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  مقدمه

 به نحوی که تا به حـال هـیچ تـاریخ            ،ی است ا   دارای پیشینه تاریخی بسیار گسترده     »نوآوری«
 نخـستین  :گوینـد   مـی گـاهی  گـاه .  است نخستین نـوآوری بـشری را تخمـین بزنـد    دانی نتوانسته 

شده و در شـکار حیوانـات مـورد اسـتفاده             می بشر، اشیایی بوده که از سنگ ساخته      های    نوآوری
هرچند در بـسیاری از  .  از یک حدس عالمانه نیستتر   بیش یزگرفته است که این نیز چی       می قرار
گـاه    اما باید توجه کرد که چرخ هیچ       ،تین اختراع بشر یاد شده است      از چرخ به عنوان نخس     ،متون

نخستین نوآوری بشری نبوده است و تنها به دلیل اهمیت و یا به عبارتی رادیکال بودن چـرخ در                   
  .شود  مین اختراع بشر نام برده شدهیمسیر رشد بشر بوده که از آن به عنوان اول

و ارتقائـات بـشری بـه دلیـل      هـا     مامی پیـشرفت  توان گفت که ت     می در بحث اهمیت نوآوری   
هـای    با مطالعـه تـاریخ پیـشرفت      . جدید و نو جهت انجام کارهاست     های    نوآوری و کشف روش   

توانـسته انـد بـا      .. .توان دریافت که مخترعین بزرگی مانند بل، مورس، کلـت و            می علمی براحتی 
  .)134 ، ص،2004 ،هالت(خود مسیر زندگی بشر را عوض کنند های  نوآوری

ی جدید تعریـف شـده   ها ایدهدر گزارش اخیر نوآوری به عنوان بهره برداری و اجرای موفق            
 خلـق و تجـاری   :از دید بعضی از محققین، نوآوری به تغییر اشاره دارد و عبارت اسـت از            .  است

  کـه  کـار  دادن جدید انجام های    ی معرفی روش  ادر ضمن نوآوری به معن    . جدیدهای    سازی دانش 
  )3ص ،2003،پورتر و کتلز( .زنند  میدست به تغییر خود و محیطها   آن افراد و سازماندر طی

 از منظر آکادمیک نیز، تحقیقات نشان داده اند که نوآوری وجه مشترک بین علم و تکنولوژی               
  .)14 ص ،1990 ،پینچ و بیجکر( باشد می

نوآوری عبـارت اسـت   توان گفت که   میبا درنظر گرفتن عامل سودمندی در تعریف نوآوری      
نـوآوری و   .جدید و سودمند بـرای جامعـه  های   ، محصوالت، خدمات و فعالیت    ها  ایده معرفی   :از

  :شده استتعریف نیز رابطه آن با خالقیت به صورت زیر 
خالقیت فـردی و تیمـی نقطـه شـروع          . شوند  می ی خالق شروع  ها  ایدهبا  ها    تمامی نوآوری «

آمابیـل و    (»شرط الزم نوآوری است، اما شـرط کـافی نیـست           درواقع خالقیت    .باشد  می نوآوری
  ).15ـ 14، صص 1996دیگران، 
از سطح محصول و خدمت تا سطح سازمان و حتی جامعـه گـسترش یافتـه                ها     نوآوری دامنه
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این نکته که نوآوری در محیط تولیدی به عنوان تـابعی از عـدم              . )13 ص   ،2005کوسیاک،  ( است
در . ند است، همواره در ادبیات موضوع مورد توجه قرار بـوده اسـت         اطمینان بین محصول و فرآی    

  :شکل زیر این موضوع به تصویر کشیده شده است
  نوآوری یا محصول و فرآیند: 1شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  

در فرآینـد و عـدم   ) عدم اطمینان باال(ربع خاکستری رنگ شکل فوق که شامل عدم شناخت     
هـر  . ست که باالترین پتانـسیل را بـرای نـوآوری دارد          شود، قسمتی ا    می اطمینان باال در محصول   

 اما ماهیت و دامنه نـوآوری    ،چند نوآوری ممکن است در هر کدام از سه ربع دیگر نیز روی دهد             
  . باشد  میمتفاوتها  در هر کدام از این ربع

، 1934کمبـریج،   ( باشـند   مـی  بر اساس نظریه شومپیترنوآوری و اختراع از همدیگر متفـاوت         
 در حالی که اختراع تنها یک بعـد نظـری داشـته و بایـد بـرای حمایـت از آن از حـق                          .)31ص

 نوآوری اختراعی است که به صورت عملـی بـه محـصوالت و فرآینـدهای                .امتیازها استفاده کرد  
باید توجه کرد که این نوآوری هـر چیـز جدیـدی در یـک فرهنـگ،                 . ارزشمند تبدیل شده است   

  . باشد  میرهنگ مربوطهبدون نیاز به پذیرش آن در ف
 دسـته   ، بعـد نخـست    : توجه به آن به صورت دو بعـد اسـت          ،ی فهم نوآوری  ها  روشیکی از   

