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 چکيده
های خاص خود مدیریت نوآوری همچون جعبه سیاهی با فرآیندهای پیچیده است که ابزارها و تکنیک

رد افراد، تفکر و عملک»کند. در این راستا سه شاخصه را برای رسیدن به تعالی و پیشرفت طلب می

ی از گیرری نیاز است. این مقاله با بهرهبرای دستیابی به زوایای پنهان جعبه سیاه نوآو« منضبط

انه های دهگای و اسناد اتحادیه اروپا، در ابتدای امر به تحلیل و توصیف تکنیکمطالعات کتابخانه

ها و ای از ابزارها، تکنیکمجموعه»های مدیریت نوآوری را مدیریت نوآوری پرداخته و تکنیک

های تا با شرایط گوناگون هماهنگ شده و چالشکنند ها کمک میهایی که به شرکتشناسیروش

کند. در ادامه برای دستیابی به اهداف تعریف می« مند مرتفع سازندای نظاممرتبط با بازار را با شیوه

مؤلفه را  51نامه و تحلیل فازی تعداد های مدیریت نوآوری با استفاده از پرسشبه کارگیری تکنیک

ل به دارد که بیشترین دلیها پرداخته مشخص نموده و بیان میتکنیککه به بیان اهداف به کارگیری 

است. در پایان هم بر این نکته « افزایش انعطاف پذیری و کارایی»کارگیری ابزارهای مدیریت نوآوری 

تأکید دارد که یک مدیر، زمانی که بتواند مجموعه خود را با سه شاخصه افراد، تفکر و عملکرد منضبط 

ایت کند، افراد دیگر دقیقا هدف خود را شناخته، ابزار و تکنیک مناسب را انتخاب و پا به راهبری و هد

  گذارند.عرصه تعالی می

 .ها و ابزارها، مدیریت نوآوری، نوآوری، جعبه سیاه نوآوریتکنیک :يديکل واژگان
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 محمد مندگاري بامکانعلی

 .یزد، کارشناسی ارشد مدیریت نوآوری تکنولوژی، تربیت مدرس تهران 2دبیر آموزش و پرورش ناحیه

 

 نویسنده مسئول: نام
 محمد مندگاري بامکانعلی

 هاي مدیریت نوآوريتبيين مزیت متدها و تکنيک
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 مقدمه
ا و ههای نوآورانه در داخل شرکتحلی از تفکر و یافتن راهگیرد، بلکه حالتهای نوظهور صورت نمینوآوری همیشه از طریق فناوری

های پیشرفته توجه نمایند باعث افزایش شکاف فناوری نظر از هر نوع دیدگاه فقط بهگذاران صرفهاست. اگر مدیران و سیاستسازمان

موفقیت است و مدیران زیادی در پی یافتن  شوند. نوآوری رمز موفقیت نیست؛ بلکه خودهای متوسط و پایین میفناوری صنایع و فناوری

ها را در حوزه پرچالش رقابتی امروز پیشگام های زیادی زده که منجر به نتایج مثبت و یا منفی شده است، یا آناین مفهوم دست به تالش

ت ها اسد با استفاده مناسب از فناوریها را به قهقهرا و خروج از رقابت کشانده است. هر بنگاه در هر صنعتی که فعالیت نماینموده و یا آن

. دستیابی به نتایج مطلوب، وابسته به داشتن تفکری منسجم و هماهنگ در سازمان و یا شرکت [5]تر باشدتواند مبتکرتر و رقابتیکه می

، فنون گسترده از ابزارها های مدیریت نوآوری، طیفیاست تا بر اساس آن بتوان به یک ایده اولیه مناسب دست یافت. بر این اساس تکنیک

رساند. اتحادیه مند یاری میهای بازار به صورت نظامها را در سازگاری با شرایط و مواجه با چالشنهند که  شرکتهایی را بنیان میو روش

روی دیریتی و آموزش نیهای جدید مهای ارتباطی و اطالعاتی و تکنیکها برای توسعه دانش و توسعه فناوریاروپا بر اهمیت پیگیری تالش

 ها تأکید دارد.انسانی کارآمد برای بهبود این تکنیک

سازی و اجرا به یکسری ابزار و تکنیک نیاز دارد و آگاهی صرف به مفاهیم، مبانی و اصول هرگونه تفکر و نگرش مدیریتی برای پیاده

ها نیز باشد، ولی کاربران این تکنیکناپذیر میریت امری اجتنابهای مدیباشد. هرچند که استفاده از ابزارها و تکنیکمدیریتی کافی نمی

یافته  ها به نتایج امیدوارکننده و مثبتی دستها دارند. برخی با استفاده مؤثر و بهینه از تکنیکتجارب متفاوتی در زمینه استفاده از تکنیک

شود این است که در چه صورت د. سؤالی که در اینجا مطرح میانای خوشایند کسب ننمودهو برخی جز صرف هزینه و زمان بسیار، نتیجه

 کنندگانها و ابزارها مفید خواهد بود؟ پاسخ این سؤال قطعاً به نوع و ماهیت ابزار، شرایط استفاده و دانش استفادهاستفاده از تکنیک

و بینش الزم در این زمینه نیاز داریم. اگر ابزاری جای  گردد. بایستی توجه داشت بیش از آن که به ابزارها نیاز داشته باشیم به تفکربرمی

 تفکر و بینش مدیران بنشیند، به جای نتایج مثبت به پیامدهای ناخواسته و منفی خواهیم رسید. 
 

 هامعرفی تکنيک

د که توان ادعا کرهای مدیریت نوآوری و مسائل خاص تجارت وجود دارد، اما به طور قطع نمیارتباط نزدیک و تنگاتنگی بین تکنیک

ها در آن ها و شرایطی که آنهای ایجاد شده را در تنوع صنایع و شرکتها  وجود خواهد داشت که بتواند چالشیک بسته جامع از تکنیک

د در نتوانهای تمرین شده و عملیاتی نیز وجود دارند که میکنند، برطرف نماید. ولی با این حال یکسری از متدها و تکنیکفعالیت می

تجاری  هایها برای چالشهای متغیر به نحو مناسبی عمل نمایند. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که سودمندی این تکنیکمحیط

طلبد و زمانی ها جواب خواهد داد و این ترکیب درجات مختلفی را در هر مورد خاص میخاص به طور معمول در ترکیب با سایر تکنیک

های مدیریت نوآوری و وکارهای شرکت و ترکیب تکنیکهای خود شرکت و نیازها و کسبودآور خواهد بود که به زمینهبرای شرکت س

ای از این عناصر همچنین معیارها و اهداف در نظر گرفته شده در زمینه بقا، رشد، معرفی محصوالت جدید، رقابت و ... همزمان توجه آمیخته

تر و وسیعتری در شرکت مورد این مطالعه به عنوان بخشی از فرآیند مدیریت نوآوری باید از دیدگاه عام های معرفی شده درشود. تکنیک

، ها، توسعه خالقیت، شناختبررسی اطالعات بازار، آنالیز رقابت، کاهش هزینه»ها بر مبنای اهدافی نظیر بررسی قرار گیرد و این تکنیک

 د. تواند مورد استفاده باشها میدر شرکت« ریزی تجارت، مدیریت دانش، مدیریت کیفیت، برنامههای خارجی، مدیریت منابع انسانیهمکاری

تکنیک مؤثر و کاربردی بر اساس ساختار پژوهش  51ای تعداد خانهگیری از منابع معتبر و مطالعات میدانی و کتاباین مقاله با بهره

ها و ابزارها باید ضمن اینکه به اهداف ید. در اینجاست که مدیران و کاربران این تکنیکنماشناسایی و ابزارهای مناسب هرکدام را معرفی می

اند بدون اینکه از روی شانس و تصادف به گزینش دست بزنند هر کدام از این های نوآوری خود تعریف نمودههایی که در استراتژیو ارزش

