
محمـود كریمـی
karimimh@gmail.com

دومین همایش ملی نـوآوری در صنعت پالستیــک
تهران ـ مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی

۱۳۹۸سی ام دی ماه 

ابزاری
برای تعیین
استراتژی
نوآوری
سازمان ها

ماتریس
نـوآوری

وابرای مشارکت مؤثر در برگردان فارسی و تکمیل محتسروش رحیمیان با سپاس از 
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ما با شرکت های بزرگ می سازیم تا
مثل استارت آپ ها

فکـــرنــــوآوریکـــار

.کننـد For 
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Use
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nly



Source: Curated by Vincent Pirenne, @vincentpirenne, Innovation Strategist - Corporate Accelerator, 
THE INNOVATION MATRIX, Find the innovation strategy that fits your company. 
http://www.boardofinnovation.com, Copyright © 2017 Board of Innovation.

!مسیر نوآوری، خطی نیست

چگونه می توانیم نتایج 
بیشتری از فعالیت های 
نوآوری به دست بیاوریم؟

سازمان های دیگر چگونه خود
؟را با نوآوری تطبیق می دهند

ر بهترین شروع برای نوآوری د
سازمان چیست؟

ر چگونه می توانیم نوآوری را د
سازمان مان نهادینه کنیم؟
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چگونگی انتخاب بهترین شیوه برای
داشتن بیشترین بهره مندی در سازمان

شتاب دهنده
مرکز رشد

هکاتون

سرمایه گذاری 
جسورانه

کارگاه های 
نوآوری چالش های 

نوآوری

مرکز 
نوآوری
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ماتریـس نــوآوری
یابزاری برای تعیین استراتژی نوآور 

Curated by Vincent Pirenne
Innovation Strategist - Corporate Accelerator
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ماتریس نوآوری
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بهترین نقطه شروع 
برای سازمان ما؟

راهی که دیگران برای 
؟حل این مساله رفته اند

آغازگر و مسیر 
بهترینمناسب ما

گزینه 
ما؟

استراتژی
نوآوری 
مناسب 
سازمان ما

۱

۲
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عامل حیاتی برای هدایت در به کارگیری آغازگران نوآوری ۲

توانمندی و قابلیت

 تعریف برنامه های نوآوری مانند هر
 های فعالیت دیگر نافذ و نوآور در استراتژی

سازمان
 ساعته تا برنامه ۲از یک کارگاه آموزشی

ساله۴نوآوری استراتژیک 
ری اولین متغیر برای انتخاب برنامه نوآو

یک(رویداد یک بار مصرف نیاز به : درست
برنامه ای ساختارمندیا داشتن ) کارگاه

)مرکز نوآوری(

تعهد و دوام
دادن رخ برای : اولین چیزی که باید پرسید

یا نوآوری، نیاز به ایجاد توانمندی درون سازمانی
از ظرفیت های بیرونی؟استفاده 

 جذب یک استارت آپراه حل در تنوع جستجوی
یا تشویق تفکر کارآفرینانه درون سازمانی
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ماتریس نوآوری

و قابلیت هاتوانمندی
بیرونیترکیبیدرونی

کسب وکارهامرکز نوآوری
نوظهوری 

جذب 
ی استارت آپ

دارا
ساختار و 

ن
سازما

تعهد
و دوام کارگروه 

عمل گرا
شتاب دهنده 

داخلی
رشد مرکز 

بیرونی

ه فشردکارگاه کارگاه نوآوری
طراحی

چالش 
نوآوری

ساختار 
بدون 

ی
سازمان
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توانمندی ها و قابلیت ها
ی به دنبال استعدادهای بیرون

هستیم یا تربیت نیرو؟
ح خرید یک استارت آپ را ترجی

می دهیم یا کارآفرینی 
سازمانی؟

تعهد و دوام
مدت به دنبال یک برنامه بلند

استراتژیک هستیم یا یک
ساعته؟۴رویداد یا کارگاه 
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ماتریس نوآوری

