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چرا نوآوري؟
سازمان های چابک تر ، از . جهان به سرعت در حال تغيير است 

سازمان هايی که فاقد خالقيت بوده و از توانايی ايجاد نوآوری 
برخوردار نيستند پيشی گرفته و آن ها را از بازار رقابت خارج می 

سازند
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نوآوري به  حال حاضر در سطح ملي، بين المللي و جهاني، در 
.مي باشدعنوان كليد رشد اقتصادي 

از اين رو،در افزايش آگاهي سياستگذاران، فعاليت هاي نوآوري كه 
پيشران هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي هستند، تغييرات زيادي 

.ايجاد شده است
OECD, 2007
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پيشبرد نوآوري مشوق ها به صورت كالن و در سطح براي 
كلي هستند و سازمان ها را به سمت بخش هاي

.سوق مي دهندنوآوري هاي فني و سازمان هاي دانش بنيان   
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اما در طي سا ل هاي اخير، بازشناسي وسيع و گسترده اي در اهميت 
نوآوري و افزايش عالقه براي

نوآوري دربخش صنعت و بخش خدمات  
از سوي ديگر، آگاهي هاي وسيعي در.ديده مي شود

نوآوري هاي منطقه محور و جامعه محور    
پديدار شده است كه بعنوان ابزار قدرتمندي 

.در رقابت اجتماعي و اقتصادي محسوب مي گردند
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در ادبيات نوآوری رواج فناوري محور نوآوري چه تعريف اگر 
.بسياری پيدا کرده است

تئوری  (ولی امروزه تفکر سنتی که در آن نوآوری بر اساس مطالعات
و تعامل سازمان ها و ديگر بازيگران به وجود )  تکنولوژی گرا

می آيد،
با تئوري شبكه اجتماعي در زمينه نوآوري كه در آن   

دانش نقش اساسي در تشويق نوآوري ايفا مي كند،  
.تعويض شده است
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، مفهومی کليدی است که امروزه از آن به عنوان محور نوآوری
.ياد می شودتجارت در قرن بيست و يکم دستاوردهای 

سازمان های کوچک و بزرگ اقدام به ارزيابی مجدد محصوالت،  
خدمات و عمليات خود کرده اند تا فرهنگ نوآوری را به وجود 

.  آورند
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اين بازبينی مجدد اهداف سازمانی، بدين دليل صورت می گيرد که 
در درون سازمان، بهترين تضمينی است پرورش فرهنگ نوآوری 

که يک سازمان بتواند در محيطی که بازارهای آن با سرعت بسيار 
. دررقابت اند، پايدار بمانند

همچنين پرورش فرهنگ نوآوری بهترين تضمين برای بقا و پايداری  
.طوالنی مدت در اقتصاد دانش محور امروزين است
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می توان گفت اقتصاد دانشی بر اساس سيستم کارآمد توزيع و 
دسترسی به دانش به عنوان شرايط الزم برای افزايش ميزان 

.استفرصت های نوآوری 

OECD  در تعريف اقتصادهای دانش محور می گويد ١٩٩۶در سال:
اقتصادهايی که به طور مستقيم بر مبنای توليد، توزيع و  “ 

استفاده از دانش و اطالعات بوجود  
“.آمده اند
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در ارتباط با اين موضوع،
دو مکتب برای مرتبط کردن دانش و مديريت نوآوری 

.به وجود آمدند 
مديريت “ :است که با پيروی از تايلور می گويددراکر يکی از آن ها 

نوآوری شامل کاربرد دانش هنگام کار دانشگران در محدوده ای 
“شفاف و معين است

تعلق دارد، برنز و استاکر در مکتب ديگر که به 
زمينه سازمانی ارگانيک تر و ساختارهای انعطاف پذيرتر ايجاد می 

.می شودکند که در آن با کاهش بروکراسی، خالقيت تشويق 
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چيست؟ نوآوري
.  مفهوم نوآوری را تعريف کرد ١٩٣۴در سال  شومپيترنخستين بار 

او نوآوری را با توسعه اقتصادی مرتبط دانست و آن را به عنوان 
.ترکيب جديدی از منابع مولد ثروت، معرفی کرد

از آن زمان به بعد در مدت چهل سال اخير، مفهوم نوآوری دستخوش 
.تغييرات فراوانی شده است
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:شود می تعريف زير موارد مبنای بر نوآوری مفهوم امروزه
مشکل حل فرايند يک
مختلف بازيگران با ها سازمان روابط در تعاملی فرايند يک
 موضوعات از است ممکن يادگيری اين .متنوع يادگيری فرايند يک

 انجام با يادگيری استفاده، وسيله به يادگيری شود، ناشی گوناگونی
تسهيم حين يادگيری يا و دادن

است ضمنی و صريح دانش مبادله شامل که فرايندی
 يک بازيگران، استقالل آن در که مبادله و يادگيری متقابل فرايند
کند می ايجاد را نوآوری قالب يا و ابتکاری سيستم
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بررسی کنيم به اين نوآوری را با رويکردی سيستمی در صورتی که 
در نتيجه فعاليت های نوآوری و دانش نتيجه می رسيم که 

گوناگونی توليد می شود که اکثر اين فعاليت ها خارج از حوزه 
.فرايند رسمی تحقيق واقع می شوند

بنابراين دانش ، تنها در دانشگاه ها و مراکز تحقيق توليد نمی شود، 
بلکه در عرصه های گوناگون اقتصاد نيز شکل می گيرد که از همه 

مهمتر، می توان به يادگيری هنگام توليد و يا انجام کار و يا 
.يادگيری هنگام استفاده اشاره کرد
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رشد بايد از راه افزايش بازدهی کار دانشی “ در اقتصاد کنونی، اساسا
صورت گيرد و افزايش اين بازدهی مهمترين کاری است که 