ری است ترین ابزار، ابزامبنای انتظاری که از یک ابزار دارند آن را انتخاب کنند. مناسب ابزارها را به عنوان یک توانمندساز در نظر گرفته و بر

ها به عنوان یک کاالی لوکس و یا یک برند فقط ها نزدیک کند، خیلی از ابزارها توسط سازمانکه با صرف هزینه مناسب ما را به ارزش

 واند برای آن سازمان ایجاد نماید.خریداری شده، بدون اینکه توانمندی و ظرفیت الزم را بت
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 هاي مدیریت نوآوري: تکنيک1نمودار

 مدیریت دانش -1

. به صورت بسیار [2]پردازدمدیریت دانش فرآیندی است که طی آن سازمان به تولید ثروت از دانش و یا سرمایه فکری خود می

پردازد. اغلب، ایجاد ارزش محور میهای فکری و دانشداراییساده، مدیریت دانش فرآیندی است که طی آن سازمان به ایجاد ارزش از 

 های فکریهای سازمانی و یا حتی سایر سازمان هاست. مدیران موفق همواره از داراییگذاری دانش بین کارکنان، بخشمستلزم به اشتراک

ه صورت غیرسیستماتیک و ساختاریافته انجام گرفته ها باند، اما اغلب این فعالیتموجود در سازمان خود استفاده کرده و به آن پی برده

درصد  51شود که اند. تخمین زده میشده در سطح سازمان اطمینان نیافته است، به نحوی که مدیران از انتشار و گسترش دانش کسب

. طبق تعریفی دیگر، مدیریت [3]ارندها قرار دهای داده، در پست الکترونیک، فایلسازی در پایگاههای دانش سازمان در عوض ذخیرهدارایی

هر جایی که وجود داشته باشد، برای افزایش یادگیری  تسهیم و به کار بردن دانش، تسخیر، به دست آوردن، دانش، فرآیند یا فعالیت ایجاد،

توان به عنوان فرآیند می . با توجه به تمامی موارد مطرح شده، به عبارت بسیار ساده مدیریت دانش را[4]و عملکرد در سازمان است

 سازی کاربرد سرمایه فکری به منظور دستیابی به اهداف سازمانی دانست.بهینه

 زیر شرح به دانش به کارگیری و انتقال کدگذاری، هم؛ خلق، به وابسته فعالیت چهار عنوان به کلی طور به تواندمی دانش مدیریت

 :[1]شود ارائه

خبره  افراد نزد سازمان مفید هایدانش اغلب کهآن دلیل به دانش است. تشکیل و کسب جهت هافعالیت همه دانش: شامل خلق

 دانش کسب قسمت در مشکالتی عمدتاً شود،نمی مستند آن صریح شکل به آسانی به ضمنی دانش و است مستند غیر صورت به و سازمان

 .[6]دارد وجود

 .باشد کاربرد قابل و دستیابی قابل هک شکلی به دانش تغییر از عبارتست دانش: کدگذاری

 .استفاده تا آن نمودن کد یا خلق نقطه از دانش گذاریاشتراک به شامل دانش: انتقال

 .ها یا حل مسائلگیریها، تصمیمبه کارگیری دانش: بازیابی و به کارگیری دانش کد شده جهت حمایت از فعالیت

توان گفت یک نظر واحد در این زمینه دیریت دانش صورت گرفته است. در کل میبندی ابزارهای مهای زیادی برای تقسیمتالش 

اند. مدیریت دانش بیشتر از آنکه یک فناوری و یا محصول بندی را انجام دادهنظران مطابق نظر خود این تقسیموجود ندارد و هر یک از صاحب

د. مدیریت شوسیار مهم برای موفقیت سیستم مدیریت دانش محسوب میباشد یک متدولوژی است. با این وجود فناوری اطالعات یک عنصر ب

توان گفت که پایه اصلی شود اما خود فناوری اطالعات، مدیریت دانش نیست. در واقع میدانش به وسیله فناوری اطالعات تسهیل می

دیریت دانش به کمک چند دسته فناوری که های م. سیستم[7]موفقیت مدیریت دانش در سازمان بر استفاده از تکنولوژی اطالعات است

کیفیت  بهبود و هاهزینه کاهش سبب هاسازمان در دانش مدیریت از یابند. استفادههمگی ریشه در فناوری اطالعات دارند توسعه می

 از متنوعی طیف که دهدمی نشان دانش مدیریت زمینه در موجود هایبندیو رده مفاهیم شود. بررسیمی سازمان سودمندی وری وبهره

 هایفناوری  از استفاده با توانندمی جغرافیایی هایپراکندگی وجود با هاسازمان حال حاضر دارد. در وجود حوزه این در هادیدگاه و نظرات

 باارزشی بالقوه هایتوانایی دارای دانش مدیریت هاینظام نمایند. همکاری یکدیگر با راه دور از ارتباط و مجازی هایگروه طریق از و جدید

تکنیکهای
مدیریتنوآوری

مدیریت 
دانش

هوشمندی 
بازار

شبکه 
سازی
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روابط
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 استفاده در مدیریتی مالحظات از یکی دانش مدیریت سازیپیاده برای مناسب نظام و انتخاب ابزارها باشند.می اهداف این به رسیدن برای

 زیرساختی ایسرمایه دانش مدیریت نظام در استفاده مورد سرمایه باشد.می هاسازمان در و نهان آشکار هایدانش از سودمندتر چه هر

 در ایگسترده مطالعات باید دانش مدیریت سازیپیاده از قبل رسدمی نظر به. دارد ظریفی و بسیار هوشمندانه هایسودمندی که است

 نیاز بلندمدت و مندنظام رویکرد یک به دانش مدیریت جامع نظام سازیپیاده برای چه اگر دهدنشان می هاشاخص داد. انجام زمینه این

 [7،5،7]ای از ابزارهای مدیریت دانش بر اساس منابعنمونه. کرد پیاده هاسازمان در موجود امکانات با را این نظام از درجاتی توانمی اما ،است

 باشد. به شرح جدول می

 

 : متدها و ابزارهاي مدیریت دانش1جدول

 

 بی مدیریت پروژهارزیا تحلیل معنایی یادگیری اینترنتی کارت امتیازی متوازن سنجیکتاب

 دفتر تلفن راهنمای مشاغل استخراج وب هاهانبارداری داد استدالل بر اساس مورد هاآنالیز خوشه

 سیستم حامی تصمیم مدیریت مفهوم SCMهایسیستم ابزارهای گردش کاری کاویداده

 ندی خودکاربابزارهای طبقه طوفان فکری های دلفیشیوه های داخلی سازمانیشبکه یگانگی عملی

 های آموزش بر خطسیستم هوشمندی بازار فرآیندهای ایمیل افزارهای خالقیتنرم نگاشت مفهوم

 های اطالعات اجراییسیستم اینترانت اکتساب دانش سیستم مدیریت ارتباطی تحلیل مفهوم

 مدیریت منابع بازیابی اطالعات ارزیابی دانش گنجینه اطالعات سازمانی کنکاش محیطی

 موتورهای جستجو حافظه سازمانی نگاشت دانش سیستم مدیریت اسناد بزارهای گروهیا

 رصد تکنولوژی نگاشت دانش بازشناسی گفتاری الگوبرداری داخلی و خارجی نگاشت اطالعات

 

 هوشمندي بازار -2
مورد استفاده قرار گرفت و وی  توسط گارتنر ایجاد شد که در ادامه به منظور نوآوری تکنولوژیکی 5776این مفهوم در طی سالهای 

ها، نمایش تکنولوژیکی، خدمات وب معرفی نمود که باعث بهبود ها، استخراج دادهتعدادی از ابزارها را در این زمینه از قبیل مخزن داده

های توصیف ویژگی سازان، به منظور دستیابی به مزیت رقابتی خواهد شد. وردی کوا بهها، حمایت مدیران/تصمیمکارایی عملیات شرکت

