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Abstract
Purpose: Developing radical innovation usually involves working with new markets and technologies, which brings high levels
of uncertainty and risk. Developing personal innovations due to high uncertainty results in unforeseen problems and
happenings. The motivation of employees who are in the direction of conservatism rather than innovation is an important
challenge in the growth of big corporates. This study examines how managers motivate individuals to innovate in a radical way.
Therefore, managing the motivating factors of the individual sector has an important contribution to radical innovation
capability.
Methodology: This research presents a theoretical model of managing personal motivation in individual innovation

development. The model is tested and analyzed by investigating four present companies.
Findings: The findings show managers can have impact on initial level of individual motivation and can effect development
tasks’ success by assigning external aims and providing organizational support. These methods could be found in different
levels: personal, project teams, and the organization.
Originality/Value: Based on the results of this study, it can be said that the use of skills and abilities in performing job tasks and
promoting their functional innovation is effective.
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نوع مقاله :پژوهشی

مدل مدیریت عوامل انگیزش فردی ،تیمی و سازمانی در توسعه نوآوریهای شاخص
(مطالعه موردی 4 :شرکت در شهرک صنعتی توس مشهد)
احسان لطفی

 ،سعید آیباغی اصفهانی

*

گروه مدیریت ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،سمنان ،ایران.

چکیده
ً
هدف :توسعه نوآوری شاخص معموال مستلزم کار با بازارها و فنآوریهای جدید است که سطوح باالیی از عدم اطمینان و ریسک را به
همراه دارد .توسعه نوآوریهای شاخص به دلیل عدم قطعیت باال منجر به افزایش بروز مسائل پیشبینینشده میشود .انگیزه بخشی به

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره

کارکنان یک چالش مهم در رشد شرکتهای بزرگ شناساییشده است .این مقاله به بررسی روشهای انگیزه دهی مدیران به کارکنان در
راستای نوآوری شاخص میپردازد .مدیریت عوامل انگیزهبخش ساختاریافته (سازمانی) سهم مهمی در پرورش نوآوری شاخص دارد.
مدل پژوهش :این مطالعه یک مدل نظری در حوزه مدیریت عوامل انگیزهبخش سازمانی بهمنظور توسعه نوآوری شاخص ارائه میکند .مدل
آزمون شده و با بررسی موردی چهار شرکت بهتفصیل شرح و بسط دادهشده است.
یافتهها :یافتهها نشان میدهد که مدیران می توانند بر سطح اولیه انگیزش افراد تأثیر بگذارند که به موفقیت در انجام وظایف ،ایجاد توسعه
یافتگی همراه با بزرگتر شدن اهداف افراد در سازمان و حمایت سازمانی میانجامد .حوزه انگیزش را میتوان در سه سطح مختلف :افراد،
تیمهای پروژهای و سازمان طبقهبندی کرد.

 ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

اصالت/ارزش افزوده علمی :براساس نتایج این پژوهش میتوان بیان داشت استفاده از مهارتها و توانایی در انجام وظایف شغلی افراد
و ارتقای نوآوری عملکردی آنها موثر باشد.
کلیدواژهها :توسعه نوآوری ،عوامل انگیزش ،مدیریت انگیزش ،نوآوری شاخص.

 -1مقدمه
نوآوری از مهمترین مسائل پیشروی سازمانهاست .نوآوری فرا گرد ایدهپردازی تا اجرا در حل مسائل در حوزه فرایندها ،محصوالت و

خدمات به شیوهای جدید است (رضایی و همکاران .)2017 ،1بسیاری از شرکتها به دنبال نوآوریهای سازمانی بهمنظور یافتن منابع
جدید رشد میباشند .در محیط های بسیار پویا ،مزیت رقابتی پایدار اغلب وابسته به توان توسعه محصوالت و خدمات بسیار جدید است
ً
(اوکانر .)2008 ،2توسعه نوآوری شاخص معموال مستلزم کار با بازارها و فنآوریهای جدید است که سطوح باالیی از عدم اطمینان و
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Rezaee et al.

1

O’Connor

2

ریسک را به همراه دارد (اوکانر و رایس .)2013 ،1برای ایجاد توانایی توسعه نوآوریهای شاخص ،شرکتها نیازمند ایجاد تغییراتی در

سطح استراتژی ،ساختار ،فرآیندها ،فرهنگ و رهبریاند (اسالتر و همکاران.)2014 ،2

فرایندهای نوآوریهای شاخص شامل بسیاری از چالشهای پیشبینینشده است که خوشایند کارکنان نیست .توسعهدهندگان نیازمند
مقابله با موانع غیرمنتظره ،جذب دانش متنوع از منابع مختلف و پیشنهاد راهحلهای خالقانهاند (دی .)1994 ،3انگیزه بخشی به کارکنان

که در راستای محافظهکاری بهجای نوآوری است ،یک چالش مهم در رشد شرکتهای بزرگ شناساییشده است (اکانر و مکدرمت،4

2004؛ استرینگر2000 ،5؛ کلی و همکاران .)2011 ،6بیشتر محققان انگیزش را یکی از و یژگیهای بدیع افراد خالق و نوآور محسوب

میکنند ،بهگونهای که برخی از آنها انگیزش را نیروی درونی میدانند که افراد را به سمت کارهای خالقانه سوق میدهد .میتوان گفت که

انگیزش سازمانی از توان الزم برای کمک به تحقق نوآوری سازمانی برخوردار است (شعبانی بهار و شربتی .)2018 ،7بااینوجود ،فقدان
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پژوهش هایی که به مسائل انگیزشی در توسعه نوآوری شاخص پرداخته باشند به چشم میآید .این مطالعه به بررسی روشهای انگیزش
دهی مدیران به افراد در راستای نوآوری شاخص میپردازد.
در بخش تجربی این تحقیق چهار شرکت بزرگ را بررسی میکنیم که به توسعه نوآوریهای شاخص پرداختهاند .گزارشی نیز در مورد
بحث شده است.

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 -2-1قابلیت نوآوری شاخص

ً
شرکتهای بزرگ موفق معموال چند قابلیت سازمانی قوی را توسعه میدهند که با آن میتوانند یک موقعیت رهبری را در طول زمان حفظ

کنند (دوسی و همکاران .)2000 ،8قابلیتها در طول مسیر توسعه با استفاده از نوآوری تدریجی بهبود مییابند .برای حمایت از نوآوری

تدریجی ،شرکت ممکن است از فرآیندهایی مدون و روندهایی برای ایجاد حافظه سازمانی ،بهبود تشخیص و پیشبینی در مورد اشتباهات
بهره گیرد (اوکانر.)2008 ،
نوآوریهای شاخص در اینجا بهعنوان محصوالت ،خدمات یا فرآیندهایی تعریف میشود که شامل تکنولوژیهای نوین یا نیازمند ساختار
ً
بازار جدیدی اند که پتانسیل ایجاد تغییر در پارادایم ملی ،بازار و یا سطح صنعت رادارند و بخشی از نوآوری واقعا جدید را همانطور که

توسط گارسیا و کاالنتون )2002( 9معرفیشده است پوشش میدهد .نقطه مقابل نوآوریهای تدریجی ،نوآوریهای شاخصاند که
ً
معموال شامل ویژگیهای جدید با پتانسیل کسبوکار قابلتوجه یا اثرات عملکردی قابلتوجه در مقایسه با محصوالت ،خدمات و
فرآیندهای موجود است (لیفر و همکاران .)2000 ،10ثابت شده است که این نوآوریها مستلزم پاداشهای بزرگ مالیاند (کیاراکوپولوس

و همکاران )2016 ،11و برای شرکتهای درحالتوسعه مزیت رقابتی (هیل و روترمل )2003 ،12و برای مشتریان منافع قابلتوجه (سورسکو

و همکاران )2003 ،13ایجاد میکند .بااینحال توسعه نوآوریهای شاخص دشوار است .هرچند در سالهای اخیر توجه به نوآوری در
سازمانها افزایشیافته است ،تحقیقات اخیر نشان می دهد مدیران حاضر به انجام هزینه و سرمایهگذاری درخور در حوزه نوآوری شاخص

