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 چکيده

ا به پیامدهای طرح های نوین و تبدیل آ نه ده پردازی، ارائهز در گرو ایبقای سازمان های امرو          

، به سازمانی می باشد که ارزنده ترین سرمایه از مشخصات منابع انسانی خلق ایده واندیشهمشهود است. 

، و متعاقبا نوآوری از آنجا که امروزه خالقیت ت های منابع محور محسوب می شوند.ویژه در شرک

تبع آن مجموعه سازمان، قابلیت   به لذا تمامی نیروهای انسانی ومهارتی عام در نظر گرفته می شود؛ 

م د. با توجه به دو مقوله اهمیت نوآوری سازمانی و امکان اجرایی شدن آن به صورت عاننوآورشدن را دار

نشان دهد، امری با نگرشی سیستمی در هر شرکتی، وجود یک نقشه راه که مسیر دستیابی به نوآوری را 

پردازد؛ اولین و مهم ترین گام ، بازنگری و اصالح ضروری است. مقاله حاضر به ترسیم این نقشه می 

از منظر فرهنگ، ساختار منابع نامشهود و ساختار اطالعاتی است. و سپس درک  زیرساخت های نوآوری

به همراهی مدیران در نقش مربی می باشد. همچنین برای مشهود  کارکنان،و آفرینش فرصت ها توسط 

ارتباطی بین نقشه راه نوآوری و کارت ارزیابی متوازن برقرار  نمودن نوآوری در قالب ارزش سازمانی،

 شده است. 

 

 مقدمه

مناسب فنی و مدیریتی  ابزارهایروش ها و ماندن در عرصه کسب و کار، مستلزم تجهیز سازمان با           

 ایجاد تمایز و، نه پایین در تولید یا ارائه خدمتنیاست. شاید در گذشته  اکتفا به کیفیت برتر و هزیدروز 

مزیت رقابتی شمرده می شد و فرآیندهایی چون نوآوری و تحقیق و توسعه فراتر از نیاز  افزایش سهم بازار

یچیدگی و عدم اطمینان از پ تغییرات پرشتاب،ر که مشتری محسوب می شد، لیکن در حال حاض

طرح خدمت و پروژه بازار و مشتری و مشخصات محیط کسب و کار است، عالوه بر موارد قبل، خلق 

 ی نمای بروندر یک سازمان خالق، از برخوردار شده است؛ به طوری که از اهمیت ویژه ای های نوین،

پیش کسوتی آن نسبت به سایر سازمان ها دیده می شود و از نمای درونی، چابکی آن مشاهده می شود. 

واین باور زمانی . ]1[تر کردن کیک بودبه جای گرفتن سهم بیشتر از کیک باید به دنبال بزرگبه بیان دیگر 

ی، خالقیت است که از دیدگاه سرمنشاء نوآورلیکن بارور می شود که بخواهیم سازمانی نوآور باشیم. 

سازمانی به ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقای کمیت یا کیفیت فعالیت های سازمان تعبیر می 

ز شویم. اما ایده پرداسازمانی ازمانی داشته باشیم، الزم است که بنابراین اگر بخواهیم نوآوری س .]2[شود



ودر  امروزه صاحب نظران معتقدند که حالقیت مهارتی عام است چه کسانی قادر به ایده پردازی هستند؟ 

در برخی افراد مشاهده نمی شود دلیل بر عدم وجود مذکور بین تمام افراد وجود دارد.اینکه گاهی ویژگی 

لکه به آن علت است که خالقیت آنان فرصت مناسب برای بروز پیدا نکرده و به سکون آن نیست ب

برای یک شرکت به ویژه شرکت هایی مانند مهندسین مشاور که منابع محور هستند، . ]2[گراییده است

مدیریتی قابلیت ایده پردازی کارکنانشان نعمتی تلقی می شود که مناسب است با اعمال شیوه های 

آماده نمودن شرایط برای ایجاد انگیزه و جسارت در نیروی انسانی به ویژه  به مرحله ظهور درآید. کارآمد

در سطح شرکت، زمینه ایده  جوان و همچنین انتقال دانش صریح و ضمنی مدیران و کارکنان با سابقه

یک نقشه  برای مشخص کردن مسیر دستیابی به نوآوری سازمانی، نیاز بهپردازی را مساعد می کند. 