تـوان نـوآوری را بـه         مـی  لذا از این بعـد    . کند  می بندی نوآوری با توجه به ماهیتی است که تغییر        
  . نوآوری در محصول، خدمت، فرآیند، سازمان و بازار تقسیم نمود

تید، بـسانت   ( سیم بندی نوآوری میزان تازگی و جدید بودن نوآوری است          جهت تق  ،بعد دوم 
تواند از تغییر تدریجی و یا تازگی تـدریجی در            می  این میزان تازگی   .)106 ص   ،2001 ،و پاویت 
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 در  ؛را در بـردارد   ای    تخریـب کننـده   های     تا نوآوری رادیکال که تغییرات و تازگی       ،یک سر طیف  
انـدک و  هـای     تدریجی، به تغییـرات و نوسـازی      های     در کل نوآوری   .سر دیگر طیف، متغیر باشد    

 در حـالی کـه      ،تدریجی مانند تغییرات بسیار اندک در محصول موجـود و بهبـود آن اشـاره دارد               
نوآوری رادیکال به تغییرات گسترده و تحولی اشاره داشته و نوآوری هایی هستند کـه بازارهـا و                  

  ).30-35ص  ،1997 ،کریستنسن( دهند  میصنایع را تکان
ـ   ،کنند که نوآوری    می مطالعات قبلی اظهار    ؛باشـد   مـی ی بـزرگ هـا  ایـده کـارگیری  ه  حاصل ب

نـوآور  های   اما اغلب شرکت  ؛ریزند  می یی که در شرکت انقالبی برپا کرده و بازار را در هم           ها  ایده
 ل ایجـاد  تعـاد ) تـدریجی (کوچک  های    و نوآوری ) رادیکالهای    نوآوری(بزرگ  های    بین نوآوری 

  .)12، ص2004 ،گانن(کنند می
 رویکــرد :در صــنعت ســه رویکــرد اساســی در مــورد نــوآوری وجــود دارد کــه عبارتنــد از

  .)28-30صص ، 2003 ،آلن(ساختاری، خالق و پویا
 طی عصر صنعتی رایـج گردیـد و هـدف آن مهندسـی کـارا و اثـربخش                   ،نوآوری ساختاری 

بزرگ های    این نوع نوآوری در ابتدا در شرکت      . دنوآوری در قالب مجموعه راهنماهای خاص بو      
 بـر روی رهبـری درونـی، برنامـه          تـر    بیش مورد استفاده قرار گرفت و نسبت به سایر رویکردها،        

، فشار سهامدار و منابع مالی تاکید کرده و تاکید انـدکی            ها  ایدهریزی استراتژیک، اجرای اثربخش     
  ).2003ارش گز( ایجاد نوآوری داردبر روی محیط خالق جهت

کوچک که تمرکز بر روی یک تصویر کلی از شرکت          های     در سازمان  تر   بیش ،نوآوری خالق 
پذیرد، رایج گردیده و توجه اساسی آن بر روی ابعـاد انگیزشـی نـوآوری بـه                   می تر صورت  آسان

  ).28-30 صص ،2003 ،نآل(جای ابعاد فرآیندی است
هـای   خالق است و کسب و کارها در اندازه ترکیبی از رویکردهای ساختاری و       ،نوآوری پویا 

. توانند از این نوع نوآوری برای کسب موفقیت استفاده کننـد            می متفاوت اعم از بزرگ و کوچک     
ریزی استراتژیک را از رویکرد ساختاری و نیاز به اجـرای   در حقیقت نوآوری پویا، تفکر و برنامه      

  . را از رویکرد خالق وام گرفته استها  برنامه
 ،انـد   هتمایز قائـل شـد    ها     انواع نوآوری  د به این نکته توجه شود که تعداد مطالعاتی که بین          بای

 انواع متفاوت تکنولوژی بین طیف نوآوری تدریجی یا حـداقل        ، ولی در کل   ؛باشد  می بسیار اندک 
 درازیـن و اسـچون   ؛2 ـ 375صص، 1992دامانپور ( باشند  میو نوآوری رادیکال یا حداکثر متغیر

  .)1996 ،، کلین و سورا1996هاون 
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  ها بر اساس ماتریس تکاملی  نوآوریدسته بندی

ماتریس تکاملی گروه مشاوره ناویگانت، رابطه بین مدل کسب و کار و ترکیب تکنولـوژی را      
  . دهد  میتدریجی، نفوذی و رادیکال نشانهای  در شکل گیری نوآوری
  نوآوری تدریجی

موجـود  های     بر روی مدل کسب و کار و یا تکنولوژی          اضافه کردن تغییراتی   :عبارت است از  
تـدریجی بـه عنـوان روشـی        هـای     پورتفولیو یک شرکت معموال مملو از نـوآوری       . ها و بهبود آن  

نـوآوری تـدریجی    . باشـد   مـی   از محل محصوالت و خدمات موجود      تر   بیش جهت کسب ارزش  
و خـدمات کـم ارزش موجـود         منابع و زمان را به بهبـود محـصوالت           که بسیار زیاد، در مواردی   

