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به نام خدا
آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ  1قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ اسۀتاندارد و تحقیقۀات صۀنعتی
ایران ،مصوب بهمن ماه  3193تنها مرجع رسمی کشور است که وظیف تعیین ،تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران
را به عهده دارد.
تدوین استاندارد در حوزههای مختلف در کمیسیونهای فنی مرکب از کارشناسان سازمان ،صۀاحبنظۀران مراکۀز و مؤسسۀات
علمی ،پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام میشود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شۀرایط تولیۀدی،
فناوری و تجاری است کۀه از مشۀارکت آگاهانۀه و منصۀفان صۀاحبان حۀو و نفۀع ،شۀامل تولیدکننۀدگان ،مصۀر کننۀدگان،
صادرکنندگان و واردکنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمانهای دولتی و غیردولتی حاصۀل مۀیشۀود .پۀیشنۀویس
استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذینفع و اعضای کمیسیونهای مربوط ارسۀا مۀیشۀود و پۀس از دریافۀت
نظرها و پیشنهادها در کمیت ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب ،به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چۀا و
منتشر میشود.
پیشنویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمانهای عالقهمند و ذیصالح نیز با رعایت ضوابط تعیۀین شۀده تهیۀه مۀیکننۀد
درکمیته ملی طرح ،بررسی و درصورت تصۀویب ،بۀه عنۀوان اسۀتاندارد ملۀی ایۀران چۀا و منتشۀر مۀیشۀود .بۀدین ترتیۀب،
استانداردهایی ملی تلقی میشود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شمارۀ  9تدوین و در کمیت ملی استاندارد مربۀوط
که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل میشود به تصویب رسیده باشد.
(2)IEC

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بینالمللی استاندارد ) ،3(ISOکمیسیون بینالمللی الکتروتکنیۀک
و سازمان بینالمللی اندازهشناسی قانونی ) 1(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 5کمیسیون کدکس غذایی ) 9(CACدر کشۀور
فعالیت میکند .در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن تۀوجه بۀه شۀرایط کلۀی و نیازمنۀدیهۀای خۀا کشۀور ،از آخۀرین
پیشرفتهای علمی ،فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینالمللی بهرهگیری میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازین پیشبینی شده در قانون ،برای حمایت از مصر کنندگان ،حفظ سۀالمت
و ایمنی فردی و عمومی ،حصو اطمینان از کیفیۀت محصۀوتت و مالحظۀات زیسۀتمحیطۀی و اقتصۀادی ،اجۀرای بعضۀی از
استانداردهای ملی ایران را برای محصوتت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب شورای عۀالی اسۀتاندارد ،اجبۀاری
کند .سازمان میتواند به منظور حفظ بازارهۀای بۀینالمللۀی بۀرای محصۀوتت کشۀور ،اجۀرای اسۀتاندارد کاتهۀای صۀادراتی و
درجهبندی آن را اجباری کند .همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفادهکنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعۀا در
زمین مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیزی و صدور گواهی سیستمهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشگاههۀا و
مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش ،سازمان ملی استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اسۀاس ضۀوابط نظۀام
تأیید صالحیت ایران ارزیابی میکند و در صورت احراز شرایط تزم ،گواهینام تأیید صالحیت به آنها اعطا و بر عملکرد آنهۀا
نظارت میکند .ترویج دستگاه بینالمللی یکاها ،واسنجی وسایل سنجش ،تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کۀاربردی
برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization
2- International Electrotechnical Commission
)3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals
4- Contact point
5- Codex Alimentarius Commission
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کمیسیون فنی تدوین استاندارد
«مدیریت نوآوری -ابزارها و روشهای مشارکت در نوآوری -راهنما»

رئیس:

سمت و/یا محل اشتغال:

محمدی ،مهدی
(دکتری مدیریت فناوری)

دبیۀۀر سۀۀتاد توسۀۀعه فنۀۀاوریهۀۀای حۀۀوزه اقتصۀۀاد دیجیتۀۀا و
هوشمندسازی  -معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دبیر:
بغدادی ،مصطفی
(دکتری مدیریت فناوری)

رییس هیات مدیره  -شرکت مهندسین مشۀاور نسۀل کارآفرینۀان
هوشمند

اعضا( :اسامی به ترتیب حرو الفبا)
الیاسی ،مهدی
(دکتری سیاستگذاری علم و فناوری)

معاون سیاستگذاری و توسعه  -معاونت علمی و فناوری ریاسۀت
جمهوری

باقری ،ابوالفضل
(دکتری مدیریت فناوری)

مدیرکل اقتصاد دانش بنیان -معاونۀت سیاسۀتگۀذاری و توسۀعه
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

باقری ،سید کامران
(دکتری مدیریت فناوری)

مشاور و مدرس مستقل مدیریت نوآوری و مالکیت فکری

ترکمان ،امین
(دکتری مدیریت فناوری)

مشاور مستقل مدیریت فناوری و نوآوری

تقیزاده هرات ،علی
(دکتری مهندسی صنایع)

عضو هیات علمی -دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند

جعفری ،پرویز
(کارشناس ارشد مدیریت کیفیت و بهرهوری)

مدیر سیستمهای جامع مدیریت – گروه صنعتی بارز

خبیری ،نوید
(دکتری مدیریت فناوری)

مدیرعامل – شرکت مهندسین مشاور نسل کارآفرینان هوشمند

خیاطیان ،محمد صادق
(دکتری مدیریت فناوری)

عضو هیات علمی – دانشگاه شهید بهشتی
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اعضا( :اسامی به ترتیب حرو الفبا)

سمت و/یا محل اشتغال:

رادفر ،رضا
(دکتری مدیریت صنعتی)

عضو هیات علمی -دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

روضهسرا ،مریم
(دکتری مدیریت فناوری)

مدیرعامل – شرکت سنجهگستران کیفیت کارکیا

زندحسامی ،حسام
(دکتری مدیریت صنعتی)

عضو هیات علمی و مدیر سۀرمایهگۀذاری اقتصۀاد دانۀشبنیۀان –
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

روحبخشان ،سامان
(کارشناسی مهندسی مکانیک)

کارشناس دفتر تدوین استانداردهای ملی -معاونت تدوین و ترویج
استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران

سلطانی ،بهزاد
(دکتری مهندسی مکانیک)

معاون توسعه بازار– هلدینگ تالشگران اقتصاد پایدار

شاکری ،آرنوش
(دکتری مهندسی صنایع)

عضو هیات علمی – دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

شاوردی ،مرضیه
(دکتری سیاستگذاری علم و فناوری)

مدیر توانمندسازی شرکتهای دانشبنیۀان – صۀندوق نۀوآوری و
شکوفایی ریاست جمهوری

شکرخدایی ،فرشید
(دکتری مدیریت حرفهای کسبوکار)

مدیرعامل – گروه پارسیان هوشمند یگانه

طباطبائیان ،سید حبیب اله
(دکتری مدیریت تولید)

رئیس – پژوهشکده مطالعات فناوری

عباسیان ،علی
(دکتری مهندسی پلیمر)

عضو گروه واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

عسکریان ،محمد
(دکتری مهندسی شیمی)

کارشۀۀناس – مرکۀۀز همکۀۀاریهۀۀای تحۀۀو و پیشۀۀرفت ریاسۀۀت
جمهوری

فتح اهلل ،مهدی
(دکتری مهندسی صنایع)

عضو هیات علمی – دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

فرجود ،محمد
(دکتری مدیریت استراتژیک)

مدیرعامل – سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران

ه

استاندارد ملی ایران شمارۀ (30665چاپ اول )  :سال 9511

اعضا( :اسامی به ترتیب حرو الفبا)

سمت و/یا محل اشتغال:

فرتاش ،کیارش
(دکتری مدیریت فناوری)

عضو هیات علمی – دانشگاه شهید بهشتی

فروزانفرد ،حسن
(دکتری مدیریت حرفهای کسبوکار)

عضو هیات نمایندگان – اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
تهران

فقیه ،حمیدرضا
(دکتری مدیریت فناوری)

مدیرعامل – پژوهشکده سیستمهای پیشرفته صنعتی

قاسمی توچائی ،بهاره
(کارشناسی مهندسی صنایع)

کارشناس سیستمهای مدیریتی – شرکت مهندسین مشاور نسۀل
کارآفرینان هوشمند

قدیری ،امیر
(دکتری آینده پژوهی)

مدیرکل دفتر ریاسۀت ،روابۀط عمۀومی و بۀین الملۀل – سۀازمان
فناوری اطالعات ایران

ملکیفر ،سیاوش
(دکتری مدیریت فناوری)

معاون توسعه – صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

منطقی ،منوچهر
(دکتری مهندسی سیستمها)