.مديريت می تواند انجام دهد

مهم ترين دارايی شرکت ها در قرن بيست و يکم دانشگران و بازدهی 
.آن ها است

چه فقط يک سازمان ارائه خدمات به شدت دانش محور سازمان های 
بايد فرايند نوآوری خود باشد و چه توليد کننده های با فناوری برتر، 

.را مديريت کنند تا ميزان بازدهی دانش افزايش يابد
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:براي نوآوري تعاريف زيادي وجود دارد
 بتواند كه نحوي به دانش بر خالق مديريت توانايي از است عبارت نوآوري

.باشد اجتماعي نيازهاي ساير و بازار تقاضاي پاسخگوي

 برداشت(شود تلقي جديد فرد نظر از كه است موضوعي يا روش ايده، نوآوري
.)كند مي تعيين آن مقابل رادر فرد واكنش كه است ايده ذهني تازگي يا و

 به كه علمي و فناوري سازماني، مالي، تجاري، هاي گام تمامي نوآوري، هاي فعاليت
.گيرد مي بر در را دارد نوآوري اجراي به تمايل عملي صورت
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فرآيندي كه از راه آن  ”عبارت است از ديدگاه اقتصادي نوآوري از 
منابع كارآمد و توسعه يافته استفاده مي شوند تا محصوالتي با كيفيت  

باالتر و هزينه پائين تر نسبت به محصوالتي كه در گذشته وجود 
.داشته توليد كنند

به محصوالت، خدمات و روش هاي  فرآيند تبديل ايده خالق نوآوري 
.جديد عمليات است

دانش جديد براي پيشنهاد محصول يا خدمات  نوآوري، استفاده از 
.است كه مورد نياز مشتري باشدتازه 
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فناوري جديد يا فرآيندهاي جديد براي نوآوري يعني كاربرد 
تغيير در كاال يا خدمات و همچنين روش هاي توليد و 

.استتوزيع آن ها 

نوآوري يعني ايجاد، توسعه و به كارگيري محصول با هدف  
ارتقاي كارآيي و بهره وري يا افزايش تاثير و مزيت هاي 

.آنرقابتي 
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 و است اجتماعي بهبود و اقتصادي رشد به دانش ترجمان فرآيند نوآوري،**
 تجاري و مالي سازماني، فناوري، علمي، هاي فعاليت از اي مجموعه شامل
.بود خواهد

 محصوالت، توسعه راستاي در ها ايده آن طي كه فرآيندي يعني نوآوري**
 نوآوري .شوند مي گرفته كار به بازار در سازي تجاري و خدمات و فرآيندها
 و محصوالت بهبود و تجارت بهبود هاي روش به ايده، به دانش تبديل فرآيند
 در نوآوري فرآيند .هستند ارزش داراي جوامع براي كه است خدمات
.است فناوري ترويج  و سازي تجاري  ،R&Dتوسعه و تحقيق برگيرنده
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.نوآوري فرآيند سازگار سازي ايده و الگوي رفتار جديد با فرهنگ است

نوآوري ترجمه كاربردي ايده به محصول، خدمات، فرايند و نظام يا **
.تعامالت اجتماعي است

نوآوري تبديل  دانش جديد  به سود و منفعت  اقتصادي و اجتماعي كه در **
اثر مجموعه اي طوالني از تعامالت و ارتباطات  ميان افراد نقش آفرين  در 

.نظام نوآوري  اتفاق مي افتد، مي باشد
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  روش جايگزيني و جديد چيزي معرفي عمل از است عبارت نوآوري
.است )سنتي ارزيابي هاي روش جاي به ارزيابي خود( جديد هاي

 را موجود مشكالت سازمان آن، راه از كه است نوآوري،فرآيندي**
 بكار آنها حل براي را جديد دانش فعاالنه سپس كرده، تعريف و شناسايي

.گيرد مي

 و افكار كردن عملي از است عبارت نوآوري رابينز اعتقاد به**
 خالقيت از ديگر، عبارت به .خالقيت از ناشي نو هاي انديشه

 هاي صورت به اطالعات آن نوآوري در و آيد مي دست به اطالعات
.شود مي عرضه بهينه و گوناگون
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  است شده بهينه فرآيند و خدمت محصول، يك از عبارت نوآوري
.شود مي گرفته بكار فرآيند در يا و شود مي ارائه بازار در كه

  اجتماعي، ماهيت داراي فني، ماهيت بر عالوه نوآوري**
.است شناسي روش و سازماني
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 محصول هر به ،آن عام معناي در نوآوري واژه معمول طور به
 مي اطالق باشد، شده ايجاد انسان توسط كه جديدي پديده يا

.گردد

  خاص تعريف ،فناوري مديريت حوزه در و تر دقيق معناي در
  خالقيت، نظير مفاهيمي با كه شود مي ارائه آن براي تري

.است متفاوت تغيير و اختراع
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نوآوري به معناي اتخاذ ايده هايي است كه براي سازمان 
جديد باشد و با تغيير به معناي ايجاد هر آنچه باگذشته تفاوت  

.دارد، فرق مي كند

فرآيند طرح ايده نو، كسب دانش بدين ترتيب نوآوري را بايد 
الزم به روش هاي مختلف، تبديل ايده و دانش يا فناوري به 

مشتري و پذيرش  /محصول يا خدمت جديد، ارائه آن به بازار
.دانستآن از سوي مشتري 
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تفاوت نوآوري، خالقيت و اختراع

