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 چارچوب مدیریت نوآوری استراتژیک

 3، مجتبی فيروزجائيان2کرمی فخرآبادی ، م ران1امين بينایی باش

 

 

  

 چکيده

آوری بسیار سریعی مواجه هستند.  ها با افزایش روزافزون رقابت و محیط اقتصادی آشوبناک و ترییرات فن امروزه شرکت

ها، استفاده از نوآوری سودآور و پایددار در طدول زمدان اسدت.      ها برای شرکت در حال حاضر تنها راه مقابمه با این چالش

هدای ندو و    منطقه، ممی و جهانی است. نوآوری فرآیندد کسدب ایدده   نوآوری منبع اصمی رشد اقتصادی در سطح شرکت، 

دانش جدید و تبدی  آنها به محصول و خدمات جدید است. از مهمترین نتایج نوآوری می توان به ارز  آفریندی بدرای   

ل نشدان  های موفق و متحدو  مشتریان، افزایش کارایی و در نتیجه رشد تجارت اشاره کرد. نتایج مطالعات بر روی سازمان

تثکید داشته اند. نوآوری استراتژی  بده مفهدوم رقابدت در صدنعت موجدود بده       « نوآوری استراتژی »می دهد آن ها بر 

روشی کامالً متفاوت است که ارز  های مشتری را مجدداً تعری  و ارتقا می بخشد. ما در این مقاله به هستی شناسدی  

به تفاوت ها و مزایای آن بدا رویکردهدای سدنتی، چدارچوب و ووامد       و لزوم نوآوری استراتژی  پرداخته و ضمن اشاره 

 کمیدی پیاده سازی آن را بیان کردی .   

 

 نوآوری، مدیریت نوآوری، نوآوری استراتژیک، رشد اقتصادیهای کليدی:  واژه

 

 مقدمه 

مختمفی از نوآوری ارائه دهد که ایده به صورت محصول، فرآیند یا خدمتی توسعه یابد. تعاری   نوآوری زمانی رخ می

نوآوری را همانند هر فعالیت وینی درکنار نبوغ و استعداد، نیازمند دانش، توجه و سختکدددوشی  0پیتر دراکر .است شده

داند. او معتقد است آنچه در میان کارآفرینان مشترک یافت  نه گونه خاصی از شخصیت بمکه  اندرکاران میهمه دست 

نوآوری را بستر پیروزی در کسب وکار دانسته تا مدیران در 1 مایک  تاشمن [0]تعهد سیستماتی  به نوآوری بوده است

های ناپیوسته در سازمان به  کم  انجام دگرگونی پی شناسایی سازوکار چرخه فناوری و جویبار نوآوری بتوانند به
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خالقیت و نوآوری، استعداد مرموز نزد افراد نیست بمکه فعالیت روزمره برای برقراری  [0]ها برسند امتیازهای ناشی از آن

ی گیرد. روابطی است که قبالً دیده نشده و برقراری ارتباط بین مسائمی است که به طور معمول در کنار یکدیگر قرار نم

ها، از راه جستجوی آگاهانه  البته نوآوری در سایه نبوغ محض ه  وجود دارد ولی بیشتر نوآوران به ویژه پیروزمندان آن

اصطالح نوآوری را در ی  مفهوم وسیع به ونوان فرآیندی  0اند. هالت های کمیاب به نتیجه رسیده و هدفمند فرصت

در ادامه توضیح می  .به منظور ایجاد یا معرفی چیزهای تازه و مفید به کاربردبرای استفاده از دانش یا اطالوات مربوط 

دهد که نوآوری هر چیز تجدید نظر شده است که طراحی و به حقیقت درآمده باشد و موقعیت سازمان را در مقاب  رقبا 

ق چیز جدیدی است که ی  مستحک  کند و نیز ی  برتری رقابتی بمند مدت را میسر سازد. به وبارتی دیگر نوآوری خم

کند نوآوری توسعه و کاربرد ایده جدید به صورت  ، نیز بیان می0اوریب [7].هد  معین را دنبال و به اجرا رساند

که منجر به رشد پویای اقتصاد ممی و افزایش استخدام برای تولید سود در محصول، فرآیند یا خدمت جدیدی است 

ای نیست که فقط ی  بار رخ دهد، بمکه فرآیندی مستمر و متشک  از فرآیند  باشد. نوآوری پدیده شرکت نوآور می