دبیۀر سۀتاد توسۀعه فنۀاوریهۀای حۀوزه فضۀایی و حمۀل و نقۀل
پیشرفته  -معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

موسیزاده موسوی ،سید محمد
(دکتری مدیریت فناوری)

معۀۀاون دفتۀۀر آینۀۀدهنگۀۀاری و ارزیۀۀابی راهبۀۀردی  -معاونۀۀت
سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ناظمی اشنی ،امیر
(دکتری مدیریت فناوری)

معاون وزیر و رئیس سازمان – سازمان فناوری اطالعات ایران

نقیزاده ،رضا
(دکتری سیاستگذاری علم و فناوری)

عضو هیات مدیره – انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران

ویراستار:
روحبخشان ،سامان
(کارشناسی مهندسی مکانیک)

کارشناس دفتر تدوین استانداردهای ملی -معاونت تدوین و ترویج
استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران
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پیشگفتار
استاندارد «مدیریت نوآوری  -ابزارها و روشهۀای مشۀارکت در نۀوآوری  -راهنمۀا» کۀه پۀیشنۀویس آن در
کمیسیونهای مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بینالمللی به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره
شده در مورد الف ،بند  ،9استاندارد ملی ایران شمارۀ  9تهیه و تدوین شده ،در دویست و پنجاه و چهۀارمین
اجالسیه کمیت ملی استاندارد مدیریت کیفیت مورخ  3155/84/89تصویب شۀد .اینۀک ایۀن اسۀتاندارد بۀه
استناد بند یک مادۀ  1قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقۀات صۀنعتی ایۀران ،مصۀوب
بهمن ماه  ،3193به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 9استانداردهای ملی ایران -سۀاختار و شۀیوۀ
نگارش) تدوین میشوند .برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوتت و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینۀه
صنایع ،علوم وخدمات ،استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشۀنهادی کۀه
برای اصالح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود ،در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط ،مورد توجۀه
قرار خواهد گرفت .بنابراین ،باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.
این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بینالمللی زیر به روش «معاد یکسان» تهیه و تدوین شده و
شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی میباشد و معاد یکسان اسۀتاندارد بۀینالمللۀی مزبۀور
است:
– ISO 56003:2019, Innovation Management - Tools and methods for innovation partnership
Guidance
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مقدمه
مشارکتها در نوآوری به منظور ایجاد ارزش برای هر یک از شرکایی که با هم کار میکنند ،توسعه یافتهاند.

منافع مشارکت در نوآوری شامل موارد زیر است:
 دسترسی به دانش ،مهارتها ،فناوری و سایر داراییهای فکری که در سازمان موجود نیست ،و
 دسترسی به منابع زیرساختی ،مانند آزمایشگاههای تجربی و تجهیزاتی برای توسۀعه محصۀو و خۀدمات
جدید یا بهبود یافته.
این استاندارد توصیههایی را برای درگیر شدن در مشارکتهای بیرونی به منظور تحقو نوآوری ارائه میدهد.
ابزارها و روشهای مربوطه به تفصیل در پیوست الف تا پیوست ث آورده شده است.

ایۀۀن اسۀۀتاندارد مربۀۀوط بۀۀه خۀۀانواده اسۀۀتانداردهای  ISO56000اسۀۀت .سۀۀایر اسۀۀتانداردهای ایۀۀن خۀۀانواده
( ISO56000:2020مۀدیریت نۀۀوآوری -مبۀۀانی و واژگۀۀان)( ISO56002:2019 ،سیسۀۀتم مۀۀدیریت نۀۀوآوری)،
( ISO56005:2020مدیریت مالکیت فکری) هستند.

ی
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مدیریت نوآوری  -ابزارها و روشهای مشارکت در نوآوری  -راهنما
 9هدف و دامنۀ کاربرد
هد از تدوین این استاندارد ارائه راهنمایی برای مشۀارکتهۀا در نۀوآوری اسۀت .ایۀن اسۀتاندارد چۀارچوب
مشارکت در نوآوری (به بند  5تا بند  4مراجعه شود) و نمونه ابزارهای مربوطه (به پیوست الف تا پیوست ث
مراجعه شود) را جهت تحقو موارد زیر توصیف میکند:
 تصمیمگیری درباره ورود به یک مشارکت در نوآوری،
 شناسایی ،ارزشیابی و انتخاب شرکاء،
 همراستایی برداشتها از ارزش و چالشهای مشارکت،
 مدیریت تعامالت شریک.
راهنمایی ارائه شده توسط این استاندارد برای هر نوع مشارکت و همکاری مناسب است و بر آن است که برای
انواع سازمانها مانند موارد زیر ،بدون توجه به نوع ،اندازه و محصو /خدمات ارائه شده ،کاربرد داشته باشد:
الف -شرکتهای نوآفرینی 3که با سازمانهای بزرگتر همکاری میکنند؛
ب -صنایع کوچک و متوسط یا سازمانهای بزرگتر؛
 نهادهای بخش خصوصی با ماهیتهای دولتی یا دانشگاهی؛ت -سازمانهای عمومی ،دانشگاهی یا غیرانتفاعی.

مشارکتها در نوآوری با تجزیه و تحلیل شکا و بعد از آن شناسایی و درگیر کردن شرکای بالقوه نۀوآوری و
حکمرانی تعامل آنها شروع میشود.
یادآوری -ماهیت مشارکت در نوآوری برای بهرهمندی متقابل تمامی طر ها از کار با یکدیگر در زمینه فرصتی برای نۀوآوری
است.

این استاندارد برای سازمانهایی که به دنبا نوآوری از طریو ادغام یا اکتساب هستند ،کاربرد ندارد.

 2مراجع الزامی
این استاندارد مراجع الزامی ندارد.

1- startup

3
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 5اصطالحات و تعاریف
این استاندارد ،اصطالحات و تعاریف  ،ندارد.3
 4چارچوب مشارکت در نوآوری
9-4

چارچوب

همانطور که در شکل  3توضیح داده شده است ،این استاندارد رویکردی ساختار یافته و ابزارهای مربوطۀه در
پیوست الف تا پیوست ث را مطرح میکند .این استاندارد میتواند توسط یک سازمان واحد در هر مرحلۀهای
از فرایند نوآوری خود جهت تحقو موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد:
 تصمیمگیری درباره ورود یا عدم ورود به یک مشارکت در نوآوری (به بند  9مراجعه شود)،
 شناسایی و انتخاب شرکاء (به بند  9مراجعه شود)،
 همراستایی شرکاء و توافو در مورد یک درک مشترک (به بند  9مراجعه شود)،
 همراستایی نقشها ،مسئولیتها و ادارهکردن تعامل (به بند  4مراجعه شود).
توصیه میشود در تمامی فرایند ،بازنگری مستمری انجام شود و اقدامات مطابو معیارهای ارزشیابی عملکۀرد
برگرفته از  ISO 56002زیربندهای  3-3-3-5و  2-3-3-5و همچنین پیوست ث اتخاذ شوند.

شکل  -9چارچوب توسعه و مدیریت مشارکتها در نوآوری
 -3اصطالحات و تعاریف بهکار رفته در استانداردهای  ISOو  IECدر وبگاههۀای
قابلدسترس است.

2

 www.iso.org/obpوwww.electropedia.org/

استاندارد ملی ایران شمارۀ (30665چاپ اول )  :سال 9511

2-4

نقاط ورود به مشارکت در نوآوری

ورود به مشارکت در نوآوری یک فرایند خطی نیست .سازمانها ممکن است بسۀته بۀه شۀرایط خۀود در هۀر
نقطهای به فرایند مشارکت در نوآوری وارد شوند .برای نمونه:
 اگر یک سازمان از قبل درباره دلیل ورود به مشارکت در نوآوری تصمیم گرفته باشۀد ،مۀیتوانۀد از بنۀد 9
بگذرد و از بند  9شروع کند؛
 اگر یک سازمان از قبل شرکای بالقوه را شناسایی کرده باشد یا توسط آنها شناسایی شده باشد ،میتوانۀد
از بندهای  9و  9بگذرد و از بند  9شروع کند؛
 اگر یک سازمان از قبل با شرکاء همراستا باشد ،میتواند از بند  4شروع کند.

