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 چکیده

 در که یا گونه به است تر رقابتی دیگری زمان هر از امروز دنیای

 دنیای در بقا شرط لذا. خورد می چشم به زندگی های الیه ی همه

 ابعاد درک و نوآوری نابودی، و رکود از جلوگیری و کنونی متالطم

 های سازمان تا گرفته افراد از. باشد کار می و کسب در آن ایجاد گوناگون

 و تموفقی به دستیابی راه در محدود منابع سر بر باید همه و همه بزرگ،

 به همواره امروزی های سازمان. بپردازند رقابت به خود کسب اهداف

. است مانده پوشیده رقبا دیگر دید از باشند که می تازه هایی فرصت دنبال

 پدیده نماید، رهنمون ها فرصت این به را سازمان یک تواند می آنچه طبعاً

 افکار ارائه توان که سازمانی. باشد نمی آن سطوح تمام در نوآوری ای جز

 تغییر از وجه هیچ به داشته باشد، خود در را آن مناسب کارگیری به و نو

 جهت در عاملی عنوان به تواند می حتی بلکه نبوده، رویگردان تحول و

و  استان فارسدر این راستا  .کند عمل محیط خویش در تغییر ایجاد

نها گاهی در آ کارگیری نوآوریکه سرعت توسعه و به شهرداری های آن

د و موضع ناست، نیز به این موضوع توجه دار استانداردباالتر از سطح 

فعالی برای حمایت از نوآوری )در قالب شهر هوشمند، خالق، نوآور و 

د که در آینده می توان شاهد تغییراتی شگرف شهری، ان...( اتخاذ کرده

 عمرانی و ...حوزه های مختلف سازمان شهرداری های استان فارس

 باشیم.

 نوآوری سازمانی، کارکنان، شهرداری :واژه های کلیدی 

 

Abstract: 

Today's world is more competitive than ever before, as 

seen in all walks of life. Therefore, the condition for 

survival in the current turbulent world and prevention 

of recession and destruction, innovation and 

understanding the various dimensions of its creation in 

business. From individuals to large organizations, 

everyone has to compete for limited resources in order 

to succeed and achieve their goals. Today's 

organizations are always looking for new opportunities 

that are hidden from other competitors. Naturally, 

what can lead an organization to these opportunities is 

a phenomenon other than innovation at all levels. An 

organization that has the ability to present new ideas 

and use them properly, does not shy away from change 

in any way, but can even act as a factor to change its 

environment. In this regard, Fars province and its 

municipalities, where the speed of development and 

application of innovation is sometimes higher than the 

standard level, also pay attention to this issue and take 

an active position to support innovation (in the form of 

smart, creative, innovative and ... Have adopted that in 

the future we can see dramatic changes in the city, 

development and ... different areas of the Organization 

of Municipalities of Fars Province. 

Keywords: Organizational innovation, staff, 

municipality
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 نقش نوآوری کارکنان در بهبود شرایط سازمانی)مورد مطالعه شهرداری استان فارس( زهرا حیدرپناه:

 

 

 به خالقیت اطالعات در دیگر، عبارت به خالقیت، از ناشی نو های اندیشه و افکار ساختن کاربردی و عملی از است عبارت نوآوری
 که هستند هایی موفق، سازمان های سازمان. شود می عرضه گوناگون های صورت به اطالعات آن نوآوری، رد و آید می دست

 باشد، نداشته نوآوری و خالقیت که (. سازمانی2411دهد)چائو و همکاران،  می تشکیل را آنان حرکت پیکان نوک نوآوری، و خالقیت
 زمانیکه. هستند اتفاق یک به شبیه بیشتر نوآورانه دیگر، نتایج عبارت به شود؛ می محو صحنه از زمان طول در و یابد بقا تواند نمی

 (.2412شود)ایکسو و همکاران،  می داده جایزه رفتار نوآورانه به که زمانی و کند می حمایت نوآوری از سازمانی فرهنگ
 شایستگی رسد می نظر به ولی داراست را دانشهرون کلیه به خدمات ارائه وظیفه که باشد می سازمانهایی از استان فارس شهرداری
 می انتخاب باالتر یا مسئول و مدیر سلیقه اساس بر سازمان این در حاضر مدیران اکثر و نداشته وجود شهرداری مدیران از دربعضی

 حالی در کنند می فادهاست سنتی نوع مدیریت از و گیرند نمی کار به را جدیدی روش یا سبک از و نداشته آوری نو به ای توجه و گردد
 این مدیران و نماید می شایانی کمک سازمان این روز بودن به و سازمانی اهداف پیشبرد بر نوعی به کارها انجام در خالقیت ایجاد که

