی آن در مواقعی است
که پدیده مورد مطالعه ،نیاز به فهم بهتر داشته باشد و نظریههای کمی در تبیین روابط بین سازههای
آن وجود داشته باشد .روش پژوهش نظریه دادهبنیاد کالسیک بر استفاده از مراحل تحلیل دادهها از
طریق کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تاکید دارد.
در مرحله اصلی پژوهش حاضر از ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته و نیز مشاهده اسناد،
مدارک و مستندات استفاده میشود .فرایند مصاحبه با  90نفر از متخصصان کلیدی در حوزه
آیندهنگاری ،مدیریت نوآوری ،مدیریت راهبردی و کارآفرینی در شرکتهای حوزه فناوری اطالعات
صورت گرفته است .نمونهگیری در این روش به صورت هدفمند است و مصاحبهشوندگان بر اساس
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اهداف پژوهش انتخاب میشوند .متخصصان مصاحبهشونده تجربه پروژه سناریوپردازی را داشتند و
دانش و تجربه مدنظر پژوهش را دارا میباشند .الزم به ذکر است که نمونهگیری و مصاحبه تا زمانی
ادامه پیدا کرد که فرایند تجزیه و تحلیل و اکتشاف به اشباع نظری برسد تا ساختار درونی ارزشها،
نگرشها و تجارب ایشان که با موضوع پژوهش ارتباط داشته باشد ،به طور کامل بررسی شود و
معنابخشی الزم صورت گیرد(استراوس ،انسلمه کربین ،جولیت.)9915 ،

نمودار ( )1مراحل و فعالیتهای انجام پژوهش

گردآوری و تحلیل دادهها برای اشباع مقولهها در روش نظریه دادهبنیاد به صورت تکرارشونده و
زیگزاگی است ،به این معنا که دادههایی که در هر مرحله جموآوری میشود بالفاصله مورد تحلیل
قرار میگیرد و پژوهشگر منتظر تکمیل تمام مراحل جموآوری داده نخواهد بود .از دادههای بدست
آمده در مراحل بعدی جموآوری اطالعات به صورت بازخور در تحلیل و اصالح فرایند استفاده میشود
(داناییفر و دیگران .)9919 ،در این پژوهش نیز برنامه جموآوری دادهها و اطالعات مورد نیاز بر اساس
همین راهبرد تدوین شده است .اعتباربخشی مدل در پژوهش حاضر با دو راهکار صورت پذیرفت.
بخش اول آنکه بخشی از دادههای مستخرج از مشاهده اسناد و مدارک احصا گردید و به عنوان
دادههای کنترلی مورد استفاده قرار گرفت .در بخش دوم اعتباربخشی ،مدل منبعث از پژوهش به
برخی از متخصصان کلیدی که در اثنای پژوهش انتخاب شده بودند ،ارایه گردید و نقطه نظرات ایشان
در مدل ارایه شده ،اعمال شد.
تجزیه و تحلیل دادهها
دادههای حاصررل از مصرراحبهها ،مشرراهدات و بررسرری اسررناد و مدارک در حوزه پژوهش حاضررر
تجمیو شد .با طبقهبندی فنی گزارههای مقولهای در قالب سه مرحله کدگذاری ،مقدمات روایت
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نظریه شکوفا شد .در مرحله کدگذاری باز ،برا ساس فهم و با تکیه بر ا صول کدگذاری پژوهش
دادهبنیاد ،نامگذاری هر یک از کدها انجام شرررده اسرررت .این نامگذاری در روش پژوهش نظریه
دادهبنیاد نقش مهمی دارد که میبایست عالوه بر برخورداری از دقت مناسب ،به خوبی ،خالقانه
با شد تا مقدمات تدوین نظریه را فراهم آورد .در مرحله دوم و سوم از مراحل سهگانه کدگذاری
دادهبنیاد ،کدگذاری محوری و انتخابی انجام می شود که در جدولهای ذیل ارایه شده است .در
این میان گزارههای مقولهای که در مرحله اول شرررناسرررایی شررردهاند براسررراس رویکرد علمی
کدگذاری محوری د ستهبندی شدهاند .که حا صل آن مقولههای پژوهش ه ستند .با د ستهبندی
موضوعی و نامگذاری کدهای حاصل ،دسته-مقولهها به دست آمدهاند که با شناسایی و تجمیو
همه آنها در قالب یک ب سته مدلی ،زیر ساخت نظری منا سب برای ا ستح صال چارچوب نهایی
پژوهش حا صل میآید .این فرایند برای بخشهای مختلف که در ادامه آمده ا ست ،مورد اهتمام
بوده است.
شکلدهی به قلمروبندی برنامهریزی

