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نمونه موردی :روش نوآوری طراحی محور در کارگاه آموزشی شرکت باریال

طوفان شریفی* ،1علیرضا اژدری

2

 1کارشناس ارشد طراحی صنعتی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
 2استادیار گروه طراحی صنعتی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،97/2/28 :تاریخ پذیرش نهایی)97/12/4 :

چکیده

در ایــن مقالــه ،بــه ماهیــت نــوآوری بنیادیــن معنــا ،نتیجــه بخش در خلــق بازارهای جدید پرداخته میشــود و اســاس این
نــوع از نــوآوری ،برپایــه تئوریهای هرمنوتیک به عنوان بیانکنندهی تفســیر مولد ،برانگیزانندهی نــوآوری معانی در طراحی،
ً
مــورد بررســی قــرارداده میشــود .این مقالــه ذاتا مفهومی بوده تا جایی که هدف آن تامین یک ســاختار تئوری اســت تا ســایر
تحقیقات بر اســاس آن قرار گیرند .مقایســه روشهای نوآوری تحلیلی و تفســیری ،آشــکار میســازد که نوآوری موفق ،نیاز به
پــردازش در دو مرحلــه تحلیــل و تفســیر بــه طــور مــوازی دارد؛ از این رو تالش میشــود مســیر یا روشــی درکنار نــوآوری تحلیلی
بــه وجــود آورده شــود .مقایســه ایــن دو روش نوآوری نشــان میدهد که مدل تفســیری ،در تالش برای رســیدن بــه معناهای
جدید است ولی اغلب مدلهای تحلیلی ،به حل مشکل میاندیشند .بنابراین شرکتهایی که در جستجوی معانی بنیادین
جدید هستند ،میتوانند به نوآوریهای تفسیری روی آورند .در ادامه ،رصدکردن روشی از نوآوری تفسیری در کارگاه نوآوری
ً
شــرکت مطرح و موفق روز ،و بازخوانی مراحل آن با مفاهیم هرمنوتیک ،روشــن میســازد زیربنای این ســاختارها ،عمدتا
یک
ِ
مبانی و مفاهیم مطالعات هرمنوتیک هســتند .بنابراین ا گر مســئولین و ســازمانهایی که در بخش نوآوری فعالیت میکنند،
پژوهشهای بیشتری در این حوزه انجام دهند ،به موفقیتهای بیشتری در این نوع نوآوری ،دست مییابند.

واژههای کلیدی

روش طراحی ،نوآوری طراحی محور ،نوآوری بنیادین معنا ،هرمنوتیک.

*نویسنده مسئول :تلفن ،09121077621 :نمابر.E-mail: toofan.sharifi@gmail.com ،021-88988265 :
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مقدمه
نوآوری ،1طبق تعریف فرهنگ آ کسفورد ،2به معنی ایجاد تغییرات
در چیزی به ویژه با معرفی روشها ،ایدهها یا محصوالت جدید است و
مدیریت نوآوری ،به مدیریت این تغییرات در سازمانها میپردازد که
منجر به توسعهی نوآورانه در محصوالت و خدمات میگردد .مطالعات
مدیریــت نوآوری ،اغلب تحقیقات خود را در دو حوزه تکنولوژی و بازار
متمرکــز کــرده و نشــان میدهد که ایــن تحقیقات ،شــخصیت خود را
از دوگانگی بین اســتراتژیهایی با فشــار تکنولوژی و فشــار بازار شــکل
میدهـ�د( .)Abernathy & Clark, 1985, 3–22روبرتوورگانتــی ،3ایــن
دیدگاه دوگانه را با گسترش مفهوم "نوآوری طراحی محور" ،4که ادغام
دیدگاههای نظری بر نقش طراحی در نوآوری موجوداست ،به چالش
کشـ�ید (" .)Dumas & Mintzberg, 1989, 37–43نــوآوری طراحــی
محور" ،توســط ریشهشناســی التین کلمه "طراحی" 5مطرح میشــود
که به معنی سـ�اختن چیزی و مشـ�خص کردن آن با یک نشـ�انه اسـ�ت
(.)Bellini et al., 2017, 91
با این توضیح مشخص میشود وقتی معنی در نظام نشانه شکل
میگیــرد ،کار طــراح تغییــر معناســت .بر این اســاس ،نــوآوری طراحی
محــور ،یــک اســتراتژی مناســب ســوم در نــوآوری اســت و میتوانــد با
برچســب "فشــار طراحی" ،مشــخص شــود که مستلزم توســعه معانی

