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بيشتر مديران ايرانی به اهمیت نوآوری برای بقا و رشد شرکت خود واقفند. آنها نیـک می دانند که برای بودن و رقابت 

کردن در سطح ملی و جهانی گريزی از نوآوری و بهبود پیوسته محصـــوالت، خدمات، فرآيندها و مدل های کسـب وکار 

نيست. می دانند که نوآوری از تکرار فرایندهای کهنه و سنتی به دســت نخواهد آمد. اما با این وجــود هنوز بيشــتر 

شرکت های تحت مديريت آنها نوآوری نمی کنند و درگير فعاليت های تکراری هستند. در نتيجه، فعــاليت روزمره آنها با 

مشکالت ريز و درشت روبه رو می شود، حاشيه سودشان به تدريج کاهش يافته و اوضاع شان بحرانی می شود.

مشکل کجاست؟ چرا ميل به نوآوری که در نظر بيشتر مديران ايرانی مطلوب است در عمل به نوآوری خــتم نمی شود 

و درها هميشه بر پاشنه تکرار و تقلید می چرخند؟ مديرانی که می دانند يکی از ويژگی های شاخصه شرکـت های پيشتاز 

جهانی نوآوری است، چرا شرکت های تحت مديريت خود را به سوی نوآوری هدايت نمی کنند؟

تجربه بيش از شانزده سال همکاری مشاوره ای با اين گونه شرکـت ها، به من آموخــته که در همين بازار هم مــی توان 

نوآوری کرد و از همين راه، محصوالت و خدمات شرکت را متمايز و مشـتری پسند کرد. می توان نوآوری کرد و بهره وری 

را افزايش و هزينه ها را کاهش داد. می توان نوآوری کرد و تجربه دلپذيری برای مشـتريان رقم زد. می توان نوآوری کرد 

و در جامعه الهام بخش شد. می توان به اتکای نوآوری در بازارهای داخـــلی و حتی خارجی فرصــت سازی کرد. در يک 

کالم، می توان با نوآوری به مزيت رقابتی دست یافت و سودآوری و ماندگاری کسب وکار را افزايش داد.

اما نوآوری در ایران موانعی دارد که بيشـتر این موانع ريـــشه در نوع نگاه مدیران به نوآوری دارد. به همــين جهت، 

شناخت داليل نوآوری نکردن شرکـت ها در ایـــران و تالش برای رفع اين موانع می تواند گام نخست برای تغییر مسیر 

شرکت ها به سوی نوآوری باشد. به هـمين روی، در قالب یک هم انديشی از همــراهان خوب هم آفرــينی که عمــدتا 

از مديران خوش فکر و نوآور صنعت کشور هستند درخواست کردم که دالیل نوآوری نکردن شرکت های ایرانی را از نگاه 

خود شناسایی و معرفی کنند. همراهی و هم فکری هم آفرينان عزیز بـسیار خوب و سازنده بود. نوع و حجم تحــليل ها 

نشان از شناخت و تجربه ارزشمند این دوستان از نوآوری و موانع آن در صنعت کشور داشت.

در ادامه فهرست پرتکرارترين این دالیل از نگاه همراهان خوب هم آفرينی در قالب جدولی خدمت شما تقدیم می شود. 

در ادامه متن کامل چند مورد از تحليل های برگزيده به عنوان نمونه تقديم حضورتان می شود.

امیدوارم بتوانم در مجالی مناسب به معرفی تــک تک اين موانع، داليل شکل گيری و شـــيوه گذر از آنها بپردازم. شک 

ندارم که اين تالش جمعی می تواند راه را برای گسترش نوآوری نظام مند در تعداد بيشتری از شرکت های ايـرانی فراهم 

آورد. هم فکری، همراهی مديران نوآوری و به اشتراک گذاری تجارب آنها می تواند زمينه ساز تحولی در صنعت به سوی 

کسب مزیت رقابتی از راه نوآوری باشد.
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ضعف رهبری در نوآوری و نبود رهبران تحول آفرین

احساس عدم نیاز به نوآوری و گیرافتادن در یک پارادایم فکری بسته

جو و فرهنگ سازمانی نامناسب و غیر نوآور

نبود سرمایه های انسانِی با انگیزه و خالق در سازمان

جایگاه ضعيف مشتری در ذهن مديران و توجه نکردن به نیاز اصلی مشتری

حمايت ناکافی از دارايي های فکری و ترس از تقلید و کپی برداری

تصور اشتباه از پرهزينه بودن نوآوری به جای توجه به وجه فرصت سازی آن

نبود یک نظام انگيزشی مناسب و کارآمد برای تشويق نوآوری درون شرکت

بی رویا بودن سازمان و مديران ارشد

عدم اختصاص منابع کافی به نوآوری

عدم هدف گذاری یا هدفگذاری نامشخص در حوزه نوآوری

جای خالی نظام ارزیابی خالقيت و نوآوری در ارزشیابی مدیران و همکاران

جهانی فکر نکردن و نداشتن شناخت دقیق از تغییرات بین المللی

نوآوری را مفهومی فانتزی و بی ربط با کسب وکار اصلی شرکت دانستن

ترس و مقاومت در برابر تغییر

غوطه ور شدن در روالهای تثبیت شده و روزمرگی و تکاپو برای بقا

عدم پذیرش ریسک (به ويژه به دليل تغییرات شديد محيطی)

قوانین و مقررات خشک و دست و پا گیر درون سازمانی

ایزوله بودن واحدهای مختلف در سازمان و عدم همکاری با یکدیگر

باور نداشتن به علم نوآوری و عدم استفاده از مشاوران مدیریت نوآوری 

عدم آشنایی مدیران با ساز و کار ایجاد نوآوری به شکل عملیاتی 

عدم آشنایی مديران با میزان اثرگذاری نوآوری بر بهبود کسب و کار شرکت

تصور بکر بودن بازار ایران و عدم نياز به نوآوری در این بازار

رویکرد سنتی به سازمان و فرآیندها و نگاه به شدت سلسله مراتبی 

تمایل به انجام کار آسان

مديريت متمرکز و عدم تفویض اختیار

عدم مطالعه دقیق صنعت و رقبا و بی اطالعی از فرصت های نوآوری

ضعف تیم های فنی طراحی به ویژه در حوزه خدمات

نبود برنامه ریزی مستند بلندمدت و تغییرات  پياپی و بدون برنامه 

عدم دسترسی به کانون های فکر و مشاوران نوآوری کارآمد

سکون دانشی سازمان
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دکتر مجید گلپایگانی
بنیانگذار و مدیر عامل دلفین اقیانوس آبی