آماده سازی پروژه سناریو نیازمند توجه دقیق به ت صمیمگیران ،رهبران و ذینفعان پروژه ا ست.
شنیدن سخنان کسانی که دلیل ناامیدی و هیجان خود را بیان میکنند ،به ایجاد درک اولیهای
از وضرررعیت موجود کمک خواهد کرد .شررراید پرسرررشهای تکمیلی از این افراد کلیدی بتواند
اطالعات ارزشمند بیشتری از جمله تنگناها ،سوگیریها ،ادراکات ذهنی نادرست و برداشتهای
کلی از دسررتاوردهای مورد انتظار را آشررکار سررازد .پنج مقوله زیر باید در ابتدای پروژه سررناریو
مستندسازی شود:
 )9منظور اصلی و پرسش )7 ،قلمرو افق برآوردشده )9 ،کارگروه سناریو و نقش تعیینشده برای
هر ع ررو گروه )5 ،دسررتاوردهای کلی مورد انتظار و  )0سررنجههایی برای ارزیابی پیشرررفت یا
موفقیت دسرررتاوردهای مورد انتظار پروژه سرررناریو ) .(Chermack, 2011در ادامه کدگذاری
شکلدهی به قلمرو برنامهریزی براساس گزاره های منتخب ارایه میشود.
جدول ( )2کدگذاری شکلدهی به قلمروبندی برنامهریزی براساس گزارههای منتخب
ردیف

کدگذاری باز
تعریف اهداف پروژه برای تبیین حیطه پروژه

9
7

تعیین وظایف و قلمروبندی محصول/خدمات

9

شرکت افراد مناسب در فرآیند سناریوپردازی

کدگذاری محوری
تعریف قلمرو برآوردشررررده و
چارچوب زمانی

کدگذاری
انتخابی

توسعه روش شناسی برنامه ریزی مبتنی بر سناریو...
ردیف

10

کدگذاری باز

کدگذاری محوری

5

شررررکت افرادی موثر از هر بخش اصرررلی و افراد با
سطح دانش باال در شرکت و تعیین وظایف آنها

تشرررک یل کارگروه سررر ناریو و
تعیین نقشها

0

اسرررتفاده از نیروهای جوان و گسرررترش ف رررای
مشارکت

گسرررتردهکردن زاویه دید برای
ز یر ن ظر داشرررر تن ا تفرراقررات
متغیرهررای گونرراگون موثر بر
کسب وکار

1

همفکری با همکاران در شکلگیری چشمانداز

کدگذاری
انتخابی

شکککلدهی به
ق ل مرو ب ندی
برنامهریزی

در روش تو سعه یافته سناریو تاکید بر "م شارکت افراد موثر ،جوان و خالق" ا ست .در این
گام برای تقویت فرایند مدیریت نوآوری ت شکیل کارگروه سناریو وتعیین نقش با م شارکت افراد
موثر از هر بخش اصلی و افراد با سطح دانش باال اتفاق میافتد .قلمروبندی فرایند سناریوپردازی
نقش مهمی در تعیین محدودیتهای مدیریت نوآوری دارد.
شنا سایی وتحلیل مو ضوعات راهبردی نوآوری و نیروهای پی شران با در نظر گرفتن الگوهای
شکلدهنده آنها

برنامهریز سناریویی بودن به معنای وقوف و آگاهی از فیلترهای ادراکی و اصالح پیوسته آن برای
کسررب اطالعات بیشررتر درباره جهان پیرامونی ،بدون احسرراس درماندگی اسررت (Schwartz,
) .1996راههای فراوانی برای گردآوری و تحلیل دادهها وجود دارد که میتوان از تحلیل ا ستیپ،
تحلیل سوات و کالههای تفکر خالق دِ بونو 9برای ساختاردهی و تحلیل اطالعات محیط بیرونی
و مصاحبه با ذینفعان کلیدی ،پرسشنامه ،مشاهدات و دادههای شرکت و همچنین نظریه کسب
و کار دراکر )9118( 7و ا یده کسرررب و کار و ندر ه یدن ( )7550 ،9111برای محیط درونی
استفاده کرد .در ادامه کدگذاری زمینههای اثرگذار بر شکلدهی به شناسایی وتحلیل موضوعات
راهبردی نوآوری و نیروهای پیشرررران با در نظر گرفتن الگوهای شرررکلدهنده آنها براسررراس
گزارههای منتخب ارایه میشود.
جدول ( )3کدگذاری شکلدهی به شناسایی وتحلیل موضوعات راهبردی نوآوری و نیروهای پیشران
با در نظر گرفتن الگوهای شکلدهنده آنها براساس گزارههای منتخب
ردیف
2

کدگذاری باز

کدگذاری محوری

رصرررد نوآوری جهت تحلیل اسرررتراتژی و به منظور
تعیین توجیه عقالنی و روابط علت و معلولی و تحلیل
هزینه فرصت

پویش فرصرررت ها وتهدید های
نوآوریها در بازار

کدگذاری
انتخابی

1

. De Bonono's thinking hats
. Drucker

2
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ردیف
8
1

کدگذاری باز

کدگذاری محوری

کدگذاری
انتخابی

پویش نوآوریها برای ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت
رصد پتنتها و استارت آپها