توان این منابع و زمـان را بـه خلـق محـصوالت بـاارزش تـر                   می در حالی که  ( دهد  می تخصیص
 سرمایه گذاری کامل بـر روی نـوآوری تـدریجی         . تواند مهلک و کشنده باشد      می ؛)تخصیص داد 

  . تواند سازمان را در مقابل رقابت آسیب پذیر کند می
  کسب و کارمدلتغییر : 2شکل 

  
    

  
  
  
  
  
  

  فوذینوآوری ن

یـا  ) ربع پـایین سـمت راسـت مـاتریس تکـاملی          (تغییر اساسی در مدل کسب و کار        گویای  
 بـه صـورت     ،شرکت کامپیوتری اپل  . باشد  می )ربع باالی سمت چپ ماتریس تکاملی     (تکنولوژی  

ربـع  (کند    می فنی رقابتی، عمل  های     با توجه به معرفی نوآوری     ،تاریخی در حوزه نوآوری نفوذی    
 در حالی که شرکت دل با معرفی یک مدل کسب و کار جدید که به صورت                 ،)باالی سمت چپ  

  
  نوآوري نفوذي

  
  نوآوري راديکال

  
  آوري تدريجينو
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رساند و دردسرهای سیـستم توزیـع سـنتی را نـدارد، در ایـن                 می دست مشتری  مستقیم کاال را به   
  . کند  میعمل) ربع پایین سمت راست(حوزه بر اساس نوآوری در مدل کسب و کار 

ـ        معموالً ، نوآوری در مواجه با این   ها    شرکت  ؛رو هـستند   ه با تصمیمات پیچیده و دشواری روب
تکنولوژی را تغییر بدهند و یا مدل کسب و کار را و همچنـین بایـد در                 که     این زیرا باید در مورد   

ایـن  . چگونه سرمایه گذاری اثربخش بر روی هر دو انجام شود، تصمیم گیری کننـد             که     این مورد
  . تشاش و تعارض سازمانی و استفاده ناکارآمد از منابع خواهد شدموجب اغها  ابهام در سازمان

  نوآوری رادیکال

این نوآوری حاصل مدیریت موفق شرکت در مواردی است کـه بـه صـورت همزمـان مـدل                   
تواند در محـیط رقـابتی        می یک نوآوری رادیکال مناسب   . کند  می کسب و کار و تکنولوژی تغییر     

   .ایجاد کندتغییرات اساسی صنعت 
نـد منـابع را هـدر داده و موجـب شـکل گیـری               نتوا  مـی  رادیکال بیش از حـد،    های    نوآوری

د که ممکن اسـت بـرای شـرکت         نانتظارت غیرواقعی در مورد خلق چیزهای جدید در آینده شو         
تـدریجی و نفـوذی و   های  در نوآوریها  بدون حمایت قدرتمند از قابلیت    . مهلک و کشنده باشند   
  . تواند بسیار پرهزینه باشد  میتژیک از انواع نوآوری ها، نوآوری رادیکالایجاد یک ترکیب استرا

باید توجه کرد که ایجاد تعادل و انـسجام در پورتفولیـو سـرمایه گـذاری و ایجـاد ترکیبـات               
تدریجی، نفوذی و رادیکال برای تطابق بـا واقعیـات شـرکت، از اهمیـت               های    مناسب از نوآوری  

کـسب و کـار و      هـای     تعـاملی مـدل   هـای     م نیاز به مدیریت مشخصه    این مه . بسزایی برخوردارند 
   .تکنولوژی در طی ماتریس تکاملی دارد

   تدریجی در مقابل نوآوری رادیکالنوآوری

ای   تفاوت بین نوآوری رادیکال و نوآوری تدریجی تاحدودی مبتنی بـر یـک الگـوی درجـه                
 ورد همگرایـی و گـرایش مجـدد       و یا مدل تعـادل منقطـع در مـ         ای    بر اساس مدل استعاره   . است

بر مبنـای یـک دوره نـسبتا بلنـد مـدت از پایـداری در       ها  سازمان). 9-41، ص 1998 ،گرسیک(
خـورد؛    می به هم » انفجار نسبتا کوتاه تغییرات اساسی    « از سوی    الگوهای اساسی فعالیت خود که    

هـار سـازمان    چ) 1986(تاشـمن، نیـومن و رومـانلی      ). 1994 ،رومانلی و تاشـمن   (گیرند  می شکل
نـسبتا بلنـد مـدت    هـای   بزرگ را مورد بررسی قرار داده و دریافتند که تکنولوژی از طریـق دوره            

پایـان   کمیـاب     نـسبتاً  یهـا  به واسطه نـوآوری   آید که این تغییرات       به وجود می  تغییرات تدریجی   
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گی بـر   ها بساد  بسیاری از نوآوری  . دنشو  می که موجب بهبود رادیکال وضعیت موجود     پذیرند    می
 اصـالحات در وظـایف موجـود انجـام    دادن مبنای تغییر اندک چیزهای موجود و نیاز بـه انجـام          

بـه صـورت کلـی وضـعیت چیزهـا را عـوض کـرده و                ها     اما تعداد دیگری از نوآوری     ؛شوند می
  ).215، ص 1999 ،وان د وان و دیگران( اندازند  میقدیمی را از رواجهای  روش

