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 الرحیم الرحم  اهلل بسم

 

 «درجات اوتواالعلم والذین منكم امنوا الذین اهلل یرفع»

 گرداند.می رای  (جهان دو در) را عالم داندانشمن و ایمان اهل مقا  خداوند

  (11 آیه ـ مجادله مبارکه سوره)
 

 ابـال  مجیـد، قـرآن در کـریم خداونـد که اس  پایه آن تا اسال  در اندوزیدانو و علم جایااه و ارزش

 نمود. آغاز اقرأ به بشری ، هدای  برای را خود رسول رسال 

 و علـم تحصـیل و معراـ  کسب گرو در الهی اقدس ذات به بتقر و سعادت ترامل، بشر، هدای 

 را خود معبود خداجوی، انسان و اس  عقل زیبایی مطهری، شهید استاد تعبیر به که علمی اس ، دانو

 یابد.می آن در

 اسـ . علمـی آثـار و کتـب نشـر تربیـ ، و تعلیم کنار در دانشااه هر مهم هایمسئولی  از یری

 شـدرُ و بالندگی در اعال مشارک  منظوربه نیز )ع(حسی  اما  جام  دانشااه یاناور و پژوهو معاون 

 خود خطیر رسال  ایفای و مأموریتی هایحوزه در علمی مرجعی  به یابیدس  جامعه، علمی و ارهنای

 تشـوی  جهـ  را الز  بسـتر و زمینـه تـا دارد تـالش و ااتخار علمی، هاییااته انتشار و دانو تولید در

 نماید. تسهیل و اراهم علم، تولید عرصه در محتر  اساتید و شارانپژوه

 و چـاپ مؤسسـه انتشـاراتی هـایاعالی  گسـترش بـا و الهـی بیرـران الطاف سایه در اس  امید

 یابد. تحق  خطیر رسال  ای  ،)ع(حسی  اما  جام  دانشااه انتشارات

 درود مقـدس داـاع و اسـالمی نقـالبا گرآنقـدر شهدای و )ره(راحل اما  تابنا، روح بر پایان در

 اساتید، از کشور، و اسال  خدمتازاران و رهبری معظم مقا  بیشتر هرچه توایقات آرزوی با و ارستیممی

 ارمایند. یاری را ما خود پیشنهادات و نظرات ارائه با داریم تقاضا نظر و نقد اهل و ارهیختاان

 

 التكالن عليه و التوفيق اهلل من و 

 فناوري و پژوهش نتمعاو 

  )ع(حسينامام جامع دانشگاه 

 )پنج(



 

 

 

 مقدمه

 تغییـرات و جدید رقبای ورود از ناشی تهدید صنای ، کنندگانعرضه میان در رقاب  باالی سطح

 محـی  بـارز هـایویژگی محصوالت، و هااناوری تغییرات پیچیدگی یا سری  و مستمر محیطی

 تغییـرات بـا سـازگاری منظوربه هاسازمان بنابرای . ستنده امروزی هایسازمان پیرامون رقابتی

 رقاب باشند.  ها برای بقا باید نوآورسازمان .پایدارند نوآوری نیازمند خود حیات تداو  و محیطی

بـازار، نیازمنـد بـروز سـری   ثبـاتیِدرحال تغییر و شرای  بیدولتی  قوانی المللی، داخلی و بی 

ابـزار  عنوانبه(. محققان زیادی بر اهمی  نوآوری 124: 1988، 1ابیلنوآوری در سازمان اس  )آم

های حلشامل ارائه راه نوآوریاند. تأکید کرده خل  مزی  رقابتی پایدار در محی  آشفته امروزی

های عملیاتی جدید مطـاب  های جدید و نیز ارائه رویهجدیدی برای سازمان، از طری  تولید ایده

  .ها اسبا آن ایده

هـای مـدیریتی در توسـعه راهبردهـای رشـد، توجه روزاازونی برای نقـو حیـاتی نوآوری

 تســهیل تغییــر و تجدیــد ســازمانی و تواناســازی بهبــود مــداو  عملرــرد درحــال ایجــاد اســ .

وری های ارآیندی اناورانـه، بهـرهجویی در نیروی کار، مشابه نوآوریهای ارآیندی صراهنوآوری

جویی در سـرمایه، مقـدار هـای صـراهدهـد و نوآوریرآیند تولید ااـزایو مینیروی کار را در ا

 (. 12: 2012دهد )دامنپور و آراویند، سرمایه موردنیاز برای ارآیند کاری را کاهو می

های پیشــراته، بــه آســانی در اکتســاب یــا تســل  بــر سیســتم تواننــداکثــر کشــورها نمی

نوآوران خیلـی مـواقی باشـند. درواقـ  بـا ایجـاد  وانندتکنند. اما درعی  حال می گذاریسرمایه

توان به درجـه بـاالیی از های عملیاتی خالقانه، میاناوری سطح پایی  و ایدهبا  هایارتباط طرح

اثربخشی سازمانی دس  یاا . درحقیق  چنی  کشورهایی ممر  اس  بـر رقبـای بـا انـاوری 

، تمرکـز در زمینـه نـوآوری اکثر تحقیقات انجا  شدهبا مشاهده برتر و با هزینه باال تسل  یابند. 