 95دقت به تغییرات کوچک و فناوریهای جالب
 99بررسی مسیر بهبود فناوریها
 97اسرررت فاده از تجر به ها و آموخ ته های کارآفری نان و
شرکتها
 99ارزیابی تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی و سرریاسرری و
بخصوک فناورانه
 95اولویت بندی عوامل شرررکل دهنده آینده براسررراس
اولویت زمانی و شدت تاثیر بر محیط و جریان اصلی
 90گرفتن تصرررمی مات بهتر نسررر بت به رق با مبتنی بر
اطالعات
 91گردآوری اطالعات با سبکهای مختلف

پویش مداوم برای شرررناسرررایی
عالئم تغییر و موضوعات جالب
مطررا لعرره موردی داسرررترران
سررراییهای نوآوریهای مختلف
برای تسهیل درکی عمیقتر
رت بهب ندی نیرو های پیشرررران
برپایه میزان تاثیر آنها

شکک ناسکککایی
وتککحککلککیککل
موضکککو عات
راهکککبکککردی
نوآوری
و نککیککروهککای
پیشککران با در
ن ظر گر ف تن

بهرهگیری از منررابو اطالعرراتی
مختلف و نظرات متخصرررصررران
برای پر ه یز از نقرراط کور
وسوگیریها

الککگککوهککای
شکک کلده نده
آنها

این گام به طور ویژه بر مدیریت نوآوری تمرکز دارد" .رصرررد پتنت ها و اسرررتارت آپ ها و
نوآوریهای مختلف و تمرکز بر عوامل شکل دهنده آینده" برا ساس اولویت زمانی و شدت تاثیر
بر محیط نقش بسررزایی در فرایند مدیریت نوآوری دارد .از طرف دیگر با اسررتفاده از "تجربهها و
آموخته های کارآفرینان و شررررکت ها" و "گردآوری اطالعات با سررربک های مختلف" الگوهای
شکلدهنده موضوعات راهبردی نوآوری را مشخص میکند.
کشف عدمقطعیتها و کاهش آنها

عدمقطعیت های کلیدی رابطهای تنگاتنگ با عناصرررر پیشمعین دارند .عناصرررر پیشمعین،
عناصری پیشبینیپذیر هستند که به زنجیره خاصی از رویدادها وابسته نیستند .عدمقطعیتهای
کلیدی از راه کاوش و پر سش مفرو ضات درباره عنا صر پیشمعین ،پیدا می شوند (Schwartz,
) .1996برای مرتبسررازی عناصررر پیشمعین توجه بسرریار زیادی الزم اسررت ،زیرا حقیقتی که
نامنظم و ناقص م شاهده شده با شد ،خطرناکتر از سل سله ناق صی از ا ستداللها ا ست (Wack,
) .1985aب سیاری از خطاهای ق اوت که در پروژههای سناریوپردازی م شاهده می شود به دلیل
آمیختگی عناصررر پیشمعین و عدمقطعیتهای کلیدی رخ میدهد .در ادامه کدگذاری کشررف
عدمقطعیتها و کاهش آنها براساس گزاره های منتخب ارایه میشود.
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جدول ( )4کدگذاری کشف عدمقطعیتها و کاهش آنها براساس گزارههای منتخب
ردیف

کدگذاری باز

92

در نظر گرفتن متغیرهای موثر و دسرررتهبندی آنها
در تصمیمگیریها

98

ناشناخته نماندن عوامل قابل اندازهگیری مثل هزینه
و زمان و اولویتبندی عوامل پیچیدهتر

91

اولویتبندی عوامل برهم زننده تعادل کنونی

75

رسررر یدن به یک هم آرایی و هم نظری در مورد
ناشناختهها و عدمقطعیتهای آینده

کدگذاری محوری

دستهبندی ناشناختهها در قالب
تعدادی از عوامل مرتبط

کدگذاری
انتخابی

کشککککککککف
عدمقطعیت ها و

طبقررهبنرردی و اولویررتبنرردی
عدمقطعیتها برا ساس ماهیت،
زمانبندی ،و تاثیرات بالقوه

کاهش آنها

ف ررای مدیریت نوآوری سررطح باالی عدم قطعیت را به همراه دارد ،کشررف عدمقطعیتها و
کاهش عدمقطعیت گام مهمی در فرایند سناریوپردازی ا ست که در روش تو سعه یافته اهمیت
خاصی دارد .در روش مدنظر با "اولویتبندی عوامل برهم زننده تعادل کنونی" و رسیدن به یک
هم آرایی و هم نظری در مورد نا شناختهها حا صل می شود .تالش بر این ا ست که عوامل قابل
اندازهگیری مثل هزینه و زمان ناشناخته نماندن و عوامل پیچیدهتر اولویتبندی شود.
چارچوببندی و توسعه سناریوها در جهت کشف چگونگی توسعه نوآوری