جدید برای محصوالت و خدمات است .بررسی نوآوری تحلیلی برای
نمونه "روش حل مسأله" ،مشخص میکند ماهیت نوآوری بنیادین،
معنــا را بــه طــور کامــل در خــود نــدارد ،بنابرایــن نیــاز بــه یــک دیدگاه
غنیتر که درک کاملی از پویایی واقعی این نوع نوآوری به وجود آورد،
احســاس میشــود .مطالعهی روشهای نوآوریهای تفســیری برای
نمونــه نوآوری طراحی محور ،این فرضیــه را تقویت میکند که نوآوری
بنیادین معنا را میتوان از این روشها بدست آورد.
بــر ایــن اســاس تالش میشــود بــا بررســی روشهای شــکلگیری
معنا در روشهای تفســیری و تفاوتهــای آن با روشهای تحلیلی،
ابتدا شناختی از روشهای نوآوری معنا بدست آید ،آنگاه به نوآوری
بنیانــی معنــا پرداختــه و در نمونــه مــوردی ،کارگاه "جهــت طراحــی
شرکت باریال" به بحث و بررسی گذاشته شود.
از آنجایــی کــه شــکلگیری معنــا بــا مفاهیــم هرمنوتیــک همــراه
اســت و برای شــناخت چگونگی شــکلگیری معنا ،باید هرمنوتیک
دانســت ،نــوآوری معنــا در مفاهیــم هرمنوتیــک جســتجو شــده و با
بیــان مفاهیم هرمنوتیکی ،تالش میشــود معــادل آنها را در مراحل
ســاختار کارگاه "جهــت طراحــی شــرکت باریــا" ،یافتــه و بــه بحث و
بررسی گذاشته شود.

 -۱بیان مفاهیم
نوآوری معنا همچون فرایند هرمنوتیکی
دان آیــدی ،6دو بعــد از تجربــه را متمایــز میکنــد .اولیــن ،بعــد
جســمانی ادرا ک حســی اســت و دومین ،متشــکل از چارچوبی است
که در آن ادرا ک حســی معنیدار میشــود و میتواند به عنوان"ادرا ک
تفسیرشده" 7پذیرفته شود .تفاسیر در این ادرا ک تفسیرشده ،همواره
بــا بســتر فرهنگی کــه در آن قرارگرفتــه ،اطالع مییابند و میتــوان آن را
ادرا ک فرهنگی یا هرمنوتیکی نیز نامید (.)Verbeek, 2005,123
ً
این به این معناست که تعامل اشیاء و افراد ،متقابال بازنمودهای
واقعیت را در یک فرآیند مداوم شکل داده و ساختار میبخشد؛ یعنی
معناهــای جدیــد از تعامــات در اجتمــاع ،بــازار و ســازمانها به وجود
میآیــد .بنابرایــن نــوآوری معنــا ،میتواند به یــک رویکرد ساختارســاز
اجتم��اع ( ،)Burr, 2010,1065; Landry,1995, 315یــا حتــی رویکــرد
دوبـ�اره ساختارسـ�از اجتمـ�اع متصـ�ل باشـ�د (Chan & Mauborgne,
 .)2004,1-9برای شناخت این "ادرا ک تفسیرشده" ،یعنی اینکه مردم
چگونه تفاسیر جدید را توسعه میدهند؟ ،باید دیدگاه جامعهشناختی
را به موازات ساختاریافتن تفکرات شخصی قرارداد.
بــه نقــل ازکانلیــف "،8افــراد از طریــق زب ـ ـ ـــان ،روالها و نشــانهها،
معانــی میســازند تا به فهــم چگونگی واقعیت اجتماع دســت یابند"
( .)Cunliff, 2010, 647چنین جملهای ،بیانگر این است که نوآوری

معنــا ،نــه فقــط درحــوزه تعامــات اجتماعی بلکــه از طریــق انعکاس
افــکار فــرد دربــاره هدف زندگــی هم بوجــود میآید .بنابرایــن نوآوری
معنــا ،نــه فقــط بــرروی ابعــاد جامعهشــناختی ،بلکــه بــر روی ابعــاد
فلسفی فرد درباره معنای زندگی نیز بنا میگردد.
برای بررسی این ابعاد فلسفی ،اهرم تئوری هرمنوتیک بکار گرفته
میشــود .رویکرد هرمنوتیکی ،همانطور که به طورسنتی بر روی متن
تمرکز دارد ،بر روی کلمات ،گفتار و تفســیر کنشها هم قابل اســتفاده
اسـ�ت ( .)Alvesson & Sköldberg, 2008, 56یکــی از شــخصیتهای
اصلــی در ایــن حــوزه ،فیلســوف آلمانــی هانــس گئــورگ گادامــر ،ایــن
حقیقت را ثابت کرد که درســتی یک موقعیت ،فقط بهوســیلهی فهم
در تفس��یر قاب��ل دسترس��ی اس��ت ( ،)Gadamer,1996, 32نــه با تثبیت
متدهای دانش مدرن مانند سنجش عینی.
در ادامــه ایــن بخش ،بــه معرفی چنــد مفهوم اصلــی هرمنوتیک
پرداختــه و در بخــش بعــدی ،ایــن مفاهیــم در فرایند نــوآوری نمونه
موردی ،مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

