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  چكيده

های نوآور و  های سازمانهای موجود در ويژگيها عموماً تفاوتتحقیق و پژوهش در حوزه نوآوری در سازمان

ه مي شود نشان داد مقاله غیرنوآور را مورد بررسي قرار داده كه غالبًا نتايج متناقضي را ايجاد نموده است. در اين

كننده باً خلقهايي كه غالهای میان سازمانها، با بررسي و آزمون تئوری و تفاوتكه ممکن است اين تناقض

های خلقنسازما يعنينوآوری بوده و آنهايي كه پذيرنده نوآوری هستند، حل شود. در اين مقاله به گونه اول، 

ز اكنندگان  تفادهتر اسكننده نوآوری به عنوان تولیدكنندگان يا تأمین كنندگان نوآوری و به گونه دوم كه بیش

شود. مبتني بر يمهای پذيرنده نوآوری گفته های دسته اول هستند، سازمانهای ايجادشده توسط سازماننوآوری

أثیر زيادی بر های متمايزی هستند كه شرايط سازماني تاين نکته كه فرآيندهای خلق و پذيرش نوآوری پديده

كننده ی خلقهامانورد بررسي قرار مي گیرد كه چگونه تمايز میان سازآنها دارد، در مقاله حاضر، اين موضوع م

د روابط بین های متناقض چندين پژوهش هماننكردن يافتههای پذيرنده نوآوری، به روشننوآوری و سازمان

 كمک مي كند.  بنیادینقش نوآوری  و نوآوری و اندازه سازمان

 

 تدريجي، واحد نوآور، خلق نوآوری، پذيرش نوآورینوآوری بنیادی، نوآوری  :كليدی واژگان

 

 

mailto:ahabibirad@yahoo.com


 

 مقدمه .1

و امروزه به دلیل گستره وسیع محصوالت و خدمات،  رودها به شمار مينوآوری به عنوان عاملي حیاتي در موفقیت سازمان

 Milutinovic et) های جديدی هستند تا مزيت رقابتي خود را حفظ كرده يا مزيت جديدی ايجاد كنندبه دنبال راهها شركت

al., 2017)  .ها باشد. از تواند منبع مزيت رقابتي پايدار برای بنگاهد اقتصادی است كه مينوآوری مفهومي متمركز بر رش

های موجود است. های جديد يا استفاده از فرصتديدگاه مديران هدف اصلي نوآوری، تغییر در سازمان به منظور ايجاد فرصت

ع برای های تکنولوژيکي جديد، كمبود منابكنند، به دلیل پیشرفترايط فعلي رقابت جهاني فعالیت ميش باهايي كه سازمان

ای جز نوآوربودن ندارند. بنابراين پرورش و تقويت نوآوری چالش بودن و حتي بقا مجبور به نوآوری بوده و چارهرشد، اثربخش

 های ارزشمندی در آن داشته باشد. تواند مشاركتای است كه تحقیقات دانشگاهي مياساسي مديران بوده و حوزه

 كننده، فرايندها و دستاوردهای نوآوری را مورد بررسي قرار داده استقات پیشین نسبت به نوآوری سازماني، عوامل تعیینتحقی

(Nystrom, 2002; Subtil de Oliveira et al., 2018) ي گسترده و فراگیر مبني بر . با اين وجود، به استثنای طرز تلق

های با ساختار مکانیکي، بررسي تحقیقات انجام شده بر و غیرنوآوربودن سازمان ر ارگانیکهای با ساختابودن سازماننوآور

سال مطالعه بر نوآوری در  40رغم بیش از دهد. در نتیجه، علينوآوری در سازمان، نتايج مشابهي را در اين زمینه نشان نمي

عملکرد مديريت را در اين زمینه هدايت كند، های موافق و سازگاری را كه قادر باشد ها، تحقیقات دانشگاهي تئوریسازمان

 . (Tidd, 2001)ارائه نکرده است 

وآوری در های اقتضايي انواع نوآوری را توسعه داده اند. آنها بین نبا توجه به مسأله نتايج ناسازگار، محققان حوزه نوآوری تئوری

 Liao et al., 2010; Wang) تدريجي تمايز قائل شده اندهای بنیادی و های فني و اداری و نوآوریمحصول و فرآيند، نوآوری

and Xu, 2018 .) 