ـ    های    نوآوری کنـد کـه صـنایع،        مـی  اال را بـه عنـوان نـوآوری هـایی تـشریح           دارای درجـه ب
ــا بازارهــای جدیــدی را ایجــاد  در عــوض  .)154 ص،1994، هــربیج(کننــد   مــیمحــصوالت ی

  :کند  میدارای درجه پایین، را به سه دسته نوآوری تقسیمهای  نوآوری
ول  معرفی یک محصول اصالح شده، به عنوان مثال توسعه خطـوط محـص             :نوآوری ممتد . 1
  .موجود
هـایی   تری بوده و شـامل معرفـی تکنولـوژی           تقریبا نوآوری مخرب   :اصالح شده  نوآوری. 2

 مداد تـراش الکترونیکـی و یـا    ،دهند، به عنوان مثال است که وظایف اساسی مشابهی را انجام می       
  .مسواک برقی

یـد  موجـود تول  هـای      بهبودهـای فرآینـدی در روش      : عبارت است از   :بنیادیهای    نوآوری. 3
نـوآوری  (توان نوآوری تدریجی     می از سوی    بر اساس مطالعه انجام شده    . CAD و   TQMمانند  

 ؛باشـند   مـی  را نوآوری هایی تعریف کرد که دارای هزینه و حوزه تاثیر اندکی           ) دارای درجه پایین  
ای   نـوآوری رویـه   : گسترده تری هـستند کـه عبارتنـد از        های    دارای دسته ها    که خود این نوآوری   

نـوآوری در   (مربـوط بـه فـرد       هـای     ، نوآوری )و رویه ها  ها    مدیریتی معین در نقش   های    ورینوآ(
، و نـوآوری    )مربـوط بـه مـدیریت منـابع انـسانی         هـای     انتخاب، آموزش و فعالیـت    های    سیاست

جدیدی بـرای   های    نوآوری هایی که تجهیزات و تسهیالت را اصالح کرده و و روش           (ساختاری  
 نـوآوری رادیکـال      .)59، ص   1994،  هـربیج ( )کننـد   مـی  دها ارائـه  فعالیت و سـاختاردهی واحـ     

نوآوری هایی دانست که حوزه و دامنـه گـسترده و هزینـه              توان  می را) نوآوری دارای درجه باال   (
استراتژیک یـا خلـق محـصوالت، خـدمات و خـدمات بـازار              های    باالیی داشته و شامل نوآوری    

 . شوند  میجدید
های تـدریجی و رادیکـال       اما نوآوری  ، رسمی آزمون نشده است    هرچند تا به حال به صورت     

تواننـد بـه واسـطه ترکیبـات مختلفـی از عوامـل               می به درجات متفاوتی از تغییر نیازمند بوده که       
بنابراین ممکن است به مدیریت و رهبـری متفـاوتی          ی و سازمانی تشریح شده      مدیریتی، ساختار 

 در  .)21-30، ص   1989،   انجـل   و 1999 ،ن و دیگـران    وان دو  ؛1995 ،راجـرز (نیاز داشـته باشـند    
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فرهنگـی متفـاوت    هـای      دریافت که مشخصه   رد برنامه تحقیق نوآوری مینسوتا    مطالعه خود در مو   
رادیکـال و تـدریجی بـه       های    بر روی نوآوری  )  فرد گرایی در مقابل جمع گرایی      ،به عنوان مثال  (

  .گذارد  میمتفاوتی تاثیرهای  شکل
 بـا   ،دهد  می نوآوری رادیکال رخ  ها     آن  دریافت که شرایطی که در     )173ص  ،  1994،  هربیج( 

وان دون و هــم . دهــد، بــسیار متفــاوت اســت  مــیشــرایطی کــه در آن نــوآوری تــدریجی روی
ممکـن اسـت بـرای نـوع خاصـی از           ها    کنند که بعضی از سازمان      می بحث) 1999(دانشگاهیانش

ی دیگر ممکن اسـت بهتـرین نباشـند و در ضـمن              در حالی که برای نوع     ،نوآوری، بهترین باشند  
بـه عنـوان مثـال،      . داردنیاز  متفاوت  های    به مدیریت ها    میزان متفاوت نوسازی موجود در نوآوری     

متغیرهای ساختاری خاصی ممکن است میزان نوآوری تـدریجی را افـزایش داده و بـه صـورت                  
  . همزمان میزان نوآوری رادیکال را کاهش دهند

با توجه به الگوهـای ممتـد تغییـرات بـزرگ یـا             ها    کند که سازمان    می ی بحث تئوری پیچیدگ 
تـر از تغییـرات سیـستمی         کـم  تـر معمـوالً    کوچک از هم متمایز شده و تغییرات سیستمی بـزرگ         

ــر روی کوچــک ــیت ــد  م ــابراین.)216-232 صصــ ،1999 ،آندرســون( دهن ــزان ، بن  معمــوال می
رادیکـال در   هـای      از میزان نوآوری   تر   بیش نه بسیار های کارآفرینا  تدریجی در شرکت  های    نوآوری