ها از منابع ناهمگون را دارند، همچنین متد تحلیل پیشرفته آوری دادهکند که این ابزارها توانایی جمعپردازد و بیان میاساسی این ابزار می

آوری، فرآیند جمع . زنگ و همکاران هوشمندی بازار را[51]کنندگان را داردهای چندگانه استفادهفرآیند بوده و توانایی حمایت خواسته

 .[55]داندهای استراتژیک میسازیها در تصمیمقطعیتتدبیر و اشاعه عینی اطالعات دانسته و باعث کاهش عدم

 

 مزایاي هوشمندي بازار -2-1

برای  هاتواند حدسیات درون سازمان را محدود نماید، ارتباط بین بخشها دارد. آن میهوشمندی بازار مزایای بسیاری برای شرکت

ها را قادر به پاسخگویی سریع در زمانی که تغییر در بودجه، ها نیاز است را بهبود دهد، شرکتزمانی که هماهنگی و یکپارچگی فعالیت

هاست که زمانی که اطالعات دقیق و صحیح سازد. اطالعات منبع اساسی شرکتآید، میترجیحات مشتریان، عملیات زنجیره تأمین پیش می

 توان عملکرد شرکت را ارتقا داد.شد با آن میدر دست با

د وکار خواهنبا ابزارهای برتر، کارکنان قادر به ترجمه دانش بازار از طریق اطالعات تحلیلی و تبدیل آن به حل مسائل کسب -5

 بود.

 ها را شناسایی کرد.توان وفاداری و ترجیحات مشتریان و یا دلیل اجتناب آنبا چنین ابزارهایی می -2

 بینی زمان تعمیرات خواهد شد.ها با پیشزمان از کار افتادن دستگاه کاهش -3

 آمیز کشف و اجتناب از رفتارهای فریب -4

های متنوعی در این زمینه مورد استفاده است که به . ابزارها و متد[52]های اطالعات بازار خواهد بوداز مزایای به کارگیری تکنیک

 نماییم:اشاره می[7،7،52]ها بر اساس اسنادای از آننمونه
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 : متدها و ابزارهاي هوشمندي بازار2جدول

 سیستم مدیریت مالی مدیریت ارتباط با مشتری ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباطی

 متدولوژی تحقیقات بازار های حامی تصمیمسیستم تحلیل پتنت ریزی تجارتبرنامه

 مخزن اسناد و مدیریت اسناد طالعاتیموتورهای جستجوی ا استخراج وب آنالیز فنی و آماری

 وکارمهندسی مجدد فرآیند کسب سیستم جغرافیایی اطالعات پوشش دلخواه مدیریت زنجیره تأمین

 کاویداده وکاراطالعات به موقع کسب آنالیز روند های هوشمند بازارسیستم

 نیمنابع انسا های اطالعات بازارتکنولوژی رصد تکنولوژی الگوسنجی خارجی

  های هشدار الکترونیکیسرویس سنجیکتاب ابزارهای کنترل وب

 

 سازيشبکه -3

کننده خدمات اساسی سازمان است. این هسته از ای، یک هسته مرکزی مسئول برقراری ارتباط با واحدهای تأمیندر ساختار شبکه

ها را . این سازمان[53]دهندمان را توسط آن انجام میهای مورد نظر سازشوند و فعالیتهایی با واحدهای مذکور مرتبط میطریق شبکه

های مجازی از هسته مرکزی دائمی استفاده گویند؛ البته باید به این نکته نیز توجه داشت که سازمانهای مجازی نیز میگاهی سازمان

بر  کننده خدمات پشتیبانی،حدهای تأمینگیرند. بدون نیاز داشتن مالکیت همه واهای موقتی شکل میکنند و صرفا از طریق ائتالفنمی

ژیک و های استراتها دسترسی پیدا کنند و کارهای متنوعی را بر حسب ائتالفهای الکترونیک به آنتوانند از طریق شبکهحسب نیاز می

ری های کوچکتگسترده خود، سیستمهای توانند ضمن انجام فعالیتها میقراردادهای سازمانی انجام دهند. با استفاده از این ساختار، سازمان

ایجاد  هارا برای سازمان« امکان فعالیت در مقیاس جهانی»ها، مزیت داشته باشند و از پیچیدگی ساختارهای بزرگ اجتناب نمود. این شبکه

های کسب و در جستجوی راه یابد. در واقع تا زمانی که مدیران المللی رواج مینماید، به همین دلیل به طور روز افزونی در عرصه بینمی

 .[54]دشونتر میها متداولهای سربار و افزایش کارایی عملیات هستند، این گونه سازماناز طریق کاهش هزینه« مزایای رقابتی خود»افزایش 

مطمئن رهنمون ای ها را در دستیابی به آیندهتواند، سازمانها میدر دنیای یکنواخت، همکاری و مشارکت بین مدیران و سازمان

های سازمانی است که دارای توانایی و منابعی است وکارها، افراد و هویتای از کسبسازد. یک شبکه همکاری و تشریک مساعی؛ مجموعه

 ها درها نخواهد بود، موقعی که سازمانها خالی از چالشکه برای رسیدن به یک نتیجه مشخص و دلخواه نیاز است. اما کارکردن در شبکه

کنند؛ حال اگر این افراد مهارت الزم در وظایف و عملکرد، پردازند، هزاران نفر با یکدیگر کار میهای مشارکتی با یکدیگر به تعامل میشیوه

ها را با یکدیگر و همتایان خود نداشته باشند، احتمال برهم خوردن روابط و تخریب مشارکت برقراری ارتباط و گفتمان مناسب و تسهیم ایده

های مشارکتی مطرح شد چهار جزء مهم را در مدیریت شبکه [51]ها خواهد شد. در مدلی که توسط جفری شامان و جانسین تامبلیبین آن

نماید. رجحان وظایف و توانایی مد نظر قرار داد، موفقیت شبکه برای رسیدن به اهداف خاص شبکه ضروری بوده و بر این موضوع تأکید می

ای خواهد شد و محاوره و شفافیت به عنوان چاشنی برای هم توانمندسازی نمودن سازمان برای موفقیت در هر شبکه مشارکت باعث مجهز

 و هم موفقیت خود شبکه خواهد شد.

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 اي مشارکتی: مدل مدیریت شبکه2نمودار

 

 

 

 

توانایی  

 مشارکت

 برتری وظایف

 موفقیت شبکه

 محاوره و شفافیت
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 باشد.ترین ابزارها و متدهای مورد استفاده به شرح جدول میمعروف
 

 سازيزارهاي مدیریت شبکه: اب3جدول

 

 نگاشت فرآیند همکاری و شراکت با دانشگاه کیفیت عملکرد کارکنان سیستم چت

 تقویم گروهی ابزارهای واسط بازاریابی خرید مشترک مجازی مرکز بازرگانی

 های گروهیتکنیک صفحات مشترک الکترونیکی مدیریت مشترک اسناد سازیرویکرد تیم

 تکنیک تولید بهنگام سیستم نویسندگی مشترک ش کارسیستم گرد اکسترانت

 گروه خبری و لیست طرف مکاتبه سیستم حامی تصمیمات گروهی سازی صنعتیخوشه مهندسی همزمان

 های داخلی سازمانشبکه سیستم مدیریت زنجیره عرضه اکوسیستم صنعتی ویدئو کنفرانس

 

 منابع انسانی -4

بینی ها و رفتارهای انسانی را طبق فرمول یا مدل خاصی به طور دقیق پیشاند تا واکنشتهدانشمندان علوم انسانی، هرگز نتوانس

آورد ها و در نتیجه، رفتار گروهی به وجود میها، پیدایش گروههای فردی و شخصیتی انسان، مسائلی که تجمع انساننمایند. عالوه بر ویژگی

تر نموده است. با توجه به اهمیت آشکار مدیریت منابع ها را در سازمان به مراتب سختسانبر پیچیدگی این موضوع افزوده، اداره و کنترل ان