اين مقاله بر تأثیر و نقش نوع سازمان بر انواع مختلف نوآوری و درك هرچه بهتر رفتار نوآوری در سازمان تاكید دارد. از آنجايي 

كننده يا پذيرنده را مستقل از نوع سازمان كه خلقتوان نوآوری كند، نميكه سازمان زمینه اولیه را برای نوآوری را فراهم مي

نوآور )خانه الف و د ايز صرف میان سازمان نوآور و غیرآن است، مورد مطالعه و بررسي قرار داد. با اين وجود، مقاله حاضر از تم

است، ضرورت دارد های نوآوری سازماني كه در حال آزمون و توسعه دهد كه در تئوری( دست برداشته و پیشنهاد مي1شکل 

يندهای شود، فرآطور كه در ادامه تشريح ميكننده و پذيرنده نوآوری قائل شد. همانهای خلقتری میان سازمانقیقكه تمايز د

های خلق كننده آنها است. سازمانهای متمايزی هستند كه شرايط مختلف سازماني تسهیلخلق و پذيرش نوآوری پديده

ود متکي هستند در حالي كه های دانش فني و بازار خری سازی نوآوری، به شدت به ظرفیتعه و تجاكننده نوآوری، برای توس

یه دارند. به های مديريتي و سازماني خود تکازگاری با نوآوری بیشتر به ظرفیتهای پذيرنده نوآوری برای انتخاب و سسازمان

های پذيرنده نوآوری های نوآورانه و سازماند محصوالت و خروجيكننده نوآوری به توانايي ايجاهای خلقعبارت ديگر، سازمان

ری در اين دو گونه سازمان به كه نوآو. از آنجايي(Wang and Xu, 2018) های نوآورانه نیاز دارندبه توانايي جذب ورودی

های مشابه قادر به تشريح چگونگي نوآوری هر يک از آنها ، محققان بر اين باورند كه تئوریدهدهای مختلف رخ ميروش

 نیستند. 

 

 مباني نظری و پيشينه .2

( كه هدف اصلي 1( و غیرنوآور )خانه د شکل 1های نوآور )خانه الف شکل های میان سازمانبنابراين، فهم صحیح تفاوت

های موفق در خلق است: اول مطالعاتي كه سازمان باشد، در ابتدا نیازمند دو دسته بررسيتحقیقات نوآوری در سازمان نیز مي

دهد؛ و دوم ( مورد بررسي قرار مي1های ناموفق درايجاد نوآوری )خانه ج شکل ( را در مقابل سازمان1نوآوری )خانه ب شکل 

ب و ج )خانه  های ناموفق در اين كار( را در مقابل سازمان1انه ج شکل های موفق در پذيرش نوآوری )خمطالعاتي كه سازمان

هايي كه هم در خلق نايي را برای بررسي بیشتر سازماندهد. اين دو مطالعه و بررسي بايستي مب( مورد بررسي قرار مي1شکل 

 ( موفق عمل كرده اند، شکل دهد. 1و هم در پذيرش نوآوری )خانه الف شکل 
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 (: دسته بندی سازمان ها بر حسب خلق يا پذيرش نوآوری1شكل)

 
 

 خلق و پذيرش نوآوری

 تعريف

متفاوتي تعريف شده است. اين مقاله بر نوآوری سازماني های د مطالعه قرار گرفته و از ديدگاههای مختلفي مورنوآوری در رشته

رفتارهای نو در سازمان تعريف  ها وبه عنوان توسعه و بکارگیری ايده نظران عموماً نوآوری راتمركز دارد. در اين حوزه، صاحب

 Tobiassen and)هدف نوآوری ارائه ارزش بیشتر و باالتر به مشتری از طريق محصوالت و خدمات جديد است كنند. مي

Pettersen, 2017 .)های فني يا يک بازار، روش تولید جديد به عنوان نوآوری تواند يک محصول، خدمت ياايده جديد مي

ساختار سازماني يا سیستم اداری جديد به عنوان نوآوری اداری يا سازماني باشد. در اين مقاله ابتدا بر نوآوری فني تمركز شده 

 است. 

واند يک محصول يا خدمت جديد، يک تکنولوژی يا فرايند تولید جديد، يک ساختار يا سیستم اداری جديد يا يک تنوآوری مي

های مختلفي از نوآوری ارائه شده اما بندیان باشد. اگرچه برای سازمان دستهطرح و برنامه جديد مربوط به كاركنان سازم

ها بصورت سازماني و فني، محصول و فرايند، و بنیادی و تدريجي بیشتر از سايرين مورد توجه قرار گرفته بندی نوآوریدسته

. راهنمای اسلو نیز كه به انواع نوآوری اشاره مي كند، نوآوری در محصول و نوآوری در فرايند را از (Liao et al., 2010)است 

 .(Xu et al., 2012) ه برخي مطالعات به نوآوری در طراحي نیز اشاره دارد، اگرچ(Lai et al., 2012)مهمترين آنها مي داند 

. نوآوری استواژه ای نسبي است كه ويژگي مشترك كلیه تعاريف ارائه شده از نوآوری « تازگي و جديد بودن»در هر صورت 

های موجود در يک جامعه مانازماني، كل سازمان، بیشتر سازتواند از نظر يک فرد، بیشتر افراد شاغل در يک واحد سمي

تواند به عنوان وجه قرار گیرد. درجه جديدبودن ميسازماني و صنعت يا مردم كل جهان به عنوان يک چیز نو و جديد مورد ت

شاخص تشخیص خلق يا پذيرش نوآوری مورد استفاده قرار گیرد. نتیجه خلق نوآوری دستاوردی همچون يک محصول، خدمت 