نیستند (شیخ و اوکانر .)2020 ،14شرکتهای فعال در این زمینه اغلب قادر به انجام هر کاری غیر از بهبود وضع فعلی خود هستند
(استرینگر .)2000،درنتیجه ،بخش بزرگی از نوآوریهای شاخص از شرکتهای کوچک سرچشمه میگیرد (سورسکو و همکاران،
.)2003
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شرکتهای مستعد مسائل انگیزشی ارائه میشود .در انتها در مورد اهمیت این یافتهها ،محدودیتهای کار و نتایج آن برای تحقیقات آتی

عدم توانایی در توسعه نوآوریهای شاخص به روشهای مختلفی توضیح دادهشده است .نوآوریهای شاخص اغلب شامل فنآوریهای
جدید و هدف برای بازارهای جدید است که باعث میشود روند توسعه بهشدت موردتردید قرار گیرد (گارسیا و کاالنتون2002 ،؛ اوکانر و
ً
رایس .)2013 ،همچنین ممکن است نیازمند مدلهای کسبوکار جدید باشند؛ مثال زنجیره ارزش موجود ممکن است دیگر قابلاجرا
نباشد (اوکانر .)2008 ،ازاینرو ،نوآوری های شاخص نیازمند ساختارهایی متفاوت برای نوآوری تدریجی است (برکزاک و
همکاران ;2009،1لیفر و همکاران .)2000،رویه سازمانی بسیاری از شرکتها کشف فرصتهای جدید است (بسانت و همکاران،2

 ;2010لین و همکاران .)1996 ،3همچنین ممکن است فاقد کارکنان ماهر باشند (استرینگر )2000 ،و یا دارای فرهنگسازمانی استثمارگر
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باشند (مکالفلین و همکاران .)2008 ،4همچنین ،نوآوریهای شاخص به در دسترس بودن دانش جدید (مایالت )1991 ،5و روندهای
جدیدی وابسته است که ممکن است طی یک سازماندهی از شرکتهای خارجی تشکیل شود و شرکتها را در استفاده از منابع دانش

خارجی در نوآوری درحالتوسعه محدود سازد (بیرکینشاو و همکاران.)2007 ،6

در مطالعات دیگری نیز قابلیت نوآوری شاخص بررسیشده است .جدایی ساختاری فعالیتهای نوآوری تدریجی و شاخص برای کاهش
تنش بین اهداف که اغلب متضادند مطرحشده است که منجر به عملکرد بهتر در هر دو مورد میشود (اوکانر ;2008،اسالتر و
همکاران .)2014،تشکیل شبکه های جدید و استفاده از روابط ضعیف برای دسترسی به پایگاههای اطالعاتی متعدد به افزایش موفقیت
لطفی و آیباغی اصفهانی  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه420-433 :

نوآوری شاخص میانجامد (بیرکینشاو و همکاران.)2007،
 -2-2مدل نظری برای انگیزههای فردی در توسعه نوآوری شاخص

توسعه نوآوری شاخص یک فرایند هدفگراست که در آن عملکرد وابسته به یادگیری فردی و انگیزه است .انگیزه برای توسعه نوآوری شاخص
در اینجا به عواملی اشاره دارد که وادار کننده به عمل است و ممکن است اکتسابی باشد (الک و التام )2004 ،7و استفاده از مهارتها و

توانایی یک فرد را تحت تأثیر قرار میدهد ،انجام وظایف شغلی که ارتقای نوآوری عملکردی اساس آن است؛ مانند تولید ایده ،توسعه مفهوم

و غلبه بر موانع سازمانی .با در نظر گرفتن نظریه تعیین هدف (الک و التام )1990 ،و نظریه شناختی اجتماعی (باندروا ،)1997 ،8این
ّ
مطالعه یک مدل برای بررسی عوامل موثر برانگیزش در بروز نوآوری شاخص پیشنهاد میدهد.
بااینکه درک علت و سازوکار انگیزش فرد ازنظر ذهنی در جهت یادگیری یک مهارت جدید دشوار است و کمتر موردپژوهش قرارگرفته است،
ما در تالشیم تا بتوانیم عوامل انگیزش در خلق نوآوری را مدلسازی کنیم .مرکز انگیزش بر عملکرد فردی به چهار روش اثرگذار است (الک
و التام .)2002 ،اول ،توجه را به سمت فعالیتهای مربوطه هدایت میکند .دوم ،تعیینکننده میزان تالش فرد در سرمایهگذاری برای رسیدن
به اهداف است .سوم ،پشتکار را تحت تأثیر قرار می دهد ،یعنی ،فرد چه مدت در کاری خاص تالش خود را حفظ میکند .درنهایت،
جستجو و استفاده از دانش و استراتژی برای کارهای خاص را تسهیل می کند .از طریق این سازوکار ،اهداف شخصی و خودکارآمدی بر
اثرگذاری اهداف و موفقیت در انجام وظایف توسعه نوآوری شاخص سازمان واسطهگری میکند .موفقیت فردی در این وظایف مقدمه
مهمی از نتایج سطح پروژهای (الکساندر و ون نیپنبرگ2014 ،؛ اوکانر و مکدرمت )2004 ،و درنهایت عملکرد شرکت (سورسکو و
همکاران )2003 ،است .گزارههای مورداستفاده در تبیین مدل مربوط به ( ) 1اثرات اهداف بیرونی در مرکزهای انگیزشی و ( )2جنبههای
حمایت سازمانی است که اثرات مرکز انگیزش را در موفقیت وظایف توسعه نوآوری شاخص تعدیل میکند .گزارهها نوآوری را در سه سطح
بررسی میکنند :افراد ،تیمهای پروژهای و سازمان .بررسی سوابق و تجزیه تحلیل انگیزه فردی مدیران در سطوح مختلف درک غنیتری را
نسبت به مطالعاتی که به یک سطح واحد محدودند فراهم میکند (هیت و همکاران .)2007،9انتخاب این سه سطح و استخراج این گزارهها

بر مبنای مطالعات آقای هیت و همکاران ( )2007و چهاراصل مورداشاره در پژوهش الک و التام ( )2002است که عبارتاند از :معطوف
کردن توجهات به هدف ،تالش برای رسیدن به هدف ،پشتکار ،استفاده از دانش و استراتژی برای تحقق هدف .از دیگر تأییدات انتخاب این

پارامترها مطالعه گانزالز-گانزالز و گارسیا آلمیدا )2021( 10است که شش عامل را در پرورش ایدههای نوآورانه اثرگذار میداند :خالقیت،
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Figure1- Research scheme, radical innovation motivation fzctors model.

 -2-2-1هدفگذاری
تعیین اهداف برای کارکنان یک روش جهتدهی آنها به سمت کارهای تولیدی است .اهداف اختصاص دادهشده بهطورمعمول با اهداف
شخصی همراستا هستندّ ،اما گاهی اوقات درصورتیکه کارکنان موافق با سند چشمانداز مدیریتی عمل نکنند ممکن است تفاوت داشته
باشد (الک .)2001 ،1اهداف مختلف میتواند اثرات متفاوتی روی انگیزه فردی داشته باشد (الک و همکاران .)1981 ،اهداف دشوار
ممکن است کارکنان را به سطح باالتری از تالش و عملکرد ترغیب کند (الک و التام .)1990 ،نوآوریهای شاخص بهطورکلی در توسعه
بسیار چالشبرانگیز در نظر گرفته میشوند (اوکانر .)2008 ،بااینحال ،تعیین اهداف بیشازحد توان ممکن است به کاهش باورهای
توسعهدهندگان در توانایی خود برای رسیدن به اهداف بیانجامد که ممکن است به سوء رفتار سازمانی و کاهش عملکرد منجر شود (واردی