انسانی، همیشه ابهامات و سوء تعبیرهایی نیز درباره ماهیت واقعی، نقش و وظیفه دقیق مدیریت منابع انسانی وجود داشته است. دلیل آن 

ها سابق بر این وجود داشته است. فرنچ، وندل مدیریت منابع انسانی را؛ سازماننیز جدید بودن این وظیفه نسبت به سایر وظایفی که در 

های . هر چند که تالش[56]اندشناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف سازمانی تعریف نموده

گرفته است؛ ولی همه آنان به عملیات روشنی درون سازمان که از افراد بسیار زیادی نیز برای تأویل و تفسیر مدیریت منابع انسانی صورت 

اند. بر اساس تعریف بکر توسعه منابع انسانی شامل تمام معیارهای هدف از منظر آموزش، شود، اشاره نمودههای آنان مشتق میو فعالیت

 .[57]نمایدشود اشاره میا و ارزیابی میریزی، اجرگرا، برنامهمند و هدفترفیع و توسعه سازمان که به روشی  نظام

 مفهوم اندک توسعه منابع انسانی = آموزش و پرورش    مفهوم وسیع توسعه منابع انسانی= آموزش + ترفیع

 تر و جامع توسعه منابع انسانی= آموزش+ ترفیع+ توسعه سازمانیمفهوم وسیع

رای هایی بها و سیستمتواند با طراحی و برنامهدیریت منابع انسانی، میها، مبا توجه به حضور و دخالت عامل انسانی در تمام صحنه

 [7،7،57]. در ادامه طبق جدول بر اساس منابع[55]کارگیری شایسته نیروها در سازمان، نقش مهمی را در بقا و کارایی سازمان ایفا نمایدبه

 نماییم.ها و متدهای مدیریت منابع انسانی را بیان میتکنیک
 

 : متدها و ابزارهاي مدیریت منابع انسانی4لجدو

 

 درجه 361سیستم ارزیابی  هوش هیجانی های رهبریمدل ابزارهای استخدام به روز

 ابزارهای مدیریت دانش سازیتیم افزارابزارهای گروه ابزارهای گردش کار

 E2E-Eسیستم عامل سپاریبرون ابزارهای خالقیت های آموزش الکترونیکیتکنیک

 های عملیاتیکمیته اینترانت های دورکاریتکنیک رزیابی توانمندی و شایستگیا

 

 مدیریت روابط -5
های الکتریکی به منظور تحلیل افزایش های هوافضا و نیروگاهدر پروژه 5761های مفهوم )مدیریت روابط، واسط مدیریت( در سال  

های ای از سیستمپذیرد به عنوان زیرمجموعهقص تعامالت و برخوردها صورت میها و مسائل داخل سازمانی که به دلیل نخودمختاری سازمان

. با وجود اهمیت این موضوع ساختارهای صنعتی درک مناسب و عملیاتی از این مفهوم پیدا نکردند، تا اینکه [21]مهندسی شکل گرفت

های مدیریتی به دلیل ها و اهمیت مؤثر واسطتی پروژههای عملیااخیرا ساختارهای صنعتی به دلیل نقص ساختاری و ارتباطی در محیط

های موازی همزمان و بندی مناسب با طراحیهای جهانی و فرآیندهای تولیدی، زمانها، طراحیپراکندگی جغرافیایی و پیچیدگی پروژه»

های مدیریتی به واسط« داران خارجیبندی و همکاری در تغییرات اطالعاتی، افزایش تقاضای سهامفرآیندهای ساختاری، مستلزمات زمان

 .[25]روی آوردند
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 بندی،  به منظور فراهم نمودنهدف فرآیند واسط مدیریت، تسهیل توافقات با سایر سهامداران در رابطه با نقش و مسئولیت و زمان  

ته است. هدف کلی نیز شناسایی اولیه ها از طریق فرآیندهای ساختاریافهای اولیه اساسی در پروژههای اطالعاتی و شناسایی واسطواسط

، با هدف حداقل کردن و یا زدودن وضوح تأثیرات و ترفیعات درست و به موقع و بندیمواردی با پتانسیلی برای اثرگذاری بر هزینه یا زمان

 [7،7]ستفاده در این حوزه شاملترین ابزارهای مورد ا. متداول[22]های ارتباطی استها برای مبادله واسطارتباط همسان با دیگر سازمان
 

 : ابزارهاي مدیریت روابط5جدول

 

 دورکاری مدیریت سبد محصول مهندسی همزمان

 ریزی گروهیطرح مدیریت زنجیره تأمین کارآفرینی مجازی

 

 توسعه خالقيت -6

. خالقیت عرصه [23]است هاست. این مرحله، مرکز اصلی مدیریت نوآوریآوری و اکتشاف ایدهاولین مرحله فرآیند نوآوری، جمع

توان برای آن در نظر گرفت. خالقیت و نوآوری های تحقیقاتی است و بر همین اساس نیز تعریف کامال روشنی را نمیای از فرآیندپیچیده

لی است که ن مسائاستعداد مرموزی نزد افراد نیست، بلکه فرآیند روزمره برای برقراری روابطی است که قبال دیده نشده و برقراری ارتباط بی

ویژه پیشروان آنان، از راه گیرند. البته نوآوری در سایه نبوغ محض نیز وجود دارد، ولی بیشتر نوآوران بهبه طور معمول کنار هم قرار نمی

 چیز از یزیچ آوردن پدید خالقیت به معنای شناختی،روان دیدگاه اند. ازهای کمیاب به نتیجه رسیدهجستجوی آگاهانه و هدفمند فرصت

 کردن ترکیب یا و دادن شکل تغییر و پدیده کردن یک زیاد یا کم معنی به خالقیت دیگر، عبارت به است. فردمنحصربه ایگونه به دیگر

 گاهدید از خالقیت .است جدید مفهوم یا فکر یک ایجاد برای های ذهنیتوانایی بکارگیری خالقیت، است. چیزها یا اشیا ها،پدیده سایر با آن

 خدمات، یا تولیدات افزایش وری،افزایش بهره مثال سازمان؛ هایفعالیت کیفیت یا کمیت ارتقاء و بهبود برای نوین طرح و فکر سازمانی: ارائه

توان بین خالقیت و نوآوری تمایز قائل باشد. همچنین میمی جدید خدمات یا تولیدات بهتر، روش خدمات از یا تولیدات ها،هزینه کاهش

 شد.

ها در جهت تولیدات جدید، فرآیندهای خدماتی و یا سازی ایدههای جدید است و نوآوری، عملیاتیخالقیت فرآیند توسعه ایده 

 نماید.و برای توسعه خالقیت سه فاکتور عمده را بیان می [24]باشدتولیدی می
 

 :  فاکتورهاي توسعه خالقيت6جدول

 

 فاکتورهای ذهنی

 از علوم شناخته شده( پردازی )ترکیبیخیال

 سازی تغییرات شخصی از دیدگاه حل مسأله(پذیری ذهنی )چگونگی سادهانعطاف

 ها )خصوصیات منحصر به فرد(حلاصالت راه

 یابند.(های قبلی توسعه میهای جدید با استفاده ناخودآگاه از دانشحافظه )ایده

 های مشاهدهتطرز تفکر )نظارت مستمر و هدایت فرآیند خالقیت( و مهار

 های شخصیتیویژگی

 ها(ها )نقش محیط و وراثت در توسعه تواناییتوانایی

 ثبات، قدرت اراده و نگرش خالق

 دهد.(های فردی را به سوی کشف چیزها سوق میانگیزش )اشتیاق خالق، آرزوها و امیدهایی که خواهش

 فاکتورهای خارجی
سازی فرآیندهای عی )نقش تقاضای اجتماعی در شبیههای اجتماتأثیرات محیط خارجی خصوصا محیط