مفاهیم هرمنوتیک
"دایرهی بازتابنده"
دایــرهی بازتابنده یا دایره هرمنوتیک  ،براین بیان اســت که فهم
9
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ً
اساســا عملــی ارجاعــی اســت .منظــور از ارجــاع ،فعالیتی اســت که به
واســطهی آن ،چیــزی با چیــز دیگرمرتبط میشــود و آن را میفهمیم.
ً
معنای هرکلمه را با رجوع به کل جمله میفهمیم و متقابال ،معنای کل
جمله نیز وابســته به معنای تک تک کلمات است (پالمر.)21 ،1391 ،
برایناساس،اهمیتپذیرفتنپرسپکتیوجدیددر فرایندتفسیرونقش
مفسر در این است که بخشهای یک فعالیت یا موقعیت ،فقط ا گر در
یک زمینه قرار گیرند ،قابل فهم هستند و زمینه زمانی قابل فهم است
که اجزا فهمیده شــوند .این دوتایی بودن توسط "دایرهی بازتابنده"،
شــامل یک فهم از هر دو قســمت جزئیات یک موقعیت و تصویر کلی
آن بیــان میشــود .بازتابــش ،بیانگر حرکــت مکرر میان این دو اســت.
"چرخش بازتابنده"
عالوه بر عمل بازتابی مفســر ،فیلسوف فرانسوی پل ریکور  ،یک
«چرخش بازتابنده» را پیشنهاد داد که یک هوای انتقادی در فرایند
تفسیر به ارمغان میآورد ( .)Kaplan, 2003, 28این پیشنهاد ،شامل
یک جستجوی فعال برای ایجاد تنوعی از تفسیرها است که ناشی از
هر دو قسمت ،یعنی هم از خـ ـ ـــود مفسر و هم از جهان بیرون است.
ریکــور میخواهــد مــا را به طــور فعال در کانــال جدیــدی از اطالعات
وارد کند و پرسپکتیو متفاوتی بدست دهد .او به دنبال یک انحراف
مداوم اســت که خود را در یک فاصلهگذاری از مشــکل قرارداده و به
کشــف دوباره خود ،بوســیلهی چندین اختصاص میپردازد که این
فرایند بازتابنده ،نیازمند خالقیت انتقادوار است.
آنچه که ریکور به طور واضح مشخص میکند ،فقط ارزش تعدادی
دیدگاه نیســت ،بلکه اهمیت آن در این اســت که اجازه میدهد این
دیدگاهه��ای متفاوت ،جمع ش��وند و با هم روبرو گردن��د( (�Kristens
 .)son, 2002, 56; Ricoeur, 2010, 32زیــرا هــدف ایدهآلگرایانــه این
نیست که به جوابی رسیده شود ،بلکه باید گفتمانی باز شود.
11
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"افق انتظار"
کاربســت مفهــوم «افق» ،به طــور بارز در نظریــه هرمنوتیکی آموزگار
یــاس ،هانس گئورگ گادمر ،یافت میشــود .از نظر گادامر ،افق ،اصل
بنیادیــن وضعیــت هرمنوتیکی اســت و موقعیتــی را بیان مــیدارد که
امکان دیدن را محدود میسازد و از موقعیتمندی نا گزیر ما در جهان
حاصل میشود« .افق انتظار» در نظر یاس به ساختار انتظاراتی اشاره
دارد کــه یــک خواننده فرضی ،از متن مفــروض دارد .این افق برای کار
تفسیر اهمیتی اساسی دارد (مک گاریک.)۴۰ ،۱۳۹۰ ،
بــر اســاس «افــق انتظــار» مفســر ،شــیوه دریافــت او از نخســتین
لحظــات ،مصنــوع را در چارچوبــی مفهومــی قرار میدهــد که دانش
پیشــیناش آن را تعییــن کــرده اســت ،یعنــی در جریــان خوانــدن یــا
گمانهای مفســر پذیرفته میشــوند یا به گمانهــای دیگری تبدیل
میشــوند ،که این را ،جای دادن در افق انتظارهای مفســر میتوان
نامید (احمدی.)۶۵۰ ،۱۳۷۰ ،
13

"امتزاج افقها"
در نظــر گادامــر ،امتــزاج افقهــا ترکیــب دو افــق ،یکــی مربــوط بــه
14

مفسر به عنوان یک هستی در جهان ،افقی زمانمند و مکانمند ،و
افق دیگر مربوط به موضوع یا متن اســت که با پیشــینهای تاریخی،
حصول افقی جدید اســت که افقهای پیشــین را در خود جای داده
اســت .افق در اندیشــهی گادامر ،مفهومی اساســی اســت که تعلق و
مشــروط بودن فهم و تفســیر به زمینه و موقعیت هرمونوتیکی مفسر
را نشان میدهد (.)Gadamer, 1996, 35
چارچــوب مفاهیــم هرمنوتیکــی کــه در اینجــا معرفــی شــد ،زوایه
دیدی برای بهبود درک ما از چگونگی نوآوری بنیادین معانی فراهم
میکنــد و مبنای بررســی مــا درباره مراحــل کارگاه آموزشــی در بخش
بعدی خواهد بود.