و وینر .)1996 ،2تعیین سطح اهداف فردی ممکن است درنتیجه ضرورت تعادل بین اهداف آسان ،بیشازحد آسان و بیشازحد چالشی
باشد.
ً
گزاره  :1اهداف نسبتا چالشی متناسبت با مهارتها و تواناییهای فرد به افزایش انگیزه فرد برای نوآوری شاخص میانجامد.
با توجه به عدم قطعیت ذاتی در توسعه نوآوری شاخص ،نتایج پروژه را نمیتوان بهطور کامل پیشبینی کرد و مقدار توسعه بهاحتمالزیاد با
واکنش به موارد پیشبینینشده تغییر میکند (لیفر و همکاران .)2000 ،اهداف بیشازحد خاص ممکن است مانع یادگیری و کشف
مفاهیم جدید باشد (مکالفلین و همکاران .)2008 ،از سوی دیگر ،گزارششده کارکنان زمانی که اهداف روشنتری دارند باانگیزهترند.
اگر کارکنان ندانند چه باید بکنند ،ارزیابی اینکه آیا آنها توانایی انجام کاری رادارند یا نه غیرممکن است (بندورا .)1997 ،بنابراین
خودکارآمدی به نظر میرسد در سطح متوسطی از ویژگیهای تعیینکننده هدف باشد.
گزاره  :2اهداف متضاد به کاهش انگیزه فردی برای نوآوری شاخص میانجامد.
این بخش شامل توجه به روش ،جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری ،ابزار گردآوری دادهها و روشهای تجز یهوتحلیل دادهها میشود.

Vardi and Wiener

2

Locke

1

مدل مدیریت عوامل انگیزش فردی ،تیمی و سازمانی در توسعه نوآوریهای شاخص (مطالعه موردی 4 :شرکت در شهرک صنعتی توس مشهد)

شکل  -1طرح پژوهش ،مدل عوامل انگیزش نوآوری شاخص.

 -2-2-2حمایت سازمانی
راه دیگر برای نفوذ در انگیزش کارکنان حمایت از آنها دررسیدن به اهداف خود است .حمایت سازمانی اشاره دارد به میزانی که سازمان به
کارکنان خود کمک میکند و به خاطر افزایش تالش کاری در انجام وظایف شغلی پاداش میدهد .برداشت عادالنه از حمایت سازمانی در

بستر توزیع منابع ،حمایت سرپرست ،پاداش و شرایط کار بروز پیدا میکند (رودز و آیزنبرگر.)2002 ،1

در توسعه نوآوری شاخص ،مدیران تمایل دارند بهجای کنترل بر حمایت و توانمندسازی کارکنان تکیه کنند (کلی و همکاران.)2011 ،

424

مدیرانی که نوآوری چندگانه بنیادی را در پروژههای موفق تجربه کردهاند ،اغلب در تعریف مناسب از مشکالت ،پیدا کردن راهحل و مذاکرات

سیاست سازمانی برای عبور از بحران خوب عمل میکنند (گریفین و همکاران .)2012 ،2قهرمانان نوآوری مدیرانی اند که بهشدت به
ایدههای جدید عالقهمند بوده و مایل به پرورش و ترویج آنها از طریق گامهایی اساسیاند .چنین قهرمانهایی ممکن است به کارمندان

شور و شوق دهند و در آنها ایجاد انگیزه و اعتقاد کنند و از طریق کاهش موانع سازمانی به روند توسعه کمک کنند (گموندن و همکاران،3
 .)2007بسیاری از این موانع مختص نوآوری شاخص است (اسینک.)2006 ،4

لطفی و آیباغی اصفهانی  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه420-433 :

گزاره  :3مشارکت افراد فعال ،باتجربه و ماهر در نوآوری به افزایش انگیزه فردی در تحقق نوآوری شاخص کمک میکند.
تجارب موفقیت یکی از سازوکارهای کلیدی برای بهبود خودکارآمدی است (الک .)2001 ،نرخ باالی شکست پروژههای نوآوری شاخص
حفظ سطح باالیی از انگیزش را دشوار میسازد (بسانت و همکاران .)2010 ،وقتی کارکنان چرخه یادگیری موفقیت را کامل کنند ،از

پیشرفت خودآگاه میشوند .این نشان میدهد که میتوانند به اهداف نهایی خود نزدیک شوند (شونک .)1989 ،5تقسیمبندی روند توسعه
به چرخههای کوچکتر میتواند فرصتی برای تجربه گرفتن از موفقیت و اثرات انگیزشی مثبت ارائه دهد.
گزاره  :4تقسیم پروژههای نوآوری شاخص به اهداف کوچکتر ،انگیزه فردی برای نوآوری شاخص را افزایش میدهد.
باورهای خودکارآمدی کارکنان تنها به چگونگی درک آنها وابسته نیست بلکه به چگونگی درک آنها از ابزار و منابع در اختیار خود نیز
ً
بستگی دارد .چون پروژههای شاخص معموال دارای ابهامات بسیاری ازلحاظ فناوری و بازارند ،ارزیابی ایده و آزمایشهای بسیار طوالنی
برای پروژه خطر متوسط تاکمی را در پی دارد (کوپر)2008 ،6؛ بنابراین ،بهاحتمالزیاد کمبود منابع مانع کار باشد .منابع ناکافی ممکن
است باورهای کارکنان در تواناییهای خود برای رسیدن به موفقیت در انجام پروژههای نوآوری شاخص را کاهش دهد.
گزاره  :5تهیه منابع کافی برای پروژههای نوآوری شاخص انگیزه فردی برای نوآوری شاخص را افزایش میدهد.
ترکیب تیم با عملکرد متقابل میتواند به کاهش عدم قطعیت مرتبط با نوآوری شاخص کمک کند (مکدرمت و اکانر .)2002 ،تعلق به یک
تیم پروژه با رویکردهای گوناگون به مشکالت ممکن است توان و انگیزه افراد را برای رسیدن به اهداف پروژه افزایش دهد.
گزاره  :6ترکیب تیم پروژه با تنوع دیدگاه و تخصص ،انگیزه فردی برای نوآوری شاخص را افزایش میدهد.
سیستمهای مدیریتی بوروکراتیک ممکن است به اینرسی کمک کرده و مانع سرمایهگذاریهای پرمخاطره شوند (هیل و روترمل.)2003 ،
درنتیجه ممکن است به کاهش خالقیت و نوآوری ،ریسک گریزی و نگرش منفی در میان کارکنان بیانجامد (اسینک.)2006 ،
گزاره  :7پاداش و فرهنگ تشویق توسعهدهندگان برای موفقیت در انجام وظایف توسعه نوآوریهای شاخص فردی ،انگیزه برای نوآوری
شاخص را افزایش میدهد.
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 -3طرح پژوهش
 -3-1روش تحقیق

روش تحقیق این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری دادهها توصیفی و از نوع مطالعه موردی ( )study caseاست.
ٔ
درزمینه واقعیاش در شرایطی که مرز
مطالعه موردی یک کاوش تجربی است که از منابع و شواهد چندگانه برای بررسی یک پدیده موجود

بین پدیده و زمینه آن بهوضوح روشن نیست استفاده میکند (رابرت .)1997 ،1مطالعه موردی یکی از انواع روشهای تحقیق کیفی است
و ویژگی عمده آن تمرکز بر مطالعه عمیق و همهجانبه نمونهی ّ
معینی از یک پدیده است که به آن مورد میگویند (گال و همکاران.)1942 ،2
اغلب تصور میشود مطالعات موردی خیلی برای آزمون گزارهها مناسب نباشند (جانستون و همکاران)1999 ،3؛ اما درمجموع روش
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مطالعه موردی بهطور گسترده در آزمون تئوری بسیاری از علوم اجتماعی استفاده میشود و ارزش آن در پژوهشهای مدیریتی نیز
شناختهشده است .مطالعات موردی نشان دادهشده که حتی برای آزمون روابط علی نسبت به روشهای پیمایش کلی مناسبترند (جانستون
و همکاران .)1999 ،در مطالعاتی همچون مقاله حاضر که در آن گزارهها در یک زمینه خاصاند ،مطالعات موردی از نقاط قوت ویژهای
برخوردارند.

