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چکیده
در سال های اخیر با توجه به نابرابری های ایجادشده به سبب توسعۀ اقتصادی، جریان جدیدی در مطالعات نوآوری 
آغاز شده است که تمرکزش بر توسعۀ محصوالت نوآورانه برای بازارهای دارای محدودیت است. این روند مطالعاتی با 
عناوین گوناگونی همچون »نوآوری های معطوف به قاعدۀ هرم بازار« یا »نوآوری در شرایط محدودیت منابع« به نوعی 
ذیل مبحث نوآوری فراگیر قرار می گیرد. در بین الگو های مختلف نوآوری در زمینۀ مبحث مطرح شده، رویکرد »نوآوری 
صرفه جویانه« طی سال های اخیر بیشترین حجم مطالعات را به خود اختصاص داده است. در این  رویکرد با تمرکز بر 
نیازهای اساسی مشتری و کارکردهای محوری محصول و با حذف ویژگی های غیرضروری محصوالت، تالش می شود 
با روش های نوآورانه با صرف کمترین منابع )مواد اولیه، زمان، نیروی انسانی، منابع مالی و ...( محصولی با عملکرد 
قابل قبول و مطابق با نیازهای بازارهای مغفول مانده طراحی و تولید شود. با توجه به ویژگی های خاص حوزۀ سالمت، 
اغلب موردهای مطالعه شدۀ نوآوری صرفه جویانه در مقاالت به این حوزه مربوط می شود. در شرایط همه گیری ویروس 
کرونا، با توجه به لزوم ارائۀ راهکارهای سریع، ارزان و مقیاس پذیر، که قابلیت فراگیری داشته باشند، در بسیاری از 
در  است.  توجه شده  بحران  مدیریت  و  مسئله  قابلیت حل  نوعی  عنوان  به  نوآوری صرفه جویانه  رویکرد  به  کشورها 
مقالۀ حاضر، در نظر است براساس روش مطالعۀ اسنادی، ضمن مرور بنیان های نظری رویکرد نوآوری صرفه جویانه، 
برای اولین بار در مطالعات نوآوری کشور ظرفیت های این رویکرد با هدِف مقابله با بحران کرونا و با ارائۀ شواهدی از 
نمونه های موفق محصوالت کشورهای گوناگون بررسی شود و درس آموخته هایی برای دوران پساکرونا به دست آید. در 
این مقاله با تکیه بر درس آموخته های دوران کرونا، رویکرد نوآوری صرفه جویانه برای کارآفرینان کسب وکارهای ایرانی 
در دوران پساکرونا چشم اندازی جدید می گشاید که با به کارگیری آن، بنگاه های با منابع محدود، می توانند محصوالت 

نوآورانه ای را برای مشتریان بالقوۀ بازارهای نوظهور تولید کنند.
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مقدمه

 
ً
به سرعت درحال تحوالت وسیع اجتماعی است. احتماال جهان 
بزرگ  بخش های  که  است  اولین بار  این  بشریت  تاریخ  طول  در 
بن بست  به  جهان  نقاط  سراسر  در   

ً
تقریبا اقتصادی  فعالیت های 

منفی  و  مخرب  آثار  اگرچه   .)Gopinath, 2020( رسیده اند 
بحران کرونا با آسیب های بحران های قبلی شباهت هایی دارد، اما 
تفاوت هایی اساسی نیز مشاهده می شود. چگونه ویروسی کوچک 
و به ظاهر ساده می تواند بدین حد اقتصاد دنیا را تحت تأثیر قرار دهد 
)Herstatt and Tiwari, 2020(. این بحران نشان داد بشر امروز 
زنجیره های  و  فرایندها  محصوالت،  به  دیگری  زمان  هر  از  بیش 
تأمین در سطح جهانی وابسته است و در شرایطی که به هر علت 
محصوالت و خدمات تولید عرضه و تقاضا نشوند، صنایع تولیدی 

و خدماتی بسیار شکننده خواهند بود.
از سوی دیگر، به رغم همۀ آسیب هایی که به سبب این همه گیری 
که  داشت  توجه  نکته  این  به  باید  شده،  وارد  جهانی  اقتصاد  بر 
بسیاری  توان  و  انرژی  همیشه  بحران ها  است  کرده  ثابت  تاریخ 
عظیم  منبع  آن ها  از  سازنده  استفادۀ  درصورت  که  کرده اند  تولید 
از دو منظر  این بحران  بود. همچنین  نوآوری و خالقیت خواهند 
باعث توجه بیشتر به نوآوری شده است. از یک سو صرف نظرکردن 
از بخش درخور توجهی از استانداردهای پیشین درمورد کیفیت و 
برای  بستر جدیدی  باعث می شود  و سامانه ها  عملکرد تجهیزات 
نوآوری در فرایندها و محصوالت الزم فراهم شود، و از سوی دیگر 
طیف وسیعی از انواع محدودیت را، از مواد اولیه و قطعات گرفته تا 
محدودیت در کانال های ارتباطی و شبکه های توزیع نوآوری، بیش 

از هر زمان دیگری در مرکز فعالیت های جوامع قرار داده است.
تجهیزات  و  پزشکان  کمبود  علت  به  این،  پیش  از  اگرچه 
و  سالخوردگان  جمعیت  افزایش  روستایی،  مناطق  در  پزشکی 
و  جدید  روش های  به  نیاز  درمانی،  بیمه های  هزینه های  افزایش 
ـ  توسعه یافته  کشورهای  سالمت  نظام  در  حتی  ـ  مقرون به صرفه 
لکن   ،)Weinhold and Gurtner, 2014( است  بوده  مشهود 
بهداشت  نظام های  در  توجهی  درخور  تأثیر  کرونا  ویروس  شیوع 
است؛  داشته  جهان  سراسر  در  اجتماعی  مراقبت های  و  درمان  و 
لحاظ  از  درمان  و  بهداشت  و  سالمت  حوزه های  به  گونه ای  که 
همۀ  گرفته اند.  قرار  ویژه  و  اضطراری  وضعیتی  در  منابع  کمبود 
منابع مادی، توانمندی های نیروی های کار و اهداف مدیران برای 
پشتیبانی و حمایت از خدمات کارکنان خط مقدم مقابله با بیماری 
و  بهداشتی  مراقبت های  نظام  در  امر  این  به کار گرفته  شده است. 
سایر  در  منابع  کمبود  سبب  و  داشته  چشمگیری  تأثیر  اجتماعی 
کیفیت  همواره  منابع  کمبود  است.  بخش های خدمات دهی شده 
را  و خالقیت   ابتکار  قوۀ  اما می تواند  را کاهش می دهد،  خدمات 
می کوشند  بهداشتی  مراقبت های  متخصصان  زیرا  کند؛  تحریک 

است  ناممکن  مراقبت  عادی  استانداردهای  ارائۀ  که  شرایطی  در 
خلق  شرایط،  این  کنند.  حفظ  را  سطح  خدمات  از  حداقلی  ارائۀ 
بدون  و  پیش بینی نشده  رویدادهای  با  برخورد  دربارۀ  ابتکارهایی 
آمادگی ذهنی، برنامه ریزی و اقدام همزمان، ترسیم منابع موجود و 
 Wiedner et al.,( ایجاد پتانسیل برای نوآوری را افزایش می دهد
2020(. سرعت همه گیری و لزوم ارائۀ پاسخ های سریع و فراگیر 
مدیریت  و  فناوری  توسعۀ  مرسوم  الگوهای  است  شده  موجب 
به منظور  سنتی  رویکرد  نباشد.  فعلی  شرایط  پاسخ گوی  نوآوری 
تحقیق ها  شامل  جدید  داروهای  و  فرایندها  فناوری ها،  توسعۀ 
و  زمان  که مستلزم صرف  است  زمان بر  و  آزمایش های گسترده  و 
که  موجود،  فناوری های  اوقات  اغلب  است.  بسیار  هزینه های 
توجهی  درخور  میزان  به  نوظهور  بازارهای  در  را  درمانی  خدمات 
علت  نمی رسند.  نهایی  مصرف کننده های  به  می بخشند،  بهبود 
به زیرساخت های  با توجه  آن است که اغلب راه حل های درمانی 
موجود به حد کافی برای اقشار مختلف قابل استفاده نیست. نیاز 
فعلی،  همه گیر  بیماری  مانند  بحرانی،  مواقع  در  سریع  پاسخ  به 
نیست  مفید  دیگر  پیشین  قدیمی  رویکردهای  که  می دهد  نشان 
تخصیص  و  مالی  تأمین  فرایندهای  با  الزم  منابع  سریع  تأمین  و 
عالوه براین،  بود.  خواهد  غیرممکن  مرسوم  سازوکارهای  با  منابع 
این خدمات اغلب گران  قیمت بوده یا نیاز به کارکنان آموزش دیده 
 Agarwal and( دارد که در بسیاری از جوامع در دسترس نیستند
در  تجدیدنظر  اصلی  محرک  محدودیت ها  این   .)Brem, 2012
الگوی نوآوری در شرایط کنونی است و الگو هایی را طلب می کند 
که بیشتر با جوامع دارای محدودیت و به اصطالح قاعدۀ هرم بازار1 
سازگار باشند. قاعدۀ هرم بازار بخش مغفول مانده ای از بازار است 
از چهار میلیارد نفر در سراسر جهان زندگی خود  که در آن بیش 
 .)Prahalad, 2004( می گذرانند  روز  در  دالر  دو  از  کمتر  با  را 
بازار های قاعدۀ  پراهاالد،2 متفکر مدیریت، و همکارانش رویکرد 
هرم را بیش از دو دهه پس از حرکت فردریک شوماخر3 به سمت 
با  فناوری  مبتنی بر  به مثابۀ رویکرد توسعه  »فناوری های مناسب«4 
کشورهای  در  اقتصادی  و  اجتماعی  مشکالت  به  پرداختن  هدف 
درحال  توسعه آغاز کردند )Arshad et al., 2018(. با درنظرگرفتن 
اصل »همواره محدودیت و اضطرار منشأ ابتکار و نوآوری است«، 
فشارهای همه گیری کرونا پاسخ ها و ابتکار های نوآورانه ای را مطالبه 
می کند که با توجه به شرایط ترسیم شده از وضعیت کنونی، در این 
ذیل  مفهومی  به عنوان  صرفه جویانه«5  »نوآوری  رویکرد  به  مقاله 
الگوهای نوآوری در شرایط محدودیت توجه شده است. در مقالۀ 

1. Bottom of the Pyramid

2. Prahalad

3. Friedrich Schumacher

4. Appropriate Technology

5. Frugal Innovation
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حاضر، ضمن معرفی مفهوم نوآوری صرفه جویانه و کاربردهای آن 
در حوزۀ سالمت، به دنبال شناسایی ظرفیت های این مفهوم برای 
مقابله با بحران کرونا بوده ایم و این موضوع را باارائۀ شواهدی از 
نمونه های موفق محصوالت کشورهای مختلف بررسی کرده ایم و 
به استخراج درس آموخته هایی از این شرایط، برای دوران پساکرونا 

پرداخته ایم.