اشاره به درک نیاز  باشد. ایده جدید گیری سازمانی در تمام مراح ، از توسعه ایده جدید تا کاربردی شدن آن می تصمی 

یابد. در فرایند  جدید مشتری یا رو  جدید تولید دارد و از طریق جمع آوری اطالوات با دیدگاه کارآفرینانه توسعه می

 [0]وری باید توجه شود کاربردی شدن ایده جدید، به صورت محصول، فرآیند یا خدمت، به کاهش هزینه و افزایش بهره

محرک مه  برای رشد اقتصادی شناخته می شود. تحقیقات تجربی و پژوهش های بازار نوآوری مدت ها به ونوان ی  

وری با،تر و قیمت ارزان تر هدایت می  نشان می دهد که نوآوری به سمت محصو،ت و خدمات جدیدتر و بهتر و بهره

 [1ین سطح رشد خواهد رسید.]کند. در نتیجه، اقتصادی که به طور مداوم از با،ترین سطح نوآوری بهره ببرد به با،تر

مفهوم نوآوری را تعری  کرد. او نوآوری را با توسعه اقتصادی مرتبط دانست و  0370، در سال 7نخستین بار شومپیتر

آن را به ونوان ترکیب جدیدی از منابع مولد ثروت معرفی کرد. کار او شام  پنج مورد مشخص بود : معرفی محصو،ت 

ید، شناسایی بازارهای جدید، تسخیر منابع جدید مواد اولیه و امکانات و شیوه های جدید جدید، شیوه های جدید تول

 سازماندهی تجارت.

امروزه دیگر مفهوم نوآوری از نتایج معیت تحقیقات انفرادی اقتباس نشده، بمکه بیشتر بر اساس موارد زیر تعری  شده 

 می شود: 

 د ح  مشک  ال ( ی  فرایند و یا دقیقتر بگویی  ی  فرآین

 ب( ی  فرایند تعاممی در روابط شرکت ها با بازیگران مختم 

ج( ی  فرایند یادگیری متنوع. این یادگیری ممکن است از موضووات گوناگونی ناشی شود: یادگیری به وسیمه 

 استفاده، یادگیری با انجام دادن و یا یادگیری حین تسهی ،

 ضمنی است.د( فرایندی که شام  مبادله دانش صریح و 

هد( فرایند متقاب  یادگیری و مبادله که در آن استقالل بازیگران، ی  سیست  ابتکاری و یا قالب نوآوری ایجاد 

 می کند.

در قیاس با مدیریت سنتی و ماشینی، مدیریت نوآوری، مستمزم ترییر بنیادی در درک استراتژی  سازمان است 

 مورد توجه قرار دهد: که پس از آن باید چالش های مدیریتی زیر را
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3
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ال ( مدیریت کردن شایستگی های انسانی و انفرادی از دیدگاهی استراتژی . مدیریت مدرن باید با چالش قرار 

دادن همیشگی انسانها در راس تمامی وممیات، دسته و پنجه نرم کند و مدیران باید دریابند که ی  سازمان مجمووه 

 ای از انسانهای متفاوت است.

گروهی و شبکه ای با شرکای داخمی و خارجی. افراد تمایالت گوناگون، وادت های مختم  و پس زمینه ب( کار 

های حرفه ای متفاوتی دارند. مدیریت باید تمرکز خود را بر روی یکپارچه ساختن شبکه ای از روابط رسمی و غیر 

 رسمی، چه در داخ  و چه در خارج از شرکت قرار دهد.

سازمانی سازگار و تعاممی. اگر سازمانی بخواهد به ترییرات خارجی پاسخ بدهد، وجود ی   ج( ایجاد ساختارهای

 ساختار سازمانی انعطا  پییر و مناسب ضروری به نظر می رسد.

د( ایجاد توازن میان نظ  و آشوب: افزایش دادن کارآمدی در برابر نوآوری تخریب کننده. همچنین می توان با 

 در زمینه نوآوری، انگیزه های فردی و گروهی را افزایش داد. ایجاد دید استراتژیکی

 

 نوآوری استراتژیک 

توانا ساختن ی  شرکت برای ایجاد فضای صنعتی » در مورد قصد استراتژی  چنین می نویسند:  0هام  و پراهالد 

 [3. ]«جدید و تسهی  خمق بازارهای جدید.