عوامل سازمانی مؤثر بر نوآوری در مقایسه با عوامل اردی، گروهی و محیطی بوده آنان بیشتر بر 

باشد، با تفرر و نااه سیسـتمی اس . اما در کتاب حاضر که حاصل ناارش رساله دکتری نیز می

1- Amabile 

 )یازده(



 

 

مل مؤثر بر نوآوری، به محی ِ اراگیر سازمان نیـز عالوه بر تالش جه  در نظر گرات  تمامی عوا

 شود.میتوجه 

 طوربـهاصل اول شامل کلیات اس  که در بردارنده تعاریف مفاهیم پایه نوآوری اس  کـه 

های خالقی ، ارتباط خالقی  با نوآوری، کارآارینی و ارتباط آن بـا نـوآوری، جزئی شامل بخو

بندی نوآوری از نظـر نـوع هدستبهباشد. در اصل دو ، می تعریف نوآوری و نهایتاً اهمی  نوآوری

شـود. اصـل سـو  خروجی، درجۀ بداع ، مراحل ارآیند نوآوری و سطوح تحلیـل پرداختـه می

هـای اصـلی تولیـد، شامل بررسی و تشریح ارآیند نوآوری و بررسی ابعـاد ایـ  ارآینـد در حوزه

هایی از مـدل نـوآوری چهار  به بررسی نمونـهباشد. در اصل سازی ایده میسازی و تجاریپیاده

، گروهی محیطی ،شود. در اصل پنجم، عوامل مؤثر بر نوآوری در قالب عوامل اردیپرداخته می

بنـدی مطالـب م، با بررسی کلی و جم ششو نهایتاً در اصل  و سازمانی مورد بررسی قرار گراته

 نـد نـوآوری و عوامـل مـؤثر بـر آن(شده، مدل سیستمی نـوآوری در سـازمان )شـامل ارآیارائه

 شود.ارائه می

دانیم از اساتید ارزشمند، آقایان دکتر مسعود موحدی، دکتر علـی در ادامه بر خود الز  می

دکتر حسی  عیسایی کـه  زاده ارد، دکتر ابولفضل محمدی وارهی، دکتر سید ضیاءالدی  قاضی

ند، سپاسازاری و االش علمی مساعدت نمودهبا رهنمودهای سازنده، ناارندگان را در انجا  ای  ت

 قدردانی نماییم.

ها توصـیه مطالعه ای  کتـاب بـه دانشـجویان، پژوهشـاران، مـدیران و کارکنـان سـازمان

گردد. هر چند سعی ناارندگان بر ای  بوده اس  که کتاب جامعی درباره نوآوری در سـازمان می

امید اس  با دریااـ   د هر نیازی را پاسخاو باشد.توانقط  ای  کتاب نمی طوربهاراهم شود. اما 

های کتـاب آیـد تـا کاسـتی دسـ بهپیشنهادها و انتقادهای سازنده خوانندگان محتر  ارصـتی 

 تر و مفیدتری اراهم شود.جبران و مجموعه جام 
 

 يرياممال یمنصور صادق -یاسر قاسمی نژاد 

 1397 پایيز -تهران 
 

 ه()دوازد



 

 

 

 

 

 

 

 اول فصل
 

 

 

  کلیــاتکلیــات
 



 

 

ای درحال حاضر تئوری کلی برای نوآوری وجود ندارد. با وجـود تحقیقـات گسـترده

شـده  واحـدسازی تفرر تجزیه و تحلیلی در تبدیل آن به یک تئـوری که صرف یرپارچه

رسـد. در تر از آن چیزی اس  کـه بـه نظـر میاس . مشرل آن اس  که نوآوری پیچیده

های مرتب  با ادبیات سازمان آن اسـ  کـه ی  یااتهتر(، از رایج1994) 1ل ولفواق  به قو

هـای آنره محققـان از حوزه خاطربهنتایج تحقیقات در حوزه نوآوری ناسازگار بوده اس . 

مختلف زیادی بوده، اغلب اجزای خاصی از نوآوری را مورد مطالعه قـرار داده و بـر ابعـاد 

حال ظهـور اسـ . اکثـر  هنوز درمتفاوتی تأکید دارند. لذا یک تئوری یرپارچه و عمومی 

(( معتقدنـد کـه ایجـاد 1994(؛ ولـف )1991) 3(؛ اولنـد1991) 2محققان )مانند آبرامسون

نبـود یـک  خاطربـهپیچیدگی زیاد نوآوری غیرممر  اسـ .  خاطربهیک تئوری عمومی 

ها را برای تحقیقات خود در ارتباط بـا سیستم (، تئوری2000تئوری واحد نوآوری، رید )

زمانی کـه تعـداد »کند: (، بیان می1998آوری انتخاب کرده اس . همانطورکه آمابیل )نو

یـک مسـأله کلـی و از  های متفـاوتی اززیادی از ااراد در واحدهای مختلف بر روی جنبه

طری  اجرای یک ایدۀ جدید، مشغول بـه کـار بـا یرـدیار هسـتند، در حقیقـ  ارآینـد 

نـوآوری  (.98: 2000)ریـد، « ااتـد.اتفـاق می سيسـتمنوآوریِ سازمان، در سـطحی از 

گیـرد. نـوآوری سـازمانی، ای شـرل میعناصر پایـه عنوانبهای های خالقانهبراساس ایده

ها ای در یـک سـازمان اسـ . در ایـ  تعریـف ایـدههای خالقانـهسازی موا  ایـدهپیاده

در کسـب و کـار  ، ارآینـدها یـا خـدمات جدیـدمحصـوالتای برای توانند از هر ایدهمی

ها جدیــدی در ســازمان باشــند. وا ه ها و سیاســ های مربــوط رویــهســازمانی تــا ایــده

باشـد. هـا میگسترده شامل عناصر توسعه ایده و کـاربرد عملـی آن صورتبهسازی پیاده

باشد. بدی  معنا که تنها بر برخی از تعاریف نوآوری تقریباً به تعاریف خالقی  نزدیک می

(، نوآوری 1985سازی تمرکز دارند. برای مثال دراکر )ها و بدون توجه به پیادههتولید اید

1- Wolfe 

2- Abramson 
3- Eveland 

 



  11 فصل اول: كليـات 

 

کنـد، جستجوی هدامند و سازماندهی شده برای تغییرات بیان می عنوانبهسیستمی را 

هـر ایـده، شـیوه یـا تولیـد  عنوانبـه(، نـوآوری را 1973درحاالیره زالتم  و همرـاران )