 افراد از و نمایند برگزار کارکنان برای را آموزشی های دوره باید خود بالقوه کارکنان توان از استفاده و مشکالت کردن کم برای سازمان
 برطرف را است سازمان روی پیش خدماتی کارهای انجام مسیر در که مشکالتی تا استفاده کرده مختلف های زمینه در متخصص

اصلی هستیم که آیا نوآوری  سوال به پاسخگویی دنبال به تحقیق این در شد گفته باال در که به مطالبی توجه با راستا این در. نماید
اری ها آیا می تواند منجر به بهبود شرایط سازمانی گردد؟ در ادامه به بررسی ادبیات نوآروی سازمانی، ضرورت سازمانی در شهرد

 نوآروی در شهرداری ها به عنوان مهمترین سازمان اراده خدمات شهری خواهیم پرداخت. 
 

 مفهوم  و ماهیت نوآوری  
 یادگیری در گرو که جدید دانش از استفاده و انتشار اکتساب، بنابراین است، سازمان در خال هایایده آمیز موفقیت اجرای نوآوری

 منظور به و آوری اطالعات جمع که افتدمی اتفاق زمانی سازمانی ازدیدگاه است. یادگیری الزامی نوآوری فرایند در است، سازمانی

 به وتعامل وگفتگو تدریس ارتباط، از طریق را نوآ کرده خلق را جدیدی دیدگاه شوند، تحلیل و تجزیه جدید حقایق و گسترش تولید

 و دانش از استفاده و ایجاد جدید، هایایده پذیرش در سازمان گسترده هایفعالیت سازمانی کند. یادگیری منتقل سازمانی سطوح تمام
 های یادگیرندهان( سه طریق که سازم2442همکاران ) و1 است. چن رقابت ارتقای منظور به مختلف های میان بخش در انتشار

 (:1321اند )اسماعیل پور و مجیدیان،  کرده بیان بخشند،می بهبود را نوآوری
 آورند. ایجاد بازار پدید می ظرفیت نوآور، محصوالت در ازآنها بهرگیری و هاتکنولوژی جدیدترین بکارگیری با-1
 .برندمی سود بازار، جدید توسط تقاضای شده ایجاد هایرصتف از مشتری، پنهان و آشکار نیازهای بینی پیش و درک توانایی با -2
 از تنها نه آنان ضعف قوت و نقاط درک با و پرداخته رقبا دقیق کاوش به رقبا، به نسبت بزرگتر نوآوری قابلیت از برخورداری با -3

 .گیرندمی یاد نیز شکستشان از بلکه موفقیت
 هایاندازه و هادر شکل هاسازمان و شودنمی محدود شرکت یک به که است نای 21 قرن در نوآوری مهم هایویژگی از یکی

 توسعه شرکا تامین، زنجیره های محلی،گروه توانندمی پردازند. آنهامی هم با همکاری به تنیده هم در هاییشبکه بصورت مختلف

کنند )بیگلیاردی و دورمیو، ربرد تکنولوژی تشویق میکا در همکاری به را مشتریان و رقبا که باشند استراتژیک اتحادهای یا محصول
22442 .) 

 (.9002های مختلف)منبع: بیگلیاردی و دورمیو، تعاریف نوآوری از دیدگاه-۱جدول
 تعاریف نویسندگان

 .بازار یک در مزیت رقابتی کسب برای خدمات بکارگیری در هااندیشه توسعه برگیرنده در است فرآیندی (1220) 3پترسون

 ضروری جدید خدمات توسعه محصوالت یا برای که است محور دانش و فیزیکی تکنولوژیکی، هایفعالیت شامل نوآوری فرآیند (2441) 0کاردینال

 .است

                                                                                                                                                   
1 Chen 

2 Bigliardi & Dormio 
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 .باشدمی منظور اثربخشی به جدید خدمات محصوالت یا و جدید فرآیندهای سازی پیاده شامل نوآوری (2443) 1سدن

 .است جدید سازمانی و ساختارهای تولیدی فرآیندهای خدمات، محصوالت یا تکنولوژی، توسعه و کشف جستجو، ملشا نوآوری (2442) 2برگانی

  داخلی فرآیندهای بهبود هدف با کار، و کسب نتایج تسهیل برای جدید هایایده و دانش خلق نوآوری (2442) 3پلسیس

 .است جدید خدمات محصوالت یا  خلق و کار و کسب

 اد نوآوریشرایط ایج
نویسندگان مختلف شرایط و زمینه های متفاوتی را برای بروز خالقیت و نوآوری در نظر دارند. به هر حال راه های عمده ای که 

 محرک خالقیت است عبارتند از: 
میشه فضای خالق: یکی از راه های ظهور نوآوری، به وجود آوردن فضای محرک خالقیت است. بدین معنی که مدیریت باید ه-1

آماده شنیدن ایده های جدید از هر کس در سازمان باشد. در واقع، سازمان باید در جستجوی اینگونه افکار باشد و فقط منتظر ارائه 
 اندیشه جدید نماند.

