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چکیده
شواهد عینی پژوهشهای حوزههای گوناگون نشان میدهد که شرکتها هنوز از کمبود چارچوبی
جهت مواجهه با شرایط بهسرعت نوشونده ،پرتالطم ،ابهامآمیز و پیچیده آینده در حوزههای مختلف و
اطمینان از دریافت همه تغییرات خارجی مرتبط و ارائه پاسخهای متناسب در مخاطره هستند .در این
میان شرکتها برای توسعه و گسترش نوآوریهای خود در راستای خلق ارزش و ثروت تالش
میکنند .یکی از روشهای نوین و توانمند برای شرکتها در این شرایط ،آیندهنگاری شرکتی است.
آیندهنگاری شرکتی ،فرایند مدیریت نوآوری را بهبود و توسعه میدهد ،ازاینرو پژوهش حاضر برآن
است تا ظرفیتها و پتانسیلهای آیندهنگاری شرکتی را در راستای ارتقا و بهبود مدیریت نوآوری بهکار
برد .در این میان از ظرفیت های روش سناریوپردازی نیز بهره برده و در انتها چارچوب آیندهنگاری
مبتنی بر سناریوپردازی در راستای ارتقای مدیریت نوآوری ارائه شده است .فرایند پژوهش ترکیبی از
روش کمی تحلیل معادالت ساختاری که تاثیرات آیندهنگاری شرکتی بر مدیریت نوآوری را بررسی
می کند و روش کیفی در طی یک فراگرد فرایندی با بازخورد رجوع به خبرگان و تحلیل محتوا است.
در بخش کمی بعد از حصول روایی مدل مفهومی تاثیرات آیندهنگاری شرکتی بر مدیریت نوآوری
بدست آمده از تحلیل ادبیات توسط خبرگان این حوزه ،صنایع هوا و فضا به عنوان مورد مطالعه
انتخاب گردید و پس از جمعآوری پرسشنامهها ،با استفاده از نرم افزار  SmartPLSفرضیههای
پژوهش آزمون شدند .یافتههای پژوهش شامل مولفههای تاثیرگذار آیندهنگاری شرکتی بر مدیریت
نوآوری در بخش کمی و در امتداد آن ارایه چارچوب آیندهنگاری شرکتی در راستای توسعه و بهبود
مدیریت نوآوری و سپس توسعه چارچوب آیندهنگاری شرکتی مبتنی بر سناریوپردازی در راستای
ارتقای مدیریت نوآوری است.
واژههای کلیدی:
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مقدمه
جامعه علمی بهطور فزایندهای عالقهمند توسعه روشهای مؤثر و کارا برای تحلیل و پیشبینی
چالشهای بالقوه آینده است .دلیل این مهم این است که شرکتهای صنعتی و مشاورهای،
بسیاری از رویکردهای شناسایی مشکالت و چالشهای بالقوه آینده را توسعه دادهاند؛
بهعنوانمثال ،این روشها تمرکز قوی بر الزامات و نیازهای واقعی شرکتها داشته و معموالً
برای هدف ویژه و یا بازه زمانی کوتاهمدت توسعه دادهشدهاند (.)Vishnevskiy et al, 2014
درنتیجه روشهای شناختهشده ،مناسب و قابلاستفاده برای منافع خاص شرکتها میباشند .از
طرفی عمدتاً بهجای یک تصویر کلی و جامع از شرایط واقعی خارجی مربوط به شرکت ،یک
دیدگاه محدود را ارائه میدهند .جامعه علمی تعداد زیادی روش برای حل این مشکلها توسعه
داده که یکی از آنها آیندهنگاری شرکتی 6است.
در سالهای اخیر ،عالقه به آیندهنگاری شرکتی به شدت افزایش یافته است .شرکتها در
جستجوی جهتگیری راهبردی در محیطهایی با حرکت سریع هستند و بسیاری از آنها
احساس میکنند برای پیروزی در رقابت نوآوری و حفظ رقابتپذیریشان ،نیاز به حمایت
بیشتر از بینشهای آینده 4دارند (روهربرگ .)4566 ،آیندهنگاری شرکتی میتواند کاربردها و
اثرات چندگانه بر فرایند کلی نوآوری داشته باشد .وندرگراشت 9و دیگران ( )4566بحث
میکنند که آیندهنگاری میتواند اطالعات درباره محیطهای بالقوهای که شرکت در آن فعال
است را فراهم کند ،همچنین قابل تأمل است که آیندهنگاری در توسعه محصول ،و در قیف
نوآوری 2بهعنوان آیتم ورودی فرایند نوآوری مشارکت میکند (گراشت و دیگران.)4565 ،
عالوهبراین آیندهنگاری میتواند خود در فرایند نوآوری سهیم باشد ،بهعنوانمثال ،در ورودی
برای فرآیندهای دروازه مرحله 5که معموالً برای پروژههای نوآوری اعمال میشود .همچنین که
آیندهنگاری شرکت ی به طرق مختلف برای اجرای راهبرد مناسب است .از این رو درک
آیندهنگاری شرکتی نیاز دارد تا فراتر از تابع ارائه اطالعات توسعه داده شود .چنین دیدگاهی از
آیندهنگاری شرکتی بهطور ذاتی بر این فرض است که آیندهنگاری شرکتی بر توسعه محصول ،و
قیف نوآوری و یا استفاده از اطالعات مربوطه برای تصمیمگیری در فرایند دروازه مرحله تأثیر
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میگذارد .آیندهنگاری شرکتی نقش بسیار موثری فراتر از سازماندهی فعالیتهای نوآورانه
شرکت دارد (ویشنسکی و دیگران.)4562 ،
در این میان ،روش سناریوپردازی به دنبال آن است که با موقعیتیابی ،ترسیم و
تصویرسازی آیندههای بدیل به گونهای آگاهانه و باورکردنی ،بینش ،بصیرت و تصمیمهای
مربوط به آینده را توسعه و گسترش دهد .این فرایند به منظور تغییر تفکر جاری ،بهبود
تصمیمسازی ،ادراکسازی ،توسعه یادگیری فردی و سازمانی و بهبود عملکرد صورت میگیرد
(چرماک .)4566 ،انعطافپذیری ،قدرت برد سناریوپردازی و همچنین انکشاف فضاهای مهآلود
آینده -که بخشی از آن مدیون عنصر خیالپردازی و تخیل در سناریوها است -کارایی و
کاربستی بودن آن در فرایند مدیریت نوآوری را ملموس میکند.
بنابر آنچه بیان شد و با توجه به ظرفیتهای روش سناریوپردازی و همچنین نقش مؤثر
آیندهنگاری شرکتی در فرایند مدیریت نوآوری ،پژوهش حاضر بر آن است که در راستای توسعه
چارچوب آیندهنگاری شرکتی مبتنی بر سناریوپردازی در راستای بهبود و افزایش عملکرد
مدیریت نوآوری گام بردارد .در این مسیر ابتدا پس از مطالعه ادبیات و تحلیل و بررسیهای
گوناگون ،مولفههای مدل مفهومی تأثیرات آیندهنگاری شرکتی بر مدیریت نوآوری شناسایی و
سپس با استفاده از روش معادالت ساختاری تأثیرات آیندهنگاری شرکتی بر مدیریت نوآوری
بررسی و تحلیل می شوند .برای دستیابی به این مهم ،صنایع هوا و فضا به عنوان مورد مطالعه
مدنظر قرار میگیرد ،چرا که نوآوری به افزایش توان رقابتی تولیدات فناوریهای پیشرفته
همچون صنایع هوا و فضا منجر میشود ،از جمله این دالیل میتوان به این امر اشاره کرد که
محصوالت و فرایندهای نوآوری ،امکان حضور در بازارهای جدید را فراهم میآورند .همچنین با
استفاده از نتایج حاصلشده ،میتوان در راستای توسعه چارچوب آیندهنگاری شرکتی مبتنی بر
سناریوپردازی در راستای ارتقای مدیریت نوآوری حرکت کرد.
مبانی نظری پژوهش
نوآوری و مدیریت نوآوری