)سازمان به کار گیرنده( جدیـد  1واحد سازمانی پذیرنده کنند که از نظرمحصولی بیان می

ــل،  ــد )آمابی ــه(. 126: 1988باش ــاربرد وا ه خاطرب ــوع ک ــ تن ــای خالقی ــوآوری2ه و  3، ن

ها ضروری اس . ای  اصل شـامل کلیـات اسـ  سازی تعاریف ای  وا ه، شفاف4کارآارینی

هـای شـامل بخو ئـیجز طوربـهکه در بردارنده تعاریف مفاهیم پایـه نـوآوری اسـ  و 

 باشد.خالقی  و نوآوری، کارآارینی و نوآوری، تعریف نوآوری و نهایتاً اهمی  نوآوری می

 

 خالقيت و نوآوري. 1-1

( شـرل گراـ . ایـ  1950) 5گیلفـورد اولی  تحقی  مهم در ارتباط با خالقیـ ، توسـ 

حل مسـائل( در  های جدیدی برایحلمحق ، خالقی  را به معنای تفرر واگرا )یاات  راه

: 2014های صحیح( عنوان کـرد )غالمـی و کریمـی، برابر تفرر همارا )دستیابی به پاسخ

نماینـد. ایـ  هـای اـرد تعریـف می(. برخی از محققان خالقی  را بـر اسـاس ویژگی73

آزادانـه  صورتبهرا که زمان زیادی را  اارادی 6های شخصیتی و ذهنیِاندیشمندان ویژگی

دهنـد. بعضـی از محققـان دیاـر کننـد، مـدنظر قـرار میخالقانـه می صرف ارآینـدهای

نماینـد. امـا اکثـر محققـان و (، خالقی  را براساس ارآیندش تعریـف می1954، 7)راجرز

(، بیـان 1974) 8اند، مثالً اسـتی پردازان در تعریف خالقی  بر محصول تمرکز کردهنظریه

تر تعریف مبتنـی بـر محصـول مناسـب کند که خالقی  بداعتی اس  که مفید باشد.می

هـا اـردی، تـوان ویژگیها یا محصـوالت اـردی خالقانـه، میاس . زیرا با تمرکز بر ایده

1- Unit of adoption 

2- Creativity 

3- Innovation 

4- Entrepreneurship 
5- Guilford 

6- Personality and Intellectual Traits 

7- Rogers 
8- Stein 



 

 

ها یـا ای را متناظر بـا تولیـد ایـ  ایـدهمحیطی و شاید حتی ارآیندهای متفررانه عوامل

ها( دهذیـل مبتنـی بـر محصـوالت )ایـ صورتبهتوان خالقی  را محصوالت یاا . لذا می

هـای کوچـک از توس  ااـراد یـا گروه 1های بدی  و مفیدتعریف نمود: خالقی  تولید ایده

 (.126: 1988، 2کنند )آمابیلاارادی اس  که با یردیار کار می

های جدیـد ناشـی از خالقیـ  (، معتقد اس  که نوآوری کـاربرد ایـده1988) 3کانتر

خدم  جدید یا روش جدید انجـا  کـار  محصول جدید، عنوانبهتواند، اس . نوآوری می

 4های جدید و تفرر نوآورانـه اسـ . آلبرشـ محسوب شود، اما خالقی  توانایی خل  ایده

(، در مورد خالقی  و نوآوری گفته، خالقی  به معنای اعالی  ذهنی جه  خلـ  1987)

او باشـد. ایدۀ جدید بوده و نوآوری جه  تبدیل خالقی  به عمـل یـا نتیجـه )سـود( می

کنـد. بـر ایـ  مراحل ارآیندی موردنیاز جه  تفرری جدید بیـان می عنوانبهنوآوری را 

ها تواند آنهای جدید داشته باشد، اما نمیتواند نوآور بوده و ایدهاساس شخص خالق می

نموده یا بفروشد. بنابرای  در اغلب اوقات، ارد خالق نوآور اس ، اما تمـا  ااـراد  را تأمی 

 (.4: 2014، 5اً نوآور نیستند )ادایی و الزهرخالق لزوم

شـوند. خالقیـ  نقطـه آغـازی بـرای های خالقانه شـروع میها، با ایدهتما  نوآوری

کنـد. همچنـی  ابزار کارآارینی بیان می عنوانبه(، نوآوری را 1985نوآوری اس . دراکر )

 6تند. از نظـر هـری نوآوری و کارآارینی هر دو نیازمند خالقیـ  هسـاز نظر ای  محق ، 

(، خالقی  به معنای توانایی خل  کردن از هـی  چیـز نیسـ . بلرـه بـه معنـای 1998)

های موجـود های جدید از طری  ترکیب، تغییر، یا کاربرد مجـدد ایـدهتوانایی تولید ایده

های سـاده و انایز و زیرکانه بوده و برخـی دیاـر تنهـا ایـدهها شاف اس . برخی از ایده

انـد رسـد تـاکنون دیاـران درمـورد آن ارـر نرردهی خوبی هستند که به نظر میکاربرد

1- Usful 

2- Amabile 
3- Kuntz 

4- Albrecht 

5- Fadaee & Alzahrh 
6- Harris 
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 (.2: 2007، 1)آکپارا

 

 كارآفرینی و نوآوري. 1-2

تعریف شد. کارآارینی از ابتـدا در تمـا  وجـوه  2لغ  کارآارینی اولی  بار توس  کانتلیون