. سازمان دومي اين نوآوری را با اكتساب يا تقلید از استدست كم برای يک گروه سازماني جديد  يا تکنولوژی است كه

پذيرد. پذيرش اساساً بدين معنا است كه نوآوری در جای ديگر و نه در سازمان پذيرنده سازماني كه آن را ايجاد كرده است، مي

جه پذيرش نوآوری، همانندسازی از يک محصول، خدمت . نتی(Angle and Van de Ven, 2000)نوآوری ايجاد شده است 

يا تکنولوژی است كه برای سازمان پذيرنده جديد خواهد بود. نکته موردتوجه اين مقاله آن است كه، تحقیقات موجود در زمینه 

-ری شناخته مينوآوری سازماني غالبًا میان فرايندهای خلق و پذيرش تمايزی قائل نشده و هر دو به عنوان فرايندهای نوآو

شوند. چنین رويکردی با تعاريفي از نوآوری سازماني كه كاربرد وسیعي دارند و شامل هر دو مفهوم خلق و پذيرش اند، نیز 

 كم يادز
 خلق كننده نوآوری

 پذيرنده نوآوری

 كم



 

 .(Rogers, 1995) سازگار است

 يود با روشموج صتهدف از خلق نوآوری، كمک به اثربخشي و رقابت پذيری سازمان با ايجاد فرصتي جديد يا استفاده از فر

كه برای  هايي رایند كه محصوالت، خدمات و تکنولوژهايي هستری )نوآور( سازمانكننده نوآوهای خلقجديد است. سازمان

 كنند.بازار تازگي دارد، معرفي مي

ای است كه بتواند خود را با شرايط هدف از پذيرش نوآوری، كمک به اثربخشي و رقابت پذيری سازمان با تغییرات و به گونه

و پذيرش نوآوری  است« شروع يک ابتکار بعالوه اجرای آن»ديد محیط خارجي سازگار نمايد. از اين منظر، نوآوری عبارت از ج

 هايي است كه برای سازمان پذيرنده نوآوری تازگي دارد. سازی محصوالت، خدمات يا تکنولوژینیازمند همانند
 

 فرآيند

يا  اين صورت كه دربرگیرنده كل فرايند از شروع تحقیق بر يک مسأله بالقوه فرايند نوآوری معموال با ديدگاهي مبسوط به

شود. اين ديدگاه يکپارچه از فرايند اجرا و نتايج مي باشد، تعريف مي سازی، انتشار، پذيرش،شناخته شده، تا توسعه، تجاری

سطح سازمان بوده و نوآوری توسط يک كه تحلیل در نوآوری زماني كه سطح تحلیل نوآوری باشد بسیار مفید است. زماني

 سازمان ارائه شده و توسط سازمان ديگر مورد استفاده قرار گیرد، تمايز میان خلق و پذيرش نوآوری ضرورت دارد. 

ش نوآوری توضیح داده شده مراحل فرايند نوآوری را كه توسط برخي از مطالعات انجام شده در دو زمینه خلق و پذير 1جدول 

نشان داده شده است، بسیاری از محققان فرايند نوآوری را با واژه های عام  1طور كه در جدول دی نموده است. همانبنرا طبقه

 .(Angle and Van de Ven, 2000) دانندبیان كرده و مراحل آن را مشتمل بر هر دو مفهوم خلق و پذيرش نوآوری مي

 ( است.2000ل و وَن دی وِن )گر و مطالعه آنجهای پژوهشتركیبي از بررسي 1جدول 

 
 (: فرايند نوآوری در مطالعات مختلف1جدول )

 پذيرش خلق مطالعه رديف

  (1970هاگ و آيکِن ) 1
سنجش و ارزيابي، شروع، اجرا و پیاده 

 سازی، عادی سازی

  (1973زالتمن و ديگران ) 

شناخت و اطالع، صورت بندی نگرش ها، 

اجرای تصمیم )پذيرش(، اجرای اولیه، 

 مستمر و پايدار

 (1988كانتر ) 2
خلق ايده، ائتالف سازی، تحقق )واقعیت 

 بخشیدن به( ايده
 انتقال يا انتشار

 (1996كلین و سورا ) 3
تحقیق، توسعه، آزمون، ساخت، بسته بندی، 

 توزيع

شناخت و اطالع، انتخاب، پذيرش، اجرا، 

 عادی سازی

 (1988رابرتز ) 4
پردازی، حل مسأله، شناخت فرصت، ايده 

 حل مقدماتي، توسعه تجاری
 استفاده از تکنولوژی و/يا انتشار

 (1995راجرز ) 5
نیازها/مسائل، تحقیق )بنیادی و كاربردی(، 

 توسعه، تجاری سازی

 انتشار و پذيرش

 

تنظیم دستورجلسه، انطباق، باز 

تعريف/ساختاردهي مجدد، شفاف سازی، 

 عادی سازی

 (1973) راث ول و رابرتسون 6
خلق ايده، تعريف پروژه، حل مسأله، طراحي 

 و توسعه، تولید، بازاريابي
 

 پذيرش، اجرا، عادی سازی تحقیق، توسعه، گسترش (1990تورناتزكي و فلِیشر ) 7

 اجرا/خاتمه اختراع، توسعه (2000آنجل و وَن دی وِن ) 8

9 

 (2012پولن و همکاران، )