 3ورود به یک مشارکت در نوآوری
9-3

کلیات

هنگامی که فرصتی برای نوآوری شناسایی میشود ،توصیه میشود سازمان یک تجزیه و تحلیل شکا انجام
دهد تا تفاوت بین شایستگیها ،قابلیتها و داراییهای موجود سازمان و موارد مورد نیاز خود را برآورد کند.
بر اساس تجزیه و تحلیل شکا  ،سازمان میتواند تصمیم بگیرد که آیا مۀیتوانۀد بطۀور درون سۀازمانی یۀا از
طریو آموزش ،استخدامهای جدید و/یا تملک ایۀن پۀروژه را اداره کنۀد .بۀرای نمونۀه ،هنگۀامی کۀه بۀهطۀور
رضایتبخشی نمیتوان درون سازمان فرصت را اداره کرد ،توصیه میشود سازمان انتخاب شریک را مۀد نظۀر
قرار دهد.
در بیشتر موارد ،تجزیه و تحلیل شکا  ،فهرستی از فقدان دانش فناورانه و سازمانی ،شایستگیها ،قابلیتها و
داراییها تولید میکند که از آن برای شناسایی و انتخاب مناسبترین شریک (شرکاء) استفاده میشود.
همچنین ممکن است رخ بدهد که سازمانی بدون هیچ گونه فرصت تعریفشده برای نوآوری و براساس مسائل
درونسازمانی و برونسازمانی ،نیازها و انتظارات مربوطه ،به عدهای بپیوندد .ممکۀن اسۀت خۀود سۀازمان بۀه
تنهایی شایستگیها ،قابلیتها و داراییها را برای اداره کردن ابتکار نوآوری داشته باشد ،اما همچنان شۀراکت
را ترجیح دهد.
سایر دتیل شراکت ممکن است شامل موارد زیر باشد:
 اشتراکگذاری ریسک (شامل ریسکهای مالی) و پرداختن به آنها بهطور اثربخشتر،
 کسب بینش واضحتری نسبت به زیستبوم ،به عنوان بخشی از بافت سازمان (به عنوان مثا بۀازار جدیۀد،
بخش جدید و غیره)،
1
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 ایجاد انگیزه برای افراد (به عنوان مثا تیمهای درونسازمانی) و ایجاد وحدت ،به عنوان بخشی از رهبۀری
و فرهنگ نوآوری کۀه هۀد از آن امکۀان هۀمزیسۀتی خالقیۀت و اقۀدامات تزم بۀرای شناسۀایی و ارائۀه
راهحلهای جدید برای تحقو ارزش است،
 یادگیری از طریو بهینهکاوی و هر روش دیگر برای پایش و ارزشیابی ظرفیت نوآوری و عملکرد سازمان،
 کاهش مدت زمان ورود به بازار ،از طریو ارتقای طرحریزی و فرایندهای عملیاتی سازمان،
 کاهش هزینهها و /یا بهینهسازی منابع و داراییهای سازمان،
 ایجاد بهترین رویهها 3برای شناسایی و ارائه راه حلهای جدیدِ ارزش محور،
 ارتقای تصویر یا شهرت سازمان ،و
 کاهش سرمایه گذاریهای خود سازمان.
دتیل عدم مشارکت ممکن است شامل موارد زیر باشد:
الف -از دست دادن استقال ،
ب -ترجیح به توسعه درونسازمانی قابلیتها،
 عدم تمایل به اشتراکگذاری دانش انحصاری ،وت -ترجیح به حفظ تملک بر مالکیت فکری.

نتیجه تجزیه و تحلیل به سازمان اجازه میدهد تا درباره ورود به یک مشارکت در نوآوری تصمیم بگیرد (بۀه
زیربند  2-9و پیوست الف مراجعه شود).
2-3

تصمیمگیری درباره ورود یا عدم ورود به یک مشارکت در نوآوری

تعیین ورود به یک ارتباط راهبردی شامل مراحل زیر میشود:
الف -شکا ها را شناسایی کنید (به زیربند الف 3-مراجعه شود ،از جدو الف3-بۀرای هۀدایت ایۀن تجزیۀه و
تحلیل استفاده کنید)؛
ب -بهترین رویکرد را برای پر کردن شکا تعیین کنید – به صورت درونسازمانی یا پر کردن شۀکا هۀا از
طریو مشارکت (به زیربند الف 2-مراجعه شود ،از جدو الف 2-و جدو الف 1-برای هۀدایت ایۀن تجزیۀه و
تحلیل استفاده کنید).
تصمیم ،تعیین بهترین رویکرد است.

1- best practices

5
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یادآوری  -9پیوست الف ابزارهایی را جهت هدایت تجزیه و تحلیل شکا به منظور کمک به تعیین بهترین رویکۀرد مشۀارکت
ارائه میکند.

یادآوری  -2معیارهای ارزشیابی برای تعیین بهترین رویکردی که ممکن اسۀت متناسۀب سۀازمان شۀما باشۀد را مۀی تۀوان از
سرتاسر این استاندارد بین المللی بدست آورد (به زیربند  ،1-9 ،3-9پیوست پ و پیوست ت مراجعه شود).

 0انتخاب شریک
کلیات

9-0

انتخاب شریک راهنمایی درباره اینکه چگونه یک سازمان میتوانۀد شۀریک (شۀرکای) مناسۀب را شناسۀایی،
ارزشیابی و انتخاب کند ،ارائه میکند .این بند با ارزشیابی شیوهای که در آن دو یا چنۀد سۀازمان مۀیتواننۀد
برای منفعت متقابل با یکدیگر کار کنند ،به مناسب بودن هر شریک بالقوه پرداخته است.
2-0

ایجاد فهرست طوالنی از شرکای بالقوه

برای کمک به فرایند شناسایی شریک ،ممکن است یک تیم چند تخصصی درونسازمانی تشکیل شود.

شرکای بالقوه میتوانند ناشی از تجزیه و تحلیل بافت سازمان یعنی طر های ذینفع و روابۀط موجۀود آن و
منابع درونسازمانی و برونسازمانی آن به شرح زیر باشند:
الف -منابع درونی:
 مستندات خود سازمان؛
 هوش راهبردی ،مانند پیشبینی ،تمرینهای آیندهنگاری ،طرحریزی سۀناریو ،نقشۀههۀای راه ،طۀرح
بازار ،تجزیه و تحلیل بازار ،نیازهای مشتری؛
 زنجیرههای تامین؛
 زنجیرههای خرید؛
 تیمهای پروژه؛
 بخش نوآوری؛
 فروش و بازاریابی؛
 توسعه محصو ؛
 ساخت؛
 امور مالی؛
9
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 مالکیت فکری؛
 بخشهای تحقیو و توسعه؛
 کمیتههای اخالق و تطابو.

ب -منابع بیرونی:
 بازخورد  /نیازهای مشتری و مصر کننده نهایی؛
 زنجیرههای تامین رقیب؛
 سازندگان رقیب؛
 فعالیتهای رقیب؛
 خوشهها و شبکهها؛
 انجمنهای صنعتی؛
 انجمنهای تجاری؛
 توافونامههای تجاری؛
 مقررات و استانداردها؛
 انتشارات ،مانند مقاتت تحقیقاتی ،مجالت تجاری ،گزارشهای ساتنه ،گزارشهای بازار؛
 پایگاه دادههای ثبت اختراعات و حقوق مالکیت فکری؛
 دانشگاهها  /استادها  /مشاوران؛
 سازمانهای تحقیقاتی و فناوری ).(RTOs
اگرچه یک رویکرد ذهن باز به جای تمرکز خیلی سۀریع بۀر سۀازمانهۀای شۀناخته شۀده در شۀبکه توصۀیه
میشود .ایجاد یک فهرست طوتنی از شرکای بالقوه از آنجایی میتواند مفید باشد که ممکن است منجۀر بۀه
فرصتهای همکاری جدید و غیر منتظرهای شود.
شکل  2مثا هایی از سازمانهایی را نشان میدهد که به طور بالقوه میتوانند تبۀدیل بۀه شۀرکای همکۀاری
شوند یا به شناسایی شرکا کمک کنند.

9
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شکل  -2مثالهایی از شرکای بالقوه

5-0

ایجاد فهرست کوتاه از شرکای بالقوه

برای محدودکردن فهرست طوتنی به فهرست کوتاه ،توصیه میشود مناسب بودن فهرست طوتنی شناسۀایی
شده از شرکای بالقوه در زیربند  ،2-9بر اساس معیارهای زیر ارزشیابی شود:
الف -تجربه مشارکت قبلی:
 پیشینه سابقه همکاری در گذشته؛
 دتیل ورود و خروج؛
 محدودیتهای مشارکت ،تنگناهای همکاری بالقوه آینده.

ب -دانش سازمانی ،شایستگیها:
 داراییهای فکری یا دسترسی به داراییهای فکری؛
 قابلیتهای تحقیو و توسعه؛
 منشأ دانش یا دسترسی به تخصص؛
 سیستمهای حفاظت از دانش.

 پیشینه سابقه نوآوری:9
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 محصو  ،خدمت ،فرایند ،مد کسبوکار و/یا سایر توسعههای جدید و نوآورانه ،چه تۀدریجی و چۀه
برهمزننده3؛
 ثبت اختراعات ،انتشارات و استنادها؛
 افزایش در سهم بازار؛
 دستاوردهای نوآوری مشترک.