 به کارگیری نظام مدیریت استعداد، ابزار مؤثری در سازمان به شمار می رود. این نظام مدیریت چهار عنصر دارد: 
 ستعدادهاکشف کردن ا

 جذب استعدادها

 اداره و مدیریت استعدادها

 حفظ استعدادها

دادن وقت الزم برای خالقیت و نوآوری: سازمان ها برای این منظور می توانند دفتر مخصوصی را به هر یک از کارکنانی که -2
 شایستگی الزم را دارند، اختصاص دهند. 

یب خالقیت، برقراری نظام دریافت پیشنهادها است؛ بدین ترتیب روشی برای ارائه برقراری نظام پیشنهاد ها: یکی از روش های ترغ-3
 پیشنهاد ها فراهم می شود.

ایجاد واحد مخصوص خالقیت و نوآوری: گاهی گروه خاصی از کارکنان برای خالقیت و نوآوری استخدام می شوند و در بعضی از -0
مند. اینگونه واحد ها وقتشان را صرف یافتن ایده های جدید برای ارائه خدمات یا سازمان ها این گروه را واحد تحقیق و توسعه می نا

ساختن محصول می کنند و گاهی تحقیق محض انجام می دهند. اینگونه تحقیقات برای پیشرفت دانش بدون تالش برای یافتن 
 (.1322کاربرد  فوری آن صورت می گیرد. ) الوانی، 

 

 مزایای نوآوری
مل مهم در بقای سازمان ها در محیط پررقابت کنونی است. بسیاری از سازمان ها در سال های اخیر تالش های بسیاری نوآوری از عوا

در حال مردن شرکت هایی که ناتوان از دگرگونی خود یا صنعتشان هستند، . انجام داده اند تا کارمندان خود را تشویق به نوآوری نمایند
. شرکت ها را از نو آرایش دهند هی هستند که می توانند مهارت ها و دارایی های این گوناییل گرخوراک دیگر شرکت های تخ بوده و

حرکت از بازار ملی به سمت بازار جهانی رقابت شدیدی را در بخش صنایع فراهم آورده است، به طوریکه بازارهای ملی که زمانی در 
نی گرفتند. صنایع جهانی در اثر جهانی شدن خرد شده یعنی تعداد بسیار انحصار یک یا چند جانبه قرار داشت، در معرض رقابت جها

زیادی از شرکت ها در یک صنعت جهانی مثل خودرو با یکدیگر رقابت می کنند. این نوع رقابت نرخ سود صنعت را کاهش داده، باعث 
از نظر هیل و جونز، چهار  .و نوآوری مهم شوندمی شود که دستیابی به حداکثر سازی بازده، کیفیت، انعطاف پذیری نسبت به مشتریان 

عامل مزیت رقابتی را می سازد که عبارتند از: کارآیی، کیفیت، پاسخگویی به مشتری و نوآوری. این چهار عامل نشانگر چهار روش 
در آن فعالیت دارد و  عمومی کاهش هزینه ها و دستیابی به متمایز سازی است که در سازمانی می تواند بدون توجه به نوع صنعتی که

  (.2442، 0)هیل و جونز یا نوع محصوالت یا خدماتی که ارائه می دهد از آن استفاده کند

                                                                                                                                                   
1 Seaden 
2 Borghini 
3 Plessis 
0 Hill & Jones 
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 (.9002)هیل و جونز، عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی -۱شکل
رآیندی تلقی شود توسط نوآوری هدایت نوآوری شاید مهمترین منبع ایجاد مزیت رقابتی باشد. در بلند مدت، رقابت می تواند به عنوان ف

می شود. اگرچه همه نوآوری ها موفقیت آمیز نیستند اما همان تعداد اندکی که به موفقیت نایل می شوند منابع عمده مزیت رقابتی 
تند. این هستند. دلیل این امر این است که نوآوری موفقیت آمیز ویژگی منحصر به فردی به سازمان می دهد که رقبا فاقد آن هس

منحصر به فرد بودن به سازمان اجازه می دهد تا خودش را از دیگر رقبا متمایز نموده و قیمت های باالتری برای محصول خود مطالبه 
نماید. این نوآوری هم چنین به سازمان اجازه می دهد تا هزینه هر واحد محصول متمایز خود را نسبت به رقبا بسیار پایین تر بیاورد 