و ، سیسوديا (2013آدز و همکاران، )

 (2013همکاران )

  بندی، اجراخلق ايده، انتخاب، اولويت



 
 

(، بورچارث و 2014چاوز )گارسیا و 

 (2014همکاران )

 (2018اُلیويرا و همکاران )سابتیل دی 

 (2018) توبیاسن و پترسن 10
ايده، توسعه مفهوم، توسعه محصول، آرمون 

 سازیمحصول، تجاری
 

 

ه قبال ركیبي را كع يا تخلق، فرايند خالّقي است كه در آن ايده های فعلي و جديد به يک روش تازه با هم تركیب شده و اخترا

ايند حل . از طرف ديگر، پذيرش، عمومًا يک فر(Damanpour and Wischnevsky, 2000)ناشناخته بوده ايجاد مي كند 

 شود. يزگار ماخته شده در يک سازمان سازهای شناسايي شده و مسائل شنمسأله است كه در آن ايده های موجود با نیا
 

 كننده نوآوری و پذيرنده نوآوریهای خلقسازمان

در  ستگي دارد.بهستند،  هايي كه درگیر اين فرايندهاهای میان دو فرايند خلق و پذيرش نوآوری به تمايز میان سازمانتفاوت

 است. ه و صادقمباحث آتي تاحدودی در واحدهای مستقل داخلي آنها نیز كاربرد داشتهای بزرگ، مورد برخي از سازمان

د در ، تأكید داركندز ميهای موجود متمايرا از محصوالت، خدمات و تکنولوژیفرايند خلق بر تمايز نوآوری يعني آنچه كه آن  

اس نوآوری هم و حسمضوع مركز است. بنابراين، موسازی و هماهنگي نوآوری در سازمان متبر يکپارچه كه فرايند پذيرشحالي

ش طريق پذير آنها از گیرد با سازمان هايي كه نوآوری درهايي كه اصوالً نوآوری از طريق فرايند خلق صورت ميدر سازمان

د و قي كارامريوری به طكننده نوآوری، موضوع مهم نوآوری عبارت از مديريت پروژه نوآهای خلقاست، تفاوت دارد. در سازمان

وم بر اين مفه های پذيرنده نوآوریكه در سازمانبهنگام، جهت خلق يک محصول، خدمت يا تکنولوژی جديد است؛ درحالي

لت دارد. نظر دالمديريت جذب و همانندسازی نوآوری بطور گسترده و وسیعي در سازمان جهت ايجاد تغییرات سازماني مورد

 (. 2)جدول

 

 سازمان پذيرنده نوآوری كننده نوآوری سازمان خلق ويژگي رديف

 تعريف نوآوری 1
يک محصول، خدمت يا تکنولوژی كه 

 توسط سازمان برای بازار خلق شده است. 

يک محصول، خدمت يا تکنولوژی كه توسط سازمان همانندسازی 

اده درار قشده و افراد سازمان برای اولین بار آن را مورد استفاده 

 اند.

 نوآوریمراحل فرايند  2
شناسايي و تشخیص فرصت، تحقیق و 
 توسعه، تست و آزمون، تولید، بازاريابي و

 توزيع

شناسايي و تشخیص نیاز، تحقیق/ اطالع، سنجش و ارزيابي، 
 انتخاب، سازگاری و تطبیق، اجرا و عادی سازی

3 
 موضوع مهم و كلیدی

 نوآوری
مديريت پروژه نوآوری به منظور خلق يک 

 کنولوژی جديدمحصول، خدمت يا ت

 محصوالت، خدمات يا تکنولوژی -مديريت همانندسازی نوآوری 
هايي كه برای سازمان جديد بوده اما در سازمان های ديگر 

 به منظور دستیابي به يک تغییر سازماني –استفاده مي شود 
 سازگار

4 
نقش نوآوری به عنوان 

 هدف يا ابزار

هدف اصلي سازمان خلق محصوالت، 

خدمات يا تکنولوژی های جديد مي باشد. 

نوآوری في نفسه و به خودی خود هدف 

 با ارزشي است. 

نوآوری به خودی خود هدف اصلي سازمان محسوب نمي شود. 

نوآوری ابزار تسهیل و كمک در راستای تحقق اهداف اصلي 

 سازمان است. 

