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کاالها خواص و ویژگی هاي یکسانی ندارند و این تفاوت در ویژگی ها، فرایند و مسیر نوآوري در آنها را نیز متفاوت می کند. در این

شماره از ستون مفاهیم نوآوري، به دنبال آن هستیم تا یکی از خاص ترین و متفاوت ترین رسته هاي محصوالت صنعتی که الزامات

نوآوري در آنها کامال خاص و منحصربه خودشان است، یعنی رسته کاالها و خدمات پیچیده را شرح دهیم.

مایک هابدي، استاد دانشگاه ساسکس در کشور انگلستان، یکی از نخستین افرادي بود که در سال 1998 میالدي از اصطالح

محصوالت و سیستم هاي پیچیده (Complex Products and Systems) استفاده کرد. محصوالت و سیستم هاي

پیچیده، محصوالت، شبکه ها و سیستم هایی هستند که چند ویژگی ذیل را دارند:

1- سفارشی ساز هستند: این یکی از مهم ترین تفاوت هاي این قبیل محصوالت با محصوالتی است که به شکل انبوه تولید

می شوند.

2- تولیدشان نیازمند دانش مهندسی قوي است.

3- تولیدشان بسیار گران است.

4- ساختار سازمانی پروژه محور (در مقابل ساختارهاي وظیفه اي) دارند.

محصوالت و سامانه هاي پیچیده کاالهایی سرمایه اي با فناوري باال و پایه دانش متنوع و گسترده هستند که براي تولید کاالهاي

عموما مصرفی مورد استفاده قرار می گیرند و فرایند نوآوري، ساختار بازار، مدل تحقیق و توسعه، ساختار سازمانی مطلوب و رشد

صنعت در آنها با محصوالت متداول بسیار متفاوت است. مجتمع پتروشیمی، پاالیشگاه نفت، نیروگاه برق، توربین هاي گازي،

هواپیما یا کشتی نمونه هایی از محصوالت پیچیده هستند. همین طور که از مثال هاي این محصوالت مشخص است، محصوالت و

سیستم هاي پیچیده در توسعه اقتصادي یک کشور و تولید ثروت و رفاه در یک جامعه نقش بسزایی دارند و تولید آنها از اهمیت

راهبردي فراوانی برخوردار است. یکی از نشانه هاي کشورهاي صنعتی و پیشرفته دانش تخصصی و تجربه انباشته آنها در تولید این

قبیل محصوالت است و از این رو، کشورهایی که تالش می کنند در قالب یک سري برنامه ها فاصله خود را با کشورهاي پیشرفته کم

کنند، از جمله تالش می کنند بتوانند در عرصه تولید این محصوالت نیز حرفی براي گفتن داشته باشند. این البته اصال هدف آسانی
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نیست، چون به دلیل ویژگی هاي خاص فناوري و بازار در این محصوالت، معموال تازه واردها در رقابت با برندهاي قدیمی بازار با

موانع زیادي برخورد می کنند. مثال به قول دکتر مهدي مجیدپور همکار فاضل دانشگاهی و متخصص حوزه محصوالت پیچیده در

مقاله سال 2016 میالدي ایشان، چرخه عمر محصوالت و سیستم هاي پیچیده همچون محصوالت عادي قابل تکرار نبوده و

بنابراین فرایند تولید در آنها فرایندي یادگیرنده نیست و شرکت هاي تازه وارد نمی توانند از تجربیات فرایند تولید شرکت هاي قدیمی

بهره چندانی ببرند. 

با این حال و بر همین اساس وقتی میزان فعالیت علمی کشورهاي مختلف در این حوزه را بررسی می کنیم، درمی یابیم که ترکیبی از

کشورهاي صنعتی شده و کشورهاي دیرآمده (latecomers) در این زمینه وارد شده اند. جالب است بدانید که ایران تنها کشور

در حال توسعه است که در بین 12 کشور اول تولیدکننده آثار علمی در زمینه مدیریت تولید این محصوالت قرار دارد و هر 11 کشور

دیگر همه جزء کشورهاي پیشرفته صنعتی هستند. البته این رتبه ممتاز را نباید با نشانه  اي از توانمندي برجسته کشورمان در زمینه

تولید این قبیل کاالها دانست. واقعیت این است که کشور ما به دالیل مختلف و مضاعف انگیزه دارد تا بتواند توانمندي فناورانه الزم

را براي تولید این قبیل محصوالت به دست آورد، ولی فاصله ما با کشورهاي صاحب فناوري در این حوزه فاصله اندکی نیست و براي

رسیدن به آنها، راه طوالنی اي در پیش داریم. یک مرور گذرا بر سابقه افتخارات صنعتی کشورمان نشان می دهد هرچقدر یک

محصول به سمت پیچیده ترشدن پیش رفته، توانمندي کشور ما در طول آن محصوالت کاهش یافته است. این در حالی است که

همان طور که در باال آمد، ارزش واردات این قبیل کاالها و سیستم ها بسیار باالست و اگر بتوانیم در این زمینه توانمندي مناسبی

کسب کنیم، میزان قابل توجهی از وابستگی ما به لحاظ فناوري و تولید صنعتی به خارج از کشور کاهش خواهد یافت.