نوآوری استراتژی  را به منزله ی  رو  کامالً متفاوت رقابت در ی  صنعت می داند که از طریق شکستن  0مارکیدز

مفهوم سازی مجدد » قوانین بازی و اندیشیدن به رو  های پایدار می شود. ی  ونصر اصمی از نظر او وبارت است از: 

متفاوت بازی کردن مسابقه به طور صحیح در آنچه کسب و کار در مورد آن است و اینکه کدام رو  منجر به راه 

 [1.« ]صنعت می شود 

هام  بیان می دارد که نوآوری استراتژی  ظرفیتی برای تصور مجدد مدل موجود صنعت است به روشی که ارز  های 

ل یا جدیدی را برای مشتریان ایجاد می کند و ثروت و دارایی جدیدی را برای همه ذینفعان از طریق اختراع ی  محصو

خدمت تعری  مجدد فضای بازار یا طراحی مجدد مرزهای صنعت تولید می کند. او همچنین این نکته را متیکر می 

شود که مزیت رقابتی کمیدی از نوآوری در مدل تجاری ناشی می شود. هد  نوآوری مدل تجاری این است که ی  

 اد کند. گوناگونی استراتژیکی بزرگتری را در بازار و محیط رقابتی ایج

نوآوری در مدل تجاری که منجر به ی  » نوآوری نوآوری استراتژی  را چنین تعری  می کنند:  7چریتو و مارکیدز

رو  جدید بازی کردن مسابقه می شود و نوآوران استراتژی  به منزله شرکت های حممه کننده که مدل های تجاری 

 [3] «متفاوت را به کار می گیرند می باشند.

نوآوری استراتژی  انحرا  خالق از اقدامات قدیمی در حداق  یکی از سه حوزه  0ظر گاوین دارج  و تریمب مطابق ن

 [01زیر است: طراحی معماری زنجیره ارز ، مفهوم سازی مجدد منتق  شده به مشتری یا تعری  مشتریان بالقوه.]
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 فرایند نوآوری استراتژیک

 

فرایند های استراتژی می توانند روی سه موضوع جداگانه زیدر هد  پوشدانی    ( 0110مطابق نظر دی ویت و مایر ا

  [00]:باشند داشته

تفکر استراتژی : تمرکز آن روی استراتژیست اسدت و در مدورد اینکده چگونده مددیران بایدد تفکرشدان را بدرای          

 .دستیابی به فرایند منطقی و موفق استراتژی  سازماندهی نمایند سئوال می کند

دادن استراتژی: تمرکز آن روی استراتژی و در مورد اینکه چگونه مدیران باید فعالیت های تعیین استراتژی فرم 

 .را برای دستیابی به فرایند فرم دهی استراتژی موفق شک  دهند سئوال می نماید

د نوسازی ترییر استراتژی : تمرکز آن روی سازماندهی کردن است و در مورد اینکه برای دستیابی به فراین

 .اتجدید( استراتژی  چگونه باید ترییر سازماندهی شود سئوال می کند

 
 نوآوری تصادفی در برابر نوآوری استراتژیک

 و موقتی تدریجی، های نوآوری از فراتر تولید بر تمرکز با سیستماتی  و  استراتژی ، ی  رویکرد جامع و نوآوری

نوآوری زمانی استراتژی  شناخته می شود که ی  فرایند ومدی، قاب  تکرار موجب تفاوت قاب  توجهی  .است ناپیوسته

 در ایجاد ارز  ارائه شده به مصر  کنندگان، مشتریان، شرکا و بنگاه شود. 
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 عناصر کليدی نوآوری استراتژیک

 : [00] چهار واممی که نوآوری استراتژی  در بر دارد وبارتند از

ارزشی: این بعد نوآوری استراتژی  ارائه ارز  به مشتری ممتاز و به طور همزمان به مشتریان نو می  نوآوری .0

باشد. ارائه ارز  به مشتری ممتاز برای دستیابی به مزیت رقابتی قاب  تحم  ضروری است. نوآوری ارزشی اغمب با 

ی  ونصر نوآوری استراتژی  است ولی همه ی  نوآوری استراتژی  اشتباه می شود. نوآوری ارزشی در حالیکه مطمئناً

آنرا شام  نمی شود. ما استنتاج می کنی  که نوآوری ارزشی جزء ضروری نوآوری استراتژی  است اما ک  مفاهی  آن 

 را نمی پوشاند بمکه ارزشی را که نوآوران استراتژی  به مشتریان منتق  می کنند را تعری  می کند.