و قابلیت هاتوانمندی
بیرونیترکیبیدرونی

کسب وکارهای مرکز نوآوری
نوظهور

جذب 
ی استارت آپ

دارا
ساختار و 

سازمان
تعهد

و دوام شتاب دهنده کارگروه عمل گرا
داخلی

رشد مرکز 
بیرونی

فشرده کارگاه کارگاه نوآوری
بدونچالش نوآوریطراحی

ساختار 
ی

سازمان
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اصندوق سازمانی سرمایه گذاری در استارت آپ ه
به دنبال فرصت و رشد در بیرون سازمان

سرمایه گذاری در راستای اهداف استراتژیک

محیط های آزمایشگاهی برای حوزه های جدید
ز مشخص شدن امکان پذیری و سودآوری پیش ا

دتبدیل شدن به یک بخش یا کسب وکار جدی

گروهی رسمی درون سازمان
مسئول هماهنگی آغازگرهای مختلف درون سازمان

نبا هدف اطمینان از نهادینه شدن آن ها در ساختار سازما

فرصت رشد برای کارآفرینان سازمانی درون سازمان
انبرای آزمایش، توسعه و رشد ایده های کسب وکاری کارمند

خارج از فرآیندها و خروجی های مورد نیاز سازمانی

گروهی از افراد سازمان با تخصص های مختلف
با عالقه ها و هدف های مشترک

نبرای گسترش تخصص ها در بخش های مختلف سازما

یک مرکز رشد در خارج سازمان
برای پشتیبانی، رشد و ارزیابی 

استارت آپ های بیرونی برای مدت مشخص

روزه برای طراحی، نمونه سازی و تست برای مسائل حساس سازمان۵یک رویداد 
توسط کارمندان سازمان

...)مسائل، مشتریان، (فرصتی برای تعامل با دنیای بیرون 

برای کارمندان) روز۱بیشتر از (کارگاه های نوآوری 
دعوت از آن ها برای خلق ایده های جدید

خارج از فرآیندهای معمول سازمانی

یک مسابقه یا چالش عمومی 
باز برای شرکت همگان

برای حل یک مسئله یا چالش مشخص
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و قابلیت هاتوانمندی
بیرونیترکیبیدرونی

کسب وکارهای مرکز نوآوری
نوظهور

جذب 
استارت آپ

ساختارمند

تعهد
و دوام شتاب دهنده راکارگروه عمل گ
داخلی

رشد مرکز 
بیرونی

فشردهکارگاه کارگاه نوآوری
چالش نوآوریطراحی

ساختار
ی 

ب
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اهراه اشتب. کمک کننده . عالــی 

دیجیتالی شدن، رقابت و شتاب رشد
 شرکت ها را تحت فشار زیادی برای افزایش

.  توانمندی های کارکنان قرار داده است
 این برنامه های پیشنهادی برای افزایش این

.توانمندی ها طراحی شده اند
استبه یاد داشته باشید که این فرآیند زمان بر.

سوال اول
۱آیا به دنبال رشد توانمندی های داخلی هستید؟
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 های لزوم نوآوری، تکنیکتفکر خالقانه، : ابزارهای قابل یاددهی
خدمات، تفکر طراحی ، TRIZایده پردازی، تفکر طراحی، 

)ارزش پیشنهادیو (استارت آپ ناب، بوم مدل کسب وکار 

:مزایا
یدرون سازماندانش به کارگیری + 
فرهنگ سازمانیدر جرقه نوآوری + 

:چالش
خلق ایده های رادیکال-
درستانتخاب ایده -
!گام بعدی؟-

اعزام مختلف به بخش های حل مسائل سازمان برای خاص از افراد درون گروهی 
حل مسائلی مثل گروه مانند تکاورها با حضور در هر بخش به این . می شوند