تعداد آثار منتشر شده زیادی درباره تعاریف و طبقهبندیهای مختلف نوآوری وجود دارد .در
علوم اقتصادی ،اصطالح نوآوری توسط شومپیتر معرفی شد ،که اعالم کرد نوآوری «انجام
کارهای جدید یا انجام کارهایی که قبال انجام شده است ،به شیوهای جدید» است
) .(Schumpeter 1947: 151بر اساس تعریف شومپتر ،نویسندگان دیگر اصطالح نوآوری را به
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روشهای مختلف تعریف کردند .تعاریف تایید شده از وست و فر 6شروع میشود ،که نوآوری را
«معرفی و بکارگیری عمدی ،سازمانی یا گروهی یا نقشی از ایدهها ،فرایندها ،محصوالت یا
روشها ،که در واحد پذیرش جدید باشد و طراحی شده است تا به طور قابل توجهی برای افراد،
یا گروهی ،سازمان یا جامعه وسیعی سودمند باشد» تعریف میکنند ).(West Farr, 1990: 9
تعریف جامعتر دیگر توسط میرز و مارکوس )6313( 4ارائه شده است ،که بیان میکنند
که «نوآوری یک اقدام واحد نیست ،بلکه یک فرایند کل از فرایندهای متقابل وابسته است .این
فقط مفهوم یک ایده جدید نیست ،نه اختراع یک دستگاه جدید و نه توسعه یک بازار جدید.
فرایند شامل همه اینها میباشد که به صورت یکپارچه عمل میکند» ).(Trott 2005: 15
تعریف دیگری از اصطالح نوآوری توسط دامانپور 9ارائه میشود که نوآوری را «پذیرش یک
دستگاه ،سیستم ،سیاست ،برنامه ،فرآیند ،محصول یا خدماتی که برای سازمان پذیرفته شده،
جدید است ،که تولید یا خریده میشود» تعریف میکند ).(Damanpour, 1991
تعاریف و اصطالحات فراوانی وجود دارد که با یکدیگر دارای اختالفات متنوع و متفاوتی
میباشند .آنچه در همه آنها مشترک هستند این است که نوآوری چیزی جدید و برای
موفقیت بلندمدت اقتصادی حیاتی است .همچنین نوآوری شامل توسعه و معرفی به یک بازار
یا به یک سازمان است .نوآوری به عنوان یک نتیجه از مجموعهای از مراحل فرایند مرتبط
است که نیازمند این است که به طور دقیق و مؤثر مدیریت شود.
مدیریت فعالیتها و گامهای مرتبط با نوآوری ،موضوع مدیریت نوآوری است .اغلب
مقاالتی که در بررسی ادبیات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند نوعی دیدگاه را نشان
میدهند که مدیریت نوآوری به منظور درک این فرآیند به عنوان یک کل را نشان میدهد و
شامل تمام وظایف مدیریتی الزم برای موفقیت در راستای ارائه ایدههای مناسب در زمان
مناسب به بازارهای مناسب در دامنههای کاربرد است (Vahs, Brem 2015; Brem, Voigt,
) .2009این میتواند یک مشکل چالشبرانگیز باشد و نرخ شکست در توسعه محصول جدید
هنوز هم باال باشد (Vahs, Brem 2015; Wießmeier et al. 2012; Vantrijp, Vankleef
)2008؛ اغلب این موارد به دلیل نقص در مدیریت نوآوری به طور مؤثر و کارآمد
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است ;(Postma et al. 2012; Saetre, Brun 2012; Rejeb et al. 2011; Rice et al. 2001

.Poskela, Martinsuo 2009; Poskela 2007).
آیندهنگاری شرکتی

مفاهیم اصلی این پژوهش ،آیندهنگاری شرکتی و مدیریت نوآوری هستند .آیندهنگاری شرکتی
به عنوان «تواناییای که شامل هر عنصر ساختاری یا فرهنگی است که شرکت را قادر می سازد
تا تغییرات ناپیوسته را زود تشخیص دهد ،عواقب را برای شرکت تفسیر کرده و واکنشهای
سازندهای را برای اطمینان از بقای بلندمدت و موفقیت شرکت فرموله کند» تعریف میشود
) .(Rohrbeck, 2010:12در سالهای اخیر ،آیندهنگاری شرکتی تبدیل به اصطالح رایجی شده
است که توسط شرکتها برای فعالیتهای تحقیقاتی آینده بکار میبرند .بر این اساس ،هدف
اصلی آیندهنگاری شرکتی میتواند تجزیه و تحلیل چشمانداز بلندمدت در محیطهای
کسبوکار ،بازارهای رقبا و فناوریهای جدید و پیامدهای آنها برای راهبردهای سازمانی و
نوآوری باشد ).(Von der Gracht et al., 2010: 381
در ادامه مطالعات صورت گرفته و برای دریافت هر چه بیشتر نقش آیندهنگاری شرکتی در
مدیریت نوآور الزم است جریانهای اصلی پژوهشهای صورت گرفته این حوزه تحلیل و بررسی
شوند .در این بین پژوهشها در مورد آیندهنگاری شرکتی از سه جریان پژوهش متفاوت به
دست آمده است )6( :مدیریت راهبردی )4( ،مدیریت نوآوری ،و ( )9پژوهش آینده .در ادامه به
بررسی اجمالی این سه جریان پرداخته میشود.
در دیدگاه مدیریت راهبردی (جریان پژوهشی اول) فرض میشود که سازمانها تغییر
میکنند و در واقع مجبور هستند با تغییرات خارجی مواجه شوند .به منظور شناسایی این
تغییرات خارجی ،شرکتها باید به طور مداوم محیط را برای ناپیوستگیها پایش کنند
) .(Rohrbeck & Gemünden, 2011چنین ناپیوستگیها که توسط آنسوف ()6375
شگفتیهای راهبردی نامیده شدند ،که از آنچه در گذشته بوده متمایز میباشند و تهدید یا
فرصت بالقوه برای شرکت را نشان میدهند .سیگنالهای ضعیف اولین عالئم ناپیوستگیهای
راهبردی هستند ) .(Holopainen & Toivonen, 2012: 199آنها پیشگامان تغییرات در آینده
هستند و به عنوان عالئم هشدار دهنده یا عالئم احتمالی جدید عمل میکنند ;(Ansof, 1975
) .olopainen & Toivonen, 2012بنابراین شرکتها باید محیط را پایش کنند تا دانش را در
مورد مسیر و اندازه تغییرات در حال ظهور خارجی ایجاد کنند (Day & Schoemaker,
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) 2005; Rohrbeck and Gemünden, 2011و آن را به عنوان منبع نوآوریهای جدید تحت
کنترل خود درآورند ).(Nylén & Holmström, 2015: 7
روهربک ( )4566سه خوشه اصلی از نقشهایی که آیندهنگاری در مدیریت نوآوری (جریان
پژوهشی دوم) بازی میکند را تعریف میکند .روهربک با استفاده از فرآیند چهار مرحلهای
استاندارد نوآوری ،این سه نقش را در ابتدای قیف نوآوری (نقش راهانداز) ،خارج از قیف نوآوری
(نقش راهبردپرداز) و در کنار قیف نوآوری (نقش مخالف) قرار داد .ادبیات مدیریت نوآوری،
آیندهنگاری شرکتی را به عنوان مکانیزیمی برای شرکتها در راستای افزایش شانس سودآوری
از تغییرات ناپیوسته به رسمیت میشناسد .طبق گفته بسانت و دیگران ( Bessant et al. 2005:
 .)1369–1370شرکت باید محیط را به عنوان منبع اطالعات آیندهگرا به منظور پیشبینی و
دیدهبانی رقبا ،فناوریها ،مشتریان و نیازهای در حال تغییر آنها ،تحت کنترل خود درآورد .به
این ترتیب ،شرکت باید فرآیندها و تکنیکهای پایش نظاممند محیطها و سیگنالهای ضعیف
را تقویت کند و از آنتنهای فناوری خود برای یافتن پتانسیل فناوریهای جدید ،محصوالت و
مدلهای کسبوکار و ایجاد بینشهای عملی از ناپیوستگیهای بالقوه استفاده میکند & (Paap
).Katz, 2004: 22