ی استراتژی  ایجاد بازار جدید است. نوآوران استراتژی  روی بخش هایی از بازار که ایجاد بازار جدید: نوآور .0

مشابه رقبایشان است تمرکز نمی کنند بمکه به دنبال جدب انواع جدیدی از مشتریان هستند. به وبارت دیگر به جای 

دید درون صنعت می توانند از پییر  مرزهای تعری  شده بازار آن ها بازارای خودشان را خمق می کنند. بازارهای ج

طریق تعری  بخشهایی از نیاز مشتری که هنوز خدمت رسانی نشده ترکیبی جدید از بخش های مشتری موجود یا 

تعری  مجدد بازار بخش بندی پدیدار شوند. این جزء نوآوری استراتژی  به شرکت کم  می کند تا از رقابت مستقی  

ت از رقبا بر مشتریان تمرکز کند. به این دلی  ممکن است نوآوران استراتژی  به جموگیری نماید و به گونه ای متفاو

ونوان رقبای مستقی  توسط شرکت های موجود شناخته نشوند. ترکیب نوآوری ارزشی با ایجاد بازار جدید سبب می 

 ی را ایجاد نمایند.شود نوآوران استراتژی  موانع صنعت موجود را شناسایی کنند و موقعیت رقابتی منحصر به فرد

نوآوری ورود به بازار: نوآوری ورود به بازار سبب می شود نوآوران استراتژی  از رو  قبمی که به مشتریانشان  .7

خدمت می کردند منحر  گردند. برای مثال ظهور اینترنت فرصت های زیادی را برای دست یابی به مشتریانی که 

جاد کرد. بنابراین نوآوری ورود به بازار محدود به این نیست که از رو  های غیر سنتی را استفاده می کردند ای

تکنولوژی های جدید برای دستیابی به بازارها استفاده شود بمکه می تواند شام  هر نووی از رویکرد جدید برای 

 بازاریابی محصو،ت یا خدمات ی  شرکت که از اقدامات سایر رقبا متفاوت گردد باشد.

نوآوران استراتژی  متعمق به گروه های استراتژی  موجود نیستند و بدین وسیمه تعادل شکستن رقابت:  .0

موجود بین رقبا را آشفته می سازند. گروه استراتژی  به ونوان گروهی از شرکت ها درون ی  صنعت است که 

ن گروه استراتژی  موجود استراتژی های مشابهی را دنبال می کنند. با این تعاری  ی  نوآور استراتژی  موقعیتی بیرو

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

654 

 

می گیرد. شکستن رقابت میزانی که نوآران استراتژی  از ساختار موجود در صنعتشان منحر  شده اند را اندازه گیری 

 می کند و ساختاری جدید بر اساس قوانین مسابقه اتخاذ می کند.

 چارچوب نوآوری استراتژیک

شدن حرکت کنند اما نمی دانند از کجا باید شروع کنند. چارچوب بسیاری از شرکت ها تمای  دارند به سوی نوآورتر 

نوآوری استراتژی  دارای هفت بعد است که با توجه به این ابعاد می توان رویکرد نوآوری استراتژی  را به بهترین نحو 

 ممکن در سازمان پیاده سازی کرد. این هفت بعد وبارتند از :

 

 نوآوری استراتژی  ترکیبی از وناصر غیر متعار  و سنتی است. این امر  : رویکرد0فرآیند نوآوری مدیریت شده

دارد. به ونوان ی  چارچوب مبتنی بر کار تیمی این  "هر چیزی ممکن است "ریشه در چش  انداز برانگیزاننده ی 

و ..  رویکرد شام  کارگاه آموزشی تسهی  تبادل اطالوات، بخش اکتشافی، بخش واسطه گری، بخش تفکر خالقانه

است. همچنین با کنار ه  قرار دادن ی  تی  متقاب  کارکردی با رهبران اندیشه خارجی صنعت و روبروی ه  قرار 

دادن ومدی دیدگاه های متناقض، ارزشها و بینش ها موجب بروز ایده ها و تفکرات با ارز  جدید می شود. این 

ه از رو  های سنتی پیش بینی آینده در کنار رو  های رویکرد با قرار دادن چارچوب معمولی کسب و کار و استفاد

 غیر متعار  تکمی  می شود.