کشـور ایران یک کشـور منبـع مــحور (resource-base) است. هر سال مجمع جهانی اقتصاد کشـورها را رتبه بندی

می کند و در سه دسته قرار می دهد:  ١. منبع محور ٢. تولید محور ٣. نوآوری محور. چندین سـال است که ایران در رتبه

 بندی های جهانی بنا بر شاخص های مجمع جهانی اقتصاد در دسته ی کشورهای منبع محور قرار دارد و در حــال تالش 

برای رسیدن به سمت تولید محور شدن است. بنابراین هنوز با کشورهای نوآوری محور فاصله ی زیادی دارد. به عبارتی  

از یک طرف کشور ایران و اقتصاد آن به واسطه ی همین موضــوع، درگیر درآمدهای نفتــی اســت و از طرف دیگر در 

اختیار شرکت های دولتی و خصولتی است. طبق آمار سازمان مدیریت صنــعتی که ٥٠٠ شرکت  برتر ایرانی را رتبه بندی 

می کند، عمده ی آنها شرکت های دولتی یا خصولتی هستند. یعنی شرکت های بزرگ ما توســط مدیرانی اداره می شوند 

که عملکرد آنها به واسطه ی فروش، نوآوری، سودآوری، کیفیت و مشتری مداری و ... نیست و به هــمین دلیل آنها به 

دنبال نوآوری نیستند. اقتصاد ایران نیز صادرات محـور نیست و در ســطح جهانی رقابت ندارد و در این صـــورت به 

نوآوری نیاز ندارند و نوآوری نمی کنند. بخش خـصوصی کـشور ما به دنبال استفاده از رانت و در فکر تجارت و بازرگانی 

(صادرات و واردات ) است نه تولید. زیرساخت کشور ما از قدیم االیام تجـارت محور، بازار محـور یا همان حجره محور 

بوده است نه تولید محور؛ به همین دلیل در این زمینهـ ها هم نیازی به نـوآوری هم دیده نمی شود. همــچنین بخش 

قابل توجهی از اقتـصاد ایران شفاف و پاسخگو نیست؛ یعنی در اخــتیار نهادهایی اسـت که اســاسًا به دنبال نوآوری 

نیستند. زیرا نیازی به پاسخگو بودن نیست و شفافیت اطالعات مالی  و مدیریتــی  پیــگیری نمی شود. از سوی دیگر 

بخش کمی از اقتصاد کشور ما بر پایه ی دانش و اطالعات در قالب شرکت های نوپا و تازه وارد به دنبال نوآوری و خـلق 

ارزش  هستند؛ زیرا پاردایم ذهنی و انگیزه ی مدیران و مؤســسین این گونه شــرکت ها بر همین اساس استوار است. از 

طرفی موفقیت شرکت های بورسی ما نیز به عـملکرد شرکت و مدیریت آنها ربطی ندارد و به همین خاطر هم شرکت ها 

به دنبال نوآوری نیستند. موضوع ذکر شده مانعی جدی برای نوآوری بر سر راه شــرکت ها و سازمان های ایرانی است. 

در بخش دوم موانع داخلی شرکت ها را بررسی می کنیم.

عامل اول: زیرساخت نامناسب اقتصاد ایران
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اگر قدری کالن به موضوع نگاه کنیم نقطه ی شروع نوآوری از باال به پاييـــن است. برای مثال در کشوری مانند امارات 

متحده عربی، امیر دبی، شیخ محمد آل مکتوم، در سال ٢٠١٥ اعالم مـی کند که می خواهد در سال ٢٠٢٠ نوآورترین مردم 

دنیا باشند. بعد از آن ١٠٠ نفر از مدیران ارشد دولتی را به دانشگاه کمبریج می فرستد تا مدیریـت نوآوری فراگیرند؛ زیرا 

این مدیران دولتی هستند که با سیاست گذاری هایشان می خواهــند برای نوآوری به شرکت ها و صنایع کمک کــنند و 

تا زمانی که دیدگاه و الگوهای ذهنی این مدیران تغیـیر نکند بیشتر از آنکه به آنها کمـک کنند آنها را اذیت می کنــند. 

یا برای مثال از افراد نوآور جهانی چون ایلون ماسک، ریچارد برانسون و بسیاری از مدیران ارشـد شرکت های نوآور دنیا 

دعوت می کنند که در کشورشان سخنرانی داشته باشند تا به آنها کمک کنند نوآوری را  رشد دهند. علی رغم اینـکه مانند 

کشور ما نیرو انسـانی زیادی ندارند، در حال تربیـــت نیروهای خود هسـتند که و حتی از  اکثر نیروهای انسانی که به 

خارج از کشور رفتند دعوت می کنند که برگردنــد و به آنها کمــک کنند. در یک نمـونه ی بارز آن، تعداد ٩ وزیر زن برای 

کشور از جمله وزیر هوش مصنوعی انتـخاب کردند. در مقــابل در سند چشم انداز ١٤٠٤ ایــران می بیـــنیم دیدگاهی، 

سیاستی و نگرشی درباره ی نوآوری وجود ندارد. چگونه انتظار می رود که در چشم انداز شرکت ها و سازمان های کشور ما 

هم در خصوص نوآوری مطلبی وجود داشته باشد؟ در سازمان ها و شرکت های ایرانی مدیرانی در مسند کار نشـسته اند 

که نه این موارد را به خــوبی مــی دانند و نه اعتــقاد و بـاوری بدان دارند. در واقع مدیرانی که بقای خود را حداکثر 

عامل دوم: ضعف رهبری در نوآوری

دو تا سه سال می بینند و به دنبال کار بلندمدت و نوآورانه نیستند و فقط در پی عملکرد کوتاه مدت خودشان برای جلب 

رضایت افرادی هستند که آنها را در این سمت منصوبشان کرده اند و یا در نهایت رسیدن به جــایگاه دولتی دیگر. اگر 

این موضوع را از منظر درون بنگاه ببینیم، در شرکت ها همانا رهبران واقعی، پیــــش قراوالن و جلودار نوآوری هستند. 