نوآوري را فرآيند اخذ ايده خالق و تبديل آن به محصول،  
.  خدمات و روش هاي جديد عمليات دانسته اند

دانست كه منجر به  خالقيت را بايد فعاليتي ذهني بنابر اين، 
مي شود، ولي نوآوري ايده هاي جديد و بديع پديد آمدن 

.است) سود(تبديل خالقيت به نتيجه 
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نيز به معناي خلق يك مفهوم يا فناوري بديع خواهد  اختراع 
بود، اما نوآوري فرآيند كاربست ابداعات و فناوري هاي 
جديد براي خلق محصول، فرآيند يا نظام جديد يا بهبود 

يافته است
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مديريت تكنولوژي مستلزم . نشانه خالقيت انسان استتكنولوژي 
تالش مستمر در راه خلق تكنولوژي، عرضه محصوالت و ارائه 

.خدمات جديد و بازاريابي موفق آنهاست

اين امر مستلزم خالقيت بسيار، و وجود سيستمي براي توسعه و  
.مي باشد R&Dبكارگيري اين خالقيت و سرمايه گذاري در 
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R&Dتوان نمي كه خطري پر گذاري سرمايه .است هزينه پر فعاليتي 
.شمرد اندك را آن ارزش و گرفت راناديده آن

 كه طلبد مي را ها فعاليت از اي زنجيره تكنولوژي، بكارگيري و خلق
.شود مي ختم بازار به و شده شروع اختراع مرحله از

Dr. sogand Tourani         
sogandtourani@yahoo.com               28



:اختراع
  دو اغلب شود، مي مطرح تكنولوژي تغيير در خالقيت موضوع كه هنگامي

  مي مرتبط هم به بسيار كه .شوند مي مطرح “نوآوري” و “اختراع” واژه
.باشند
اين  . به معني ايده يا ساخت تكنولوژي جديد است“ اختراع”

تكنولوژي مي تواند يك محصول، يك فرآيند و يا يك سيستم باشد  
.كه در گذشته، شناخته شده نبوده است

.  موتور ترانزيستور و ماشين زيراكس نمونه اي از اختراعات مهم هستند
يك ماده تركيبي، يك محصول توليدي جديد و يك فرآيند جديد از 

.جمله اختراعات هستند
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 .است دنيا كل در اينجا در جديد مفهوم

 .است انسان تفكر و هوش حاصل اختراع

.اختراع فقط به صورت غير منظم و برنامه ريزي نشده اتفاق مي افتد

گاهي اوقات بر اساس اتفاق و شانس و گاهي هم در حين سعي و خطا    
.براي برآوردن يك نياز خاص اتفاق مي افتد
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.  است تبديل علم به تكنولوژي، سال ها بطول بيانجامدممكن 
و يا آنكه عرضه اختراع به بازار در قالب محصول و يا خدمت شايد  

.ساليان بيشتري بطول بيانجامد

اگرچه بسياري از اختراعات توسط افراد خالق  
صورت مي گيرد و بسياري از آنها نيز ثبت مي  

.اما فقط اندكي از آنها به بازار مي رسندشوند، 
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:)گمشده حلقه( نوآوري
  نوآوري را سازمان هر در جديد فرآيندي يا خدمات محصول، خلق
.نامند مي

  بازار به جديد فرآيند يا خدمات ، محصول ارائه مفهوم به نوآوري
.باشد آن كردن تجاري يا جديد كاربري طريق از خواه است،

در كل جهان جديد نيست، بلكه  “ نوآوري ضرورتا
ايده اي است كه براي اولين بار در سازمان استفاده 

.مي شود
- Aiken, M. & Hage, J. 1979.” The organic organization and Innovation”. In Zey-
Ferrel , M.(ed.), Readings on Dimensions  of Organizations, pp263-279. G
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توسط سازمان هاي ديگر  “ صرف نظر از اينكه اين ايده قبال
“  تكنولوژي و محصول نيز ضرورتا.استفاده شده باشد يا خير

.  الزم نيست كه جديد باشد
نوآوري مي تواند تغييري در نوع عملكرد سازمان باشد،  

.بنحوي كه باعث افزايش بهره وري گردد
- Nord, W.,& Tucker, S. 1987. Implementing Routine and Radical 

Innovations. Lexington Books, Lexington, A.
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يك فعاليت بي نظير و ”نوآوري موفق را  1928شومپيتر 
تعريف كرده است كه انجام موفقيت آميز آن بيشتر  “ يكتا

ناشي از خواست و اراده است تاهوش افراد
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فرآيند نوآوري مستلزم يكپارچه سازي تكنولوژي و 
اختراعات موجود براي خلق محصول، فرآيند يا سيستمي 

.جديد و پيشرفته است

با هم مرتبط اند، اما يكي “ اختراعات و نوآوري ها مستقيما
اختراع بيشتر حالت اتفاقي دارد در حالي . نيستند

.كه نوآوري يك فرآيند است
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به  “ اختراعات بندرت اتفاق مي افتند ولي هر اختراع معموال
.چندين نوآوري منجر مي شود

نوآوري حاصل ارتباط مهم يك ايده و كاربرد يا 
.تجاري سازي آن است

- Jain, R.K., & Traindis, H.C. 1990. Management of R&D Organizations. Wiley 
Interscience, New York.  
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بيان مي دارد كه نوآوري تكنولوژي مستلزم  Bright 1996برايت 
توليد ايده فني، كسب دانش الزم، تبديل آن به سخت افزار يا روش ”

اجرايي قابل استفاده ارائه آن به جامعه و انتشار و تطبيق آن است،  
.“البته تا حدي كه تاثيرش قابل توجه باشد
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وجود بازار استنكته مهم در هر نوآوري، 
كرده و يا از آن صرف نظر  كه نوآوري را خريداري( 