 از چـشم انـداز تئـوری پیچیـدگی،          .)10، ص 2001،  دتین، کـوبرگ و هفـارد     ( ستها آن شرکت 
 بلکه یک فرآیند ظهوری است که نیاز بـه فرآینـدهای            ،ریزی شده باشد   نوآوری نمی تواند برنامه   

  .)215،ص 1999 ،لوین( پویا و فوری مانند گشودگی و ابتکار دارد
در بررسی خود نشان دادند که مدیران کارآفرین در صنایع الکترونیـک و مخـابرات در طـی                  

هـای    کننـد تـا از نـوآوری        مـی   از نوآوری تـدریجی اسـتفاده      تر   بیش سه سال اولیه مدیریت خود    
نشان دادند که ترکیبات متفاوت عوامـل       ها     آن در ضمن  .)2001،  دتین، کوبرگ و هفارد   (رادیکال  

 تـدریجی و سـاختاری را تـشریح       های    یطی، سازمانی، ساختاری، فرآیندی و مدیریتی نوآوری      مح
 یعنی تحت شرایط معینی نوآوری رادیکال و تحت شرایطی متفـاوت دیگـری نـوآوری                ،کنند می

 کـه اظهـار کـرده       سـازگارند اتلی، بریجز و اکیف     های    با یافته ها    این یافته . دهد  می تدریجی روی 
 بـا عوامـل سـاختار ـ     ،شـود  مـی منجـر   ساختار ـ استراتژی که به نوآوری رادیکال  عوامل :بودند

، 1984اتلـی، بریجـو، اکیـف،       (  ندستهد، متفاوت   نشو میمنجر   استراتژی که به نوآوری تدریجی    
  .)105ص 

در ضمن بین نوآوری تدریجی و نـوآوری رادیکـال بـر حـسب درجـه تغییـر در محـصول،                     
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توان بر حـسب محـصوالتی کـه بـرای شـرکت              می  این تفاوت را   در حقیقت . تفاوت وجود دارد  
االونـاس،  (نمـود  باشند، تـشریح    می در مقابل محصوالتی که برای صنعت جدید،باشند  می جدید

  .)695، ص 1997لفاالتی، 
ایـن  . یا کـایزن اشـاره دارد     » بهبود مداوم «معموال به   ) تدریجی(کوچک  های    تعهد به نوآوری  

طـی آن شـرکت تویوتـا    جنگ جهانی دوم گرفته شده اسـت کـه          تا پس از    مفهوم از شرکت تویو   
ی جهت بهبود مداوم کیفیت کاالها پیـشنهاد        هایکرد که پیشنهاد    می تمامی کارکنان خود را تشویق    

 تویوتا توانست از یک شرکت اتومبیل سازی ناشناخته در جهان کـه حـدود               ،به این ترتیب  . کنند
 به سومین کارخانه اتومبیل سازی بزرگ جهـان در          ،کرد  می ید تول 1947 دستگاه در سال     100000

پیشنهاد جهت بهبود   ها    امروزه شرکت اتومبیل سازی تویوتا ساالنه ملیون      .  تبدیل شود  2000سال  
کند و این در حالی است که هنـوز           می متعدد بازار دریافت  های    محصوالت خود از طریق بررسی    

، 2004 ،گـانن (نسته اند شـکاف کیفیتـی خـود را پـر کننـد            اتومبیل سازی غربی نتوا   های    کارخانه
  .)3ماهنامه شماره 

هـای    باید به این نکته توجه کرد که فرآیند بهبود مداوم از طریـق کـایزن و معرفـی نـوآوری                   
 نتـایج   ،در ضـمن  . تدریجی، پتانسیل نـوآوری رادیکـال در سـازمان را نیـز افـزایش خواهـد داد                

هـای    د مداوم در سازمان، کارکنان را جهت برخورد با نـوآوری          تحقیقات نشان داده است که بهبو     
  . کند  میرادیکال و پذیرش آن در سازمان آماده

همسو هداف استراتژیک شرکت و کارکنان      برای انجام اثربخش بهبود مداوم در سازمان باید ا        
 کـه   خود را در زمینه تشخیص سـریع ایـن نکتـه          های     مدیریت نیز باید مهارت    ،در ضمن . دنگرد

توان مدل زیر را جهت بهبـود    میدر کل. کدام ایده برای شرکت سودمند خواهد بود، تقویت کند       
  :)3 ص ،2004 ،گانن(مداوم پیشنهاد کرد

 کارهـا شناسـایی کـرده و آن را مکتـوب             دادن یک کارمند باید مشکلی را در روش انجام       . 1
  ؛نماید
  هبود آن ارائه کند؛یک ایده جهت ب بعد از شناخت مشکل، کارمند باید. 2
  ه باید مورد بازبینی قرار بگیرد؛اید. 3
   پذیر بود، سریعا باید عملی گردد؛ اگر ایده مورد نظر امکان.4
 باید دالیل آن به صورت مختصر نوشته شـده و           ، چه ایده اجرا گردد و چه ایده اجرا نشود         .5

