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 چکیده
هنوز از کمبود چارچوبی  هاشرکتدهد که های گوناگون نشان میهای حوزهشواهد عینی پژوهش

های مختلف و و پیچیده آینده در حوزه آمیزابهام ،پرتالطمسرعت نوشونده، جهت مواجهه با شرایط به
های متناسب در مخاطره هستند. در این همه تغییرات خارجی مرتبط و ارائه پاسخاطمینان از دریافت 

های خود در راستای خلق ارزش و ثروت تالش ها برای توسعه و گسترش نوآوریمیان شرکت
نگاری شرکتی است. ها در این شرایط، آیندههای نوین و توانمند برای شرکتکنند. یکی از روشمی

رو پژوهش حاضر برآن ایندهد، ازرا بهبود و توسعه می ینوآور، فرایند مدیریت نگاری شرکتیآینده
کار نگاری شرکتی را در راستای ارتقا و بهبود مدیریت نوآوری بهآیندههای ها و پتانسیلاست تا ظرفیت

نگاری های روش سناریوپردازی نیز بهره برده و در انتها چارچوب آیندهبرد. در این میان از ظرفیت
. فرایند پژوهش ترکیبی از ارائه شده استمبتنی بر سناریوپردازی در راستای ارتقای مدیریت نوآوری 

نگاری شرکتی بر مدیریت نوآوری را بررسی روش کمی تحلیل معادالت ساختاری که تاثیرات آینده
ل محتوا است. کند و روش کیفی در طی یک فراگرد فرایندی با بازخورد رجوع به خبرگان و تحلیمی

نگاری شرکتی بر مدیریت نوآوری در بخش کمی بعد از حصول روایی مدل مفهومی تاثیرات آینده
 مورد مطالعهبدست آمده از تحلیل ادبیات توسط خبرگان این حوزه، صنایع هوا و فضا به عنوان 

های فرضیه SmartPLSها، با استفاده از نرم افزار آوری پرسشنامهو پس از جمعانتخاب گردید 
نگاری شرکتی بر مدیریت های تاثیرگذار آیندههای پژوهش شامل مولفهپژوهش آزمون شدند. یافته

نگاری شرکتی در راستای توسعه و بهبود نوآوری در بخش کمی و در امتداد آن ارایه چارچوب آینده
ی در راستای زوپردایسنارنگاری شرکتی مبتنی بر مدیریت نوآوری و سپس توسعه چارچوب آینده

 ارتقای مدیریت نوآوری است. 

 :کلیدی هایواژه

 نگاری شرکتی، سناریوپردازی، مدیریت نوآوری، چارچوب.آینده 
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 مقدمه

بینی های مؤثر و کارا برای تحلیل و پیشمند توسعه روشای عالقهطور فزایندهجامعه علمی به

 ،ایهای صنعتی و مشاورهه شرکتهای بالقوه آینده است. دلیل این مهم این است کچالش

اند؛ های بالقوه آینده را توسعه دادهبسیاری از رویکردهای شناسایی مشکالت و چالش

داشته و معموالً  هاشرکت یواقع یازهایبر الزامات و ن یتمرکز قو هاروش نیمثال، اعنوانبه

(. Vishnevskiy et al, 2014)اند شدهمدت توسعه دادهکوتاهبازه زمانی  ایو  برای هدف ویژه

از  .دنباشیم هامنافع خاص شرکت یاستفاده برامناسب و قابل ،شدهشناخته یهادرنتیجه روش

 ک، یمربوط به شرکت یخارج یواقع طیاز شراجای یک تصویر کلی و جامع بهعمدتاً  طرفی

توسعه  هامشکل نیحل ا یبرا زیادی روش تعداد یجامعه علمدهند. را ارائه می محدوددیدگاه 

  است. 6نگاری شرکتیها آیندهآناز  یکیداده که 

ها در نگاری شرکتی به شدت افزایش یافته است. شرکتبه آینده عالقههای اخیر، در سال

ها هایی با حرکت سریع هستند و بسیاری از آنگیری راهبردی در محیطجستجوی جهت

شان، نیاز به حمایت پذیریی و حفظ رقابتکنند برای پیروزی در رقابت نوآوراحساس می

 بردها ورکا تواندیم یشرکت ینگارندهیآ(. 4566دارند )روهربرگ،  4های آیندهبیشتر از بینش

( بحث 4566و دیگران ) 9گراشتدرون داشته باشد. ینوآور یکل فرایندبر  چندگانهاثرات 

ای که شرکت در آن فعال های بالقوهتواند اطالعات درباره محیطمی ینگارندهیآکنند که می

قیف  در و ،در توسعه محصول ینگارندهیآمل است که أقابل تهمچنین است را فراهم کند، 

(. 4565گراشت و دیگران، کند )عنوان آیتم ورودی فرایند نوآوری مشارکت میبه 2نوآوری

 یمثال، در ورودعنوانبه، تواند خود در فرایند نوآوری سهیم باشدنگاری میبراین آیندهعالوه

شود. همچنین که می اعمال ینوآور یهاپروژه یکه معموالً برا 5دروازه مرحله یندهایفرآ یبرا

رو درک  نیاز ای به طرق مختلف برای اجرای راهبرد مناسب است. شرکت ینگارندهیآ

از  یدگاهید نیچن .شود توسعه دادهفراتر از تابع ارائه اطالعات  نیاز دارد تا یشرکت ینگارندهیآ

و  ،توسعه محصول بر یشرکت ینگارندهیکه آاست فرض  نیا بر یذاتطور به یشرکت ینگارندهیآ

ثیر أتدروازه مرحله  ندیدر فرا یریگمیتصم یاستفاده از اطالعات مربوطه برا ایو  ینوآور قیف

                                                           
1. Corporate Foresight 
4. Future insights 
3. Von der Grasht 
4. Innovation pipeline 
5. Level gate 
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های نوآورانه عالیتی نقش بسیار موثری فراتر از سازماندهی فشرکت ینگارندهیآ .گذاردمی

 (.4562شرکت دارد )ویشنسکی و دیگران، 

یابی، ترسیم و پردازی به دنبال آن است که با موقعیتروش سناریودر این میان، 

های باورکردنی، بینش، بصیرت و تصمیم ای آگاهانه وهای بدیل به گونهندهتصویرسازی آی

د به منظور تغییر تفکر جاری، بهبود مربوط به آینده را توسعه و گسترش دهد. این فراین

گیرد سازی، توسعه یادگیری فردی و سازمانی و بهبود عملکرد صورت میسازی، ادراکتصمیم

آلود پذیری، قدرت برد سناریوپردازی و همچنین انکشاف فضاهای مه(. انعطاف4566)چرماک، 

کارایی و  -وها استپردازی و تخیل در سناریکه بخشی از آن مدیون عنصر خیال-آینده 

 .کندمیملموس  را نوآوریمدیریت کاربستی بودن آن در فرایند 

ثر ؤنقش مهای روش سناریوپردازی و همچنین با توجه به ظرفیت و چه بیان شدبنابر آن

نوآوری، پژوهش حاضر بر آن است که در راستای توسعه مدیریت نگاری شرکتی در فرایند آینده

ی در راستای بهبود و افزایش عملکرد وپردازیسناررکتی مبتنی بر نگاری شچارچوب آینده

های در این مسیر ابتدا پس از مطالعه ادبیات و تحلیل و بررسی .گام برداردمدیریت نوآوری 

نگاری شرکتی بر مدیریت نوآوری شناسایی و ثیرات آیندهأهای مدل مفهومی تگوناگون، مولفه

نگاری شرکتی بر مدیریت نوآوری ثیرات آیندهأساختاری تسپس با استفاده از روش معادالت 

 مورد مطالعه نشوند. برای دستیابی به این مهم، صنایع هوا و فضا به عنوابررسی و تحلیل می