.کمک می کنندتوسعه مدل کسب و کار ایده پردازی یا 
:مزایا

در بخش های راحت تر پذیرش + 
مختلف سازمان

منابع درونیاستفاده بهتر از + 
رشد توانمندی داخلی+ 

:چالش
خلق ایده های رادیکال-
سرعت کم-

گروه این. آن استو رسمیت در تمرکز مورد قبلی گروه با تفاوت این 
.می کندشکل یافته تر و رسمی تر وظیفه نوآوری سازمانی را پی گیری

:مزایا
شفافنقطه شروعی + 
مدتبلندتمرکز فعالیت ها و برنامه ریزی + 

:چالش
آن تاثیر آن کامال وابسته به منابع و اختیارات-

است
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سوال اول
۱آیا به دنبال رشد توانمندی های داخلی هستید؟
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و قابلیت هاتوانمندی
بیرونیترکیبیدرونی

کسب وکارهای مرکز نوآوری
نوظهور

جذب 
استارت آپ

ساختارمند

تعهد
و دوام شتاب دهنده راکارگروه عمل گ

داخلی
رشد مرکز 

بیرونی

فشردهکارگاه کارگاه نوآوری
چالش نوآوریطراحی

ساختار
ی 

ب
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اشدنوآوری نمی تواند فقط متکی به بیرون ب
اشدنوآوری باید بخشی از برنامه استراتژیک ب.
همه افراد سازمان در همه سطوح باید از منافع

.فرهنگ سازمانی نوآوری محور بهره مند گردد
ندبرنامه های توانمندسازی  تنها راهکار نیست.
 روش های پیشنهادی این بخش به دنبال

ا توانایی ها و ایده های بیرونی و ترکیب آن ها ب
.توانمندی های درونی

انی به به یاد داشته باشید که کارآفرینان سازم
.آزادی عمل احتیاج دارند

اهراه اشتب. عالــی . کمک کننده 

سوال دوم
۲آیا به دنبال تشویق کارآفرینی سازمانی هستید؟
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 آپ نظر ساختاری تا حدی شبیه استارتاز دیزاین اسپرینت ها 
ردازی، این رویداد مبتنی بر ایده یابی و ایده پ. هستندویکندها 

الل خدر . هستندو بازخورگیری از مشتریان تست نمونه سازی، 
.آموز داداین چنین کارگاه هایی می توان مهارت هایی را نیز 

:مزایا
تمرکز بر پروژه خاص+ 
دهتوسعه فوق العاده سریع ای+ 
عبررسی و اعبارسنجی سری+ 

:چالش
ند تمرکز بیشتر بر موردپس-

بودن ایده ها بیشتر از 
امکان پذیر بودن

سعه و تواز فرآیندهای سازمان برای که خارج شتاب دهنده برای کارآفرینان سازمانی 
.کنندو کاری فعالیت کسب کردن ایده های تست 

:مزایا
حمایت های از استعدادهای داخلی+ 
با بر مبنای توانمندی داخلیرشد + 

به فرصت های بیرونینگاه 

:چالش
نانسختی فرآیند انتخاب ایده ها و کارآفری-

اوتش تف. سازمان به شکل کنترل شدهدر محیط و رشد امکان ایجاد 
.  آن با سازمان است، پیوستگی با شتاب دهنده

:مزایا
آزادی عمل بیشتر+ 
ور ساختار به طو تغییر رشد + 

.اتفاق می افتدهمزمان 

:چالش
ه عدم قطعیت باال نیاز ب-

حمایت و باور در تمام 
.مراحل دارد
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و قابلیت هاتوانمندی
بیرونیترکیبیدرونی

کسب وکارهای مرکز نوآوری
نوظهور

جذب 
استارت آپ

ساختارمند

تعهد
و دوام شتاب دهنده راکارگروه عمل گ

داخلی
رشد مرکز 

بیرونی

فشردهکارگاه کارگاه نوآوری
چالش نوآوریطراحی

ساختار
ی 

ب
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ـیعالـ. کمک کننده . راه اشتباه 