).  خواهد كرد
از اين رو  بازار مي تواند عامل موفقيت و يا شكست  

.نوآوري گردد
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انواع نوآوري
:عملي نوآوري -1
.باشد مادي /فيزيكي و عيني نمود داراي نوآوري كه صورتي در

Action Innovation

:نمادي نوآوري -2
.ندارد فيزيكي نمود و بوده ايده داراي كه نوآوري

Symbolic Innovation
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     سطح لحاظ از نوآوري بندي تقسيم                             
:كالن سطح -1

 شبكه از است عبارت (پردازد مي نوآوري ملي نظام به كالن سطح در نوآوري
 فعاليت كه ملي مرزهاي داخل در خصوصي و عمومي نهادهاي از متشكل اي
 بكارگيري و اشاعه تغيير، جذب، جايي، جابه خلق، امكان ها آن تعامل و

.كند مي ممكن را )اقتصادي نظر از(سودمند دانش
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:مياني سطح -2
 پيچيده شبكه از است عبارت نوآور منطقه(است متمركز نوآور مناطق روي

 از كه محدود جغرافيايي منطقه يك در رسمي غير اجتماعي ارتباطات از اي
 ظرفيت افزايش سبب پيوسته، هم به و افزا هم يادگيري فرآيندهاي راه

.شود مي نوآوري
:خرد سطح -3
 در نوآوري فرآيند .پردازد مي سازمان يا شركت يك سطح در نوآوري فرآيند به

 طرح، مستند و كتبي ارائه نو، ايده دادن شكل مراحل شامل سازمان سطح
 و توزيع و محصول توسعه منابع، تخصيص تغيير، قبول براي گيري تصميم
.است بازار در آن فروش

Dr. sogand Tourani         
sogandtourani@yahoo.com               41



نوآوري در سطح شركت يا سازمان    
 هاي بندي دسته آن، از ناشي اثرات به توجه با نوآوري سازمان سطح در

.دارد مختلفي
Radical :راديكال نوآوري -1 Innovation

 باشد متفاوت بسيار سازمان موجود دانش به نسبت نوآوري يك فني دانش اگر
 نوآوري آنرا گردد سازمان فعلي دانش شدن منسوخ موجب كه بطوري
گويند راديكال

 در و شود مي سازمان موجود دانش شدن استفاده بي موجب نوآوري نوع اين
Competence شايستگي مخرب آن به اصطالح Destroying گويند مي
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:تدريجي نوآوري -2
 هاي نوآوري به منجر اغلب باشد، سازمان موجود دانش نوآوري، مبناي اگر

Competence شايستگي فزاينده آنها به اصطالح در كه شود مي تدريجي
Enhancing گويند مي.
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، طبقه بندي زير ارائه ) Hauknes )2003در نهايت بر اساس نظر هاكنس 
:شده است

نوآوري منبع                                                              نوآوري زمينه 
oتوليد فرآيند در درگير هاي قابليت و ها توانمندي              توليد نوآوري
oتوزيع و توليد طراحي، فرآيند در درگير هاي قابليت و توانمنديها           فرآيند نوآوري     
oو اطالعات طراحي، عمليات در درگير هاي قابليت و ها توانمندي        سازماني نوآوري 

  همكاري فرآيند
oانتقال و راهبردي و دانش مديريت در درگير هاي قابليت و ها توانمندي     ساختاري نوآوري 

سازماني رقابت
oكار و كسب زيركي و بازار تحقيقات             بازار نوآوري                       
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 پنج شمالي اروپاي در 2001 درجر و ليپن اخير تجربي مطالعات در
: است شده مشخص نوآوري نوع

Science محور علم نوآوري Based Innovation
Supplierكنندگان عرضه بر مسلط نوآوري Dominated Innovation
Production ويژه توليد نوآوري Intensive Innovation
Market محور بازار نوآوري Driven Innovation
Passive منفعل نوآوري Innovation
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)1(خصوصيات و و يژگي هاي نوآوري افزايشي و كاهشي: 1جدول شماره 
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نوآوري افزايشي  نوآوري كاهشي 

فناوري جديد را كشف  و جستجو ميكند  
تكنولوژي موجود  را مورد استفاده و بهره برداري 

.قرار ميدهد 

عدم قطعيت پايين عدم قطعيت باال  
تمركز بر فرايندها ، محصوالت و خدمات با ويژگيهاي 

عملكردي بي سابقه
تمركز بر هزينه و يا بهبود ويژگي در محصوالت 

يا خدمات، فرآيندها، بازاريابي و يا مدل كسب و  
كار موجود

ايجاد يك تغيير چشمگير است كه تبديل بازارهاي يا 
صنايع موجود و يا ايجاد امكانات جديد

بهبود رقابت در بازارهاي فعلي و يا صنايع



ساير تقسيم بندي هاي نوآوري
تحقيقات نشان داده است كه محققان هيچ گونه تمايلي به يك رهيافت 

.استاندارد براي طبقه بندي نوآوري ها ندارند

oجهاني شبكه يا بخار موتور نظير( انقالبي يا و بنيادي نوآوري(
oپيوسته و تدريجي Incremental and Continuous
oگسيخته هم از و بنياديRadical and Disruptive
oپيرو خود هاي نوآوريAutonomous Innovation
oمند نظام هاي نوآوريSystemic Innovations
oباز نوآوري
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منبع مهم نوآوري سازماني از بين تمامي تقسيم بندي ها، 
به عنوان نوع  نوآوري محيطي نوآوري مي باشد و همچنين 

