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درمدیریت کیاستراتژینوآور


 آمنه ارزانی

 شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان          

چکیده

 یاتیو عمل ییاجرا یخالقانه به روش ها دهیا لیمنظور از نوآوری تبد گریاست.به عبارت د دیجد یها دهیخلق  ا ندیفرآ ،ینوآور

استفاده از  یاست که تمام توان خود را برا ییسازمان ها یامروزعرصه رقابت و بقا ریاست.جهان متغ دی،محصوالت و خدمات جد

 ی. نوآورنندیب یفرصت م کیرا به چشم  رییموفقند که تغ ییتنها سازمان ها انیم نیو در ا رندیگ یموجود به کار م  یفرصت ها

 یسازمان ها یها بر رو یبررس جیاست. نتا یتکرار یندهایاز فرآ زیو پره راتییپاسخ به تغ نیبهتر افتنی یمربرامست یندیفرآ

 دگاهیو فراتر از د ینو به مفهوم نوآور ینگاه کیاستراتژ یآوراست. نو"کیاستراتژ ینوآور"موفق نشان دهنده توجه آن ها به بحث

ارائه خدمات  د،یتول یندهایمجدد فرآ یبا ارزش گذار کیاستراتژ یمحصول و گاها خدمات است.نوآور یبر نوآور یمبتن یسنت

سازمان به به دنبال پاسخ  کی یاتیعمل تیعناصراثرگذار بر ماه گریمبتکرانه و د یکردهایو توسعه،رو قیفروش ، تحق ،یابی،بازار

آن به عنوان  یندهایو فرآ کیاستراتژ یلزوم نوآور انیمقاله به ب نیو ارباب رجوع است .ا یمشتر ازیبهره ور و متناسب با ن ییگو

 پردازد. یدر سازمان ها م یروش کاربرد کی

 "استراتژی نوآوری"،"نوآوری "،"خالقیت" :هایكلیدیواژه

مقدمه

.سازمان استیپو یامروز عرصه رقابت سازمان ها ریجهان متغ

 یخود م یامروز را تنها راه بقا یرقابت طیکه تالش در مح یها

 یرقابت طیمح نیا شگامانیتوان گفت پ یاساس م نیدانند.برا

خود را  تیرفعالیمس یبرنوآور هیهستند که با تک ییسازمان ها

 یها دهیکردن ا یردبا کارب گریسازند.به عبارت د یهموار م

 یروش ایو  دیجد یخدمت ایآن به محصول  لیو تبد دیجد

به  یکنند. نوآور یم تیریرا به نفع خود مد راتییتغ زیمتما

 جادیبا هدف ا ینیکارآفر یریعامل شکل گ نیعنوان مهم تر

 یم نیشود .بنابرا یدر سازما ن قلمداد م یکاربرد یارزش ها

 تیها و فعال انیبر جر دیاکعنوان کرد که که ت نیتوان چن

و  یمشتر یبرا شتریهرچه ب ینینوآور با هدف ارزش آفر یها

 نیکارآفر یسازمان به مجموعه ا کی لیارباب رجوع در تبد

 دارد. یینقش بسزا

ینوآورتیاهم

و  نشیدر دانش ،ب رییکه ماحصل تغ یجهان عیسر راتییتغ 

است  یفناور ریگسترده و فراگ راتیینگرش انسان ها و تغ

معطوف ساخته است .سازمان  یسازمان ها را به توجه به نوآور

قادر به  یچرا که تنها زمان ستندین یقاعده مستثن نیاز ا زیها ن
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و  راتییبا تغ اقانطب ییخواهند بود که توانا اتیادامه ح