 (.2442جونز، )هیل و 
  

 
 

 

 

 

 
 

 (9002تأثیرات مثبت نوآوری )هیل و جونز،  -9شکل 

 موانع نوآوری
 موانع نوآوری عبارتند از: 

محدود بودن طرق ارتباط با مدیر عالی: هنگامی که ارتباط مدیر عالی با بقیه اعضای سازمان فقط از طریق چند نفر معین امکان باشد، 
 به وجود می آید. « عدم قبول مخاطره» روحیه مخاطره پذیری تضعیف می شود و جوی مستعد سوء برداشت ها زیاد می شود، 

حاکمیت جو عدم تحمل اختالف سلیقه: اگر مسئوالن سازمان تحمل سلیقه های مخالف رانداشته باشند، انسجام و وحدت کارکنان از 
هر یک از کارکنان که به وضع موجود انتقاد داشته باشد، بر  بین می رود و جوی کسل کننده و یکنواخت حاکم می شود. در این شرایط

 می خورد. « خرابکار»چسب 

افراد ذی نفع در حفظ وضع موجود: اگر افراد و گروه هایی وجود داشته باشند که در حفظ وضع موجود ذی نفع باشند، امکان نوآوری 
ود را بر منافع کل سازمان ترجیح می دهند و بر دفاع از حریم خود محدود می شود. افراد و گروه های ذی نفع، منافع فردی و گروهی خ

 در برابر دخالت دیگران اصرار دارند. 

تأکید بر افق زمانی کوتاه مدت: اگر افق دید مسئوالن سازمان محدود باشد، بر هدف های کوتاه مدت تأکید خواهند داشت و از افکار و 
 (.1302واهند بود، استقبال نخواهند کرد) رضائیان، طرح های جدیدی که در بلند مدت مثمرثمر خ

 

 نوآوری سازمانی

 پاسخگویی مزیت رقابتی کارایی

 نوآوری

 کیفیت

 توانایی مطالبه قیمت های باالتر

 پایین آمدن هزینه هر واحد

 متمایز شدن سازمان نوآور از سایر رقبا

سود  نوآوری
 تربیش
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از نگاه دراکر، نوآوری در قلب کارآفرینی است. روحیة کارآفرینی سازمانی برای غلبه کردن است و اگر اقدام های نوآورانة مناسب به 
از خالقیت های سازمانی حمایت شود و این ابتکارها کارگرفته شود، از طریق بازار در حال تغییر، سود به دست می آید. هنگامی که 

مناسب سازمان باشد، از طریق نوآوری در شکل دهی محصوالت، خدمات، فرایندهای جدید و بازاریابی های جدید یا ترکیبی از آنها، 
تعریف این واژه به توافق مزیت رقابتی به دست می آید. نوآوری سازمانی ادبیات متفاوت و پراکنده ای دارد و هنوز محققان برای 

ها به ویژگی های ساختاری سازمان نوآورانه پرداخته اند و اثر آن را )نوآوری ساختار ( بر نوآوری های فنی و اند. برخی از پژوهشنرسیده
همة محصول بررسی کرده اند. نوآوری سازمانی برای حفظ رشد اقتصادی ضروری است. در این نوع از نوآوری می توان مشارکت 

بخش های سازمان را در توسعة محصوالت و خدمات جدید مشاهده کرد که به نوآوری در محصول، نوآوری در خدمت و نوآوری در 
بازاریابی می انجامد. به طور معمول نو آوری موتور اقتصاد مدرن است و ایده ها و دانش را به محصوالت و خدمات تبدیل می کند و 

 یرد:سه مرحلة اصلی را دربرمی گ
 . تولید ایدة جدید؛1 
 . انتخاب ایدة خوب از بین ایده ها 2 
 (. 0:1320. اجرای ایده ها )نیک رفتار و همکاران، 3 

 

 فرآیند نوآوری
 عامل تداوم دارد. نوآوری آن سازی تجاری و محصول به دستیابی تا ایده یک تولید از که است پیچیده و سیستمی فرآیندی ، نوآوری

 ، جدید عملیاتی های روش خدمات و ، محصول به آن تبدیل و خال ی ایده اخذ فرآیند عنوان به که است ارزش خلق در مهمی
 یا و دانش ایده، تبدیل ، مختلف طر به دانش الزم کسب نو، ایده طرح شامل ی فرآیند باید را نوآوری ترتیب این شود. به می تعریف