-2بحث و بررسی
مطالعــه روشهــای نوآوریهــای تفســیری بــرای نمونــه نــوآوری
طراحــی محــور نشــان میدهد کــه نــوآوری بنیادین معنــا را میتوان
از ایــن روشهــا بدســت آورد؛ بنابرایــن در ایــن بخــش ابتــدا تــاش
میشــود با مقایســه روشهــای نــوآوری تحلیلی و نوآوری تفســیری،
تفاوتهــای بنیانی این دو روش مشــخص شــود تا از ایــن طریق و با
بیــان مشــخصات نوآوری تفســیری و دیدگاه غنــی آن ،ابعاد پنهان و
بــا اهمیــت نــوآوری طراحیمحور آشــکار و زمینه شــکلگیری نوآوری
بنیانی معنا فراهم گردد.

مقایسه روشهای نوآوری تحلیلی و تفسیر
مدیران تحلیلی به دنبال وضوح و عینیت موضوع هستند ،داشتن
یک شــروع خوب تعریف شــده و پایان مشــخص ،اما تفســیر درمقابل
یک فرآیند مداوم است که هیچ نقطه پایانی ندارد .در روش تحلیلی،
فشــار و تالش بر روی حل مشــکل و در روش تفسیری ،فشار و تالش بر
روی کشــف معناهای جدید اســت .مدیران تفسیری به دنبال از بین
بردن ابهام نیســتند ،بلکه آن را منبعی برای ا کتشــاف و پدیدارشــدن
بینشهــای جدیــد در نظــر میگیرنــد .مدیران تفســیری ،جلســات را
بــرای تعیین جهــت تنظیــم میکنند اما مدیــران تحلیلی ،با تشــکیل
جلســات ،به تعیین اهداف و حل مشکالت میپردازند .در پروژههای
حل مساله ،ارتباطات متشکل از تکههای تعریف شدهای از اطالعات
اســت ،ولــی ارتباطــات درفرآیندهای تفســیری ،بــاز و وابســته به متن
اســت .در روش تفســیری ،طراحان غریزهای را توســعه میدهند برای
رســیدن به آنچه مشتریان میخواهند ،اما درروش تحلیلی ،طراحان
به صدای مشتریان گوش میدهند (دیدگاه کاربرمحور).
در دیدگاه تحلیلی ،فرآیند یکپارچهســازی شــامل هماهنگی بین
متخصصان و چیدمان کارآمد ازقطعات مشکل است ،ولی در دیدگاه
تفســیری ،یکپارچهسازی ،مســتلزم یکپارچهسازی افق و ایجاد زبان
جدیــد اســت .تکرار در یــک اســتراتژی تحلیلی ،همگرایــی مدیران و
مهندســان بــرای ایجاد یــک راهحل بهینه برای یک مشــکل از پیش
تعریف شــده است ،اما تکرار در استراتژی تفسیری ،به معنای فعل و
انفعال بین طراح و مصرفکننده است که منجر به محصول جدیدی
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میشــود که از ابتدا قابل پیشبینی نبود .در روش تفســیری ،معنی
و فرجــام به ســادگی قابل تشــخیص نیســتند ،امــا در روش تحلیلی،
معنــی و فرجــام بــه وضوح قابــل تشــخیصاند و به وســیله یک مدل
علی ،به هم متصلاند (جدول .)۱
مــوارد ذکر شــده در قالب ایــن جدول و با قرارگرفتن در دو ســتون
بــا عنوان نوآوری تفســیری و نوآوری تحلیلی ،در مقابل هم مقایســه
میشــوند .ســاختار ابتدایــی ایــن جــدول بــر اســاس جــدول لســتر و
پیـ�ور ( )Lester & Piore, 2006, 97بنــا گردیــده کــه در تحقیقــات
بعدی ،توســط ورگانتی و آســا اوبــرگ ،کاملتر گردیــد .در این مقاله،
طــی بررســی «کارگاه جهــت طراحی» ،مراحــل این فرآیند نــوآوری به
عنوان یک روش تفســیری در مقایســه با ســاختار روشهای تحلیلی
قرارگرفت و مفاهیم هرمنوتیکی معادل هر بخش ،درستونی با عنوان
کالبــد هرمنوتیــک معرفــی گردید کــه در بخش بعد بــه تفصیل به آن
پرداخته خواهد شد.
در نــوآوری بنیادیــن معنــا« ،تخیل چشــم انداز» مطرح میشــود
چــرا کــه این نوع نوآوری ،تنهــا بر روی یک فرآینــد خطی از فرصتها
و ایدههــا و با تفســیر وضع موجود حرکت نمیکند ،بلکه تفســیرهای
متعــددی از واقعیــت بــه وجود م ـیآورد که منجر به ا کتشــاف معانی
جدید میشــوند .این تفســیرها ،چش ـماندازی از یک ســناریو جدید
ً
که قبال وجود نداشته ،به وجود آورده و تصویری از یک ایده در زمینه
طراحی شده نشان میدهند (. )Verganti & Öberg, 2013, 89