ت -تناسب عملیاتی:
 فرهنگ نوآوری و محیط کار پشتیبان؛
 حد تمایل و تحمل ریسک؛
 منابع انسانی و نرخ جابهجایی آنها؛
 قابلیت و کارایی فرایندها؛
 مدت زمان ورود به بازار.
ث -نیمرخ 2مالی:
 گزارشهای ساتنه؛
 منابع.
ج -مدیریت مالکیت فکری:
 جستجوی پایگاه دادههای دارایی فکری؛
 مالکیت؛
 پیشینه سابقه صدور مجوز و پروندههای دادخواهی؛
 راهبردهای پیش و پس.1
چ -ریسکهای جغرافیایی -سیاسی ،5شرکتی ،اخالقی و سایر ریسکها:

 احتما رقابت نوپدید ،9ریسک ایجاد رقیب از یک همکار؛
 آمادگی برای به اشتراکگذاری ریسکها ،فرصتها ،دانش و داراییها؛
1- disruptive
2- profile
3- foreground and background
4- geo-political
5- emergent

4
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 ریسکهای کیفیت ،به عنوان مثا ناتوانی در برآوردن الزامات مشتری ،ناتوانی در حصو اطمینان از
کنتر کیفیت مناسب؛
 ریسکهای مرتبط با شهرت؛
 دسترسی به دانش ،داراییها و/یا شبکهها؛
 رفتارهای جغرافیایی  -سیاسی و آثار اجتماعی ،فناوری و اقتصادی مرتبط با آن؛
 جنبههای فرهنگی و زبان؛
 الزامات و /یا محدودیتهای قانونی و تطابقی؛
 تجزیه و تحلیل ساختار هزینه.

توصیه میشود سازمانها از چنین معیارهایی برای ارزیۀابی مناسۀب بۀودن شۀرکای بۀالقوه (بۀه زیربنۀد 5-9
مراجعه شود) در مقابل شکا مهارتها ،دانش و/یا منابع خود استفاده کنند.
4-0

تصمیمگیری انتخاب شریک

برای ارزیابی مناسببودن شرکای بالقوهای که در فهرست کوتاه در زیربند  1-9شناسایی شدهاند ،از ابزارهای
تجزیه و تحلیل مدیریت و فرایند پیشنهادی در پیوست ب برای پیشبرد اولویتبندی معیارهای فهرست شده
در زیربند  1-9استفاده کنید و سپس هر شریک بالقوه را بوسیله اهمیت نسبی معیارها ،امتیاز دهید.
یادآوری -در پیوست ب ابزارهایی برای تصمیمگیری انتخاب شریک ارائه شده است.

پیشنهاد میشود که ارزیابی موشکافانه 3بر اساس مجموعهای از معیارها از قبیل موارد فهرست شده در زیربند
 1-9و سایر عوامل همسوییِ فهرست شده در زیربند  1-9و جزئیات بیشتر در پیوست باشد.
هنگامی که رشته دتیل موافو و مخالف مترتب با شرکای بالقوه شناخته شدند ،آنهایی که در فهرست کوتاه
قرار دارند به طور معمو به منظور تعیین سازگاری و تمایل به همکاری نامزد مذاکرات مقدماتی مۀیشۀوند.
ممکن است فرایند انتخاب نیاز به تکرار داشته باشد.
 7همسویی با شریک
9-7

کلیات

پیش از اینکه سازمانها یک توافونامهای را که قانوناً الزامآور است ،رسۀمی کننۀد ،حصۀو اطمینۀان از یۀک
درک مشترک نسبت به فرصت پیشنهادی برای نوآوری و مشارکت حائز اهمیت است .توصیه میشۀود بۀرای

1- due diligence
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این کار به منظور توسعه یک درک مشترک به تعدادی از عوامل پرداخته شود تا احتما موفقیۀت مشۀارکت
در نوآوری افزایش یابد.
2-7

توافقنامه عدم افشاء

توصیه میشود شرکا پیش از ورود به گفتگوها یا مذاکرات و پۀیش از آنکۀه اطالعۀات محرمانۀه بۀه اشۀتراک
گذاشته شوند ،توافونامه را امضا کنند.
زیربند  1-9و پیوست پ عواملی را که میتوانند بر درک مشترک اثرگذار باشند و محتوای پیشۀنهادی بۀرای
یک توافونامه مشارکت رسمی را شرح میدهند.

5-7

توسعه درک عمومی

به منظور توسعه یک دیدگاه عمومی ،توصیه میشود شرکا بر درک عمومی از موارد زیر توافو کنند:

 منافع مشتری؛
 عواملی که میتوانند بر ورودیهای مورد نیاز تأثیر بگذارند؛
 عواملی که میتوانند بر دستاورد تأثیر بگذارند ،و؛
 عواملی که مربوط به برنامه عملیاتی هستند.

توصیه میشود همسویی طرفین در قالب یک تفاهمنامه 3یا یک مرامنامه 2ثبت شود.
یادآوری -پیوست پ حاوی محتوای پیشنهادی برای یک تفاهمنامه یا یک مرامنامه است.

 8تعامالت بین شرکاء
9-8

کلیات

این بند تعامالت بین شرکاء را در بافت 1مشارکت در نوآوری شرح میدهد .این تعۀامالت بسۀته بۀه ماهیۀت
همکاری و نقش شرکاء میتوانند متفاوت باشند.
چگونگی تعامل شرکاء در توافونامه مشارکت در نوآوری رسمیت پیدا میکنۀد .ماهیۀت و مفۀاد تعۀامالت بۀه
ماهیت همکاری و نقشهای تخصیص شده بستگی خواهد داشت .تعامالت همچنین مۀیتواننۀد تحۀت تۀأثیر
عوامل جانبی از قبیل مدت مشارکت ،فرهنگهای سازمانی ،روابط موجود ،تعهدات و توافوها باشد.

1- memorandum of understanding
2- letter of intent
3- context
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2-8

عوامل کلیدی تعامل

عناصری که ممکن است به آنها پرداخته شود ،شامل موارد زیر است:

 محرمانگی؛
 برنامه و اهدا مشارکت در نوآوری؛
 پیادهسازی مشارکت در نوآوری؛
 مدیریت؛
 عناصر سازمانی؛
 حکمرانی؛
 تامین مالی و منابع؛
 بودجهریزی هزینه؛
 نقشها و مسئولیتها و اختیارات هر شوراء؛
 داراییهای فکری؛
 بدهیها ،بخشودگیها و ضمانتنامهها؛
 راهبرد پایان همکاری.
دستاورد این بند ممکن است به شکل یک توافونامه رسمی مشارکت در نوآوری باشۀد کۀه جزئیۀات ماهیۀت
تعامل شرکاء را بیان میکند.
یادآوری -پیوست ت راهنمایی برای توسعه توافونامه مشارکت نوآوری ارائه میکند.
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پیوست الف
(آگاهیدهنده)
ابزارها و روشهای ورود به مشارکت
این پیوست در ارتباط با بند  9است که شامل تصمیمگیری برای ورود بۀه مشۀارکت در نۀوآوری اسۀت .ایۀن
پیوست ابزارهای کسب و کار برای پرداختن به هر یک از این قسمتها را به تفصیل شرح میدهد.
 شناسایی شکا ها (به زیربند الف 3-مراجعه شود):
 نمونه ابزارهای عمومی مدیریت کسبوکار به منظور انجام ارزیابیهای مختلف ارائه شدهاند.
 جدو الف 3-میتواند به عنوان الگویی برای هدایت این تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گیرد.

 تعیین بهترین رویکرد برای پر کردن شکا (به زیربند الف 2-مراجعه شود):
 جدو الف 2-و نمونه معیارهای جدو الف 1-میتوانند بعنوان الگویی برای شناسایی رشۀته دتیۀل
موافو و مخالف ،مورد استفاده قرار گیرند.
 تصمیم ،تعیین کردن بهترین رویکرد است – اتکاء به منابع درونسازمانی یا با شریک برونسازمانی.
یادآوری -معیارهای ارزشیابی برای تعیین بهترین رویکردی که ممکن است متناسب سازمان شما باشد را میتۀوان از سرتاسۀر
این استاندارد بین المللی بدست آورد (به زیربندهای  ،1-9 ،3-9پیوست پ و پیوست ت مراجعه شود).