های پیشرفته نوآوری به افزایش توان رقابتی تولیدات فناوریکه چرا  گیرد،مدنظر قرار می

توان به این امر اشاره کرد که ز جمله این دالیل مید، اشومنجر می و فضا همچون صنایع هوا

با  همچنینآورند. محصوالت و فرایندهای نوآوری، امکان حضور در بازارهای جدید را فراهم می

نگاری شرکتی مبتنی بر چارچوب آیندهدر راستای توسعه توان میشده، استفاده از نتایج حاصل

 .کردحرکت  نوآوریمدیریت  ارتقایی در راستای وپردازیسنار
 

 مبانی نظری پژوهش
 نوآوری و مدیریت نوآوری

در  ی وجود دارد.مختلف نوآور یهایبندو طبقه فیتعارتعداد آثار منتشر شده زیادی درباره 

انجام » یشد، که اعالم کرد نوآور یمعرف شومپیتر توسط یاصطالح نوآور ،یعلوم اقتصاد

 است« دیجد یاوهیاست، به ش شدهانجام  که قبال ییانجام کارها ای دیجد یکارها

(Schumpeter 1947: 151) .را به  نوآوریاصطالح  گرید سندگانیشومپتر، نو فیاساس تعر بر
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را  ی، که نوآورشودمیشروع  6و فر وستشده از  دییتا تعاریفکردند.  فیمختلف تعر یهاروش

 ایمحصوالت  ندها،یها، فراهدیا ی ازنقش ی یا گروهی یاسازمانی، عمد بکارگیریو  یمعرف»

، دافربرای ا یقابل توجه طوربه جدید باشد و طراحی شده است تا  که در واحد پذیرشها، روش

 .(West Farr, 1990: 9)کنند تعریف می« باشد سودمندی عیجامعه وس ایسازمان  ،یگروه ای

 کنندمی انیبارائه شده است، که  (6313) 4و مارکوسز میر توسط گرید ترجامع ریفتع

 نیمتقابل وابسته است. ا یندهایفرااز کل  ندیفرا کیبلکه  ست،یاقدام واحد ن کی ینوآور»که 

. دیبازار جد کیو نه توسعه  دیدستگاه جد کینه اختراع  ست،ین دیجد دهیا کیفقط مفهوم 

 (Trott 2005: 15). «کندمیعمل  کپارچهیبه صورت  که باشدمیها اینهمه شامل ند یفرا

 کی رشیپذ»را  یکه نوآور شودمیارائه  9دامانپور توسط یاز اصطالح نوآور یگرید فیتعر

 ،شده رفتهیسازمان پذ یکه برا یخدمات ایمحصول  ند،یبرنامه، فرآ است،یس ستم،یدستگاه، س

  . (Damanpour, 1991)کندمی فیتعر «شودمی هدیخر ای دیتولکه است،  دیجد

 متفاوتی و متنوعاختالفات یکدیگر دارای وجود دارد که با  ینفراوا اتاصطالحو  فیتعار

 یبرا و دیجد یزیچ یاست که نوآور نیها مشترک هستند اهمه آندر . آنچه باشندمی

بازار  کبه ی یشامل توسعه و معرف ینوآور نیهمچن. است یاتیح یاقتصاد بلندمدت تیموفق

مرتبط  ندیاز مراحل فرا یااز مجموعه جهینت کیبه عنوان  ینوآور .سازمان است کی به ای

 .شود تیریثر مدؤم نیازمند این است که به طور دقیق واست که 

است. اغلب  ینوآور تیری، موضوع مدنوآوریمرتبط با  یهاگامها و تیفعال تیریمد

را نشان  دگاهید یاند نوعقرار گرفته لیو تحل هیمورد تجز اتیادب یکه در بررس یمقاالت

و  دهدبه عنوان یک کل را نشان می ندیفرآ نیبه منظور درک ا ینوآور تیریکه مددهند یم

مناسب در زمان  یهادهیارائه ا یدر راستا تیموفق یالزم برا یتیریمد فیشامل تمام وظا

 ,Vahs, Brem 2015; Brem, Voigt)است کاربرد یهادامنهدر  مناسب یمناسب به بازارها

 دیو نرخ شکست در توسعه محصول جدباشد  زیبرانگکل چالشمش کیتواند یم نیا .(2009

 Vahs, Brem 2015; Wießmeier et al. 2012; Vantrijp, Vankleef) هنوز هم باال باشد

ثر و کارآمد ؤبه طور منوآوری  تیرینقص در مد لیموارد به دل نیاغلب ا ؛(2008

                                                           
1. West and Farr 
2. Myers and Marquis 
3. Damanpour 
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 ;Postma et al. 2012; Saetre, Brun 2012; Rejeb et al. 2011; Rice et al. 2001)است

Poskela, Martinsuo 2009; Poskela 2007).  . 
 

  نگاری شرکتیآینده

 شرکتی نگاریآیندههستند.  مدیریت نوآوریو  شرکتی نگاریآینده، پژوهش نیا یاصل میمفاه

سازد  یاست که شرکت را قادر م یفرهنگ ای یکه شامل هر عنصر ساختار ایییتوانا»به عنوان 

 یهاکرده و واکنش ریشرکت تفس را برایدهد، عواقب  صیتشخ زودرا  ناپیوسته راتییتغ تا

 شودمی تعریف« فرموله کند  شرکت تیمدت و موفقبلند یاز بقا نانیاطم یرا برا یاسازنده

(Rohrbeck, 2010:12). ی شده جیبه اصطالح را لیتبد شرکتی نگاریآینده ر،یاخ یهادر سال

اساس، هدف  نی. بر ابرندبکار می ندهیآ یقاتیتحق یهاتیفعال یها براکتتوسط شراست که 

 یهاطیدر مح انداز بلندمدتچشم لیتحل و هیتجز تواندمی شرکتی نگاریآینده یاصل

و  یسازمان یهاراهبرد یها براآن یامدهایو پ دیجد یهافناوریرقبا و  یکار، بازارهاوکسب

  .(Von der Gracht et al., 2010: 381) باشد ینوآور

نگاری شرکتی در در ادامه مطالعات صورت گرفته و برای دریافت هر چه بیشتر نقش آینده

های صورت گرفته این حوزه تحلیل و بررسی های اصلی پژوهشمدیریت نوآور الزم است جریان

اوت به متف پژوهش انیاز سه جر شرکتی نگاریآیندهدر مورد  هاشوند. در این بین پژوهش

در ادامه به  .پژوهش آینده( 9و ) ،ینوآور تیری( مد4) ،راهبردی تیری( مد6آمده است: ) ستد

 شود. بررسی اجمالی این سه جریان پرداخته می

 رییها تغشود که سازمانیفرض م )جریان پژوهشی اول( راهبردی تیریمد در دیدگاه

 نیا ییواجه شوند. به منظور شناسام یخارج راتییبا تغ مجبور هستندکنند و در واقع یم

 دکنن ها پایشناپیوستگی یرا برا طیبه طور مداوم مح دیها باشرکت ،یخارج راتییتغ

(Rohrbeck  & Gemünden, 2011). ( 6375) فکه توسط آنسو هاناپیوستگی نیچن

 ای دیتهدباشند و بوده متمایز می گذشتهآنچه در  که از، شدند دهینام راهبردی یهایشگفت

 هایناپیوستگیعالئم  نیاول فیضع یهاگنالیدهند. سیشرکت را نشان م یفرصت بالقوه برا

 ندهیدر آ راتییتغ شگامانیپ هاآن .(Holopainen & Toivonen, 2012: 199) هستند راهبردی

  ;Ansof, 1975) کنندمیعمل  دیجد یعالئم احتمال ایهستند و به عنوان عالئم هشدار دهنده 

olopainen & Toivonen, 2012) . کنند تا دانش را در  پایشرا  طیمح دیها بانابراین شرکتب