نوآوری بنیادین معنا
انواع مختلفی از نوآوری وجود دارد که طبقهبندی آنها بر اســاس
موضــوع نوآوری متفاوت اســت ،برای مثال نوآوری در سیســتمهای
فرهنگــی اجتماعی ،ا کوسیســتمها ،مدلهای تجــاری ،محصوالت،
خدمات ،فرایندها ،ســازمانها و… .اما بر اساس طبقهبندی دونالد
نورمــن و روبرتو ورگانتی ،دو نوع نوآوری در حوزه محصول و خدمات
میتوان در نظر گرفت« -۱ :نوآوری تدریجی» که توسعه در یک قالب
مشخص از راهحلها قرار میگیرد « -۲نوآوری بنیادین» که تغییر در
خود قالب صورت میگیرد(.)Norman & Verganty, 2012, 78
نوآوری بنیادین معنا ،از نوع نوآوری بنیادین دســتهبندی شــده و
منجــر به خلق بازارهای جدید میشــود .این نــوآوری با هدف معرفی
تجربههــای معنــیدار جدیــد بــه کاربــر ،آن را بــه یــک تغییــر در هــدف
استفاده از کاال ،تبدیل کرده است (.)Verganti & Öberg, 2013, 89
به عنوان مثال ،ا گر کنسول بازی ویی از شرکت نینتندو (تصویر)۱
را در مقابــل پلــی استیشــن ســونی و ایکــس با کس مایکروســافت ،در
دوره  ۲۰۰۹-۲۰۰۶قــرار دهیــم ،ارتبــاط این محصول نــه در توابع فنی
باالتر (فشــار تکنولــوژی) قرار گرفته ،و نه اقتبــاس باالتری از نیازهای
کاربران (فشار بازار) ،را نشان میدهد(.)Bellini et al., 2017, 91
مثال دیگر ،روبوکوســتر (تصویر )۲است که به دنبال یک استراتژی
روشــن و رو به جلو از شــرکت کیوکا اســت .این محصول در جستجوی
برنامههــای کاربــردی جدید اســت و ســعی میکند تعریــف جدیدی از
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جدول  -1مقایسه روشهای نوآوری تحلیلی و تفسیر.

روشهای نوآوری
تحلیلی

تفسیری

کالبد هرمنوتیک

تمرکز برروی فرایند درحال پیشرفت با انتهای
باز است

تمرکز برروی یک پروژه است ،با آغاز و پایان مشخص

فشار و تالش بر روی کشف معناهای جدید است

فشار و تالش برروی حل مشکل است

مدیران جهت را مشخص میکنند

مدیران اهداف را مشخص میکنند

چرخش بازتابنده

تجسم چشماندازهایی از معانی جدید

جوابگویی به یک نیاز

استعاره و
روایت

طراحان غریزهای را توسعه میدهند برای رسیدن طراحان به صدای مشتریان گوش میدهند
به آنچه مشتریان میخواهند

گذر از افق انتظار

مدل طراحیمحور
تخیل چشم انداز

تفسیر

مدیران مباحثه ایجاد میکنند تا اختالف
دیدگاهها راتشویق کنند و ابهامات را کاوش کنند

مدیران نشستهایی ترتیب میدهند تا اختالف دیدگاهها را رفع
کنند ،ابهامات را برطرف کنند و بهینهسازی انجام شود.

تلفیق افقها

اشترا کگذاری

ارتباط سیال است ،وابسته به متن است و
نامشخص

ارتباطات یک مبادله دقیق از قطعات بزرگ اطالعات است

دایره هرمنوتیک

اتصال

ایجاد قابلیتهای انتقادی
انتقاد به پارادایمهای جاری اجتماعی و فرهنگی

توسعه قابلیتهای جدید

ایجاد وضعیت انتقادی بر معنای جاری محصول

بهینهسازی وکاهش عدم قطعیت
ّ
معنی و فرجام به وضوح قابل تشخیصاند و به وسیله یک مدل علی
به هم متصلاند

معنی و فرجام به سادگی قابل تشخیص نیستند
ترکیب تحلیل و تفسیر

مأخذ ،Lester & Piore, 2004( :اقتباس و تغییر از نگارندگان)