 کنند. جادیرا در خود ا یطیمح یسازگار

محصوالت ،خدمات  دیتول یبرا یبه عنوان راهکار ینوآور

که  یرود،به نحو یبه شمار م دیجد یکردهایها و رو ی،فناور

 یو فناور دیمحصوالت و ارائه خدمات جد دیامکان تول جادیبا ا

و رشد  دهیانجام یو بهره ور ییکارا شی، به افزا نینو یها

 دیدانش جد ، دین جدرا به دنبال خواهد داشت.جها یاقتصاد

 ندهیتوان آ ینم یو تکرار یمیقد یخواهد و با راهکارها یم

 یها دهیاستفاده از ا نیسازمان متصور شد.بنابرا یرا برا یروشن

ها و  یگذار استیمحصول که در س دیخالقانه نه تنها در تول

که در  ی.ضرورت دیآ یضرورت به حساب م کیها  یخط مش

 شود. یمطرح م کیاستراتژ یقالب نوآور

است که  یبه حد یو نوآور تیضرورت وجود خالق  

سازمان در  یرا با نابود یو نوآور تیمنابع نبود خالق یبرخ

به  یو نوآور تیخالق گاهی[. جا1دانسته اند] یکیدراز مدت 

 یتوان گفت مجموعه دستاوردها یاست که م یحد

و مانند آن  یتی،امن ی،علمی،اقتصادی،اجتماعیاسی،سیفرهنگ

در همه  زاتیو تجه یفناور عیوس شرفتیعمل و پ و شهیدر اند

است نه تکرار،درجازدن و  یو نوآور تیموضوعات ،حاصل خالق

به  یچنانچه نوآور نی[بنابرا2قانع شدن به وضع موجود .]

تواند  یم ردیصورت همه جانبه و کامل در عمل مدنظر قرار گ

 یها تیافراد،موفق یاستعدادها ییموجبات رشد و شکوفا

و  داتیدر تول تیفیو ک تیکم شی،افزا یو اجتماع ی،شغلیفرد

و  یو اتالف منابع ماد عاتیو ضا نههایخدمات ،کاهش هز

و  یبهداشت روان یکارکنان ،ارتقا زشیانگ شی،افزا یانسان

 یسازمانها یو رشد و بالندگ یبهره ور ی،ارتقا یشغل تیرضا

و  عیز،تو دیسالم در تول یرقابت ها کیو تحر قیگوناگون،تشو

و  ینیزنشیو کاهش پشت م یادار یخدمات ،کاهش بوروکراس

خواهد  گرید دهیو دهها فا ییعمل گرا شیو افرا فاتیتشر

 [3داشت. ]

:فیتعار

و  ینوآور میاست اما مفاه ینوآور یسنگ بنا تیاگرچه خالق 

 یها دهیکردن ا یکاربرد یکامال متفاوتند. نوآور تیخالق

محسوس در وضع  یراتییتغ  جادیا یبرا تیبرخواسته از خالق

 تیکردن خالق یکاربرد ینوآور گریموجود است .به عبارت د

 است.

ارائه داده  یو نوآور تیرا ازخالق یمتعدد فیدانشمندان تعار 

 شود: یمهم اشاره م یها فیاز تعر یجا به برخ نیاند. در ا

 ایفکر  کی جادیا یبرا یذهن یها ییتوانا یریبه کارگ تیخالق

 [4است.] دیمفهوم جد

روش منحصر  کیها در  دهیا بیترک ییتوانا یبه معنا تیخالق

 [5هاست.] دهیا نیب یوستگیپ جادیا ایبه فرد 

است که  تیاز خالق یناش نینو یها دهیا یریبه کارگ ینوآور

 دیراه حل جد ای دی،خدمت جد دیمحصول جد کیتواند  یم

 [6انجام کارها باشد.]

آن به محصول خدماتو  لیخالق و تبد دهیاخذ ا ندیفرآ ینوآور

 [7است.] اتیعمل دیجد یروش ها

 یبه نحو دیجد یها دهیاز ا یبردار عبارت است از بهره ینوآور

چه از  یکند.نوآور یرقابت تیافزوده و مز  ارزش جادیکه ا

 یروشها یریبکارگ قیطر ،ازیو چه درون سازمان یفرد دگاهید

موجود و تطابق  یکردن روشها نهیبه قیاز طر ایو  دیکامال جد

 [8.]شود یحاصل م دیجد طیآنها با شرا

:ینوآورانواع

را به عنوان  یاتیمهم و ح ینقش قاتیکه تحق یدر حال امروزه

 دیجد یکنند فرم ها یم یباز یعمده از نوآور یقسمت

 ستمیشده اند. آن ها شامل نگرش س داریپد یاز نوآور یاریبس

 یها نهیبا زم دیجد یندهایها و فرا یتکنولوژ یکپارچگیبه 

انجام کسب و کار  یو روش ها یتجار یمانند مدل ها یگرید

کاز  به نقل از  یسن اتیو روش ها هستند.براساس نظر دیجد

متفاوت  ریز یارهایتواند بر اساس مع یم ینوآور یانیآشت

[9گردد: ]