زمانی که بخش خصوصی و مدیران آن به دیگران انگــیزه ی کافی ندهند و نقشــه ی راه و چشم انداز بلندمدت تعیین 

نکنند و استراژی رسیدن به آن را اجرایی نکنند و به واسطه ی ضعف رهبری در شرکـــت ها، از بدنه ی سازمان نمی توان 

انتظاری زیادی داشت. بنابراین یکی از ضعف هایی که باعث نوآوری نکردن شـرکت های ایرانی است، ضعف رهبری در 

نوآوری است که باید از باال به پايين تزریق شود که متأسفانه در ایران نیست.

www.irpublicpolicy.ir



 از دیگر عامل های نوآوری نکردن، نبود سرمایههای انسانی با انگیزه و نوآور در سازمان است. در واقع این موضــوع که 

«منابع انسانی سرمایه  ی هر سازمان است» اگر یک شعــار نیست پس باید فکر آنــها در اختیار اهداف و چشــم انداز 

سازمان باشد؛ اما در واقعیت اینگ ونه نیست. اینکه  چگونه باید هم سویی استراتژیک فردی و ســازمانی به وجود آید، 

وظیفه ی رهبری سازمان یا شرکت است. افـراد باید حقوق مالکــیت فکری خودشـــان  و پاداش و انــگیزه ی الزم در 

خصوص آن کار نوآورانه را که انجام می دهند دریــافت کننــد تا انگــیزه ی الزم و کافی داشته باشند. افراد می بایست 

نسبت به پروژه های نوآورانه اعتقاد و  اطمینان حاصل کنند. عبارت «منابع انسانی خالق و نوآور» در بســیاری از ارکان 

استراتژیک  شرکت ها و سازمان های ایرانی وجود دارد، اما بیشتر شبیه به شعار و حرف های ســطحی اســت و کارکنان 

بیشتر درگیر کارهای روزمره ی اجرایی و پروژه های بهبود غیرنوآور در قالب همان سـیستم های مــدیریتی بروکراتــیک 

خودشان هستند. در واقع نقش واقعی نیروی انسانی و انگیزه ی انجام فعالیت های خالقانه و نوآورانه مـتأسفانه شکل 

نگرفته است. این نیروها باید توسط تیم رهبری به سمت هدفمند شدن و نوآوری حرکت کنند.

عامل سوم: نبود سرمایه های انسانی با انگیزه و نوآور در سازمان

در واقع اهمیت جایگاه مشــتری، ارزش و کیفــیت محصول و خـدمات تحویلی به مشتری در بین مدیران و کارکنان 

شرکت های ایرانی به واقع مشخص نیست. عبارت «نیازها و انتظارات حال و آینده ذینفعان و مشتریان» که معموالً در 

سیستم های مدیریتی IMS یا EFQM گفته می شود، برای مدیران و کارکنان ایرانی بیشتر به شعار و جمالت کـلیشه ای 

تبدیل شده است. وقتی مشتری برای خرید محصول در صف و نوبت می ایــستد چه انگیــزه ای برای شرکت به وجود 

میآورد که به دنبال جذب مشتری باشد و در نتیجه، به دنبال رفع نیاز و  بهبــود خدمات و کاال نخواهد بود. مشتری با 

همان محصوالت و خدماتی که ارائه شده، مجبور به خرید آن می شود و  انتظار باالتری ندارد. از سوی دیگر شــرکتهای 

ایرانی بیشتر ارائه کننده ی یک محصول یا خدمت هستند نه ارائه کننده ی راه حل رفع نیاز مشتری. آنها تصـور می کنند 

که با فروش کاال یا خدمت کار تمام می شود. در صـورتی که شــرکت های رقابتی دنیا در صدد جذب مشــتریان جدید 

هستند و زمانی که محصول یا خدمت خود را می فروشند به این فکر می کنند که خدمات پـس از فروش بهــتری ارائه 

کنند تا بتوانند مشتریان خود را وفادار نگه دارند و همچنان محصوالت و خدمات بیشتری به آنها بفرـوشند. پس از آن 

از طریق کسب اعتبار و اعتماد مشتریان وفادار به جذب مشتریان جدید می پردازند.

عامل چهارم: ضعف جایگاه مشتری برای شرکت های ایرانی
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نوآوری، پوست اندازی و جدا شدن از الگوهای ذهنی قدیمی و ارائه ی راه حلهای جدید است. این پدیده برای بسـیاری 

از افراد اعم از مدیر یا کارمند ساده نیست. روش های سنتی، برای ما معموالً جذاب و کافی به نظر میرسد و فکر میکنیم 

حالل مسائل ما است، پس نیازی به نوآوری و خالقیت نداریم. یعنی مسئله ای نداریم که بخواهــیم به دنــبال راه حل 

جدید برای آن باشیم. همچنین ترس از دست دادن مـــشتری یا کارمندان خوب و هدر دادن منـابع در اثر نوآوری، در 

بین مدیران شرکت های ایرانی مانعی بسیار جدی برای نوآوری اســت. در واقع بســیاری از افراد ما بیشتر از آنچه که 

ریسک پذیر باشند محتاط و ریسک گریز شده اند و به دنبال نوآوری و تغییر نیستند.