انتخاب
جسم بخشی
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آنچــه کــه بــه عنوان یک ربــات میشناســیم ،ارایه کند؛ تا جایــی که از
کارکرد صنعتی فاصله گرفته و به سوی غریزه و تمایل به سرگرمیهای
هیجانانگیز روی آورده است(.)Verganti & Öberg, 2013, 89
در مثال دیگر ،مجموعهای از ویژگیهای فنی قابل تنظیم درالمپ
متامورفوســی (تصویر )۳از شرکت آرتمیده ،کاربران را به کنترل ترکیب
رنگ و شــدت نور و در نتیجه به احســاس هماهنگی با محیط زیست
قــادر میســازد .یکــی از کاربــران ،دلیــل اســتفاده از آن را اینگونه بیان
میکنــد :اســتفاده از ایــن چــراغ باعث تقویــت پیوند والدیــن با کودک
میشــود ،چون به ایجاد حس شــاعرانه در من هنگام ماســاژ دادن به
نــوزادم کمک میکنــد .و دیگری میگوید من این چراغ را برای کشــف
شیوه و فلسفه زندگی درخانه معاصر خریده ام (.)Verganti, 2009, 67
بررسی نمونه موردی
روش نوآوری طراحی محور در کارگاه آموزشــی شرکت باریال :
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تصویر -1کنسول بازی ویی ازشرکت نینتندو.
ماخذ)wii.com( :

تصویر -2روبوکوستر.
ماخذ)kuka.com( :

تصویر  -3المپ متامورفوسی.
ماخذ)artemide.com( :

بازخوانی هرمنوتیکی کارگاه آموزشی «جهت طراحی»
در بخش قبل ،چند مثال از محصوالتی که نوآوری بنیادین معنا
در آنهــا قابل مشــاهده بود ،بررســی گردید .در این بخــش ،فرایندی
بررســی میگــردد که بر اســاس ســاختارهای نوآوری تفســیری شــکل
گرفته و میتواند منجر به نوآوریهای بنیانی در معنا گردد.
مدیریــت تحقیــق و توســعه در شــرکت باریــا ،تحقیقــات
طراحیمحــور را بــا هــدف جســتجوی آرزوهــای تحقــق نیافتــه مردم
در زمینــه آمادهســازی و خوردن غذا در خانــه پیش برد .اولین فاز در
این فرایند ،کارگاههای آموزشــیای بود که  ۱۵مدیر (شــامل مدیران
تحقیــق و توســعه ،بازاریابــی ،خدمــات غــذا و بســتهبندی) ،بینــش
خــود را بــر روی یــک ســناریو از آمادهســازی و خــوردن غــذا بدســت
آوردنــد .ســپس نتایج آن را با مفســرانی خارج از شــرکت (یک آشــپز،
یک ژورنالیســت و مدیرانی از صنایع دیگر) به اشــترا ک گذاشــته و در
نهایــت پروتوتایپی که از بینشهای بدســت آمده شــکل گرفته بود،
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بــرای تعییــن اســتراتژی محصــول ،در جلس ـهای بــا حضور مفســران
داخلی شرکت ،مورد استفاده قرار گرفت.
در این بخش ،با تحلیل ساختار کارگاه «جهت طراحی» برگزارشده
در ایــن شــرکت و بازخوانــی هرمنوتیکــی مراحــل آن ،تــاش میشــود
بکارگیری مفاهیم هرمنوتیک در نوآوری طراحی محور ،پیگیری شود.
بــرای بــکار انداختــن کامــل اهــرم پتانســیل هرمنوتیــک ،شــرکت
نیازمنــد یک فرایند مناســب اســت که به این طریــق بتواند دانش را
از گفتمــان طراحــی ،کانالیــزه و اشــترا کگذاری کرده و آن را به ســند
چش ـماندازی نوین تبدیل کند .تجربه شــرکت باریال نشــان میدهد
کــه چگونــه یک شــرکت میتواند فراینــدی ســاختاریافته ایجاد کرده
و بــا دنبالهای از کارگاههای آموزشــی و تعامل با مفســران ،به ســمت
یک نوآوری طراحی محور حرکت کند .کارگاه «جهت طراحی» نقش
اصلی را در این روند دارد.
در کارگاه آموزشی «جهت طراحی» ،پس از جمعآوری دانش بدست
آمــده از گفتمان طراحــی ،پنج مرحله به ترتیب «تخیل چشــمانداز»،
«اشــترا کگذاری»« ،اتصال»« ،انتخاب» و «جسمبخشی» وجود دارد
(تصویر )۴که نتیجه این مراحل ،رسیدن به دیدگاههای جدید است.
در ادامه ،معادل هرمنوتیکی هر یک از این بخشها معرفی و به بحث
گذاشته میشود.
«تخیل چشمانداز»
اولیــن فعالیــت در یــک کارگاه آموزشــی «جهت طراحی» ،شــامل
تولید «بینش» است .یک شرکت ،مفسران کلیدی را که در گفتمان
طراحــی جریــان دارنــد ،شناســایی میکنــد ،ســپس ایــن مفســران
بــا تحقیقاتــی کــه بــه طورصریــح یــا ضمنــی درطــی ماهها یا ســالها
انجــام دادهانــد ،تفســیر خاص خــود را توســعه میدهنــد و همانطور
کــه در مدلهای تفســیری بررســی شــد ،تمرکز بــرروی فرایند در حال
پیشــرفت بــا انتهــای باز اســت (جــدول  .)۱در ایــن فرایند ،بر اســاس
مفهــوم «چرخــش بازتابنــده» ،یک هــوای انتقادی در فرایند تفســیر
شــکل گرفتــه و جســتجویی فعــال بــرای تنوعــی از تفســیرها اتفــاق
میافتد .بنابراین افقهایی که شکل میگیرد از افق انتظار مخاطب،
فراترخواهد رفت.
روشهایــی که مفســران در این قســمت برای ایجاد تفســیرهای