 یسازمان، روابط خارج ،تکنولوژی :تمركز •

 ینمو ای یکالیراد نوع: •

 میو مفاه یتوسعه مدل ها ای یانتقال تکنولوژ منابع: •

 دیجد یتجار

را به شقوقی متفاوت تقسیم نموده، که مهم ترین  نوآوری

دسته بندی آن، تقسیم نوآوری به نوآوری های تدریجی 

 یجیتدر ی)برنامه ریزی شده( و رادیکال می باشد. نوآور

مدل کسب و  یبر رو یراتییعبارت است از اضافه کردن تغ

 یموجود و بهبود در آن ها اما نوآور یها یفناور ایکار و 
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است که  یموفق شرکت در موارد تیریحاصل مد کالیدرا

 رییتغ یدر آن به صورت همزمان مدل کسب و کار و فناور

 طیتواند در مح یمناسب م کالیراد ینوآور کیکند. یم

 .کند جادیا یاساس راتییصنعت تغ یرقابت

:ینوآوریهاکردیرو

متفاوت اشاره  کردیتوان به چهار رو یم ینوآور اتیادب در

 کرد:

 فرد محور .1

 ساختار محور .2

 محور یتعامل .3

 نوآور محور یها ستمیس .4

همچون  یفرد یانداز فرد محور بر نقش فاکتور ها چشم

 دیتاک تیو خالق یسن، سطح آموزش، جنس، سبک شناخت

و مشخصات  اتیبر خصوص یکند. چشم انداز ساختار یم

توجه  رایکه اخ یتمرکز دارد. چشم انداز تعامل یسازمان

نکته که  نیرا به خود جلب کرده است، بر ا یا ندهیافز

دهد  یقرار م ریرا تحت تاث ینوآور ندیآچگونه ساختار فر

 ریاخ یچهارم که در سال ها یکند. مکتب پژوهش یم دیتاک

 یها ستمیس ریتاث یبا جلب کرده است چگونگ یادیتوجه ز

نوآورانه در  یها تیرا بر فعال یو مل یمنطقه ا ینوآور

 یاش بر رو یکند. تمرکز اصل یومطالعه م یشرکت ها بررس

خلق دانش، استفاده  ،یتعامل یریادگی ط،یسازمان در مح

 [11دانش است] عیاز دانش و توز یعمل

 لیتوسعه محور، تبد یسازمان جادیا یبرا گریعبارت د به

 یها دهیا لیآن تبد یو برمبنا یبه فناور یدانش ذهن

قرا  دیمورد تاک دیبا دیجد یخدمت ای یخالقانه به محصول

 شتربهیبه صورت کارا منجر به توجه ب ندیفرآ نیا ی.ط ردیگ

 دیتوجه صرف به تول یبه جا یخالقانه و نوآور دهیخلق ا

 شد. خواهد

:یابعادنوآور

برهم  کیآن را به عنوان  ،یخود از نوآور فیدر تعر تریشومپ

نظم و  جادیا یبرا یزننده نظم موجود و تعادل اقتصاد

به « خالق بیتخر»کند . اصطالح  یم یمعرف دیجد یتعادل

[ پژوهشگران در مطالعات خود 14موضوع اشاره دارد.] نیهم

 وانشمارند. به عن یبر م ینوآور یرا برا یمتنوع یگونه ها

 یرتئو "، در کتاب 1943در سال   تریمثال ژوزف شومپ

اشاره  ریبه شرح ز یخود، به پنج نوآور "یتوسعه اقتصاد

 [13کرده است:]