1.مفهوم»نوآوریصرفهجویانه«

تعریفی  و هنوز  به نسبت جدید است  نوآوری صرفه جویانه مفهومی 
نظریه های  در  آن  جایگاه  و  است  نشده  ارائه  آن  برای  جامع  و  دقیق 
نوآوری همچنان مورد مناقشه است. خاستگاه و ریشۀ مفهوم نوآوری 
صرفه جویانه چندان مشخص نیست. عالوه براین، هیچ مطالعه ای در 
راتوضیح  مفهوم  این  منشأ  به طورجدی  نوآوری صرفه جویانه  ادبیات 
نداده است )Hossain, 2018(. اولین مقالۀ علمی که دربارۀ نوآوری 
صرفه جویانه به رشتۀ تحریر درآمده است »نوآوری صرفه جویانه در 
بازارهای نوظهور« نام دارد؛این مقاله را زسچکی1 و همکاران نوشته اند 
کادمیک( در دسترس است  و در پایگاه داده های رسمی دانشگاهی )آ
)Zeschky et al., 2011(. بااین حال، مفهوم نوآوری صرفه جویانه 
 2006 سال  در  که  دارد  صرفه جویانه«2  »مهندسی  مفهوم  در  ریشه 
کارلوس گون،3 رئیس و مدیر عامل کنسرسیوم رنو ـ نیسان، ابداع کرد 
)Winkler et al., 2019(. در آن زمان، گون با روشی مقرون به صرفه، 
سریع و در شرایط محدودیت شدید منابع، محصولی نوآورانه عرضه 

.)Pisoni et al., 2018( کرد
اولیۀ  مواد  با  ساخته شدن  مقرون به صرفه،  و  کم  هزینۀ 
کاربرد  در  سهولت  محصول،  معماری  در  نوآوری  دردسترس، 
بدون  هرم  قاعدۀ  نیازهای  به  گرایش  آموزش ندیده،  افراد  برای 
هیچ گونه کارکرد اضافی و تجدیدپذیری در پایان چرخۀ عمر مفید 
مفهوم  به  گوناگون  مطالعات  در  که  است  ویژگی هایی  مجموعه 
موجود  ادبیات  است.  شده  داده  نسبت  یانه  صرفه جو نوآوری 
از ساخت  تقلید  فقط  یانه  نوآوری صرفه جو که  دارد  آن  بر  کید  تأ
به راحتی  که  موجود،  محصوالت  اصالح  یا  خارجی  کاالهای 
 Lim and( نیست  می شود،  یافت  درحال  توسعه  کشورهای  در 
به  به وضوح  نوآوری  نظریه های  همچنین   .)Fujimoto, 2019
همواره  صرفه جویانه  نوآوری  آیا  که  نداده اند  پاسخ  سؤال  این 
جدید  بازار  ایجاد  معماری،  تغییرات  پیشرفته،  فناوری های  با 
 Lim and( است؟  همراه  موجود  بنگاه های  در  تحول  ایجاد  یا 
به نوعی  که  یانه،  صرفه جو نوآوری  مفهوم   )Fujimoto, 2019
نوآوری های فراگیر قرار می گیرد، هم پوشانی بسیاری  ذیل مفهوم 

1. Zeschky

2. Frugal Engineering

3. Carlos Ghosn

به اندازۀ  نوآوری  کم هزینه،4  نوآوری  دارد:  مشابه  مفاهیم  این  با 
هندی[،  زبان  در  ]اصطالحی  جوگاد6  نوآوری  خوب،5  کافی 
نوآوری  محدودیت،7  مبتنی بر  نوآوری  یانه،  صرفه جو مهندسی 
سال های  در  مردمی10.  نوآوری  و  معکوس،9  نوآوری  گاندی،8 
و  یانه  صرفه جو نوآوری  تعریف  به  محققان  از  بسیاری  اخیر، 
 Arshad( پرداخته اند  مشابه  اصطالحات  با  اصطالح  این  تمایز 
یانه  صرفه جو نوآوری  مفاهیم،  این  میان  در   .)et al., 2018
اگرچه  دارد،  هرم  قاعدۀ  نوآوری های  با  را  شباهت  بیشترین 
نوآوری قاعدۀ هرم فقط بر مشتریان فقیر متمرکز است و نوآوری 
آن  از  و  پذیرفته  هم  توسعه یافته  بازارهای  در  گاهی  یانه  صرفه جو
استقبال می شود )Hossain, 2018(. با توجه به این حقیقت که 
یانه به رفع محدودیت های منابع کمک می کند،  نوآوری صرفه جو
بازسازی  دربرگیرندۀ  که  دارد  را  قابلیت  این  نوین  رویکرد  این  
شرایط  به  حساس ترشدن  برای  موجود  فرایندهای  یا  محصوالت 
به  صرفه جویی  اساس  این  بر  باشد؛  محصوالت  هدف  جوامع 
در  کارایی  از  صرف نظر  بدون  منابع  از  حداقل  استفادۀ  معنای 
عملکرد است )Bianchi et al., 2017(. سانتوس و همکاران 
شرایط  در  نوآوری ها  مقایسۀ  هدف  با  تحقیقی  در   )2020(
نوع  این  در رأس هرم  را  یانه  نوآوری صرفه جو منابع،  محدودیت 
نوآوری ها ـ که شامل نوآوری در محصول، فرایند و کاربرد است 

ـ قرار داده اند.
اصطالح  برای  که  متضاد  گاهی  و  گوناگون  تعاریف  به  توجه  با 
نوآوری صرفه جویانه بیان شده است، برخی محققان سه نسل از این 
تعاریف را بررسی و شناسایی کرده اند )Pisoni et al., 2018(. نسل 

4. Low-cost Innovation

5. Good-enough Innovation

6. Jugaad Innovation

7. Constraint-based Innovations

8. Gandhian Innovation

9. Reverse Innovation

10. Grassroots Innovation

شکل1:هرمسلسلهمراتبانواعنوآوریدرشرایطمحدودیتمنابع
)Santos et al., 2020(
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اوِل تعاریف بین سال های 2012 تا 2013 عنوان شده است که می توان 
آن ها را تعاریف محصول محور نام نهاد؛ زیرا ویژگی های محصوالت 
با  می کند.  بیان  و  برمی شمارد  را  صرفه جویانه  نوآوری  خدمات  و 
به حداقل رساندن  پی  در  نوآوری صرفه جویانه  تعاریف،  این  به  توجه 
استفاده از منابع مالی است و به منظور دستیابی به هزینه های کمتر با 
قیمت کم، طراحی  از:  عبارت اند  که  شاخص هایی شناخته می شود 
فشرده، استفادۀ حداقلی از مواد اولیۀ خام یا استفادۀ مجدد از قطعات 
 Rao,( موجود، سهولت در استفاده و به کارگیری فناوری های پیشرفته

.)2013; Tiwari and Herstatt, 2012
نسل دوم تعاریف بین سال های 2014 تا 2015بوده است؛ تعاریف 
محصوالت  ویژگی های  از  فراتر  را  معیارها  فرایندگرا  و  بازارمحور 
که  کرده اند  معرفی  را  متغیرها  از  مجموعه ای  و  داده اند  گسترش 
تفاوت ها و شباهت های موجود در میان انواع گوناگون نوآوری های در 
شرایط محدودیت را نشان می دهد. در این حوزه می توان بین تعاریف 
کید  تأ بازارمحور  تعاریف  شد.  قائل  تمایز  فرایندگرا  و  بازارمحور 
می کند نوآوری صرفه جویانه در محیط هایی با محدودیت منابع برای 
 Zeschky( است  شده  خلق  هرم  قاعدۀ  در  مشتری  رضایت  جلب 
دیدگاهی  با  نویسندگان  برخی  دیگر،  سوی  از   .)et al., 2014
متفاوت اصطالح فرایندگرا را تعریف می کنند که براساس آن، نوآوری 
با منابع کمتر برای  بیشتر  انجام دادن  صرفه جویانه روشی است برای 
در  نوآوری  فرایند  یا   ،)Radjou and ORG, 2014( بیشتر  افراد 
طراحی که به درستی نیازهای شهروندان در کشورهای درحال  توسعه 
را درنظر می گیرد )Basu et al., 2013(. نسل سوِم تعاریف نوآوری 
صرفه جویانه تعاریف معیارمحورند که بین سال های 2016 تا 2017 
و سه  بازگشته اند  این مفهوم  به اصل  برخی محققان  مطرح شده اند. 
درحال  بازارهای  در  نوآوری صرفه جویانه، چه  معیار مشخص کنندۀ 
ظهور و چه در بازارهای توسعه یافته، را این گونه تعیین کرده اند: کاهش 
اساسی قیمت  تمام شده،1 تمرکز بر کارکردهای محوری محصول2 و 
 Weyrauch and Herstatt,( 3بهینه سازی سطح عملکرد محصول
گاروال و برم پژوهشی مهم ارائه داده اند که  2016(. در این حوزه، آ
مقرون به صرفگی،  را  محدودیت  مبتنی بر  نوآوری  اساسی  بعد  سه 
 Agarwal( برشمرده اند  تسهیل کننده  متغیرهای  و  استفاده  سهولت 