 چالش های مديريتي 5
یت های تکنولوژيکي سازمان تطبیق ظرف

 با فرصت های موجود و جديد بازار

 وها  تطبیق نیازمندی ها و الزامات استراتژيک سازمان با ظرفیت

 قابلیت های نوآوری های موجود در بازار



 

 كننده نوآوری و پذيرنده نوآوریهای خلقهای سازمان(: ويژگي2جدول )

 

های بازار ي سازمان با محصوالت جديد و فرصتهای تکنولوژيکكننده نوآوری هدفش تطبیق ظرفیتكه سازمان خلقدرحالي

رس و های در دستهای استراتژيک خود با نوآوریندیاست، سازمان پذيرنده نوآوری به دنبال مطابقت دادن الزامات و نیازم

های پذيرنده نوآوری ه نوآوری در بازار بوده و سازمانكنندی عمدتاً تأمیننوآوركننده های خلقموجود در بازار است. سازمان

است در مقابل كننده موفقیت يک نوآوری در بازار د. ضمن آنکه، متغیرهايي كه تعیینهای آنها هستنغالبًا كاربران نوآوری

 كننده پذيرش موفقیت آمیز در يک سازمان است، تفاوت دارد. متغیرهايي كه تعیین

اني )اندازه و كننده و پذيرنده نوآوری بیان شده كه به عوامل مهمي همچون بافت سازمهای خلقر ادامه، تفاوت میان سازماند

گیری نوآوری )سرعت و بزرگي( ارتباط آوری و منبع آن( و سنجش و اندازههای نوآوری )بنیادی بودن نوسن سازمان(، ويژگي

 پیدا مي كند. 

 
 بافت سازماني

نانه، نوآوری ذات و ديدگاه رقابتي نوآوری شامل ديدگاه كارآفرينانه و ديدگاه شركتي وجود دارد. براساس ديدگاه كارآفريدو 

كنند. با معرفي محصوالت لي تغییر در صنايع جديد اقدام ميهای جديد و مستقل است كه به عنوان عوامل اصماهیت سازمان

های با سازماندهي مجدد صنايع، بنگاه جديد و استفاده از منابع جديد تأمین، و های جديد تولید، ايجاد بازارهایو روش

كنند. برعکس، مبتني بر ديدگاه شركتي سازمان وسیله و ابزار اصلي نوآوری ها چنگ زده و نوآوری ميكارآفرينانه به فرصت

رها و وسايل تولید و ديريتي، ابزا، چرا كه سازمان دانش علمي و تجربه م(Hagedoorn and Roijakkers, 2002) است

های تکمیلي، دسترسي بهتر به سرمايه، و غالبًا درجه ای از قدرت انحصاری را در اختیار دارد كه احتمال سرمايه ديگر دارايي

 .(Afuah, 2003) گذاری در نوآوری را افزايش مي دهد
 

 اندازه سازماني

های بزرگ و كوچک اساسًا رفتار سازمانيکي از متغیرهای مهم بافت سازمان در مطالعات نوآوری سازماني اندازه سازمان است. 

های كوچک و متوسط تمايل زيادی به آن متفاوت است. برای مثال سازماندر ارتباط با نوآوری و برخورد با و متوسط 

رابطه میان اندازه سازمان و نوآوری در ادبیات مديريت، به دو ديدگاه (. Vahter et al., 2014رفتارهای باز در نوآوری ندارند )

پذيری بیشتر، های كوچک به دلیل انعطافي بر ديدگاه كارآفرينانه، سازمانسازمان نوآور شباهت دارد. از يک طرف، مبتن

گر، رای تغییر، نوآورتر هستند. از طرف ديداشتن توان باال در سازگاری و بهبود و داشتن مشکالت كمتر در پذيرش و اج

تر و بیشتر، امکانات و تجهیزات متنوع داشتن منابع مالي های بزرگ به دلیل در اختیاربراساس ديدگاه شركتي، سازمان

. هر (Hitt et al., 2002) تر و ماهرتر، پتانسیل و دانش فني باالتر از نوآوری بیشتری برخوردارندایتر، كاركنان حرفهپیچیده

ه كه نوآوری مورد استفاده بوده و شواهد تجربي زيادی بر صحت آنها وجود دارد و بدين ترتیب اين مسأل بسیار، باالدو استدالل 

 های كوچک يا بزرگ بیشتر است به عنوان يک موضوع مورد مناقشه باقي مانده است. در كدامیک از سازمان

های كارآفرينانه وجود دارد یشرفت و مشاركت هستند. وقتي فرصتايي برای سودآوری، پهها غالبًا پیگیر فرصتفراد و سازمانا

های كوچک هم بنگاه -های جديد وجود داردت، فرايندها، خدمات يا تکنولوژیيعني شرايطي كه در آن امکان معرفي محصوال-

های جديد كه اصوالً ا شروع از سازمانب. كارآفرينان (Shane and Venkataraman, 2000) و هم بزرگ نوآور خواهند بود

 تر و نسبتاً مستقل، با ايجاد واحدهای سازماني كوچکهای بزرگ غالباً ها رفته و سازمانكوچک هم هستند به دنبال اين فرصت

 كنند. ها استفاده مياز اين فرصت

كنند، به تر عمل ميفرصت جديد موفق ازهای بزرگ يا كوچک كدامیک در دستیابي به سودآوری ناشي ينکه از میان سازمانا

6 
عوامل كلیدی 

 موفقیت

خلق دستاورد نوآور عامل اصلي موفقیت 

 است. 