 شود(.مبتکرانه، مراحل پروژه و نگرش اجتماعی نسبت به فرآیند مبتکرانه که منجر به حمایت و یا تضعیف آن می

 

نی، شهود بر(، طوفان مغزی، حل خالقانه مسأله، متدهای ناگهاهای سریع)میانحلترین ابزارهای توسعه خالقیت شامل: راهمعروف

 .[7،7]باشدمعنایی می

کاش های کنهای قیاسی و تمثیلی و تکنیکهای ارتباطی، تکنیکتکنیک»های مختلف خالقیت از منظرعالوه بر این، تکنیک

 .[21]نیز مورد نظر نویسندگان بوده است« مندنظام
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 ها و متدهاي توسعه خالقيت: تکنيک7جدول

 

 مثال توصیف تکنیک

 تباطیهای ارتکنیک
نماید و برای تفکر در مورد این تکنیک جریان آزادی از افکار را ترغیب می

 ها بسیار مفید است.دستورالعمل

 طوفان مغزی

 نگاشت ذهن

 شهود معنایی های اصلی باشند.حلتوانند در برگیرنده راههای مطرح شده در این تکنیک میایده های قیاسیتکنیک

های کنکاش تکنیک

 مندنظام

روند. مسایل و موضوعات از ها برای ساختاردهی و روشمند کردن به کار میاین تکنیک

 شوند.های مختلف برجسته میدیدگاه

 تولید ایده

 باالنس سر

 

 بهبود فرآیند -7

ای هدف گردد که دارای ابتدا و انتهای مشخص بوده و دارای از عملیات متصل به هم تعریف میفرآیند در سازمان به صورت مجموعه

کند و هر کاری که افراد سازمان در جهت حمایت از عملکرد روزانه و یا معینی است و برای سازمان یک ارزش افزوده مشخصی را تولید می

وکار، توان شامل: بازسازی فرآیند کسبترین ابزارهای این حوزه را میشود. مهمدهند یک فرآیند محسوب میبلندمدت یک سازمان انجام می

 لید بهنگام، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت گردش کار و فرآیند تکنولوژی چابک قلمداد نمود.تو

 

 مدیریت پروژه -8
مند فرآیندهای کلی نوآوری از ایجاد ایده تا ایجاد یک محصول یا خدمت جدید در بازار است. هدف مدیریت نوآوری، حمایت نظام

یافته و با برنامه باشد، بنابراین هر مرحله باید با حساسیت پیگیری گردد. ، ساختموقعیت مدیر نوآوری ممکن است در هر مرحله سنجیده

 :[26]گرددفلذا از نگاه کلی مدیریت نوآوری شامل سه سطح می

 ها و متدهاها، ارزشها، مأموریتسطح هنجاری: دیدگاه

 کنندگان، رقبامشتریان، عرضهها، معلومات خاص، لیاقت کارکنان، بازارها، سطح استراتژیک: منابع، تکنولوژی

 سطح عملیاتی: طراحی و رهبری فرآیندهای نوآوری، عملکرد، کیفیت، هزینه، زمان

 باشد:مفاد حقوق مدیریت نوآوری شامل موارد زیر می 

 های درون و بیرون شرکتگردآوری و ارزیابی توسعه خالقیت 

 توسعه و نگهداشت پتانسیل نوآوری داخل شرکت 

 ی خارج شرکت و اجرای آن در داخل شرکتهاکسب نوآوری 

 های نوآورانه شرکتریزی، سرپرستی، اجرا و کنترل فعالیتبرنامه 

 تعیین زمان مناسب ورود نوآوری به بازار 

 [26]ای نوآورانه )پتنت، امتیازات انحصاری(های توسعهسنجی حمایتریزی و واقعیت امکانبرنامه 

  

 تعریف پروژه -8-1

ل فرآیند مستقلی است که در سرتاسر یک سازمان و یا شرکت بر اساس وظیفه تعریف شده به مرحله اجرا گذاشته مدیریت پروژه شام

ریزی، نظارت، پیگیری و ای است که دانش و تخصص برنامهای از یک پروژه است(. مدیر پروژه رشتهشود )تجارت روزانه یک مثال سادهمی

 های پیچیده و فراوان پازلی را به یکدیگر متصلنماید و مانند ابزاری است که تکهر پروژه را فراهم میمدیریت افراد، زمان، بودجه و کیفیت کا

گردد و باشد که بر اساس جداول خود تنظیم مینماید. هر پروژه یک تعریف روشنی از خود دارد و دارای نقطه شروع و پایان میمی

 .[27]شخص شده استها به طور صریح در آن مها و شایستگیمسئولیت

هایی است که باید در و شامل فعالیت« گیردها که برای دستیابی به منظور یا هدفی خاص انجام میای از فعالیتمجموعه»پروژه:   

 .هایی معین و کیفیتی تعیین شده، اجرا شوندهایی معین، با هزینهتاریخ

ول نهایی ملموس و غیرملموس که شامل آغاز و پایان معین است و یافته محص(، پروژه را توسعه سازمان5775ناتسون و بیتر) 

باشد که به واسطه آن های منحصری میهای قابل تحویل، معین دارد. هر پروژه بر اساس وظایف خود دارای ویژگیهمچنین نتایج و فرآورده

 گردد، مانند:تعریف و توصیف می

 

http://www.joas.ir/


 93 -47، ص  3131، بهار  31پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 پذیری بر اساس زمان و محتویتعریف 

 پیچیدگی 

 ریسک 

 جدید بودن 

 پویایی 

 اهمیت استراتژیک 

 [25]هااهداف و گرایش 

های )مدیریت ایده، مدیریت نمونه و پورتفولیوی پروژه و مدیریت پیش از پروژه که شامل فعالیت»مراحل پروژه به سه دسته شامل: 

 «سازی و فروش(، مدیریت پایان پروژه )یادگیری از تجارب(سازی تا تجاریارزیابی پروژه(، مدیریت توسعه و گسترش پروژه )از نمونه

 .[7،7]شودمی
 

 ها و متدهاي مدیریت پروژه: تکنيک8جدول

 

 ابزارهای مدیریت پایان پروژه ابزارهای مدیریت توسعه پروژه ابزارهای مدیریت پیش از پروژه

 خالقیت

 هاکشف فرصت

 اکتساب دانش

 بررسی مفهوم

 هاحلایجاد راه

 ساسیطراحی ا

 سازی مجازی مفهومشبیه

 تست میدانی و بازخورد به استفاده کنندگان

 آزمایش و ارزیابی مفاهیم استراتژیک

 ماتریس متراکم پروژه

 ساختار سازمانی و تیم

 مندطراحی نظام

 طراحی به کمک کامپیوتر

 تولید بهنگام

 مهندسی همزمان

 واقعیت مجازی

 تولید آزمایشی

 مشتری تولید: مدیریت ارتباط با

 ارزیابی پروژه

 استفاده از سرریز دانش

 برآورد ارزش دانش

 ترکیب دانش

 تولید دانش

 برداری مجدد از دانشبهره

 

 مدیریت طراحی -9

سازی ساده طرح و یا توسعه فرآیندهاست. گذشته از این، طرح باید تعداد زیادی از امروزه، طراحی محصوالت جدید ماورای بهینه

ر محیطی( را نیز مد نظر قراهای بازیافتی و اثرات زیستهای تولید، قابلیتر )احتیاجات خریداران، کیفیت، هزینهفاکتورهای خارجی نظی

توان برای مدتی طوالنی به صورت انفرادی و ایزوله نگه داشت. شود که طرح را نمیدهد. دلیل همه این مباحث در این موضوع خالصه می

گویی را داده تا بر این اساس هم دیریت طراحی به منظور برآورد نیازهای بازار، به محصول رخصت پاسخهای مکنندگان از تکنیکاستفاده

های مرتبط با طراحی و توسعه ایجاد نمایند. سازی کاال شده و هماهنگی مؤثرتری را در همه فعالیتباعث کاهش هزینه و زمان تجاری