به علت اينكه بعنوان ( مهمي از نوآوري در محيط نوآورانه
ابزاري براي پاسخگويي به تقاضاي قوانين محيطي بكار مي 

.شناسايي شده است) رود
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در هر صورت اين تعاريف گوناگون، ناشي از مدل هاي 
مختلفي است كه توسط دانشمندان به منظور توجيه علمي 

.فرآيند نوآوري توسعه يافته اند
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نوآوري راهبردي
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 به اقتصاد در توان نمي فناوري، اجتماعي، جهاني، تغييرات با مواجه براي
 فناوري نوآوري بعنوان نوآوري نوع يك از فقط شدن جهاني حال در سرعت
.)1387 آشتياني، سرعتي(نمود استفاده

 روش زودتر چه هر بايستي مي جهاني رقابت برابر در ومقابله مقاومت براي
 تا داريم احتياج نوآوري از نوعي به لذا .تغييردهيم را كارمان و كسب انجام

.دهد تطبيق متغير تجاري محيط با را خود سريعتر چه هر سازمانمان



همان رويكردي كل نگر يا سيستمي نوآوري راهبردي با داشتن 
.چيزي است كه بدنبالش مي باشيم

خلق راهبردهاي رشد،  ويژگي نوآوري راهبردي آن است كه با 
طبقات جديدي از محصوالت و خدمات و مدل هاي گوناگون  

تجاري، ارزش هاي جديدي براي مشتريان و سازمان ايجاد مي  
كند و گوي سبقت را براي مواجه با تغييرات جهاني مي ربايد
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براي تعريف نوآوري راهبردي مي توان به نظرات متخصصين زير 
:اشاره نمود

  :كه دارند مي اذعان چنين راهبردي هدف رمورد د 1989 پراهالد و هامل
 خلق تسهيل و جديد صنعتي فضاي ايجاد براي سازمان يك ساختن توانا

.جديد بازارهاي
 رقابت متفاوت كامل طور به روش يك منزله به را راهبردي نوآوري ماركيدز

 به انديشيدن و بازي هاي قانون شكستن راه از كه داند مي صنعت يك در
 از است عبارت ايشان نظر از اساسي عنصر يك .شود مي پديدار ها روش
 روش كدام اينكه و است آن مورد در كار و كسب آنچه مجدد سازي مفهوم
.گردد مي صنعت در صحيح طور به مسابقه كردن بازي متفاوت راه به منجر
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 شكستن براي نوآوري و خالقيت از استفاده مورد در جنكسر و كرنسكي
.كنند مي صحبت رقابتي هاي مزيت كسب منظور به قوانين

 هم از هاي جريان كردن اداره توانايي : كه كند مي بيان چنين 1997 تاچمن
 بازارهاي به منجر نوآوري، رشد و همگرا هاي جريان اندازه همان به گسيخته

.شود مي صنعت قوانين بازنويسي و جديد
 مجدد تصور براي ظرفيتي راهبردي نوآوري كه كند مي بيان 1998 هامل
 مشتريان براي را جديدي هاي ارزش كه روشي به است، صنعت موجود مدل
 يك اختراع راه از ذينفعان براي را جديدي دارايي و ثروت و كند مي ايجاد

 صنعت مرزهاي مجدد طراحي يا بازار فضاي مجدد تعريف خدمت يا محصول
.كند مي توليد
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 مزيت به منجر نوآوري تجاري، مدل در كه شود مي متذكر را نكته اين همچنين او
  راهبردي گوناگوني كه است اين تجاري مدل در نوآوري هدف .شود مي رقابتي
.كند ايجاد رقابتي محيط و بازار در را تري بزرگ

 يك به منجر كه تجاري مدل در نوآوري كه كنند مي بيان 2004 ماركدز و چريتو
 سازمان منزله به راهبردي نوآوري و شود مي مسابقه در كردن بازي جديد روش
.گيرند مي بكار را متفاوت تجاري هاي مدل كه است كننده حمله هاي
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 خالق انحراف راهبردي نوآوري تريمبل، و داجن گاوين نظر اساس بر
  :است زير حوزه سه از يكي حداقل در قديمي اقدامات از

ارزش زنجيره معماري طراحي
شده منتقل مجدد سازي مفهوم
بالقوه مشتريان تعريف
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با توجه به تعاريف باال، نتايج زير از نوآوري راهبردي  
بيان مي شود

:به شود مي منجر راهبردي نوآوري
)جديد ارزش زنجيره معماري شامل(جديد تجاري هاي مدل

  مجدد دهي شكل يا جديد بازارهاي ايجاد راه از (جديد بازارهاي
)موجود بازارهاي
...و سازمان و مشتري براي افزوده ارزش

الذكر فوق موارد از تركيبي
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اقدامات عملي براي نوآوري

 چيزي انجام معناي به نوآوري ؛“سازمان در هراس بردن بين از“.1
  افراد اگر .نرسند نتيجه به است ممكن كارها برخي است، جديد

 نخواهند مبدل نوآور افرادي به باشند، داشته هراس شركت از
.شد

  عملكرد ارزيابي سيستم از جزئي عنوان به نوآوري كردن مطرح .2
 دوره پايان در خود كاركنان از بايد سازمانها شخص؛ هر براي

.داده اند انجام نوآوري هائي چه كه كنند سؤال ارزيابي،
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 را آن فرد هر كه نحوي به نوآوري؛ سيستم و فرآيند كردن مستندسازي .3
.دريابد روشني به فرايند اين در نيز را خود نقش و كند درك

 فرصتهاي و ايده ها باشند قادر آنها تا كاركنان؛ به كافي عمل آزادي دادنِ .4
.كنند همكاري برون سازماني و درون سازماني عوامل با و مطرح را جديد