نتیجه گیری در
مورد کارکرد
انگیزش در جهت
توسعه نوآوری
شاخص

کدگذاری
مصاحبه ها

مصاحبه با
سؤاالت باز

انتخاب  5تا 7
نفر در هر شرکت
جهت مصاحبه

انتخاب  4شرکت
به منظور مطالعه
موردی

شکل  -2خالصهای از گامهای پژوهشی مطالعه.
Figure 2- summary of research steps of study.

 -3-2جمعآوری دادهها

برای انتخاب نمونههای مطالعه موردی ،شرکتهایی که دارای فعالیتهای نوآوری شاخص و عالقه به پیگیری نوآوری شاخص بودند نامزد
شدند .سعی شد سازمانهایی از صنایع مختلف با ویژگیهای متفاوت انتخاب شود تا به جامعیت و تعمیمپذیری پژوهش کمک کند.
شباهت شرکتها در این بود که پیشگام در حوزه نوآوری منطقهای بوده و در پروژههای فعلی خود دارای نوآوری بوده و معتقد باشند
اصالحات در سطح کالن الزم است ،یعنی منجر به جهشهای تکنولوژیکی یا یک زیرساخت در بازار و یا سطح صنعت میشوند (گارسیا
و کاالنتون .)2002 ،برآورده سازی این معیار در هر سازمان بررسی شد .با مصاحبه با مدیران ارشد و بهویژه بخش تحقیق و توسعه یک
ً
دید کلی خوب از فعالیتهای نوآورانه سازمان حاصل شد .درحالیکه شناسایی پروژههای نوآوری شاخص همیشه آسان نیست و معموال
با سطح باالیی از عدم اطمینان در ابعاد مختلف همراه است (اوکانر ;2008 ،اوکانر و رایس )2013 ،در خالل مصاحبهها بر آن تأکید
شد .تمام سازمانها شرکتهای فعالی با اندازه معقول در محدوده  100تا  2000کارمند بودند.
دادههای مطالعه از چهار شرکت در شهرک صنعتی توس مشهد جمعآوری شد-1 :سازمانی فعال درزمی ٔنه ی معدن -2کارگاه صنعت چوب
و مبلمان  -3شرکت فعال در بخش طراحی و تولید خدمات و محصوالت اتوماسیون اداری -4کارخانه تولید دارو :نام شرکتها به دلیل
حفاظت از حریم خصوصی ناشناخته خواهد ماند .ویژگیهای شرکتها در جدول  1ارائهشده است .شرح کوتاهی از هر یک از شرکتها
در ذیل آورده شده است .شرکت فعال در صنعت معدن ،دانشبنیان بوده و تمرکز اصلی آن بر نوآوری است؛ برای یک دوره طوالنی ،بهبود
محصوالت موجود در اولویت بوده است .در اوایل تأسیس به توسعه نوآوری شاخص روی آورد که منجر به افزایش قابلتوجه در عرضه
محصوالت این شرکت شد .بسیاری از پروژههای نوآوری فعلی آن هنوز هم درحالتوسعه جدید و تمرکز بر کاربردهای مبتنی بر دستیابی
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Pin Robert et al.
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Gal et al.
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مدل مدیریت عوامل انگیزش فردی ،تیمی و سازمانی در توسعه نوآوریهای شاخص (مطالعه موردی 4 :شرکت در شهرک صنعتی توس مشهد)

در شکل  2خالصهای از گامهای پژوهشی مطالعه به نمایش در آمده است.

ً
به موفقیتهای گذشتهاند .تقاضا برای محصوالت شرکت نسبتا ثابت است و نیاز فوری به ترقی جدید حس نمیشود .بااینوجود ،این
شرکت دارای چندین پروژه نوآوری بنیادی در حال انجام است ،هرچند با منابع محدود .شرکت یک واحد سازمانی جداگانه برای پروژههای
نوآوری شاخص ندارد .بااینحال ،گاهی اوقات برخی پروژهها ممکن است جداگانه و بهطور مستقیم توسط تیم اجرایی مجزایی انجام
گیرند .شرکت صنایع چوبی و مبلمان به دلیل رکود بازار و ورود رقبا به دنبال پیدا کردن منابع جدید رشد است؛ بنابراین ،نوآوری بنیادی به
یک هدف کلیدی استراتژیک بدل شده است .شرکت یک واحد سازمانی مستقل ایجاد کرده که به دنبال رصد و پرورش نوآوریهای شاخص
است.
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ٔ
درزمینه اتوماسیون برای مشتریان صنعتی خدمات اداری فراهم میکند که در صنایع بهکارگیرند .شرکت خدمات اتوماسیونی
شرکت فعال
همگام با رشد مزیتهای رقابت بر کاهش هزینهها و بهرهوری تمرکز دارد .چند پروژه نوآوری شاخص در حال انجام باهدف ارائه
ً
محصوالت و خدمات جدید انجامشده اما تمرکز بر ( R&Dتحقیق و توسعه) است که عمدتا در بهروزرسانی خدمات و محصوالت ارائهشده
نمود دارد .درگذشته ،شرکت اتوماسیونی یک واحد سازمانی جداگانه برای نوآوری شاخص داشت اما آن را چند سال پیش بهعنوان یک هزینه
اضافی شناسایی کرد و آن واحد را تعطیل کرد .در حال حاضر ،پروژههای نوآوری شاخص در داخل واحدهای این کسبوکار مشابه با
نوآوریهای دیگر اجرا میشوند .شرکت دارویی محصوالت شیمیایی در حوزه صنعت دارو تولید میکند .پیشرفت سریع در فنآوریهای

لطفی و آیباغی اصفهانی  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه420-433 :

تولید منجر به تجدیدنظر قابلتوجه در شیوه تولید محصوالت شده است .بهتازگی ،شرکت یک واحد سازمانی مسئول نوآوری بنیادی ایجاد
کرده است .عالوه بر این تأکید آن بر نوآوریهای شاخص متمایل شده که از کارشناسان خارج سازمانی بهطور فعال برای تکمیل قابلیتهای
داخلی سازمان بهرهگیری میشود.
جدول  -1خصوصیات سازمانهای موردمطالعه.
Table 1- Specifications of studied companies.

نام شرکت

اتوماسیون

معدن

مبلمان

دارو

تعداد مصاحبهها

5

6

5

7

صنعت مربوطه

سیستمهای فناورانه

فوالد ،آهن ،سنگ زینتی

چوب

دارو ،مواد شیمیایی

تعداد کارکنان

107

710

255

2035

هدف اولیه نوآورانه

کاهش هزینهها و تمرکز بر کارایی

بررسی نظرات و سوابق
کاری خوب قبلی

تغییر ساختار – تغییر
جهت کسبوکار

تمرکز بر نوآوری شاخص

ً
انتخاب این  4شرکت از بین سایر شرکتها برای مطالعه موردی کامال مبتنی بر هدف و از روش نمونهگیری هدفمند است .همچنین انتخاب
افراد و مصاحبه با شرکتکنندگان بر اساس نمونهگیری نظری بود .در این نوع نمونهبرداری افرادی برای مصاحبه انتخاب میشوند که برای
ارائه اطالعات موردنیاز در بهترین موقعیت به لحاظ سطح اطالعات و دسترسپذیری قرار دارند و به تمام افراد شانس یکسان برای ارائه

اطالعات داده نمیشود (داناییفرد و همکاران .)2013 ،1مدیران دارای تجربه کار و تأثیرگذار در فرایند انتخاب شدند که بهترین شرایط ارائه
اطالعات به پژوهشگر را داشتند .وجه مشترک تمام شرکتکنندگان تجربه کاری باالی  8و مدیریتی باالی  5سال در سازمان ،اثرگذاری در
فرایند انگیزش و تمایل به شرکت در مصاحبه بود .مصاحبهشوندگان به دو روش انتخاب شدند .اول ،از یک مدیر ارشد تحقیق و توسعه
خواسته شد تا مصاحبهشوندگانی از سطوح مختلف سلسلهمراتب معرفی کند .این مصاحبهشوندگان شامل اعضای تیم پروژه نوآوری و
رهبران پروژهاند که تجربه دستاول برخورداری از مسائل انگیزشی در کار توسعه نوآوری شاخص دارند .دوم ،یک پروژه نوآوری شاخص
اخیر در هر شرکت و چند کارمند فعال و درگیر در آن شناسایی شد و با آن افراد مصاحبه انجام شد .در همه سازمانها ،این دو نمونه تا حدی
همپوشانی داشت .این شاخص به انتخاب  5تا  7مصاحبهشونده از هر سازمان با عناوینی همچون مسئول تحقیق و توسعه ،متخصص و
کارشناس اجرایی ،مدیر پروژه ،مدیر فنآوری و مدیر توسعه کسبوکار جدید انجامید.
از مصاحبهشوندگان سؤاالتی باز در مورد کارشان و ارتباط با نوآوریهای شاخص و مدیریتی و اعمال سیاستها در سازمانشان پرسش شد.