.)and Berm, 2017
جامع ترین تعریف نوآوری صرفه جویانه را حسین )2018( بیان 
شرایط  در  راهکار  یک  یعنی  صرفه جویانه  »نوآوری  است:  کرده 
الگوی  یا  فرایند  خدمات،  محصول،  قالب  در  منابع،  کم یابی 
کسب وکار، که با وجود محدودیت های مالی، فناورانه، مواد اولیه 
موجب  به  که  می شود؛  اجرا  و  طراحی  دیگر،  محدودیت های  یا 

1. Substantial CostReduction

2. Concentration on Core Functionalities

3. Optimized Performance Level

گزینه های  از  ارزان تر  چشمگیری  به طور  که  نهایی ،  خروجی  آن 
به  پاسخ گویی  برای  و  است  بودن(  موجود  )درصورت  جایگزین 
کافی  به اندازۀ  باقی  مانده،  حل نشده  که  مشتری  اصلی  نیازهای 
خوب است.« به رغم طوالنی بودن این تعریف، به علت جامعیت 
و دربرگرفتن ابعاد گوناگون اصطالح نوآوری صرفه جویانه، در میان 
محققان دربارۀ این تعریف اجماع نسبی وجود دارد. در سال های 
براساس  تولیدشده  محصوالت  از  متعددی  نمونه های  اخیر، 
رویکرد نوآوری صرفه جویانه توجه محققان را جلب کرده است. 
نانو4 است که در  تاتا  از برجسته ترین آن ها خودروی هندی  یکی 
با هدف  و  بود  ارزان ترین خودروی خانوادگی جهان  سال 2009 
پاسخ گویی به نیازهای خانواده های هندی و چینی، با قیمت  توجه 
دو   .)Prahalad, 2012( شد  معرفی  آمریکا  دالر  هزار  دو  فقط 
نمونۀ دیگر نوآوری صرفه جویانه این موارد است: یخچال و فریزر 
میتی کول،5 یخچال طبیعی ساخته شده از خاک رس بدون نیاز به 
برق؛ و ام- پزا6 سرویس انتقال پول، پرداخت و تأمین مالی خرد با 
استفاده از تلفن همراه در آفریقا، که به کاربران این امکان را می دهد 
تا واریز، برداشت، انتقال پول، پرداخت خرید کاالها و خدمات، 
دسترسی به اعتبار و پس انداز، همه را با یک دستگاه تلفن همراه و 
بدون حساب بانکی انجام دهند )Arshad et al., 2018(. رائو 
تولیدشده  محصوالت  ویژگی های  برشمردن  هدف  با   )2013(
 30 روی  بر  تحقیقی  در  صرفه جویانه،  نوآوری  رویکرد  براساس 
نمونه از محصوالت صرفه جویانه مطالعه و ویژگی های آن ها را با 

نمونه های معمولی شان مقایسه کرده است .

2.نوآوریصرفهجویانهدرنظامسالمت
شده  استفاده  گوناگونی  صنایع  در  صرفه جویانه  نوآوری  رویکرد 
است و منحصربه صنعتی خاص نیست؛ ازجمله خودروسازی، 
بهداشتی  مراقبت های  و  ارتباطات،  و  اطالعات  فّناوری  انرژی، 
حوزۀ  گوناگون،  صنایع  میان  در  اما   .)Arshad et al., 2018( 
محصوالت  فراگیری  و  توسعه  حیث  از  بیشتری  فراوانی  سالمت 
از  تحقیقی  در  دارد.  صرفه جویانه  نوآوری  براساس  تولیدشده 
بیشترین  نوآوری صرفه جویانه،  نمونۀ  بررسی شدۀ  میان 84 مورد 
فراوانی از نوع محصوالت حوزۀ سالمت و درحدود یک سوم کل 
و  روسکا  تحقیقی،  در   .)Hossain, 2017( است  بوده  نمونه ها 
نوآوری  الگوهای کسب وکار  بررسی  با هدف   )2017( همکاران 
مطالعه  را  صرفه جویانه  نوآوری  از  متعددی  موارد  صرفه جویانه، 
 36 سهم  با  نمونه ها  بیشترین  نیز  مطالعه  این  در  که  کرده اند 
درصدی متعلق به حوزۀ سالمت بوده است. در پژوهشی دیگر، 

4. TATA Nano

5. Mitticool

6. M-Pesa
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سالمت،  حوزۀ  در  صرفه جویانه  نوآوری  نمونۀ   50 مطالعۀ  با 
شده  بررسی  ُبعد  چندین  از  نوآوری ها  این  گوناگون  ویژگی های 
است که عبارت اند از: کشور مبدأ نوآوری، بازار مقصد نوآوری، 
نوع ابتکار، نوع نوآوری، نوع مراقبت، و جغرافیای انتشار نوآوری 
ضمن   )2017( همکاران  و  بیانچی   .)Arshad et al., 2018(
از سایر اصطالحات  نوآوری صرفه جویانه  متمایز کردن اصطالح 
بستر  در  سالمت  فناوری  برای  مناسب  رویکردی  را  آن  مشابه، 
این  که  خالقانه ای  نوآوری های  دانسته اند.  توسعه نیافته  جوامع 
جوامع  در  آنچه  به اندازۀ  است  ممکن  می کند  ایجاد  رویکرد 
اغلب  اما  نباشند،  مؤثر  می شوند  استفاده  باال  درآمدهای  با 
برای جوامع  فایدۀ مطلوب  نسبت هزینۀ  با  جایگزین های خوبی 
منابع  که  دارای محدودیت، جایی  در محیط های  است.  نظر  مد 
بهداشتی  مراقبت های  و  خدمات  انسانی  نیروی های  کمیاب اند، 
درمان  برای  را  پیش بینی نشده ای  و  یک باره  راه حل های  اغلب 
با  اما  باشد،  ناقص  است  ممکن  که  می کنند  پیشنهاد  بیماران 
اطمینان از دسترس پذیر کردن خدمات سالمت، می توانند زندگی 

.)Tran and Ravaud, 2016( مردم را بهبود بخشند
هم تکاملی فرایندهای نوآوری حوزۀ سالمت و سازمان های نظام 
بهداشت و درمان در کشورهای توسعه یافته موجب ناهماهنگی میان 
فناوری های پیشرفته و  سرمایه گذاری در خدمات سالمت مبتنی بر 
دستیابی به اهداف اجتماعی سالمت شده است که آن را »پارادوکس 
نوآوری« در حوزۀ سالمت می نامند )Grebel, 2011(. فناوری های 
حوزۀ سالمت اغلب با توجه به مشکالت پزشکی بازارهای ثروتمند 
محدودیت  بدون  شرایط  در  فناورانه  راه حل های  می یابد.  توسعه 
منابع و به منظور پاسخ به تقاضاهای جوامع ثروتمند مطرح  شده اند.
نظام های  عمومی،  بیمه های  در  چه  و  بازار  روابط  براساس  چه 
فناوری های  خواستار  توسعه یافته  کشورهای  در  سالمت  حوزۀ 
دارند؛  اختیار  در  را  آن ها  توسعۀ  برای  الزم  مالی  منابع  و  جدیدند 
نیازهای درمانی کشورهای  برای  فناورانه اغلب  بنابراین راه حل های 
به رفع مشکالت  یا  این راه حل ها  توسعه نیافته مناسب نیستند؛ زیرا 
بهداشتی می پردازند که در این کشورها مرسوم نیست یا اینکه فقط 
در شرایط موجودبودن منابع گسترده، رضایت بخش و مؤثر خواهند 

.)Bianchi et al., 2017( بود
حق  سالمت  خدمات  و  بهداشتی  مراقبت های  از  بهره مندی 
در  اخیر  سال های  در  که  پیشرفت هایی  به رغم  است.  انسانی  هر 
به بهداشت و رفاه حاصل  شده  بهبود دسترسی  برای  سراسر جهان 
این  نابرابری در امکانات بهداشتی همچنان دیده می شود و  است، 
از جوامع  به محرومیت گروه درخور توجهی  فناورانه  پیشرفت های 
 Arshad et al.,( است  شده   سالمت  حوزۀ  خدمات  از  انسانی 
2018(. ازاین رو نوآوری صرفه جویانه بیش از هر صنعت دیگری در 
حوزۀ سالمت به کار گرفته شده است؛ زیرا این رویکرد در نوآوری 
اجتماعی  نوآوری  و  فناورانه  نوآوری  از  تلفیقی  می توان  به نوعی  را 

دانست. بهاتی و همکاران )2018( نوآوری صرفه جویانه را در فصل 
مشترک سه نوع نوآوری فناورانه، اجتماعی و نهادی معرفی می کنند، 
که به ترتیب  براثر محدودیت منابع، محدودیت مقرون به صرفگی و 

.)Bhatti et al., 2018( خألهای نهادی خلق شده اند
در رویکرد نوآوری صرفه جویانه، کارآفرینان اجتماعی و کارآفرینان 
محروم،  افراد  به  خدمت  بر  مشترک  تمرکز  از  استفاده  با  فناورانه 
می کنند  تالش  اجتماعی  ارتقای  و  سودآوری  برای  هم زمان 
اجتماعی،  کارآفرینان  منظر  از  به ویژه  )Bhatti et al., 2018(؛ 