 ,Day & Schoemaker) کنند جادیا یدر حال ظهور خارج راتییو اندازه تغ ریمورد مس
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2005; Rohrbeck and Gemünden, 2011) تحت جدید یهایو آن را به عنوان منبع نوآور 

 (Nylén & Holmström, 2015: 7).  درآورندکنترل خود 

)جریان  ینوآور تیریدر مد نگاریآیندهکه  ییهااز نقش یسه خوشه اصل (4566روهربک )

 یاچهار مرحله ندیبا استفاده از فرآروهربک  کند.می فیتعرکند را می یباز پژوهشی دوم(

 ینوآور فیخارج از ق(، اندازراه)نقش  ینوآور فیق یسه نقش را در ابتدا نی، ایاستاندارد نوآور

 ،ینوآور تیریمد اتیادب( قرار داد. مخالف)نقش  ینوآور فیق ر( و در کناراهبردپرداز)نقش 

 آوریشانس سود شیافزا در راستایها شرکت یبرا مکانیزیمیرا به عنوان ی شرکت نگاریآینده

 :Bessant et al. 2005) و دیگران سانتب شناسد. طبق گفتهیم تیبه رسم ناپیوسته راتییاز تغ

و  ینیبشیگرا به منظور پندهیرا به عنوان منبع اطالعات آ طیمح دیشرکت با .(1370–1369

 به .تحت کنترل خود درآوردها، آن رییدر حال تغ یازهایو ن انیها، مشترفناوری ،رقبا بانیدیده

 فیضع یهاالگنیس و هاطیمح مندنظامپایش  یهاکیو تکن ندهایفرآ دیشرکت با ب،یترت نیا

محصوالت و  د،یجد یهافناوری لیپتانس افتنی یخود برا فناوری یهاو از آنتنکند  تیرا تقو

 & Paap)کنداستفاده می بالقوه هایناپیوستگیاز  یعمل یهانشیب جادیو ا وکارکسب یهامدل

Katz, 2004: 22).  
 مندنظام حیوضو ت ینیبشیبه دنبال کشف، پ )جریان پژوهشی سوم( ندهیآ پژوهش

مختلف مانند اکتشاف روند،  یهاکیها و تکناست. با استفاده از روش ندهیآ یهاشرفتیپ

حساس ا ،یو مطالعات دلف ویسنار لیو تحل هی، تجزیفناور نگاشترهی و فناور ینیبشیپ

را بهبود  مطلوبو  ی، احتمالآینده ممکن نیآن با توجه به چند دیتجد ایو انطباق  راتییتغ

جامع و  دگاهیکند تا دیتالش م ندهیآ پژوهش ،(Van der Duin et al., 2014) دهدیم

 یهاهیکند تا فرضیو تالش م اوردیها به دست بمختلف رشته یهانشیرا بر اساس ب مندنظام

 .(Rohrbeck & Bade, 2012)  کندو افشا  کشیده چالشبه را  ندهیغالب و متضاد آ دگاهید
 

 تی و مدیریت نوآورینگاری شرکآینده

و  قیتحق ده،یا دیاست که موجب تول ییهاییساختارها و توانا ایجاد ینوآور تیریمد هدف

 یندهایفرآ ایمحصوالت  یابیو بازار دیتول یندهایفرا نیو همچن دیجد یهافناوریتوسعه 

با  .(Trott, 2005: 15) است شرکت بلندمدترقابت  نی(، به منظور تضمافتهیبهبود  ای) دیجد

(، اورت و ون دو 4552) 6سی(، نوبال6333) 6سوینا ،ینوآور تیریمد یخیتار املبه تک ینگاه

                                                           
1. Niosi 
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کرد  ییچهار نسل مختلف را شناسا توانمی ،(4562و همکاران ) 4نیدا ر( و ون د4558) نید

 شوند: یم یمعرف ریکه در ز

در  شهید که رشویمشخص م ینوآورانه خط یندهای: فاز اول توسط فرای. فشار فناور6

 شودمی جامع راهبردیبه نقش بازار و اهداف  یدارند. توجه کم یو دانش فن یاکتشافات علم

(Ortt & van der Duin, 2008: 525; Van der Duin et al., 2014: 63).  

به  یبازار و اجتماع یازهاین ییاست، اما با شناسا یهنوز هم خط ینوآور فرآیندبازار:  کشش. 4

و با گسترش  است محورراهبرد به طور ضعیفینوآورانه  یهاپروژه ن،ی. عالوه بر ادیآیوجود م

 :Nobelius, 2004: 370; Ortt & Van der Duin, 2008)شوند یپروژه مشخص م تیریمد یهاروش

525). 
و  یورافنفشار  یکردهایاز رو یبینوآورانه ترک یندهایمرحله فرا نی: در ایمواز یندهای. فرآ9

 یازهایها و تعامالت با نشرکت سازگار هستند. بازخورد حلقه راهبردبا  بازار است و کامالً کشش

 Ortt &  van der Duin,  2008: 526; Van der Duin)شده است  جادیتر اشرفتهیپ یهافناوریبازار و 

et al., 2014: 63). 
شده  یمتعدد سازمانده یهاشرکت یبرا یمواز یندهایها: فرآشبکه ایها ستمیدر س ی. نوآور2

سرعت  شی، به منظور افزایلیتکم یهاییکنندگان( که با داراعیتوز ایکنندگان نیمأرقبا، ت )مثالً 

 Ortt and  van)شوند یتر متر و سختدهیچیپ ینوآور یندهایفرا جه،یتوسعه همراه هستند. در نت

der Duin,  2008: 526; Van der Duin et al., 2014: 63). 

 و ،شد، چرخه عمر محصول را کاهش یسرعت نوآور شیموجب افزا ینوآور تیریمد تکامل

را به  راتییتغ ینرخ باال قاتیداد. تحق شیرا افزا یو گسترش نوآور فناورانه راتییسرعت تغ

خارجی شکست  راتییتغ ثر و به موقع باؤدر تطابق م هاکه شرکت یاصل لیاز سه دل یکیعنوان 

گرفتن به عنوان  دهیناد. (Rohrbeck and Gemünden, 2011: 232) اندکرده ییساشنا، خورندمی

کوتاه مدت و تمرکز  یریگجهت کیاز  یشده است، که ممکن است ناش نییدوم تع لیدل

و به  یطیمح راتییبالقوه تغ ریثأت یابیارز یبرا ییشرکت باشد. با توجه به عدم توانا یداخل

رسد ینم تیریمد ی دربه سطح مناسبی طیاطالعات مح ،یانیم مدیرانشدن توسط لتریف لیدل

ممکن است ناشناخته  یطیمح یهاگنالیس ن،یکند. عالوه بر ا جادیرا ا یتواند پاسخ کافیمنکه 

است.  ینرسیسوم ا لیشرکت هستند. دل یها خارج از دسترس سنسورهاآن رایز ؛بمانند یباق

                                                                                                                                                    
1. Nobelius   
2. Van der Duin 
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به  ازیغالب، مانع ادراک ن یذهن یهامدل نینو همچ دهیچیپ یو خارج یداخل یساختارها

 .(Rohrbeck  & Gemünden, 2011: 232–233) شوندیم رییتغ

 یبرا برافکنو  کالیراد یهاینوآور قیتحق هایانیجر ،ینوآور تیریدر حوزه مد

 راتییبه منظور ارتقاء دانش تغ قیتحق نهیدارند. هر دو زم یخاص تیاهمی شرکت نگاریآینده

منظور شروع،  به .(Rohrbeck,  2010: 29) باشدیها مشرکت توسط آنتقویت و نحوه  تهناپیوس