تصویر -4کارگاه آموزشی « جهت طراحی».
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جدیــد به کار میبرند ،از روشهای تولید معنا برای مثال روشهای
قیــاس و داستاننویســی اســت .همانطــور کــه در مقالــه دیگــری از
نگارنــدگان بــه آن پرداختــه شــد ،پــل ریکــور دو روش «اســتعاره» و
«روایــت» را بــه عنوان روشهای تولیــد معنا به کار میگیرد (شــریفی
و اژدری.)۸۸ ،۱۳۹۵ ،
«اشترا کگذاری»
فعالیت دوم ،به اشترا ک گذاشتن بینش در جلسات تیم است.
هــدف ،گــرد هــم آوردن ،مقایســه ،و بحث در مــورد نتایــج حاصل از
فعالیتهــای قبلــی و غنیســازی آنهــا از طریــق اصــاح و یا شــناخت
بیشــتر از تفاســیر جدیــد اســت .همانطور کــه در مدلهای تفســیری
بررســی شــد ،مدیران مباحثــه ایجاد میکنند تا اختــاف دیدگاهها را
تشویق کنند و ابهامات را کاوش کنند (جدول  .)۱به طور خالصه ،در
این بخش به جای تمرکز بر همگرایی برای دســتیابی به یک راهحل
بهینه ،بر روی ادامه و تکرار در بحث پرداخته میشــود و شــرکت را به
یک شرکت فعال در این زمینه تبدیل میکند.
17

«اتصال»
فعالیــت ســوم ،مبتنــی بــر ســاخت ســناریوهای طراحــی ممکن
از طریــق پیــدا کــردن ارتبــاط بیــن پیشــنهادات طــرح شــده توســط
شــرکتکنندگان انجــام میگیــرد .بهرهگیــری از قطببندیهــای
مخالــف ،یــک روش موثــر برای شناســایی ابعــاد مختلــف باتوجه به
جنبههای هردســته ،اســت .در بررســی ایــن مرحله ،میتــوان گفت
رویکــرد گادامــر برایــن اصــل که فهــم در اثر «امتــزاج افقهــا» حاصل
میشــود ،در اینجــا اتصال بین وجه غالــب روز و افقهای پیش بینی
شده است که نوعی دیالوگ برقرار میسازد.
18

«انتخاب» 19و «جسم بخشی»
در زمان انتخاب و جسم بخشی به طرح ،استفاده از هر دو روش
تحلیلــی و تفســیری بــه موازات مورد نیاز اســت (جــدول  .)۱توجه به
ایــن مــوارد کــه آیا نیازی پاســخ داده شــده ،به مــوازات اینکه معنای
جدیــدی کشــف شــده ،اینکه غریزهای بســط داده شــده بــه موازات
توجــه بــه صــدای مشــتریان و اینکــه بهینهســازی اتفــاق افتــاده ،به
موازات موقعیت انتقادی که شکل گرفته شده ،مورد نیاز است.
20
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نتیجه
نوآوری طراحی محورکه از نوآوریهای میتوانند تفسیری است،
موجــب توســعه معانــی جدیــد برای محصــوالت و خدمــات میگردد
و میتوانــد یک اســتراتژی مناســب ســوم در نوآوری باشــد .مقایســه
نوآوریهای تفســیری و نوآوریهای تحلیلی نشــان میدهد که این
دو ،از ســاختارها و اهــداف متفاوتــی برخوردارنــد تــا جایــی کــه مدل
تفســیری در تالش برای رســیدن به معناهای جدید است ولی مدل
تحلیلــی ،بــه حل مشــکل میاندیشــد و همین دیــدگاه ،تفاوتهای
ســاختاری به وجود میآورد .بنابراین شرکتهایی که در جستجوی
معانی بنیادین جدید هســتند ،میتوانند بــه میتوانند نوآوریهای
تفســیری روی آورند .برای مثال بررسی نمونه موردی کارگاه «جهت
طراحی» درشــرکت باریال نشــان میدهد که این کارگاه ،از روشهای
نوآوری تفسیری بهره میگیرد.
اما نتیجه با ارزشتر ،این اســت که مطالعه ســاختارهای نوآوری
ً
تفســیری نشــان میدهــد ،زیربنــای ایــن ســاختارها عمدتــا مبانــی
و مفاهیــم مطالعــات هرمنوتیــک هســتند .مفاهیمــی چــون گــذر از
افــق انتظــار ،چرخــش بازتابنــده ،اســتعاره وروایــت ،تلفیــق افقها،
دایــره هرمنوتیــک .همینطــور هرمرحلــه از کارگاه «جهــت طراحــی»