  .شودبه کارمندی که ایده مورد نظر را ارائه داده است، تحویل داده 
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  تدریجی و رادیکالیهای  یت نوآوریمدیر
  مدیریت و اجرای نوآوری

در اکثـر مـوارد بـرای       . افتد  می اتفاقها     بندرت به صورت خودبه خودی در سازمان       ،نوآوری
 فرآینـدها،  :د که عبارتنـد از  نراه اندازی نوآوری در سازمان چندین عامل توانمند کننده وجود دار          

 تحقیقـات   2005 ،مانـشی و دیگـران    (و شـبکه هـا    هـا     نگ، شایـستگی  و ساختارها، فره  ها    سیستم
  .)AIMپژوهشی 

یک رویکرد ساختاریافته را جهت اجرای بهتـر        ها    تحقیقات مختلف نشان داده اند که سازمان      
تنهـایی موفقیـت    ، ب البته یک رویکرد رسمی برای اجرای نوآوری      . نوآوری در سازمان پذیرفته اند    

برای مـدیریت نـوآوری نـشان داده    ای   شکل زیر یک مدل پنج مرحله      در. آن را تضمین نمی کند    
   :)45-35صص ، 2001 ،اکه و کافین(شده است

  مدل مدیریت نوآوری: 3شکل 
  

  
  
  
  
  

 باید گفت که خود فرآیند نوآوری از سه عنصر ایده و خالقیـت، پورتفولیـو                ،در تشریح مدل  
یطی شامل اسـتراتژی نـوآوری و افـراد و          کارگیری و اجرا تشکیل شده که در مح       ه  و انتخاب و ب   

 یعنی در مدیریت نوآوری باید با توجه بـه اسـتراتژی نـوآوری سـازمان،                ؛کند  می ها عمل  سازمان
ی بـه   تـر    بـیش  را به نحوی مدیریت کنیم که افراد تمایـل        ها     آن  را از افراد دریافت کرده و      ها  ایده

انتخـاب ایـده را بـا توجـه بـه منـابع و               بایـد فرآینـد      ،در مرحلـه بعـد    . خلق ایده داشـته باشـند     
 انتخـاب   بـه کـارگیری   و    را جهت معرفـی    ها  ایدهشرکت مدیریت نموده و بهترین      های    استراتژی

 ممکـن اسـت نـوآوری در یکـی از سـطوح بـازار، محـصول،             ها  ایده به کارگیری با اجرا و    . کنیم
  . خدمت و فرآیند حاصل شود

در تولیـد و بهبـود      هـا      آن کننـد کـه بـه       مـی  یی خلـق  اه  ایدهکارآفرینانه و نوآور،    های    شرکت
 رهبـران کارآفرینانـه بـه       ،بنابراین. کند  می محصوالت، فرآیندهای تولیدی و خدمات جدید کمک      

  
 مدیریت ایده و خالقیت

به کارگیری
 ...)توسعه محصول جدید و(

 

مدیریت پورتفولیو و 
 انتخاب

 استراتژی نوآوری

 افراد و سازمان

 ـ بازار
  ـ محصوالت

 خدماتـ 
 فرآیندهاـ 

 )2001(افین اکه و ک
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 ،اسـتر ( دارنـد نیـاز   هـا     مدیریت فرآیند نوآوری جهت کشف یا خلق و بهره بـرداری از فرصـت             
تحـت تـاثیر عوامـل      ها    در این شرکت   فرآیند نوآوری    .)23ص  ،  2000 ،، شان و ونکاترمن   1994

  . گیرد  میقرارای  محیطی، سازمانی و مدیریتی عدیده
  رهبری و انواع نوآوریهای  سبک

هـا و    دهند، به حـوزه     می زیرفرآیندهای متفاوتی که فرآیند نوآوری را به عنوان یک کل شکل          
  .طلبند  میی رارهبری متفاوتهای   بنابراین سبک.دارندنیاز های متفاوت سازمانی  محیط

 در مرحله خالقیت، سازمان باید دروندادهای خالق را از تمامی منابع جـذب              ،به عنوان مثال  
 در  .)14، ص   1998 ،النـسیتی (را تحمل کند    ای     لذا باید ابهام و روابط ساختارنیافته عدیده       .نماید

بایـد توانمنـدی     بنابراین سـازمان در ایـن مرحلـه          .داشمرحله تجاری سازی باید صحیح و کارا ب       
هماهنگی و سازماندهی واحدهای مختلف سازمانی مانند تحقیق و توسعه، بازاریـابی و تولیـد را                

جا بـه تـشریح       لذا در این   . ما دو نوع نوآوری را مورد بحث قرار دادیم         ،در این مقاله  . داشته باشد 
 ته شده در ارتبـاط    های گف  رهبری با انواع تکنولوژی   های    پردازیم که چگونه سبک     می این موضوع 

توانیم مالحظه کنیم که چگونه رهبـری بـا میـزان تـازگی موجـود در                  می در شکل زیر  . باشند می
هـای    تـوانیم بـرای نـوآوری       مـی  ما این تحلیل را   . تدریجی و رادیکال در ارتباط است     های    نوآور