به راهنماست به طوری که ضمن نگرش سیستمی به کل سازمان، قابلیت توصیف و سنجش نوآوری را 

از این رو در ادامه به معرفی نقشه . نیز داشته باشدجهت فراهم آوردن رضایت مشتریان و سهامداران 

 .پرداخته می شود و تشریح آن الف شماره مطابق شکل نوآوری

 

 نوآوری توسط سازمان های یرساختبازنگری و اصالح ز  -1

اولین و مهم ترین گام در نقشه نوآوری، بررسی زیرساخت های مرتبط با نوآوری یعنی فرهنگ           

 طالعاتی است. انسانی و ساختار ا سرمایه، ساختار یسازمان

 فرهنگ سازمانی -1-1

وحیه افراد، میزان خالقیّت و گیری و حل مسئله، انگیزش، رضایت و رفرهنگ بر فرآیند تصمیم          

توان پیدا نوآوری تأثیر دارد و در یک کالم، در مدیریت چیزی مستقل و آزاد از نقش فرهنگ نمی

فرهنگ سازمانی، می توان مولفه های کلیدی و موثر  در ارتباط  ویرایشبرای سرعت بخشیدن به  .]3[کرد

ارزش سه گری آنان را اولویت گذاری نمود. مشخص و بازنبا حرکت سازمان به سوی ایده پردازی  را 

عبارتند از: ارزش زمان، از تاثیر بیشتری برخوردار است که  ر ارتباط فرهنگ سازمانی با نوآورید عمده

ارزش پی گیری و ارزش تغییر و تحول. الزم است سازمان، ساز و کارهای مناسبی برای اطالع رسانی به 

 رک افراد از اهمیت این موارد شود.کارکنان ایجاد نماید که منتج به د
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 : ارزش زمان -1-1-1

از سوی مدیران و  "کارهایم عقب است"، "خیلی گرفتارم"، "وقت ندارم"غالبا جمالتی چون           

می رسد، این در حالی است که به طور میانگین ساعت کار مفید بسیار پایین  یک شرکت به گوشپرسنل 

وامل زیادی ضی موارد این جمالت کامال صحیح و بعضا بهانه هستند. ععالبته در بتخمین زده شده است. 

شردگی کارها در برخی ف باعث ایجاد این شرایط می شوند مثال عدم توزیع مناسب کار بین کارکنان،

و... اما آنچه می تواند به عنوان یک باور مهم برای رفع ، عدم شایسته ساالری در استخدام مانی مقاطع ز

چنین مواردی تلقی شود، این است که اوال اتالف وقت، امری مردود و حتی گناه محسوب می شود و در 

سازمان باید د نماید. زمان می تواند وقت کافی برای انجام تمامی کارها ایجا مدیریتاعتقاد به اینکه ثانی 

در کارکنان ایجاد کند که: هر یک از افراد مدت ثابتی از عمر روزانه خود را صرف حضور این باور را 

در شرکت می کنند، حال اگر به این مدت  به چشم فرصتی نگاه شود که در اختیار است، دو انتخاب 

ف است، که به این منظور الزم است وجود دارد. یک انتخاب، مفید بودن و لذت بردن از انجام وظای

و به قول معروف آهسته و پیوسته پیش رفت تا آرامش تالش شود، کارهای درست  به درستی انجام شود 

ذهن و رضایت خاطر خود و مشتریات درون سازمانی و برون سازمانی مهیا شود. انتخاب دوم، سپردن 

و درجا زدن و تشویش به هنگام تحویل کار خویش به دست سارقان زمان است که نتیجه ای جز گناه 

درصد افراد در هر جامعه آماری قادر به انجام کارها بدون نظارت 2ندارد. با توجه به این موضوع که تنها 

دیگران هستند و مهم ترین علت آن عدم آگاهی و تنبلی اجتماعی می باشد، لذا بسیار مهم است که 

زمان  مند بودنمناسب از زمان را  با نهادینه کردن باور ارزش برداری سازمان ، فرهنگ غلط عدم بهره

اعتقاد مهم دیگری که الزم است، سازمان در کارکنان ایجاد کند، ارزشمندی مدیریت جایگزین کند. 