روش  ای یابیروش بازار ند،یخدمات(، فرآ ای) دیمحصول جد»به عنوان  توانمیرا  ینوآور

کند یم جادیا دیبازار جد کی ینوآور کیکه  یهنگام. (OECD, 2005: 46) کرد فیتعر «یسازمان

 یندبطبقه برافکن یکند، به عنوان نوآوریعرضه مجدید موجود را به بازار  ولمحص تیو در نها

اما از بازار  ،بخشدیمحصول موجود را بهبود م کی ،تدریجی ینوآور کیشود. در مقابل، یم

که  ی( باشد، زمانوستهی)پ یافتهتواند تکاملیم ینوآور یداریکند. پاینم یریموجود جلوگ

 یکه نوآوراست  ی، زمانباشد متناوب( ،ی)انقالب کالیراد تغییر نیو همچنانتظار بهبود  یمشتر

 .(Christensen, 1997) دهدیرخ م

توسعه  یها براشرکت یرا برا کلیدی تیعامل موفق نیچند ینوآور تیریمد قاتیتحق

 لکایراد یهایاز نوآور تیعوامل موفق نی. اولاندکرده ییشناسا برافکنو  کالیراد یهاینوآور

 هی. نظریابدادامه می برافکن یهاینوآور هایپیشرانارائه شده است که پس از آن به دنبال 

محصول  ینوآور یعامل مهم برا کیدهد که اندازه شرکت ینشان م هاشومپیترین کیکالس

 نیتریرا به عنوان قو یفرهنگ سازمان( 4553و همکاران ) 6تلیس مقابل، در .است کالیراد

 معرفی کردندرا  یخاص یهاوهیها و شنگرش سندگانی. نوندکرد یمعرف کالیراد ینوآور پیشران

 ،بازارمحور به ندهیآ شیها شامل گراشود. نگرشیم کالیراد یکه سبب رشد فرهنگ نوآور

 زهیانگ جادیها شامل اوهیش نیکه ایاست، در حال 4هاترکیب قابلیتبه  لیو تما سکیتحمل ر

–Chandy & Tellis,1998: 483)باشدمی قهرمانان محصول تیو تقو یآورنو یکارکنان برا یبرا

484; Tellis et al., 2009: 16). 

 کالیراد یهایدر نوآور تیاز عوامل موفق گرید یکیبه عنوان  یغالب سازمان تیذهن

و  رانهیشگیپ ،یلیتحل شهیدهد که اندی( نشان م4557) 9تالک یهاافتهیشناخته شده است. 

 2اوکانر و ورزیر ، که توسطسازیاندازچشمهمراه با و  مهم است کالیراد یهاینوآور یبرا قوی

                                                           
1. Tellis 
2. Cannibalize 
3. Talke 
4. O’Connor & Veryzer 
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عوامل به عنوان  ،معرفی شده است یسازمان تیذهن یعامل مهم برا کیبه عنوان  (4556)

 .شودمی در نظر گرفته هادر شرکت کالیراد ینوآور جادیا

 Brandtner) شده است دیتاک اتیدبدر امدیریت نوآوری  یبرانگاری شرکتی آینده رابطه

et al. 2015b; Scheiner et al. 2014; Rohrbeck, Gemünden 2011) یو جستجو برا 

تواند یم زین راهبردی یهاو نظارت بر مسائل و روند داتیها و تهدفرصت ف،یضع یهاگنالیس

 Liebl, Schwarz 2010; Teece) در نظر گرفته شود دیجد یهایوآورن یبه عنوان جستجو

2010; Paladino 2009; Tidd, Bessant 2009) ینوآور تیریبه مد به طور زیادیرو  نیو از ا 

، پیوسته یبا نوآور دیبانگاری شرکتی آیندهبا سرعت باال،  یهاطیدر مح ژهیمرتبط است. به و

کند و به  پشتیبانیتر محصوالت خالقانه دیولها را در تدست و پنجه نرم کند تا بتواند سازمان

اندازی فرآیند با راه (McCardle 2005; Costanzo 2004). عملکردی باالتر هدایت کند

 ستمیو س افتهیساختار  یهافرایند جادیا که بهشده  یسازمانده و مندنظامنگاری شرکتی آینده

 یارزشمند یهایورود دیها قادر به تولشرکت، شودمنجر می شده به طور منظم تیریمد

 ;Yokoo, Okuwada 2013)شودایجاد می شانینوآور یندهایفرا یبرا یمحکم هیو پا هستند

Magruk 2011; Liebl, Schwarz 2010; Daim et al. 2006). 
 

 نگاری شرکتی بر مدیریت نوآوریثیرات آیندهأتمدل مفهومی 

ی، ادبیات بر مدیریت نوآور نگاری شرکتیآیندهثیرات أتهای مدل مفهومی برای شناسایی مولفه

های اصلی، در طی لفهؤبه طور گسترده مطالعه، بررسی و تحلیل شد و پس از شناسایی م

ثیر أمدل مفهومی تیید قرار گرفت. در ادامه أچندین مصاحبه با خبرگان کلیدی مورد ت

در مدل پیشنهاد شود. بیان می (6)در شکل شماره  نگاری شرکتی بر مدیریت نوآوریآینده

نگاری شرکتی بر مدیریت نوآوری ثیرگذار آیندهأها همه ابعاد تلفهؤکه ماست شده سعی شده 

 .بندی شده و در شش بعد آورده شده استجمعها لفهؤلحاظ شود، از این رو م

 
 

 

 

 

 گاری شرکتینآینده
 پویش محیطی

 شناسایی عالئم ضعیف
 تحقیق و توسعه

 توسعه محصول جدید

 وکارهای جدید کسبتوسعه حوزه
 راهبرد نوآوری

 

 
 

 مدیریت نوآوری

 

 

 

 نگاری شرکتی بر مدیریت نوآوریده( مدل مفهومی تأثیرات آین1شکل )
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 شناسی پژوهشروش

نگاری ثیرات آیندهتأروش کمی تحلیل معادالت ساختاری که ترکیبی از روش پژوهش حاضر 

فرایندی با فراگرد کند و روش کیفی که در طی یک نوآوری را بررسی میشرکتی بر مدیریت 

آوری و تحلیل پس از جمعاست. در بخش کمی رجوع به خبرگان و تحلیل محتوا  بازخورد

سازی معادالت ها از روش مدلوتحلیل و بررسی فرضیهیهتجز منظوربههای پرسشنامه داده

در ی آماری جامعه استفاده شد. SmartPLSآماری  افزارنرمساختاری به روش حداقل مربعات از 

ل و ئ( است که از مسا، اساتید و پژوهشگران مرتبط)به ویژه مدیران شامل افرادیبخش کمی 

ها و به اندازه کافی مطلع بوده و نسبت به وضعیت و فعالیت و فضا هواوضعیت صنایع 

را داشته و بعضًا در مدیریت یا اجرای آن  آگاهی الزم نگاریآیندهنوآوری و  مدیریت فرایندهای

است که  ای استفاده شدهگیری طبقهاب نمونه از روش نمونهبرای انتخ باشند. مدخلیت داشته

  آوری گردید.پرسشنامه جمع 72در نهایت 

نمودار در  در بخش کیفی پژوهشگانه که در هر کدام از مراحل ششکته قابل ذکر آنن

رو تجدید ستند به مرحله یا مراحل قبل بازگشته و در مسیر پیشتوانمیان پژوهشگر (4)شماره 

 برای کنندگانشرکت با ساختاریافتهنیمه عمیق هایمصاحبهپژوهش  این درنظر کنند. 