امل عاما لزومًا  پذيرش نوآوری در موفقیت سازمان تأثیر داشته

 اصلي موفقیت نیست. 

 تمركز تحقیق 7
نوآوری يا پروژه های نوآوری، مطالعه و 

 بررسي يک يا تعداد كمي از نوآوری ها
 اهوری سازمان يا تغییر سازماني، مطالعه و بررسي بسیاری از نوآ



 
 

های كوچک زماني كه سازمانتازگي و نوظهوری آن فرصت و هزينه توسعه و بازاريابي نتايج حاصل از آن بستگي دارد. در حالي

 كه توسعه نوآوری بسیارهای بزرگ هنگاميگیرند، اما سازمانهای بزرگ پیشي مينوآوری بسیار بديع است از سازمانكه 

يک بنگاه كوچک ايجادشده توسط –كننده نوآوری های خلقكوچک برتری و تفوق دارند. سازمانهای بر است بر سازماننههزي

به داشتن توانايي تجمیع دانش و انتشار آن درون سازمان،  -يک كارآفرين يا يک واحد مستقل و كامل از يک سازمان بزرگتر

 بر موانع فني و سازماني و بدين ترتیب خلق سريع نوآوری نیازمند اند.  جذب و برانگیزاندن نیروهای خالق، غلبه

ند كه بزرگتر ا هایای از فرصتاوش، آزمايش و درنتیجه زيرمجموعههايي مربوط به كشف، كهای كارآفرينانه فرصترصتف

ی، از نده نوآورپذيرهای . سازمان(Shane and Venkataraman, 2000)شود ر به پیشرفت، تغییر و سودآوری ميمنج

های تکنولوژی بهبود محصوالت، خدمات وها را جهت خود استفاده كرده و عمدتاً فرصت ها و منابع جاریدانش، سیستم

سايي و وری را شنا، نوآاشتههای نوآوری را دهايي كه قابلیت توسعه استراتژیكنند. در اين بخش بنگاهموجود در بازار شکار مي

ته از رای اين دسبق شوند. وفتوانند می نوآوری را در اختیار دارند، ميسازابع الزم جهت اكتساب و همانندو منكنند انتخاب مي

ازه های با اندس و بازارمقیاتر، اقتصاد )صرفه( ر، پیچیدگي بیشتر و ساختار تخصصيهای بزرگ با منابع بیشتها، سازمانفرصت

 ارند. های كوچک برتری دتر نسبت به سازمانبزرگ

 
 سن سازمان

صورت طور خاص، ببزماني همانند اندازه سازمان، اثر سن سازمان بر كاركرد و دستاوردهای سازماني بطور كلي، و بر نوآوری سا

نای ي كه مبكند؛ اول آنکه، درصورتسن به دو دلیل به نوآوری كمک مي شفاف و روشني مشخص نشده است. از يک طرف،

ها با يک ، سازمانانندسازی شده و دوم آنکههای جديد بصورت كارآمدتری همشده باشد، ايدهاد دانشي قابل اطمیناني ايج

 هند داشتع دانش خواای باشند كه كمک بیشتری در تجمیهای نوآورانهتر است تا پیگیر فرصتتر، محتملمبنای دانشي كامل

(Sorensen and Stuart, 2000) ي تا به سادگ های پیرتر قادر نیستنده سازمانآنک. از طرف ديگر، سن سازمان به دلیل

ا رنوآور خود  هایالیتها قادر نیستند فعاست و اين سازمانجريان عادی و روزمره كارهای خود را تغییر دهند مانع نوآوری 

را به  رهبری فني ابراينبرای پاسخگويي به پیشرفت های فني ايجاد شده در خارج از سازمان تطبیق داده و سازگار نمايند و بن

 .(Sorensen and Stuart, 2000)های جديد و كارآفرينانه از دست خواهند داد نفع سازمان

ورانه های نوآیتيد، فعاله يک صنعت يا بازار جدهای بزرگ و جاافتاده برای ورود بهای جوان، برخي از سازمانهمانند سازمان

 نوان يکه عبان جديد كه سازمگیرند. درحالياری سازماني متفاوتي بهره ميمدهند. اما در انجام اين كار، از معانجام مي

ی اختصاص لق نوآورهای بزرگ با تشکیل واحدهای جديد و مستقلي كه صرفاً، به خكنند، سازمانموجوديت منفرد نوآوری مي

نايع بالغ ويژه در ص زرگ و بههای بسازمان به دلیل آنکه در ،كنند. از طرف ديگرر را انجام داده و خلق نوآوری ميدارند، اين كا

ر نوآوری ي پايدار بيت رقابتها ناچارند برای دستیابي به مزآورد، بنگاهابل توجهي برای سازمان بوجود نميبخش عملیات تمايز ق

 .(Vaccaro et al., 2010)در محصول تکیه كنند 

نوآور يک سازمان بزرگ با هم قابل مقايسه اند. هر دو كوچک اند، بدين ترتیب، برای خلق نوآوری، بنگاه كارآفرينانه و واحد 