  .سطح محصول، خدمت، فرآیند، سازمان و بازار به کار ببریم
رهبـری متفـاوتی در طـی مراحـل         هـای     توان دریافت کـه چـالش       می ، شکل  این  با توجه به  

در سطح محصول، فرآیند و خدمت چـالش رهبـری، ایجـاد زمینـه              . مختلف نوآوری وجود دارد   
 که تاکیـد بـر روی خالقیـت و         اولدر مرحله   . سازمانی برای مراحل خاص فرآیند نوآوری است      

 مـورد حمایـت و پـشتیبانی         و ارتباطات را   اه  نوآوری رادیکل است، محیط سازمانی باید آزمایش      
.  در سطح انگیزشی، رهبـری تبـدیلی بهتـرین و مناسـب تـرین گزینـه اسـت                  ، بنابراین .قرار دهد 

دهند که این نوع رهبری در شرایط مبهم و دارای عدم اطمینان بهتـرین سـبک              می تحقیقات نشان 
عمل کردن بـه    (ح ساختاری    در سط  .)111-113صص  ،  2001 ،والدمن و دیگران  (باشد  می رهبری

 مانند  ،گیرد که بر روی عواملی      می نوعی از رهبری مورد استفاده قرار     ) عنوان یک معمار سازمانی   
غیررسمی مناسب تاکید کرده و ابعاد خـالق نـوآوری          های    ارزش ها، هنجارها، اعتقادات و شبکه     

  ؛کند میرا تقویت 
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  های رهبری و انواع نوآوری مدل سبک: 4شکل     

  
    

  
    

  
   

 که تاکیـد بـر روی نـوآوری تـدریجی اسـت، محـیط سـازمانی بایـد                   ،برداری هدر مرحله بهر  
 در این مرحلـه مـا در        ،بنابراین. تر بوده و از ساختارهای سازمانی رسمی استفاده شود         حسابگرانه

 بـر   تـر    بـیش  در سطح ساختاری نیز نوع رهبری     . نیاز داریم ای    سطح انگیزشی به رفتارهای وظیفه    
کند که موجب تقویت ابعاد تجـاری         می و فرآیندهایی تاکید  ها    روی عواملی مانند ساختار، سیستم    

رهبـری  هـای     اگر ما نوآوری را در سطح سازمان داشته باشـیم، چـالش           . شوند  می سازی نوآوری 
موفق بین یک جریـان     های    سازمان. شامل حفظ و انسجام دو زمینه سازمانی متعارض خواهد بود         

سـازمانی  هـای     رهبـران بایـد زمینـه     . کننـد   مـی  نوآوری تدریجی و رادیکال تعادل برقرار     ثابت از   
  .ایجاد کنند که هم بر روی نوآوری تدریجی و هم بر روی نوآوری رادیکال تاکید داشته باشدای  ویژه

  تدریجی و رادیکالهای  ی و نوآوریارتباطهای  شبکه

اگـر مـا دوسـت داشـته        . دارنـد نیاز  وآور شدن   متنوعی برای ن  های    و مهارت ها    افراد به دانش  
اجتمـاعی بـسیار   هـای    باید شبکه،باشیم که هر فردی در گروه ما در موقعیت نوآوری قرار بگیرد           

ایـن نـوع    . متراکمی داشته باشیم که در آن هر فردی تقریبا با تمامی افراد دیگر در ارتبـاط باشـد                 
 اما نوآوری رادیکال را     ؛شود  می تدریجیای  ه  استحکام ارتباطی در شبکه موجب افزایش نوآوری      

  : از این شبکه نشان داده شده استدر شکل زیر نوعی). 2005 ،بورگاتی(دهد  میکاهش
  
  
  
  

 خرد رایج غـرق     درها     آن  اگر نوآوران رادیکال بسیار وابسته به شبکه باشند،        : دیگر به عبارت 

برقراري تعادل بين رهبري 
  اي و رهبري تبديلي وظيفه

تاکيد بر روي اعتقادات، هنجارها، 
  ها و شبکه هاي غير رسمي ارزش

ها و  تاکيد بر روي ساختار، فرآيند
  سيستم ها

تر بر روي رهبري  تاکيد بيش
  تبديلي

نوآوری رادیکال نوآوری تدریجی

 د انگیزشی رهبریابعا

 ابعاد ساختاری رهبری

 )2005،مانشی و دیگران(
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تـوان نتیجـه گرفـت کـه          مـی  ،بنـابراین .  نوآوری رادیکال نخواهند بـود     گردیده و قادر به اجرای    
بورگـاتی  (کم پشت و خوشه ای، عملکرد بهتری خواهنـد داشـت          های    نوآوران رادیکال در شبکه   

ارتباطی که موجـب افـزایش نـوآوری        های     در شکل زیر تصویری از شبکه      ) 17-50،ص،  2005
   :شوند، نشان داده شده است  میرادیکال

  
  
  
  

سازمانی چگونه موجب تقویت های  ل که شبکهدر نتیجه در جواب به این سوا
شکل زیر این موضوع را . شوند، باید گفت که به نوع نوآوری بستگی دارد  مینوآوری