د های سازمانی به منظور رسیدن به تولیاست، به یک استراتژی توسعه همسو با ظرفیت علیرغم اینکه به یکپارچگی در اهداف مذکور نیاز

ها و ابزارهای مدیریت طراحی شامل: سیستم طراحی به کمک کامپیوتر، تکنیک [7،7،25].در ادامه بر مبنای مطالعات [7]پایدار نیاز است

 اشد. برویکردهای قابل استفاده، نمونه اولیه سریع، تحلیل ارزش می

 

 وکارخلق کسب -11
 این خصوص در زیادی تعاریف بسیار که شودمی مشاهده وکار،کسب هایمدل خصوص در شده ارائه موضوعی ادبیات بر مروری با

 سپاری،برون و وظایف انجام مشتریان، انتخاب مورد کلیاتی در از عبارت وکارکسب مدل و تزکی اسالی نظر از است. شده ارائه مفهوم

 وکارمدل کسب همکارانش و پتروویک از دیگر تعریفی در است. سود تسخیر و مشتریان مطلوبیت برای ایجاد بازار، به رفتن نابع،م ترکیب

 را وکارکسب مدل و همکارانش فابر .گیردمی قرار شرکت واقعی فرآیندهای سر پشت که است ارزش ایجاد در وکارکسب منطق سیستم

 کاربری، فنی، موارد در تفاوت دلیل به که داندمی است های فناوریفرصت استقرار طریق از ارزش ایجاد آنان هدف که هاشرکت از ایشبکه

 موفق، وکارکسب هایمدل معتقدند نیز روسنبلوم و . چسبروگ[31]کنند پیدا و موازنه با یکدیگر تطبیق باید مالی هایو نیازمندی سازمان
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 کنندهمنعکس را وکارکسب مدل . تیس[35]نمایندمی مرتبط اقتصادی واقعی هایارزش با را فنی هایتقابلی ابتکاری، هایمنطق ایجاد با

 این نحو بهترین به تواندمی شرکت موقعچه چگونه، و خواهندمی را آن آنها چگونه خواهند،مشتریان می آنچه مورد در مدیریت فرضیه

 .[32]داندمی دهند، انجام باید رداختیپ چه آن ارائه برای و کند را برآورده هانیاز

های سازمانی و گردش کار سازمان بر اساس کننده بستری است که به وسیله آن رویهوکار فراهمهای مدیریت فرآیند کسبسیستم 

پویا و  ار، پیچیده،وکوکار مبین این واقعیت است که فرآیندهای کسبآید. مدیریت فرآیند کسبفرآیندهای کامال مکانیزه و خودکار درمی

وکار، نوعی مدیریت تغییر و اند و دور از دسترس شرکای تجاری و مشتریان است. مدیریت فرآیند کسبدر سراسر سازمان در هم تنیده

این  شناسی باید متوجهکند. در این روشوکار کمک میشناسی استقرار سیستم است که به درک و مدیریت مستمر فرآیندهای کسبروش

ها و افراد  وکار همیشه در حال تغییر بوده و این فرآیندها با یکدیگر تقاطع دارند و فرآیندها میان سازمانوعات بود که، فرآیندهای کسبموض

ی هاکار شامل: مراکز رشد مجازی، شرکتوها و ابزارهای مورد استفاده در مدیریت کسبترین تکنیکذینفع جریان خواهند داشت. متداول

 باشد.وکار میریزی کسبکارآفرینی و برنامه زایشی،

 

 هاتحليل مزیت تکنيک
رقیب هستند؛ یعنی همگان ها نام برده شده، متدها و ابزارها(، کاالهایی بیافزارهایی که تاکنون از آندانش رمزگذاری شده )نرم

ها در یگری نخواهد شد، برای مثال تعداد زیادی از شرکتتوانند در هر لحظه از آن استفاده کنند و فرد استفاده کننده مانع استفاده دمی

توانند از ابزارهای معرفی شده فوق استفاده کنند بدون اینکه مانع استفاده شرکت رقیب خود باشند. بحث مدیریت پروژه خود می

[. 34آن با سهولت انجام خواهد شد]افزارها( عاری از رقابت است و توزیع ( معتقد است که به کارگیری این ابزارها)نرم5775منسفیلد)

ها و حفظ این حقوق را بسیار دشوار نموده و از طرف دیگر به دلیل رقیب بودن این ابزارها از یک طرف، دادن حقوق مالکیت معنوی به آنبی

هزینه ها به سهولت و کمدانشافزارها بسیار گسترده شده و خود این عامل منجر شده تا این نوع پیشرفت فناوری ارتباطات و اطالعات، نرم

استفاده  کارگیری و نوعمورد استفاده باشد و انتقال یابد. بنابراین آنچه که در اینجا بسیار مهم و غیر قابل رقابت است، مهارت مدیریت در به

کدام از این ابزارها ما را در رسیدن افزارها خواهد داشت. اگر فرض شود که هراز این ابزارهاست و اینکه یک مدیر چه انتظاری از ابزار و نرم

جا ممکن است فراموش شده باشد این است که ما دنبال خوب رسانند و نتایج خوبی برایمان دارند، نکته اصلی که در اینبه اهداف یاری می

عالی خواهد بود. اگر همه بودن بودیم و یا این مرحله فقط یک مرحله گذار برای رسیدن به نتایج مطلوب و عالی و سیر کردن در مسیر ت

ها را هم در داخل جعبه قرار دهیم، شانس و یابی به این تکنیکها را در حکم یک جعبه سیاهی تصور کنیم و اهداف مدیر از دستتکنیک

دیر در طراحی و اقبال ما در آن است و باید یکی را یا در اینجا همه را انتخاب کنیم و بدون همه هم به جایی نخواهیم رسید، چرا که یک م

های دهگانه توصیف شده دسترسی داشته باشد نه اینکه خود او در برگیرنده هر ده تکنیک و مهارت باشد، استفاده از نوآوری باید به تکنیک

 بنابراین باید در این جعبه سیاه دست کند و یکی را بیرون بیاورد و خواسته خود را از آن بیان داشته و به کار گیرد.

 

 
 

 

 

 

 

 : جعبه سياه نوآوري3دارنمو

 

ها را روشن کنیم. به منظور شناسایی و مشخص برای ورود به این جعبه سیاه و طی مراحل متوالی باید در ابتدا یک سری از شاخصه

 نای و اسناد موجود ابتدا ساختار سند سازماهای مدیریت نوآوری بر اساس مطالعات کتابخانههای مزیت تکنیکنمودن مهمترین شاخصه

( به طور کامل مورد بررسی و تحلیل و ارزیابی 2154( و سند تحلیلی وسنا ماندیک)2115(، مقاله آنتونیو هیدالگو)2154همکاری و توسعه)

ردیده ها تبیین گنامه و تحلیل فازی میزان اهمیت مزیتها شناسایی و بعد با استفاده از پرسشکلیه مزیت 7قرار گرفت و بعد به شرح جدول 

ی های اصلها، شاخصهدهندگان در تعیین شاخصهها و عدم دخالت پاسخبر اساس آزمون استقالل ضمن بررسی تصادفی بودن مزیت و بعد

 شناسایی و تبیین شده است.