در مورد مدیریت  مجموعه کتاب های برایان تریسی(مانند )زمان در انجام امور است. کتاب های زیادی

ده اند که می شود آنها را به کارکنان معرفی کرد یا مطالب کاربردی آنها را زمان تالیف و ترجمه ش

آموزش داد و سپس برای حصول اطمینان از یادگیری، اقدام به برگزاری آزمون کرد. اما برای مختصر 

قانون پارتو و ماتریس ضرورت و فوریت کردن این قسمت می توان چند نکته کلیدی مدیریت زمان یعنی 

وقت کافی برای "یادآوری شود که  "وقت نداریم". و همیشه این نکته در پاسخ به جملهکرد را مطرح

 "مهم وجود داردانجام کارهای 

 ارزش پی گيری فرصت ها: -1-1-2



کوتاه و ساده، معنای عمیق و زیبایی  این جمله.]4[نوآوری میوه پی گیری سازمند فرصت هاست          

یری را نشان می دهد. خیلی از افراد توانمند وجود دارند که اهمیت و ارزش پی گ دارد و به خوبی

ن را آه هر دلیلی مبادرت به آغاز ایده پردازی  می کنند و خیلی خوب شروع می کنند، اما بعد از مدتی ب

بنابراین الزم است این هنجار ه و طالیی را از دست می دهند. ژادامه نمی دهند و در واقع یک فرصت وی

آنچه  وجود آید که پی گیری، ادامه دادن، رها نکردن و سرد نشدن، جایگاه واالیی دارد. در سازمان به

برای نهادینه کردن این ارزش، ضرورت دارد؛ یادآوری کردن، است. یادآوری می تواند در انواع جلسات 

 یا به شکل های مختلف مانند شعار، پیام کوتاه و...انجام شود. 

  و تحول: ارزش تغيير -1-1-3

عادت های کهنه و فرسوده به دور ریخته می شوند، و به جای آن ها  و در فرآیند تغییر، باورها          

 جدید، باورهای نو، تکنولوژی تازه، ارزش های نوین و نظام های جدید شکل اندیشه های

ذشته عاید اگر امروز پروژه ها و فرایندها به شکل دیروز اجرا و اداره شوند، همان نتایج گ.]5[ می گیرند

تا زمانی که  پذیرش و اعتقاد به مثبت بودن تغییر و تحول در سازمانی به وجود نیاید، همواره خواهند شد. 

در برابر نوآوری که ریشه در تغییر دارد، مقاومت به وجود خواهد آمد و به عبارتی نوآوری در نطفه خفه 

ذیر می باشد. اما در بعضی موارد کارکنان خواهد شد. ارزشمند نمودن تغییر به خواست مدیران امکان پ

با تنگ نظری مدیران بالفصل خود مواجهه می شوند و جسارت نوآوری را از دست می دهند یا جسارت 

نوآوری خود را به سازمان دیگری می برند و نتیجه آن از دست دادن نیروهای باهوش  است. بهترین راه 

 ست. نگاه مثبت به تحول، آموزش مدیران ابرای 

 ساختار سرمایه انسانی -1-2

سرمایه گذاری بر روی این منبع، پیش نیاز نیروی انسانی، سرآغاز اندیشه و خلق ایده است. بنابراین           

به جز جبران خدمت است. سیر سازمان در دنیای نوآوری است. سرمایه گذاری منابع انسانی، چیزی 

، اگر به شیوه درست اعمال شود، گوی وزین انسانیگذاری به مفهوم ارزشمند نمودن منابع سرمایه 

اهداف سازمان را در راستای تفکر راهبردی آن به سادگی حرکت می دهد. موثرترین مولفه های سرمایه 

 گذاری برای تحریک نوآوری، انگیزش و ارائه آموزش های مرتبط با پیاده سازی نوآوری است.  