 عامل پنجم: ترس و مقاومت در برابر تغییر

شرکت ها برای سودآوری خلق شده اند نه زیان. شرکت هایی که درآمد ندارند یا در زیان هســتند، قـــطعًا برای کاهش 

هزینه ها ساده ترین راه حل را حــذف هزیــنه های منابع انسانی، تعدیل منابع انسانی و مهم تر از آن کم کردن بودجه ی 

پروژه های نوآورانه و خالقانه می دانند. شرکت های سودآور نیز به فکر تــوزیع ثروت مادی خلق شده در کوتاه مدت بین 

سهام داران و مدیران و اندکی هم برای کارکنان هستند و کمتر به فکر خـرج کردن بخشی از درآمد یا سودشان در پروژه

 های نوآورانه هستند که ارزش بیشتری خلق می کند. شرکت های بین المـللی که در عرصه ی رقابت جهانی فعالیت دارند 

به طور متوسط ٣ تا ٥ درصد درآمد خود را صرف نوآوری و خالقیت برای ایجاد محصوالت و خدمات جدید می کنند. در 

ایران، شرکت ها همواره کمتر از یک درصد بودجه خود را به تحقیق و توسعه ی واقعی محصوالت و خــدمات تخصیص 

می دهند. بنابراین سمت و سوی بودجه و منابع مالی برای پروژه هــای نوآوری بســیار مهم است، اما در شــرکت ها و 

بخش های تحقیقاتی ایرانی برای ایـن کــار هزینــه ای نمی شــود؛ پس میتوان نتیجه گرفت که شرکت های ایرانی به 

دنــبال نوآوری نیستند.

  عامل ششم: مدیریت منابع مالی

طراحی و ایجاد دانش فنی بسیار زمانبر و پرهزینه است و شرکت های ایرانی در طول سالیـان متوالی بیشتر در سطوح 

پايين استفاده از تکنولوژی قرار گرفته اند و بیشتر در حد تعمیر و نگهــداری تکــنولوژی و محصوالت و ماشــین آالتی 

هستند که از خارج تهیه شده  است و کمتر به رأس هرم که همان طراحی دانش فنی و تـکنولوژی جــدید است دست 

می یابند. در واقع مفهوم مالکیت فکری و ثبت پتنت در شرکت های ایرانــی و به ویژه در شرکت تولیـدی و خــدماتی 

عامل هفتم: کمبود دانش فنی و  درک از مفاهیمی چون مالکیت فکری
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موضوع بسیار فرعی است و جزو اولویتهای بسیار پايين آنها قرار دارد و مـــدیران و کارکنان شرکت ها به ارزش دارایی

 های نامشهود به خوبی آگاه نیستند. بسیاری از شرکت ها هنوز به این موضوعات توجــهی نکرده اند و حتی مــوضوع 

مالکیت فکری و دانش فنی در بین قوه ی مجـــریه و قضاييه ی کشور دچار سردرگمی است و درون شرکت های ایرانی 

هم این گونه است.در شرکت های ایرانی هیچ سیستمی برای رعایت حق و حقوق مالکیت فکری برای صاحبان پتنت یا 

خالقان دانش فنی وجود ندارد و افراد حاشیه ی اطمینانی از این بابت نمی بینند که به دنبال آن باشند. مهم تر از آن، به 

جایی که اینکه افراد اختراع کنند و به دنبال ثبت اختراع فردی خود باشند(مانند بسیاری از اساتید و دانشجویان) باید 

شرکت ها اختراع کنند و ثبت کنند تا بتوانند اختراعات و دانش فنی به دست آمده را کاربردی کنند و این مفهوم هنوز 

در شرکت های ما جا نیافته است.

در واقع شرکت های ایرانی بیشتر قائم به فرد هستند تا قائم به سیستم. به همین دلیل است که اگر ســیستم، فرآیند، 

ساختار و دستورالعمل هم وجود دارد بیشتر دست و پا گیر اسـت تا کاربردی.  در برخی از شرکت ها و ســازمان ها این 

روش ها و سیستم ها را می گذارند تا به جای اینکه کاری انجام شود، کاری انجام نــشود! شرکتهای ایرانی هنوز به دنبال 

تمدید ساالنه ی گواهینامه های ایزو و استاندارد خودشان هستند؛ بدون آنکه مفهوم و روح واقعی آن را در شرکت خود 

جاری کرده باشند. شرکت های ایرانی به دنبال گرفتن گواهینامه های تعالی سازمانی هستند. اما سیـستم های مدیریتی 

و روش هایی که بتوانند فرآیندها و سازوکارهایشان را چابک کنند، ندارند. شرکــت های ایرانی چابک و انعـــطاف پذیر 

نیستند و درگیر بروکراسی و دیوانساالری زیادی هستـــند که هم باعث کاهش بهره وری است و هــم نوآوری را درون 

شرکت ها می کشد. نوآوری در واقع روش های میانبر و خلق اقیانوس آبی و خارج از اقیانوس قرمز شنا کردن و در روش

 های سنتی و فرآیندهای بروکراتیک سازمان درگیر نشدن است.  مــتأسفانه مدیران و کارکنان شــرکتهای ایرانی از این 

مفاهیم به دور هستند.

عامل هشتم: وجود فرآیندها و روش های سنتی
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- نوآوری به عنوان راه حل و چاره ی کار دیده نمی شود و عموما به عنوان یک فرآیند عجیب و غریب بی ربط از سازمان و 

یا نهایتا در حد و اندازه های یک استاندارد در نظر گرفته می شود. 

- تیم مدیران نا آشنا به نوآوری؛ اگر آشنایی هم وجود دارد، آشنا ها بسیار کمتر هستند و "یک دست صدا ندارد" 

مصداق عینی می یابد. 

- تصور نیاز نوآوری به صرف هزینه های کالن و همچنین ندیدن نوآوری به عنوان سرمایه گذاری که حـتی اگر به اهداف 

اصلی نرسد، اهداف جنبی آن که یادگیری و تمرین نوآوری برای شرکت است، بسیار ارزشمند است .

- عدم مطالعه دقیق صنعت و رقبا و به تبع آن بی اطالعی از بزنگاه برنامه ریزی و اجرای نوآوری

- توهم رسیدن به نتیجه با سرعت غیر منطقی، در صورت به کار بستن راهـــبردهای نوآورانه و همچنین عــدم تعیین 

اهداف مشخص برای آنالیز میزان اثربخشی فرآیند نوآوری. اینکه نوآوری می تواند یک تغــییر جزئی باشـد که باید در 

یک فرآیند اجرا شود و از آن مراقبت نمود تا ثمر بدهد، معموال از تحمل شرکت های ایرانی خارج است. 