کـه در  زندگی بشری و مبنای توسـعه و پیشـرا  بشـر قـرار گراتـه و ارآینـدی اسـ 

های مختلف زیادی ااتاق ااتاده و در اقتصاد از طریـ  نـوآوری و ااـرادی کـه بـه محی 

دهند، اتفـاق ااتـاده و بـرای جامعـه و اـرد خلـ  های اقتصادی واکنو نشان میارص 

ها کند. نرته مهم در خل  کارآارینانۀ هر ارآیند، دسـتیابی و پیایـری ارصـ ارزش می

کـارآارینی (. 3: 2014، 3در دسـترس اسـ  )اـدایی و الزهـربدون درنظر گـرات  منـاب  

ها به محصوالت و یا خدمات و سـپ  ایجـاد کسـب وکـار تبدیل آن ها،شامل اتخاذ ایده

 6(، کــارآارینی1979) 5پیتـر دراکــر (.26: 2005، 4هــا در بـازار اســ  ) ائــوبـرای ارائــۀ آن

منـدی از   بـه آن و بهرهالعمل نسـبرا تح  عنوان جستجوی مستمر برای تغییر، عر 

اس  که کـارآارینی هـر  (، معتقد1965) 7کند. آرتور کُلیک ارص  بیان می عنوانبهآن 

اعالی  هدامندی شامل تصمیمات منسجم اردی، یا گروهی از ااراد در خل ، توسعه یـا 

 9تخریـب خالقانـه عنوانبـه(، از آن 1934) 8اقتصادی اس . شومپیترحفاظ  از یک واحد 

ااتـد. کند. براساس نظر شومپیتر، نوآوری در ابتدای ارآیند کـارآارینی اتفـاق میمی یاد

های انحصاری خالقی  انحصار موقتی ایجاد کرده و ای  شرای  در نوآوری منجر به مزی 

های انحصاری از بـی  راتـه و احتمـاالت شود. سپ  با گستردگی نوآوری، ای  مزی می

ند. در کارآارینی تعریف هـردو وجـه اـرد و محـی  ضـروری شونوآوریِ بیشتر اراهم می

1- Okpara 

2- Kantylyvn 

3- Fadaee & Alzahrh 

4- Zhao 

5- Peter Drucker 
6- entrepreneurship 

7- Arthur Cole 

8- Schumpeter 
9- creative destruction 



 

 

گـردد کـه بـاز می 1930الاوی کارآاری  بـه دهـۀ (. 74: 2014اس  )غالمی و کریمی، 

ای میـان کارآارینـان و ( تـالش کـرد تـا رابطـه1934) 1برای نخستی  مرتبـه، شـومپیتر

تنها اـردی کـه  ای  الاو، نوآور مطرح کرد. بر اساس عنوانبهنوآوران بیابد و کارآاری  را 

تواند کارآاری  نامیده شود. کند، مییک شرک  جدید را بر مبنای یک ایدۀ جدید بنا می

ی خل  چیـزی اسـ  کارآارینی عملی خالقانه و یک نوع نوآوری اس . کارآارینی درباره

و بـر که قبال وجود نداشته اس . ای  امر برای ارد و جامعه ارزش آارینی به دنبـال دارد 

: 2005؛ بـه نقـل از  ائـو، 2001، 2مبنای در، و استفاده از یک ارص  اسـ  )جانسـون

28.) 

هــای تولیــد و منــدی از مزی لــذا آن چــه کــه مشــخص اســ  در کــارآارینی بهره

 صـورتبهسازی ایده، در مقایسه با خالقی  و نوآوری، از حال  انحصار خارج شده و پیاده

مندی از ارص  را به همراه آارینی و بهرهعمو  جامعه ارزشآید. لذا برای هماانی در می

هـا، تدارد. حال با مشخص نمودن تعاریف جانبی مرتب  با مفهـو  نـوآوری و بیـان تفاو

 پردازیم.وآوری مینتر به تعاریف بیشتر و تخصصی صورتبه

1- Schumpeter 
2- Johnson 
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ــد ــزی جدی ــای چی ــه معن ــوآوری ب ــ  ن ــدی 1لغ ــی  ب ــاوت می 2، همچن ــد بو متف اش

خـورد (. جدید و بدی  بـودن در اکثـر تعـاریف نـوآوری بـه چشـم می5: 3،2010)اسمی 

(. بـا ایـ  حـال 5: 2010اسـمی ، ؛97: 2000، 5؛ به نقـل از ریـد1986، 4)برگرم  وسایلز

محدود شدن به یک تعریف شفاف و قطعی ممر  اس  منجـر بـه کـاهو در، مفهـو  

و توسـعه نـوآوری گـردد )برگـرم  وسـایلز، نوآوری و احتماالً کاهو مواقیـ  در اجـرا 

سـازی (. اکثـر تعـاریف نـوآوری شـامل توسـعه و پیاده97: 2000؛ به نقل از رید، 1986

صـریحی نقـو اـرد و سـازمان را در  صورتبههای جدیدی اس . برخی از محققی  ایده

های سـازی ایـدهکند: نوآوری بـه معنـای توسـعه و پیـادهذیل بیان می صورتبهنوآوری 

؛ بـه نقـل از آمابیـل، 1986ون دیاارادی در یک محی  سازمانی اس  )ون جدید توس 

 8(. کـانتر5: 2010؛ بـه نقـل از اسـمی ، 2004، 7آیتـی؛ دی1995، 6؛ راجرز126: 1988

کنـد ارآیند کاربرد هر ایده جدید در حل مسأله تعریـف می عنوانبه(، نوآوری را 1983)

 (. 126: 1988)آمابیل، 

های مربـوط بـه ایـده 11سـازیو پیاده 10، پـذیرش9محققان نوآوری را شامل تولیـدکثر ا

؛ اـریم  و 126: 1988نقل از آمابیـل،  ؛ به1986ون، دی؛ ون1984)کانتر،  محصوالت

ــوئ   ؛2005، 14دیســی.؛ او.ای.96: 2000 ؛ بــه نقــل از ریــد،1998، 13، بــیج1997، 12س