نگاری شرکتی مبتنی بر سناریوپردازی در راستای ارتقای چارچوب آیندههای شناسایی شاخص

 شده تعیین چارچوب در شوندگانمصاحبه که صورت نای به گرفت انجام مدیریت نوآوری

شوندگان در این فرایند مصاحبه. کردندمی بیان آزادانه را خود نظرات( مصاحبه راهنمای)

پژوهی، مدیریت نوآوری، مدیریت فناوری و کارآفرینی هستند خبرگان و متخصصان حوزه آینده

ها در الزم به بیان است که اغلب مصاحبه های گوناگونی در حوزه پژوهش حاضر دارند.که تجربه

 است.چند راند برگزار شده

 

 

 
 

 فرآیند انجام پژوهش در بخش کیفی (2) شکل

  

مطالعه 
 متن

نیل به یک 
 تحلیل

رجوع به 
 خبرگان

بازسازی 
 تحلیل

تدوین یک 
 شاخص یا گزاره

تدوین نهایی 
 هاگزاره
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 های پژوهشیافته

ثیر أشود که به بررسی تدر این بخش در ابتدا به بیان نتایج تحلیل کمی پرداخته می

ین تحلیل در ادامه مسیر دستیابی به پردازد، نتایج انگاری شرکتی بر مدیریت نوآوری میآینده

مورد  نگاری شرکتی مبتنی بر سناریوپردازی در راستای ارتقای مدیریت نوآوریآیندهچارچوب 

های بخش کیفی منتج به معرفی چارچوب است. سپس یافتهاستفاده قرار گرفته شده

 شود.ه میئ، اراورینگاری شرکتی مبتنی بر سناریوپردازی در راستای ارتقای مدیریت نوآآینده
 

 نگاری شرکتی بر مدیریت نوآوریثیر آیندهأبررسی ت های کمی پژوهش:یافته

 نیشده است. به ااستفاده یمعادالت ساختار یابیپژوهش، از مدل یهاهیآزمون فرض یبرا

شد تا در  یاجزا بررس یتمام یعامل یبه کار گرفته شد. ابتدا بارها SmartPLSافزار منظور، نرم

 یتمام یعامل یبارها بیضرا ها،یاستفاده شوند. طبق بررس یریگسنجش برازش مدل اندازه

کمتر از  یبود که سؤاالت با بار عامل 2/5 یعنیقبول دو مورد باالتر از حداقل قابل جزعوامل به

 یهاهیو فرض رهایمتغ انیروابط م یاز مجموعه سؤاالت حذف شد. در مرحله دوم، به بررس 2/5

 یرهایمتغ ریتأث نییتع یبرا نیاست. همچن شدهدهپرداخته دا T-value اریهش بر اساس معپژو

 کندیم انیکه ب پرداخته شده است ریمس بیضرا یزا به بررسدرون یرهایزا بر متغبرون

 نییشده در مدل تبمستقل مطرح یرهایتوسط متغ زانیوابسته تا چه م یرهایمتغ راتییتغ

 .شوندیم

شده است پایایی پرسشنامه از معیارهای روش حداقل مربعات جزئی استفادهبرای سنجش 

شود. نتایج ( سنجیده میCRکه در آن پایایی توسط دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی )

 نشان (6)جدول شماره مربوط به پایایی پرسشنامه پژوهش توسط دو معیار یادشده در 

قبول آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ( حداقل مقدار قابل4551شده است. هیر و همکاران )داده

 ،(. لذا با توجه به مقادیر جدول مربوطHair et al., 2006: 102اند )معین کرده 1/5ترکیبی را 

 شده از پایایی قابل قبولی برخوردار است. دهنده آن است که پرسشنامه استفادهمقادیر نشان
 گیری پژوهشهپایایی ابزار انداز (1)جدول 

 پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیر

 73/5 32/5 مدیریت نوآوری

 71/5 39/5 پویش محیطی

 72/5 35/5 شناسایی عالئم ضعیف

 82/5 86/5 راهبرد نوآوری
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 56/5 16/5 توسعه محصول جدید

 83/5 31/5 های جدید کسب وکارتوسعه حوزه

 72/5 88/5 تحقیق و توسعه

( AVE( و روایی واگرا )جذر AVEروایی پرسشنامه از دو معیار روایی همگرا )برای ارزیابی 

دهنده روایی و نشان 5/5تمامی مقادیر باالتر از  (4)مطابق جدول شماره  شده است. استفاده

 باشند.همگرای مناسب پرسشنامه می
 های پژوهشبرای سازه AVEنتایج مقدار  (2)جدول 
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AVE 73/5 71/5 72/5 82/5 56/5 83/5 72/5 

( در بررسی روایی واگرا، جذر میانگین واریانس 6386بر اساس نظریه فورنل و الرکر )

شود. در ها مقایسه مییب همبستگی بین سازه( برای هر سازه با ضراAVEشده )استخراج

شده دهد جذر میانگین واریانس استخراجمقایسه این مقادیر نشان می (9)شماره جدول 

(AVEبرای تمامی سازه )ها است، بنابراین ها باالتر از همبستگی بین سازه مربوطه با سایر سازه

 رند. ها ازنظر روایی واگرا، اعتبار مناسبی داتمامی سازه
 ماتریس سنجش روایی واگرا (3)جدول 
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       86/5 مدیریت نوآوری

      81/5 18/5 پویش محیطی

     35/5 82/5 11/5 شناسایی عالئم ضعیف

    36/5 83/5 75/5 75/5 راهبرد نوآوری

   81/5 11/5 16/5 16/5 85/5 توسعه محصول جدید

  32/5 75/5 84/5 76/5 12/5 77/5 های جدید کسب وکارتوسعه حوزه

 85/5 11/5 16/5 35/5 81/5 86/5 15/5 تحقیق و توسعه
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 نگاری شرکتی بر مدیریت نوآوری آینده تأثیراتمدل  (3)شکل 

 35در سطح اطمینان  T-valueهای پژوهش بر اساس معیار ابط میان متغیرها و فرضیهرو

های پژوهش، با توجه به شده است. برای بررسی فرضیهنشان داده (2) جدول شمارهدرصد در 

محاسبه شده برای هر مسیر با مقدار  tتوان از مقایسه مقدار ها میمثبت بودن کلیه فرضیه

محاسبه شده از مقدار بحرانی کمتر و یا مساوی آن  tده کرد.  اگر مقدار استفا 31/6بحرانی 

باشد فرضیه پژوهشی رد خواهد شد و در صورتی که بزرگتر از مقدار بحرانی باشد، فرضیه بیان 

 اند.یید شدهأهمه فرضیات درنظر گرفته شده ت (2)بنابر نتایج جدول شماره  شود.یید میأشده ت
 

 های پژوهشفرضیهمون نتیجه آز( 4)جدول 

 نتیجه آزمون tمقدار  β ضرایب مسیر فرضیات

نگاری شرکتی بر پویش محیطی در فرآیند آینده: H1فرضیه 

 مدیریت نوآوری تاثیر مثبت دارد.
 تأیید 65/9 12/5

نگاری شرکتی شناسایی عالئم ضعیف در فرآیند آینده: H2فرضیه 

 .بر مدیریت نوآوری تاثیر مثبت دارد
 تأیید 94/4 24/5

نگاری شرکتی بر راهبرد نوآوری در فرآیند آینده: H3فرضیه 

 .مدیریت نوآوری تاثیر مثبت دارد
 تأیید 61/4 28/5
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نگاری شرکتی بر توسعه محصول جدید در فرآیند آینده : H4فرضیه 

 .مدیریت نوآوری تاثیر مثبت دارد
 تأیید 48/4 26/5

وکار در فرآیند  های جدید کسبتوسعه حوزه: H5فرضیه 

 .نگاری شرکتی بر مدیریت نوآوری تاثیر مثبت داردآینده
 تأیید 56/9 56/5

نگاری شرکتی بر تحقیق و توسعه در فرآیند آینده: H6فرضیه 

 .مدیریت نوآوری تاثیر مثبت دارد
 تأیید 13/9 57/5

یرفت که ( انجام پذGOFارزیابی برازش کلی مدل با استفاده از شاخص نیکویی برازش )