پژوهش آینده (جریان پژوهشی سوم) به دنبال کشف ،پیشبینی و توضیح نظاممند
پیشرفتهای آینده است .با استفاده از روشها و تکنیکهای مختلف مانند اکتشاف روند،
پیشبینی فناوری و رهنگاشت فناوری ،تجزیه و تحلیل سناریو و مطالعات دلفی ،احساس
تغییرات و انطباق یا تجدید آن با توجه به چندین آینده ممکن ،احتمالی و مطلوب را بهبود
میدهد ) ،(Van der Duin et al., 2014پژوهش آینده تالش میکند تا دیدگاه جامع و
نظاممند را بر اساس بینشهای مختلف رشتهها به دست بیاورد و تالش میکند تا فرضیههای
دیدگاه غالب و متضاد آینده را به چالش کشیده و افشا کند ). (Rohrbeck & Bade, 2012
آیندهنگاری شرکتی و مدیریت نوآوری

هدف مدیریت نوآوری ایجاد ساختارها و تواناییهایی است که موجب تولید ایده ،تحقیق و
توسعه فناوریهای جدید و همچنین فرایندهای تولید و بازاریابی محصوالت یا فرآیندهای
جدید (یا بهبود یافته) ،به منظور تضمین رقابت بلندمدت شرکت است ) .(Trott, 2005: 15با
نگاهی به تکامل تاریخی مدیریت نوآوری ،نایسو ،)6333( 6نوبالیس ،)4552( 6اورت و ون دو
1

. Niosi
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دین ( )4558و ون در داین 4و همکاران ( ،)4562میتوان چهار نسل مختلف را شناسایی کرد
که در زیر معرفی می شوند:
 .6فشار فناوری :فاز اول توسط فرایندهای نوآورانه خطی مشخص میشود که ریشه در
اکتشافات علمی و دانش فنی دارند .توجه کمی به نقش بازار و اهداف راهبردی جامع میشود
).(Ortt & van der Duin, 2008: 525; Van der Duin et al., 2014: 63
 .4کشش بازار :فرآیند نوآوری هنوز هم خطی است ،اما با شناسایی نیازهای بازار و اجتماعی به
وجود میآید .عالوه بر این ،پروژههای نوآورانه به طور ضعیفی راهبردمحور است و با گسترش
روشهای مدیریت پروژه مشخص میشوند (Nobelius, 2004: 370; Ortt & Van der Duin, 2008:
).525

 .9فرآیندهای موازی :در این مرحله فرایندهای نوآورانه ترکیبی از رویکردهای فشار فناوری و
کشش بازار است و کامالً با راهبرد شرکت سازگار هستند .بازخورد حلقهها و تعامالت با نیازهای
بازار و فناوریهای پیشرفتهتر ایجاد شده است (Ortt & van der Duin, 2008: 526; Van der Duin
).et al., 2014: 63

 .2نوآوری در سیستمها یا شبکهها :فرآیندهای موازی برای شرکتهای متعدد سازماندهی شده
ال رقبا ،تأمینکنندگان یا توزیعکنندگان) که با داراییهای تکمیلی ،به منظور افزایش سرعت
(مث ً
توسعه همراه هستند .در نتیجه ،فرایندهای نوآوری پیچیدهتر و سختتر میشوند (Ortt and van
).der Duin, 2008: 526; Van der Duin et al., 2014: 63

تکامل مدیریت نوآوری موجب افزایش سرعت نوآوری شد ،چرخه عمر محصول را کاهش ،و
سرعت تغییرات فناورانه و گسترش نوآوری را افزایش داد .تحقیقات نرخ باالی تغییرات را به
عنوان یکی از سه دلیل اصلی که شرکتها در تطابق مؤثر و به موقع با تغییرات خارجی شکست
میخورند ،شناسایی کردهاند ) .(Rohrbeck and Gemünden, 2011: 232نادیده گرفتن به عنوان
دلیل دوم تعیین شده است ،که ممکن است ناشی از یک جهتگیری کوتاه مدت و تمرکز
داخلی شرکت باشد .با توجه به عدم توانایی برای ارزیابی تأثیر بالقوه تغییرات محیطی و به
دلیل فیلترشدن توسط مدیران میانی ،اطالعات محیطی به سطح مناسبی در مدیریت نمیرسد
که نمیتواند پاسخ کافی را ایجاد کند .عالوه بر این ،سیگنالهای محیطی ممکن است ناشناخته
باقی بمانند؛ زیرا آنها خارج از دسترس سنسورهای شرکت هستند .دلیل سوم اینرسی است.
1