1- New 
2- Novel 

3- Smith 

4- Burgelman & Sayles 
5- Read 

6- Rogers 

7- DTI 

8- Kanter 

9- Generation 

1 0- Acceptance 
1 1- Implemenation 

1 2- Freeman and Soete 

1 3- Beije 
1 4- OECD 



 

 

ــمی ،  ــمیر و میســنر؛ 5: 2010اس ــاران3: 1320، 1کاتس ــریم  و همر (، 11: 2015، 2؛ ا

؛ اـریم  و 126: 1988نقـل از آمابیـل،  ؛ به1986ون، دی؛ ون1984)کانتر،  فرآیندها

، 3؛ برکینشـاو و همرـاران2005دی، سی.؛ او.ای.96: 2000؛ به نقل از رید، 1997سوئ ، 

ــور و آراوینــد5: 2010؛ اســمی ،2008 ؛ 3: 0132؛ کاتســمیر و میســنر، 2012، 4؛ دامنپ

نقـل از  ؛ بـه1986، وندی؛ ون1984)کـانتر،  خدمات(، 11: 2015اریم  و همرـاران، 

؛ 96: 2000؛ بـه نقـل از ریـد، 1998؛ بیج، 1997؛ اریم  و سوئ ، 126: 1988آمابیل، 

؛ اریم  و همرـاران، 3: 2013؛ کاتسمیر و میسنر، 2010؛ اسمی ،2005دی، سی.او.ای.

؛ برکینشـاو 1981؛ کیمبرلی، 96: 2000)رید،  هايساختارها یا سياست(، 11: 2015

کننـد. ( جدیـدی در سـازمان بیـان می3: 2012؛ دامنپور و آراوینـد، 2008، 5همرارانو 

های صـریح یـا ضـمنی شـامل مفهـو  ایـده صورتبهتما  ای  تعاریف  تقریباً نوآوری در

سـازی   توسـ  گروهـی بزرگتـر پیادهموا صورتبهای )جدید و مفید( اس  که خالقانه

 (. 126: 1988گردد )آمابیل، می

سـازی شـده اسـ ، نـوآوری در سـطح هـای زیـادی مفهو نوآوری از طریـ  روش

ها یـا راتارهـای جدیـد اسـ  )توسعه( یا اتخـاذ )کـاربرد( ایـده تولیدسازمانی به معنای 

بــه نقــل از دامنپــور و  ؛1973؛ زالــتم  و همرــاران، 2000ون، دی؛ ون1988)آمابیــل، 

(، نوآوری را اولی  کـاربرد یـا تولیـد تجـاری 1997) 6سوئ . اریم  و (3: 2012آراویند، 

(، نـوآوری 2000(. از نظر رید )5: 2010دانند )اسمی ،یک ارآیند یا محصول جدید می

در سازمان، ارآیند ترراری و پویایی از خل  یا اصالح یک ایده و توسـعۀ آن بـرای تولیـد 

هایی اس  که بـرای سـازمان جدیـد محصوالت، خدمات، ارآیندها، ساختارها یا سیاس 

(. یک ویژگی ضمنی در تعریف نوآوری کـاربرد عملـی آن اسـ  و 96: 2000باشد )رید، 

1- Kotsemir & Meissner 

2- Freeman et al. 
3- Birkinshaw et al. 

4- Damanpour & Aravind 

5- Birkinshaw et al. 
6- Freeman and Soete 
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؛ 1997، 1همرــاران؛ پــادمور و 1997اینرــه بایــد مفیــد واقــ  شــود )اــریم  و ســوئ ، 

دی، ســی.؛ او.ای.2000؛ ریــد، 1998یج، ؛ بــ1998، 3؛ کــوپر1988، 2گرانهــاوف و کــاام 

(. 11: 2015؛ اـریم  و همرـاران، 3: 2013؛ کاتسمیر و میسـنر، 2010؛ اسمی ،2005

سازد که ممر  اسـ  کـاربرد عملـی نداشـته لذا ای  نوآوری را از یک اختراع متمایز می

باشد. به خصوص در یک موقعی  تجاری حال  مطلوب آن اس  کـه نـوآوری بـه بهبـود 

ابزار خل  مزیـ   عنوانبهملررد سازمان کمک نماید. محققان زیادی بر اهمی  نوآوری ع

؛ وینســن  و 1991، 4انــد )بــارنیرقــابتی پایــدار در محــی  آشــفته امــروزی تأکیــد کرده

 (. 2: 2004، 5همراران

 . ایـ 6نقطه اصلی مباحثه آن اس  که آیا نوآوری یک ارآینـد اسـ  یـا یـک پیامـد

یک ارآینـد  عنوانبهزمانی مورد کاربرد باشد که مثالً مراحل نوآوری  اس تفاوت ممر  

ها نـوآور محسـوب شـوند، مـورد ای که سازمانسازمانی مورد مطالعه قرار گراته یا نقطه

 های اخیـر، در، نـوآوری و تـأثیر کلـی آندهه (. در97: 2000تحقی  قرار گیرد )رید، 

 عنوانبـهااته اسـ . بـدی  صـورت کـه نـوآوری قابل توجهی تغییر ی طوربهبر رااه ملی 

 یااتـه یـا جدیـد، یـک سازی یک محصـول یـا ارآینـد )کـاال یـا خـدمات( بهبـودپیاده

های کسـب و کـار، سـازمان روش بازاریابی جدید یا یک روش سازمانی جدیـد در شـیوه

از کاتسـمیر و  ؛ بـه نقـل2005دی، سـی.شـود )او.ای.کاری یا رواب  خـارجی تعبیـر می

 (.3: 2013میسنر، 

هــای مــدیریتی، ســاختارهای ســازمانی، هــا تحــ  عنــوان نوآوریبرخــی از نوآوری

های مدیریتی جدیدی هستند که قابلیـ  ها، ارآیندها و ترنیکهای اداری، شیوهسیستم

 ؛2008، 7و همرــاران؛ برکینشــاو 1981خلـ  ارزش بــرای ســازمان را دارنــد )کیمبرلــی، 

1- Padmore et al. 