الف 9-شناسایی شکافها
در زمینه فرصت نوآوری ،جدو الف 3-میتواند به عنوان الگویی به منظور شناسایی کمبود دانش و/یا منۀابع
درون سازمانی مورد نیاز به منظور بهبود عملکرد کسبوکار ،درک تغییر در بازار ،چگونگی رقابتپۀذیر بۀودن
در آن بازارها و/یا یافتن فرصتهای جدید مورد استفاده قرار گیرد.
جدول الف -9-راهنمایی برای این تجزیه و تحلیل
شکا های شناسایی شده

شایستگیها،
داراییها و قابلیتهای موجود

شایستگیها ،داراییها
و قابلیتهای مورد نیاز

الزامات برای پر کردن شکا

ابزارهای مدیریت کسبوکار زیر (به مرجع ] [2مراجعه شود) میتوانند به منظور انجام ارزیۀابیهۀای مختلۀف
برای تعیین موقعیت یک محصو  ،تعیین رقبا و  ...به منظور شناسایی شکا ها مورد استفاده قرار گیرند ،بۀه
همین ترتیب برخی از ابزارهای عمومی ارائه میشوند:
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تجزیه و تحلیل شکاف یک ارزشیابی درونسازمانی برای شناسایی نواقص عملکردی کارکردهای کسبوکار
یعنی گردش پو  ،قابلیت دیده شدن و  ...است .این تجزیه و تحلیل ،عملکرد واقعۀی را بۀا عملکۀرد مطلۀوب
مقایسه میکند ،عواملی که منجر به وضعیت فعلی آن شده است را تعیین میکند ،عوامۀل مۀورد نیۀاز بۀرای
رسیدن به وضعیت مطلوب را شناسایی میکند و سپس برای پر کۀردن شۀکا بۀین دو وضۀعیت ،راهبۀردی
توسعه میدهد .تجزیه و تحلیل شکا به شناسایی نقصهای فراینۀدهای درونسۀازمانی کسۀبوکۀار کمۀک
میکند ،یعنی توسعه بازار ،طرحریزی ،راهبرد ،امور مالی ،تولید ،خرید ،تحقیو و غیره.
کارتهاای امتیاازی یۀک روش مۀدیریت راهبۀردی بۀرای شناسۀایی و بهبۀود فراینۀدها یۀا کارکردهۀای
درونسازمانی کسبوکار بر حسب ماحصل یا دستاوردهای برونسازمانی است ،بنابراین میتواند سازمانهۀا را
در ارزیابی شکا ها یاری دهد .دستاوردها در برابر سنجههای عملکردی از پۀیش تعیۀین شۀدهای کۀه بۀرای
سنجش و ارائه بازخورد به سازمان استفاده میشوند ،اندازهگیری میشوند.
تجزیه و تحلیل  SWOT :SWOTکه مخفف شده معاد انگلیسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیۀدها
است ،به طور کلی نوعی ارزیابی در یک محیط ویژه برای پاسخ به یک سؤا خا است .این ابزار فرصتها و
تهدیدها را جدا و نقاط قوت و ضعف را فهرست میکند تا راهبردی را توسعه دهد که با برجسته کردن نقۀاط
قوت درونسازمانی به فرصتهای محیطی پاسخ گفته و با جلوگیری از نقاط ضعف درونسازمانی ،تهدیدهای
بیرونی را کاهش میدهد.
مدیریت چرخه عمر محصول ( )PLMفرایند مدیریت کۀل چرخۀه عمۀر یۀک محصۀو از آغۀاز تۀا زمۀانِ
معدومسازی آن ،با هد طراحی محصوتت با ساختارهای تامین حلقه بسته است .هد  ،طراحی محصۀوتت
با ورودیهای کمتر (مواد کمتر ،سادهتر و کم ضررتر و غیره) ،کیفیت باتتر (دوام بیشتر و تعمیر آسۀانتۀر) و
معدومسازی سازگارتر بۀا محۀیطزیسۀت اسۀت کۀه مۀیتوانۀد ورودی محصۀو دیگۀری باشۀد PLM .بسۀتر
درگیرکردن تمامی ذینفعان در طو زنجیره تامین را فراهم میکند و در همان راستا ،افراد ،دادهها ،فرایندها
و سیستمهای کسبوکار را یکپارچه میکند و یک پشتوانه اطالعاتی محصو بۀرای شۀرکتهۀا و بنگۀاههۀای
اقتصادی گسترش یافته آنها فراهم میکند .این روش به ویژه برای یکپارچه کردن مالحظات زیست محیطی
(تجزیه و تحلیل چرخه عمر زیستمحیطی) اتخاذ میشود .تجزیه و تحلیل  PLMبه مشخص کۀردن فقۀدان
قابلیتها برای پرداختن به برخی از مولفههای چرخه عمر محصو کمک میکند.
مفاهیم منحنی تجربه نقش خا

محصو را در سبد رقابتی تجزیه و تحلیل میکند .این ابزار ارتباط بین

خروجی تجمعی محصو و هزینههایی که بر امکانپذیری راهبردهای بهرهبرداری تاثیر میگذارند را تجزیه و
تحلیل میکند که میتواند شامل :نوسازی تحویل ،تولید و معدومسازی ،ادغام عمودی یا افقی بۀرای کۀاهش
هزینه ورودیها ،یا تقسیم کارِ بیشتر و غیره باشد .تجزیه و تحلیل منحنی تجربه ممکن است فرصتهۀایی را
برای بهبود هزینههای عملیاتی نشان دهد.
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تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش ،نقشه کاهش هزینه یا افزایش درآمدها یا منافعی که هر فعالیت مۀیتوانۀد
ایجاد کند را ترسیم میکند .این ابزار میتواند به مشخص کردن فقدان قابلیتها برای بهبۀود ایۀن مولفۀههۀا
کمک کند.
تجزیه و تحلیل صنعتی این ابزار مبتنی بر این پیشفرض است که پنج ویژگی یا «نیرو» وجود دارند که بر
توانایی یک شرکت در نگهداری یا خلو بازگشت سرمایهای فراتر از معمۀو تاثیرگۀذار هسۀتند .ایۀن نیروهۀا
عبارتند از :تهدید تازه واردان یک بازار ،معرفی جانشینها یا جایگزینها ،قدرت چانۀهزنۀی مشۀتریان ،قۀدرت
چانهزنی تامینکنندگان و رقابت صنعتی.
طرحریزی راهبردی یک فرایند طۀرح ریۀزی رسۀمی اسۀت کۀه تجزیۀه و تحلیۀل عوامۀل درونسۀازمانی و
برونسازمانی ،مانند محیط عمومی ،محیط فناوری و محیط رقابتی را برای کسب هوشمندی در مۀورد نقۀاط
قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها به منظور همراستایی راهبرد نوآوری با محیط هۀدایت مۀیکنۀد .ایۀن ابۀزار
میتواند در مشخص کردن فقدان قابلیتها کمک کند.
بهینهکاوی ،9این ابزار عملکرد نسبی کارکردهای کسبوکار را با دیگر گزینهها و/یا رقبا مقایسه میکند .ایۀن
ابزار با نشان دادن عملکرد در معیارهای خا

میتواند به شناسایی شکا ها کمک کند.

برای مشاهده ابزار تجزیه و تحلیل مشارکتی شایستگی فردی و سازمانی به  ISO 44001مراجعه شود.
الف 2-تعیین بهترین رویکرد برای پر کردن شکاف
ارزشیابی مشارکت با رشتهای از دتیل موافو و مخالف میتواند از تصمیمگیری در مورد ورود به مشارکت ،به
منظور دستیابی به منابع و قابلیتهای مورد نیاز برای پرداختن به فرصت نوآوری ،یا پیگیۀری فرصۀت بطۀور
مستقل پشتیبانی کند.
جدو الف 2-میتواند به عنوان یک الگو برای فهرست کردن دتیل موافو و مخالف مورد استفاده قرار گیرد.
جدول الف -2-ارزشیابی مشارکت
شکافها را از طریق مشارکت تکمیل کنید
موافو