نوآوری صرفه جویانه تالشی است برای انتقال نوآوری اجتماعی به 
از منظر  آن.  از  ارزش جدید  اقتصاد و خلق  بخش سود ده محیط 
از سوی  است  نوآوری صرفه جویانه تالشی  صاحبان کسب وکار، 
فعاالن حوزۀ کسب وکار برای ورود نوآوری فناورانه سنتی به بخش 

غیرانتفاعی محیط اجتماع.
شرکت های   صرفه جویانه،  نوآوری  دوگانۀ  کارکرد  علت  به 
گوناگونی به خدمات بهداشتی و درمانی مقرون به صرفه توجه کرده 
جنرال  مانند  چندملیتی،  شرکت های  از  برخی  آورده اند.  روی  و 
و  بهداشتی  تجهیزات  توسعۀ  درحال   دائم  زیمنس،  و  الکتریک 
مناسب  قیمت  از  کم درآمد  مشتریان  تا  صرفه جویانه اند  درمانی 
آنان،  باور  به   .)Pai et al., 2012( و بستر محلی بهره مند شوند
تجهیزات پزشکی با رویکرد نوآوری صرفه جویانه باید برای شرایط 
محدودیت منابع طراحی و تولید شوند تا استحکام و قیمت خوب و 
مناسب داشته باشند و در شرایط مختلف آزمایش شوند. برای مثال، 
باکیفیت برای مشتریان  به منظور توسعۀ خدمات  الکتریک  جنرال 
خارج از بازارهای مرسوم و جوامع کم درآمد، دستگاه دستِی نوار 
تولید  را  دالری  هزار   15 سونوگرافی  دستگاه  و  دالری  هزار  قلب 
کرده است )Agnihotri, 2015(. همچنین نمایشگر ضربان قلب 

شکل2:نوآوریصرفهجویانهدرفصلمشترکنوآوریفناورانه،
)Bhatti et al., 2018(اجتماعیونهادی
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جنین زیمنس، توسعه یافته در هند، در سطح جهان به مثابۀ وسیله ای 
استفاده  برای کنترل ضربان قلب جنین در رحم مادر  ارزان قیمت 
می شود. تجهیزات گرمایشی قابل  حمل نوزادان نیز نمونۀ برجستۀ 
دیگری است که جنرال الکتریک اختراع و تولید کرده است. این 
بدون  که  دارد  را  نوزادی  میلیون ها  جان  نجات  قابلیت  تجهیزات 
.)Lunze and Hamer, 2012( زنده نمی مانند 

ً
وجود آن احتماال

3.کارکردهاینوآوریصرفهجویانهدرهمهگیری
ویروسکرونا

تغییر  درحال  شرایط  در  نوآوری  بزرگ،  بحران های  جریان  در 
منبع  آزادشده  متراکم  انرژی  بحران،  از  پس  و  است  مؤثر  بسیار 
شرایط  در  به ویژه  نوآوری،  تأثیر  بود.  خواهد  نوآوری  برای  بزرگی 
علت  به  چه  مقرون به صرفه بودن  علت  به  چه  تجهیزات،  کمبود 
دردسترس نبودن، بسیار مهم است )Lai et al., 2020(. از این رو 
نبود زمان و منابع در دسترس برای گذر از بحران و همچنین نیاز 
به مقیاس پذیری سریع در هر زمینه ای به ظهور پاسخ های نوآورانه 
متعدد منجر خواهد شد )Harris et al., 2020(. در حال  حاضر، 
 غیرمنتظره  

ً
در بحران همه گیری کرونا همۀ کشورهای جهان کامال

روبه رو  بسیاری  کمبودهای  و  محدودیت ها  با  پیش بینی نشده  و 
شده اند. مانند همۀ بحران های به وقوع پیوسته در طول تاریخ، الزام 
و محدودیت در پاسخ به همه گیری ویروس کرونا نیزمنشأ خالقیت 
نوآوری ها شده  از  بوده است و سبب ساز تحقق بسیاری  ابتکار  و 
است، که فرصت چندانی هم برای آزمون و خطای این راه حل ها 
وجود نداشته است. سرعت و شدت این همه گیری به قدری فراوان 
بوده است که کشورهای معدودی از عهدۀ اجرای فرایندهای سنتی 
آزمون و کارآزمایی فناوری ها، فرایندها و داروهای جدید برآمده اند. 
که  مطمئن  و  مقیاس پذیر  ارزان،  سریع،  راهکارهای  ارائۀ  لزوم 
راه حل های  است  شده  موجب  باشند،  داشته  فراگیری  قابلیت 
ابداع شده در کشورها مشخصه های نوآوری  صرفه جویانه را داشته 
و  بیشتر  افراد  برای  منابع کمتر  با  بیشتر  ارزش  یعنی خلق  باشند؛ 
اجرای خالقیت، ابتکار و نوآوری در مواجهه با خألهای نهادی و 
این  بنابراین، در   .)Harris et al., 2020( محدودیت های منابع
تأمین  در  قابلیت های خود  به علت  نوآوری صرفه جویانه  بحران، 
زودهنگام و کم هزینۀ نیازهای مردم فقیر و پایین هرم، بیش ازپیش 
مدنظر قرار گرفته است. اگرچه ممکن است بسیاری از افراد مایل به 
پرداخت هر مقدار هزینه برای مهار و درمان ویروس کرونا باشند، 
دولت های کشورهای جهان فقط درصورتی  که راه حل ها برای همۀ 
و  عدالت  می توانند  باشد  مقرون به صرفه  جامعه  کل  برای  و  افراد 
برابری را تضمین کنند. در شرایطی که همۀ کشورهای جهان برای 
مقابله با ویروس کرونا تالش می کنند تا کاالهایی را که نیاز دارند 
به دست آورند، بدیهی است که اقتصادهای ضعیف اولویتی برای 
دریافت کمک نخواهند داشت )Baral, 2020(. بنابراین رویکرد 

نوآوری صرفه جویانه در چنین شرایطی بهترین راه حل برای مواجهه 
نوآوری  است.  همه گیری  با  مبارزه  محدودیت های  و  کمبودها  با 
پایین  کیفیت  معنای  به  بهداشتی  مراقبت های  در  صرفه جویانه 
نیست، بلکه به معنی توانایی ارائۀ خدمات بهداشتی ایمن به بهترین 

.)Harris et al., 2020( وجه ممکن در شرایط معین است
با ادامۀ این بحران، خلق چنین نوآوری هایی در میان کارکنان حوزۀ 
است؛  شده  بیشتر  دیگری  زمان  هر  از  بیش  عادی  افراد  و  سالمت 
بیش  که  بود  باز  نوآوری  رویداد  میزبان یک  آلمان  دولت  مثال  برای 
رفع  به منظور  صرفه جویانه  راه حل های  ارائۀ  برای  نفر  هزار   26 از 
مشکالت همه گیری در آن شرکت کردند. راه حل ها در سه بخش قرار 
گرفته اند: پیشگیری )تجهیزات محافظت شخصی، بهداشت فردی و 
رویه های  )دستگاه ها،  فناوری  و  خدمات  اجتماعی(،  فاصله گذاری 
)واکسن  بالقوه  درمان های  و  اضطراری(  بیمارستان های  و  جدید 
در  پژوهشگران  برخی   .)Bhatti et al., 2020( دارو(  توسعۀ  و 
تحقیقی با هدف شناسایی محرک های اصلی خلق و توسعۀ نوآوری ها 
زمان  در  بهینه  راه حل های  ارائۀ  به منظور  که  محدودیت،  شرایط  در 
موارد  این  انجام می شود،  کرونا  ویروس  مثل همه گیری  بحران هایی 
را برشمرده اند: اضطرار، کمبود منابع، ظهور هویت جمعی، تغییرات 
در شرح وظایف کارکنان بخش درمان، کاهش تشریفات هماهنگی، 
و فرایندهای نظارت کمتر )Wiedner et al., 2020(. مرکز مشترک 
نوآوری صرفه جویانۀ دانشگاه دلفت1 و دانشگاه لیدن2 نمونه هایی از 
برای  منابع  کمبودهای  رفع  به منظور  را  صرفه جویانه  نوآوری  راه حل 

مقابله با همه گیری کرونا در قارۀ آفریقا، مطرح کرده اند.
درخور توجه ترین و شایع ترین کمبودها در این قاره عبارت اند از: 
تجهیزات بهداشتی برای مقابله با بیماری، مواد ضدعفونی کننده، و 
پوشش های محافظتی صورت. در این تحقیق، نمونه های گوناگون و 
متعددی بررسی شده است؛ ازجمله تولید محلی مواد ضدعفونی کنندۀ 
مقرون به صرفه،  و  محلی  مواد  از  استفاده  با  صابون ها  و  دستی 
در  پدالی  اتوماتیک  و  مکانیکی  صابون  و  آب  پخش  دستگاه های 
به حداقل رساندن  برای  و سنسورهای حرارتی  ایستگاه های عمومی، 
ارتباط فیزیکی انسان با تجهیزات ضدعفونی. ائتالفی از شرکت های 
برتر فناوری در کشور کنیا، به همراه گروه های مدنی و سازمان های 
زنجیره های  خود،  دیجیتالی  سیستم عامل های  از  استفاده  با  دیگر، 
توزیع را برای توزیع شوینده ها، ضدعفونی کننده های سطح، صابون و 
ماسک های صورت در میان جوامع آسیب پذیر، به ویژه در شهرک های 
شرکت های  همچنین  داده اند.  تشکیل  پرجمعیت  غیررسمی 
ونتیالتور3های  کرونا  بحران  با  مقابله  برای  کنیا  خودروسازی 