 

 هاتکنیک

 های خوبدستاورد اهداف

 دستاوردهای عالی
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 هاي مدیریت نوآوريهاي تکنيک: مزیت9جدول

 

 مزیت ردیف مزیت ردیف

 فزایش کارایی عملیاتیهای سربار و اکاهش هزینه 51 پذیری و کاراییافزایش انعطاف 5

 های موازی و همزمانزمانبندی مناسب در طراحی 56 روز اطالعات ارزشمند بازار و بازاریابیآوری بهجمع 2

 هابندی و هزینهاثرگذاری بر زمان 57 یکپارچگی همه منابع اطالعاتی در مورد مشتریان 3

 یادگیری از تجارب 55 بررسی تجارت الکترونیکی 4

 های واقعی اقتصادیهای فنی با ارزشتطبیق قابلیت 57 رد یادگیری الکترونیکیکارب 1

 بهبود ارتباط با کارکنان و به کارگیری شایسته آنان 21 حذف فرآیندهای زیادی 6

 کنندگانافزایش ارتباط مؤثرتر با عرضه 25 های کاریتسهیل تیم 7

 نیهای کارآفریترغیب طرح 22 هابهبود رقابت شرکت 5

 نماید.کاهش وظایف بروکراتیکی که ارزش افزوده ایجاد نمی 23 افزایش یادگیری و عملکرد سازمانی 7

 مدیریت مؤثرتر و کاراتر دانش 24 های ضمنی و آشکارشناسایی دانش 51

 21 حمایت مدیران/تصمیم سازان 55
تر شدن زمان ورود به بازار برای وری و کوتاهافزایش بهره

 نوآوری هایپروژه

 سازی مؤثرتر با مشتریانارتباط 26 هاکاهش عدم قطعیت 52

 سازی کاال و خدماتالمللیافزایش بین 27 پاسخگویی سریع 53

 های پیشرفتهظرفیت ادغام علم، تکنولوژی و بازار در سیستم 25 آمیزکشف و اجتناب از رفتارهای فریب 54

 ,European Commission,2004 , INNOSUPPORT(2005), Sun, C.(2001)[33], Zeng, et al. (2007) منابع:

JAYANTHI RANJAN, Schermerhorn, john R.jr.(1996), Construction industry institute(2014), Jash coglar, 

and et . al (2007), Burton, 1981, mondegari bamakan, ali mohammad[35]     
 

ای تنظیم و بر اساس طیف پنجگانه لیکرت نامهها به شرح جدول فوق استخراج و در پرسشلیه مزیتبر اساس مطالب ارائه شده ک

ر نامه سؤالی مبنی بر اینکه اگکم( تنظیم گردید. همچنین در پایان پرسشها از )خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلیمیزان اهمیت مزیت

سازی نتایج بر اساس مدل فازی و به منظور تخصیص عدد گنجانده شد. به منظور کمی شناسید ذکر کنیدهای دیگری را میاثرات و مزیت

Xها با استفاده از منطق فازی و فرمول تبدیل اعداد فازی به اعداد قطعی مینکووسکی) قطعی به این گزینه = 𝑚 +
β−α

4
های ( گزینه

های های کیفی به دادهق روش آماری منطق فازی و تبدیل دادهتبدیل گردید. سپس از طری 51فازی مزبور به اعداد قطعی به شرح جدول

 برای هر شاخص به شرح زیر محاسبه گردید.« میانگین میزان اهمیت»کمی بر اساس نظرات خبرگان، 
 

 : تبدیل اعداد فازي11جدول

 

 عددهای فازی قطعی عددهای مثلثی فازی عدد کیفی

 763/1=5 (5، 51/1، 1) خیلی زیاد

 71/1 (71/1، 51/1، 51/1) زیاد

 1/1 ((1/1، 21/1، 21/1) متوسط

 21/1 ((21/1، 51/1، 51/1) کم

 121/1=1 (1، 1، 5/1) خیلی کم

 

نامه قابل قبول عودت گردید. نکته پرسش 31دهندگان پخش و تعداد مورد در بین پاسخ 35نامه بعد از تکمیل شدن به تعداد پرسش

ها اضافه ننموده بودند که خود این موضوع گویای این بود که جز یک مورد مطلب جدیدی را به گویهها نامهجالب در این تحقیق و پرسش

مره ها و متدها در ابتدا نباشد. به منظور تحلیل و دستیابی به اهداف به کارگیری این تکنیکها میانتخاب دقیق و مطالعه شده همه گویه

ن نمره تعلق گرفته به هر مورد محاسبه گردیده است و میزان اهمیت از تقسیم نمره کسب کسب شده از مجموع پاسخ داده شده ضربدر میزا
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 756/1ها را محاسبه و ارزشی برابر عدد ها ، معدل کل اهمیتها به دست آمده است. همچنین برای تأیید یا رد گویهشده بر تعداد پاسخ

و 5976( بین Z=  -71/1اند. با توجه به اینکه مقدار )ها مورد تأیید قرار گرفتهتهای همتراز و باالتر از میانگین اهمیکسب نموده که شاخصه

ها را مردود دانست. به عبارت دیگر میزان توان فرض تصادفی بودن میزان اهمیت اختصاص یافته به گویهقرار می گیرد فلذا نمی -5976

 باشد. اهمیت اختصاص یافته به صورت تصادفی می
 

 هاي مدیریت نوآوريهاي تکنيکاهميت مزیت: ميزان 11جدول

 

ف
دی

ر
 

 ها بر اساس اهمیتتعداد پاسخ

میزان
 

ت
اهمی

 

 تأیید

 یا رد

 ها بر اساس اهمیتتعداد پاسخ

میزان
 

ت
اهمی

 

 تأیید

 یا رد

ی زیاد)
خیل

5)
 

زیاد )
71
/1

) 

ط) 
متوس

1/
1)

 

 
کم )

21
/1

ی کم) (
خیل

1)
 

ف 
ردی

ی زیاد) 
خیل

5)
 

 
زیاد )

71
/1

) 

ط) 
متوس

1/
1)

 

 
کم )

21
/1

ی کم) (
خیل

1)
 

 

5 57 55 2 1 1 571/ + 51 51 55 3 6 1 715/ - 

2 7 25 5 1 1 521/ + 56 5 55 6 1 1 653/ - 

3 53 54 3 1 1 533/ + 57 1 57 5 1 1 721/ - 

4 1 54 7 2 1 653/ - 55 57 55 1 1 1 715/ + 

1 53 7 5 1 1 772/ + 57 6 55 3 3 1 721/ - 

6 1 57 3 3 1 757/ - 21 53 54 3 1 1 533/ + 

7 52 51 5 1 1 753/ - 25 52 52 6 1 1 511/ + 

5 1 56 7 1 1 757/ - 22 5 57 4 1 1 754/ - 

7 56 55 3 1 1 515/ + 23 1 22 1 3 1 742/ - 

51 55 57 1 1 1 542/ + 24 53 54 3 1 1 533/ + 

55 55 5 55 1 1 711/ - 21 56 7 3 2 1 521/ + 

52 1 53 52 1 1 672/ - 26 56 7 2 3 1 557/ + 

53 54 51 6 1 1 557/ + 27 51 6 7 1 1 511/ + 

54 7 57 6 1 1 715/ - 25 57 55 2 1 1 571/ + 

 

 تحليل جعبه سياه نوآوري

در  شدنها به سمت جهانیشدن و مکاندر هزاره سوم که عصر فناوری و فناوری اطالعات نامیده شده است؛ جهان به سوی محلی

یری باشد. هر مدهای بارز این هزاره میگیری فضاهای رقابتی و پایدار متکی بر عملکرد عقل، دانش و فناوری از ویژگیحال حرکتند و شکل

شده این دوره به منظور رسیدن به گیری از ابزارهای ساختهای جز بهرهدر چارچوب این هزاره به منظور تضمین و تأمین بقای خود چاره

 ه رقابتی ندارد. بنابراین تأکید و تمرکز بر ابزار، بدون پشتوانه فکری و ساختاردهی به فرآیندهای اجرایی الزم، آن را به جایی نخواهدجایگا

های خود خارج خواهند نمود و این دقیقا همان نقاط رساند و پس از مدتی کاربران ابزار با گالیه از ناکارآمدی ابزار آن را از چرخه تکنیک

ها و اهداف را برآورد نکرده بلکه بسیار هم ناکارآمد بوده و ما را به ای به شانس بیرون آمده و نه تنها خواستهر جعبه نوآوری بوده که مهرهکو