را میتــوان بــر پایــه یــک مفهــوم در تفکــرات هرمنوتیکــی دانســت:
«چرخــش بازتابنــده» در فرآینــد تفســیر درهرمنوتیــک پــل ریکــور
پایهگــذار «تخیــل چشــم انــداز»« ،تلفیق افقهــا» دراندیشــه فرانس
یــاس ،زیربنــای مرحلــه «اشــترا کگذاری و اتصــال» و «اســتعاره و
روایــت» درهرمنوتیــک ادبــی پل ریکــور ،درجهت ایجاد تفســیرهای
جدید در این کارگاه است.
ایــن تطابقهــا ،ایــن فرضیــه را بــه وجــود مــیآورد کــه مفاهیــم
هرمنوتیــک میتوانــد پایهگذارفرایندهایــی باشــد کــه بــه نــوآوری
بنیادین معنا میپردازند و در صورتی که مســئولین و ســازمانهایی
کــه در بخــش نــوآوری فعالیت میکنند ،بــه این مفاهیــم و مطالعات
بپردازنــد و پژوهشهــای بیشــتری در ایــن حــوزه انجــام دهنــد ،بــه
موفقیتهای بیشتری در این نوع نوآوری دست مییابند.
این مقاله ،مطالعات میدانی اولیهای بود جهت استقرای فرضیه
ذکر شده و تالش شد این زمینه را فراهم آورد تا این مطالعات و دیگر
مفاهیم هرمنوتیک ،در ساختار فرایندهای نوآوری استفاده گردیده
و درتحقیقــات آتــی ،چگونگــی و امــکان بکارگیری ایــن روشها مورد
پژوهش قرار گیرند.
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I

n this article, the essence of the Radical innovation of meaning, the resultant part of the
new markets, is discussed, and the basis of this
type of innovation based on hermeneutic theories
is expressed as a reflection of the interpretive and
inspiring innovation of the meanings of design.
This article is conceptual in nature since it aims at
providing a theoretical platform which other scholars may build on.The study of two approaches to
innovation management, namely, innovation as
problem-solving and innovation, as an idea, both
of which is of analytical innovation, does not fully
reflect the nature of radical innovation, hence the
need for a richer perspective it feels like a complete
understanding of the real dynamics of this type of
innovation. The radical innovation of meaning, as
related to change the meaning, has become the focus of innovation in the field of design-driven innovation, which is itself in the category of interpretive
innovations. Comparison of analytical and interpretative innovation methods shows that successful innovation requires processing in two stages of
problem-solving through analysis and interpretation in parallel. Since analytical innovation is a kind
of information simplification that cannot cover the
complexity of problem-solving. Comparing these
two methods of innovation shows that the interpretive model is in the effort to reach new meanings,
but most dominant analytical models are thought to
be solving the problem, so companies that are looking for radical innovations of meaning can turn into
interpretative innovations. In conclusion The study
of ”the design direction workshop” at Barilla and the
hermeneutic revising of its stages as a method of
design innovation showed All the steps used in this

workshop are equivalent to the same concept in
hermeneutical thinking: “metaphor and narration” in
the literary hermeneutic of Ricoeur, “ The reflective
turn “in the process of interpretation in the hermeneutic of Ricoeur is the base of the” envisioning “,”
fusion of horizons “in Hans Robert Jauus’s thinking equivalent to the” share and connect “phase
in the “design direction workshop”, which shares
the insight in the meetings of the team and finds
the link between the proposals By participants. An
observation suggests that if people understand this
level of knowledge of hermeneutics, they would be
more successful, meaning that knowing hermeneutic concepts can make people more creative. The
studies in this paper were the initial field studies
to justify the hypothesis mentioned. And it was attempted to provide the context in which other concepts of genetics were used to create other innovation processes and to explore future developments
in how to use these methods in design. The observation of this method of interpretive innovation, and
a refreshing of its stages with hermeneutical concepts, makes it clear that the underlying structures
of these structures are mainly the basis of the study
of hermeneutics. Therefore, if the authorities and
organizations involved in the innovation sector do
more research in this area, they will achieve more
success in this type of innovation.
Keywords
Design Methodology, Design-Driven Innovation,
Radical Innovation of Meaning, Hermeneutic.
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