مخالف

شکافها را بطور درونسازمانی تکمیل کنید
موافو

مخالف

جدو الف 1-معیارهای نمونه را بر اساس نیازهای راهبردی ،سطح ریسک ،زمۀان مۀورد نیۀاز بۀرای آمۀوزش،
بودجه ،سنجههای عملکرد و سایر شاخصها ارائه میدهد (موارد دیگر را میتۀوان از زیربنۀدهای ،1-9 ،3-9
پیوست پ و پیوست ت تهیه کرد).
1- benchmarking
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جدول الف -5-نمونه دالیل موافق یا مخالف
معیارهای مشارکت
کاهش ریسک
سطح بینش به زیستبوم
تاثیر بر انگیزه تیمی
فرصت یادگیری
مدت زمان ورود به بازار
هزینههای عملیاتی را کاهش میدهد
قابلیتهای جدید
تاثیر بر تصویر /شهرت سازمان
سطح سرمایهگذاری سازمان
سطح استقال
تمایل به همکاری
فرصت متنوعسازی
درآمد بالقوه سرمایهگذاری
تاثیر بر رقبا
امکان حداکثر کردن بهرهبرداری از یک اتحاد راهبردی
مالحظات مالکیت فکری ()I.P
تاثیر بر رشد و سودآوری آینده
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پیوست ب
(آگاهیدهنده)
ابزارها و روشهای انتخاب شریک
ب 9-ماتریس افزوده تصمیمگیری انتخاب شریک
هر تقاطع ماتریس به معیارهای وزندهی شده انتخاب به ازای هر شریک (به زیربند  1-9مراجعه شود) اشاره
دارد که امتیاز ترکیب شریک/معیارها را نشان میدهد .معیارها ممکن است با رشته دتیۀل موافۀو و مخۀالف
شناسایی شده در جدو الف 1-تکمیل شوند.
ماتریس زیر (به جدو ب 3-مراجعه شود) با استفاده از ابزارهای تصمیمگیری مدیریت کۀه در زیۀر جۀدو
ذکر شده است ،روشی را برای اولویتبندی معیارها و امتیاز دادن به شرکای بالقوه نشان میدهد.
رهنمودهای استفاده از تکنیک :تعداد معیارها را محدود کنید ،تعداد شۀرکا را محۀدود کنیۀد ،سۀازوکارهۀای
امتیازدهی را شفا کنید و روشی را برای برجسته کردن امتیازهای پایین و بات مانند سیستم  RAGانتخاب
کنید .سیستم  RAGیک روش مدیریت پروژه برای رتبهبندی مسائل یا گزارشات وضعیت بر اساس رنگهای
قرمز ،کهربایی (زرد) و سبز است که در سیستم رتبهبندی چراغ راهنمایی استفاده شده است.
جدول ب – 9-ماتریس تصمیمگیری انتخاب
شریک بالقوه (الف)

شریک بالقوه (ب)

....

شریک بالقوه (ن)

معیارها و امتیاز
معیارها و امتیاز
....
امتیاز کل

وزندهی یک ابزار تصمیمگیری چند معیاره است که برای بیان اولویت نسبی هر معیار ،وزنی را به هر معیار
اختصا میدهد .در یک جدو یا ماتریس با یک ستون به ازای هر گزینه و یک ردیف بۀه ازای هۀر معیۀار،
یک امتیاز عملکرد برای هر ترکیب گزینه /معیار داده میشود .سپس آن نمرات قبل از محاسبه مجموع برای
بدست آوردن جمع کلی امتیاز هر گزینه ،در وزن مربوطه برای هر معیار ضۀرب مۀیشۀوند .ایۀن جمۀع کلۀی
نشانگر عملکرد نسبی هر گزینه است با این آگاهی که بطور قابل توجهی تحت تۀاثیر انتخۀاب وزن بۀرای هۀر
معیار قرار دارد.
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تجزیه و تحلیل دادههای چند متغیره به هر نوع تکنیک آماری برای تجزیه و تحلیل اطالعات ذخیره شده
در جداو بانک اطالعاتی ،حاوی سطرها و ستونها ،اطالق میشود .تجزیه و تحلیل چند متغیره به فرد امکان
میدهد رابطه بین دو متغیر (گزینه) را بررسی کند در حالی که همزمان چگۀونگی امکۀان تحۀت تۀاثیر قۀرار
گرفتن هر یک از اینها توسط متغیرهای دیگر را کنتر میکند .به مرجع ] [9مراجعه شود.
کارت امتیازی یک روش مدیریت راهبردی برای شناسایی و بهبود فراینۀدها یۀا کارکردهۀای درونسۀازمانی
کسبوکار ،بر حسب ماحصل یا دستاوردهای برونسازمانی است .دستاوردها در برابر سنجههای عملکۀردی از
پیش تعیین شدهای که برای سنجش و ارائه بازخورد به سازمان استفاده میشوند ،اندازهگیری میشوند .ایۀن
ابزار میتواند برای تجزیه و تحلیل شکا (به پیوست الف مراجعه شود) مورد استفاده قرار گیرد و در جۀدو
ب 3-میتواند به اولویتبندی معیارهای استفاده شده برای وزندهی کمک کند.
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پیوست پ
(آگاهیدهنده)
ابزارها و روشهای همسویی با شریک
به منظور ایجاد یک درک عمومی ،پیشنهاد میشود که همسویی شرکاء در قالب یک تفاهمنامه یا مۀرامنامۀه
ثبت شود .مطالب زیر حاوی محتوای پیشنهادی است که ممکن است بۀه هۀمسۀویی کمۀک کنۀد و توصۀیه
میشود مدون شود.
الف -منافع مشتری:
 ارزش پیشنهادی برای مشتری(ها) چیست؛
 چه کسی منفعت خواهد برد؛
 به چه مشکل ،درد ،نیاز و خواستهای توسط نوآوری پرداخته خواهد شد؛
 چه چیزی این ارزش پیشنهادی را از گزینههای جایگزین در دسترس مشتری متمایز مۀیکنۀد .آیۀا
مشارکت بر این موارد تأثیر میگذارد:
 موقعیت رقابتی؛
 شکا های دانش ،شایستگی و داراییهای سازمانی که بایستی کاهش یابند؛
 ماموریت ،اهدا  ،راهبرد و ماهیت نام تجاری هر شریک.
ب -عواملی که میتوانند بر ورودیهای مورد نیاز تأثیر بگذارند ،عبارتند از:

 نتایج قابل اندازهگیری (به پیوست ث مراجعه شود)؛
 منافع شرکاء یا منافعی که از طر شرکاء حاصل میشود؛
 تالش برای به دست آوردن و محافظت از آنها (شایستگی ،قابلیتها و منابع و غیره)؛
 شرایط توافو شده در مورد فسخ توافونامه مشارکت در نوآوری و حل اختال در جایی کۀه شۀرایط
پیشبینی نشده بوجود میآیند؛
 مد اقتصادی که برای تولید منابع تزم مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛
 راهبرد حفاظت و بهرهبرداری.
 -عواملی که میتوانند بر دستاورد مشارکت در نوآوری تأثیر بگذارند ،عبارتند از:
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 تعاد بین ریسکها و فرصتها؛
 عوامل بحرانی موفقیت؛
 عواقب و اثرات موازی مشارکت بر شرکا و طر های ذینفع مرتبط؛
 موانع بهرهبرداری (به عنوان مثا موانع ورود و حرکات تاکتیکی پیشنهادی برای غلبه بر آنها)؛
 آثار زیستمحیطی و اجتماعی؛
 راهبرد فسخ و عواقب موجود.
ت -عوامل مرتبط با برنامه عملیاتی شامل موارد زیر است:

 چه چیزی انجام خواهد شد؛
 چه منابعی نیاز خواهد بود؛
 چه کسی مسئو خواهد بود؛
 چه زمانی به اتمام خواهد رسید؛
 مقاومت ذینفعان در برابر پایبندی به زمان ،راهبرد کاهش و تأثیر آن راهبردها.
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پیوست ت
(آگاهیدهنده)
ابزارها و روشهای تعامل بین شرکاء :نمونه توافقنامه مشارکت در نوآوری
ت 9-توافقنامه مشارکت در نوآوری
بندهای زیر راهنمای توسعه پارامترهای کلیدی است که توصیه مۀیشۀود در یۀک توافۀونامۀه مشۀارکت در
نوآوری ،براساس پارامترهای همسویی مشارکت ( به بند  9مراجعه شود) در نظر گرفته شۀوند تۀا بۀر تعامۀل
شرکاء در طو مشارکت حکمرانی نماید.
ت9-9-

محرمانگی

توصیه میشود خطمشیها و فرایندهایی که توسط هر شریک برای نگهداری محرمانگی اسۀتفاده مۀیشۀوند،
تعریف شوند .اگر توافونامه عدم افشاء ) (NDAامضا شده باشد ،توصیه میشود این توافونامه عۀدم افشۀاء در
این بند در نظر گرفته شده و درج شود.
همچنین توصیه میشود فرایند تصمیمگیری برای انتشار (یۀا عۀدم انتشۀار) نتۀایج تنظۀیم شۀود .در صۀورت
تصمیمگیری شرکاء به انتشار آنها ،توصیه میشود چه زمانی ،تا چه میزان ،توسط چه کسۀی و چگونۀه ایۀن
کار را انجام دهند ،در نظر گرفته شود.
ت2-9-

برنامه و اهداف مشارکت در نوآوری

توصیه میشود این بخش مشارکت در نوآوری و اهدا آن را با شرایط عمومی شفا سازد.
ت5-9-

پیادهسازی مشارکت در نوآوری

توصیه میشود مسئولیتها ،وظایف و مشارکتهای هر شریک تشریح شود .توصیه میشود این بند طرحریزی
و مقاطع زمانی مهم 3مشارکت در نوآوری را با جزییات شرح دهد.
ت4-9-

مدیریت

توصیه میشود این بخش اصو راهنما برای سازماندهی مشارکت در نوآوری را تعریف کند.