  تال  های نوآوری اغمب ممکن است به نتیجه نرسد یا خروجی  –:  جمب حمایت داخمی 0تراز استراتژی

مورد انتظار را در پی نداشته باشد، تعام  با ذی نفعان کمیدی در ی  فرآیند مشارکتی می تواند پوشش حفاظتی برای 

ی سازمان در رسیدن به اهدا  مشترک با ذی نفعان ایجاد کند. تراز استراتژی  تعام  ما بین رهبران و گستره 

سازمان برای ایجاد و توسعه ی  چش  انداز مشترک که باوگ ایجاد حس مالکیت، اشتیاق و تعهد، تسریع تصمی  های 

 سرمایه گیاری و ایجاد ی  بنیان قوی برای پیاده سازی موفق می شود.

 بسیاری از شرکت ها بینش کمی در مورد اینکه در  –: درک روندهای در حال ظهور  7پیش بینی صنعت

ی صنعت قرار گرفته اند و یا به چه سمتی حرکت می کنند دارند و به ندرت به دنبال پا فراتر نهادن از مرزهای کجا

خود هستند در حالی که مدیران به شدت درگیر امور مدیریتی و اجرایی خود هستند جای کسی که وظیفه تجس  

وچ  بادبانی نشسته باشی و بی خبر از شرایط آب کردن را انجام دهد خالی است. و مشابه این امر است که در قایق ک

است  "با، به پایین  "و هوایی، بدون هیچ کنترلی خود را به دست سرنوشت بسپارید. پیش بینی صنعت ی  رویکرد 

که ووام ، روندها، توانمند سازها و جابجایی ها درون ی  یا چند صنعت را بررسی می کند و به دنبال همگرایی صنایع 

است که  0ارهای نوظهور و کش  فصول مشترک اجتماوی، فنی، سیاسی و رقابتی محیط برای کش  فضای سفیدو باز

فرصت های بالقوه بازار را آشکار می سازد. از طریق پیش بینی صنعت سازمان می تواند دیدگاه مناسبی نسبت به 

 آینده پیدا کند و بتواند استراتژی های رهبری و همکاری را بکار گیرد.

 بسیاری از شرکت ها تمای  دارند  –: درک نیازهای آشکار و پنهان مشتریان 1بصیرت مشتری/مصر  کننده

به ونوان ی  شرکت مشتری محور شناخته شوند ولی اغمب درک کمی از رفتارها، نگر  ها و نیازهای مشتریانشان 

از مشتریان منتفع می شوند هرچند که با دارند. همچنین شرکت های محصول محور وموماً از رویکرد ها الهام گرفته 

                                                           
1
 Managed Innovation Process 

2
 Strategic Alignment 

3 Industry Foresight 
4 White space 

0 Customer Insight 
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ها و  است که رفتارها، نگر  "پایین به با،  "هنجارهای فرهنگی آنها در تقاب  است.  بصیرت مشتری ی  رویکرد 

نیازهای مشتریان فعمی و بالقوه را با درگیر کردن آنها به ونوان شرکای واقعی در فرآیند نوآوری مطالعه می کند. این 

ه مشتریان محدود نمی شود بمکه به جمع کردن بینش از بسیاری دیگر از ذی نفعان مانند شرکای تجاری، رویکرد ب

 تثمین کنندگان، کارگران، سرمایه گیاران و ... توسعه می یابد. 

 توجه به بعد فنی و توانایی های اجرایی  –: اهرم دارایی های شرکت 0شایستگی ها و فن آوری های هسته ای

بمیت های هسته ای برای نوآوری استراتژی  ضروری است. قابمیت هایی که به موفقیت سازمان خت  می در بحگ قا

شود، منافع قاب  توجهی برای مشتریان فراه  می کند و مزیت رقابتی ایجاد می کند. این قابمیت ها می تواند شام  

چابکی سازمان، شیوه های کسب و کار نوآورانه ارتباط منحصر به فرد با تثمین کنندگان و شرکای تجاری، ارز  برند، 

و تکنولوژی انحصاری است. استراتژی های برون سپاری و همکاری به سازمان اجازه می دهد تا در صورت در اختیار 

 نداشتن قابمیت های ،زم از فرصت ها برخوردار شود.

 کافی ی  سازمان ممکن است قادر  : حتی با چش  انداز مناسب، محصو،ت نوآورانه و بودجه0آمادگی سازمانی

به اجرای مؤثر رویکرد نشود. پیش از صر  هزینه و زمان در فرصت های رشد به تازگی شناسایی شده ،زم است 

 آمادگی سازمانی از طریق دو بعد ارزیابی شود.