(. 1302دانست )امینی و انعامی علمداری،  مشتری از سوی آن پذیرش و بازار به آن ارائه و جدید خدمت محصول یا به تکنولوژی
 دهند. لیندهولم توسعه را جدید هایایده مناسب، هزینه و سرعت با که بتوانند ترند موفق هاییشرکت و هاسازمان از دسته آن امروزه،

 دانند: ، فرآیند نوآوری را شامل پنج حلقه می1هولگرین و
 روند. کار به ...و محصول جدید توزیع هایروش ها،هزینه کاهش جدید، محصول تولید در توانندمی که هایییده: ایدها خلق-1
 سازد. می خارج دور از را های نامناسبایده و انتخاب را بهتر هایایده که است ایده خلق از بعد آزمایش اولین مرحله ارزیابی: این -2
 گیرند. می قرار آزمایش ضعفشان، مورد و قوت نقاط بررسی برای واقعی هایموقعیت در مفاهیم و هاایده لهمرح این الگوسازی: در -3
 گیرد. می قرار آزمون سازمان مورد استراتژی با هماهنگی و تطبیق لحاظ از نوآوری تجاری برنامه گام این تجاری: در ریزی برنامه -0
 است.  بازار در محصول فروش و ایده نمودن کاربردی و عملیاتی مرحله اجرا: آخرین و اقدام -2
اقتصادی برجای -تاثیری اجتماعی و بماند بازار یابد، در راه بازار به باید شود، محسوب آوری نو که این برای ای شئ هر اساس این بر

 بازاریابی، های مالی،حوزه کلیه به واندتمی معنا این باشد، بلکه خدمت یا فرآیند محصول، نوع از صرفا شئ که نیست بگذارد. الزامی

 نقل، و حمل بهداشتی، آموزشی، هایسازمان بلکه شود،نمی صنعت به تنها محدود هانوآوری عالوه یابد. به تسری نیز غیره و توزیع

 (. 1322توانند نوآوری داشته باشند )نیواسان و نارایانا، می نیز غیره و ارتباطات
 

 استراتژی های نوآوری
 د و سازمان ها می توانند از طرق مختلف صاحب ایده های نو و محصوالت یا خدمات جدیدی شوند. از قبیل: افرا

) نوآوری هایی  : افراد و سازمان هایی از این روش استفاده می کنند که عالقمندند از طریق نوآوری های انقالبی2استراتژی تهاجمی-
تحول و دگرگونی اساسی ایجاد می کنند( و ارائه کاالهای جدید قبل از رقبا که عمدتاً  که در بازار یا صنعت به شیوه ای بخصوص

 حاصل تالش واحدهای تحقیق و توسعه بزرگ و مجهز است، در بازار رقابت کنند.

                                                                                                                                                   
1 Lindholm & Holgreen 
2 Attack Strategy 



 نقش نوآوری کارکنان در بهبود شرایط سازمانی)مورد مطالعه شهرداری استان فارس( زهرا حیدرپناه:

 

 

شروی بازار، : فرد یا سازمانی که قصد دارند با استراتژی دفاعی نوآوری کند، منتظر می ماند تا سازمان های پی1استراتژی دفاعی-
 کاالهای جدید خود را معرفی کنند و آن ها پس از رفع اشکاالت، اشتباهات و نواقص آن ها، کاالهای خود را به بازار معرفی نمایند.

 : بر اساس این استراتژی، سازمان ها محصوالت جدیدی نمی سازند، مگر بر حسب سفارش مشتری. 2استراتژی وابسته-

د و سازمان هایی که این استراتژی را دنبال می کنند، بطور کامل، نوآوری های دیگران را تقلید می کنند و با : افرا3استراتژی تقلیدی-
 قیمت ارزان تری عرضه می کنند. 

: این استراتژی مطلوب افراد و سازمان هایی است که بسیار وابسته به سنت ها هستند و عالقه ای به تغییر و تحول 0استراتژی سنتی-
 ؛ مگر جهت کاهش هزینه ها.ندارند

: طرفداران استراتژی فرصت گرایانه دائم در جستجوی نیازهای بازار خاصی هستند که با حل آنها بتوانند 2استراتژی فرصت گرایانه-
 فرصتی را خلق نمایند.