. Nobelius
. Van der Duin

2
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ساختارهای داخلی و خارجی پیچیده و همچنین مدلهای ذهنی غالب ،مانع ادراک نیاز به
تغییر میشوند ).(Rohrbeck & Gemünden, 2011: 232–233
در حوزه مدیریت نوآوری ،جریانهای تحقیق نوآوریهای رادیکال و برافکن برای
آیندهنگاری شرکتی اهمیت خاصی دارند .هر دو زمینه تحقیق به منظور ارتقاء دانش تغییرات
ناپیوسته و نحوه تقویت شرکت توسط آنها میباشد ) .(Rohrbeck, 2010: 29به منظور شروع،
نوآوری را میتوان به عنوان «محصول جدید (یا خدمات) ،فرآیند ،روش بازاریابی یا روش
سازمانی» تعریف کرد ) .(OECD, 2005: 46هنگامی که یک نوآوری یک بازار جدید ایجاد میکند
و در نهایت محصول موجود را به بازار جدید عرضه میکند ،به عنوان نوآوری برافکن طبقهبندی
میشود .در مقابل ،یک نوآوری تدریجی ،یک محصول موجود را بهبود میبخشد ،اما از بازار
موجود جلوگیری نمیکند .پایداری نوآوری میتواند تکاملیافته (پیوسته) باشد ،زمانی که
مشتری انتظار بهبود و همچنین تغییر رادیکال (انقالبی ،متناوب) باشد ،زمانی است که نوآوری
رخ میدهد ).(Christensen, 1997
تحقیقات مدیریت نوآوری چندین عامل موفقیت کلیدی را برای شرکتها برای توسعه
نوآوریهای رادیکال و برافکن شناسایی کردهاند .اولین عوامل موفقیت از نوآوریهای رادیکال
ارائه شده است که پس از آن به دنبال پیشرانهای نوآوریهای برافکن ادامه مییابد .نظریه
کالسیک شومپیترینها نشان میدهد که اندازه شرکت یک عامل مهم برای نوآوری محصول
رادیکال است .در مقابل ،تلیس 6و همکاران ( )4553فرهنگ سازمانی را به عنوان قویترین
پیشران نوآوری رادیکال معرفی کردند .نویسندگان نگرشها و شیوههای خاصی را معرفی کردند
که سبب رشد فرهنگ نوآوری رادیکال میشود .نگرشها شامل گرایش آیندهمحور به بازار،
تحمل ریسک و تمایل به ترکیب قابلیتها 4است ،در حالیکه این شیوهها شامل ایجاد انگیزه
برای کارکنان برای نوآوری و تقویت قهرمانان محصول میباشد–(Chandy & Tellis,1998: 483
).484; Tellis et al., 2009: 16

ذهنیت غالب سازمانی به عنوان یکی دیگر از عوامل موفقیت در نوآوریهای رادیکال
شناخته شده است .یافتههای تالک )4557( 9نشان میدهد که اندیشه تحلیلی ،پیشگیرانه و
قوی برای نوآوریهای رادیکال مهم است و همراه با چشماندازسازی ،که توسط اوکانر و ورزیر2
1

. Tellis
. Cannibalize
3
. Talke
4
. O’Connor & Veryzer
2

ارائه چارچوب آیندهنگاری شرکتی مبتنی بر سناریوپردازی در راستای ارتقای مدیریت نوآوری

15

( )4556به عنوان یک عامل مهم برای ذهنیت سازمانی معرفی شده است ،به عنوان عوامل
ایجاد نوآوری رادیکال در شرکتها در نظر گرفته میشود.
رابطه آیندهنگاری شرکتی برای مدیریت نوآوری در ادبیات تاکید شده است (Brandtner
) et al. 2015b; Scheiner et al. 2014; Rohrbeck, Gemünden 2011و جستجو برای
سیگنالهای ضعیف ،فرصتها و تهدیدات و نظارت بر مسائل و روندهای راهبردی نیز میتواند
به عنوان جستجوی نوآوریهای جدید در نظر گرفته شود (Liebl, Schwarz 2010; Teece
) 2010; Paladino 2009; Tidd, Bessant 2009و از این رو به طور زیادی به مدیریت نوآوری
مرتبط است .به ویژه در محیطهای با سرعت باال ،آیندهنگاری شرکتی باید با نوآوری ،پیوسته
دست و پنجه نرم کند تا بتواند سازمانها را در تولید محصوالت خالقانهتر پشتیبانی کند و به
عملکردی باالتر هدایت کند ) .(McCardle 2005; Costanzo 2004با راهاندازی فرآیند
آیندهنگاری شرکتی نظاممند و سازماندهی شده که به ایجاد فرایندهای ساختار یافته و سیستم
مدیریت شده به طور منظم منجر میشود ،شرکتها قادر به تولید ورودیهای ارزشمندی
هستند و پایه محکمی برای فرایندهای نوآوریشان ایجاد میشود ;(Yokoo, Okuwada 2013
).Magruk 2011; Liebl, Schwarz 2010; Daim et al. 2006

مدل مفهومی تأثیرات آیندهنگاری شرکتی بر مدیریت نوآوری

برای شناسایی مولفههای مدل مفهومی تأثیرات آیندهنگاری شرکتی بر مدیریت نوآوری ،ادبیات
به طور گسترده مطالعه ،بررسی و تحلیل شد و پس از شناسایی مؤلفههای اصلی ،در طی
چندین مصاحبه با خبرگان کلیدی مورد تأیید قرار گرفت .در ادامه مدل مفهومی تأثیر
آیندهنگاری شرکتی بر مدیریت نوآوری در شکل شماره ( )6بیان میشود .در مدل پیشنهاد
شده سعی شده است که مؤلفهها همه ابعاد تأثیرگذار آیندهنگاری شرکتی بر مدیریت نوآوری
لحاظ شود ،از این رو مؤلفهها جمعبندی شده و در شش بعد آورده شده است.
آیندهنگاری شرکتی
پویش محیطی
شناسایی عالئم ضعیف
تحقیق و توسعه
توسعه محصول جدید
توسعه حوزههای جدید کسبوکار
راهبرد نوآوری

مدیریت نوآوری

شکل ( )1مدل مفهومی تأثیرات آیندهنگاری شرکتی بر مدیریت نوآوری
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روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر ترکیبی از روش کمی تحلیل معادالت ساختاری که تأثیرات آیندهنگاری
شرکتی بر مدیریت نوآوری را بررسی میکند و روش کیفی که در طی یک فراگرد فرایندی با
بازخورد رجوع به خبرگان و تحلیل محتوا است .در بخش کمی پس از جمعآوری و تحلیل
دادههای پرسشنامه بهمنظور تجزیهوتحلیل و بررسی فرضیهها از روش مدلسازی معادالت
ساختاری به روش حداقل مربعات از نرمافزار آماری  SmartPLSاستفاده شد .جامعهی آماری در
بخش کمی شامل افرادی (به ویژه مدیران ،اساتید و پژوهشگران مرتبط) است که از مسائل و
وضعیت صنایع هوا و فضا به اندازه کافی مطلع بوده و نسبت به وضعیت و فعالیتها و
فرایندهای مدیریت نوآوری و آیندهنگاری آگاهی الزم را داشته و بعض ًا در مدیریت یا اجرای آن
مدخلیت داشته باشند .برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری طبقهای استفاده شده است که
در نهایت  72پرسشنامه جمعآوری گردید.
نکته قابل ذکر آنکه در هر کدام از مراحل ششگانه پژوهش در بخش کیفی در نمودار
شماره ( )4پژوهشگران میتوان ستند به مرحله یا مراحل قبل بازگشته و در مسیر پیشرو تجدید
نظر کنند .در این پژوهش مصاحبههای عمیق نیمهساختاریافته با شرکتکنندگان برای
شناسایی شاخصهای چارچوب آیندهنگاری شرکتی مبتنی بر سناریوپردازی در راستای ارتقای
مدیریت نوآوری انجام گرفت به این صورت که مصاحبهشوندگان در چارچوب تعیین شده
(راهنمای مصاحبه) نظرات خود را آزادانه بیان میکردند .در این فرایند مصاحبهشوندگان
خبرگان و متخصصان حوزه آیندهپژوهی ،مدیریت نوآوری ،مدیریت فناوری و کارآفرینی هستند
که تجربههای گوناگونی در حوزه پژوهش حاضر دارند .الزم به بیان است که اغلب مصاحبهها در
چند راند برگزار شدهاست.
مطالعه
متن