های جديد بازار را شناسايي كرده، محصوالت و فرايندهای جديد را جهت عرضه به بازارهای جديد توسعه داده و انعطاف بخش

های جاافتاده ر سازماندنمايند. قدامات خالقانه است را، فراهم ميدهنده اپذيری ساختاری و استقالل فردی كه افزايش

ای برای نوآوری كنندهكه مقصد استراتژيک و رهبری اجرايي عوامل مهمي در نوآوری سازمان اند، سن عامل تعیینحاليدر

های جاافتاده قادرند يک بازار داخلي برای نوآوری ايجاد كرده، واحدهای نوآور را  . سازمان(Johannessen, 2008) ستنی

شوند. برای مثال، های كارآفرينانه ميت را پرورش دهند كه مشابه سازمانفرهنگ، ساختار و عملکرد مديري توانمند ساخته و

ها را از طريق ساختار مشابه ت موردنیاز جهت خلق مستمر نوآوریهماهنگي، همکاری، تسهیم اطالعات و ارتباطا HPشركت 



 

 ای ايجاد كرده است. های چندگانه و نیروهای وظیفهتیم

آتي در  هایژوهشپگران نکات زير را در طراحي شود كه محققان و پژوهشاحث مطرح شده تا اينجا، توصیه ميمبتني بر مب

 . در نظر داشته باشندزمینه آزمون روابط بین بافت سازمان و نوآوری 

 

استقالل نسبي نیز برخوردار است، های سازماني و توانايي نوآوری، واحد نوآور در سازمان بزرگ كه از بر حسب ويژگي .1نکته 

های بزرگ در مقايسه با ديگر واحدها، با سازمان كارآفرينانه مشتركات بیشتری دارد. از اين رو، به جای مقايسه نوآوری سازمان

آتي خلق نوآوری بايستي به  هایپژوهشگذرد، ها از ايجادشان ميهايي كه مدتهای جوان با سازمانبا كوچک، و سازمان

 های بزرگي باشند كه درگیر خلق نوآوری هستند. فرينانه با واحدهای مستقل سازمانهای كارآدنبال مقايسه سازمان

 : شوددر دو موضوع زير تركیب مي ،با تفکر و بررسي نسبت به اين راهنما، عناصر كلیدی بحث

 

ترتیب با سن و اندازه واحدهای نوآور سازمان بزرگ های كارآفرينانه به زماني كه سن و اندازه سازمان .1موضوع قابل بررسي 

ای بر خلق يا پذيرش نوآوری تأثیر زمان بطور معنادار و قابل مالحظهشود، اين دو عامل يعني سن و اندازه سايمقايسه م

 نخواهند داشت. 

های پذيرنده ر از سازمانتتر و جواننوآوری به احتمال خیلي زياد كوچکكننده های خلقسازمان. 2موضوع قابل بررسي 

كوچک مستقل های كارآفرينانه و واحدهای جوان و بطور مسلط و برجسته قلمرو بنگاه نوآوری هستند. به ويژه، خلق نوآوری

 .استتر تر و رايجهای بزرگ مرسومكه پذيرش نوآوری در بنگاهحاليتر و جاافتاده است درهای بزرگدرون سازمان

  

ی های پذيرنده نوآوروآوری را با سازمانكننده نهای خلقست كه روابط مطرح شده فقط سازمانمهم اتوجه به اين نکته 

كننده های خلقای را از يک طرف بین سن و اندازه سازماني و از طرف ديگر بین سازمانمقايسه كرده، و روابط خطي ساده

 بودن سازمان به خودی خودشود كه اندازه كوچک يا جواننميگیرد. برای مثال، فرض آوری و پذيرنده نوآوری درنظر نمينو

های ها هستند سازمانهای سازماني كه دارنده اين ويژگيها و واحدشود؛ چرا كه بسیاری از سازمانموجب خلق نوآوری مي

 . ستندیكننده نوآوری نخلق

 
 ويژگي های نوآوری

های جديد رشد تلقي شده و ارتباط بین نوآوری و رشد اقتصادی در تئوریها عنوان هسته خلق ارزش برای سازماننوآوری به 

و البته تغییرات سريع تقاضای بازار و پیچیدگي محصوالت و خدمات بر اين ضرورت  اقتصادی كاماًل مشخص و مشهود است

ها و اشاره دارد كه ويژگيبر اين نکته گذشته  هایپژوهش. (Rauter et al., 2018; Johannessen, 2008) دامن زده است

نوآوری را به بودن بنیادی گران،پژوهش. (Gatignon et al., 2002) خصوصیات نوآوری بر خلق و پذيرش آن تأثیرگذار است

-های بنیادين از نوآوریهای متمايزكننده نوآورینظر گرفته و بر همین اساس تئوری های مهم نوآوری درعنوان يکي از ويژگي

های آزمايشي، جو يي است كه فرهنگهاهای بنیادين مربوط به سازمانارائه شده است. برای مثال نوآوریهای تدريجي 