ویژگی هاي اصلی محصوالت و سیستم هاي پیچیده

آن گونه که هابدي (1998) توضیح می دهد، محصوالت پیچیده از جهت ویژگی ها، تولید، بازار، فرایند نوآوري، استراتژي هاي

رقابتی و سازوکارهاي رشد صنعت با محصوالت عادي تفاوت دارند. مثال از جهت ویژگی هاي محصوالت، مهم ترین وجوه این

تمایز در مقایسه با کاالهاي معمولی عبارت اند از:

 روابط پیچیده بین اجزاي سیستم/ روابط ساده؛

 کاربرد چندمنظوره/ تک منظوره؛

 هزینه هر واحد تولید باال/ پایین؛

 چرخه عمر طوالنی/ کوتاه؛

 نیاز به گستره وسیعی از دانش ها و مهارت ها/ گستره محدودي از دانش ها و مهارت ها؛

 نیاز به ایجاد تناسب بین بسیاري از اجزا/ داراي اجزاي استانداردشده؛

 کاالهاي سرمایه اي باالدستی/ کاالهاي مصرفی پایین دستی؛
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 معماري پیچیده و سیستمی/ معماري ساده

در زمینه بازار هم ویژگی ممتاز این محصوالت، ساختار انحصار دوجانبه در بازار این محصوالت است، به طوري که تعداد خریداران و

فروشندگان در این بازار کم است و معموال سیاست گذاري دولت ها بر بازار تأثیر زیادي دارد چراکه دولت ها از خریداران اصلی این

محصوالت محسوب می شوند. خریداران در بازار محصوالت و سیستم هاي پیچیده تعامل فعالی با سازندگان و فروشندگان دارند. در

زمینه تولید هم در باال اشاره شد که ویژگی متفاوت محصوالت پیچیده، سفارشی بودن ساخت آنها و در نتیجه تیراژ پایین تولید و

هزینه باالي هر واحد تولید است.

ویژگی نوآوري در محصوالت و سیستم هاي پیچیده چیست؟

 از نظر هابدي (1998)، وجوه اصلی تفاوت  در فرایند نوآوري در محصوالت و سیستم هاي پیچیده و محصوالت عادي در این پنج

ویژگی است:

 نوآوري در محصوالت پیچیده حاصل تعامل تولید کننده و مصرف کننده (یا کاربر) است در حالی که در محصوالت عادي تولیدکننده

محور اصلی است. در واقع، نقش و وزن مشتري در شکل دهی و تحقق نوآوري در این قبیل محصوالت فراتر از محصوالت عادي

است. این واقعیت، با سفارشی سازبودن این محصوالت که در باال نیز به آن اشاره شد، تناسب و هم خوانی دارد. 

 نوآوري در محصوالت پیچیده بسیار انعطاف پذیر و مبتنی بر هنر و مهارت است، در حالی که در محصوالت عادي، فرایند نوآوري

فرایندي استانداردشده است.

 در محصوالت و سیستم هاي پیچیده، نوآوري و انتشار آن ممزوج در یکدیگرند، در حالی که در محصوالت عادي فرایند نوآوري و

انتشار از هم جداست.

 در محصوالت و سیستم هاي پیچیده، مسیر نوآوري بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان (کاربران) مورد توافق قرار می گیرد در

حالی که در محصوالت عادي این بازار است که به میزان زیادي مسیر را تعیین می کند.

 در محصوالت و سیستم هاي پیچیده، نوآوري بیشتر وابسته به انسان است و سهم عنصر انسانی در شکل گیري و تحقق ایده ها و

مفاهیم جدید بسیار بیشتر از این سهم در محصوالت عادي است.

نقش استارتاپ ها و شرکت هاي دانش بنیان در تولید محصوالت پیچیده

شرکت هاي محدودي در تولید محصوالت و سیستم هاي پیچیده اقدام به همکاري با هم می کنند و این همکاري از این منظر

اهمیت باالیی دارد که اجتناب ناپذیر بوده و توسعه فناوري به همکاري و هماهنگی میان این سازمان ها در قالبی به نام شبکه بستگی

دارد و دقیقا ارزش افزوده از خالل همین همکاري ها حاصل می شود. با توجه به ویژگی هاي متفاوت محصوالت پیچیده مخصوصا

در زمینه عدم اطمینان و هزینه هاي باالي توسعه آنها، سازمان هاي تولیدي فعال در زمینه محصوالت پیچیده، از شبکه ها به عنوان

ابزارهایی براي کاهش عدم اطمینان و هزینه هاي توسعه نوآوري استفاده می کنند. ایجاد و توسعه محصوالت و سیستم هاي
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پیچیده، گذشته از اینکه به تالش و مهارت باالیی نیاز دارد، مستلزم کسب دانش الزم و ایجاد هماهنگی هاي الزم در زنجیره تأمین

است و معموال در توانایی هاي یک شرکت نمی گنجد و از این رو شبکه نوآوري محصوالت و سیستم هاي پیچیده شامل

تأمین کنندگان بزرگ، خریداران، دولت ها، شرکت هاي با تخصص هاي مختلف و دانشگاه ها براي توسعه نوآوري در این محصوالت

مورد نیازند. این شبکه ها نیازمند یک هماهنگ کننده یا یکپارچه کننده هستند که معموال این نقش را خود تولیدکننده اصلی بر عهده

دارد، با این حال، شرکت هاي دانش بنیان و استارتاپ  ها می توانند از اجزاي اصلی این شبکه باشند، چون هم داراي مهارت هاي

دانشی منحصربه فرد هستند و هم چابکی و انعطاف پذیري الزم را براي اتصال به شرکت هاي تولیدکننده بزرگ دارند. 