به دنبال رشد سریع هستید.
ر از منابع بیرونی به شما فرصت رشدی فرات

.سرعت رشد فعلی می دهند
 سرمایه گذاری خطرپذیر سازمانی فعالیت

.  ساده ای نیست
حله به به یادداشته باشید این فعالیت باید مر

.مرحله و به آرامی تا حصول بلوغ انجام شود

سوال سوم
۳آیا رشد بیرونی را به تغییرات درونی ترجیح می دهید؟
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کردن درهای نوآوری بر روی توانمندی هایباز یک آغازگر برای 
)رویداد وارونه بیمه: مثال(حل مسائل بیرونی برای 

:مزایا
وارد شدن دانش بیرونی+ 
زاولین قدم برای نوآوری با+ 

:چالش
نااطمینانی از کیفیت خروجی-
ی گرو اطالع رسانی و برنامه ریز در -

و درستدقیق 

.  یتداخل سازمانرشد با حداقل بهره مندی از توانمندی های بیرونی برای 
)به سرمایه گذاری غدیرمتعلق شتاب دهنده سریر : مثال(

:مزایا
روشی مناسب برای تست ایده های + 

رادیکال
استارت آپ ها تعامل با روش خوبی برای + 

پیش از سرمایه گذاری

:چالش
 های ارتباط یا یکپارچگی با فعالیت-

درون سازمانی مشکل است

اهداف استراتژیک رشد و هم هم برای در استارت آپ ها سرمایه گذاری 
مسیری مشخص برای بهره مندی از توانمندی های . استامکان پذیر 

بیرونی
:مزایا

خلق بهترین روش برای + 
از توانمندی های رشد 

بیرونی

:چالش
، مناسببررسی و یافتن استارت آپ های -

و سخت استوقت گیر 
استپر ریسک و ادغام در ذات تمکلیک -
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سوال سوم
۳آیا رشد بیرونی را به تغییرات درونی ترجیح می دهید؟
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و قابلیت هاتوانمندی
بیرونیترکیبیدرونی

کسب وکارهای مرکز نوآوری
نوظهور

جذب 
استارت آپ

ساختارمند

تعهد
و دوام شتاب دهنده راکارگروه عمل گ

داخلی
رشد مرکز 

بیرونی

فشردهکارگاه کارگاه نوآوری
چالش نوآوریطراحی

ساختار
ی 

ب
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راه اشتباه. کمک کننده . عالــی 

رویدادهای یک باره، سریع و ارزان هستند.
به کارمندان فرصت یادگیری می دهند.
محدود به بعضی مهارت های خاص
فرصت محدود به حل یک مشکل خاص
وابستگی زیاد به ارایه درست مسئله
یمحدود بودن تنوع و سطح افزایش توانمند
به یاد داشته باشید چنین رویدادهایی به

کارمندان شما طعم نوآوری  و نوآور بودن را 
.می چشاند

سوال چهارم
۴آیا فقط یک مشکل برای حل کردن دارید؟
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سوال پنجم

و قابلیت هاتوانمندی
بیرونیترکیبیدرونی

کسب وکارهای مرکز نوآوری
نوظهور

جذب 
استارت آپ

ساختارمند

تعهد
و دوام شتاب دهنده راکارگروه عمل گ

داخلی
رشد مرکز 

بیرونی

فشردهکارگاه کارگاه نوآوری
چالش نوآوریطراحی

ساختار
ی 

ب
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باهراه اشت. کمک کننده . عالــی 

 پس از کاوش در آغازگرهای غیرساختارمند در
.شروع کار، زمان ورود به مرحله بعدی می رسد