 درك را شركت كلي استراتژي سازمان، اعضاي تمامي اينكه به اطمينان .5
 شركت كلي استراتژي راستاي در نوآوري تالشهاي كليه همچنين و كرده اند

.است
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 براي محيط، دادن قرار آزمايش و بررسي مورد به نسبت افراد به آموزش .6
.احتمالي تغييرات و نوين فناوريهاي جديد، روندهاي
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 افراد به را هاتخصص و ديدگاهها تجربيات، تفكر، سبكهاي در تنوع اهميت .7
 نوآوري فعاليتهاي كليه در را تفاوت و تنوع انتظار همچنين .دهيد آموزش
.باشيد داشته

 معيارهـاي اين، باوجود .است استوار ايده آل ها بر مطلوب معيارهاي .8
 نوبه به آنها و نزديكترسازند ايده آل حالت به را ما مي توانند نيـز محدودتر

 مي متصل ما قبلي ذهني چارچوبهاي به ما مفروضات و تجارب براساس خود
.گردند



 كاركنان .هستند متفاوتي فكري چارچوبهاي و ابزارها نيازمند نوآور گروه هاي .9
 در كار هنگام تا كنيد هدايت و داده آموزش زمينه ها اين در كافي اندازه به را

.باشند موفق نوآوري هاي تيم
 قابليتهاي و فرصتها شوند تشويق افراد تا ايده ها مديريت سيستم ايجاد .10

.كنند ارائه را خود هاي ايده و ايجاد شناسايي، را جديد
48 صفحه.1384شهريور.160 شماره تدبير ماهنامه

برخي ديگر از نويسندگان در خصوص ايجاد نوآوري در 
:سازمان موارد زير را متذكر شده اند
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  كه كنند، طراحي گونه اي به را جديد كاري محيط بايد مديران« .11
  به دست عمل، به آنها تبديل و جديد فكرهاي ايجاد با بتوانند كاركنان
بزنند؛ نوآوري

  به ابتكاري و خوب طرح هاي و فكرها تا كنند مهيا را بستري مديران .12
 و نظرات مديران است سزاوار ديگر بيان به درآيند؛ عمل و اجرا مرحله

 و عمل بستر به پيشنهاد و نظر حوزه از را ابتكاري و جديد طرح هاي
سازند؛ وارد كاربرد
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؛»جديد نظرات و ها طرح بودنِ اقتصادي از اطمينان .13

 محيط با انسان سازگاري توانا يي  افزايش بر يادگيري، غني سازي .14
.مي رساند ياري نوآوري توسعه   و

Dr. sogand Tourani         
sogandtourani@yahoo.com               62

-Stewart, Thomas A; How To Lead a 
Revolution, 1994,P48.



TRIZ  نوآوري نظام يافته

Dr. sogand Tourani         
sogandtourani@yahoo.com               63



 تلفظ كشيده تيريز بصورت كه است روسي عبارت واژه سر TRIZ لغت
.شود مي
 ” مساله خالقانه و ابتكاري حل نظريه ” عبارت اين انگليسي ترجمه
.باشد مي
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  حل طريق از نوآوري به دستيابي براي روش دو تنها اين از پيش تا
:داشت وجود مسئله خالقانه

oپاگ ايده گزينش روش Pugh’s Concept Selection

oمغزي توفان Brainstorming

Theory of the Solution of Inventive Problems 
Theory of Inventive ProblemSolvingيا
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  تاگوچي Taguchi’sروش  و  QFD به TRIZ افزودن با اكنون ولي
 وقوع به فرآيند و محصول نوآورانه طراحي در شگرفي هاي بهبود

.است پيوسته
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Quality Function Deployment 
  Genicich Taguchi’s Philosophy of RobustDisign

نوآوري هاي مشتري گرا عبارتند از
Taguchi + TRIZ + QFD 
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Quality Function Deployment 



، درك اين مطلب است   TRIZكليد فهم نظريه حل ابتكاري مسئله 
كه مي توان تناقض ها را به طور منظم، با استفاده از راه حل هاي  

نوآورانه حل كرد و اين موضوع يكي از سه پيش فرض اصلي  
.استTRIZپيدايش 
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:از عبارتند فرض پيش سه اين
است آل ايده طرح به رسيدن هدف  

كنند مي كمك مساله حل به ها تناقض
شود ريزي پي يافته نظام طور به تواند مي نوآورانه فرآيند
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 هايي حل راه شد، بازنويسي تناقض يك بصورت مسئله اينكه محض به
  يابد مي گسترش سرعت به ها حل راه اين .شود مي پيدا تناقض اين براي

  كه نوآوري اين فهم براي .موجودند وسيعي سطح در نيز اكنون هم و
 اختراعات متداول هاي حل راه بايد باشد، يافته نظام تواند مي چگونه
.شناخت را جهان سطح در بديع
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”  اصطالح  Greek Papposگريك پاپوس پس از ميالدي،  400در سال 
تعريف “ را به عنوان دانش نوآوري و اكتشاف Heuristics“ روش اكتشافي

لغات نوآوري معناي وسيعي دارند كه شامل كارهاي خالقانه  . كرد
. هنرمندان، سياستمداران، ژنرال ها و غيره نيز مي شود

بعنوان فرآيندي براي حل مسئله  ” روش اكتشافي ” تا آن زمان اصطالح 
خود جان “ آلتشولر با فرآيند نوآوري نظام يافته”شناخته شده بود ولي 

.بخشيد“ روش اكتشافي”تازه اي به 
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تنها ابزار تقويت نوآوري و ايجاد بهبودهاي   TRIZبايد توجه داشت كه 
.شگرف در طراحي است