شود. نیکویی برازش استفاده می 2Rو  Communalityبرای محاسبه آن از دو شاخص میانگین 

باالتر است و لذا  91/5قبول یعنی آمده است که از حداقل قابلدستبه 16/5برای مدل معادل 

 مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است.
𝐺𝑂𝐹 = √0.82 ∗ 0.46 = 0.61 

 

نگاری شرکتی مبتنی بر سناریوپردازی در راستای چارچوب آیندهوهش: های کیفی پژیافته

 ارتقای مدیریت نوآوری

 ندیبه عنوان مثال فرآ افت،ی اتیتوان در ادبیرا م نگاریآیندهمختلف  یکردهایو رو هاچارچوب

 6هینز و بیشاپ هوستون توسط نگاریآینده(، چارچوب 6333توسط هورتون ) نگاریآینده

 نگاریآینده، چرخه (4553)4نوگرو و ساریتاس توسطای پنج مرحله نگاریآینده، (4569)

شماره شکل  .(4559) 2وروس توسط نگاریآینده ندیفرا کلیچارچوب  ای( 4564) 9لزیتوسط ما

 .دهدیارائه م نگاریآیندهموجود  هایاز چارچوب یمرور کل کی (2)

ساختار سه تا  کیمشترک هستند،  آن در نگاری شرکتیآینده یهاچارچوب شتریب چهآن

 و یخروج دیتول کی ل،یو تحل هیتجز کی ،یمجموعه ورود کیاست که شامل  ایمرحلهپنج 

 شدهاییدت یهاچارچوب شتریب توان بیان کرد کهمیاست.  راهبرد فیمرحله تعر کی ای

و بر  گیرندر میقرا (6333) هورتون «موفق نگاریآینده ندیفرا»در قالب  نگاری شرکتیآینده

  .اندهشد ساخته (4559) وروس «نگاریآینده ندیفرا یکل چارچوب» ندیاساس فرا

                                                           
1. Hines & Bishop 
2. Nugroho & Saritas 
3. Miles 
4. Voros 
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 هاورودی تحلیل هاخروجی راهبرد

 هاخروجی نگاریآینده ورودی ها

توضیح  -تحلیل ارتباطات نتایج-کاربرد

 ارتباط

گزینش -ابانتخ

مهمترین مسائل 

روبی و الیه

شناسایی 

 سازیپیاده تحلیل شناسایی

هوشمندی 

 راهبردی
های گزینه نگاریعمل آینده

 راهبردی

راهبرد  سازیپیاده

 و مرور

ارزیابی 

راهبرد 

وتصمیم 
آوری جمع

 اطالعات
 راهبرد تشخیص

فرم دادن 

به عنوان 

 نگاریآینده

توسعه 

پایه 

 آینده

 هایتوسعه آینده

 مرجح
ی اهشاخص

 هدایتگر

آیندها 
برای 
 نقشه

 توسعه
های آینده 

 جایگزین

تحلیل 

پیاده 

 سازی

وروس، 

4559 

هورتون، 

6333 

کلر و 

همکاران، 

4569 

دارکو، 

4565 

 

شواتر، 

4555 

هاینز و 

بیشاپ، 

4569 

مایلز و 

ساریتاس، 

4564 

  نگاریهای موجود آیندهاز چارچوب یمرور اجمال (4)شکل 

 نگاری شرکتیآینده موجود در هینظر وروس نشان دهنده مطابقت آن با ندیفرآ چارچوب

و  راهبردیتوسعه  ،راهبردیتفکر  نیب زیتما (6333) هورتون یمفهوم یاست و بر اساس مبان

 (6383) 6اسدالتر طارائه شدده توسد یشناختو روش( 6332) نتزبرگیم راهبردی یزیربرنامه

 یاصدل هیدشدامل چندد النیز وروس  چارچوبهورتون،  ندیهمانند فرا توسعه داده شده است.

  (Voros, 2003). هاراهبردها و یخروج ،نگاریآیندهها، کار یاست: ورود

ه شددده، چددارچوب ئددای وروس و مطالددب ارامرحلدده 2در ادامدده بددا توجدده بدده چددارچوب 

   شود.نگاری شرکتی با تمرکز بر ارتقای مدیریت نوآوری بیان میآینده
  

                                                           
1. Slaughter 
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 ا تمرکز بر ارتقای مدیریت نوآورینگاری شرکتی بچارچوب آینده( 5)شکل 

 

 اند:ه شده در جدول زیر معرفی و بیان شدهئهای چارچوب اراگام

  

 ورودی 

 های محیطی و تحلیل آننظامند و راهبردی سیگنال پویش

 

 تحلیل

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

 های ضعیفدهی راهبردی موضوعات راهبردی و سیگنالتحلیل و جهت

 

 خروجی

 راهبرد نوآوری

 دید کسب وکار )دوسوتوانی(های جفرآیند توسعه محصول جدید و حوزه

 توسعه تحقیق و توسعه

 

 راهبرد

 نوآوری راهبرد کردن فرموله

 وجوی نوآوریهمراستایی راهبردهای نوآوری با سبد نوآوری وتعیین راهبردهای جست
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 نگاری شرکتیهای فرایند آیندهتعریف گام( 5جدول )

های فرایند گام

نگاری آینده

 شرکتی

 تعریف

پویش نظامند و 

راهبردی 

های سیگنال

محیطی و تحلیل 

 آن

 طیوه در محبالق راتییاز تغ اولیه فیضع یهاگنالیس عیسریی شناسا پویش یهاتیفعال یاصل هدف

 تجمیعتوسعه آنها  هیدر مراحل اول یبعد هایگام یبرا یاهیاست و آنها را به عنوان پا یسازمان

تواند به یم یسازمان طیدر مح فیضع یهاگنالیس ییبا هدف شناسا پویش یهاتیکند. فعالیم

و  یرسمریغ توجه ،یدر مورد شهود فرد پاداشی راجامع در نظر گرفته شود و  کردیرو کیعنوان 

عالوه بر . (Andreassen et al. 2015; Lyles, 1987; Reinhardt, 1984) الگو قرار دهدشناخت 

و  ،یادغام موارد اضاف یبرا دیموجود باشد، بلکه با مشاهدات یهامحدود به حوزه دینبا پویش ن،یا

 .(Camillus, Datta, 1991) بکارگرفته شود ه نیزنشد فیهنوز تعرموارد 

ایی و پویش شناس

موضوعات راهبردی 

حال و آینده )مانند 

بازار و روندهای 

 فناوری(

مربوطه که  یهایاز نوآور یسر کی یعنیروند ) کیبه عنوان  یکنون نهیدر زم راهبردیمسئله  کی

منجر به  ماً یشود که اگرچه مستقیم فیمربوط تعر گنالیس کی ای( کننداشاره می کسانی یجهت به

 تیریمد یبرا رگذاریثأعامل ت کیشود، ممکن است همچنان یمخالفت با آن نم اید مشارکت در رون

 و مستند شوند فیتوص راهبردی پرتفلوی کیدر قالب  دیبا راهبردی. مسائل باشد راهبردی ینوآور

(Kunnas, 2009). 