دو نوع از استراتژی های فوق  افراد و سازمان ها بایستی به این نکته توجه داشته باشند که سازمان های پیشرو تنها بر اساس یک یا
حرکت نمی کنند؛ چون می دانند تعمد بر یک استراتژی خاص باعث می شود نتوانند ارزش نوآوری های پیشنهاد شده را به سرعت و 

 (. 1302به درستی درک کنند و بدین ترتیب بسیاری از فرصت ها را از دست خواهند داد ) صمدآقایی، 
 

 شاخص های سنجش نوآوری
میالدی در پاسخ به جهانی سازی وتغییرات اقتصاد دانش محور و جهت دستیابی به هدف خود )ارتقای  2444ادیه اروپا در سال اتح

های سنجش نوآوری را در سطح ملی در چهار نوآوری بین کشورهای عضو وتبدیل شدن به پویاترین اقتصاد دانش محور دنیا( شاخص
 گروه اعالم نمود:
 زان وکیفیت منابع انسانی تعیین کننده های اصلی خلق و انتشار دانش جدید در کل اقتصاد به شمار می آیند.منابع انسانی: می

 گیری می کنند. خلق دانش جدید: شاخص های مرتبط با خلق دانش، ظرفیت و وضعیت اختراعی کشورها را اندازه

می از قبیل اقتباس تجهیزات جدید برای سیستم های خدماتی و انتقال و کاربرد دانش جدید: این حوزه فعالیت های نوآورانه غیررس
تولیدی شرکت، اقتباس نوآوری هایی که به وسیله سایرشرکت ها و یا سازمان ها توسعه یافته اند و اقتباس دانش جدید برای نیازهای 

 خاص شرکت را پوشش می دهد.

برمی گیرد: عرضه سرمایه خطر پذیر تکنولوژی پیشرفته، فروش های  امور مالی و ستاده های نوآوری: این طبقه شاخص های زیر را در
 (.0:1302نوآوری و... )طباطباییان و پاکزاد، 

 

 نوآوری و مزیت رقابتی
 مزیت و کار و برتر کسب عملکرد آوردن بدست برای آنها تمایل نوآوری سمت به گرایش برای هاشرکت مهم و عمده دالیل از یکی

 مزیت کسب برای خدمات یا بکارگیری محصوالت در هااندیشه توسعه برگیرنده در که است فرآیندی واقع، ت. دراس بازار در رقابتی

 را هایینوآوری راستا این در و کنند می کسب اساس اهمیتشان بر را بازار سهم و رقابتی مزیت هااست. شرکت بازار یک در رقابتی

-استراتژی که باشند مطمئن باید هااست. سازمان بازار در سهم و افزایش شهرت آوردن بدست برای اساسی فاکتور که کنندمی ارائه

بیان  نوآوری و پایدار رقابتی مزیت بین ( در زمینه ارتباط1202است. پورتر ) کافی نوآور اندازه به ماندن، باقی رقابتی برای هایشان
 باشد. مدلمی بگذارد مهم اثر صنعتی ساختار و رقابتی مزیت روی بر راگ بلکه نیست، مهم تنهایی به تکنولوژیکی تغییرات که کندمی

 امروزی کار و کسب محیط پورتر در گانه سه های استراتژی کردن عملی برای را نوآوری به نیاز وی، عمومی رقابتی های استراتژی
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  1041اردیبهشت  –فروردین ، 1ه ، شمار3های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 

 در رقابتی هایاستراتژی از یکی عنوان به را این، نوآوری بر عالوه و کندمی بیان شتابان و دائمی تحول و تغییر فزاینده، پیچیدگی با

به نقل از سلطانی 1کمیس  گیرد. اسکات می نظر در رقابتی، مزیت جهت کسب هاهزینه رهبری و تمرکز تمایز، از گیری بهره کنار
 هایشرکت حقیقت کند. در حفظ و ایجاد را خود رقابتی موقعیت بتواند تا است شرکت کند که نوآوری ضرورتی برای( بیان می1302)

( نیز در مدل پیشنهادی خود پنج 2414)2میالن  گیرند. مکمی نظر در خود هایاستراتژی مرکزی عنوان هسته به را نوآوری موفق
 و کندمی را معرفی نوآوری و انگیزش ظرفیت اطاعت، و پیروی توانایی یادگیری، قابلیت ها،شایستگی و هامهارت شامل رقابتی نیروی

 (. 1320گیرد )صحرائی،  می نظر در اصلی، هسته عنوان به را سازمانی نوآوری
 

 انواع نوآوری
 نوآوری در منابع و مواد خام -1
 نوآوری در محصول - 2
 نوآوری در روشها و فرآیندها - 3
 نوآوری در تشکیالت و سازمانهای اجرایی - 0
 نوآوری در بازارها - 2

(. انواع نوآوری از لحاظ تداوم و استمرار به 0:1300القوه یک بنگاه در انجام فعالیتهای نوآورانه است )بخشی، توانمندی نوآوری توان ب
 شرح زیر است:

 نوآوری های مستمر: که تغییرات مختصری در رفتار یا محصول را در بر می گیرد.
 غییرات مختصری در محصول را در بر می گیرد.نوآوری های مستمر پویا: که تغییر اساسی در رفتار مصرف کننده همراه با ت