 دیمحصول جد دیتول .1

 دیجد یندهایروش ها و فرآ یریبه کارگ .2

از  یدیروش جد یاجرا ایو  دیبازار جد کی جادیا .3

 یابیبازار

 ای هیمواد اول نیتام یبرا دیاستفاده از منبع جد .4

 ساخته مین یکاال

در روابط  دیجد یسازمانده ای دیجد یساختار صنعت .5

 .یخارج

مطرح  دینظرات جد ،یبه نوآور تریشومپ دگاهیاساس د بر

 یبه سه مکتب اصل توان¬یرا م ینوآور نهیشده در زم

 کرد : میتقس

 یدگاهیاز د یریمکتب با بهره گ نیا :یتوانمندمکتب

شده و  یدرون  یتوانمند کیبه عنوان  ی،از  نوآور یاقتصاد

 یم ادیفناورانه  راتییتغ جادیا یدر سازمان ها برا نهینهاد

 ایو  یپرداختن به  نوآور یبرا میتصم دگاهید نیکند. در ا

درون  وابط. رردیپذ یانجام م یابیبر اساس ارز یعدم نوآور

سازمان ها بر اساس دستورالعمل ها بوده و  نیدر ا یسازمان

وابسته به گذشته و  ،یبوجود آمده در فناور راتییتغ

 باشند. یم اتیتجرب

مکتب به کار  نیا دگاهید :یسازمانینیكارآفرمکتب

ها بر  ینگاه نوآور نیاست . در ا یاجتماع ینگاه ینیآفر

وابسته به  یشوند و نوآور یافراد شناخته م تیهو یمبنا

را مد  میعملکرد مستق قینگاه بهبود از طر نیافراد است. ا

 نظر دارد.

 عیرا در صنا یمکتب نوآور نیا :یبهنوآوریفرهنگنگاه

آن را به عنوان  لیدل نیباال مد نظر دارد و به هم یبا فناور

 دگاهید نیکند. ا یمطرح م قیو عم یمهارت درون کی

 [12داند. ] یدوام م یها را گذران و ب یتکنولوژ

 ینیکارآفر قیبه ثروت از طر دیجد دهیا لیتبد ندیفرآ لیتکم

محصول مارا به خط  دیتوجه صرف به تول استیبا گذر از س

سازد.  یرهنمون م کیاستراتژ یبه نام نوآور یدیجد یمش

در ارائه  ینوآور کیاستراتژ ینوآور هیدرسا گریبه عبارت د

 شمبتکرانه ، دان یکردهاید،رویجد یها یخدمات،فناور

در  یدر کنار نوآور یسازمان یها یگذار استیو س ینیآفر

 شود. یمحصول مطرح م دیتول
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:یمراحلنوآور

 یارائه شده است . در نگاه یمراحل مختلف ینوآور یبرا

 ریتوان به شرح ز یرا م یمراحل نوآور ای ندیساده تر فرآ

 خالصه کرد:

 قیاز طر دیفکر جد جادیا :دیفکرجدجادیا .1

 ای، بسط شناخت ها و ادراکات موجود و  یاکتشافات اساس

 .ردیگ ینبوغ افراد شکل م

مراجعه به ارباب رجوع و ... ،   :هیاولیهاشیآزما .2

  ینمونه ساز قیاز طر ایو  یمالقات با کارشناسان فن

بودن از  یعمل زانیسنجش م :یریامکانپذنییتع .3

 و منفعت نهیو برآورد هز یمطالعات امکان سنج قیطر

که  یارائه محصول به بازار و در صورت :ییكاربردنها .4

، فراگرد به  دیبه وجود آ یبه صورت فراگرد کار دیفکر جد

 [15. ]دیدر آ یجار یاتیعمل یها هیاز رو یکیصورت 

:کیاستراتژینوآور

از شرکت ها و سازمان  یاریبس قتیدر حق دزیمارک دهیعق به

 نیخود به ا بیرق یبه گونه متفاوت از سازمان ها دیها با

 کیاستراتژ یتوان با نوآور یپرسش پاسخ دهند که چگونه م

کرد و چگونه تفکر  دایپ ییرها نیخطر آفر یها تیاز موقع

شرفت یپ" - کیاستراتژ ینوآور  یخالق سازمان را  به سو

روش کامالً متفاوت  کی کیاستراتژ یدهد. نوآور یسوق م

شکستن  قیصنعت رو به رشد است که از طر کیرقابت در 

و  دیجد یبه روش ها دنیشیو اند یمعمول  باز نیقوان

 ینوآور ندیدر فرآ یعنصر اصل کیشود.  یجادمیخالقانه ا

کار  تیمجدد ماه یمفهوم ساز"عبارت است از:  کیاستراتژ

نقش  به طور  جادیکدام روش منجر به راه متفاوت ا نکهیو ا

 [ 16شود. ] یدر صنعت م حیصح

توانا ساختن "را  کی( قصد استراتژ1989و پراهالد  ) هامل

 یو آسان ساز نینو یصنعت یفضا جادیا یشرکت برا کی

 کنند. یم فیتعر دیجد یبازارها جادیا

 جادیرشد و ا یها یاستراتژ جادیا ندیفرآ کیاستراتژ ینوآور

را  یاست،که باز دیمدل کسب وکارجد ایمحصول ،خدمات 

 یبرا دیمهم جد یارزش ها جادیبه ا روییبه نفع سازمان تغ

 انجامد. یکنندگان و سازمان م ان،مصرفیمشتر

سازمان ها را به  کیاستراتژ ی(نوآور2007)و کاپالن  پالمر

کسب و کار و  یکنون یعبور از مرزها یبرا قیعم یچالش

 یباز و تفکر یفکر جادیو ا یذهن یپرداختن به مدل ها

 [17دارد.] یمخالقانه  در قلمرو احتماالت وا 

 کیاستراتژ ینوآور فیتوان گفت در تعر یاساس م نیبرا

 ه است:دلحاظ ش ریز میمفاه

 و  ندهایفرآ وسته،یبه هم پ میاز مفاه یچهارچوب

 ابعاد

 قیاز طر  یو نوآور تیاستفاده از خالق لیتسه 

 کیاستراتژ تیریمد

 و  کیاستراتژ کیتفک جادیدر ا یتوانمند ساز

 یرقابت تیمز

 فیبازتعر ،یمجدد مدل تجار فیتعر قیاز طر  

و بهبود ارزش  دیجد یبازار ها جادیبازار، ا یمرزها

 و خود شرکت. انیمشتر یبرا

 

:کیاستراتژیسطوحنوآور

جامع است که در چند سطح  یکردیرو کیاستراتژ ینوآور

 گردد: یم یاتیعمل

 یبا استراتژ یمتعارف و سنت ریغ یروش ها بیترک :نخست

و  نشیصنعت، ب ینیب شیپ یها وهیکسب و کار، استقرار ش

به عنوان  یاستراتژ میتنظ  ،یمصرف کننده و مشتر دگاهید

مرسوم و  یآن با روش ها و الگوها لیو تکم تیفعال یمبنا

 متداول.

و  ییایبه ظاهر متناقض، گسترده و رو نشیدو ب بیترک :دوم

 یکه در درازمدت ممکن است رو یخالقانه مسائل یبررس

که  در کوتاه  یخالقانه ا یروش ها یساز یدهد و عمل

 .کسب و کار دارد یبرو یریقابل اندازه گ یراتیمدت تاث

کیاستراتژیابعادنوآور

در هفت سطح  کیاستراتژ یپالمروکاپالن نوآور دگاهید از

 [18است :] میقابل تقس

روش  بیترک قیاز طر ینوآور ندیکردن فرآ تیریمد -1

 کسب و کار یاستراتژ یسنت ریو غ یسنت یها

 کیاستراتژ یو ترازبند میتنظ -2

 صنعت : درک روند در حال ظهور ینیب شیپ -3
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 ازهاین انی: شناخت و بیمحصول /مشتر نشیب -4