نیل به یک
تحلیل

رجوع به
خبرگان

بازسازی
تحلیل

تدوین یک
شاخص یا گزاره

شکل ( )2فرآیند انجام پژوهش در بخش کیفی

تدوین نهایی
گزارهها
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یافتههای پژوهش
در این بخش در ابتدا به بیان نتایج تحلیل کمی پرداخته میشود که به بررسی تأثیر
آیندهنگاری شرکتی بر مدیریت نوآوری میپردازد ،نتایج این تحلیل در ادامه مسیر دستیابی به
چارچوب آینده نگاری شرکتی مبتنی بر سناریوپردازی در راستای ارتقای مدیریت نوآوری مورد
استفاده قرار گرفته شدهاست .سپس یافتههای بخش کیفی منتج به معرفی چارچوب
آینده نگاری شرکتی مبتنی بر سناریوپردازی در راستای ارتقای مدیریت نوآوری ،ارائه میشود.
یافتههای کمی پژوهش :بررسی تأثیر آیندهنگاری شرکتی بر مدیریت نوآوری

برای آزمون فرضیههای پژوهش ،از مدلیابی معادالت ساختاری استفادهشده است .به این
منظور ،نرمافزار  SmartPLSبه کار گرفته شد .ابتدا بارهای عاملی تمامی اجزا بررسی شد تا در
سنجش برازش مدل اندازهگیری استفاده شوند .طبق بررسیها ،ضرایب بارهای عاملی تمامی
عوامل بهجز دو مورد باالتر از حداقل قابلقبول یعنی  5/2بود که سؤاالت با بار عاملی کمتر از
 5/2از مجموعه سؤاالت حذف شد .در مرحله دوم ،به بررسی روابط میان متغیرها و فرضیههای
پژوهش بر اساس معیار  T-valueپرداخته دادهشده است .همچنین برای تعیین تأثیر متغیرهای
برونزا بر متغیرهای درونزا به بررسی ضرایب مسیر پرداخته شده است که بیان میکند
تغییرات متغیرهای وابسته تا چه میزان توسط متغیرهای مستقل مطرحشده در مدل تبیین
میشوند.
برای سنجش پایایی پرسشنامه از معیارهای روش حداقل مربعات جزئی استفادهشده است
که در آن پایایی توسط دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ( )CRسنجیده میشود .نتایج
مربوط به پایایی پرسشنامه پژوهش توسط دو معیار یادشده در جدول شماره ( )6نشان
دادهشده است .هیر و همکاران ( )4551حداقل مقدار قابلقبول آلفای کرونباخ و ضریب پایایی
ترکیبی را  5/1معین کردهاند ( .)Hair et al., 2006: 102لذا با توجه به مقادیر جدول مربوط،
مقادیر نشاندهنده آن است که پرسشنامه استفادهشده از پایایی قابل قبولی برخوردار است.
جدول ( )1پایایی ابزار اندازهگیری پژوهش
متغیر

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

مدیریت نوآوری

5/32

5/73

پویش محیطی

5/39

5/71

شناسایی عالئم ضعیف

5/35

5/72

راهبرد نوآوری

5/86

5/82
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توسعه محصول جدید

5/16

5/56

توسعه حوزههای جدید کسب وکار

5/31

5/83

تحقیق و توسعه

5/88

5/72

برای ارزیابی روایی پرسشنامه از دو معیار روایی همگرا ( )AVEو روایی واگرا (جذر )AVE
استفاده شده است .مطابق جدول شماره ( )4تمامی مقادیر باالتر از  5/5و نشاندهنده روایی
همگرای مناسب پرسشنامه میباشند.
جدول ( )2نتایج مقدار  AVEبرای سازههای پژوهش
متغیرها

مدیریت نوآوری

پویش محیطی

ضعیف

شناسایی عالئم

راهبرد نوآوری

جدید

توسعه محصول

جدید کسب وکار

توسعه حوزه های

5/82

تحقیق و توسعه

AVE

5/73

5/71

5/72

5/56

5/83

5/72

بر اساس نظریه فورنل و الرکر ( )6386در بررسی روایی واگرا ،جذر میانگین واریانس
استخراجشده ( )AVEبرای هر سازه با ضرایب همبستگی بین سازهها مقایسه میشود .در
جدول شماره ( )9مقایسه این مقادیر نشان میدهد جذر میانگین واریانس استخراجشده
( )AVEبرای تمامی سازهها باالتر از همبستگی بین سازه مربوطه با سایر سازهها است ،بنابراین
تمامی سازهها ازنظر روایی واگرا ،اعتبار مناسبی دارند.
جدول ( )3ماتریس سنجش روایی واگرا
مدیریت نوآوری

پویش محیطی

شناسایی عالئم
ضعیف

راهبرد نوآوری

توسعه محصول
جدید

پویش محیطی

5/18

توسعه حوزه های
جدید کسب وکار

مدیریت نوآوری

5/86

تحقیق و توسعه

متغیرها

5/81

شناسایی عالئم ضعیف

5/11

5/82

5/35

راهبرد نوآوری

5/75

5/75

5/83

5/36

توسعه محصول جدید

5/85

5/16

5/16

5/11

5/81

توسعه حوزههای جدید کسب وکار

5/77

5/12

5/76

5/84

5/75

5/32

تحقیق و توسعه

5/15

5/86

5/81

5/35

5/16

5/11

5/85
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شکل ( )3مدل تأثیرات آیندهنگاری شرکتی بر مدیریت نوآوری

روابط میان متغیرها و فرضیههای پژوهش بر اساس معیار  T-valueدر سطح اطمینان 35
درصد در جدول شماره ( )2نشان دادهشده است .برای بررسی فرضیههای پژوهش ،با توجه به
مثبت بودن کلیه فرضیهها میتوان از مقایسه مقدار  tمحاسبه شده برای هر مسیر با مقدار
بحرانی  6/31استفاده کرد .اگر مقدار  tمحاسبه شده از مقدار بحرانی کمتر و یا مساوی آن
باشد فرضیه پژوهشی رد خواهد شد و در صورتی که بزرگتر از مقدار بحرانی باشد ،فرضیه بیان
شده تأیید میشود .بنابر نتایج جدول شماره ( )2همه فرضیات درنظر گرفته شده تأیید شدهاند.
جدول ( )4نتیجه آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیات

ضرایب مسیرβ

مقدار t

نتیجه آزمون

فرضیه  :H1پویش محیطی در فرآیند آیندهنگاری شرکتی بر
مدیریت نوآوری تاثیر مثبت دارد.

5/12

9/65

تأیید

فرضیه  :H2شناسایی عالئم ضعیف در فرآیند آیندهنگاری شرکتی
بر مدیریت نوآوری تاثیر مثبت دارد.

5/24

4/94

تأیید

فرضیه  :H3راهبرد نوآوری در فرآیند آیندهنگاری شرکتی بر
مدیریت نوآوری تاثیر مثبت دارد.

5/28

4/61

تأیید
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فرضیه  :H4توسعه محصول جدید در فرآیند آیندهنگاری شرکتی بر
مدیریت نوآوری تاثیر مثبت دارد.

5/26

4/48

تأیید

فرضیه  :H5توسعه حوزههای جدید کسب وکار در فرآیند
آیندهنگاری شرکتی بر مدیریت نوآوری تاثیر مثبت دارد.