2- Gronhaug & Kaufman 

3- Cooper 
4- Barney 

5- Vincent et al. 

6- Outcome 
7- Birkinshaw et al. 



 

 

هایی از ای  نوع نوآوری، مـدیری  کیفیـ  . نمونه(2: 2012، 1اویندو آربه نقل از دامنپور 

درجـه و سـاختار  360هناا ، حلقه کیفی ، حسـابداری هزینـه، بـازخور جام ، تولید به

هـای مـدیریتی در شرل( هستند. توجه روزاازونی برای نقو حیـاتی نوآوری-بخشی )ا 

ی و تواناسـازی بهبـود مـداو  توسعه راهبردهای رشد، تسـهیل تغییـر و تجدیـد سـازمان

، 4؛ بـزین  ویـک2006، 3؛ هامـل2006، 2عملررد درحال ایجـاد اسـ  )برکینشـاو و مـول

 .(2: 2012؛ به نقل از دامنپور و آراویند، 2009
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توانـد ناشـی از انـدازه، ها عمدتاً ریشه در نوآوری دارد. مزی  رقابتی میمواقی  سازمان

هایی ها نیز باشد، اما ای  الاو بیو از پیو به نفـ  سـازمانها و مانند آنیمالری  دارای

های اناورانه و تجربه برای ایجاد نـوآوری در توانند از دانو و مهارتکند که میتغییر می

هـا اسـتفاده های توسـعه و عرضـه آنمحصوالت خود )اعم از کاال یا خدم ( و نیز روش

منشأ رشـد اقتصـاد  عنوانبهطح بنااه، بلره به شرلی ازآینده کنند. نوآوری نه تنها در س

در کتاب خود گفته اس : تقریبا هـر رشـد اقتصـادی کـه  5اس . بامولملی اهمی  یااته 

، کـه 6ویـکای در نوآوری ریشه دارد. نشریه بیزین بعد از قرن هجدهم رخ داده، به گونه

کند، دریاا  کـه میـانای  ا منتشر میهای نوآور برتر جهان رمنظم اهرس  ینااه طوربه

 4/3، معـادل 2005تـا  1995های بنااه اول ای  اهرس  در ااصله سال 25حاشیه سود 

درصـد  4/0تنهـا  7انـدپیهای حاضـر در شـاخص اسدرصد و ای  مقدار برای دیار بنااه

 3/14های نـوآور، مشابه، میانای  بازگش  سرمایه ساالنه برای شرک  طوربهبوده اس . 

1- Damanpour & Aravind 

2- Birkinshaw & Mol 

3- Hamel 

4- BusinessWeek 

5- Bamoul  
6- Business Week 

7- S&P Global Index سها  برتر در بازار بورس سها  نیویور،، از ای  اهرسـ  جهـ  قیـاس در  500: اهرستی از

 شود. های بزرگ استفاده میمعامالت و خرید و اروش سها  و نیز جه  ارزیابی عملررد شرک 
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درصد بوده اس . بررسی مؤسسه مشاوره اینووارو نیـز  3/11ها درصد و برای سایر شرک 

هـای پیشـاا  در حـوزه نـوآوری، ارتبـاط محرمـی میـان حاکی از آن اس  که در بنااه

های نوآورانه و عملررد سازمان وجود دارد. پنج بنااه برتر ای  بررسی عبارتنـد از: اعالی 

ها عملررد نوآوری مختلـف، امـا شـاخص دارنـد و آدیداس،که همه آناپل، نوکیا، گوگل، 

درصد اازایو یااته اسـ .  135تا  25از  2007تا  2006های ها بی  سالبهای سها  آن

ها به ای  بازه زمانی محدود نشده و طی هف  سال بیو از ای  بـازه مواقی  ای  شرک 

 (.1391استی و همراران، ها پیوسته ترقی کرده اس  )آرنیز بهای سها  آن

کنند: بـا توجـه (، در خصوص اهمی  نوآوری بیان می1389بیای )شاهی  و صادق

گستردۀ نیروهای اثرگذار بر تغییرات سازمانی، چهار مؤلفۀ قدرتمنـد بـر اقتصـاد به تنوع 

 ها عبارتند از:گذارند. ای  مؤلفهامروزی اثر می

 اشار شدید رقابتی. 1

 بازارها المللی شدنبی . 2

 پیشرا  سری  اناوری. 3

 کنندگانهای مصرفتغییرات سری  شیوه زندگی و ارزش. 4

سازمان یادگیرنده را وادار نموده اس  تا از خالقی  و نـوآوری در جهـ   عواملای  

 کنند.و گسترش قلمرو استفاده تطبی  سازمان با محی ، تأثیرگذاری بر محی  

های مک به سازمان برای پاسـخاویی بـه خواسـتهعالوه بر خالقی  و نوآوری در ک

کنـد کـه ایـ  محیطی، ارصتی را برای دنبال کردن تغییـرات خـالق و نـوآور ایجـاد می

گردد و مدیران را های اردی و گروهی در کارکنان میها موجب برانایخت  چالوارص 

ی شـده در ریزانایـزد. خالقیـ  و نـوآوری از اصـول برنامـهنیز بـه عملرـرد بهتـر برمی

وری خویو هسـتند. خالقیـ ، ارآینـد هایی اس  که اعاالنه در پی ارتقای بهرهسازمان

های نو یا راهی جدید برای دستیابی به مفهومی قدیمی اسـ  کـه ممرـ  توسعۀ اندیشه

های ای برای تبدیل اندیشهوسیله عنوانبهای برای نوآوری در آید یا جرقه صورتبهاس  



 