.)Onsongo, 2020( ارزان قیمت با کارایی مفید تولید کرده  اند

1. Delft University

2. Leiden University

س مصنوعی
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3. دستگاه تنف
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یکی  کرونایی  بیماران  اتاق های عمل  در  ویروس  کنترل شیوع 
برای  کشورهاست؛  همۀ  درمان  و  بهداشت  نظام  مشکالت  از 
است.  شده  استفاده  گوناگونی  روش های  از  مشکل  این  حل 
متخصصان درمان و سالمت کشور فیلیپین نوعی محفظۀ طلقی 
ابداع  کرونایی  بیماران  عمل  اتاق  در  بیهوشی  عملیات  برای  را 
کرده اند که امکان دسترسی به بیمار را از قسمت جلویی محفظه و 
درعین حال با دید کامل در باالی سر بیمار فراهم می کند و سبب 
کاهش آلودگی آئروسل بیهوشی1 می شود. همچنین بعد از هر بار 
ضدعفونی  مجدد  استفادۀ  برای  را  محفظه  می توان  لوله گذاری، 
کرد. در نمونۀ دیگر، با توجه به خطرات اثبات شدۀ انتقال ویروس 
کرونا از طریق دود ناشی از جراحی های الکتریکی و توصیه های 
محققان به لزوم استفاده از تجهیزات تهویۀ هوا از نوع دارای فشار 
جراحی  عمل  برای  به ویژه  اتوماتیک،  دود  تخلیه کنندۀ  و  منفی 
گاروال  آ  ،)Abdelrahman et al., 2020( کرونایی  بیماران 
بیماری  همه گیری  تجربه های  از  استفاده  با   )2020( شارما  و 
برای کشورهایی  داده است،  سارس، که در سال های گذشته رخ 
نوعی  از  استفاده  ندارند،  دسترسی  پیشرفته  تجهیزات  این  به  که 
فن های بزرگ تخلیۀ هوا را به منظور ایجاد فشار منفی در اتاق عمل 
پیشنهاد داده اند، فن هایی که هوای اتاق را دست کم سه متر باالتر 
از پشت بام بیمارستان آزاد می کند. در نمونۀ دیگر، یئو و همکاران 
از  استفاده  با   )3 )شکل  ویژه  ابتکاری  و  خالقیت  طی   )2020(
وصل کردن  به هم   با  توانستند  عمل  اتاق  در  موجود  تجهیزات 
بخار،  حرارتی  مبدل  دستگاه  فیلتر  و  عمل  اتاق  ساکشن  دستگاه 
برای  آن  از  و  پرینتر سه بعدی  بسازند  به کمک  را  اتصال خاصی 

خارج کردن دودهای جراحی استفاده کنند.
تنفسی  دستگاه  شدید  عفونت  به  است  ممکن  کرونا  ویروس 
تحتانی منجر شود؛ یعنی بیماران اغلب به تجهیزات تنفسی حمایتی 
درمانی  مراکز  اضطراری  تقاضاهای  قلب  در  ازاین رو  دارند.  نیاز 
بیمارستان های  در  اولویت اند.  در  ونتیالتورها  کرونایی،  بیماران 
انگلستان، با توجه به کمبود دستگاه های ونتیالتور به مثابۀ مهم ترین 
برای  اغلب  که  تنفس،  خاص  دستگاه های  از  درمانی،  وسیلۀ 
اختالالت خواب استفاده می شود، برای کمک به بیماران کرونایی 
استفاده شده است. ونتیالتورهای حجیم بیمارستان ها به هیچ وجه 
برای مصارف خانگی مناسب نیستند؛ زیرا برای کار کردن با آن ها 
به تخصص فنی نیاز است. از طرفی، ظرفیت محدود بیمارستان ها 
و احتمال سرایت بیماری به کادر درمان نیز ایجاب می کند بیماران 
حتی االمکان در منازل خود بستری شوند و ونتیالتورهای موجود 
گوا،2   آ موفق،  نمونه ای  در  است.  روش  این  اجرای  موانع  از  یکی 
به شکل  قابل حمل  ونتیالتوری  شرکت تجهیزات پزشکی هندی، 

1. Aerosol Producing Surgery

2. AgVa

تبلت تولید کرده که قیمت آن یک پنجم نمونه های معمولی ونتیالتور 
است. این ونتیالتور نه تنها از لحاظ سایز و حجم کوچک است، 
دارد.  هم  پیشرفته ای  ویژگی های  موجود  نمونه های  به نسبت  بلکه 
نکتۀ درخور توجه این است  که ونتیالتورهای مرسوم برای عملکرد 
درست به اکسیژن خالص بیمارستانی نیاز دارند، اما دستگاه تهویۀ 
گوا با وزنی کمتر از  ابداعی با هوای اتاق هم کار می کند. ونتیالتور آ
سه کیلوگرم، رابط کاربرِی صفحۀ لمسی ساده ای دارد که کار کردن 

.)Bora, 2020( با آن را برای همۀ افراد خانواده آسان می کند
صرفه جویانه،  نوآوری  روش  با  ونتیالتور  تولید  دیگر  مثال 
ونتیالتوری است کم هزینه، قابل حمل و برای زمان های اضطراری 
که مرکز کارآفرینی سالمت مؤسسۀ فناوری هندوستان طراحی کرده 
است. این دستگاه با استفاده از اینترنت اشیا و یک برنامۀ تلفن همراه 
برِق  به  اتصال  بدون  که  شده  طراحی  به گونه ای  و  می شود  کنترل 
مستقیم، با استفاده از انرژی باتری تا پنج ساعت کار کند. قابلیت 
اتصال بی سیم و نظارت از راه دور دو مزیت این دستگاه به نسبت 
بیماری های  بحرانی  در شرایط  که  است  سایر دستگاه های مشابه 
به  همچنین  و  است  مجهز  و  منحصربه فرد  دستگاهی  همه گیر، 
 نظام سالمت امکان می دهد به بیماران مناطق دورافتاده و محروم 

.)Aerobiosys Innovation, 2020( خدمات رسانی کند
در  بیمارستان ها،  در  ونتیالتور  دستگاه های  کمبود  به  توجه  با 
یکی از مراکز درمانی نیویورک بااستفاده از چاپگر سه بعدی نوعی 
را  امکان  این  که  است  شده  تولید  و  اختراع  ونتیالتور  اتصال  شیر 
استفاده  دستگاه  یک  از  هم زمان  به طور  بیمار  چند  می کند  فراهم 

شکل3:ترکیبدستگاهساکشنوفیلترمبدلبخاربرایتخلیۀدودجراحی
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کنند )Beitler, 2020(. در نمونۀ دیگری شرکت نوآفرین ایتالیایی 
مشکل  به  توجه  با  زلزله،  سنسورهای  ساخت  حوزۀ  در  فعال 
ونتیالتور،  دریچۀ  تهیۀ  در  بیمارستان ها  اصلی  تأمین کننده  های 
و  موجود  مواد  از  استفاده  با  را  ونتیالتور  پالستیکی  پیچیدۀ  قطعۀ 
را  ازرده خارج  دستگاه  صدها  و  کرد،  تولید  سه بعدی  چاپگرهای 
 Fracassi and( بازگرداند  بیمارستانی  خدمات دهی  چرخۀ  به 
طرح  احیای  با  ام آی تی  دانشگاه  محققان   .)Romaioli, 2020
از  استفاده  با  توانسته اند  ارزان قیمت  ونتیالتورهای  ساخت  قدیمِی 
مکانیکی،  قطعات  برخی  و  بیمارستان ها  در  موجود  آمبوبگ های1 
 400 تا 500  دالر بسازند. این درحالی 

ً
ونتیالتوری با قیمت حدودا

 سه هزار دالر 
ً
است که قیمت یک ونتیالتور معمولی در بازار حدودا

.)Chandler, 2020( است
کسفورد با تشکیل تیمی متشکل از مهندسان طراح،  دانشگاه آ
تولیدکنندگان و پزشکان در کمتر از دو هفته نمونۀ اولیۀ ونتیالتوری 
فروشگاه ها  در  موجود  و  ساده  قطعات  با  را  اوکس ونت2  نام  به 
و  طراحی  باال  مقیاس پذیری  قابلیت  و  پیچیدگی  کمترین  با  و 
به  با توجه  این کشور  تولید کرد)OxVent, 2020(. همچنین در 
 15 تأمین  هدف  با  برنامه ای  ونتیالتور،  دستگاه  چشمگیر  کمبود 

ترکیب  به  درنهایت  که  شد  برگزار  دولت  سوی  از  ونتیالتور  هزار 
قابلیت های 20 بنگاه بین المللی در قالب یک کنسرسیوم تولیدی 

با هدف تأمین نیاز مدنظر منجر شد.
همچنین کمبود تجهیزات و وسایل حفاظت شخصی، ازجمله 
بوده است؛  با بحران کرونا  محدودیت های اساسی و مهم مقابله 
کیسه های  از  استفاده  پیشرفته  کشورهای  برخی  در  که  جایی  تا 
و  اسکی  عینک  از  استفاده  و  پزشکی  گان  به عنوانۀ  پالستیکی 
ماسک غواصی به منزلۀ ماسک بهداشتی، تنها روش محافظت از 
کادر درمان بیمارستان ها بوده است. سورش )2020( در گزارشی 
شخصی  محافظت  تجهیزات  کمبود  رفع  برای  را  راه حل هایی 
از  نمونه هایی  و  داده  ارائه  کرونا  همه گیری  درمان  بخش  کارکنان 
تجهیزات هندی ساخته شده براساس اصول نوآوری صرفه جویانه را 
معرفی کرده است. همچنین در سنگاپور با توجه به افزایش مصرف 
تجهیزات محافظتِی شخصِی کارکنان بخش تست عمومی ویروس 
کرونا و کمبود منابع اقتصادی، با ابداع مجموعه ای ماژوالر به عنوان 
ابتالی کارکنان بخش درمان را  بیماری، خطر  انجام تست  کابین 