 اصحنه تعالی رهنمون نبوده است. زمانی که یک پروژه آغاز شود و در میانه راه و گاها در ابتدای راه متوقف شود، یک سؤال اساسی در اینج

شود که چرا چنین شده است و جواب آن در این نکته است که هزاران پروژه شبیه به پروژه ما در جهان شکل گرفته و به نتیجه مطرح می

ایم، چراکه ایم و آن را مقدمه پیروزی دانسته و دوباره هم شکست خوردهنهایی رسیده است، ضعف ما فقط در این بوده که شکست خورده

ود دارد هایی وجیم که شکست هم یک نتیجه نامطلوب و ناخوشایند است نه مقدمه پیروزی، در این مسیر کمبودهایی و نقصاهنوز نفهمیده

که نتیجه نامطلوب شده است و آن هم عدم وجود یک تفکر منسجم و منضبط در این راه است. مدیران ما معتقدند همه چیز و همه افکار، 

وری آیقا با بیان ده تکنیک به آن پرداخته شد که هر ده تکنیک در یکجا جمع نیست و هنر مدیر جمعها هستند که در این مقاله دقآن

 ها تحت چتر عملکردی منضبط خواهد بود. بنابراین دو مسأله اساسی وجود خواهد داشت:آن
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سأله عامل مهمی در دستیابی به انتخاب ابزار مناسب: هر ابزاری برای هر مسأله و مشکلی جوابگو نخواهد بود، تطابق ابزار و م -5

 موفقیت ابزار خواهد بود.

سازی و اجرای دقیق و مناسب، حجم عملکرد مناسب را استفاده مناسب از ابزار: ممکن است که بهترین ابزار به علت عدم پیاده -2

 ابزار باشد. تر از طراحی و تدوین آننداشته باشد؛ چرا که در مواردی اجرا و عملیاتی نمودن ابزار، بسیار سخت

اما برای دستیابی به اهداف و رسیدن به تعالی سه جنبه اساسی مد نظر باید باشد، هنگامی که یک مدیر نوآوری با دسترسی به کلیه 

دهد، هدف خود را که یکی از اهداف مطرح شده فوق که در بررسی به هایی که او را در مسیر تعالی قرار میها و یا حداقل تکنیکتکنیک

تر شدن جعبه سیاه نوآوری به کار گیرد و یک نکته را هرگز ایم مد نظر قرار داد، باید سه جنبه اساسی دیگر را نیز به منظور روشنرسیدهآن 

فراموش نکند که افتادن در این جعبه، چنان نقاط تاریکی را پیش او قرار داده و چنان او را سردرگم و گیج خواهد کرد که نه تنها چراغی 

« لکردافراد، تفکر، عم»دهد، مگر اینکه سه شرط شود بلکه هزاران سؤال و مسأله گیج کننده دیگر را پیش روی او قرار میو روشن نمیپیش ا

ر سازی و مهارت مدیها در یکی جمع نیست و دستیابی به تیمها خواهند بود که همه آنمنضبط را به کار گیرد. افراد در واقع همان تکنیک

وع است که تکنیک درست را به کار خواهد گرفت و او بر جعبه تسلط پیدا خواهد کرد. تفکر منضبط هم همان فرهنگ رو به در این موض

ها مرهون و مغبون ابزار ها باشد و نه اینکه آنتک کارکنان خود ایجاد خواهد نمود تا ابزارها در دست آنتعالی و پیشرفت است که در تک

بخش است که اهداف را مشخص نموده و این جعبه تار را کامال عملکرد منضبط نیز، مدیر همچون رهبری تعالیشوند و برای دستیابی به 

نماید. چرا که وقتی هدف کامال واضح باشد، دیگر این افراد هستند که وسیله مورد نظر برای رسیدن به هدف را در جعبه روشن روشن می

 برند.میبرداشته و مسیر تعالی را به سرعت به پیش 
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 گيرينتيجه

های روز دنیا به بررسی ابزارهای مدیریت نوآوری های اخیر با تأکید بر فناوریاین مقاله با بررسی اسناد و مدارک معتبر که در سال

اتید فن در مؤلفه و گویه که مورد تأکید اس 25محوری و فناوری اطالعات و ارتباطات پرداخته است و از میان های دانشبا توجه به مؤلفه

مؤلفه را که کارایی برتر داشته با مدل منطق فازی و بر اساس طیف لیکرت به آن  51زمینه اثرات و مزایای به کارگیری ابزارها بوده تعداد 

 دسترسی پیدا نموده است. 

 پذیری و کاراییافزایش انعطاف -5

 آوری به روز اطالعات ارزشمند بازار و بازاریابیجمع -2

 ابع اطالعاتی در مورد مشتریانیکپارچگی همه من -3

 کاربرد یادگیری الکترونیکی -4

 افزایش یادگیری و عملکرد سازمانی -1

 شناسایی دانش ضمنی و آشکار -6

 پاسخگویی سریع -7

 یادگیری از تجارب -5

 بهبود ارتباط با کارکنان و به کارگیری شایسته آنان -7

 کنندگانافزایش ارتباط مؤثرتر با عرضه -51

 شمدیریت مؤثرتر و کاراتر دان -55

 های نوآورانهتر شدن زمان ورود به بازار برای پروژهوری و کوتاهافزایش بهره -52

 سازی مؤثرتر با مشتریانارتباط -53

 المللی سازی کاال و خدماتافزایش بین -54

 های پیشرفتهظرفیت ادغام علم، تکنولوژی و بازار در سیستم -51

من اینکه محتوای جعبه را در دو قالب یکی اهداف به کارگیری و با به کارگیری یک مدل در زمینه نوآوری به عنوان جعبه سیاه ض

شده که  های معرفیهای مدیریت نوآوری مطرح کرده، بر این نکته تأکید دارد که برای دستیابی به اهداف و تکنیکابزارها و دیگری تکنیک

ه تعالی را برای رسیدن ب« منضبط و عملکرد منضبطافراد منضبط، تفکر » در این مقاله به آن دست یافته است، باید سه قالب کلی شامل 

تواند ابعادی نامطلوب در شرایط مورد نظر را نیز داشته دارد که هر ابزاری با وجود دارا بودن خصوصیات مثبت، میمد نظر قرار داد و بیان می

 شود که:باشد، بنابراین توصیه می

ک مناسب و بینش عمیق، نباید در استفاده از ابزارها به مسابقات تصادفی های نوآوری بدون درگران حوزهمدیران و تحلیل -الف

 انتخاب ابزار وارد شده و صرف اینکه فالن ابزار در فالن شرکت و یا ناحیه مؤثر بوده آن را انتخاب کنند.

ین نیاز و اید رابطه تنگاتنگ بمدیران باید به این نکته توجه نمایند که ابزار به خودی خود عامل پیشرفت و ترقی نیست، بلکه ب -ب

 تواند برطرف کند مد نظر قرار گیرد.ای که ابزار میمسأله

ای همدیران، هرگز نباید ترغیب به انتخاب ابزارهای نو شوند، چرا که ریسک این ابزارها باال بوده و با توجه به نو بودن زمینه -ج

 ی داشته باشند.توانند کارایی باالیفناوری در ایران این ابزارها نمی

افزاری و مغزافزاری خود توجه نمایند؛ چرا که افزاری، نرم افزاری، انسانمدیران در انتخاب ابزارها به صورت توأم به جوانب سخت -د

 های شبیه به هم ایجاد شده که تحت تأثیر همین عوامل بوده است.  تجارب متفاوتی در زمینه استفاده از ابزارها در شرکت

ان باید به این نکته توجه کنند که شکست یک ابزار به منزله ناکارآمدی آن ابزار نیست، بنابراین ترس از ابزار را از خود و مدیر -ز

 توانند در واحدهای کوچک خود ابزار را به آزمایش بگذارند.سازمان خود دور کنند. برای این منظور می
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