  :دهد  میبروشنی نشان
  های سازمانی و نوع نوآوری مدل ارتباط شبکه: 5شکل 

  
  
  
 
  
 
  

  شـبکه و انـواع نـوآوری       با توجه به ماتریس چهار وجهی ترسیم شده در زمینـه رابطـه بـین              
  :توان چهار حالت زیر را تشریح کرد می

نمایـد،  اقدام  یک فرد به صورت فردی و شخصی به معرفی نوآوری رادیکالی            که     این  برای .1
 ارتباطی کم پـشت   های     یعنی افرادی که دارای شبکه      یک شبکه کم پشت وجود داشته باشد؛       باید
  .نمایند  مینوآوری رادیکال به صورت فردیی اقدام به تر  بیشباشند، با احتمال می

ای   یـک شـبکه خوشـه     نمایـد، بایـد     اقدام  یک تیم به معرفی نوآوری رادیکال       که     این  برای .2
 هـستند، بـا احتمـال     ای    ارتبـاطی خوشـه   هـای      یعنی افرادی کـه دارای شـبکه       وجود داشته باشد؛  

  .نمایند میاقدام  ی به نوآوری رادیکال به صورت تیمیتر بیش

 بسيار پراکنده

 

 خوشه اي
 

 بسيار متراکم

 کم پشت

رادیکال

تعاملی

فردی

تدریجی
 نوع نوآوری

ری
وآو

د ن
یجا

ش ا
رو

 

 )2005بورگاتی،(
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نماید، باید یک شـبکه بـسیار       اقدام  یک فرد اقدام به معرفی نوآوری تدریجی        که     این  برای .3
ارتباطی بـسیار پراکنـده هـستند، بـا         های     یعنی افرادی که دارای شبکه     ؛پراکنده وجود داشته باشد   

  نمایند؛ میاقدام  ی به نوآوری تدریجی به صورت فردیتر  بیشاحتمال
نماید، باید یک شبکه متراکم وجـود  اقدام معرفی نوآوری تدریجی  یک تیم به    که     این  برای .4

ـ ی  تـر    بـیش  باشند، با احتمال    می ارتباطی متراکم های    داشته باشد، یعنی افرادی که دارای شبکه       ه ب
  .نمایند میاقدام  نوآوری تدریجی به صورت تیمی

  نتیجه 
وفقیـت و موقعیـت     مطالعات گوناگون در مورد نوآوری به بررسی اهمیـت ایـن عنـصر در م              

متفاوتی از آن بـر حـسب چـشم انـدازهای متفـاوت      های  پرداخته و دسته بندی  ها    رقابتی شرکت 
بندی، دسته بندی دو نوعی از نوآوری اسـت کـه نـوآوری را               ترین دسته  ارائه کرده اند که متداول    

 کـه   تـوان گفـت     مـی  در کـل  . کنـد   مـی  تدریجی و رادیکال تقسیم   های     نوآوری :به دو دسته کلی   
تری بـوده   تر و دامنه کوچک    رادیکال دارای هزینه کم   های    تدریجی نسبت به نوآوری   های    نوآوری

  .شود  میو معموال به بهبود در محصوالت و خدمات موجود منتهی
موجود در حوزه دسته بندی نـوآوری، مـاتریس تکـاملی گـروه             های    ین نظریه تر  مهمیکی از   

تغییـر در مـدل کـسب و کـار و تغییـر در              هـای     خصمشاوران ناویگانت است که بر حسب شـا       
  .کند  می تدریجی، نفوذی و رادیکال تقسیم:را به سه دستهها  تکنولوژی، نوآوری

هـای   رهبری متفاوت و شـبکه های  نیازمند سبکها   که انواع تکنولوژیاند هتحقیقات نشان داد  
در کـل در    . نیـز توجـه گـردد     در این مقاله سعی شد که به ایـن مهـم            . باشند  می ارتباطی مختلفی 
  بر روی رهبـری تبـدیلی و از بعـد سـاختاری            تر   بیش رادیکالی، از بعد انگیزشی   های    مدیریت نوآوری 

 در حـالی    ،گردیـد   مـی  غیررسمی تاکید های    و شبکه ها     بر روی هنجارها، اعتقادات، ارزش     تر  بیش
ایجاد تعـادل بـین رهبـری     بر روی تر  بیشتدریجی، از بعد انگیزشیهای    که در مدیریت نوآوری   

  .شود  میتاکیدها   بر روی ساختار، فرآیند و سیستمتر  بیشو از بعد ساختاریای  تبدیلی و وظیفه
کم پشت  های    ارتباطی و انواع نوآوری نیز به این نتیجه رسیدیم که شبکه          های    در بحث شبکه  

ـ   ای    خوشههای     شبکه رادیکالی فردی؛ های    نوآوریموجب تقویت    هـای    ت نـوآوری  موجـب تقوی
هـای    تـدریجی فـردی و شـبکه      هـای     پراکنده موجب تقویت نـوآوری    های     شبکه ؛رادیکالی تیمی 

   .شوند  میتدریجی تیمیهای  متراکم موجب تقویت نوآوری
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