.)Tan et al., 2020( بسیار کاهش داده اند
به  جهان  سراسر  مردم   ،N95 ماسک های  کمبود  به  توجه  با 
ضدعفونی و استفادۀ مجدد از ماسک های موجود روی آورده اند. 
اما با توجه به تجهیزات به نسبت گران ضدعفونی کردن و اینکه همۀ 
افراد به این فرایند ضدعفونی در مقیاس صنعتی دسترسی ندارند، 
هاروارد  دانشگاه  آموزشی  بیمارستان های  از  یکی  در  دانشمندان 
برای ضدعفونی  کردن  ارزان   امکانات موجود روشی  از  استفاده  با 
بخار  از  محققان  پژوهش،  این  در  کرده اند.  ابداع  ماسک ها 
ماسک های  ضدعفونی کردن  برای  مایکرویو  یک  درون  تولیدشدۀ 
از  تولیدشده  بخار  داد  نشان  تحقیق  نتایج  کردند.  استفاده   N95
آب درون ظروف شیشه ای خانگی درون دستگاه، پس از سه دقیقه 

.)Zulauf et al., 2020( ضدعفونی  کرد 
ً
ماسک آلوده را کامال

ایالت  در  دانشگاهی  و  فورد  خودروسازی  شرکت  همکاری 

گوابرایبیمارانبستریشدهدرمنزل شکل4:ونتیالتورقابلحملشرکتآ
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صورت  محافظ  نمونۀ  تولید  برای  یکدیگر  با  آمریکا  ویسکانسین 
با طراحی ساده و مواد اولیۀ دردسترس، نمونه ای از بازآفرینی مواد 
برای  تولید کارخانه های بزرگ  و قطعات موجود و زیرساخت های 
.)Simonite, 2020( تولید محصوالت ضرورِی نظام درمان است
زیرساخت های  است  داده  نشان  کرونا  بیماری  یک بارۀ  شیوع 
بحرانی،  شرایط  در  کشورها  از  بسیاری  درماِن  و  بهداشت  نظام 
آمادگی ارائۀ خدمات مطلوب را به بیماران ازجمله بیماران کرونایی 
دسترس پذیر کردن  سختی های  و  زمان  و  منابع  کمبود  ندارند. 
امکانات موجود مشکالتی است که رویکرد نوآوری صرفه جویانه 
راه حل رفع آن ها در این بحران کرونایی است. کمبود وسایل نقلیۀ 
شهرهای  در  درمانی  امکانات  توازن  بر هم خوردن  و  اضطراری 
سریع السیر  قطارهای  فرانسه  کشور  است  شده  سبب  گوناگون 
واگن ها  در  تغییراتی  اعمال  و  درمانی  امکانات  افزودن  با  را  خود 
 Chang,( کند  تبدیل  کرونایی  بیماران  انتقال  آمبوالنس های  به 
رفع  به  منظور  پاکستان  و  هندوستان  دولت های  2020(. همچنین 
کمبود تخت های بیمارستانی، برنامه ریزی کرده اند پنج هزار واگن 
قطار را به کابین های قرنطینۀ بیماران مبتال به ویروس کرونا تبدیل 
کنند. وزارت بهداشت انگلستان در اقدامی ابتکاری با استفاده از 
سازه های  همایش،  برگزاری  بزرگ  مرکز  یک  ظرفیت های  ترکیب 
توانست  ارتش  نیروهای  و  مهارت ها  و  نمایشگاهی،  غرفه سازی 
در کمتر از نه روز بیمارستانی 4هزار تختخوابی بسازد. همکاری 
داروسازی  شرکت های  با  کوئینزلند  و  کسفورد  آ دانشگاه های 
با  احتمالی  تولیدی  واکسن های  توزیع  سرعت  افزایش  به منظور 
بنگاه های  تأمین کنندگان  و  توزیع  کانال های  ظرفیت  از  استفاده 
انگلستان، ازجمله روش های نوآورانه ای است که برای حل مشکل 

آماده نبودن شبکه های توزیع واکسن در انگلستان مطرح شده است. 
تحقیق  برای  توزیع شده  محاسباتِی  پروژه  یک  محققان  همچنین 
دربارۀ بیماری ها در دانشگاه استنفورد،1 به طراحی نرم افزاری ساده 
برای استفاده از ظرفیت پردازش کامپیوترهای شخصی یک میلیون 
که  کرده اند،  اقدام  کرونا  ویروس  ساختار  تحلیل  به منظور  کاربر 
 Hern,( شش برابر سریع تر از قوی ترین ابررایانه جهان عمل می کند
کاربری  تغییر  موجود،  امکانات  از  استفاده  دیگر  نمونۀ   .)2020
برخی از داروهاست؛ مثل هیدروکسی کلروکین ـ که پیش از این 
برای درمان ماالریا استفاده می شده ـ اکنون شواهد نشان داده برای 
درمان کرونا مؤثر است و برخی از کشورها از آن استفاده می کنند 
 .)Ministry of Health and Family Welfare, 2020(
هریس و همکاران )2020( اصول حاکم بر نوآوری صرفه جویانه 
در مواجهه با بحران کرونا رابا استفاده از سه رویکرد تبیین کرده اند: 

بازمصرف،2 بازآفرینی،3 بازترکیب4 )شکل 8(.
و  رده  خارج  از  موجود  منابع  یافتن  معنای  به  »بازمصرف« 
فراوان  تغییر  به  نیاز  بدون  جدید  کاربری های  با  آن ها  از  استفاده 
است. »بازآفرینی« به معنای اصالح و تغییر در منبعی باارزش و 
موجود برای استفاده در چیزی غیر از آن هدفی که برای آن طراحی 
و  فرایندها  منابع،  ترکیب کردن  یعنی  »بازترکیب«  و  است،  شده 
در  تجاری  بنگاه های  و  دولت ها  مردمی،  سازمان های  تجربیات 
صنایع متعدد به منظور ارائۀ راه حل های جدید و مقرون به صرفه. در 

1. Folding@home
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شکل7:نتایجضدعفونیکردنماسکهایN95بااستفادهازبخارآبدرونمایکرویو
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مواجهه با ویروسی که سرعت انتشار آن از سرعت برنامه ریزی و 
اجرای فرایندهای توسعۀ محصوالت درمانی و پیشگیری آن بیشتر 
است، الزم است فرایندهای نوآوری در هر سه رویکرد ذکرشده با 
سرعت بیشتری اجرا شود. بنابراین در همۀ نمونه های این تحقیق 
ثابت و دائمی توجه شده  به مثابۀ رویکردی  به عامل سرعت عمل 
نام برده شده  دسته بندی  سه  هر  در  نمونه ها  همۀ  همچنین  است؛ 
جای می گیرند. در ادامه محصوالتی که کشورها براساس رویکرد 
تولید  و  ابداع  کرونا  بحران  با  مقابله  برای  صرفه جویانه  نوآوری 
منشأ  لحاظ  از  نمونه ها  این  همچنین  می شوند.  معرفی  کرده اند 
بخش  و  خصوصی  بخش  دولتی،  بخش  دستۀ  سه  در  نوآوری 
گوناگونی  گروه های  شامل  مردمی  بخش  می گیرد؛  قرار  مردمی 
است که عبارت اند از دانشگاه ها، محققان، کادر درمان، پزشکان 

و کارآفرینان اجتماعی.

نوآوریصرفهجویانه 3.درسآموختههایرویکرد
ازدورانکرونا

زیرساخت های  داد  نشان  دیگری  زمان  هر  از  بیش  کرونا  بحران 
و  ناگهانی  بحران های  برابر  در  حد  چه  تا  کشورها  سالمت  نظام 
طوالنی مدت آسیب پذیرند. پیش بینی شده حتی با پایان یافتن شیوع 
این ویروس، آثار اقتصادی و اجتماعی آن تا چندین سال در جوامع 
گوناگون باقی می ماند و این موضوع مفهوم پساکرونا را به مفهومی 

فازی و پیش بینی ناپذیر بدل می کند.
به علل متعدد، زندگی در دوران کرونا و حتی پساکرونا، به سبب 
محدودیت در منابع و عوامل تولید با دوران قبل از کرونا متفاوت 
خواهد بود و در این میان، عاملی که تأثیر بسیاری دارد چگونگی 
تولید و مصرف محصوالت  الگو های صرفه جویانه در  روش ها و 

پی  در  را  تغییرات  برخی  اقتصادی  رکود  دوران،  این  در  است. 
دارد؛ ازجمله کاهش درآمد خانوار و قدرت خرید، افزایش قیمت 
تمام شدۀ محصوالت، مقرون به صرفه نبودن اجناس و خدمات، که 
سوی  از  است.  صرفه جویانه  نوآوری  اصلی  محرک های  از  یکی 
دیگر، منحل شدن شرکت های کوچک  و متوسط و قطع زنجیره های 
توسعۀ  در  که  کرد  مجبور خواهد  را  آن ها  بزرگ،  بنگاه های  تأمین 
بسیار  که  محصول،  توسعۀ  مرسوم  الگو های  از  خود  محصوالت 
را  سریع تری  روش های  و  کنند  صرف نظر  پرهزینه اند،  و  زمان بر 
فراگیری  به کار گیرند. همچنین  تولید محصوالت  و  برای طراحی 
نیازهای  حذف  و  خانوار  و  بنگاه ها  در  محافظه کارانه  راهبردهای 
غیرضروری از سبد مصرف خانوار در کنار تجربۀ گسترده و واقعی 
سبک زندگی صرفه جویانه در مشتریان، به تغییر الگوهای رفتاری 
بازارها و مشتریان منجر خواهد شد و تمرکز بر کارکردهای پایه ای 
به اندازۀ کافی خوبند،  نیازهای واقعی، که  به  محصوالت و پاسخ 
اولویت خواهد داشت. در ادامه، با استفاده از مطالعات ارائه شده و 
نمونه های موفق نوآوری صرفه جویانه در دنیا، درس آموخته های این 

رویکرد برای دوران کرونا و پساکرونا بیان شده است.