منطق سناریوها چارچوبهای کلی یا طرحوارههایی داستانی برای سناریوها هستند .همچنین به
سناریوهای آغازین معروف ه ستند) .(Van der Merwe, 2005این منطق سناریویی میبای ستی
باورپذیر ،چالشبرانگیز و متنا سب با شند .باورپذیری سناریوها به معنای آن ا ست که سناریوها
باید به شکل بالقوه از دادهها و حقایق سرچ شمه گرفته با شند و دیدگاه قابل قبولی از آینده را
بیان کنند .مفهوم چالش برانگیزی سناریوها به مفهوم آن ا ست که سناریوها میتوانند رویدادها
و واقعیات را به گونهای با هم ترکیب کنند که مدلهای ذهنی کنونی به چالش کشرریده شرروند.
متناسب بودن به این معنی است که آنها با موضوعات کلیدی که در جریان پروژه بیان شدهاند،
پیوند برقرار ساخته و دغدغههای واقعی مدیران را مطرح سازند ).(Chermack, 2011
در این میان ،مباحثی درباره تعداد سناریوهایی که باید توسعه داده شود ،وجود دارد .در یک
رویکرد ،هرگز شررمار سررناریوها بیشررتر از چهار سررناریو نخواهد بود و برخی رویکردها پیشررنهاد
کرده اند که عدد بهینه ،یک سناریوی وضعیت کنونی و دو سناریوی بدیل واقعی است (Wack,
) .1984همچنین عناوین سررناریوها مقولهای حیاتی اسررت .پژوهشهای اخیر درباره مغز نشرران
میدهد که انسررانها چیزهایی را آسررانتر به خاطر میآورند که تصررویری مرتبط با آن در ذهن
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نقش ب سته با شد که آن ایده ممکن ا ست به شکلی با تجربه گذ شته مرتبط با شد (Dispenza,

) .2007در ادامه کدگذاری چارچوببندی و تو سعه سناریوها در جهت ک شف چگونگی تو سعه
نوآوری براساس گزاره های منتخب ارایه میشود.
جدول ( )5کدگذاری چارچوببندی و توسعه سناریوها در جهت کشف چگونگی توسعه نوآوری
براساس گزارههای منتخب
ردیف

کدگذاری باز

79

رسیدن به چارچوبی مورد پذیرش همه
دستاندرکاران

77

ارایه همه سناریوها ممکن قابل پرورش قابل
رخداد احتمالی و عقالنی

79

شامل شدن سناریوها به همه جنبه های موثر
بر شرکت

75

لزوم توجه به مسیر بقا و پیشرفت شرکت در
سناریوهای مختلف

70

تمرکز بر مسیرهای آینده قابل تامل با وجود
پیچیدگیهای محیط فناوری اطالعات و
محدودیتهای زمان و منابو

71

میسربودن دنبال کردن سناریوها توسط عوامل
شرکت

72

یکپارچگی در سراسر تفکرات متفاوت و
خواستههای متفاوت بخشهای مختلف شرکت

78

دستیابی به ادبیات و زبان مشترک پیرامون
آیندههای مختلف در فرآیند نوآوری

71

بازآفرینی درکی متفاوت از فرآیند نوآوری در
تمام بخشها

95

تغییر الزامات متفاوت در فرآیند شناخت ذهنی
در توسعه دهندگان شرکت

کدگذاری محوری

کدگذاری
انتخابی

توسعه چارچوب و منطقدهی
سناریوها برای ارائه طیفی از
سناریوها
توسعه و ارایه انواع سناریوها با
تاثیرات قابل توجه و
پوششدهنده طیفی از الزامات
شرکت
چارچوببندی و
دقت در تعداد سناریوها به
جهت محدودیتهای شناختی
و منابو و زمان

توسعه سناریوها
در جهت کشف
چگونگی توسعه
نوآوری

توسعه مدل ذهنی مشترک و
خلق زبانی مشترک

ایجاد تغییر ادراک ذهنی
(درک مجدد در فرایند
نوآوری)

"تو سعه چارچوب و منطقدهی سناریوها" برای ارایه انواع سناریوها با تاثیرات قابل توجه و
پو ششدهنده طیفی از الزامات شرکت و همچنین "تو سعه مدل ذهنی م شترک و خلق زبانی
مشترک" و " ایجاد تغییر ادراک ذهنی" در جهت کشف چگونگی توسعه نوآوری ،گامی دیگر از
روش توسعه یافته سناریوپردازی است.