5/56

9/56

تأیید

فرضیه  :H6تحقیق و توسعه در فرآیند آیندهنگاری شرکتی بر
مدیریت نوآوری تاثیر مثبت دارد.

5/57

9/13

تأیید

ارزیابی برازش کلی مدل با استفاده از شاخص نیکویی برازش ( )GOFانجام پذیرفت که
برای محاسبه آن از دو شاخص میانگین  Communalityو  R2استفاده میشود .نیکویی برازش
برای مدل معادل  5/16بهدستآمده است که از حداقل قابلقبول یعنی  5/91باالتر است و لذا
مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است.
𝐺𝑂𝐹 = √0.82 ∗ 0.46 = 0.61

یافتههای کیفی پژوهش :چارچوب آیندهنگاری شرکتی مبتنی بر سناریوپردازی در راستای
ارتقای مدیریت نوآوری

چارچوبها و رویکردهای مختلف آیندهنگاری را میتوان در ادبیات یافت ،به عنوان مثال فرآیند
آیندهنگاری توسط هورتون ( ،)6333چارچوب آیندهنگاری هوستون توسط هینز و
( ،)4569آیندهنگاری پنج مرحلهای توسط نوگرو و ساریتاس ،)4553(4چرخه آیندهنگاری
توسط مایلز )4564( 9یا چارچوب کلی فرایند آیندهنگاری توسط وروس .)4559( 2شکل شماره
( )2یک مرور کلی از چارچوبهای موجود آیندهنگاری ارائه میدهد.
آنچه بیشتر چارچوبهای آیندهنگاری شرکتی در آن مشترک هستند ،یک ساختار سه تا
پنج مرحلهای است که شامل یک مجموعه ورودی ،یک تجزیه و تحلیل ،یک تولید خروجی و
یا یک مرحله تعریف راهبرد است .میتوان بیان کرد که بیشتر چارچوبهای تاییدشده
آیندهنگاری شرکتی در قالب «فرایند آیندهنگاری موفق» هورتون ( )6333قرار میگیرند و بر
اساس فرایند «چارچوب کلی فرایند آیندهنگاری» وروس ( )4559ساخته شدهاند.

بیشاپ6

1

. Hines & Bishop
. Nugroho & Saritas
3
. Miles
4
. Voros
2
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وروس،
4559
مایلز و
ساریتاس،
4564
هورتون،
6333
کلر و
همکاران،
4569
دارکو،
4565

تحلیل

ورودیها
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خروجیها

راهبرد

الیهروبی و

انتخاب-گزینش

تحلیل -توضیح

کاربرد-ارتباطات نتایج

شناسایی

مهمترین مسائل

ارتباط

ورودی ها

آیندهنگاری

خروجیها

شناسایی

تحلیل

پیادهسازی

هوشمندی

عمل آیندهنگاری

راهبردی
جمعآوری

شواتر،
4555

اطالعات

هاینز و
بیشاپ،
4569

فرم دادن
به عنوان
آیندهنگاری

گزینههای

ارزیابی

پیادهسازی راهبرد

راهبردی

راهبرد

و مرور

وتصمیم
راهبرد

تشخیص

توسعه
پایه
آینده

توسعه
آیندههای

جایگزین

توسعه آیندههای
مرجح

تحلیل
پیاده
سازی

آیندها
برای
نقشه

شاخصهای
هدایتگر

شکل ( )4مرور اجمالی از چارچوبهای موجود آیندهنگاری

چارچوب فرآیند وروس نشان دهنده مطابقت آن با نظریه موجود در آیندهنگاری شرکتی
است و بر اساس مبانی مفهومی هورتون ( )6333تمایز بین تفکر راهبردی ،توسعه راهبردی و
برنامهریزی راهبردی مینتزبرگ ( )6332و روششناختی ارائه شدده توسدط اسدالتر)6383( 6
توسعه داده شده است .همانند فرایند هورتون ،چارچوب وروس نیز شدامل چندد الیده اصدلی
است :ورودیها ،کار آیندهنگاری ،خروجیها و راهبردها ).(Voros, 2003
در ادامدده بددا توجدده بدده چددارچوب  2مرحلددهای وروس و مطالددب ارائ ده شددده ،چددارچوب
آیندهنگاری شرکتی با تمرکز بر ارتقای مدیریت نوآوری بیان میشود.

1

. Slaughter
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ورودی
پویش نظامند و راهبردی سیگنالهای محیطی و تحلیل آن

تحلیل

شناسایی و مانیتورینگ موضوعات راهبردی حال و آینده (مانند بازار و روندهای فناوری)
تحلیل و جهتدهی راهبردی موضوعات راهبردی و سیگنالهای ضعیف

خروجی
راهبرد نوآوری
فرآیند توسعه محصول جدید و حوزههای جدید کسب وکار (دوسوتوانی)

توسعه تحقیق و توسعه

راهبرد
فرموله کردن راهبرد نوآوری
همراستایی راهبردهای نوآوری با سبد نوآوری وتعیین راهبردهای جستوجوی نوآوری

شکل ( )5چارچوب آیندهنگاری شرکتی با تمرکز بر ارتقای مدیریت نوآوری

گامهای چارچوب ارائه شده در جدول زیر معرفی و بیان شدهاند:
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جدول ( )5تعریف گامهای فرایند آیندهنگاری شرکتی
گامهای فرایند

تعریف

آیندهنگاری
شرکتی
پویش نظامند و
راهبردی
سیگنالهای
محیطی و تحلیل
آن

هدف اصلی فعالیتهای پویش شناسایی سریع سیگنالهای ضعیف اولیه از تغییرات بالقوه در محیط
سازمانی است و آنها را به عنوان پایهای برای گامهای بعدی در مراحل اولیه توسعه آنها تجمیع
میکند .فعالیتهای پویش با هدف شناسایی سیگنالهای ضعیف در محیط سازمانی میتواند به
عنوان یک رویکرد جامع در نظر گرفته شود و پاداشی را در مورد شهود فردی ،توجه غیررسمی و
شناخت الگو قرار دهد ) .(Andreassen et al. 2015; Lyles, 1987; Reinhardt, 1984عالوه بر
این ،پویش نباید محدود به حوزههای مشاهدات موجود باشد ،بلکه باید برای ادغام موارد اضافی ،و
موارد هنوز تعریف نشده نیز بکارگرفته شود ).(Camillus, Datta, 1991

شناسایی و پویش
موضوعات راهبردی
حال و آینده (مانند
بازار و روندهای
فناوری)

یک مسئله راهبردی در زمینه کنونی به عنوان یک روند (یعنی یک سری از نوآوریهای مربوطه که
به جهتی یکسان اشاره میکنند) یا یک سیگنال مربوط تعریف میشود که اگرچه مستقیم ًا منجر به
مشارکت در روند یا مخالفت با آن نمیشود ،ممکن است همچنان یک عامل تأثیرگذار برای مدیریت
نوآوری راهبردی باشد .مسائل راهبردی باید در قالب یک پرتفلوی راهبردی توصیف و مستند شوند
).(Kunnas, 2009
سازمانها به فعالیتهای غیررسمی پویش در قالب پیشآهنگان نوآوری یا به اصطالح سنسورهای
نوآوری متکی هستند .آنها به شدت به هر یک از کارکنان و انگیزه ذاتی آنها متکی هستند .با این
حال ،سازمانها نیز از اهمیت سیستمهای پویش و پایش رسمی و هدایت شده مطلع هستند.