1-3.درسهاییبرایکسبوکارها
بنگاه ها و صاحبان کسب وکار باید الگوی کنونی را تغییر دهند تا نه فقط 
در وضعیت بحران فعلی فعال بمانند، بلکه در دنیای رکود اقتصادی 
برای  اخیر  سال های  تالش های  بگیرند.  رونق  نیز  کرونا  از  پس 
بین المللی کردن فرایندهای تولید و گسترش زنجیره های ارزش جهانی 
موجب شد آثار این بحران در کسب وکارها و اقتصادهای کشورهای 
گوناگون بیشتر حس شود. اگرچه این زنجیره های ارزش جهانی اغلب 
کمک  کسب وکارها  سود  بیشینه سازی  به  عادی  شرایط  در  می توانند 
کنند، اما در چنین شرایط پیش بینی نشده ای، مهم ترین نقطه ضعف و 
عامل شکست بنگاه ها هستند. قطع شدن زنجیره های تأمین بنگاه های 
تولیدی به علل گوناگون، آسیب پذیری و شکنندگی الگوهای موجود 
را به خوبی نمایان کرده است؛ ازجمله محدودیت های حمل ونقل و 

تعطیلی واحدهای کوچک  و متوسط.
درمان  نزدیک روش  آینده ای  در  است  اینکه ممکن  به  توجه  با 
و  و محدودیت ها  نشود  بیماری کشف  این  برای  مؤثری  و  قطعی 
مشکالت این بحران ادامه دار باشد، ضروری است تحولی جدی 
با  گیرد.  صورت  بنگاه ها  مدیریت  سنتی  و  مرسوم  روش های  در 
درنظرگرفتن احتمال اینکه قطع وابستگی به تأمین کنندگان خارجی، 
تمام شدۀ  قیمت  افزایش  درنهایت  و  تولید  هزینه های  افزایش 
محصوالت داخلی را درپی خواهد داشت، الزم است بنگاه ها به 
به کارگیری زیرساخت های  با  تأمین  افزایش تاب آوری زنجیره های 
توجه  دسترس  در  منابع  و  امکانات  از  برخی  بازآفرینی  و  موجود 
ویژه ای داشته باشند. استفاده از یک شبکۀ توزیع شده از واحدهای 
تولیدی و توزیعی کوچک برای دستیابی به تاب آوری و چابکی در 

شکل8:انواعنوآوریصرفهجویانهدرمواجههبابحرانکرونا
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منشأنوآوریمحلنوآورینمونۀنوآوریصرفهجویانهنوع

ف
صر

بازم

بخش خصوصیهندوستانونتیالتور پرتابل بدون نیاز به اکسیژن بیمارستانی

بخش خصوصیایتالیادریچۀ ونتیالتور ساخته شده با چاپگر سه بعدی

بخش دولتیآفریقاتجهیزات ضدعفونی بدون تماس با سنسورهای حرارتی

بخش مردمیفیلیپینمحفظۀ محافظ کادر اتاق جراحی بیماران کرونایی 

بخش مردمیآمریکاضدعفونی کردن ماسک با مایکرویو

بخش دولتیآفریقادستگاه های پخش آب و صابون مکانیکی و اتوماتیک پدالی

ی
بازآفرین

به کارگیری شبکه های توزیع بنگاه های بزرگ برای توزیع مواد 

ضدعفونی کننده
بخش خصوصیآفریقا

بخش خصوصیایتالیاماسک غواصی و عینک اسکی به جای ماسک صورت

بخش مردمیانگلستاناستفاده از دستگاه تنفس اختالالت خواب برای بیماران کرونایی

بخش دولتیهندوستان و آمریکااستفاده از داروی ماالریا برای درمان کرونا

بخش دولتیفرانسهتبدیل قطارهای سریع السیر به آمبوالنس

بخش دولتیهندوستان و پاکستانتبدیل واگن های قطار به اتاق قرنطینه

ب
بازترکی

بخش خصوصیکنیاساخت ونتیالتور به صرفه به همت شرکت های خودروساز

طراحی و ساخت محافظ صورت در همکاری شرکت فورد و  دانشگاه 

ویسکانسین
بخش خصوصیآمریکا

بخش خصوصیهندوستانونتیالتور بدون برق و کنترل از راه دور با استفاده از اینترنت اشیا

بخش مردمیسنگاپورطراحی و ساخت کابین تست کرونای محافظ کادر درمان

بخش مردمیهندوستانتجهیزات تخلیۀ دود جراحی برای اتاق عمل

بخش مردمیسنگاپورترکیب ساکشن و مبدل گرمایی برای تخلیۀ دود جراحی

بخش مردمیآمریکاطراحی و ساخت مبدل به اشتراک گذاری یک ونتیالتور برای چند بیمار

بخش مردمیآمریکاطرح ونتیالتور دانشگاه ام آی تی با استفاده از آمبوبگ های موجود

اَبررایانۀّ مبتنی بر اشتراک گذاری پردازنده های خانگی برای تحلیل ساختار 

ویروس
بخش مردمیآمریکا

)OxVent( کسفورد بخش مردمیانگلستانطراحی و ساخت ونتیالتور ارزان قیمت دانشگاه آ

بخش دولتیانگلستانکنسرسیوم تولید و تأمین 15 هزار ونتیالتور

بخش دولتیانگلستانهمکاری دانشگاه ها برای طراحی شبکۀ توزیع واکسن در انگلستان

بخش دولتیانگلستانبیمارستان 4هزار تختخوابی در مرکز همایش ها

جدول1:فهرستنمونههاینوآوریصرفهجویانهدرمواجههبابحرانکرونادرجهان
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بازار با اتخاذ رویکرد نوآوری صرفه جویانه امکان پذیر خواهد بود. 
کاهش وابستگی به تأمین کنندگان در صورتی امکان پذیر خواهد بود 
فناوری ها و محصوالت ساده تری طراحی و استفاده شوند که  که 

کارکردهای پایه ای را با عملکرد بهینه ترکیب کنند.
به  حساس  مشتریان  با  چشمگیری  به  شکل  جدید  دنیای 
ارزش ها  دنبال  به  که  مشتریانی  یعنی  بود؛  خواهد  روبه رو  قیمت 
بنابراین  کمترند.  پرداخت های  درعین حال  و  بیشتر  کیفیت های  و 
نوآوری  کارکردهای  درنظرگرفتن  با  ـ  گفته شده  موارد  عالوه بر 
صرفه جویانهـ  برای حفظ و ارتقای جایگاه بازار بنگاه های اقتصادی، 
برخی راهبردها در شرایط کرونایی می تواند در دستورکار بنگاه ها قرار 
گیرد؛ ازجمله 1( شناخت نیازهای واقعی و برآورده نشدۀ مشتریان 
به سبب ارتباط مستقیم و مستمر با مصرف کنندۀ دارای محدودیت 
کاهش  هدف  با  نوآوری  مسیر  جهت دهی   )2 مقرون به صرفگی؛ 
قیمت محصول با تمرکز بر نیازهای محوری مشتری؛ 3( استفادۀ 
با  دارایی ها(  داده ها،  )فناوری ها،  موجود  گستردۀ  منابع  از  مجدد 
هدف خلق ارزش بیشتر. تجربۀ مواجهه با دنیای  پیش بینی ناپذیر، 
به  باال  راهبردهای  در  تجدیدنظر  به سوی  را  اقتصادی  بنگاه های 
نوآوری  فرایندهای  و  توسعه،  و  تحقیق   پرهزینۀ  طرح های  پایین، 
 .)Clendaniel, 2020( ساختاریافته و نظام مند سوق داده است
و  صرفه جویانه  رویکردهای  به کارگیری  شرایط،  این  در  همچنین 
انعطاف پذیر نوآوری ضرورتی انکارناپذیر است. درنهایت احتمال 
آینده، که محدودیت در منابع مهم ترین ویژگی آن  دارد در دنیای 
خواهد بود، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مجبور باشند در یک 
دورۀ گذار از مزیت های مبتنی بر انواع منابع به  مزیت های براساس 

نوآوری صرفه جویانه روی بیاورند.

2-3.درسهاییبرایسیاستگذاران
و  آسیب ها  عالوه بر  تاریخ،  طول  در  روی داده  بحران های  همۀ 
زیان هایی که به کشورها و مردمانشان وارد کرده اند درس های بزرگ 
و فرصت هایی برای اصالح و تغییر اساسی نیز در خود داشته  اند. با 
توجه به محدودیت های گسترده ای که شیوع ویروس کرونا برای همۀ 
اقشار جوامع به وجود آورده، نه فقط جوامع محروم و کم بضاعت، 
بلکه دولت های همۀ کشورها با کمبود منابع در حوزه های گوناگون 
مواجه اند. تجربۀ سیاست گذاری در شرایط محدودیت منابع برای 
برخی از کشورها تجربۀ جدیدی است که در بطن خود درس های 
بسیاری برای تجدیدنظر در الگو های سیاست گذاری دارد. همچنین 
بحران کرونا موجب شده است به اقشار به حاشیه رانده شده و محروم 
الگوهای  را مشمول  گروه  این  و سیاست گذاران  توجه شود  بیشتر 
هزینه های  افزایش  روند  به ویژه  دهند.  قرار  خود  سیاست گذاری 
این  این سبب است که  به  بهداشت و درمان در صنعت سالمت 
صنعت در جوامع توسعه یافته،با استفاده از الگو های مرسوم نوآوری 
به پزشکان کمک  کند تا مشکالت پیچیده تر را حل کنند و ازاین رو 

اصلی  معیار  و  و خدمات مالک  مقرون به صرفه بودن محصوالت 
.)Ramdorai and Herstatt, 2015( آن ها نباشد