سؤاالت باز هنگامی مناسب است که دستیابی به چشمانداز فرد مصاحبهشونده مدنظر است (کو و دامی .)2011 ،2از مصاحبهشوندگان در
ارتباط با پروژهها سؤال پرسیده شد که  -1جایگاه ،نحوه استقبال و هدایت نوآوری فردی ،تیمی ،سازمانی در توسعه روند این پروژهها چگونه
Qu and Dumay

2

DanaeiFard et al.

1

است؟  -2چالشها و فرصتها در خصوص نوآوری در سه حوزه فردی ،تیمی و سازمانی؟ -3چگونگی تأثیر محیط کار و اقدامات
مدیریتی در پروژه؟ -4چگونه این پروژه با دیگر پروژههای نوآوری تدریجی و شاخص در سازمان مقایسه میشود -5 .نحوه برخورد مدیران
(پذیرش و حمایت) در برابر نوآوری در پروژههای اخیر را بیان کنید .برای دستیابی به درک درستی در مورد تجارب پاسخدهندگان از
ً
رویدادهای ملموس دیدگاههای شناختی ،عاطفی و رفتاری مفید است (گرملر .)2004 ،1مصاحبه معموال بین  15تا  45دقیقه به طول
انجامید .همه مصاحبهها بهمنظور ایجاد زنجیرهای از شواهد و تقویت اعتبار نتایج ،ضبط و سپس کلمه به کلمه امال شد .دو محقق نیز

برای افزایش روایی و پایایی مطالعه در مصاحبه شرکت کردند (یین .)2003 ،2مصاحبهها تا رسیدن به اشباع تئوریک ادامه پیداکردهاند
ً
یعنی تا جایی که مصاحبه جدید مفاهیم جدیدی را اضافه نمیکند (معموال اشباع تئوریک زمانی اتفاق میافتد که در  3مصاحبه آخر
مفاهیم ارائهشده تکراری هستند و در مصاحبههای قبلی توسط مصاحبهشوندگان مطرحشدهاند).
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خالصهای از اطالعات افراد مصاحبهشونده موسوم به پنل خبرگان و آمار توصیفی ویژگیهای آنها در جدول  2و  3ارائهشده است.
جدول  -2پنل خبرگان پژوهش.
Table 2- Research experts panel.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

آقا
آقا
خانم
آقا
آقا
آقا
آقا
آقا
آقا
خانم
خانم
آقا
آقا
آقا
خانم
آقا
خانم
آقا
آقا
خانم
خانم
آقا
آقا

37

اتوماسیون
اتوماسیون
اتوماسیون
اتوماسیون
اتوماسیون
معدن
معدن
معدن
معدن
معدن
معدن
مبلمان
مبلمان
مبلمان
مبلمان
مبلمان
دارو
دارو
دارو
دارو
دارو
دارو
دارو

 12سال ( 12سال)
 11سال ( 11سال)
 11سال ( 10سال)
 10سال ( 8سال)
 8سال ( 5سال)
 9سال ( 8سال)
 11سال ( 10سال)
 17سال ( 17سال)
 14سال ( 10سال)
 9سال ( 5سال)
 10سال ( 6سال)
 11سال ( 11سال)
 14سال ( 6سال)
 8سال ( 5سال)
 10سال ( 7سال)
 15سال ( 12سال)
 16سال ( 10سال)
 14سال ( 14سال)
 17سال ( 15سال)
 8سال ( 5سال)
 10سال ( 6سال)
 17سال ( 16سال)
 10سال ( 6سال)

38
35
30
30
29
37
52
50
35
32
35
36
32
34
40
36
55
50
49
39
47
40

 -3-3تجزیهوتحلیل دادهها

تجز یهوتحلیل دادهها با تجز یهوتحلیل داخلی انجام شد که در آن متن مصاحبه بهمنظور آشنایی با سازمان چندین بار خوانده شد .جزئیات
مربوط به سیستم مدیریت سازمانها و ادراکات کارکنان نوشته شد .سپس مسیر دادهها با برنامه  Atlas.tiکدگذاری شد .کدها ویژگیهای
متمایز و تکراری در مصاحبهها بود که به زعم نویسنده پاسخی حاوی دانش و تجربه مناسب در راستای سؤاالت باشد کدها با روش تحلیل
مضامین ( )thematic analysisاستخراج شد .تحلیل مضمون ،روشی است برای شناخت ،تجز یهوتحلیل و ارائه گزارش درباره الگوهای

Gremler

1

yen

2

مدل مدیریت عوامل انگیزش فردی ،تیمی و سازمانی در توسعه نوآوریهای شاخص (مطالعه موردی 4 :شرکت در شهرک صنعتی توس مشهد)

ردیف

سطح
مدیریتی
عالی
میانی
عملیاتی
میانی
میانی
عالی
میانی
عالی
عملیاتی
عملیاتی
عملیاتی
عالی
عملیاتی
میانی
عملیاتی
میانی
عملیاتی
عالی
میانی
میانی
میانی
عالی
عملیاتی

جنسیت

مدرک و رشته
تحصیلی
دکترای برق مخابرات
دکترای کامپیوتر
ارشد نرمافزار
ارشد مدیریت اجرائی
ارشد مهندسی صنایع
ارشد عمران
ارشد مهندسی صنایع
ارشد اقتصاد
کارشناسی معدن
ارشد معدن
ارشد زمینشناسی
دیپلم تجربی
لیسانس صنایع چوب
ارشد مدیریت اجرائی
کارشناسی حسابداری
فوقدیپلم کامپیوتر
کارشناس زبان
ارشد اقتصاد
دکترای شیمی آلی
دکترای شیمی تجزیه
ارشد شیمی پلیمر
دکترای داروسازی
ارشد مدیریت اجرائی

سن

شرکت

سنوات کاری (مدیریتی)

موجود در دادههای کیفی و تبدیل دادههای پراکنده و متنوع به دادههایی غنی و تفصیلی (براون و کالرک .)2006 ،1تعدادی از کدهای اصلی
که در انتخاب مضامین مورداستفاده قرار گرفتند در جدول  4آمده است .مسیر در اینجا بهعنوان بخش کلی سخنرانی تعریف میشود تا
مصاحبهگر سؤال بعدی را بپرسد .کدها مقایسه شدند و بررسی سازگاری آنها و تضمین اعتبار داخلی صورت پذیرفت .سپس با روش
ً
ممیزی پژوهشی کلیه مراحل به تأیید یک متخصص پژوهش کیفی رسید .شایانذکر است تکرار کدها لزوما داللت بر اهمیت نسبی ندارد
و تنها منعکسکننده توافق مصاحبهشوندگان در پاسخ به سؤاالت مطرحشده است.
جدول  -3آمار توصیفی مصاحبهشوندگان.
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Table 3- Descriptive statistics of interviewees.