 



 ایجاد انگيزه  -1-2-1

خالقیت دارند، جهت دهی نیاز به انگیزه و عالقه دارد. از آنجا که تمامی افراد قابلیت ایده پردازی           

نقش کلیدی  رهبران در تشویق به نوآوریآنان به سمت ظهور پتانسیل ایده پردازی مستلزم تشویق است.

دلهاست و این نفوذ کار چراکه مهم ترین مشخصه رهبری، نفوذ بر .]6[سانی نیستدارند و این نقش آ

اگر مدیران سازمان اقدامی در راستای افزایش انگیزش کارکنان برای نوآوری انجام ندهند،  آسانی نیست.

یف محوله نمی کنند و حتی در مورد تغییر فکر نمی کنند.و افراد ظاافراد نیز اقدامی جز حداکثر انجام و

یکی از راه های ساده برای  خود را از دست می دهند.خودجوش و عالقه مند نیز در چنین فضایی، انگیزه 

 شروع، ایجاد نظام پیشنهادات است.

 ارتقاء آگاهی و آموزش  -1-2-2

آشنایی با بسیاری از روش ها و تکنیک های فنی و مدیریتی، ذهن را برای نوآوری آماده می کند.           

  .]1TRIZ....،]7از این روش ها عبارتند از: طوفان ذهنی، مهندسی ارزش، برخی

 ساختار اطالعاتی  -1-3

دو دسترسی به داده ها، اطالعات و دانش سازمانی، مسیر خالقیت و نوآوری را هموارمی کنند.           

 عبارتند از: ،ارنددر نوآوری نقش مهمی د که مولفه موثر از ساختار اطالعات یک سازمان

 بانك های اطالعاتی و دانش سازمانی -1-3-1

در دوره حیات هر شرکت، مجموعه ای از داده ها و اطالعات و دانش تولید می شود که نظم           

بخشیدن به آنها با استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات و روش های مدیریت دانش، منبع مناسبی را برای 

دسترسی به این منبع، به نوآوری سرعت می بخشد. خیلی وآوری به وجود می آورد. استفاده در فرآیند ن

اوقات برای طی مسیر نوآوری به شاخص هایی نیاز است که به دلیل پراکندگی، ثبت نشدن و نظم نیافتن، 

ث کاربردی نیستند و منجر به تاخیر یا تحمین های احتمالی می شوند. همچنین نداشتن دانش سازمانی، باع

 تکرار تجربه ها و در نتیجه از دست دادن زمان می شود.

                                                           

 یک متدولوژی قدرتمند برای حل مسائل خالقیت 1 

 

http://www.mindtools.com/pages/article/newCT_92.htmبرخ


 اطالع رسانی مناسب برنامه ها، راهبردها و سياست های سازمان در داخل سازمان -1-3-2

تصمیمات راهبردی شرکت در هر قالبی که باشد؛ مثال تحت چارچوب مدل های برنامه ریزی            

ط مدیران ارشد مشخص می شود. اگر این تصمیمات یا راهبردی، تفکر راهبردی و یا صرفا جلسات، توس

قسمت هایی از آن که قابلیت انتشار را دارند، به کارکنان اطالع رسانی شود، کمک شایانی خواهد شد به 

رای شرکت، توسط افراد درک شوند. اکثر شرکت هایی که برنامه ریزی اینکه زمینه های مهم نوآوری ب

نبوده اند؛ یکی ازواضح ترین دالیل این است که کارکنان اجرایی حتی  راهبردی دارند، در اجرا موفق

ماموریت سازمان خود را به عنوان اولین قدم انجام شده در تدوین برنامه راهبردی نمی شناسند. اگر همه 

بدانند که اهداف عمده سازمان چیست و قصد دارند در زندگی سازمان خود به کجا سفرکنند، همسویی 