11
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باورپذیری ،محتملبودن و مقاومبودن سناریوها

همانطور که پیشتر گفته شررد ،سررناریوها باید متناسررب ،چالشبرانگیز و باورپذیر باشررند تا
ابزار های سرررودم ندی برای مدیران باشررر ند ;(Van der Merwe, 2005; Kahn, 1992
) .Schwartz, 1996; Van der Heijden, 2005گنجاندن داده های حاصرررل از مصررراحبه در
سناریوها و درگیر ساختن مدیران در فرایند نگارش سناریو از جمله راهبردهای ایجاد تناسب در
سناریوها ست ) .(Chermack, 2011از طرفی ،سناریوها باید تفکر را در درون سازمان گ سترش
دهند ) .(Wack, 1985bاین گفته یعنی سررناریوها باید متغیرها را به شرریوهای غافلگیرکننده
معرفی و سررازماندهی کنند و مفروضررات مدیران را به چالش بکشررند .از سرروی دیگر ،یکی از
هنرهای شگرف سناریوپردازی انتقال موضوعات باورناپذیر با قلمرو باورپذیرها است.
سررناریوها موقعیتهای متفاوت آینده را مطرح میسررازند که در چارچوب آن میبایسررتی
راهبردها ،مدلهای کسررب و کار یا دیگر تصررمیمها سررازگار شرروند .در این بین تونل باد برای
آزمودن پاربرجایی تصررمیمها و نشرران دادن فرصررتها و مخاطرات بهکار میرود .(Chermack,
) 2011سودمندی تونل باد و همچنین فرایند غوطهوری در سناریوها آن است که مدیران درگیر،
با ورود به دنیاهای گوناگونی که در سناریوها توصیف شده است ،پیوسته فرضیات خود را اصالح
و تعدیل میکنند .در فرایند غوطهوری ،مشارکتکنندگان ،افکار خود درباره فر صتها ،تهدیدها،
اقدامات و نیز راهبردهای ممکن برای هر سناریو را توسعه میدهند .هدف این فرایند ،توسعه هر
چه بیتر ایدهها و راهکارها درباره چگونگی ادامه مسیر از سوی سازمان است و مشارکتکنندگان
تشویق می شوند از راه تفکر گسترده ،طیف وسیعی از اقدامات ممکن برای تصمیمگران را تعیین
کنند ) .(Wilson, 2000در ادامه کدگذاری باورپذیری ،محتملبودن و مقاومبودن سرررناریوها
براساس گزاره های منتخب ارایه میشود.
جدول ( )6کدگذاری باورپذیری ،محتملبودن و مقاومبودن سناریوها براساس گزارههای منتخب
ردیف

کدگذاری باز

99

هدایت سناریوهای آینده به یک مسیر قابل سنجش

97

اسرررتفاده از ابزارها و روشرررهای اعتبار سرررنجی و
نظرسررنجی از خبرگان با پیچیده شرردن آیندههای
پیشرو در سناریوها

99

برگزاری جل سات برر سی سناریوها در فرایند تونل
باد

95

تشررکیل جلسررات غوطهوری در سررناریوها در تیم
سناریوپردازی و همچنین ذینفعان

کدگذاری محوری
بررسررری محتملبودن روندها و
رویدادهای منتخب در بازه زمانی
مدنظر در هر سناریو
اسرررت فاده از تو نل باد ،فرای ند
غوطررهوری در سرررنرراریوهررا و
ابزارهای دیگر برای باورپذیری و
مقاومسازی سناریوها

کدگذاری
انتخابی

باور پذ یری،
محتملبودن و
م قاوم بودن
سناریوها

آینده پژوهی دفاعی ،سال پنجم ،شماره  ،91زمستان 9911

25

ردیف

کدگذاری باز

90

برگزاری جشن ،سمینار و کارگاه عمومی برای ارایه
و فراگیر کردن سناریوها

91

طراحی کار گاه های ویژه در راسررر تای عینی و
کاربسررتی کردن سررناریوها برای ذینفعان کلیدی
پروژه نوآوری

کدگذاری محوری

کدگذاری
انتخابی

برگزاری کارگاهها و سمینارهای
مختلف برای کاربست سناریو

با پیچیده شدن آیندههای پیشرو در سناریوها ،استفاده از ابزارها و روشهای اعتبار سنجی و
نظرسررنجی از خبرگان را برای بررسرری محتملبودن روندها و رویدادهای منتخب در بازه زمانی
مدنظر در هر سناریو را الزام میبخشد .برای مقاومسازی سناریوها از "تونل باد ،فرایند غوطهوری
در سناریوها" ا ستفاده می شود ،همچنین برگزاری ج شن ،سمینار و کارگاه عمومی برای ارایه و
فراگیر کردن سناریوها و طراحی کارگاههای ویژه در را ستای عینی و کارب ستی کردن سناریوها
برای ذینفعان کلیدی پروژه نوآوری تاثیر زیادی بر باورپذیری و مقاومبودن سناریوها در ف ای
مدیریت نوآوری دارد.
انتخاب نشانگرهای راهبردی و برنامهریزی گزینهها