 

سـازد ل یا ارآیندی به حساب آید که نیازهای مشـتری را بـرآورده میخالقانه به محصو

 (.1389بیای، )شاهی  و صادق

 اـراهم هاهزینـه جوییصـراه کیفیـ  و بهبـود و حفـ  جه  در را ابزاری نوآوری

 خدم  تحویلیا  توزی  تولید، یااته بهبود یا جدید هایروش اتخاذ برگیرنده در و کندمی

 سـازمان یـک اگـر کـه اندادعا کرده اخیر مطالعات (.1390 وپانی،چ و میرکمالی) اس 

؛ 2004، 1کـراس و داـ (شد  خواهد مواجه شرس  با حفاظ  کند، را نوآوری خود نتواند

 محـی  در کـه هاییسـازمان بـرای (.85: 1392ی و همراران، نیحس یمحمد به نقل از

 تغییـر و واکـنو انتقـال، اد،نـوآوری )ایجـ پردازنـد،می رقابـ  به قطعی  بدون و متغیر

 شـمار بـه حیـاتی سـازمان عامـل بقای و مواقی  رشد، برای عمل( به خالقانه هایایده

 (.1386برخوردار،  و رود )مالحسینیمی

های انـاوری برتـر مهم ای  اس  که داستان نوآوری و مواقی  رقابتی به به شرک 

تولید کننده پـی  و مهـره )و دیاـر تری  شود: مثالً، شرک  آلمانی ورث، بزرگختم نمی

میلیارد دالر اسـ . ایـ  شـرک  بـه رغـم اشـار  14آالت( در جهان با گردش مالی یراق

های چینی توانسته اس  با تریه بر نوآوری در محصـول و رقاب  مبتنی بر قیم  شرک 

نان در شبره تأمی  خود(، مشابه مدل شرک  دل برای تولید رایانه، همچ ویژهبهارآیند )

پیشتاز باقی بماند. نوآوری در حال تبدیل شدن به یک مؤلفـۀ کلیـدی در سیاسـتاذاری 

، نـوآوری را موتـور اقتصـاد مـدرن 2اقتصادی اس ؛ مثالً داتـر علـم و نـوآوری انالسـتان

های اینترنتی کند. یری از پایااهها و دانو را به کاال و خدم  تبدیل میداند که ایدهمی

گذاری هایی کـه بـرای نـوآوری سـرمایهشـرک "نویسـد: ز چنـی  میدول  استرالیا نیـ

هـایی نوآورانـه بـرای حلاندازند و اگـر بـه دنبـال راهکنند آینده خود را به خطر مینمی

هـا انـد، اسـ  )آراسـتی و مسائل جدید نباشـند، احتمـال مواقیـ  کسـب و کـار آن

 (.1391همراران، 

1- Daft & Krause 
2- UK Office of Science and Innovation 
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های موا  کوچک و متوس  را چنـی  سازمانهای اصلی سازمان آمار کانادا، ویژگی

 شمارد:بر می

 هاس .تری  ویژگی مرتب  با مواقی  آننوآوری همیشه مهم 

 یابنـد، یـا از های نوآور معموالً به نرخ رشدی قابل توجـه دسـ  میسازمان

 کنند. تر عمل میها موا دیار سازمان

 یابنـد، دقیقـاً می بازار و سودآوری ازآینـده دسـ  هایی که به سهمسازمان

 های نوآورند.همان سازمان

ای از اقدامات سیاستی برای تشـوی  و توسـعه شک، ای  منط  مستلز  مجموعهبی

ای و ملی اس . بقا یا رشد برای بازیاران دیرپـای میـدان، یـک نوآوری در سطوح منطقه

بـازی را از نـو   کنـد تـا قـوانیواردان ارصتی بزرگ اـراهم میمسأله اس ، اما برای تازه

توانـد بـرای دیاـری ارصـتی مغتـنم باشـد بنویسند. به عبارت دیار، مسأله یک نفر می

 (.1391)آراستی و همراران، 

ایجـاد  طریـ  از خـدمات و اـرد به منحصر محصوالت ارائۀ کلیدی، در نقو نوآوری

ران، ی و همرـانیحسـ یمحمد ، به نقل از2005، 1همراران و مونت  (دارد  اازوده ارزش

 مزی  و ارزش ایجاد منظوربه هاسازمان برای حیاتی و مهم عامل عنوانبه نوآوری (.1392

 در با نوآوری بیشـتر، هاسازمان باشد.می متغیر امروزی و محی  پیچیده در پایدار رقابتی

 به دهد اجازه هاآن به که جدیدی هایتوسعۀ قابلی  و ایجاد و متغیر هایمحی  به پاسخ

 از استفاده انتشار، نوآوری شامل کسب، بود. ارایند خواهند ترموا  برسند د بهتریعملرر

در  سـازمان آن توانـایی بـا دقیقاً سازمان یک نوآورپذیری .باشدمی موجود و جدید دانو

ی و همرـاران، نیحسـ یمحمـد (مـرتب  اسـ  دانو خـود مناب  بردن کار به و استفاده

1392.) 

 کـه آورد دس به رقبا به نسب ی یها یمز سازمان شودمی باعث ندآیار در نوآوری

1- Montes et al. 