ست های راهبردی به سطوح ابنابراین انتشار اهداف و سیبه وجود می آید.  ینرژیر نتیجه ساهداف و د

 ا روشن می کند. راجرایی، زمینه ها و مسیر نوآوری 

 

 )با همراهی مدیر در نقش مربی(درك و شکار فرصت ها توسط كاركنان  -2

ت زیر ساخت های نوآوری پس از فراهم آوردن فضای مناسب برای نوآوری، چنانچه در قسم          

در سازمان ایجاد می شود که کارکنان توجه پیوسته به فرصت های بالقوه و بالفعل انتظار  این گفته شد،

شرکت های پیش تاز جهان نیز این طور فکر کرده اند  داشته باشند و بتوانند آینده ای متفاوت خلق کنند.

کتاب ها و مقاالت زیادی  .]8[نین تلقی کرده اندو مهم ترین قانون خالقیت و نوآوری را شکستن قوا

اجرا می ه طریق نموده اند که به طور کلی شامل طرح و برنامه و پیرامون مراحل نوآوری بحث و ارائ

قطعا همراهی مدیران در این قسمت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یک مدیر شایسته، عالوه بر  باشند.

 کارمندان خود ایفا کند.  نقش یک مربی را برایاست که تصمیم گیری های مناسب، الزم 

 برنامه ریزی طراحی و   -2-1

فهم یک فرصت و خطور نحوه استفاده از آن در ذهن، یک ایده تلقی می شود که می تواند به           

شکل یک پروژه درون سازمانی یا حتی برون سپاری، طرح، امکان سنجی و برای جامه عمل پوشیدن 

ایده ذهنی توسط فرد به مدیر بالفصل یا جلسه مرتبط منتقل و پیشنهاد می شود و مورد یزی شود. برنامه ر

تصمیم گیری واقع می شود. در صورت تصویب طرح، تخصیص زمان و بودجه برای اجرا صورت می 



گیرد و در واقع در این مرحله، یک پروژه تعریف می شود که الزم است تمامی مراحل برنامه ریزی 

بندی، تخصیص  وژه در مورد آن انجام شود. این مراحل شامل تعریف هدف، محدوده، منشور، زمانپر

گاها ایده تولید شده می تواند می باشد. منابع و بودجه بندی، تعیین ریسک ها وتعیین شیوه کنترل پروژه 

شتریان سازمان خالق پروژه ای باشد که الزم است تصویب آن در خارج سازمان و توسط کارفرمایان و م

بنابراین تبدیل تصویر ذهنی به مربوطه انجام شود که برای شرکت، نوعی بازاریابی نیز محسوب می شود. 

 پروژه، مرحله طرح و برنامه نوآوری نامیده می شود.
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به تکنیک های مدیریت پس از تبدیل ایده به پروژه، گام های اجرای پروژه مطابق برنامه و با توجه           

های مدیریت پروژه اردپروژه، انجام می شود. بسته به اهمیت و اندازه پروژه می توان از استاند

وقایع به منظور تجربیات پروژه ، مهندسی ارزش به منظور افزایش کیفیت و کاهش  ، ثبتpmbokمانند

میت و ابعاد پروژه، مرحله پایان پروژه اما نکته مهم این قسمت جدای از میزان اه هزینه ها و...بهره جست.

است. در این مرحله انجام دو فعالیت عمده، تاثیر خوبی بر بحث نوآوری دارند که عبارتند از: تشویق ویژه 

 فرد یا مجموعه موثر در نوآوری و افزودن دانش سازمانی با توجه به نوآوری سازمانی.