لطفی و آیباغی اصفهانی  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه420-433 :

نام سازمان

تعداد مدیران
(درصد نسبت
مدیران به کارکنان)

درصد
مدیران به
کارکنان

میانگین سن
مدیران
( مصاحبهشوندگان)

میانگین مدرک مدیران
( مصاحبهشوندگان)

درصد جنسیت مدیران
( مصاحبهشوندگان)

اتوماسیون

(25%) 27

25%

(34) 34

ارشد (ارشد)

 70%آقا ( 80%آقا)

معدن

(5%) 35

5%

(39) 48

کارشناسی (ارشد)

 80%آقا ( 60%آقا)

مبلمان

(4%) 10

10%

(35) 39

فوقدیپلم (کارشناسی)

 90%آقا ( 80%آقا)

دارو

(1%) 20

5%

(45) 53

دکترا (ارشد)

 50%آقا ( 60%آقا)

جدول  -4تعدادی از کدهای اصلی مستخرج از مصاحبهها.
Table 4- Some of the main codes extracted from the interviews.

مضمون

کدهای زیرمجموعه

توجه به خالقیت

روحیه خالقیت

بها دادن به خالقیت کارکنان

ایجاد بستر توسعه خالقیت

پشتکار کارکنان

روحیه کار و تالش فردی

اهمیت پیگیری کارها در سازمان

دیده شدن تالش کارمندان در سازمان

پذیرش ایده

امکان ارائه ایده

استقبال از ایدهها

وجود بستر رشد و توسعه ایده

حمایت از ایدهها

حمایت از فرد خالق

حمایت از ایده

حمایت از تولید محصول نو

تیم سازی

سوق افراد به شرکت در تیم

آمادگی تغییر

تمایل به رشد

فراهم کردن بستر فعالیت برای
تخصصهای مختلف
استقبال از تغییر

بها دادن و امکان ابراز تفکرات مختلف
پذیرش تغییر

فرهنگسازمانی نوآور

آمادگی ارائه روش نو

ارائه روش نو از سوی مدیران

پذیرش روش نو از سوی مدیران

سیستم پاداش

پاداش مالی

تشویق غیرمادی کارمندان

رتبهبندی کارکنان از منظر خالقیت

این مطالعه بر روی ارتباطات علت معلولی پیشنهادی بین عناصر مختلف مدل تحقیق تمرکز دارد .تجز یهوتحلیل توسط الگوی کیفی تطبیق
بین تئوری و دادهها انجام شد .پشتیبانی از گزاره با بررسی متن به کد تبدیلشده و بهتبع آن مواردی که در مصاحبه بهطور صریح یا ضمنی
ً
ارتباط آن بین عناصر مدل بیان شد موردبررسی قرار گرفت .نظرات معموال در مورد توضیح چگونگی موفقیت یا شکست افراد پیگیر و درگیر
در پروژهها در پیشبرد پروژههای شاخص نوآوری ،مراحل مجزای پروژه (بهعنوانمثال تولید ایده) ،یا عملکرد کلی نوآوری بنیادی شرکت
بود .ازآنجاکه سودآوری مالی پروژههای نوآوری شاخص ممکن است سالها طول بکشد تا درک شود و پروژهها نیز ممکن است زمان زیادی
به طول بیانجامد ،این معیار تا حد زیادی مبتنی بر درک پیشرفت بود.

 -4یافتهها
ً
تأییدات قوی برای تقریبا تمام گزارهها در مطالعات موردی مشاهده شد .تمام گزارهها بهاستثناء گزاره  7در همه مصاحبهها مشاهده شد.
درحالیکه اکثر حمایتها از گزارهها مستقیم بود ،حمایتهای غیرمستقیم نیز مشاهده شد؛ در برخی موارد نیز هر دو مورد در همان شرکت
دیده شد .هیچ مصاحبهای نبود که در آن دادههای گزارهها در تضاد باشند.

Braun and Clarke

1

گزاره  :1توافق گسترده میان مصاحبهشوندگان در کل شرکتها بر نوآوری شاخص وجود دارد که توسعه آن نیازمند ویژگیهای خاصی در
کارکنان ،مانند خالقیت ،یکچشم انداز بلندمدت ،خصوصیات درونی ،مثل خو یشتنداری ،بعد عاطفی ،شرح صدر و توانایی تفکر خارج
از موضوع است.
گزاره  :2مدیریت اهداف متضاد ،بخش ذاتی توسعه نوآوریهای شاخص در نظر گرفته شد .شرکت مبل ،شرکت دارو و شرکت معدن به
لحاظ ساختاری از هم جدا در فعالیتهای توسعه شاخص و رشد شرکت دارند ،یا با ایجاد واحدهای سازمانی جدا و تیم پروژه مستقل د ر
خصوص پروژههای نوآوری شاخص فعالیت میکنند .با چنین ترتیبی ،وقتی اهداف شخصی متضاد اهداف خارجی را به چالش نمیکشند،
انگیزه نسبت به نوآوری شاخص میتواند افزایش یابد .جالبتوجه است ،در شرکت دارویی ،پس از شکلگیری واحد نوآوری شاخص،
ً
کارمندان مجبور به تحتفشار قرار دادن واحد در اتخاذ اهداف جدیدند ،چون آنها با مشکل اولو یتبندی درگیرند که غالبا در بخشهای
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دیگر سازمان مطرح میشود.
گزاره  :3تصور عمومی بر این است که قهرمانان نوآوری توانمند سازیهای نوآوریهای شاخصاند .همانطور که قبلتر عنوان شد
قهرمانان نوآوری افرادیاند که بهشدت به ایدههای جدید عالقهمند بوده و مایل به پرورش و ترویج آنها از طریق گامهایی اساسی در
روزانه خود هستند .قهرمانان نوآوری در سلسلهمراتب باالتر مدیریتی ،قادر به رشد و تقویت نوآوری و قرار دادن آن در دستور کار استراتژیک
شرکت و حصول اطمینان از حمایت گستردهتر سازمانی برای پروژهها میباشند.
گزاره  :4بسیاری از مصاحبهشوندگان ذکر کردند که حفظ شور و شوق و روحیه خوب مهم است ،زیرا فرایندهای نوآوری شاخص پر از
ناامیدی است .جالبتوجه است ،اکثر سازمانهای موردمطالعه نوآوری خود را بهگونهای تفسیر میکنند که توجه بیشتری به موفقیت (تحقق
ایده خالقانه به محصول) شود .شرکت دارویی ،مبلمان و اتوماسیون فرایندهای نوآوری تکراری برای پروژههای شاخص اتخاذ میکنند.
این فرایندها شامل تعیین اهداف توسعه کوتاهمدت است که رسیدن به آن امکانپذیر است .پس از دیدن نتایج ملموس در قالب یک عملکرد
آزمایشی و یا یک نمونه اولیه ،توسعهدهندگان بهاحتمالزیاد به متقاعدسازی توانایی خود برای اتمام پروژه بپردازند.
گزاره  :5فقدان منابع برای اثرگذاری بر انگیزه به دو روش یافت شد .اول ،ممکن است اقداماتی برای محدود کردن کارکنان انجام شود.
دوم ،تالشهای افراد به دلیل کمبود منابع در بخشهای دیگر در نظر گرفته نمیشود .یک نمونه از اینها در  R&Dشرکت فعال در صنعت
معدن است که گزارش داد ،ایدههای شاخص اغلب در جلسه مدیران برای تصمیم ادامه/توقف خیلی زود گرفته میشود ،درحالیکه هنوز
ً
بسیاری از مسائل حلنشده وجود دارد .درنتیجه ،ایدههای شاخص معموال رد میشوند زیرا آنها بیشازحد خام در نظر گرفته میشوند.
فقدان منابع منجر به تجربهای میشود که تالشهای توسعهدهندگان بیهوده است .این مسئله نشاندهنده تفاوت در منابع الزم است که
پروژههای دارای نوآوری شاخص ممکن است با پروژههای دارای توسعه معمولی مقایسه شوند .برای اطمینان از منابع برای نوآوری اساسی،
ً
کارگاه مبلمان و اخیرا نیز شرکت دارویی روند توسعه و منابع پروژههای نوآوری شاخص و تدریجی را از هم جدا کردهاند .شرکت اتوماسیون،
البته یک نمونه کار با رویکرد مدیریتی تصویب کرد که در آن سهم معینی از منابع به پروژههای نوآوری شاخص اختصاصیافته است.
گزاره  :6معلوم شد که ترکیب تیم نقش انگیزشی مشابهی با منابع دارد .تیمهای با عملکرد متقابل و دارای تخصصهای گوناگون از عوامل
مهم دررسیدن به اهداف پروژه در نظر گرفته شد .در تمام شرکتها ،تیمهای نوآوری شاخص تنوع بیشتری از تیمهای نوآوری تدریجی
داشتند .در شرکت فعال درزمینهی معدن ،مفاهیم شاخص توسط تیم دونفرهای که در آنیک نفر قدیمی و باتجربه زیاد و دیگری جوان و
اغلب مشتاقتر است ایجاد میشود و این تفاوت سن ،رقابت داخلی را کاهش میدهد .مدیران شرکت صنعت چوب تأکید کردند که همان
ً
افرادی که در طول مراحل اولیه فرایند نوآوری شاخص بهخوبی انجاموظیفه میکنند الزاما بهترین انتخابها برای مراحل بعدی نیستند.
گزاره  :7در شرکت معدن و اتوماسیون ،سیستمهای جایزه برای نوآوریهای موفق در نظر گرفته شد تا انگیزه برای پیشنهاد ایدههای شاخص
جدید را تقویت کند .بااینحال ،با توجه به نظر برخی مصاحبهشوندگان ،سیستم پاداش عملکرد ضعیفی در راستای افزایش نوآوریهای
شاخص داشت .گاهی اوقات ایدههای شاخص ممکن است به سود قابلتوجهی برای سال جاری منجر شوند که در این مورد ،پاداش
کوچک ممکن است کافی حس نشود .در شرکت معدن ،مخترعی به تلخی شکایت کرده است که ارزش پاداش متناسب با نوآوری او نبوده
است .برخی مصاحبهشوندگان نیز سرقت ایدهها را گزارش میکردند.