جه به آمادگی فرهنگی: درجه ای که ی  سازمان از نظر فرهنگی و فمسفی آماده ی پییر  نوآوری است؛ تو -0

وواممی چون محدودیت های کسب و کار و طرز فکر نوآوری، تمای  برای همکاری، سب  تصمی  گیری، 

 سطوح بوروکراسی، مبارزات قدرت داخمی و دستورهای سیاسی، تمای  به پییر  ترییر و می  شدید به وم . 

زیرساخت های مناسب سازمانی و آمادگی وممیاتی : توانایی ی  سازمان برای اقدام. توجه به وواممی مانند :  -0

آوری، شیوه ها و فرآیندهای کسب و کار کارآمد، تثمین بودجه و کارکنان در دسترس و واجد شرایط که  فن

 فقدان آنها بدون ش  یکی از موانع اساسی اجرای مناسب پروژه های خاگ می باشد.

 

  آسانی نیست اما چالش اصمی پیاده : هرچند که پرور  تفکر استراتژی  و خالق کار  7پیاده سازی منظ

سازی موفق آن افکار و ایده ها در راه کسب و کار است. در زمینه نوآوری استراتژی  اصطالح پیاده سازی شام  

توسعه مجمووه گسترده ای از فعالیت هایی است که برای وممیات و مشارکت در سراسر سازمان صورت می گیرد : 

 یندهایتوسعه فرآ ؛یفیو ک یمحصول، تست کم مفهوم شی/ پا، یابیتست بازار ،یو نمونه ساز یطراح ،یمحصول فن

ی ها حمقه جادیا ، ،یاستخدام و آموز ، توسعه نام تجار د،یجد یسازمان هایساختار جادیا ای دیکسب و کار جد

 یساختار ،یاتیومم ندیفرآ رییدر تر یقیوم یامدهایپ یاغمب دارا  یاستراتژ نوآوریکار  بهبود مستمر. یبرا وردبازخ

 و کسب و کار است.

                                                           
1 Core Technologies & Competencies 
2 Organizational Readiness 
3 Disciplined Implementation 
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 نتيجه گيری 

با توجه به موضووات بیان شده و مزایایی که نوآوری استراتژی  در مقایسه با رویکردهای سنتی و تصادفی نوآوری برای 

سازمان به ارمران می آورد. حرکت بسوی نوآوری استراتژی  می تواند بهترین راه شرکت ها برای حضور موفق قدرتمند 

 در محیط آشوبناک و رقابتی حال حاضر باشد. 

ری استراتژی  ی  نگر  ک  نگر سیستماتی  است که روی ایجاد نوآوری های گسسته تمرکز دارد. نوآوری نوآو

زمانی استراتژی  می شود که ی  فرآیند تکرار پییر ومدی داشته باشد که تفاوت مشخصی را در انتقال ارز  به 

 مشتریان، مصر  کنندگان، شرکا و بنگاه ایجاد نماید.

سازمان ها را به مبارزه می طمبد تا ماورای مرزهای ایجاد شده کسب و کار و مدل های ذهنی آن نوآوری استراتژی  

 نگاه کنند و مسیری را که کمتر سایر رقبا و سازمان ها استفاده کرده اند به کار گیرند.

ب و کار نوآوری استراتژی  روی سطوح چندگانه وم  می کند. از نگر  های سنتی و غیر سنتی به استراتژی کس

شروع و با ایجاد تمرین های بصیرت صنعت، بصیرت مشتری/مصر  کننده و همسویی و یکپارچگی آن ها ایجاد 

استراتژی های را پی می گیرد. برای اینکه نوآوری استراتژی  رخ دهد فعالیت ها و امکانات به ونوان اهرم هایی خواهند 

 بود که ارز  را به مشتری منتق  می کنند.

که تحقیق و نوآوری جزء مه  و اصمی برای نوآوری است اگر اقدام کارآفرینانه وجود نداشته باشد هیچ خمق در حالی

 ارزشی صورت نمی پییرد. 

( مشاهده می کنید، استفاده از نوآوری استراتژی  می تواند موجب ترییرات اساسی در سازمان 0همانطور که در شک ا

تانسی  با،یی برای درآمد برخوردار است. از آنجایی که نوآوری هایی که از شده و در صورت پیاده سازی صحیح از پ

طریق این رویکرد در سازمان بوجود می آید تعمدی است، کامالً در کنترل سازمان بوده و قابمیت ارزیابی و مقایسه با 

 رویکردهای دیگر را فراه  می آورد.
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