تحلیل و جهت
دهی راهبردی
موضوعات راهبردی
و سیگنالهای
ضعیف

فعالیتهای پویش و همچنین پایش باید تنها بر روی منابع خارجی متمرکز نشوند ،بلکه باید
هماهنگسازی اطالعات داخلی ،منابع ،شبکهها و ساختارها را نیز انجام دهند (Schoemaker et
 al., 2013; Johnson-Cramer et al., 2007).همین موضوع مربوط به مسائل راهبردی هم هست
که ممکن است از منابع داخلی و خارجی نیز حاصل شود .مسائل داخلی در داخل مرزهای سازمان
رخ میدهند و در صورت هشدار در عملکرد سازمان لحاظ میشوند و در صورتی که مورد توجه قرار
نگیرند و به آنها پرداخته نشود تبدیل به مسائل راهبردی میشوند .مسائل خارجی از طریق پویش و
پایش جمع آوری میشوند که شامل موارد زیر است :فعالیتهای رقبا ،تحوالت بازار یا مسائل مربوط
به فناوری ).(Dutton, Ottensmeyer, 1987

راهبرد نوآوری

هدف اصلی راهبرد نوآوری  )6تعیین جهت و ارائه تمرکز برای فعالیتهای تحقیق و توسعه سازمان و
 )4تعریف اینکه کجا باید در جستجوی فرصتها و ایدهها بود ،است ;(Cooper, 2011
). Brunswicker, Hutschek, 2010
6
هنگام تعریف یک راهبرد نوآوری ،انجام یک تجزیه و تحلیل پستل و همچنین تجزیه و تحلیل
سوات 4توصیه میشود ،زیرا این ابزارها از تجمیع و جمعآوری سیگنالهای ناشی از تجزیه و تحلیل
اولیه پشتیبانی میکنند .تجزیه و تحلیل پستل اجازه میدهد تا دستهبندی مناسبی از سیگنالها و

1

. PESTEL
. SWOT

2
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عوامل مؤثر صورت پذیرد و پشتیبانی از شناسایی مسائل و روندهای راهبردی صورت گیرد ،در حالی
که تجزیه و تحلیل سوات از یک سری از اقدامات مبتنی بر نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدات
شناسایی شده ،پشتیبانی میکند ).(Gaubinger, Rabl 2014

فرآیند توسعه
محصول جدید و
حوزههای جدید
کسبوکار
(دوسوتوانی)

تغییر در اقتصاد به طور کلی زمانی روی میدهد که شرکتها از تغییرات در محیط خود آگاه هستند
و از سازوکارهای مختلفی برای حفظ انعطافپذیری راهبردی و انطباق یافتن با محیط استفاده
میکنند ) .(Bahrami, 1992; Hitt et al., 1998این شرکتها باید توانایی الزم را برای )6
بهرهگیری از محصوالت و بازارهای فعلی و  ) 4کاوش محصوالت و بازارهای جدیدی داشته باشند که
در زمان تغییرات گسسته ظهور مییابند ( .)Rohrbeck, 2011دوسوتوانی توانایی شرکتها در
بهرهگیری همزمان از محصوالت و بازارهای موجود و کاوش محصوالت و بازارهای جدید است.

توسعه تحقیق و
توسعه

پروژههای تحقیقوتوسعه به مدیریت نوآوری یا اداره تحقیقوتوسعه مرتبط میشود .برای مثال،
مدیریت نوآوری میتواند از پروژههای کاوش آینده برای شناسایی ظرفیتهای مورد نیاز و
فرصتهای بازار استفاده کند .فعالیتهای آیندهنگاری به ایجاد پروژههای تحقیقوتوسعه جدید )6
به طور مستقیم توسط فرایندها و  )4به طور غیرمستقیم با الهام بخشیدن به مدیران پروژه برای
تولید محصوالت جدید منجر میشود (.)Rohrbeck, 2011

فرموله کردن
راهبرد نوآوری

راهبرد نوآوری یک سازمان ،زمینههای راهبردی آن را برای تمرکز بر همه فعالیتهای نوآوری تعیین
میکند ،چشمانداز و اهداف مشخص نوآوری را فراهم میکند و در سطح متا راهبردی تعریف
میشود .راهبرد نوآوری باید با راهبرد کلی هماهنگ شود و باید شامل مکانیسمها و رویکردها برای
تجزیه و تحلیل محیط سازمانی (راهبرد جستجوی نوآوری) باشد.
هنگام پیادهسازی یک راهبرد نوآوری ،چندین گام باید دنبال شود که با تحلیلی مفهومی از محیط
داخلی و خارجی سازمانی شروع میشود .بر اساس اطالعات جمعآوری شده در طول تجزیه و تحلیل
اولیه ،فرصتهای نوآوری ،اهداف نوآوری و راهبرد نوآوری نهایی میتواند استخراج شود (Cooper
).2011; Sánchez et al. 2011

همراستایی
راهبردهای نوآوری
با سبد نوآوری و
تعیین راهبردهای
جستوجوی
نوآوری

راهبرد جستجوی نوآوری باید به طور خاص آنچه را که جستجو میشود (موضوعات مشخص و
مسائل) ،جایی که جستجو میشود (مناطق تعریف شده جستجوی) و نحوه جستجو (منابع داده
توصیه شده و روشهای جمع آوری دادهها و ابزار) را تعریف کند .در این زمینه ،مهم است که راهبرد
کلی شرکت« ،داالن راهبردی» را برای راهبرد نوآوری فراهم کند و ارتباطات بین راهبرد شرکتی و
نوآوری باید به طور مداوم پایش شود ).(Brunswicker Hutschek, 2010
پیوند راهبرد کلی شرکت برای راهبرد نوآوری و راهبرد جستجوی نوآوری ضروری است .سازمانها از
یک راهبرد شرکتی مرتبط با مدیریت نوآوری ،ارتباط مشخص آن را با شناسایی و تجزیه و تحلیل
فرصتها خواستار هستند .همچنین سازمانها ارتباط بین نتایج حاصل از فعالیتهای پایش و پویش
را در برنامهریزی راهبردی شرکت بیان میکنند.