 

  ارزیابی و مشهود نمودن نوآوری -3

اکثر موارد پس از اجرای نوآوری، ارزیابی و سنجش آن صورت نمی گیرد و در صورتی که به در           

ارزش دشوار به نظر رسیدن ارزیابی  ،آن پرداخته شود، صرفا هزینه ایجاد آنها بررسی می شود. علت اصلی

ط نوآوری به عنوان یک دارایی نامشهود است. اما انچه در ارزیابی ارزش کسب شده سازمان توس

نوآوری انجام شده مهم است، میزان هماهنگی نوآوری با راهبرد شرکت می باشد. از این رو الزم است 

و متوازن  امکان پذیر است.  کارت امتیازیراهبردهای سازمان به عمل ترجمه شود و این امر با استفاده از 

سهامداران ایجاد می شود،  ارزش یا ارزش هایی که از انجام فرآیند نوآوری برای ارائه به مشتریان و

 نوآوری را مشهود می کنند.
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کسب و کارها با وجود یا تعریف مشتریان شکل می گیرد و ارائه تمامی خدمات برای رضایت و          

 فراتر از آن وفاداری آنان انجام می شود. به زبان ریاضی باید گفت که رضایت مشتری شرط الزم است

ابزارهای نیرومندی برای تعیین نیازهای . ]9[ولی به هیچ وجه برای یک بنگاه اقتصادی شرط کافی نیست

نوآوری در محصول و خدمت می تواند پنجره جدیدی به روی مشتریان مشتریان به وجود آمده اند، لیکن 

، مالحظات مالحظات زیست محیطیباز کند که شامل مواردی چون کیفیت برتر، هزینه پایین تر، 

فرآیندهای نوآوری با ارائه سه بخش عمده برای مشتریان ارزش آفرینی می کنند که  اجتماعی  و... باشد.

عبارتند از: ارائه کارکرد بهتر محصول/خدمت به مشتری، پیشگام بودن در بازار با محصول/خدمت جدید 

  .]11[ و گسترش محصوالت/خدمات به بخش های جدید.

 ه سهامدارانبه ارزش قابل ارای  -3-2

جلسات مجمع شرکت ها که با حضور سهامداران به عنوان مدعو برگزار می شود، گواه این           

موضوع است که تمامی بررسی ها و ارزیابی ها به شکل توصیف مالی، دارای ارزش است. در خصوص 

فرآیند دارند و تکیه آنان بر  فرآیند نوآوری ها، سهامداران نیاز به دریافت اطالعات چکیده ای  از تشریح

مشهود نمودن نتایج حادث شده )برای نوآوری های انجام شده( و نتایج مورد انتظار )برای نوآوری های 

به صورت اعداد و ارقام مالی هستند. از این رو تعیین ارزش نوآوری برای سهامدار، حائز  تکمیل نشده(

ئه چهار بخش عمده برای سهامداران ارزش آفرینی می فرآیندهای نوآوری با ارااهمیت شمرده می شود.

کنند که عبارتند از: بازگشت سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه، رشد درآمد حاصل از مشتریان فعلی، 

  .]11[رشد درآمد حاصل از مشتریان جدید و مدیریت هزینه ها در چرخه عمر

 

 نتيجه گيری

وم اثربخش سازمان در عرصه کسب و کار، از یک سو و ضرورت نوآوری سازمانی برای تدا          

موید ترسیم نقشه راه نوآوری برای سازمان ها قابلیت ظهور ایده پردازی تمامی کارکنان از سوی دیگر، 

نقشه راه ارائه شده در مقاله حاضر، به صورت کلی و قابل استفاده در تمامی سازمان ها می باشد.  هستند.

زهای کلیدی نوآوری، مراحل عمده فرآیند نوآوری و در انتها روش سنجش و در این نقشه، پیش نیا

اولین قدم تبدیل ارزش نوآوری به پیامدهای مشهود جهت رضایت مشتریان و سهامداران، مشخص است. 

در این راه، بررسی زیر ساخت های موثردر ایجاد نوآوری و اصالح آنها در جهت فراهم آوردن فضای 



زی می باشد. سپس  شکار فرصت ها و ارائه طرح های نوین در قالب پروژه های مصوب مناسب ایده پردا

و اجرای فرآیند نوآوری است. مرحله پایانی، ارائه نوآوری در قالب ارزش های مشهود به مشتریان و 

 سهامداران سازمان می باشد. 
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