- عدم مطابقت ابزارهای در دسترس با اهداف (ضعف شناخت موقعیت و وضعیت شرکت). برای مثال همه می خواهند 

نوآوری واژه ی مظلوم نسل ماست. واژه ای که اغلب به مفهوم خود تبدیل و تفـــسیر نمی شود و در حــد بازیچه ای در 

دستان مدیران به ظاهر باسواد دولتی و به ظاهر مسلط و موفق بخش خصوصی، باقی می ماند.

همه در ویترین نوآورند، ولی در دخل و خرج و هــــمچنین در رفتار، بوی کهنگی تقریبا به مشام هر رهگذری می رسد. 

نوآوری از آن جهت مظلوم است که عظمتی درک نشده باقی مانده اســت و به جمالتی سخت و دهن ُپرکن در زونکن

 های خاک خورده (و جدیدا سایت های خاک خورده!) شرکت ها تبدیل شده است. البته این خاک خــوردگی در شرکت

 هایی اتفاق می افتد که اسم نوآوری را شنیده اند. حال چرا شرکت های ایرانی در این حالــت به ســر می برند، بـــویی 

از نوآوری نبرده اند و یا نتوانسته اند آن را برنامه ریزی و اجرا کنند؟ دالیل زیر از دیدگــاه نگارنده، درخـــور توجه است: 

- تلقی عمومی از نوآوری عمدتا یک مفهوم فانتزی است. افراد زیادی به آن ابراز عـالقه می کنند و ضروری اش می دانند، 

اما معتقدند که امروز نه! و فعال باید بحران فعلی را پشت سر گذاشت. در اقـتصاد آشفته ما هم، "بحران فعلی" معموال 

تمامی ندارد و نوآوری در حد یک ضرورت منفعل باقی می ماند. 

سید ارشد حسینی
موسس فروشگاه اینترنتی نوشاپ
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در حد شرکت های بزرگ نوآوری داشته باشند و بال آرزوهایشان را به اندازه آنها باز کنند، در حـالی که بالی با آن قدرت 

هنوز شکل نگرفته است  و وقتی این تقلیدشان عملی نمی شود، سرخورده می شوند. در حـــالی که از یاد می برند که هر 

شرکت با هر محصول و هر پیامی، نوآوری خاص خود را می طــلبد و برای رســـیدن به ذهن و قلب مخاطب، راههای 

مخصوص به خود را باید ایجاد کند و بپیماید. 

- تصور بکر بودن بازار ایران و تلقی اینکه فعال به نوآوری نیازی نــیست. در حــالی که سهم بازار بالقوه، برای بازیگران 

نوآور بالفعل خواهد شد که در کشور ما اکثرا نمونه های خارجی توانسته اند این فعلیت را ایجاد کنند. 

- رویکرد سازمانی ضعیف و قدیمی مبتنی بر سلسله مراتب و جایگاه سازمانی، نه استعـداد نیروهای انسانی. همچنین 

دست کمک شرکت ها به سوی کسی دراز نمی شود و فکر می کنند که نوآوری را باید داخل شرکت و در میان مدیران رده 

باال انجام داد.

- ضعف تیم های فنی طراحی محصول به ویژه در حوزه خدمات، که معمــوال با یــک نمی شود و ممکن نیست، ُترُمزی 

برای رویاپردازی های نوآورانه شرکت، حتی در مرحله ی بررسی های اولیه می باشند. 

- تفکر پیمانکار دولت شدن. اکثرا زمان، هزینه و ارتباطات گستـرده ای را صرف جذب درآمد از دولت می کنند که اگر در 

راه نوآوری مصرف می کردند، نتایج بهتری داشتند. 

- عادت کردن قدیمی ها به سودهای غیر عملیاتی (گران شدن ملک، وام کم بهره و بی بهره و ...) و تسری آن به نسل 

جدید. نتیجه این باور، دست روی دست گذاشتن و کاری نکردن خواهد بود. 

- عدم استفاده از مشاوران مدیریت نوآوری و قبول نکردن نوآوری به عنوان یک علم توسط شرکت ها.  

مواردی که بیان شد، بیشتر ریشه در شناخت ضعیف دارد و می طلبد که شـرکت های ایرانی نـــوآوری را به عنوان یک 

الزمه  ی نگرشی و فرهنگی در شرکت خود بپذیرند. همین ضعف در شناخت نـــشان می دهد هنــــوز راهی طوالنی تا 

اقتصاد مبتنی بر نوآوری و خالقیت در انتظار ماست و با هر تعللی چند پیــچ به آن اضافه می شــود . آیا شــرکت های 

ایرانی در هر موقعیتی که هستند، خودباوری الزم، برای دیدن جهانی گســـترده تر از حوزه ی دید خود در یک چارچوب 

علمی را دارند؟ و یا منتظراند بخـــت و اقبال و وفور نعمــت برای شـروع نوآوری به سمت آنها رو کند؟ متاسفانه این 

سوال، پاسخ دشواری ندارد.

مشاور استارت آپی ،
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امروزه در کشور عزیزمان ایران سازمانهای داخلی بصورت روزانه درگیر مشکالت جدی می باشند که ادامــه حیات آنها را 

تحت الشعاع قرار داده و پرواضح است که درگیر شدن ذهن افراد سازمان برای حل مشکالت روزمــــره پیش رو توان 

پرواز فکر جهت نوآوری و خالقیت را از ایشان سلب میکند.

هرچند که عوامل ایجاد مشکالت جدی درسازمان های ایرانی بیشتر از عدم ثبات قوانین و سیاست های کالن در محیط 

بیرونی نشآت میگیرد ولی در این نوشتار بررسی عوامل بیرونی را به فرصـتی دیگـــر موکول کرده و در اینـــجا تنها به 

مهمترین موانع داخلی تآثیرگذار بر روی نوآوری میپردازم.

