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و معادن هشتمين و توسعه صنايع )1388تير–هفته صنعت( همايش مراكز تحقيق

 آينده نگاري استراتژي نوآوري در سازمان بر اساس

)SRP(نگرش نقاط مرجع استراتژيك

 اميد فدائي منش
 مدير عامل شركت مهركامان توسعه فناوري

OFadaeimanesh@yahoo.com 

و توسعه، نوآوري، استراتژي، رقابت:كليد واژه  تحقيق

،بر اين اساس.مي باشنداستراتژي هاي نوآوري خود صنعتي قادر به آينده نگاري واحدهاي)SRP(بر اساس نگرش نقاط مرجع استراتژيك
و با توجه و سطح رقابتموقعيت به شرايط صنعت در محيط بازار .مي نماينداستراتژي هاي نوآوري تغييري موجود؛فعلي سازمان

. ژي بر اساس مدل نقاط مرجه استراتژيك به كار گرفته مي شوديكي از مدل هايي است كه در تنظيم استرات) PLC(چرخه حيات محصول
از براي اين منظور، هر يك .متفاوت خواهد بوداستراتژي نوآوري افولو، بلوغمراحل پنج گانه معرفي، رشد، رقابتدر
و معدني، امكان به بنابرين با توجه در آينده نگارقابليت پيش بيني وضعيت محصوالت در شركت هاي صنعتي و ي استراتژيك نوآوري

و توسعه وجود دارد تر تحقيق و بازار مرور. حالت كلي  در مقاله حاضر انواع مختلفي از استراتژي هاي سازمان، محصول
و نگارنده و تجربيات پيشين متناسب نوآوري هايراهبردمي گردد تشريح در هر وضعيت را براساس مطالعات

.خواهد نمود
در مراحل و زوال)رقابت(معرفي، رشد براي مثال در جدول،در چرخه عمر محصوالت) افول(، بلوغ و استراتژي هاي نوآوري تغييرات قيمت
:زير مشاهده مي گردد

 PLCمرحله از
 آيتم ها

 افول بلوغ رشد معرفي

رو به افزايشحداقلرو به پايينباالقيمت

 استراتژي نوآوري

تحقيقات توسعه اي
بهبود(يا افزايشي

)محصول موجود

وتحقيقات كاربردي
 آغاز فرايند نوآوري

آغاز توليد محصول(
)جديد

تحقيقات كاربردي
)نمونه سازي(

توليد انبوه
)نظارت تحقيقات(
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در صورت انتخاب پيشگاميهم و معدني، بازار به ترتيب نيازمند2يا پيروي1چنين براي حاالت ديگري از استراتژي هاي واحدهاي صنعتي
و ايجاد اتحادها و انتقال دانش فني و مهندسي معكوس، خريد در سطوح بسيار باال .هستيم3نوآوري

استراتژي نوآورياستراتژي سازمان
سطوح باال در نوآوريپيشگامي
و انتقال دانش فني، ايجاد اتحادهاپيروي مهندسي معكوس، خريد

از طبقه يك در نوعي ديگر هر و بندي استراتژي هاي بازاريابي مورد بررسي قرار مي گيرد كه به ازاء از استراتژي زير راهبرد واحد تحقيق
در موارد زير نيز از اقدامات هر يك در اين مقاله به معرفي در خصوص تدوين برنامه هاي نوآوري آينده قابل ترسيم مي باشد كه توسعه

:خواهيم پرداخت

 حمله مستقيم•

 هش بلندج•

 محاصره•

 حمله چريكي•

از موقعيت•  دفاع

 مقابله•

 توسعه بازار•

 عقب نشيني•

 برداشت•

 حفظ•

 بازمانده سودآور•

 بازار خاص•

و اسنو نيز ارتباطي تنگاتنگ با استراتژي هاي عالوه بر انواع فوق چهار استراتژي رقابتي تجاري راهبردهاي فرصت جو،. نوآوري داردمايلز
و منفعل و معدني داردبرتاثيراتيدر سازمان نيز مدافع، تحليلگر و واحدهاي صنعتي .آينده نگاري راهبردهاي نوآوري شركت ها

و آينده نگاري و توسعه و استراتژي هاي واحدهاي تحقيق در مقالة حاضر سعي خواهد شد تا براي همسو سازي استراتژيك كالن سازمان
و راهبردها به در سطح سازمان؛ اقدامات و بررسي قرار نوآوري .گيردتفكيك مورد شرح

1 Leadership 
2 Followership 
3 Alliances 
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