نشررانگرها 9یا همان هشرردارهها همان رویدادها در یک سررناریوی مفروض هسررتند که میتوانند
نشان دهند که داستان آن سناریو در حال تحقق است .به عبارتی آنها مقولههایی هستند برای
توجه به اینکه ممکن اسررت آینده رفتهرفته همانگونه روی دهد که در یکی از سررناریوها شرررح
داده شده است ) .(Chermack, 2011در این بین در طی فرایند خلق سناریوها ،الزم است صرف
مرور هر سررناریو ،رویدادهایی که میتوان آنها را آغازگر و برانگیزاننده گرایشهای شرردیدتر و
اتفاقات خاک برای تغییر در نظر گرفت ،شناسایی شوند .صرف وقت برای اندیشیدن به چیزهایی
که نشانگر تغییرات عمده در محیط بیرونی است ،ارزشمند و بصیرتآفرین خواهد بود .در ادامه
کدگذاری انتخاب ن شانگرهای راهبردی و برنامهریزی گزینهها برا ساس گزاره های منتخب ارایه
میشود.
جدول ( )7کدگذاری انتخاب نشانگرهای راهبردی و برنامهریزی گزینهها براساس گزارههای منتخب

92

کدگذاری باز

کدگذاری محوری

ترسررریم حالت های مختلف برای مسررریر حرکت برای
رسیدن به نوآوریهای آینده

انررتررخرراب و جررهررتدهرری
پروژههای نوآوری

کدگذاری
انتخابی

signposts

1
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کدگذاری باز

29
کدگذاری محوری

98

جهتدهی به فعالیتهای توسعه محصول در رسیدن به
آینده مطلوب نوآوری

91

شررناسررایی و تعیین جهت سرررمایهگذاریها در آینده بر
روی نوآوریها و فناوریهای الزم در هر سناریو

55

تعیین پیشرررر فت های محت مل آی نده در راهبرد های
شرکت

درک چررگررونررگرری نرریرراز
سرررنرراریوهررای مختلف برره
راهربرردهررای مرخرترلرف و
معینکنندهبودن سرررناریوها
برای طیفی از نوآوریها

59

بر نا مه مشرررخص برای عدم قطع یت های کل یدی در
آیندهای توسعه داده شده در سناریوها

57

تعیین واکنش های مطلوب و نه قطعی برای پیشررربرد و
دستیابی به اهداف کارساز فرآیند نوآوری

آ مادهسرررازی برای تغییرات
محت مل آی نده به منظور به
حداقل رساندن نتایج منفی و
به حداکثر رساندن فرصتها

کدگذاری
انتخابی

انککتککخککاب
نشکککانگر های
راه کبککردی و
بر نا مهر یزی
گزینهها

برای م شخصکردن کارب ست سناریوها در ف اهای مختلف آینده نوآوریها" ،ن شانگرهای
راهبردی" ب سیار مهم ه ستند .تر سیم حالتهای مختلف برای م سیر حرکت برای ر سیدن به
نوآوریهای آینده و جهتدهی به فعالیتهای توسرررعه محصرررول در رسررریدن به آینده مطلوب
نوآوری ،پروژههای نوآوری را جهتدهی میکند .با شنا سایی و تعیین جهت سرمایهگذاریها در
آینده بر روی نوآوریها و فناوریهای الزم در هر سناریو و تعیین پیشرفتهای محتمل آینده در
راهبردهای شرکت ،چگونگی نیاز سناریوهای مختلف به راهبردهای مختلف و معینکنندهبودن
سناریوها برای طیفی از نوآوریها درک و فهم میشود .عالوه بر این به منظور به حداقل رساندن
نتایج منفی و به حداکثر رساندن فرصتها ،نیاز به برنامه مشخص برای عدم قطعیتهای کلیدی
در آیندهای توسعه داده شده در سناریوها و تعیین واکنشهای مطلوب و نه قطعی برای پیشبرد
و دستیابی به اهداف کارساز فرآیند نوآوری است.
توسعه روششناسی برنامهریزی مبتنی بر سناریو برای مدیریت نوآوری