طبیعتا" برای رشد جوانه های خالقیت و نوآوری بایستی ابتدا بستر مناسب آن را فراهـم نمود که در این مورد می توان 

با تقویت سرمایه اجتماعی در سازمان ها باعث ایجاد عوامل تآثیرگذار بر خلق و تسهیــم دانش و به بیان دیگر سهولت 

جریان های دانشی در سراسر سازمان گشته و در نتیجه بستر مناسبی برای نوآوری مهـــیا نمود. به بیان دیگر ســکون 

دانش در سازمان، خود بزرگترین مانع خالقیت و نوآوری بوده و باعث پیری زودرس سازمان می گردد (متآسفانه در این 

برهه بسیاری از سازمانهای ایرانی دچار همین پیری زودرس گشته و در مسیر و جریان افـول سازمانی بســر می برند).

با توجه به ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی و با تقویت این ابعاد می توان از سه طریق بر جریان های دانشی و متعاقبا" 

ایجاد بستری مناسب برای نوآوری تآثیرگذار بود :

     تقویت بعد ساختاری با توسعه شبکه های ارتباطی درون سازمانی

     تقویت بعد ارتباطی با توسعه روابط و شعاع روابط بین فردی درون سازمان با افزایش اعتماد بین فردی

     تقویت بعد شناختی در فرهنگ سازمانی با ایجاد ارزش های مشترک بین افراد جهت رسیــدن به اهــداف سازمان

با توجه به تحقیقی که در سال ٩٥ توسط اینجانب در یک سازمان دارویی بعنوان نمونه ای از سازمانهای داخلی صورت 

پذیرفت مشخص گردید برخی از ابعاد و شاخص های سرمایه اجتماعی اثر بسیار شدید و شگفت آوری بر روی خـلق و 

تسهیم دانش سازمانی داشته که با تعیین و پیاده سازی استراتژی های مناسب در سازمان می توان باعث تقویـت این 

عوامل تآثیرگذار گشته و در نهایت فرایند نوآوری را در سراسر سازمان تسهیل نمود.

بدون شک ضعف هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی در سازمان های ایرانی را مـیتوان  یک مانع جدی در فرایند نوآوری 

دانست. بطور مثال سازمانی که از شبکه های ارتباطی ضعیفی برخوردار است مسیرهای الزم برای تبادل اطالعات را در 

حسین صدری افشار
معاونت بازرگانی هولدینگ دارویی
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اختیار نداشته و در نتیجه افراد سازمان در حیطه اطالعات و دانش فردی خود محدود خواهند شد و یا در سازمانی که 

فرهنگ بی اعتمادی بین اعضای آن جاریست حتی با داشتــن شبکه هـــای ارتباطی گسترده نمیتوان جریان دانش را 

بخوبی در تمامی سطوح آن برقرار ساخت (این مورد بدلیل ساخـــتارهای عمودی و فرهنگ قدیمی رئیس مرئوسی در 

سطوح مختلف سازمانهای ایرانی یکی از بزرگترین موانــع نوآوری در سازمانهای مـــذکور می باشد) و یا حتی در برخی 

سازمان های ایرانی با وجود داشتن شبکه های قوی و گسترده ارتباطی و اعــتماد افراد به یکدیــگر تنها بدلیل نداشتن 

ارزشهای مشترک سازمانی بین افراد و عدم همسویی اهداف فردی و سازمانی شاهد مختلف الجهت بودن فعالیت ها و 

در نتیجه عدم حمایت از ایده ها و در نهایت عقیم ماندن نوآوری در سازمان می باشیم.

در بیان آخر می توان گفت بهترین شیوه برون رفت سازمانهای ایرانی از وضعیت سکون فعلی ایجاد تغییرات بنیانی در 

تار و پود سازمان برای تقویت سرمایه اجتماعی در سطوح مختـــلف سازمانی است که این امر تنـــها و تنها با درایت 

مدیران سازمان در ایجاد شبکه های ارتباطی گسترده درون سازمانی و برون سازمانی و هـمچنین رهبری اصــیل برای 

همسوسازی و ایجاد اعتماد و ارزشهای مشترک بین اعضای سازمان برای ایجاد فرهنگ نوآوری در سازمان امکان پذیر 

میباشد.
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بعد از سرمایه فیزیکی ،انسانی ،اجتماعی ،سرمایه روانشناختی مثبت چهارمین سرمایه سازمانهاست که توســط اقای 

لوتانز به دنیای کـــسب و کار مـــعرفی گردید .سرمایه روانشناختی مثبت از چهار مولفه امید ،خوش بینی ،تاب اوری 

واعتماد به نفس تشکیل شده است .طـی مطالعاتی که  در سال ٩٥ و٩٦ در خصوص این سرمایه  انجام دادم مشخص 

گردید که  سرمایه  روانشناخــتی مثبت اثر به سزایی روی نو اوری دارد .(سه تا از مقاالت به پیوست اورده شده است) 

اما از انجا که این مفهوم نه تـنها در ایران بلــکه در دنیا هم مفهــموم جدیدیست توجه قابل قبولی به ان نمی شود و 

مدیران از یکی از عوامل ایجاد نواوری که کم هزینه هم هست غافل می شوند.

سایر مواردی که بنا بر تجربه بیست ساله در صنعت کشور به ان برخورد نمودم شامل موارد ذیل است:

   در بيشتر سازمان هاي ايراني  مديران ارشد تفويض اختيارات را انجام نداده و نتيجتا درگير مشكالت روزمره هـستند 

و همين امر سبب ميشود نواور نباشند.

   نواوري نتيجه توجه به سرمايه انسانيست كه در بسياري از سازمان ها توجه كافي به آن نمي شود.

    نواوري با پذيرش ريسك همراه است و با توجه به نامتعادل بودن اقتصاد و تورم و ناپايداري قيمت ارز ريســك ان  

در كشورمان بيش از ساير كشورها است.