کیفیت  استانداردهای  مقررات  و  رژیم ها  شرایطی،  چنین  در 
موجود باید به گونه ای تغییر کنند که بدون اینکه عملکرد حداقلی 
نوآوری های  اجرای  برای  گیرد، مسیر  قرار  محصوالت تحت تأثیر 
صرفه جویانه هموار شود. تجربۀ سیاست گذاری در دوران کرونا و 
صرف نظرکردن از بسیاری از استانداردها نشان داده که ضروری است 
مفهوم جدیدی از استاندارد و کیفیت برای سیاست گذاران تعریف 
شود. به نظر می رسد استانداردهای مرسوم کیفیت در بسترهایی که 
محدودیت دارند بیش از آنکه موجب تحریک نوآوری و ساخت 
محصوالت جدید شوند، موجب محرومیت افراد از دستاوردهای 
نوآوری و فناوری شده اند. در شرایط جدید ناشی از بحران کرونا، 
اصول  درنظر گرفتن  با  و  هر جامعه  متفاوت  بافت های  به  توجه  با 
نوآوری صرفه جویانه ضروری است استانداردگذاری به عنوان یکی 
از روش های مرسوم تحریک نوآوری، به شکلی بازنگری گردد که 
به طراحی و ساخت محصوالتی جدید برای پاسخ دادن به نیازهای 
همچنین  شود.  منجر  جامعه  محروم  طبقۀ  مغفول ماندۀ  پایه ای 
استانداردگذاری های  از  استفاده  با  دولت  هوشمندانۀ  ریل گذاری 
دقیق، با هدف تبدیل محدودیت های موجود به ظرفیتی برای رشد 
و توسعۀ نوآوری ازجمله درس آموخته های ارزش آفرین این بحران 

برای سیاست گذاران خواهد بود.
استفاده  و  روستایی  و  محلی  کارآفرینان  نوآوری های  از  حمایت 
نوآوری  تولید  محصوالتی براساس  برای  آنان  از ظرفیت های موجود 
با  باید  سیاست گذاران  که  است  اقداماتی  ازجمله  صرفه جویانه 
نیازهای  با  مطابق  ارزان قیمت  محصوالت  توسعۀ  تقویت  هدف 
در  سیاست گذاری  اساسی  الزامات  از  یکی  دهند.  انجام  ضروری 
است  فرصت هایی  فراهم کردن  کرونا،  ویروس  خاص  بحران  دوران 
به اشتراک گذاری نوآوری های محلی، موردی و صرفه جویانه و  برای 
همچنین به اشتراک گذاری تجربیات موفق و فراهم کردن فرصت های 
همکاری فراگیر که نمونه های متعددی از آن در برخی از کشورهای 
جهان دیده شده است. در بسیاری از نمونه های ذکرشده در جدول 1، 
دولت ها یا کارآفرینان طرح ها و نقشه های محصوالت توسعه داده شده 
دولت ها  یا  کرده اند  منتشر  عمومی  صورت  به  متن باز  به صورت  را 
نوآوری های  موفق  نمونه های  و  دیدگاه ها  به اشتراک گذاری  برای 
صرفه جویانه فرصت هایی فراهم کرده اند. برای نمونه، در هندوستان 
هدف  با  نوآوری  چالش  برگزاری  در  ماریکو  نوآوری  بنیاد  تجربۀ 
شناسایی و حمایت از ابتکارهای نوآوری صرفه جویانه، به منظور حل 
مشکالت ساخت ونتیالتوری با کارکردی مناسب و درست و همچنین 
ارزان قیمت، نتایج درخور توجهی را برای دستیابی به طرحی ایدئال در 

.)Marico Innovation Foundation, 2020( پی داشته است
نوآوری های  برخی  بر  نظارت  دشواری های  درنهایت 
صرفه جویانه، که در شرایط بحران به سرعت فراگیر می شوند و ممکن 
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را  باشند، سیاست گذاران  نداشته  را هم  است حداقل های کیفیت 
در موقعیتی قرار داده که ناگزیر شوند در الگوهای مرسوم نظارت، 
حداقل های  تعریف  همچنین  و  مقررات گذاری  و  بازار  کنترل 

پذیرفته شده در شرایط گوناگون تجدید نظر کنند.

نتیجهگیری

پیش از بحران کرونا، بسیاری از بنگاه های بزرگ و چندملیتی جهان 
رویکرد نوآوری صرفه جویانه را به مثابۀ یکی از راهبردهای اصلی 
می دانستند.  درحال توسعه  کشورهای  نوظهور  بازارهای  به  ورود 
در  که  گسترده ای  محدودیت های  به  توجه  با  کنونی،  شرایط  در 
دیگر  صرفه جویانه  نوآوری  آمده،  به وجود  توسعه یافته  کشورهای 
فقط منحصر به  کشورهای درحال  توسعه و بازارهای نوظهور نیست، 
بلکه جهان شمول و فراگیر شده است و قابلیت این را دارد که برای هر 
اقتصادی به مثابۀ راهبردی محوری باشد. تجربۀ کشورهای درحال  
از  یکی  نوآوری صرفه جویانه شاید  رویکرد  از  استفاده  در  توسعه 
به نسبت  بیماری  این  با  مقابله  در  آن ها  بهتر  عملکرد  علت های 
کشورهای توسعه یافته باشد. در بحران کرونا دیدیم همۀ مردم دنیا 
این توانایی را دارند که به سرعت با شرایط سازگار شوند و یاد بگیرند 
که زندگی خود را با محدودیت های به وجودآمده تطبیق دهند. این 
بحران سبب کاهش خرید و فروش بازار محصوالت لوکس شد، 
افزایش یافت.  اقتصادی  اما در مقابل، خرید محصوالت باصرفۀ 
در  جهان  مردم  اغلب  که  صرفه جویانه،  زندگی  سبک  فراگیری 
ماه های اخیر آن را تجربه کرده اند و رکود اقتصادی و کاهش قدرت 
خرید مشتریان، موجب شده است در ادبیات نوآوری بیش ازپیش 
حاضر،  درحال  شود.  توجه  صرفه جویانه  نوآوری  اصطالح  به 
»فاصله گذاری اجتماعی« به اصطالحی فراگیر تبدیل شده است. 
توجه ویژه به نیازهای کشورهای با درآمد پایین و متوسط در مباحث 
علمی نوآوری، از این برداشت که »فاصله گذاری اجتماعی« یعنی 
می کند  پیشگیری  فقیر  و  ثروتمند  کشورهای  میان  فاصله  ایجاد 

.)Agrawal and Sharma, 2020(
نوآوری  رویکرد  حوزه  مطالعه  می دهیم  پیشنهاد  پایان  در 
ادامه  ایران  کشور  در  کرونا  بحران  مدیریت  در  صرفه جویانه 
در  ذکرشده  نمونه های  از  بسیاری  است  گفتنی  همچنین  یابد. 
و  ابتکارها  می توان  نیز  و  است  شده  استفاده  ایران  در  مقاله  این 
کرونا  با  مقابله  به منظور  که  را،  ایران  منحصربه فرد  تولیدهای 
شایستۀ  شده اند،  تولید  صرفه جویانه  نوآوری  کاربردهای  براساس 
توسعه  درحال   کشوری  جایگاه  در  ایران  دانست.  جهانی شدن 
در همۀ  کرونا  بحران  به سبب  که  داشتن محدودیت هایی  عالوه بر 
ازجمله  خاصی  محدودیت های  با  دارد،  وجود  درگیر  کشورهای 
بازنگری  به  کشورها  سایر  از  بیش  ازاین رو،  روبه روست.  تحریم 
در الگوهای مرسوم نوآوری و همچنین توجه به توسعه و گسترش 
نوآوری صرفه جویانه نیاز دارد. نوآوری صرفه جویانه به مثابۀ ابزاری 

برای مقابله با نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و همچنین به منزلۀ 
ابزار ارائۀ خدمات به اقشار محروم جامعه، این قابلیت را دارد که با 
ترکیب شدن با ارزش های بومی جامعۀ ایرانی به الگوی ارتقایافته تر 

تبدیل شود.
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Investigating the Capacities and Applications of the Frugal 
Innovation Approach in the COVID-19 Crisis and Its Implications for 

the Post-COVID-19 Era

Alireza Naimi1

Alireza Moini2

Abstract
In recent years, a new stream of innovation studies has emerged due to the disparities generated 
by economic development that focus on developing innovative products for the constrained 
market. This stream of studies comes in some way under the subject of Inclusive Innovation and 
various headings such as «BOP Innovation» or «Resource-Constrained Innovation.» The «Frugal 
Innovation» model has the most significant volume of studies among the different innovation 
models under the above subject. Focusing on specific customer needs and the product›s core 
functionality and eliminating unnecessary product features, we seek to use innovative methods 
with the least resources (materials, energy, human resources, financial resources, etc.) to design and 
manufacture goods with acceptable performance and in line with the needs of our markets. Because 
of healthcare›s specific characteristics, most frugal innovation case studies in the literature related to 
this area. In the context of the COVID-19 pandemic, the frugal innovation approach has been seen 
in many countries as a problem-solving and crisis-management capability. This is due to the need 
to provide fast, inexpensive, and scalable solutions that can be learned. Based on the documentary 
study method, while exploring the theoretical foundations of the frugal innovation approach in the 
Iran innovation studies for the first time, this article aims to examine the capacities of this approach 
to tackle the epidemic crisis and to provide evidence of successful product samples from different 
countries, and then to draw lessons learned from these studies Based on the lessons learned from 
the Corona era, this paper introduces frugal innovation approach as a new perspective for Iranian 
entrepreneurs and businesses in the post-Corona era, during which limited resources firms develop 
innovative products for customers in emerging markets.

Keywords: Frugal Innovation, COVID 19 Pandemic, BOP Innovations, Resource-Constrained 
Innovation
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