با انجام مراحل سررهگانه پژوهش ،در مجموع  57گزارهی مقولهای در مرحله کدگذاری باز و 79
مقوله در مرحله کدگذاری محوری جوانه زد .و در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی در قالب 1
دسرررته-مقوله طبقهبندی شررردند .با شرررکوفاشررردن روابط بین مقولهها ،اتودهای اولیه روش
توسررعهدادهشررده ،مبتنی بر تنویر روابط بین مقولهها ،منبعث از تعمیق در فرایند مورد مطالعه،
تر سیم شد تا در نهایت کلیت چارچوب ظهور یافت .در م صاحبههای بعدی و با ظهور چارچوب
اولیه روش تو سعهداده شده ،کو شیده شد تا با گردآوری اطالعات بی شتر حفرههای مفهومی پر و
ارتباط بین مقولهها آشررکار شررود .در نهایت با دسررتیابی به اشررباع نظری نسررخه نهایی روش
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توسررعهدادهشررده به دسررت آمد .در ادامه منطق کلی روش مورد نظر بیان میشررود و سررپس در
شکل شماره  9ارائه میشود.
برای تو سعه روش سناریوپردازی برای مدیریت نوآوری ،رویکردهای مختلف سناریوپردازی
مدنظر قرار گرفت .در این بین سررناریوپردازی هنوز هم یک عرصرره کم و بیش نوپاسررت که به
شکل های متنوعی تو سعه یافته ا ست .تنوع اندی شه در حوزه سناریوپردازی نوعی سرمایه ا سته
زیرا به مجموعه متنوعی از تفاسرریر در سررناریوپردازی انجامیده اسررت .در این بین وندرهیدن
( )9111توضیح میدهد که چگونه سناریوها در توجه به بحث گسترده در مورد مسائل راهبردی
در تیمهای مدیریت ارشد کمک میکنند .نمونه هایی از سناریوپردازی برای نوآوریهای فناورانه
توسط آهن و اسکودالرک )7557( 9و او ای سی دی )7555( 7شرح داده شده است .شومیکر
( )9110 ،9119تحقیق در مورد عمل و مزایای سررناریوپردازی در مطالعات موردی را توصرریف
میکند .او دریافت که سررناریوها به مدیران کمک میکنند تا از اشررتباهات معمول و تصررادفی
تصرررمیمگیری ،از قب یل اعتماد به نفس بیش ازحد در اعتبار داده ها ،پیشبینی کم و بیش از
عدمقطع یت جلوگیری کن ند .فیلپس 9و هم کاران ( )7559تأثیر سررر ناریوپردازی بر عملکرد
شرکت را مورد بررسی قرار داد و در بررسی نمونهای از شرکتهای صنعت آب و برق و مشاوره
فناوری اطالعات انگلیس کشف کرد عملکرد مالی بهبود یافته بود.
در ادامه از رویکرد برنامهریزی بر پایه سرررناریوی که به کوشرررش پییر واک و تد نیولند در
شرررکت رویال داچ شررل توسررعه یافته (رینگلند )9118 ،و بعدها نیز به کوشررش پیتر شرروارتز
( ،)9111وندرهیدن ( ،)7550چرماک ( )7550و دیگران در شرربکه جهانی کسرربوکار مسررتند
شده ا ست ،الهام گرفته شد .این رویکرد کیفی و بر پایه منطق شهودی رو شی ا ستداللی را به
نمایش میگذارد که موضوعات سازمانی را به دو دسته مسائل پیشمعین و عدمقطعیت تقسیم
میکند .پس از تعیین عدمقطعیتها میتوان برای فهم این نیروها و چگونگی نقشآفرینی آنها
در روند گسررترهای از آیندههای ممکن تالش کرد .در این میان هدف اصررلی واک تغییر مسرریر
تفکر و الگوهای ذهنی مدیران فعال در سرررازمان ها و در نتیجه تغییر پیش فرض هایی بود که
چارچوب تصررمیم آنها را شررکل میداد .این رویکرد بیانگر نوعی تفسرریر و تعمیم تالش واک با

1

. Ahn and Skudlark
. OECD
3
. Phelps
2
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تمرکز بر عملکرد اسررت ) .(Chermack, 2011روش توسررعه یافته سررناریوپردازی برای مدیریت
نوآوری دارای شش گام است که در نمودار ذیل نمایش داده میشود.

گام دوم:

گام اول:
شکلدهی به

گام سوم:

شناسایی وتحلیل موضوعات

قلمروبندی

راهبردی نوآوری و نیروهای

کشف عدمقطعیتها و

پیشران با در نظر گرفتن

برنامهریزی

الگوهای شکلدهنده آنها

کاهش آنها

گام ششم:

گام پنجم:

انتخاب نشانگرهای

باورپذیری،

راهبردی و برنامهریزی

محتملبودن و

گزینهها

مقاومبودن سناریوها

گام چهارم:
چارچوببندی و توسعه
سناریوها در جهت
کشف چگونگی توسعه
نوآوری

شکل ( )1روش توسعهیافته سناریوپردازی برای مدیریت نوآوری

نتیجهگیری و روایت نظریه
براسرراس روش توسررعهیافته بیان شررده ،نظریه دادهبنیاد جوانهزده از واکاوی فرایند پژوهش به
صورت زیر روایت می شود :برای تو سعه روش سناریوپردازی برای مدیریت نوآوری ،رویکردهای
مختلف سرررناریوپردازی مدنظر قرار گرفت .با نظر به ظرفیتهای سرررناریوپردازی و نقش آن در
فرای ند مدیر یت نوآوری و با تمرکز بر ارت قای مدیر یت نوآوری ،از رویکرد بر نا مهریزی بر پا یه
سناریوی که به کوشش پییر واک و تد نیولند در شرکت رویال داچ شل توسعه یافته (رینگلند،
 )9118و بعد ها نیز به کوشرررش پیتر شررروارتز ( ،)9111کیس و ندرهیدن ( ،)7550چرماک
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( )7550و دیگران در شبکه جهانی ک سبوکار م ستند شده ا ست ،الهام گرفته شد .این رویکرد
کیفی و بر پایه منطق شهودی روشی استداللی را به نمایش میگذارد).(Chermack, 2011
روش توسررعه یافته سررناریوپردازی برای مدیریت نوآوری دارای شررش گام اسررت .گام اول
شکلدهی به قلمروبندی برنامهریزی سناریویی ا ست در این مرحله قلمرو فرایند سناریوپردازی
و چارچوب زمانی آن تعیین میشررود .در این بین کارگروه سررناریو تشررکیل و تعیین نقش افراد
صررورت میگیرد و در امتداد تدقیق و فراگیربودن موضرروعات داخل فرایند زاویهدید قلمروبندی
رو برای زیرنظر گرفتن اتفاقات و متغیرهای گوناگون گسررترده میکنیم .در گام دوم موضرروعات
راهبردی نوآوری و نیروهای پیشررران با در نظر گرفتن الگوهای شررکلدهنده آنها شررناسررایی
وتحلیل میشررود .در این گام فرصررتها و تهدیدهای نوآوری در بازار و همچنین عالئم تغییر به
صورت مداوم پویش می شود و پس از شنا سایی نیروهای پی شران ،رتبهبندی می شوند .در این
گام سررعی میشررود با اسررتفاده از منابو اطالعاتی مختلف و نظرات متخصررصرران از نقاط کور و
سوگیریها پرهیز کرد .عدمقطعیتها در گام سوم ک شف و طبقهبندی می شوند .در این گام با
د ستهبندی و اولویتبندی عدمقطعیتها برا ساس ماهیت،زمانبندی و تاثیرات بالقوه به تحلیل و
کاهش عدمقطعیتها پرداخته میشود.
در گام چهارم چارچوب و منطق سررناریوها مشررخص میشررود و با توجه به محدودیتهای
شناختی و منابو و زمان ،انواع سناریوها با تاثیرات قابل توجه و پو ششدهنده طیفی از الزامات
شرکت در راستای توسعه مدل ذهنی مشترک و خلق زبانی مشترک و ایجاد تغییر ادراک ذهنی
(درک مجدد در فرایند نوآوری) توسعه دادهمی شوند .سپس در گام پنجم با استفاده از تونل باد،
و فرایند غوطهوری در سناریوها ،باورپذیری ،محتملبودن و مقاومبودن سناریوها آزمون می شود
و با برگزاری کارگاهها و سمینارهای مختلف کارب ست سناریوها محور توجه قرار میگیرد .و در
گام آخر ،با انتخاب نشانگرهای راهبردی و برنامهریزی گزینههای مختلف در هر سناریو چگونگی
نیاز سرررناریوهای مختلف به راهبردهای مختلف درک شرررده و برای طیفی از نوآوری ها برای
افزایش قابلیت انعطاف پذیری در مقابل عدمقطعیت ها تعیین تکلیف میشرررود و برای تغییرات
محتمل آی نده به منظور به حداقل رسررراندن نتایج منفی و به حداکثر رسررراندن فرصرررت ها
آمادهسازی الزم صورت میگیرد.
مدیریت نوآوری بر توسرررعه نوآوری در ماهیت مدلهای خود تمرکز نمیکند بلکه بر تکامل
راهبردهای مدیریت نوآوری شرکتها در شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی متمرکز
است و راهبردهای فعالیت نوآوری شرکتهای تحت شرایط مختلف اقتصادی و سیاسی مختلف
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را تحل یل میکند .وجود ظرفیت ها و توانمندی های سرررناریوپردازی در تغییر مسررریر تفکر و
الگوهای ذهنی و همچنین تغییر پیشفرضهایی که چارچوب تصررمیمگیری را شررکل میدهد،
چرا که رویکرد کیفی و منطق شهودی سناریوپردازی در بهبود و ارتقای مدیریت نوآوری ب سیار
موثر و کارا اسرررت .در این میان برنامهریزی مبتنی بر سرررناریو میتواند برای تکم یل و ارتقای
روش های سرررنتی برنامهریزی راهبردی و در ترک یب با روش هایی مانند برنامهریزی مبتنی بر
کشرررف اسرررتفاده شررروند .سرررناریوهای خلق شرررده در فرایند مدیریت نوآوری میتوانند به
ت صمیمگیریهای نوآورانه ،فناورانه و برنامهریزی پروژه کمک کنند .تو سعه روش سناریوپردازی
برای مدیریت نوآوری ،گامی برای ارتقای فرایند مدیریت نوآوری اسررت .تالش براین بوده اسررت
که از تمامی ظرفیتهای سناریوپردازی در را ستای ارتقا و تو سعه مدیریت نوآوری بهرهبرداری
شود.
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