 (.5:1302نوآوری های غیر مستمر: که تغییر اساسی در رفتار مصرف کننده و محصول را به همراه دارد )عبدالکریمی، 
 

 انواع نوآوری سازمانی
 و خصوصی دولتی بخش تمایز یبرا نوآوری نوع سه ها،بندی طبقه این ترین رایج دارد؛ وجود نوآوری برای مختلفی هایبندیطبقه

 نوع دو شده، مطالعات انجام وکار. در کسب یا راهبرد مفاهیم در نوآوری و خدمت یا محصول در نوآوری فرآیند، در است: نوآوری

 ا،همأموریت به سیاست یا حوزه راهبرد در داد. نوآوری وجود سازمانی درون تعامالت و دولتی خدمات ارائه زمینه در نوآوری دیگر

-می خدمات یا محصوالت طرح یا شکل در به تغییراتی منجر نیز خدمت یا محصول در دارد. نوآوری اشاره جدید راهبردهای اهداف،

-می مشتریان با تعامل یا محصوالت تولید نحوه خدمات، برای ارائه جایگزین هایروش به محصول یا خدمت ارائه در شود. نوآوری

 هایشکل ها،سیاست بیانگر و است کیفیت مستمر بهبود نتیجه در سازمان، مهم اقدام یک عنوان هب فرآیند در پردازد. نوآوری

 یا جدید هایروش سازمانی، درون تعامالت در است. نوآوری الزم نوآوری از پشتیبانی که برای است داخلی جدید هایرویه و سازمانی

 به را هانوآوری ای،است. عده سازمان اداره یا حاکمیت نحوه در تغییر یا دانشی، ایهپایگاه تولید، عوامل با سایر تعامل در یافته بهبود

 اند: داده قرار هم مقابل در دوتایی صورت
 از جهان، برای جدید چیزی هستند. به عبارت دیگر، نوآوری بنیادی، ساز تحول و پیشگام بدیع، بنیادی، هایبنیادی: نوآوری-1

 به که هاییکند. طرحمی مواجه متعددی هایبا چالش را هاسازمان مزیت، وجود با بنیادی است. نوآوری دموجو های شرو یا فناوری

 کنند.  تولید لمسی قابل نتایج تا کشدمی طول زیادی هایمعموالً سال و اند گران و پرخطر اند،یافته اختصاص بنیادی نوآوری
 دیگر، عبارت آیند. بهوجود می به موجود فرایندهای و محصوالت خدمات، در توسعه و تغییر ایجاد با فزاینده هایفزاینده: نوآوری-2

 و جدید را آن و دارد، وجود اکنون هم که بخشدمی بهبود را یا چیزی کندمی استفاده موجود هایفناوری یا اشکال از افزایشی نوآوری
کند )ایران نژاد پاریزی و می بازآرایی دیگر، اهداف جهت در کارگیری به برای موجود را فناوری یا شکل یک یا سازد،می یافته بهبود

 (. 1302چرخچی، 
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 نقش نوآوری کارکنان در بهبود شرایط سازمانی)مورد مطالعه شهرداری استان فارس( زهرا حیدرپناه:

 

 

 در دسته بندی دیگری داریم:
 شود. می ایجاد نهایی خدمات یا محصول خود در که هستند تغییراتی بیانگر محصول هاینوآوری نوآوری محصول: -1
شود )حسینی خواه، می ایجاد خدمات یا محصول تولید شیوه در که هستند تیتغییرا بیانگر فرایند هاینوآوری فرآیند: نوآوری-2

1302 .) 
 

 انواع نوآوری از دیدگاه سازمان و به صورت کاربردی
 بازارهای جدید می شود. خلق منجر به بنیادی نوآوری این بنیادی: نوآوری

آید، شرکت ها تالش می کنندکه کاربرد این محصول  نوآوری های توسعه عملکرد )محصول(: وقتی نوآوری در محصولی به وجود می
 جدید را افزایش دهند.

نوآوری تجدید ساخت تکنولوژی: تجدید ساخت تکنولوژی مستلزم وارد کردن مواد یا تجهیزاتی از دیگر حوزه های صنعت برای تولید 
 هر محصول جدید می باشد.