این آغازگرها کمک می کنند که فضای درست
.برای رشد آغازگرهای بعدی فراهم شود

۵آیا به دنبال برداشتن قدم بعدی در تزریق نوآوری به سازمان هستید؟
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آیا به دنبال پایه گذاری یک زیرساخت نوآوری بلندمدت هستید؟

و قابلیت هاتوانمندی
بیرونیترکیبیدرونی

کسب وکارهای مرکز نوآوری
نوظهور

جذب 
استارت آپ

ساختارمند

تعهد
و دوام شتاب دهنده راکارگروه عمل گ

داخلی
رشد مرکز 

بیرونی

فشردهکارگاه کارگاه نوآوری
چالش نوآوریطراحی

ساختار
ی 

ب
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 اگر نوآوری در مرکز برنامه سازمان
.شماست، نیاز به برنامه استراژیک دارد

 نوآوری باید در بخش های مختلف
.سازمان نهادینه شود

ای برای تاثیرگذاری باید زمان مناسب بر
.این آغازگرها در نظر گرفته شود

 این برنامه های پیشنهادی، بلندمدت
ی هستند و سطح یکپارچگی آن ها با اجزا

.سازمان بسیار زیاد است

راه اشتباه. کمک کننده . عالــی 

۶
سوال ششم
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نسخه جدید: ماتریس نوآوری
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These organizations focus on the programs of their archetypes, but they
invest in a wider range of innovation programs.

Bu
si

ne
ss

fir
st

Top-down

People
first

Bottom-up

HUNTER BUILDER

EXPERIMENTEREXPLORER

External  
accelerator

Co-
developmen

t track

Structural  
partnership

Internal  
accelerator

Center of  
Excellence

Design 
sprint

Innovation  
training

Internal  
incubator

Community 
of  practice

Scouting Co-creation  
session

External  
incubator

Co-experi-
mentation  

track

Innovation  
lab

Innovation  
transformati

on

Venture 
fund

boardofinnovation.com/tools

About this tool
The Innovation Matrix helps 
organizations  navigate through 
different innovation  formats, so 
that you can make the most of  
your innovation budget.

My organization rarely recurs 
to  this format

My organization never tried 
this  format

My organization frequently 
recurs  to this format

My organization  frequently 
recurs to  this format as main  
driver for innovation

E
x
te

rn
a
l
fo

cu
s In

te
rn

a
l
fo

cu
s

High investment

Low investment

Spark interestDiscover connections

Co-create business Transform organizations
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ماتریس نوآوری
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نند تمرکز می کخود با الگوی سازگار شرکت ها روی برنامه های نوع این 
.دارنددر دیگر برنامه های نوآوری هم سرمایه گذاری اما 

کز 
مر

ت
ون

یر
ر ب

ب
ت 

وی
ول

ا
 ک

 و
ب

س
 ک

با
ار

سرمایه گذاری زیاد
نبه پاييباال رویکرد 

تمرکز بر درون
ت  

اولوی
با افراد

االبه برویکرد پايين 
کمسرمایه گذاری 

شکارچــی
کسب و کارهم آفرینی 

سازنــده
تحول سازمانی

تجربه گــر
جرقه های انگیزه مند

کاشــف
کشف ارتباط ها

شتاب دهنده 
بیرونی

توسعه و 
تجاری سازی 

مشترک

مشارکت 
ساختارمند

شتاب دهنده 
داخلی مرکز تعالی

ه کارگاه فشرد
تفکر طراحی

آموزش 
نوآوری

مرکز رشد 
داخلی

کارگروه 
فرابخشی 

نوآوری

دیده بانی جلسه های 
هم آفرینی

مرکز رشد 
بیرونی

تست 
عملکردی 
مشترک

آزمایشگاه 
نوآوری

گذار به 
نوآوری

سرمایه گذاری 
خطر پذیر

boardofinnovation.com/tools

:ابزارایندرباره
کمکسازمان هابهنوآوریماتریس
مختلفقالب هایمیان درمی کند
بتوانندتاشوندراهبرینوآوری