1- milestones
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ت9-4-9-

سازماندهی

توصیه میشود مدیریت ارشد راهبری و تعهد خود را نسبت به تحقۀو ارزش اثبۀات کنۀد( .مرجۀع اسۀتاندارد
 ،ISO56002زیربند .)2-3-9
 ISO21500که راهنما و بهترین رویه 3را برای مدیریت پروژه ارائه میدهد ،اگرچه به طور خا
در نوآوری نپرداخته است ،می تواند به عنوان منبع الهام بخش مورد استفاده قرار گیرد.

به مشارکت

راهبری و دسترسی مناسب به شبکهها برای مشارکت اثۀربخش ضۀروری اسۀت .توصۀیه مۀیشۀود مۀدیریت
مشارکت در نوآوری توسط همه اعضای تیم به عنوان یک فعالیت و بخشی جدایی ناپذیر تلقی شۀود .توصۀیه
میشود همه اعضا به طرحریزی ،کنتر و یادگیری توسط شبکهسازی و همگامسازی طرحهای فرعی و نیز به
واسطه ارتقاء درک عمومی از طرحریزی کلی ،پایبند باشند.
دانش ضمنی به تأکید ویژهای در مشارکت در نوآوری نیاز دارد .دانش ضمنی از طریو بحث و گفتگو و سؤا
از کسانی که مشکالت خا هر زمینه را میشناسند ،آشکار میشود.
اگرچه این عوامل در اغلب موارد فراتر از توافو رسمی هستند ،اما توصیه میشود باز هۀم بۀه آنهۀا پرداختۀه
شود .یکی از مقاصد بند  9و پیوست پ آشکارسازی بیشتر درک و دانش ضمنی است.
ت2-4-9-

حکمرانی

برای جلوگیری از سوءتفاهمها و تضادهای احتمالی ،توصیه میشود شرکاء نه تنها در مورد محتوای مشارکت
در نوآوری ،بلکه در مورد چگونگی تعامل خود نیز به توافو برسند.
الف -هر نوع همکاری نیازمند توافقی شفا

در مورد شیوه حکمرانی است:

 نقشها (چه کسی چه کاری را انجام میدهد)؛
 مسئولیتها (برای آنچه که هر یک از طر ها پاسخگو خواهند بود)؛
 بدهیها /تعهدات (عالوه بر منابع ذکر شده در ت)5-5-3-؛
 حقوق طرفین (آنچه هر یک از طر ها محو هستند از این همکاری دریافت کنند)؛
 مدیریت دارایی فکری؛
 فرایندها و نهادهای تصمیمگیری (شوراها ،کمیتهها ،انجمنها ،متولیان امر و غیره)؛
 تطابو ،مانند مواردی که توسط  ISO19600و  ISO37001پیشنهاد شده است.

ب -مسائلی که باید به آنها پرداخته شود میتواند شامل موارد زیر باشد:
1- best practice
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 فرایند تصمیمگیری :تناسب راهبردی ،در نظرگرفتن قانون اجماع یا اکثریت؛
 چه کسی مشارکت در نوآوری را راهبری میکند و هر راهبر چه قدرت تصمیمگیری دارد؛
 چه اتفاقی میافتد اگر یک شریک آنچه را که قرار است تحویل دهد در موعد مقرر تحویل ندهد؛
 چه اتفاقی میافتد اگر یک شریک منابعی که قرار است اختصا

دهد را اختصا

ندهد؛

 چگونگی پرهیز از تغییرات دستور کار و اولویت هر شریک که بر اهدا اصلی و دستورکار و اولویۀت
سایر شرکاء تأثیر میگذارد؛
 میزان انعطا پذیری برای تغییر اهدا اصلی؛
 قوانین حکمرانی در تیم مشترک مشارکت در نوآوری (زمان ،شفافیت ،وفاداری ،سطح پاسۀخگویی و
غیره)؛
 سازوکار فراهم آوردن بودجه و افراد؛
 سازوکار پایش (از جمله گزارشها و جلسات کمیته راهبری).
ت5-4-9-

بهبود مداوم

توصیه میشود شرکاء رویکردی را برای نگهداری تمرکز بر بهبود مداوم در طو رابطه ایجاد کنند.
این رویکرد میتواند شامل موارد زیر باشد:

 فرایندهای بهبود از پایش ،اندازهگیری ،تجزیه و تحلیل و معیارهای ارزشۀیابی ارائۀه شۀده در پیوسۀت ث،
برای شناسایی حوزههای تعاملی استفاده میکنند که ممکن است منجر به بهبود فرایند شوند ،مۀرتبط بۀا
درگیرشدن در مشارکت هستند و نتایج ارزش افزا ایجاد میکنند؛
 ایجاد ارزش افزوده :با پیشرفت فرایند نوآوری ،طرفین ممکن اسۀت زمینۀههۀای دیگۀری را بۀرای توسۀعه
شناسایی کنند که میتوانند در این دامنه قرار بگیرند؛
 بهرهبرداری از نوآوری :توصیه میشود شرکاء فرصتهای بهرهبۀرداری از اکتشۀافات خۀود را بطۀور مسۀتمر
ارزشیابی کنند؛
 درس آموختهها.

ت4-4-9-

تامین سرمایه و منابع

منابع جامع مشارکت در نوآوری که توصیه میشود به مشارکت در نوآوری اختصا یابد را تعریۀف کنیۀد و
اینکه چه کسی متعهد به تامین آنها است .همچنین توصیه میشود چگۀونگی ادارهکۀردن احتمۀا افۀزایش
22
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منابع مورد نیاز در آینده (یعنی انتظار افزایش هزینه یا مدت مشارکت در نوآوری) و احتمات نیۀاز بۀه جۀذب
شرکای جدید را شفا کرد.
ت3-4-9-

نقشها ،مسئولیتها و اختیارات هر شوراء

حکمرانی ممکن است شامل یک شورای راهبردی و یک شورای عملیاتی باشد.

توصیه میشود شورای راهبردی ترکیبی از مدیرعامل یا مۀدیران ارشۀد هۀر یۀک از شۀرکاء باشۀد و توصۀیه
میشود درمورد مسائلی از قبیل موارد زیر تصمیمگیری کند:
 اتحادها و سرمایهگذاریهای مشترک 3جدید؛
 معرفی کردن مدیرانِ مشارکت در نوآوری؛
 تخصیص منابع؛
 خروج از مشارکت در نوآوری.

شورای عملیاتی بایستی مرکب از رهبران مشارکت در نوآوری باشد و بایستی تصمیمات فنی را اتخاذ کند ،به
عنوان مثا :
 اصالح مقاطع زمانی مهم؛
 پیادهسازی فعالیتها؛
 پایش تیم مشارکت در نوآوری و فعالیتهای انجام شده؛
 اطالعات برای شورای راهبردی.

توصیه میشود هر شورا به طور دورهای برای بررسی مسائل مهم و تأیید این موضوع که حکمرانۀی همچنۀان
متناسب است ،تشکیل جلسه دهد.
ت3-9-

داراییهای فکری

در یک مشارکت در نوآوری ،مشارکتکنندگان با بکارگیری دانش موجۀود خۀود و توسۀعه دانۀش جدیۀد بۀه
منظور ارائه راه حلی برای مشکل یا مشکالت هد گذاری شده ،ایجاد ارزش میکنند .بنابراین برای مۀدیریت
یک برنامه مشارکت در نوآوری و اخذ ارزش ایجاد شده ،شناخت این ورودیها و خروجیها ضروری است.
نقش کلیدی مدیریت دارایی فکری ایجاد و نگهداری مبانی قانونی دارایۀیهۀای فکۀری اسۀت کۀه در برنامۀه
نوآوری استفاده و توسط آن تولید میشود .این نقش مرتبط با تمامی مراحل برنامه است ،هرچنۀد ،همۀانطور
که در زیر ذکر شده است این نقش میتواند از مرحلهای به مرحله دیگر متفاوت باشد.
1- joint ventures
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در مرحله طرحریزی و مذاکره مشارکت در نۀوآوری  ،فعالیۀتهۀای اصۀلی مۀدیریت دارایۀی فکۀری تۀامین و
ارزشیابی داراییهای فکری پیشین ،مذاکره در مورد شرایط دارایی فکۀری در توافۀونامۀه همکۀاری و /یۀا در
صورت لزوم ،توافونامه جداگانه دارایی فکری و دیگر موارد میباشد.
در طو برنامه مشارکت در نوآوری ،فراینۀدهای مۀدیریت دارایۀی فکۀری بۀرای کنتۀر اسۀتفاده محۀدود از
داراییهای فکری پیشین و همچنین شناسایی و حفاظت از داراییهای فکۀری جدیۀد (پسۀین و جۀانبی) بۀه
محض ایجاد شدن ،به کار گرفته میشوند .فعالیتهای اصلی شامل موارد زیر است:
 پایش و ثبت نتایج و دادههای توسعه؛
 حفظ محرمانگی به عنوان مثا استفاده از توافونامههای عدم افشای اطالعات؛
 پیادهسازی پیماننامههای 3توافو شدهی اشاعه و انتشار؛
 پیگیری و ردیابی سهم مشارکت 2هر یک از شرکاء در ایجاد داراییهای فکری؛
 اختصا