در ادامه برای دستیابی به چارچوب مدنظر مبتنی سناریوپردازی ،رویکردهای مختلف
سناریوپردازی مدنظر قرار گرفت .با نظر به شاخصهای آیندهنگاری شرکتی و نقش آن در
فرایند مدیریت نوآوری و چارچوب ارایه شده (شکل شماره  ،)9از رویکرد برنامهریزی بر پایه
سناریوی که به کوشش پییر واک و تد نیولند در شرکت رویال داچ شل توسعه یافته و بعدها
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نیز به کوشش پیتر شوارتز ،کیس فاندرهیدن و دیگران در شبکه جهانی کسب و کار مستند
شده است ،به عنوان مبنای آیندهنگاری شرکتی در راستای ارتقای مدیریت نوآوری بهره گرفته
شد .این رویکرد کیفی و بر پایه منطق شهودی 6روشی استداللی 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
گسترهای از آینده های ممکن تالش کرد .هدف اصلی واک تغییر مسیر تفکر و الگوهای ذهنی
مدیران فعال در سازمانها و در نتیجه تغییر پیش فرضهایی بود که چارچوب تصمیم آنها را
شکل می داد .این رویکرد بیانگر نوعی تفسیر و تعمیم ت الش واک با تمرکز بر عملکرد است
(چرماک .)4566 ،با توجه به گامهای برنامهریزی بر پایه سناریو در کتاب «هنر دورنگری» پیتر
شوارتز ( )6331و نسخه توسعه یافته آن در کتاب «برنامهریزی بر پایه سناریو در سازمانها»
چرماک ( )4566گامهای زیر برای سناریوپردازی در فرایند آیندهنگاری شرکتی در راستای
توسعه مدیریت نوآوری در نظر گرفتهمیشود:
گام اول :نشست ذهن انگیزی نیروهای عمده
گام دوم :شناسایی فهرست عوامل کلیدی و راهبردی
گام سوم :شناسایی و تحلیل پیشرانها
گام چهارم :شناسایی و تحلیل عدم قطعیتهای بحرانی
گام پنجم :منطقدهی به سناریوها و تدوین سناریوها
گام ششم :تحلیل پیامدها و نتایج هر سناریو
گام هفتم :انتخاب نشانگرهای راهبردی
با نظر به تناسب و ظرفیت های سناریوپردازی در فرایند مدیریت نوآوری و گامهای
معرفیشده سناریوپردازی برای این مهم ،و همچنین چارچوب بیان شده آیندهنگاری شرکتی
برای ارتقای مدیریت نوآوری ،چارچوب آینده نگاری شرکتی مبتنی بر سناریوپردازی در راستای
ارتقای مدیریت نوآوری در شکل شماره ( )1ارائه میشود:

1
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فرآیند نوآوری
تجاریساز

توسعه

انتخاب

تولید ایده

ی

گام دوم
گام سوم

منطق دهی به

اول

گام ششم
گام چهارم

تحلیل پیامدها
گام هفتم

گام

شناسایی و تحلیل

فرآیند سناریوپردازی

گام پنجم

نشانگرهای

راهبرد

خروجی

تحلیل

ورودی

فرآیند آینده نگاری

شکل ( )6چارچوب آیندهنگاری شرکتی مبتنی بر سناریوپردازی در راستای ارتقای مدیریت نوآوری

نتیجهگیری و پیشنهادها
در محیط پیچیده ،پویا و بسیار متغیر امروزی ،شرکتها نیازمند طراحی و اتخاذ راهبردهایی
هستند که بتوانند آنها را در بهبود روزافزون عملکردشان یاری رساند .زیرا در چنین محیط
رقابتی شرکتهایی قادر به بقاء هستند که از گردونه رقابت جا نمانده و خود را با شرایط متغیر
و پویای بازار رقابتی همگام نمایند .به عبارت دیگر ،مدیران شرکتها ،حاصل تصمیمگیریهای
خود را در قالب انتخاب راهبرد ،در آیینه معیارهای عملکردی مشاهده خواهند نمود .تجزیه و
تحلیل و مقایسه عملکرد مشاهده شده با روند گذشته ،رقبا و یا متوسط صنعت ،بازخورد
مناسبی را جهت تصمیمگیری و انجام فعالیتهای آتی فراهم میآورد .به همین دلیل یکی از
مهمترین اهداف تمامی شرکتها در طول زمان ،بهبود مستمر عملکرد بوده است .در این میان
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شرکتها هنوز از کمبود چارچوبی جهت مواجهه با شرایط به سرعت نوشونده ،پرتالطم،
ابهامآمیز و پیچیده آینده در حوزههای مختلف و اطمینان از دریافت همه تغییرات خارجی
مرتبط و ارائه پاسخهای متناسب در مخاطره هستند .از این رو پژوهش حاضر در امتداد این
کمبود حرکت کرده است و چارچوبی برای آیندهنگاری شرکتی مبتنی بر توانمندیهای
سناریوپردازی در راستای بهبود و ارتقای مدیریت نوآوری ارائه داده است.
چارچوب معرفی شده بر مبنای چارچوب کلی فرایند آیندهنگاری وروس ،شامل  2مرحله
اصلی و پایهای «ورودی ،تحلیل ،خروجی و راهبرد» توسعه یافته است .در هر مرحله از آن
فعالیت هایی مدنظر قرار گرفته شده تا مدیریت فرایند نوآوری در همه ابعاد صورت پذیرد .در
این بین با توجه به حوزه آیندهنگاری شرکتی ،تحقیقات اخیر کاربستهای خوبی را برای
مدیریت تغییرات ناگهانی در راستای بهبود مدیریت نوآوری شناسایی کردند .طبق گفته بسانت
( )4555شرکتها باید هوشمندی جستجو را برای پیشنگری و پایش رقبا ،فناوریها ،مشتریان
و نیازهای متغیر خود با هدف کلی افزایش قابلیت پیشبینی و آیندهنگاری شرکت توسعه دهند
) .(Bessant et al, 2005: 1373یک کاربست خوب دیگر ،توسعه فرآیندها و تکنیکهای پویش
محیطی ،تقویت سیگنالهای ضعیف و استفاده از آنتنهای فناوری است تا پتانسیل فناوریهای
جدید ،محصوالت و مدلهای کسبوکار را جستجو کند و بینش عملی در مورد اختالالت بالقوه
را ایجاد کند ) .(Paap & Katz, 2004: 22پالیوکایت و پائسا شواهد تجربی را ارائه دادهاند که
آیندهنگاری شرکتی توانایی ایجاد نوآوری تدریجی و همچنین نوآوری رادیکال را دارد و
درنتیجه باعث ایجاد دوسوتوانی 6در شرکت میشود .در این میان به خصوص قابلیتهای پویش
محیطی به عنوان بخشی از آیندهنگاری شرکتی نقش مهمی در رشد نوآوریهای رادیکال ایفا
میکند.
میتوان بیان کرد که ادبیات مدیریت نوآوری ،آیندهنگاری شرکتی را به عنوان مکانیسمی
برای شرکتها در راستای افزایش شانس سود از تغییرات متناوب به رسمیت میشناسد .عوامل
کلیدی موفقیت آیندهنگاری شرکتی در مدیریت نوآوری ،فرایندهای نوآورانه موازی و همکارانه
هستند که نوآوریهای ناپیوسته را بوجود میآورند و همچنین تواناییهای بصیرت را به منظور
پیشنگری شوکهای ناپیوسته و اقدامات مدیریتی هوشمندانه گسترش میدهد.
همچنین وجود ظرفیتها و توانمندیهای سناریوپردازی در تغییر مسیر تفکر و الگوهای
ذهنی و همچنین تغییر پیشفرضهایی که چارچوب تصمیمگیری را شکل میدهد ،انگیزه آن
1
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شد که چارچوب فرایند آینده نگاری شرکتی معرفی شده را بر مبنای سناریوپردازی توسعه داده
 چرا که رویکرد کیفی و منطق شهودی سناریوپردازی در بهبود و ارتقای مدیریت نوآوری،شود
 کاربست گامهای،)1(  چارچوب ارایه شده در شکل شماره.بسیار مؤثر و کارا است
) در درون قیف5 سناریوپردازی در فرایند آینده نگاری شرکتی معرفی شده (شکل شماره
نوآوری با تمرکز بر مدیریت فرایند نوآوری نشان میدهد که افقهای جدیدی را برای مدیران و
.تصمیمگیران شرکتها برای خلق ارزش و ثروت میگشاید
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