   افراد و سازمان های نوآور عمدتا اهدافي فراتر از منفعت شخصي دارند كه  متاسفانه  اين فرهنگ كمرنگ شده است.

قوانين و مجوزها از جمله موانع نواوريست گاه كوچكترين نواوري در محصوالت دارويي نياز به اخذ مجوزهايي دار كه 

ماهها به طول ميانجامد.

تفاوت تحصيالت همکاران باعث می شود افرادی که مدرک پايين تری دارند برای نشـان دادن قابلیت هایشان نواوری 

بیشتری از خود بروز دهند.

دکتر مریم مجیدیان
مدير كارخانه و عضو هيات مديره شركت داروسازي آسيا شيمي طب 
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وقتی افراد در بخش های مختلف کار می کنند ایده ها و  نواوری بیشتری را شاهد هســتیم اما این امر در شرکت های 

ایرانی کمتر اتفاق می افتد و بیشتر افراد در طول روز در یک بخش و مشغول یک کار خاص هستند.

نواوری باید توسط مدیران اهمیت داده شده شکوفا شده و تشویق شود و متاسفانه در بسیاری از ســازمانها سرکوب 

میشود .

نواوری تبدیل ایده ها به واقعیت و خلق ارزش از ان است تشویق به ایده پردازی و عملیاتی کردن ان و پایداری برای 

خلق ارزش به یک رهبر نواور نیاز دارد که خال حضورش در بسیاری از سازمانهای ایرانی وجود دارد

نواوری نیاز به فضای کار باز و بدور از قوانین خشک دارد که در فرهنگ سازمانی ما وجود ندارد.

هنوز این نگرش در مجموعه ها  ایجاد نشده که نواوری برای بقای سازمانها الزم است .
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دالیل بسیار متنوعی را می توان در جواب این که چرا نــوآوری نمی کنیم ذکر کرد اما من نقش دو علت را پر رنگ تر از 

دیگر علل می دانم :

    اقتدار گرایی سازمانی

     سازمان های بی رویا

اقتدارگرایی سازمانی

نوآوری در هر سازمانی به شدت نیازمند بازار است و اقتدارگـرایی سـازمانی به راحتـی می تواند کشـش بازار را از بین 

ببرد. تا زمانی که مدیران ارشد سـازمان ها بعــنوان خریدارن موثر درون سازمان( تنها خریدار چاپلوسی و تملق باشند 

بازاری برای ارایه نوآوری شکل نــخواهد گرفت و مطـاع نوآوران بر روی دستـشان خواهد ماند. بر این اساس مدیران 

ارشد اقتدارگرا تنها برای حفظ وضــع مـــوجــود تـــالش می کــننــد و با اینـــکه شــایـد شــعارهایی در بــاب

حمایت از نوآوری می دهند اما عموما آنقــدر مانع در راه اجرای ایده های نو می تراشند تا هیچ نوآوری شکل نگیرد و 

آنها بتوانند بدون استرس کارها را همانطور که تا کنــون انجام می داند انـجام دهند. زیرا که اگر به نوآوری اجازه رشد 

بدهند بعد از مدتی با سازمانی طرف خواهند بود که از آنها جلو زده است و آنهــا باید کار ها را به افـراد جدیدی که با 

سازمان جدید هماهنگ باشند بسپارند و بروند و این دردی است که عموما تحملش را ندارند. راه حـل کاربردی برای از 

بین بردن اقتدارگرایی سازمانی را من در مستند بنیان گذار محک دیدم.

اینکه چطور سعیده قدس بنیانگذار موسسه محک اجازه داد نوآوری ها شــکل بگیــرند و زمانی که به گفــته خودش 

موسسه محک از خودش بزرگ تر شد مدیریت آن را با تــمام ســختی که احســاس می کرد به فرد جـوانی ســپرد.

سازمان بی رویا

امروزه با کارکنان و سازمان های بی رویای زیادی طرف هــستیم و با این اوضاع توقع نوآوری عجیب به نظر می رسد. 

به نظر من رویا نقش فشار نوآوری را بازی می کند و بدون فشار )رویا( نمی توان هــیچ نوآوری را شکــل داد. رویای 

پرواز بود که برادران رایت را به تکاپو انداخت، رویای اولــین انــسان روی ماه رئیس جــمهور کندی بود که ناسا را به 

حرکت وادار کرد. اما اگر تحقیقاتی در سازمان های ایرانی انجام شود و از کارکنان پرســـیده شود که چه رویایی دارند 

احتماال نه تنها رویایی کارآفرینانه و سازمانی ندارند بلکه حتی متاسفانه رویایی برای زندگی شخـــصی خود نیز ندارند. 

داود شهریان
مدير ارشد دانش 
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البته این امر ریشه های مختلفی دارد اما من یکی از ریشه های عمده آن را در ضعف ادبیات علمی تخیلی در ایران می 

دانم از این رو به نظر من ترویج ادبیات علمی تخیلی در ســـازمان ها می تواند تا حدودی چرخ دنده های موتور رویا 

پردازی سازمانی را به حرکت در آورد.

سخن پایانی

بکارگیری مدیران ارشد دارای رویکرد فراگیر و مشارکتی ) در برابر اقتدار گرایی ( از یک طرف و تــــرویج رویا پردازی از 

طرف دیگر با شکل دادن به تقاضا ) کشش ( و عرضه ) فشار ( نوآوری باعث خواهند شد که ما نیز سازمان هایی نوآور 

به دنیا بیاوریم. می توانیم از هر طرف شروع کنیم زیرا که کارکـــنانی رویا پرداز زیر بار مــدیران اقتدارگرا نــمی روند و 

مدیران فراگیر و مشارکتی، جز کارکنانی رویا پرداز را استخدام نمی کنند.
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برای تحلیل این موانع از چارچوب ارائه شده در مقاله ای با عــنوان "شناسایی و رفع موانع نوآوری" استفاده شده است 

که درآن برای ایجاد قابلیت نوآوری چارچوبی متشکل از: رهبری و سازماندهی، فرآیندها و ابزارها، افراد و دارایی ها، و 

فرهنگ و ارزش ها توسعه داده شده است.