  یاصل یها و مهارت ها یشناخت فناور -5

 توسعه یشرکت برا یها ییاهرم ها و دارا -6

 امور  اثرگذار بر کسب و کار تیریمنظم: مد یاجرا -7

:کیاستراتژینوآورندیشركتكنندگاندرفرآ

و  یمشتر نشیصنعت ، ب ینیب شیمنظور انجام پ به

 کیاستراتژ ینوآور ندیفرا ک،یاستراتژ میو تنظ یترازبند

از شرکت کنندگان از داخل و خارج  یگسترده ا فیط ریدرگ

 است: ریاز سازمان، به شرح ز

:یكنندگانداخلشركت

و سطوح سهام   فیشامل وظا  گستردهوباز:میت -1

 ییایعوامل جغراف ،یخارج نفعانیداران ذ

 یا فهیو وظ یاتیعمل میت :یواصلیهستهامیت -2

 یسهام داران داخل -3

:یكنندگانخارجشركت

 حال ظهور و بالقوه ،دریمصرف کنندگان کنون -1

 متفکران،پزشکان، :یخارجیرهبرانفکر -2

 انیدانشگاه

 نیخرده فروشان، تام ان،یمشتر :یخارجنفعانیذ -3

  کیکنندگان، همکاران،متحدان استراتژ

فرانیادر کیاستراتژینوآوریبراریزندیمقاله

گردد:یودنبالمشنهادیپ

 موجود یاستراتژ فیتجسم و توص •

 دیجد یها دهیا جادیا •

 دیجد یها دهیا نیو آزمون ا یابیارز •

 دیجد دهیا یانتخاب و اجرا •

فرهنگ  جیترو ازمندین کیاستراتژ یبه نوآور یابی دست

 جامعه است. ایدر سطح سازمان  ینیکارآفر

 یاز فرصت ها یریو بهره گ ییو شناسا راتییتغ درک

محسوب  ینیفرهنگ کارآفر یاساس یها یژگی،از و یطیمح

 یدارند و م یگام برم راتییهمگام با تغ نانیشود. .کارآفر یم

را کشف  راتییتغ نیا انیموجود در جر یکوشند فرصت ها

،افراد در  ینی.درفرهنگ کارآفرندینما یو از آن بهره بردار

پردازند.آنان  یم تیبه انجام فعال یمشارکت و کارگروه هیاس

 تینسبت به موقع یعنی رترندیپذ سکیو ر رتریمخاطره پذ

کسب  یکرده و برا سکیر شیخو ندهیو امکانات و آ طی،شرا

 [19.]ندینما یمحتمل مبارزه م یتیموفق

کیاستراتژینوآورندیفرآ

توان در  یرا م کیهر چالش نوآورانه و فرصت استراتژ ندیفرآ

  ریو ما تیشرح داده شده توسط و یابعاد سه گانه استراتژ

 یخط ریمس کیبه عنوان  کیاستراتژ ینوآور ندیشناخت.فرآ

شرح  ریز نیتحت عناو ،یمجموعه ا یگام ها قیساده از طر

 [20داده شده است:]

 مسائل و راهکارها  لیو تحل هیتجز .1

 فرموله کردن راهکارها و برنامه ها  .2

 اجرا راهکارها .3

 یبه نظر م یجیو تدر ،یتکرار ،یبصر  ندیفرآ نیا هرچند

شود و  یاز مواقع مورد غفلت واقع م یاریرسد امادر بس

ما  نیب نیاندازد.در ا یم قیانجام ابتکارات نوآورانه را به تعو

 :میمواجه هست پارادوکس ایبا سه چالش 

چگونه استدالل  دیما با خالق:اییتفکرمنطق .1

موجود را دنبال  یها یاز استراتژ یمنطق یخط دیبا م؟یکن

خالقانه و شکستن عادات  یلیبا انجام جهش تخ ایو   میکن

 م؟یبپرداز لیمسا لیو تحل هیموجود به دنبال به تجز یذهن

ما چگونه  :یاورژانسمیتصمایمشورتسازنده .2

 م؟یکن یی، فرموله کردن و اجرا نیبرنامه ها را تدو دیبا

ما  ایجهت خاص ادامه دهد و  کیسازمان ما به حرکت در 

و  دیجد یفرصت ها یها برمبنا یاستراتژ میده یاجازه م

 .میکن نیدر حال رشد تدو

و  عیچگونه سر :یجیتکاملتدراییانقالبرییتغ .3

 یو سرنگون یمیبا شکستن نظم قد م؟یابی رییگسترده تغ

بر نقاط  هیبا تک وستهیو به طور پ جیبه تدر ایوضع موجود و 

 م؟یرا تجربه کن رییتغ یقوت قبل
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 یتحقق نوآور یبرا ریز ندیتوجه به موارد ذکر شده فرآ با