 یهابه اصطالح سنسور ای ینوآور آهنگانپیشدر قالب  پویش یرسمریغ یهاتیها به فعالسازمان

 نیبا ا هستند. یها متکآن یذات زهیکارکنان و انگشدت به هر یک از  ها به. آنمتکی هستند ینوآور

 مطلع هستند. هدایت شدهو  یرسم ی پویش و پایشهاستمیس تیاز اهم زیها نحال، سازمان

تحلیل و جهت 

دهی راهبردی 

موضوعات راهبردی 

های و سیگنال

 ضعیف

 دید، بلکه بانمتمرکز نشو یمنابع خارج یتنها بر رو دیبا پایش نیو همچن پویش یهاتیفعال

 Schoemaker et) دنانجام ده زیها و ساختارها را نمنابع، شبکه ،یاطالعات داخل یسازهماهنگ

al., 2013; Johnson-Cramer et al., 2007). هم هست راهبردیمربوط به مسائل  موضوع نیهم 

سازمان  یدر داخل مرزها یحاصل شود. مسائل داخل زین یخارج و یاست از منابع داخل کنکه مم

شوند و در صورتی که مورد توجه قرار لحاظ می در عملکرد سازمان هشدارو در صورت  دهندرخ می

و  پویش قیاز طر یمسائل خارج شوند.ها پرداخته نشود تبدیل به مسائل راهبردی مینگیرند و به آن

مسائل مربوط  ایتحوالت بازار  با،رق یهاتی: فعالاست ریشامل موارد ز که شوندمی یجمع آور پایش

 . (Dutton, Ottensmeyer, 1987)یبه فناور

 راهبرد نوآوری

و توسعه سازمان و  قیتحق یهاتیفعال یبرا جهت و ارائه تمرکز نیی( تع6 ینوآور راهبرد یهدف اصل

 ;Cooper, 2011) بود، است هادهیها و افرصت یجستجو باید درکجا  اینکه فی( تعر4

Brunswicker, Hutschek, 2010) . 

 لیو تحل هیتجز نیو همچن 6پستل لیو تحل هیتجز کیانجام  ،ینوآور راهبرد کی فیهنگام تعر

 لیو تحل هیاز تجز یناش یهاگنالیس یآورو جمع تجمیعابزارها از  نیا رایشود، زیم هیتوص 4سوات

و  هاگنالیسمناسبی از  یبنددهد تا دستهیاجازه م پستل لیو تحل هیجزد. تنکنیم یبانیپشت هیاول

                                                           
1. PESTEL 
2. SWOT 



 6931 ابستانت ،5 شماره دوم، سال دفاعی، پژوهیآینده فصلنامه 72

 

 یدر حال ،راهبردی صورت گیرد هایمسائل و روند ییاز شناسا یبانیو پشت ثر صورت پذیردؤمعوامل 

 داتیها و تهدضعف، فرصت نقاط قوت وبر  یاقدامات مبتنیک سری از  سوات از لیو تحل هیکه تجز

 (Gaubinger, Rabl 2014). کندی میبانیپشت، شده ییشناسا

فرآیند توسعه 

محصول جدید و 

های جدید حوزه

وکار کسب

 )دوسوتوانی(

ها از تغییرات در محیط خود آگاه هستند دهد که شرکتتغییر در اقتصاد به طور کلی زمانی روی می

با محیط استفاده پذیری راهبردی و انطباق یافتن و از سازوکارهای مختلفی برای حفظ انعطاف

( 6ها باید توانایی الزم را برای این شرکت. (Bahrami, 1992; Hitt et al., 1998)کنند می

( کاوش محصوالت و بازارهای جدیدی داشته باشند که 4گیری از محصوالت و بازارهای فعلی و بهره

ها در ایی شرکت(. دوسوتوانی توانRohrbeck, 2011یابند )در زمان تغییرات گسسته ظهور می

 زمان از محصوالت و بازارهای موجود و کاوش محصوالت و بازارهای جدید است.گیری همبهره

توسعه تحقیق و 

 توسعه

شود. برای مثال، وتوسعه مرتبط میوتوسعه به مدیریت نوآوری یا اداره تحقیقهای تحقیقپروژه

های مورد نیاز و شناسایی ظرفیت های کاوش آینده برایتواند از پروژهمدیریت نوآوری می

( 6وتوسعه جدید های تحقیقنگاری به ایجاد پروژههای آیندههای بازار استفاده کند. فعالیتفرصت

( به طور غیرمستقیم با الهام بخشیدن به مدیران پروژه برای 4به طور مستقیم توسط فرایندها و 

 .(Rohrbeck, 2011شود )تولید محصوالت جدید منجر می

فرموله کردن 

 راهبرد نوآوری

 نییتع ینوآور یهاتیهمه فعالتمرکز بر  یآن را برا راهبردی یهانهیسازمان، زم کی ینوآور راهبرد

 فیتعر راهبردیکند و در سطح متا یرا فراهم م یانداز و اهداف مشخص نوآورکند، چشمیم

 یبرا کردهایها و روسمیشامل مکان دیاهماهنگ شود و ب یکلراهبرد با  دیبا ینوآورراهبرد . شودیم

 .( باشدینوآور یجستجوراهبرد ) یسازمان طیمح لیو تحل هیتجز

 طیمحچندین گام باید دنبال شود که با تحلیلی مفهومی از  ،ینوآورراهبرد  کی سازیپیادههنگام 

 لیو تحل هیشده در طول تجز یآور. بر اساس اطالعات جمعشودشروع می یسازمانی و خارج یداخل

 Cooper)شود  استخراجتواند یم یینها ینوآور راهبردو  یاهداف نوآور ،ینوآور یهافرصت ه،یاول

2011; Sánchez et al. 2011). 

همراستایی 

راهبردهای نوآوری 

 با سبد نوآوری و

تعیین راهبردهای 

وجوی جست

 نوآوری

شود )موضوعات مشخص و یجستجو مکه به طور خاص آنچه را  دیبا ینوآور یجستجو راهبرد

( و نحوه جستجو )منابع داده یشده جستجو فی)مناطق تعر شودمی که جستجو ییمسائل(، جا

راهبرد که  استمهم  نه،یزم نیدر ارا تعریف کند.  ها و ابزار(داده یجمع آور یهاشده و روش هیتوص

و  شرکتی راهبرد نیباطات بفراهم کند و ارت ینوآور راهبرد یرا برا «یراهبردداالن » ،شرکت کلی

 . (Brunswicker Hutschek, 2010)شود پایشبه طور مداوم  دیبا ینوآور

ها از . سازمانضروری است ینوآور یجستجو راهبردو  ینوآور راهبرد یشرکت برای کل راهبرد وندیپ

 لیتحلو  هیو تجز ییبا شناساارتباط مشخص آن را  ی،نوآور تیریمرتبط با مد یشرکت راهبرد کی

 پایش و پویش یهاتیحاصل از فعال جینتا بینها ارتباط سازمان همچنین. خواستار هستند هافرصت

 .کنندیم انیشرکت ب راهبردی یزیربرنامه دررا 
 

چوب مدنظر مبتنی سناریوپردازی، رویکردهای مختلف رادامه برای دستیابی به چادر 

نگاری شرکتی و نقش آن در های آیندهاخصسناریوپردازی مدنظر قرار گرفت. با نظر به ش

ریزی بر پایه از رویکرد برنامه(، 9فرایند مدیریت نوآوری و چارچوب ارایه شده )شکل شماره 

یر واک و تد نیولند در شرکت رویال داچ شل توسعه یافته و بعدها سناریوی که به کوشش پی
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شبکه جهانی کسب و کار مستند نیز به کوشش پیتر شوارتز، کیس فاندرهیدن و دیگران در 

بهره گرفته  نگاری شرکتی در راستای ارتقای مدیریت نوآوریآیندهشده است، به عنوان مبنای 

گذارد که روشی استداللی را به نمایش می 6. این رویکرد کیفی و بر پایه منطق شهودیشد

کند. پس از قطعیت تقسیم میمعین و عدمسازمانی را به دو دسته مسائل پیشموضوعات 

ها در روند آفرینی آنرای فهم این نیروها و چگونگی نقشتوان بها میعیتقطتعیین عدم

های ممکن تالش کرد. هدف اصلی واک تغییر مسیر تفکر و الگوهای ذهنی ای از آیندهگستره

ا ها رهایی بود که چارچوب تصمیم آنها و در نتیجه تغییر پیش فرضسازمانمدیران فعال در 

الش واک با تمرکز بر عملکرد است شکل می داد. این رویکرد بیانگر نوعی تفسیر و تعمیم ت