اين ابزار قدرتمند نياز به سازش و ايجاد تعادل ناشي از تضاد بين مقياس  
از شناسايي “ ضمنا. هاي مختلف عملكرد را از بين مي برد

ها به عنوان موقعيت هايي براي بهبود و تصحيح    Conflictتضاد
.فرآيند طراحي استقبال مي كند
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به دو دسته تقسيم مي  TRIZابزارهاي به كارگيري و پياده سازي 
:شوند

  مساله ساختاردهي براي تحليلي ابزارهاي
  را ها ايده خلق براي الزم اطالعاتي بانك كه دانش بر مبتني ابزارهاي
.آورند مي فراهم
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را بعنوان مساله اي كه در آن حداقل يك تناقص وجود مساله ابتكاري آلتشولر 
دارد تعريف مي كند

موقعيتي كه در آن تالش براي بهبود يك جنبه از مساله بر : را نيز تناقضاو 
.جنبه اي ديگر از مسئله اثر منفي مي گذارد تعريف مي كند

مورد را به  40000سند ثبت اختراع،  200000آلتشولر پس از بررسي مقدماتي 
مورد شامل بهبودهاي  40000اين . عنوان موارد ابتكاري انتخاب كرد

مستقيمي بودند كه به آساني از خصوصيات سيستم تشخيص داده مي 
.شدند

)سطوح نوآوري( سطح تقسيم كرد 5آلتشولر اين موارد را به 
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هر فرد نوآور مشتاق بايد اين حقيقت را كه سرعت پيشرفت فن  
آوري بسيار بيشتر از سرعت تغييرات اجتماعي است درك كند  
و بداند كه همين تفاوت در سرعت تغييرات است كه موفقيت  

.در نوآوري هاي سطوح باالتر را مشكل تر مي سازد

نوآوري ها متمركز   4، 3، 2آلتشولر تحقيقات خود را بر سطوح 
به دليل ابتكاري نبودن راه حل ها صرفه   1ساخت و از سطوح 

به دليل آنكه به كشف پديده هاي جديد   5نظر كرد و از سطح 
نيازمند است و نمونه هاي كمي نيز از آن موجود مي باشد  

صرف نظر كرد
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يكي از موارد جالبي كه در مورد حل خالقانه مسئله مي بايست بدان توجه 
:داشت اين است كه

ما از تفاوت بين كساني كه با سمت راست و چپ مغز فكر مي كنند، آگاه 
در حالي كه سمت . سمت چپ مغز تحليل گر، منطقي و دقيق است.هستيم

.راست آن احساساتي، خالق و بدون ساختار مي باشد
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در كتاب خود با نام   Ned Hermannند هرمن 
افراد را به جاي دو گروه به “ The Creative Brainمغز خالق”

.گروه تقسيم مي كند 4



:مي كنند، به دو گروه تقسيم كردهبا سمت چپ مغز فكر  وي افرادي را كه
و دوم كساني  تحليل گرند اول افرادي كه با ربع بااليي اين نيمه فكر مي كنند و 

.   Administratorمدبرندكه با ربع پائيني اين نيمه فكر مي كنند و 

:مي كنند را نيز به دو گروه تقسيم كردهبا سمت راست مغز فكر او كساني را كه 
كه ربع پائيني مغز خود  Socially Consciousمتفكر اجتماعيگروه اول افراد 

، كه ربع   Creative Thinkersمتفكران خالقرا به كار مي برند و گروه دوم 
بااليي آن را به كار مي برند
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وجود اين چهار نوع افراد در طول پروژه ها ضروري است تا تعادل تيم طراحي 
.حفظ شود

در نتيجه . در اين تيم هر شخصي داراي يك الگوي رفتاري غالب مي باشد
گروه استفاده  4مديران اجرايي سطح باال مي توانند به نحو متعادلي از هر 

.كنند
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از سوي ديگر به نظر مي رسد مهندسين، بيشتر تحليل گر و منطقي هستند و 
.نسبت به رفتارهاي سه گروه ديگر توجه كمي نشان مي دهند

سمت چپ و پائين (داراي ساختار ويژه اي است، افراد مدبر TRIZاز آنجايي كه  
.براي اجراي آن مناسب ترند) مغز

Dr. sogand Tourani         
sogandtourani@yahoo.com               83



وقتي كه اعضاي تيم پروژه در يك سازمان داراي فناوري پيشرفته،  
در مي يابند كه آنها  “ خصوصيات رفتار خود را بررسي مي كنند، معموال

انسان هايي تحليل گر و منطقي اند و به ندرت اتفاق مي افتد كه  “ اكثرا
.اعضاي چنين تيمي مايل به استفاده از ربع ديگر مغز خود باشند
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نيز اين است كه الگويي ساختار يافته براي حل مشكل ارائه   TRIZيكي از نقاط قوت 
مي كند، كه اين رويكرد با نوع تفكر افراد منطقي، مدبر و مهندسيني كه از نيمه 
.چپ مغز بهره مي گيرند، سازگارتر است و به آنها كمك مي كند تا خالق نيز باشند

از يك فرد مبتكر و نوآور  TRIZيك مهندس معمولي براي كار با “ در نتيجه معموال
.مؤثرتر است
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موانع ايجاد نوآوري كدامند؟
عدم وجود زبان مشترک، عدم هماهنگی زمان، ضعف و مشکالت 

مديريت ريسک و تعارضات برخاسته از عاليق هر گروه از جمله 
به طور کلی مديران نوآور، برای فائق آمدن بر . اين موانع می باشند

موانع نشر نوآوری بايد به موضوعات و مقوالت قانونی، اخالقی و 
.سياسی توجه خاصی مبذول دارند