 

 

 (:1389ی، آران یصادقو  رغفورییم) از عبارتند

 محصوالت و خدمات دیتول ندیارا سرع  ویاازا 

 ارید محصول به محصول کی از دیتول انعطاف  یقابل ویاازا 

ارت شـود. مهـکه اساساً بـه کـارآارینی مربـوط می اس ای ماهی  نوآوری به گونه

هـا در کـانون ارآینـد بـرداری از آنهـای جدیـد بـرای بهرهها و خل  روشکشف ارص 

جود هستند، اما هزینه پیشبرد یک ایده ناب و مناا  نوآوری جا دارد. کارآارینان مخاطره

اگر قرار باشد، بازیاران  ویژهبهگیرند. بالقوه مواقی  در انجا  کاری متفاوت را در نظر می

مثـال، شـواهد  عنوانبـهنیز وارد ماجرا شـوند. نـوآوری آثـار متعـددی دارد،  اعلی بازی،

تحقیقاتی حاکی از آن وجود همبستای زیاد میـان عملرـرد سـازمان در بـازار و توسـعه 

محصوالت جدید اس . محصوالت جدید به کسب و حف  سهم بازار و اازایو سودآوری 

تر، رشد رقـابتی اـروش، صـرااً جاااتادهتر و کنند. برای محصوالت بالغسازمان کمک می

های پایی  نیس  و عوامل ی زیادی به غیر از هزینه نیـز در ناشی از توانایی عرضه قیم 

سازی و کیفی . در عصر کوتـاه شـدن چرخـه آن نقو دارند. از جمله طراحی، سفارشی

یـدتر های جدعمر محصوالت، توانایی جایازی  کردن مستمر محصوالت قدیمی با نسخه

کند. رقاب  در لحظه، حاکی از اشار ازآینـده بـه و بهتر، هر روز اهمی  بیشتری پیدا می

هـا تر آنها، نه تنها برای عرضه محصوالت جدیدتر و بهتر، بلره برای عرضه سری سازمان

 نسب  به رقباس . 

، یک توانمندی مهم اس . زیرا محی  جدیددر عی  حال توانمندی توسعه محصول 

اقتصـادی )در باورهـا،  -های اجتمـاعیته در حال تغییر اسـ . تغییـرات در زمینـهپیوس

های مختلفـی را ایجـاد ها و محدودی ها و قدرت خرید مرد (، ارص انتظارات، خواسته

ها باز کند یـا برخـی کنند. قانوناذاری ممر  اس  مسیرهای نوی  را پیو پای بنااهمی

تواند الزاماتی جدید را برای منسوخ کند؛ مثالً، قانون میهای پیشی  را ها و روشاز شیوه

ها تحمیل کند. ممرـ  اسـ  رقبـا دار محی  زیس  به سازمانتوسعه محصوالت دوس 

جدی تهدید کننـد.  طوربههای اعلی بازار را محصوالت جدیدی عرضه کنند که موقعی 
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راه نـوآوری در محصـول را  ها باید توانمنـدی واکـنو ازها، سازماندر تما  ای  موقعی 

 داشته باشند. 

شوند، نـوآوری در گرچه محصوالت جدید اغلب پیشتاز نوآوری در بازار شناخته می

توانایی ساخ  چیزی که دیاـران  کند.ارآیند نیز نقشی به همان اندازه راهبردی ایفا می

ز دیاـران منبعـی را یارای تولید آن نیس  یا توانایی انجا  دادن یک کار به روشی بهتر ا

ن بیسـتم در هـا در اواخـر قـرقدرتمند برای ایجاد مزی  رقابتی اس . مثالً، برتری  اپنی

دار برتـری سازی و الرترونیک( عمدتاً وا های متعدد )خودرو، موتورسیرل ، کشتیبخو

ها در تولیـد بـود. چیـزی کـه از یـک الاـوی پایـدار نـوآوری در ارآینـد های آنتوانایی

گرا . نظا  تولید تویوتا و مشـابه آن در هونـدا و نیسـان برتـری عملرـرد میسرچشمه 

های ها بـه متوسـ  خودروسـازان را در طیفـی از شـاخصحدود دو به یک ایـ  شـرک 

هایی نسبتاً کوچـک از دالیل اصلی توانایی شرک  وری در پی داش . یریکیفی  و بهره

ارهای جهانی بسیار رقابتی، پیچیـدگی بسـیار برای بقا در باز 1مانند آکسفورد اینسترومنتز

های زیـادی کـه در زمینـه یـادگیری و کنند و دشواریزیاد محصولی اس  که تولید می

 (.1391واردان وجود دارند )آراستی و همراران، ها برای تازهتسل  به اناوری آن

 

 خالصه فصل. 1-5

محصـول  عنوانبهتواند، وری میقی  اس . نوآهای جدید ناشی از خالنوآوری کاربرد ایده

  جدید، خدم  جدید یا روش جدید انجا  کار محسوب شود، اما خالقیـ  توانـایی خلـ

هـای تولیـد و منـدی از مزی رینی بهرهدر کـارآا. های جدید و تفرر نوآورانـه اسـ ایده

 ورتصـبهسازی ایده، در مقایسه با خالقی  و نوآوری، از حال  انحصار خارج شده و پیاده

مندی از ارص  را به همراه آارینی و بهرهآید. لذا برای عمو  جامعه ارزشهماانی در می

 دارد.

1- Oxford Instruments 



 

 

، محصـوالتبـه  مربـوطهای ایـده سـازینـوآوری شـامل تولیـد و پیادهکل  طوربه

. تقریباً نـوآوری باشدمیجدیدی در سازمان  هایساختارها یا سیاس  ،خدمات، ارآیندها

ای )جدید و مفید( اس  کـه های خالقانهشامل مفهو  ایده رد بررسی،مو تعاریف اکثردر 

 .گرددسازی میموا  توس  گروهی بزرگتر پیاده صورتبه

نوآوری یا تعاریف مفاهیم پایه نوآوری مورد بحث و بررسی قرار اصل کلیات در ای  

ی، تعریف گرا  و مواردی شامل ارتباط موضوعات خالقی  و نوآوری، کارآارینی و نوآور

نوآوری و نهایتاً اهمی  نوآوری تحلیل شد. در اصـل بعـدی نـوآوری از زوایـای مختلـف 

 بندی قرار خواهد گرا .توس ، اندیشمندان ای  حوزه مورد بررسی و تقسیم
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