 گردد: یم شنهادیپ کیاستراتژ

وضعموجودومطلوبلیوتحلهیوتجزیبررس .1

 یمرحله با استفاده از روش ها نیدر ا :یاستراتژیبرمبنا

 یبر مبان هیو باتک  sowt لیو تحل هیتجز ژهیمختلف ، بو

و  هیو تجز یموجود شرکت بررس تیموجود وضع کیاستراتژ

 یمرحله عـوامـل درونـ نیا یگردد. در طـ یم لیتحل

)فرصت ها  یرونیها و قوت ها( با عوامل ب ـعفسـازمـان )ض

شوند که  یمرتبط م گریـکـدیبـا  ی( به گـونـه ادهایو تهد

 یاز آنها در تحقق اهداف سازمان به خوب کیارزش هر 

 گردد. یمشخص م

ما در هر زمان   ومرتبط:دیجدیهادهیخلقا .2

از تفکر خالق  یو بهره مند دیجد یها دهیا دیتول ازمندین

بهتر و حل  یریگ میتفکر خالق ما را در تصم تی. تقومیهست

بر تفکر  هیبا تک دیجد یها دهیکند.خلق ا یمسئله کمک م

 .ردیگ یشکل م یسنت یروش ها دنیخالق و به چالش کش

ایبررس .3 انتخاب مدهیو از یهادهیاانیبرتر

 دهیا سهیانجام شده و مقا یها یپس از بررسمطرحشده:

ها و امکانات موجود و  یمطرح شده با اهداف و استراتژ یها

 یو کاربرد نیها ،بهتر دهیو نظام مند به ا ینگاه چند بعد

 شود. یمطرح شده انتخاب م یها دهیا انیاز م دهیا نیتر

آزمادیجددهیایاجرا .4 صورت  یبرا :یشیبه

ها،  دهیا یاز ناپختگ یناش یاحتمال یها انیاز ز یریجلوگ

 شنهادیو در سطوح محدود پ یشیبه صورت آزما دهیا یاجرا

 گردد. یم

و  یشیآزما یپس از اجرا :دهیایینهایاجرا .5

 ده،یا یو اثربخش تیرضا زانیجوانب امر و سنجش م یبررس

و  ییو جز یاساس یندهایفرآ میآن با ترس یینها یاجرا

 گردد. یم شنهادیپ  ازیمنابع مورد ن نیتام

بازخورد: .6 و  دهیا یینها یپس از اجرا كنترل

قرار گرفته و  یابیآن مورد ارز یاثربخش زانیو م یخروج

اصالح آن ارائه  ایو  تیفعال تیتقو یمربوط برا یبازخورد ها

 گردد. یم

 

 

:یریگجهینت

مختلف ،افراد و سازمان ها را  یمداوم درعرصه ها راتییتغ

مواجه ساخته است که راه عبور از  یعمده ا یبا چالش ها

ها  یها و خط مش یها، فناور کردیآن ها  توسعه دانش ، رو

 یاست .با توجه به مطالب عنوان شده م ینیکارآفر یبر مبنا

گرفت که عالوه برضرورت توجه به توسعه  جهینت نیتوان چن

مورد  دیبا زین ینیدر نوع کارآفر یبازنگر، ینیفرهنگ کارآفر

 یعالوه بر توجه به نوآور گری. به عبارت دردیتوجه قرار گ

 استیها و س ی،فناور ندهایدر فرآ یمحصول ،نوآور دیدرتول

حرکت  یعنی نیو ا ردیمورد توجه قرارگ دیبا زیها ن یگذار

 .کیاستراتژ یبه نوآور یسنت یازنوآور

 لینوآورانه تبد یدارند به سازمان لیتما یاریبس یها سازمان

از کجا شروع کنند. واضح است که  دیدانند با یشوند اما نم

 یروش اثر نیاست اما ا تیآموزش خالق هیبر پا هیتفکر اول

بازگشت  یریکوتاه مدت بر سازمان خواهد داشت. اندازه گ

ممکن  ریاغلب غ تیمصرف شده در امر آموزش خالق هیسرما

 یزیناچ ریاست در کوتاه مدت تاث زممکنیاست و آموزش ن

توان از آثار و  یرفتار سازمان داشته باشد اما نم رییبر تغ

 ی. غالبا ، ساختار هادیبلند مدت آن چشم پوش یایمزا

را مهار  یها، و فرهنگ نوآور استیدر سازمان ها ، س یداخل

حداقل  یاز سازمان ها در حال حاضر اجرا یاریکنند.بس یم

 وهیرا هر چند در ش کیاستراتژ ینوآور کردیابعاد رو یبرخ

در دستور کار قرار داده  ریساختار فراگ کیموقت و بدون  یا

 اند.