:  به موارد مخالفی اشاره دارد ٢٠٠۶در اين خصوص پاتل  
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عدم دسترسی به منبعی برای توسعه و آزمون•
د و          • ده های جدي ا اي ا ب رد و ي وآوری را آغاز ک د ن عدم آگاهی از اينکه چگونه باي

.نوظهور چگونه برخورد نمود
ناتوانی در جلب حمايت مالی برای اجرای بلند مدت•
با سازمان ها و ارگان های مختلف مشکالتی در انعقاد قرارداد برای همکاری•
ناتوانی در تکرار و جهت دهی به نوآوری•
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برنامه های کوتاه مدت و سيکل بودجه دولت•
ود يک فرهنگ ريسک   • ر و ريسک و وج ديريت تغيي افی در م ارت ناک مه

گريز
اتکای بيش از حد به تعداد کمی از افراد نخبه بعنوان منابع نوآوری•
رو می     • ا شکست روب بی عالقگی به لغو برنامه هايی که در ايجاد نوآوری ب

.شوند
مشوق ها و پاداش های کم برای ايجاد نوآوران و يا پذيرندگان نوآوری•
موانع فرهنگی و سازمانی در بکارگيری فناوری موجود•
موانع اداری و فشارهای موجود در خدمت رسانی•
فرآيند های تصميم گيری کند و بطئی•
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ترس از ناشناخته ها•
وجود اين باور کليشه ای که نوآوری پر هزينه است•
وآوری     • ين ن فرآيندنوآوری نه متوالی و نه يک بعدی است اعضای ت

تاوردها را در خالل     ا و دس می توانند به صورت همزمان پيشرفت ه
.مراحل مختلف نوآوری پشتيبانی و هدايت کنند



نوآوري شكست عوامل
كند؛ حمايت نوآوري از كه فرهنگي نبود .1
مديران؛ توسط سازمان ندانستن خود آن از و نكردن مالكيت احساس .2
نوآوري؛ جهت فراگير، و گسترده فرايند يك فقدان .3
فرايند؛ اين براي كافي منابع ندادن تخصيص .4
سازمان؛ استراتژي با طرحها و پروژه ها بين ارتباط عدم .5
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سازماني؛ ابهامات رفع براي كافي انرژي و زمان نكردن صرف .6
؛)متضاد و مختلف عقايد(فرايندها در تنوع نكردن ايجاد .7
پيشـرفت؛ انـــدازه گيري سنجشهـاي و ابـزارها نـدادن توسعه .8
نوآوري؛ تيم هاي در توانا مديران و مربيان وجود عدم .9

مديريتي ايده پرداز سيستم يك فقدان .10
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 مديريت سبك و مكانيكي ساختاري داراي و كالسيك نظرية از متأثر كه سازماني .11
مي شود مواجه مشكل با آنها در خالقيت و نوآوري فرايند باشد، دستوري

سليقه؛ اختالف تحمل عدم جو حاكميت.12

مدت؛ كوتاه زماني افق بر تأكيد .13

موجود؛ وضع حفظ در ذي نفع افراد وجود .14

حسابگر؛ حد از بيش تصميم گيرندگان .15

بوروكراتيك الزامات بر حد از بيش تأكيد .16
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  يك رهبر استراتژيك چگونه مي تواند موانع را  از بين ببرد؟
فرآيند نوآوری در سازمان به وسيله رهبری استراتژيک و مديريت 

رهبری استراتژيک که بر ظرفيت سازی . تنوع، تثبيت می شود
تاکيد و تمرکز می کند ابزاری مهم برای توسعه و فراگيرسازی 

. نوآوری می باشد
چنين رهبري ريسك پذيري مسوالنه را تشويق مي كند و 

. كاركنان را تشويق مي كند كه ريسك پذير باشند
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مديريت ريسک پذيری به حالتی اشاره دارد که مدير نسبت به اقدامی  
ريسک می کند منتهی حساب شده و با پذيرش اينکه اگر اين اقدام  

. سازمان را متضرر نمود، مدير در قبال آن پاسخ گو باشد

اقدام به جمع آوري  "البته مديري كه ريسك مي كند ، قبال
اطالعات نموده و در آن خصوص بررسي  مي نمايد و پس از  

مطالعه در شرايط عدم قطعيت و عدم اطمينان اقدام به 
.  ريسك مي نمايد
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رهبر ريسك پذير مشتاقانه پذيراي راهكارها و ايده هاي 
.اعضاي تيم مي باشد

اگر نوآوري بر مبناي يك رهبر باشد و نهادينه نشده باشد در   
.صورت تغيير رهبري نوآوري متوقف مي گردد

لذا نقش يك رهبر مؤثر اين است كه ظرفيت سازي كرده و   
مسئوليت و اختيار را تسهيم نمايد تا در صورت تغيير،  

.نوآوري معرفي شده به حيات خود ادامه دهد
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برای خلق فرهنگی که حامی و پشتيبان نوآوری باشد، الزم است 
محيط سازمانی ايجاد شود که برای احساس مالکيت در بين تمام  

اين امر باعث می شود اعضای . کارکنان ارزش و احترام قائل باشد
. سازمان در جهت تحقق اهداف سازمان بيشتر تالش نمايند

هنگامي كه كاركنان احساس كنند كه كارشان تكراري و 
كسالت آور است و استقالل عمل در كار  وجود ندارد،  

.امكان بروز نوآوري بسيار ضعيف خواهد بود
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مديريت هم چنين بايد تنوع و گوناگوني افراد را از جنبه 
هاي مختلف در نظر گرفته و لحاظ كند زيرا نوآوري به  

.  وابسته است "توانايي نگريستن متفاوت به چيزها"
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