رهبری و سازماندهی؛ به عمل کار برآید به سخن دانی نیست!

بسیاری از مدیران و رسالت و چشم  انداز سازمان ها بیان می دارند که به اهمیت موضـــوع نوآوری کامالً واقف هستند، 

ولی آیا صرف این آگاهی کافی است؟! زمانی که از آن ها پرسیده شود که نوآوری چه میزان در فروش شما تأثیر داشته 

یا چه میزان افزایش بهره وری در گردش موجودی شما اتفاق افتاده است؟! از پاســـخ هایی که ارائه می دهند می توان 

فهمید که چقدر به نوآوری اهمیت می دهند و در مرکز توجه آن ها است.

راهکار: بایستی که گفتار و عمل مدیران و سازمان   ها در پرداختن به موضوع نوآوری یکی شود و مـدیران با خلق چشم

 اندازها و ارائه تعریفی مشترک از نوآوری و دستیابی به اجماع در سرتاسر سازمان، در راستــای تحقق چشم انداز تالش 

نمایند.

بر اساس گزارش تحلیلی طرح ملی پیمایش نوآوری ایران موانع سازمانی نوآوری به ترتیب:

    عدم وجود ساختار سازمانی مناسب و حامی فعالیت های نوآورانه

    کمبود نیروی انسانی واجد شرایط

    عدم داشتن شناخت مناسب از بازار

    عدم وجود استراتژی مشخص

    عدم وجود مدیریت پروژه تحقیق و توسعه محصول

    عدم وجود دانش کافی نسبت به حوزه فناورانه

    عدم توانمندی در مدیریت زنجیره تأمین

 به عنوان مؤثرترین موانع شناسایی و معرفی شده اند. 

 مهدی کرمی؛ کارشناسی ارشد دانشگاه تهران؛مشاوره مدیریت نوآوری

سعید باباخانی؛ کارشناس ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی؛ مشاور کسب و کار؛ شرکت مشاورتی ایلیا
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فرآیندها و ابزارها؛ اندازه نگه دارکه اندازه نکوست!

فرآیندهای سازمانی و ابزارها می توانند به عنوان محرک و تسهیل گر نوآوری باشند یا بالــعکس می توانند نوآوری را در 

نطفه خفه کنند. در شرکت های ایرانی مشاهده می شود که ساختارهای سازمانی و فرآینـدها معموالً به گونه ای طراحی 

شده انده که بیشتر دست و پاگیر و محدودکننده هستند. حتی شاخص های عملـکردی که تعییـــن می شوند عمومًا از 

جنس مالی هستند. همچنین در بسیاری از موارد، تعریف درستی از مدل کــسب و کار وجـود ندارد یا به فرض وجود 

مدل مستند شده، تثبیت شده است و غیرقابل تغییر! 

راهکار: ساختارها و فرآیندهای دست و پاگیر از محیط داخلی سازمان برچیــده شوند و به نیروی های خط مقدم اجازه 

تفکر واگرا و اکتشاف داده شود. قبل از توسعه ایده یک فرد خاص، بــستری برای تبادل و ترکیب ایده های افراد فراهم 

شود. فرضیه های انتقادی آزمایش شوند و مدل های کسب وکار قبل از آنکه تثبیت شوند مــورد بازنگری قـرار گــیرند. 

همچنین از شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد استـــفاده شود که منــعکس کنـــنده وضــعیت توسعه نوآوری باشد.

افراد و دارایی ها؛ با یک گل بهار نمی شود!

نوآوری ها عمومًا با و به وسیله افراد و منابعی که در دسـترس دارند به وجود می آیند. سازمان ها معموالً مدعی اند که از 

افراد با استعداد نوآورانه در سراسر مجــموعه استفاده می کنند، در حالی که در عمــل نوآوری را محــدود می نمایند به 

واحدهای خاصی مثل تحقیق و توسعه! باید این موضوع درک شود که تــنوع و دانش تمام افراد فــعال در واحدهای 

مختلف برای نوآوری در سازمان نیاز است. 

راهکار: بایستی بر روی توانمند سازی کارکنان و جــذب نیروهای دانشی، خالق و یادگیــرنده در سازمان اهتمام الزم به 

عمل آید. نوآوری وظیفه ی واحد یا افراد خاصی به شمار نیاید و تمامی اجـزای سازمان مسئوالنه به مــقوله نوآوری به 

سهم خود بپردازند. 
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فرهنگ و ارزش ها؛ ترس برادر مرگ است!

در بسیاری از شرکت های ایرانی فرهنگ سازمانی زیاد مورد توجه نیست و اگر هم هست، معطـوف است به یک سری 

از اعمال و رفتارهای روزمره که در درون سازمان شکل گرفته است. در این دیــدگاه به فرهـنگ سازمانی عمومًا نوآوری 

جایگاهی ندارد و اساسًا در این سازمان ها یک سری از موضوعات مثل شکست و ریسک کردن که اجزای جدایی ناپذیر 

نوآوری می باشند مورد پذیرش نبوده و در برخی مواقع مذموم هم به شمــار می آید. نوآوری نیازمنِد فرهنــگ نوآوری 

است که درآن ریسک پذیری و یادگیری یک ارزش است.

راهکار: زیربنای پیشبرد اهداف و انجام پذیری فعالیت ها در سازمان، دارایی معنوی و ارزشمندی به عنوان فرهنگ است 

که بایستی ساخته شود. آن چه که در تجربه شرکت های موفق دنیا می بــینیم. باید در شرکت های ایرانی بیش از پیش 

به فرهنگ سازمانی به خصوص فرهنگ نوآوری توجه شود. از شکست ها و زیان دادن ها ابایی نداشت. به خالقـیت ها 

و ایده ها فرصت پرورانده شدن داده شود. مسائل سازمان به چالش گذاشته شود و برای ایجاد انگیزه به برترین راه حل

 ها مشوق هایی اهدا شود. از همه مهم تر، همه ی افراد سازمان به باور مشترکی با عنوان "نوآوری" ایمان قلبی داشـــته 

باشند.
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