حو مالکیت و حقوق مخترع /محقو؛

 تخصیص حقوق مخترع و مؤلف و حقوق اخالقی؛
 مدیریت تعامالت پیمانکار فرعی از جمله واگذاری حقوق دارایی فکری؛
 تسهیل فرایند به اشتراک مواد ،دادهها ،دانش و  ....اختصاصی؛
 بازنگری ،زمانبندی و مدیریت فرایندهای مدیریت دارایی فکری؛
 محافظت به موقع از داراییهای فکری؛
 به حداقل رساندن دامنهی تضاد.

با رو به اتمام قرار گرفتن مشارکت در نوآوری و مد نظر قرار گرفتن گزینههای بهرهبرداری ،همچنۀان در ایۀن
نقطه نقشی برای فرایندهای خا مدیریت دارایی فکری ،جهت تسهیل بهرهبرداری کارآمۀد از نتۀایج وجۀود
خواهد داشت که شامل موارد زیر است:
 امکانپذیر نمودن بهرهبرداری بالقوه؛
 کاهش بار راستی آزمایی؛
 ساده کردن مذاکرات اعطاء مجوز1؛
 ساختاردهی واگذاری دارایی فکری؛
1- protocols
2- contribution
3- license
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 شفا سازی داراییهای فکری تفکیکپذیر و تفکیکناپذیر پیشین ،پسین و جانبی؛
 تعیین نقشها و مسئولیت برای فعالیتهای در جریان مدیریت دارایی فکری ،پیگرد قانونی و اجرای قانون؛
 حل اختال

با داوری و میانجیگری در صورت امکان.

در هر موردی ،توصیه میشود الزامات مدیریت دارایی فکری در اسرع وقت با شرکاء بحث و گفتگو شود.

همواره امکان تجویز یک طرح بهرهبرداری قطعی در زمان امضاء توافونامه مشارکت در نوآوری وجود ندارد .با
این وجود ،طرح تعدادی از گزینههای بهرهبرداری که میتواند مد نظر قرار گرفته شود سودمند خواهد بود ،از
جمله :کدام شرکاء میتوانند/خواهند توانست از نتایج (بۀه طۀور جداگانۀه یۀا مشۀترک) بهۀرهبۀردای کننۀد و
چگونگی آن برای:
 محدوده و کاربرد مورد عالقه برای هر یک از شرکاء؛
 سرمایهگذاریهای مشترک؛
 حقوق اعطای مجوز؛
 گزینههای ممکن برای اعطای مجوز متقابل3؛
 انتشار نتایج.

ت0-9-

بدهیها ،بخشودگیها و ضمانتنامهها

توصیه میشود توافو شود که تا چه میزان یک شریک بهتر است خسارت وارده به شریک (شرکای) دیگۀر را
پوشش2دهد .توصیه میشود طرفین توافو کنند کۀه تۀا چۀه میۀزان ،در صۀورت وجۀود ،هۀر یۀک از شۀرکاء
بخشودگیها و ضمانتنامههایی را به طرفین دیگر ارائه میدهند و چه بدهیهۀایی اعمۀا مۀیشۀود .توصۀیه
مۀۀۀیشۀۀۀود هۀۀۀر طۀۀۀر در ایۀۀۀن زمینۀۀۀه بۀۀۀه دنبۀۀۀا توصۀۀۀیه حقۀۀۀوقی حرفۀۀۀهای باشۀۀۀد و توصۀۀۀیه
میشود شرایط توافو شده در توافونامه نوآوری رسمی شود.
ت7-9-

خاتمه کار

در ابتدای مشارکت در نوآوری ،یک استراتژی خاتمه کار به تعریف مولفههای همکاری ماننۀد مقۀاطع زمۀانی
مهم ،چارچوب زمانی ،اقالم قابل تحویل ،نقض قۀرارداد ،ورشکسۀتگی و گزینۀههۀای عۀدمهمکۀاری از قبیۀل
روشهای حل اختال و سنجههای عملکردی مورد نیاز برای تحقۀو اهۀدا طۀرفین ایۀن همکۀاری و سۀایر
شرایطی که میتوانند منجر به خاتمه کار شوند ،کمک میکند .در طو عمۀر رابطۀه ،ایۀن راهبۀرد اطمینۀان
ایجاد میکند که اشتراک دانش به واسطه عدم صراحت محدود نمی شود .با تعریف صریح قوانین خاتمه کار،
1- cross-licensing
2- endorse
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سازمانها میتوانند به ایجاد فرهنگ بازبودن و صداقت کمک کنند که تغییرات را با گذشت زمان به رسمیت
میشناسد .در پایان هرگونه قرار همکاری خا  ،این کار اطمینان ایجاد میکند کۀه راهبۀرد متقۀابالً رعایۀت
شده و مشارکت مجدد بالقوه در آینده را در نظر میگیرد.
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پیوست ث
(آگاهیدهنده)
معیارهای ارزشیابی عملکرد
ث 9-پایش ،اندازهگیری ،تجزیه و تحلیل و ارزشیابی
توصیه میشود سازمان موارد زیر را تعیین کند:

الف -چه چیزی نیاز به پایش و اندازهگیری دارد ،از جمله اینکه از کدام شاخصهای عملکرد نوآوری استفاده
میشود،
ب -ابزارها و روشهای پایش ،اندازهگیری ،تجزیه و تحلیل و ارزشیابی ،که بۀرای حصۀو اطمینۀان از نتۀایج
معتبر دارای کاربرد است،
 توصیه میشود چه زمانی و چگونه پایش و اندازهگیری انجام شود،ت -توصیه میشود چه زمانی نتایج حاصل از پایش و اندازهگیری تجزیه و تحلیل و ارزشیابی شود ،و
ث -چه کسی مسئو خواهد بود.

مجموعه شاخصهای عملکرد نوآوری ،کمی یا کیفی ،میتواند شامل ترکیبی متوازن از موارد زیار
باشد:

الف -شاخصهای مربوط به ورودی ،به عنوان مثا تعداد ایدهها ،تعداد ابتکارات نۀوآوری ،خلۀو ارزش بۀالقوه
ایدهها ،منابع جدید دانش ،بینش ،منابع و شایستگیهای جدید ،شاخصهای پیشرو.
ب -شاخصهای مرتبط با توان اجراء ،به عنوان مثا سرعت توسعه ،تعداد یۀا نسۀبت کارمنۀدان ،مۀدیران یۀا
کاربران دخیل یا آموزش دیده ،اثربخشی همکاری و روابط ،ابزارها و روشهای جدید بکارگرفته شۀده ،زمۀان
رسیدن به سودآوری ،مدت زمان ورود به بازار ،سطح درگیر شدن و آگاهی از برند.
 شاخصهای مربوط به خروجی ،به عنوان مثا تعداد یۀا نسۀبت ایۀدههۀای پیۀادهسۀازی شۀده ،بۀازدهیسرمایهگذاری در نوآوری ،رشد درآمد و سود ،سهم بازار ،سهولت استفاده ،سرعت بکارگیری توسۀط کۀاربران،
رضایت کاربر ،میزان انتشار نوآوری ،تجدید و تحو سۀازمانی ،منۀافع اجتمۀاعی و پایۀداری ،صۀرفهجۀویی در
هزینه ،نرخ یادگیری ،مالکیت فکری ،شاخصهای پیشرو ،شاخصهای پسرو ،کاربران جدید ،رضۀایت کۀاربر و
تصویر سازمانی.
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شاخصهای عملکرد نوآوری را می توان در هر مرحلۀه از چۀارچوب بۀرای توسۀعه ،مۀدیریت و بهبۀود مۀداوم
مشارکت به کار برد .این شاخصها میتوانند برای اندازهگیری تعامل در هر مرحله و همچنین در نتایج تحقو
یافته استفاده شوند.
سازمانها همچنین هنگام پایش و اندازهگیری میتوانند از مقایسه با مبنا ،3بۀا سۀازمانهۀای دیگۀر اسۀتفاده
کنند.

1- base-comparison
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