ودخنوآوریبودجهازرابهرهبیشترین
.ببرند

سازمان من به ندرت از این قالب 
.استفاده کرده است

تجربه من هیج وقت این سازمان 
.را نداشته است

کار را کرده بارها این سازمان ما 
.است

قالب را بارها به ما این سازمان 
به عنوان پیشران اصلی نوآوری 

.کار گرفته است
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الگوهای رایج

هتجربه گر به سازند
o تعهد بیشتر به سوی

برون گرای ماتریس
o حرکت سازمان از سادگی

ا داشتن عالقه به نوآوری ت
تحول همه فعالیت های 

عملیاتی
o انجام از طریق به کارگیری

ابزارها، دانش و زبان نوآوری

کاشف به شکارچی
o حرکت رو به باالی سازمان

در سوی برون گرا
oه از سادگی کشف ارتباط ها ب

سوی کشف معنادار 
راه حل های هم افزایی در 
رونیکسب و کار با بازیگران بی

oا نقش تعامل با استارت آپ ه
به عنوان یک موتور محرک و

ایجادکننده تعهد
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به سوی هم افزایی
o حرکت سازمان ها از چپ یا

راست به میانه ماتریس
oرین فهم تجربی نداشتن بهت

سازگاری با نیاز در رویکرد 
نیکامال درونی یا کامال بیرو

oها شروع به تعادل در فعالیت 
و تعریف و دنبال کردن 
سنجه هایی برای هر دو 

سوی ماتریس
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مدل حکمرانــی

ــه ن ا گ جدا
ا جستجوی ارتباط ب

دنیای بیرون، خارج
از هسته اصلی 

سازمان
نیاز به جستجوی

منابع، فرایندها و 
مدل های منافع در 

همکاری با هم

مدیر نوآوری باز: راهبر

ل ص ت م ا ن
 مؤثر بودن شکار

برای کسب و کار 
جدید، در جدا بودن 

از هسته اصلی 
سازمان

ایفای نقش اعضای
کلیدی سازمان در 
نقش سرمایه گذار

مدیر استراتژی: راهبر

یکپـارچــه
 نیاز به تالش

یک پارچه برای 
ساختن 

ظرفیت های اثرگذار
در همه سازمان

 اثرگذاری شراکت
در تجربه های 

مشترک، در محور 
سازمان

مدیر تحول: راهبر
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داخلی
تجربه بیشترین

اثرگذاری شکل های 
جدید نوآوری، در 

یک بخش از 
سازمان

 اجازه یادگیری و
تجربه غیرمتمرکز،
پیش از توسعه و 

مقیاس دهی آن در 
کل سازمان

مدیر نوآوری داخلی: راهبر
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طرح نوآوری/برنامه
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آغازگر مناسب سازمان ما؟

 از سازمانشناخت دقیق
 با نیازمتناسب هدف گذاری
 سوال درستو پرسیدن

مختلف نهادینه کردن نوآوری در بخش های 
و صرفسازمان نیازمند سرمایه گذاری ساختاری 

.استو هزینه زمان 

به ی، و فرصت های داخلی و بیروناز منابع ترکیبی 
رونی و بررسی فرصت های بیشرکت فرصت تست 

.جلب همکاری درونی را می دهدو 
ست تو فرصت بررسی کمتر و تغییرات ساختاری 

.استبیشتر 
.  هستندکم هزینه و سریع و کارگاه ها رویدادها 

.ندبلندمدت ندارو تاثیرگذاری محدودتر هستند 
.دارندتوسعه کمتری تست و هزینه 

درست؟تصمیم 
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دل بـری و بـی دلـی اسرار ماست
کار کار ماست چون او یار ماست

نوبـت کهنـه فروشـان درگذشـت
نوفروشانیـم و این بــازار ماست

دیوان شمس۴۲۴غزل 
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