پیتر « هنر دورنگری»کتاب  ریزی بر پایه سناریو درهای برنامهبا توجه به گام(. 4566)چرماک، 

 «هاسازمان ریزی بر پایه سناریو دربرنامه»و نسخه توسعه یافته آن در کتاب  (6331شوارتز )

راستای شرکتی در  نگاریآیندههای زیر برای سناریوپردازی در فرایند گام (4566) چرماک

 شود: یممدیریت نوآوری در نظر گرفته توسعه

 گام اول: نشست ذهن انگیزی نیروهای عمده

 گام دوم: شناسایی فهرست عوامل کلیدی و راهبردی

 ها گام سوم: شناسایی و تحلیل پیشران

 های بحرانیعدم قطعیتو تحلیل اسایی گام چهارم: شن

  سناریوها تدوینو  دهی به سناریوهاگام پنجم: منطق

 تحلیل پیامدها و نتایج هر سناریوگام ششم: 

 های راهبردیانتخاب نشانگرگام هفتم: 

های های سناریوپردازی در فرایند مدیریت نوآوری و گامبا نظر به تناسب و ظرفیت

نگاری شرکتی زی برای این مهم، و همچنین چارچوب بیان شده آیندهشده سناریوپردامعرفی

نگاری شرکتی مبتنی بر سناریوپردازی در راستای برای ارتقای مدیریت نوآوری، چارچوب آینده

 شود:ه میئارا (1)ارتقای مدیریت نوآوری در شکل شماره 

  

                                                           
1. Intuitive Logic 
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  بر سناریوپردازی در راستای ارتقای مدیریت نوآوری نگاری شرکتی مبتنیچارچوب آینده( 6)شکل 
 

   و پیشنهادها گیرینتیجه 

 هاییراهبرد اتخاذ و طراحی ها نیازمندشرکت امروزی، متغیر بسیار و پویا پیچیده، محیط در

 چنین محیط در زیرا رساند. یاری عملکردشان روزافزون بهبود در ها راآن بتوانند هستند که

 متغیر شرایط با را خود و نمانده جا گردونه رقابت از که هستند بقاء به قادر هاییرقابتی شرکت

 هایگیریحاصل تصمیم ها،شرکت مدیران دیگر، عبارت به نمایند. رقابتی همگام پویای بازار و

 و تجزیه نمود. خواهند مشاهده عملکردی آیینه معیارهای در ،راهبرد قالب انتخاب در را خود

 بازخورد متوسط صنعت، یا و رقبا گذشته، با روند شده مشاهده مقایسه عملکردو  تحلیل

از  یکی دلیل همین به آورد.می فراهم آتی هایانجام فعالیت و گیریجهت تصمیم را مناسبی

در این میان  است. بوده مستمر عملکرد بهبود زمان، طول در هاتمامی شرکت اهداف مهمترین

گام 

  اول

 گام سوم

 گام چهارم

شناسایی و تحلیل 

 م پنجمگا

منطق دهی به 

 گام ششم

تحلیل پیامدها 

 گام هفتم

های نشانگر

 راهبرد خروجی تحلیل ورودی

 فرآیند آینده نگاری

ی
داز

پر
یو

ار
سن

د 
ین

رآ
ف

 
 ریفرآیند نوآو

سازتجاری توسعه انتخاب ایده تولید

 ی

 گام دوم
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 ،پرتالطمسرعت نوشونده،  چارچوبی جهت مواجهه با شرایط به هنوز از کمبود هاشرکت

های مختلف و اطمینان از دریافت همه تغییرات خارجی و پیچیده آینده در حوزه آمیزابهام

از این رو پژوهش حاضر در امتداد این های متناسب در مخاطره هستند. مرتبط و ارائه پاسخ

های نگاری شرکتی مبتنی بر توانمندیآیندهاست و چارچوبی برای  کمبود حرکت کرده

 است.  ه دادهئسناریوپردازی در راستای بهبود و ارتقای مدیریت نوآوری ارا

 مرحله 2نگاری وروس، شامل چارچوب معرفی شده بر مبنای چارچوب کلی فرایند آینده

مرحله از آن است. در هر  توسعه یافته« ورودی، تحلیل، خروجی و راهبرد»ای اصلی و پایه

هایی مدنظر قرار گرفته شده تا مدیریت فرایند نوآوری در همه ابعاد صورت پذیرد. در فعالیت

 یرا برا یخوب یهاکاربست ریاخ قاتی، تحقیشرکت نگاریحوزه آیندهبا توجه به این بین 

 انتبس . طبق گفتهندکرد ییشناسادر راستای بهبود مدیریت نوآوری  یناگهان راتییتغ تیریمد

 انیها، مشترفناوری ،رقبا پایشو نگری شیپ یجستجو را برا هوشمندی دیبا هاشرکت (4555)

 توسعه دهندشرکت  نگاریو آینده ینیبشیپ تیقابل شیافزا یلخود با هدف ک ریمتغ یازهایو ن

(Bessant et al, 2005: 1373) .پویش یهاکیو تکن ندهایتوسعه فرآ گر،یخوب د کاربست کی 

 یهافناوری لیاست تا پتانس فناوری یهاو استفاده از آنتن فیضع یهاگنالیس تیتقو ،یمحیط

 مورد اختالالت بالقوه رد یعمل نشیو ب را جستجو کند وکارکسب یهامحصوالت و مدل د،یجد

که اند را ارائه داده یشواهد تجرب  پالیوکایت و پائسا. )ztaK & aapP, 2004: (22 کند جادیارا 

و  داردرا  کالیراد ینوآور نیو همچن تدریجی ینوآور توانایی ایجاد یشرکت نگاریهآیند

 پویش یهاتیابلبه خصوص قدر این میان د. شویم در شرکت 6دوسوتوانی جادیباعث ا جهیدرنت

 ایفا کالیراد یهایدر رشد نوآور ینقش مهم یشرکت نگاریآیندهاز  یبه عنوان بخش یطیمح

 .دکنیم

 مکانیسمیرا به عنوان  یشرکت نگاریآینده ،ینوآور تیریمد اتیادبیان کرد که توان بمی

شناسد. عوامل یم تیمتناوب به رسم راتییشانس سود از تغ شیافزا در راستایها شرکت یبرا

 انهو همکار ینوآورانه مواز یندهایفرا ،ینوآور تیریمددر  یشرکت نگاریآینده تیموفقکلیدی 

 ظوررا به من بصیرت یهاییتوانا نیو همچن آورندناپیوسته را بوجود می یاهینوآور کههستند 

 دهد.هوشمندانه گسترش می یتیریاقدامات مدهای ناپیوسته و شوک نگریپیش

های سناریوپردازی در تغییر مسیر تفکر و الگوهای ها و توانمندیهمچنین وجود ظرفیت

دهد، انگیزه آن گیری را شکل میب تصمیمهایی که چارچوفرضذهنی و همچنین تغییر پیش

                                                           
1. Ambidexterity 
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نگاری شرکتی معرفی شده را بر مبنای سناریوپردازی توسعه داده شد که چارچوب فرایند آینده

شود، چرا که رویکرد کیفی و منطق شهودی سناریوپردازی در بهبود و ارتقای مدیریت نوآوری 

های ، کاربست گام(1) ثر و کارا است. چارچوب ارایه شده در شکل شمارهؤبسیار م

( در درون قیف 5نگاری شرکتی معرفی شده )شکل شماره سناریوپردازی در فرایند آینده

های جدیدی را برای مدیران و دهد که افقنوآوری با تمرکز بر مدیریت فرایند نوآوری نشان می

 گشاید.ها برای خلق ارزش و ثروت میگیران شرکتتصمیم
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