 تیعامل کسب مز نیتر یاصل ینظر صاحب نظران ،نوآور از

در ابعاد  ینوآور نیشود.حال اگر ا یمحسوب م یرقابت

 بدل خواهد شد. داریپا یتیبه مز ابدیتوسعه  کیاستراتژ

به  دیجد یبه منزله ارائه ارزش ها کیاستراتژ ینوآور

 یحت ایکه به صورت بالقوه و  ییاست،ارزش ها انیمشتر

 دیجد یاست.خلق بازارها انیمشتر لیبالفعل مورد نظر و تما

شده بازار ، استفاده از  فیتعر یمرزها رشیپذ یبه جا

 ایمحصوالت  یابیبازار یو منحصربفرد برا دیجد یکردهایرو

 گریموجود در صنعت از د یگرفتن از رقبا یشیو پ ماتخد

در شرکت  کیاستراتژ ینوآور کردیاستفاده از رو جینتا

 هاست.

ارزش موجود  رهیزنج تیتقو ایو  دیارزش جد رهیزنج جادیا

. به دیآ یبه حساب م کردیرو نیاستفاده از ا یایمزا گریاز د
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توان  یم کیاستراتژ یبر نوآور هیبا تک گریعبارت د

 ،منابعیمهندس یحوزه ها یدر تمام دیجد ییراهکارها

 او فرو ش ،روش ه یابیبازار ،یو ساختار ی،اداریمال ،یانسان

را  یو سازمان یفرد یها ارائه و بهره ور یگذار استیو س

 نمود. جادیباال ا یبهره ور هیبرپا داریپا یتیداده و مز شیافزا

 عمراج

 انییپارسا ی)جلد دوم (،ترجمه عل"تیریمد".مزیاستونر،ج [1]

 (1382چاپ دوم) ،یفرهنگ یتهران: موسسه پژوهش ها،

 تیو سازمان ها در خالق رانینقش مد"،،ابوطالبیعبدالله [2]

 152، ص(1387) 16حصون، شماره  هینشر ،"یو نوآور

 153ص همان، [3]

و  یدانشکده علوم ادار،"تیریمد دانش"،یعل انییرضا [4]

 101-98ص ( ،1374)سوم ،شمارهیبازرگان تیریمد

)جلد سوم(، "یرفتار سازمان تیریمد"،یپ فنیاست نز،یراب [5]

 چاپ اول ،یمحمد اعراب دیو س انیپارسائ یترجمه عل

 .یبازرگان ی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشها(1384)

سازمان ،"تیریسازمان و مد یمبان "، یعل انییرضا [6]

سمت( دانشگاهها ) یکتب علوم انسان نیمطالعه و تدو

(1388) 

ساختار)جلد  یسازمان و طراح یتئور"، ال.چاردیردفت، [7]

 ،یمحمد اعراب دیو س انییپارسا ی، ترجمه عل"اول و دوم(

 . ی، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگان(1384) چاپ  اول

 یفراهان ی، مشهدمسعود یزارعمسعود، یاصفهان انیهاشم [8]

 رفع در نوآورانه کردیرو"،دیوح یمی، ژاله کرهومن

و  تیری، فصل نامه مد"صنعت نفت یچالش ها نیمهمتر

دوم ،شماره  سال،در صنعت نفت یمنابع انسان

 (1387)دوم

 تیریمد ،"کیاستراتژ ینوآور "نرجس ، یانیآشت یسرعت [9]

، (1387)در صنعت نفت :شماره دوم یو منابع انسان

 146ص

نوآوری تدریجی در مقابل نوآوری "،زیکامب یطالب [10]

ال مدیریت فرهنگ سازمانی ، س، مجله "رادیکال

 .130-113، صص. 13، شماره (1385)چهارم

 ندیو سطوح، روش ها و فرآ ینوآور"بهنام،  یعبد [11]

 72، ص(1387 ) 32شماره  ،ینظام تیریمد هی،نشر"آن

سازمان  ،"تیریسازمان و مد یمبان"،یعل انییرضا [12]

 دانشگاهها )سمت( یکتب علوم انسان نیمطالعه و تدو

 106،ص(1388)

 ینوآور ینظام مل"، یمحمد عل یمسعود،نعمت یعیشف [13]

صنعت و  هی،نشر"ینیتوسعه فرهنگ کارآفر کردیبا رو

 84-75،صص10و9شماره (1389)دانشگاه سال دوم
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