مدل مدیریت عوامل انگیزش فردی ،تیمی و سازمانی در توسعه نوآوریهای شاخص (مطالعه موردی 4 :شرکت در شهرک صنعتی توس مشهد)

سطوح مختلف سلسلهمراتب سازماناند .مدیران پروژه تماس مستقیم با توسعهدهندگان داشته و قادر به حمایت از آنها در انجام وظایف

 -5بحث و بررسی
باوجود ارزش انگیزه فردی که اغلب در مطالعات نوآوری شاخص به آن اذعان میشود ،به یک سیستم مدیریت یکپارچه در انگیزش منتهی
به نوآوری شاخص در کارکنان توجه کمتری میشود .مطالعات قبلی فقدان انگیزه بهعنوان یک مانع کلیدی در نوآوری شاخص را شناسایی
کرده و بر نیاز توجه مدیریت به آن تأکید داشتهاند (کلی و همکاران ;2011 ،اوکانر و مکدرمت .)2004 ،این مطالعه به درک درستی از
مدیریت نوآوری شاخص به سه روش کمک میکند -1 .یک مدل چند سطحی از انگیزه فردی در توسعه نوآوری شاخص ارائه میدهد که
هدف آن هماهنگسازی نظریههاست :نظریه شناختی اجتماعی و نظریه مدیریت نوآوری -2 .تأییدات تجربی در مصاحبهها از مدل بر
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اساس مطالعه موردی انجام شد -3 .شرح و تفصیل مدل با گزارش اقدامات مدیریتی اتخاذشده در سازمانهای مورداشاره بهمنظور بهبود و
تقویت انگیزش فردی در توسعه نوآوریهای شاخص (جدول .)5
جدول  -5نمونههایی از روشهای مدیریتی انگیزش افراد برای توسعه نوآوری شاخص.
Table 5- Examples of managerial methods of motivating people to develop radical innovation.

لطفی و آیباغی اصفهانی  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه420-433 :

اقدام مدیریتی

سازوکارهای کار (شرایط مرتبط)

مثال (نمونه)

سطح سازمانی:
جدایی ساختاری فعالیتهای
نوآوری تدریجی و شاخصی

حلوفصل اختالفات هدفگذاری
کمککننده به تالشهای در جهت
تمرکز .حصول اطمینان از منابع برای
پروژههای نوآوری شاخص که
خودکارآمدی را افزایش میدهد (گزاره
 2و .)5
جوایز اهداف شخصی را متأثر میسازند
با تقویت انگیزش و درنتیجه افزایش
جذابیت توسعه نوآوری شاخص (گزاره
.)7
اجازه دادن به کارمندان برای کسب
اهداف میانی که خودکارآمدی را تقویت
میکند و به حفظ نشاط میانجامد در
مقابل تکرار خطا (گزاره .)4
تخصصهای گوناگون و دیدگاههای
تسهیلگر جستجو برای استراتژیهای
مناسب وظیفه و افزایش خودکارآمدی.
(گزاره .)6
کاهش تضادهای اهداف در سازمان
توسعه تالشهای مستقیم و منابع را در
پی دارد (گزاره .)2

شرکت دارویی واحد سازمانی جدید
ایجاد کرده که بر جایگزینهای
چشماندازی آتی و پروژهای نوآوری
شاخص تمرکز دارد

پاداشهای مالی به همراه تشکر
و قدردانی

سطح تیم پروژه:
فرایندهای نوآوری تکرارشونده.

تیمهای پروژه با عملکرد متقابل

شفافیت در فعالیتهای نوآوری
شاخص :ارتباط باز و نمایش
بیواسطه نتایج
سطح فردی:
تعریف وظایف توسعه و حجم کار
مطابق با هر مهارت و خصوصیت
توسعهدهنده
تغییر وظایف طبق مراحل فرایند
اختصاص موقعیت مرکزی به
مدیران به همراه خصوصیات
قهرمانانه

تشویق تالش بیشتر ولی عدم
کمظرفیت سازی توسعهدهنده (گزاره
.)1

افزایش خودکارآمدی توسعهدهنده با
حذف مرزبندیها و تشویق (گزاره .)3

سازمان بهره
گیرنده
دارو
مبلمان
معدن

شرکت معدن تیمهای دارای نوآوری
شاخص را در مجله داخلی نام برد و
در رسانه از آنها یادکرد.

اتوماسیون
معدن

شرکت اتوماسیون فرایندهای
تکرارشونده را سازگار کرده است ،هم
در پروژههای نرمافزاری و هم
سختافزاری.
در پروژههای نوآوری شاخص ،شرکت
جنگلداری وظایف تجاری و فنی را
تلفیق کرده تحت مدیریت یکسان.

دارو
مبلمان
اتوماسیون

واحد مسئول نوآوری شاخص در
شرکت رخداد داخلی ماهانهای را
تنظیم میکند که نشانگر عملکرد و
نتایج آن برای بقیه سازمان است.
انتخاب دقیق اعضای تیمهای نوآوری
مطابق خصوصیات شخصیشان و
تعیین ترکیب تیمها در هنگام نیاز.

مسئوالن نوآوری در هر قسمت را
تعیین کرده تا نوآوری شاخص را زنده
نگه دارد و تبادل دانش در سراسر
سازمان را تسهیل کند.

دارو
مبلمان
اتوماسیون
معدن
دارو
مبلمان

دارو
مبلمان

دارو
مبلمان

این یافتهها نشان میدهد که عوامل متعددی بر سطح اولیه انگیزه فرد برای توسعه نوآوری شاخص مؤثرند .این عوامل را میتوان در فرد ،تیم
پروژه و سطح هماهنگی کالن سازمانی دید که نشاندهنده وجود پیچیدگی باال در مدیریت مسائل انگیزشی است.