رچسب کاال، ایجاد تمایل به خرید یک محصول خاص را در بر می گیرد. نوآوری نام گذاری و در تبلیغ برچسب کاال: نوآوری در ب
 درصد از فروش محصول به تبلیغ آن بر می گردد. 20تحقیقات نشان می دهد که حدود 

نوآوری در فرایند: نوآوری در فرایند تولید باعث می شود که شرکت، مزیت هایی بر رقبا به دست آورد که عبارتند از: افزایش سرعت 
 رآیند تولید و افزایش قابلیت انعطاف تولید از یک محصول به محصول دیگر.ف

نوآوری در طراحی: یکی از مسائل مهم در طراحی، قابلیت انعطاف است به این معنی که کاال با توجه به شرایط بازار و تغییر عالئق 
 (.12:1300مصرف کنندگان، قابلیت تعدیل داشته باشد )هادیزاده و رحیمی، 

 

 وآوری در سازمان های خدماتی و شهرداری استان فارسن
امرزوه با پیچیدگی رقابت، نوآوری به عنوان یکی از مزیت های اصلی برای حیات سازمان محسوب می شود. ایده های نو و بدیع 

آوری سازمانی تحت (. ظرفیت های نو1300همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شود و آن را از نیستی نجات دهد)دهقان نجم، 
تاثیر توانمندی سازمان ها در انتقال دانش و مهارت های مبتنی بر فناوری و کسب تجربیات برتر می باشد و دانش اساس نوآوری به 

(. بنابراین نوآوری در خدمات یکی از مسائل مهم در رقابت محسوب می شود.  سازمان شهرداری استان 2442شمار می آید)گیانژن، 
زمده سازمان های خدماتی می باشد که از پیشروترین و موفق ترین شهرداری های کشور می شود که این امر زمینه های فارس از 

مختلف شهری، سازمانی، اجرایی، مدیریتی را شامل می شود. در قرن بیست و یکم باور رایج این است که کلیدی ترین عامل در دهه 
و فناوری های  مبتنی بر آن در توسعه همه جانبه می باشد. از سوی دیگر در سازمان های  های آینده اتکای به دانش، نیروهای فکری

دولتی و بعضا خدماتی گسترش بوروکراسی اداری فقدان نوآوری در ارائه ی خدمات نه تنها مانع کارایی و پاسخگویی سریع می شود که 
روکراسی و سرکوب ایده های خالقانه و نوآورانه، وظایف تکراری، قوانین این امر نارضایتی مشتریان هدف را در بردارد و با مشاهده ی ب

متوقف کننده، خروج نیروهای تحصیل کرده و حرفه ای از سازمان ها محقق خواهد شد و عمال بخشی از دانشی که طی سال های 
 سازمان برای آن سرمایه گذاری کرده است از سیستم خارج می شود.

 

 بحث و نتیجه گیری
بخواهیم نوآوری را که امری است مقتضی در دنیای امروز نهادینه کنیم، باید عوامل آن در سازمان فراهم شود و تحت فرایند اگر 

رسیدن به چنین سازمانی نیاز به فرایند تحول اساسی دارد لذا مدار نوینی که سازمان مورد نظر باید در آن قرار د. مناسب دائما توسعه یاب
کنند و های یادگیرنده، عامل نوآوری را درون خود تقویت میهای یاد گیرنده در آن قرار دارند. سازمانه سازمانگیرد، مداری است ک
های یاد های یادگیرنده نباشند و تا زمانی که تبدیل به سازمانهای موجود ممکن است سازمانیابد ولی سازماننوآوری نیز تداوم می

 .افتدگیرند و نوآوری در فرایندها اتفاق نمیمیگیرنده نشوند این فرایندها شکل ن

ای بودن آنها، های یاد گیرنده صورت گیرد و سلسله مراتبی بودن و وظیفههای موجود به سازمانبرای اینکه این انتقال از سازمان
حتیاج به نوآوری در فرایند تحول های یادگیرنده اطور کلی پارادایم سنتی آنها دگرگون شود، سازماننگرش آنها به کار و انسان و به
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، رونق و اشاعه بدهند ای است که مدیران به آن احتیاج دارند تا نوآوری را جهت دار کردهترین نوآوریسازمانی دارند و این امر، اساسی
رقابت ایت می توان گفت در نه .پذیر خواهد کردو سینرژی بین آنها ایجاد کنند. اینگونه نوآوری در نهایت پیشرفت سازمانی را امکان

رسند. در و خدمات نو از راه میارائه چالشگر با  سایر سازمان های هایبسیار شدید است و از سوی دیگر  در شهرداری ها سازمانی
تواند یک خدمات کامال نوآوری میو  چنین فضایی نوآوری سازمانی یک پیشنهاد خوب سازمانی نیست بلکه الزمه بقای سازمان است

 .. بنابراین باید به صورت یک پیوستار به این مقوله نگریسته شودشهری های ارائه خدماتد باشد یا صرفاً تغییراتی در روشجدی
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