ً
هدفگذاری قبال بهعنوان یک حوزه که در آن اکثر شرکتها در حال ترقیاند شناساییشده است (برکزاک و همکاران .)2009 ،نتایج
حاصل از مطالعه حاضر تأکید بر پیچیدگی اهداف اختصاصیافته برای نوآوری شاخص و توجه به سطوح مختلف را گوشزد میکند .با
بررسی مصاحبهها و تکرار کدهای استخراجشده صحت سطحبندی انجامشده (فردی ،تیمی ،سازمانی) تأیید میشود .تالش و پیگیری
مستمر فرد ارائهکننده ایده ،ایجاد تیم برای تقویت روحیه و بررسی چندوجهی در جهت تحقق ایده و پذیرش و حمایت سازمانی از اصول
ارائه ایده تا خلق نوآوری شاخص در یک صنعت است .نمونه ای از نوآوری شاخص در شرکت مبلمان تولید مبل تختخوابشو بود که ا ز
ارائه ایده تا تولید محصول هر سه سطح فرد (پیگیری ایده و تقبل بخشی از هزینههای سرمایهگذاری) ،تیم (ساخت و طراحی جکهای
تاشو) و سازمان (حمایت از ایده و ایجاد بستر بازاریابی و فروش برای محصول جدید ،پاداش فروش) در آن دخیل بودند .اول مدیران باید

عرصههای استراتژیک را شناسایی کنند (کوپر و اجت )2010 ،1که تعیین شرایطی است که تحت آن ایدههای شاخص میتواند توسعه
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یابد ،درحالیکه مجال آزمونوخطا هم باشد .دوم توجه ویژهای باید به ارزیابی کارکنان و تطبیق تواناییهای فردی با وظایف متناس ب شود،
ازآنجاکه توسعه نوآوری بنیادی روندی چالشی است و مهارتهای مناسب کمیاباند.
تجز یهوتحلیل حمایت سازمانی بر نقش مهم قهرمانان اجرایی ،فرآیندهای تکرارشونده ،منابع کافی ،ادغام ،بوروکراسی پایین،
فرهنگسازمانی و سیستم پاداش در توسعه نوآوری شاخص تأکید دارد .این عوامل بهطور گسترده در مقاالت قبلی نوآوری شاخص اذعان
عدم وجود حمایت و ایجاد بستر مناسب برای تحقق یک ایده خالقانه به نوآوری شاخص بسیاری از ایدهها فقط در ذهن باقیمانده و
اجرایی نمیشوند .بهعنوانمثال ،فرایندهای نوآوری تکراری نشان دادهشده که در کاهش مناسب عدم اطمینان در توسعه نوآوری شاخص
کمک میکند (لین و همکاران.)1996 ،
 -5-1محدودیتهای مطالعه و پیشنهاد برای پژوهشهای آتی

این مطالعه محدودیتهایی داشت که باید به آنها اذعان کرد .بااینکه نتایج از دادههای تجربی به دست آمد ،استراتژی نمونهبرداری ممکن
است صحیح نباشد که تعمیم نتایج را با مشکل مواجه میسازد .همه شرکتها واقع در شهرک صنعتی توس مشهدند و مناطق دیگر ممکن
است به خاطر تفاوت بستر فرهنگی عوامل انگیزه فردی متفاوتی داشته باشد (التام و پیندر.)2005 ،2

در صنایع پویا ،مدیران با بحران فناوری و بازار متحول و متغیر با دامنه نوسان بزرگ مواجهاند که ایجادکننده فرصتهایی برای نوآوری

شاخص است (توشمن و اندرسون .)1986 ،3در چنین محیطهایی ،اهداف ممکن است در سطح بسیار باال تعیین شود و مدیران با احتمال
بیشتر حمایت سازمانی نشان دهند .از سوی دیگر ،ابهام هدف ممکن است افزایش یابد چون ممکن است طرح محصول غالب اتخاذ
شود .به نظر میرسد طرحهای فردی نقش مهمی در واکنش به چنین بحرانی دارند (هیل و روترمل )2003 ،و نقش مدیران به تعبیری
تهدیدی برای فرصتهای یادگیری است.
در شرکتهای کوچکتر مانند استارتاپ ،مسائل انگیزشی ممکن است با موارد بررسیشده این مقاله متفاوت باشد .محیط آنها ممکن
است محیط ثمربخشتری برای نوآوری شاخص نسبت به شرکتهای بزرگتر باشد که تمایل بیشتری به بخش بوروکراتیک دارند (لی و
ً
همکاران .)2011 ،4الزم به ذکر است که جایگاه این یافتهها دقیقا بین وظایف مختلف مربوط به توسعه نوآوری شاخص مشخص نیست.
مسائل مختلف انگیزشی بهاحتمالزیاد وجود داشته باشند ،برای مثال ،در ترویج ایدههای جدید انتظار میرود تجاریسازی رخ دهد
(رایس و همکاران .)2002 ،بااینکه نظریه تعیین هدف و نظریه شناختی اجتماعی در میان بانفوذترین موارد در مباحث معاصر در انگیزش
کاری است (التام و پیندر ،)2005 ،اذعان میشود که سایر نظریههای انگیزشی هم میتوانند به غنای ادراک موضوع کمک کنند .این
ً
مطالعه عمدتا روی مسائل داخلی سازمان متمرکز بود .گزارش بسیاری از نویسندگان حاکی از آن است که نوآوری شاخص اغلب با
استقبال روبهرو میشود .در مواردی افزایش همکاری با شرکا ،شبکهها و محیط بهاحتمالزیاد با انگیزش ارتباط دارد .برای مثال کارکنان
شرکت اتوماسیون بهمنظور گسترش شبکههای نوآوری به فعالیت در استارتاپ مشتاق بودند؛ اما مصاحبهشوندگان شرکت دارویی از پیدا
کردن شریک برای ایجاد و راهاندازی محصوالت جدید استقبال نکردند.

Tushman and Anderson

3

Cooper and Edgett

1

Lee et al.

4

Latham and Pinder

2
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شده است .این مطالعه نشان میدهد که تحقق موفقیت یک ایده میتواند تا حدودی به دلیل اثرات انگیزشی مثبت باشد؛ یعنی در صورت

 نتیجهگیری-6
.مدیریت انگیزهبخش مهمی از مدیریت نوآوری شاخص است زیرا توسعه نوآوری شاخص بهشدت وابسته به تالش افراد خالق ایده است
 حمایت،از عوامل اصلی نیل به هدف (تحقق ایده خالقانه به محصول یا خدمت) پیگیری مستمر است و سایر عوامل نظیر تیم سازی
 اگر انگیزه فرد قوی.مدیران و فراهمسازی بستر مناسب رشد و به ثمر رسیدن ایده پس از انگیزه فرد خالق جایگاه بعدی را در اختیار دارد
 لیکن حمایتهای سازمانی و تیمی نیز عالوه بر تقویت انگیزه و روحیه فرد،باشد بهتنهایی مسیر را برای ایده خالقانه خود هموار میسازد
 بسیاری از واکنشها در.همچون کاتالیزور و انرژی فعالسازی اولیه است که به تسریع و امکان وقوع ایده به نوآوری شاخص کمک میکند
علم شیمی بدون وجود کاتالیزگر و انرژی فعالسازی تحقق نمییابند؛ بسیاری از واکنشهای گرمازا مثل سوختن نیز بدون گرفتن گرمای
 این مطالعه نتیجه میگیرد که مدیران مشابه انرژی فعالسازی و کاتالیزور در واکنشهای شیمیایی میتوانند.اولیه شروع به فعالیت نمیکنند
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سطح اولیه انگیزه فردی را برای حرکت ایده به سمت توسعه نوآوری بنیادی و شاخص تحت تأثیر قرار دهند و اثر آن بر موفقیت با اولویت
 میتوان. تیم پروژه و سازمان انجام داد، هر دو روش را میتوان در سطح افراد.) ارائه پشتیبانی سازمانی دیده میشود2( ) هدفگذاری و1(
 یافتهها به درک بیشتر و بهتر عملکرد، عالوه بر این.نتیجه گرفت که انگیزه بخشی به افراد از مهمترین اجزاء قابلیت نوآوری شاخص است
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