برخوردارند. های فني قوی ر، تنوع نیروی انساني، و شايستگيپذيیرمتمركز، فرايندهای كاری انعطافكارآفرينانه، آزاد، ساختار غ

ری هايي است كه دارای فرهنگ كارامد، ساختار متمركز، فرايندهای كابوط به سازمانهای تدريجي مراز طرف ديگر، نوآوری

ها نشان . اين تئوری(Tushman and Smith, 2002) هستندهای هماهنگ ای رسمي و مکانیزمهمهندسي شده، و نقش

دهد. در ادامه سهولت بیشتری رخ ميي با های ارگانیک و مکانیکدين و تدريجي به ترتیب در سازمانهای بنیادهد نوآوریمي

 گیرد.های آنها مورد استفاده قرار ميها و يافتهنده نوآوری برای تشريح اين تئوریكننده و پذيرهای خلقتمايز میان سازمان

 

 تعريف بنيادی بودن نوآوری در سازمان های خلق كننده و پذيرنده نوآوری

هم كننده نوآوری و سازمان های پذيرنده نوآوری با های خلقتعريف نوآوری بنیادين در سازمان كه ه بر اين باور استنگارند

ها، محصوالت يا ی بنیادين به معنای خلق تکنولوژیهاننده نوآوری، خلق و ايجاد نوآوریكتفاوت دارد. در يک سازمان خلق



 
 

كردن و غیررقابتي و منجر به از رده خارج كردن و منسوخ پذيری بنگاه تأثیر داشته است كه به شدت بر رقابتخدمات جديد 

. اما، خلق های گسترده ايجاد شودپژوهش یو ممکن است در نتیجه شوديا خدمات موجود ميها، محصوالت نمودن تکنولوژی

را از رده پذيری بنگاه كمک كرده بدون آنکه محصوالت يا خدمات فعلي سازمان های تدريجي ممکن است به رقابتنوآوری

يجي آن را های تدركند، نوآوریرا قطع ميهای بنیادين مسیر فني موجود كه نوآوریحالي. در(Afuah, 2003) خارج  نمايد

 Slater et al., 2014; Gatignon etسازد )و نیازهای جديد و نوظهور مشتری را برآورده ميبخشد اصالح كرده و بهبود مي

al., 2002)كه خلق نوآوری تواند منجر به ظهور كسب و كارها يا محصوالت جديد شود، درحاليبنیادين مي های. خلق نوآوری

، اگرچه به نظر (Afuah, 2003)شود دوره ثبات و تقويت نسبي يک كسب و كار يا گروه محصولي مي های تدريجي منجر به

 Ritala andهای تدريجي به همراه دارد )های بنیادی نتايج عملکردی بیشتری را نسبت به نوآوریرسد نوآوریمي

Hurmelinna-Laukkanen, 2013). 

بر اين  دهد. چنین تغییراتي تلويحاً ای است كه يک پارادايم جديد تکنولوژيکي را نشان مير اساسي و عمدهنوآوری بنیادی تغیی

 Pedersen) ری بنیادی كفايت الزم را ندارندنکته داللت دارد كه قواعد و الگوهای فعلي تغییر تکنولوژی، برای ايجاد يک نوآو

and Dalum, 2004)آورند. اين نوع ازها و صنعت بوجود مياطمینان را در سازماناز عدم . تغییرات بنیادی درجه بااليي 

 ها و فنونها، روشهای فني، طراحيرا كه در گذشته بر دانش و مهارت هاييگذاریتغییرات همچنین بخش اعظم سرمايه

-برند. حدود اين نوع از تغییرات لزوما از سمت عرضه )سازمان( معین نميو تجهیزات شده است، را از بین ميها تولید، كارخانه

 .آيددر اثر ايجاد يک تغییر در سمت تقاضا و ساختار سازماني يا ساختار نهادی بوجود مي شود؛ بلکه معموالً

(Shi and Zhang, 2017; Pedersen and Dalum, 2014.) 

ی تدريجي را به ، نوآور2004در سال  (OECD)از طرف ديگر، نظامنامه اُسلو متعلق به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 

ت، طبقه مواجه نیس تازگي عنوان تغییرات جزيي و ناچیز در محصول و فرآيند و يا تغییراتي كه با درجه بااليي از جديد بودن و

 . (1395کاران، )حبیبي راد و هم بندی كرد

جي شرايط خار ابق بادر سازمان پذيرنده نوآوری، هدف نوآوری عمدتاً كمک به رقابتي ماندن سازمان از طريق سازگاری و تط

ی هانبرعکس سازما ه عملکرد بهتر است.است؛ به عبارت ديگر نوآوری ابزاری جهت انتقال يا تغییر سازمان جهت دستیابي ب

 حصوالت جديدمها و لوژیين و تدريجي برای ايجاد تکنوهای بنیادهای پذيرنده نوآوری، نوآوریسازمانكننده نوآوری، در خلق

ی پذيرنده هاازمانهای بنیادين در سهستند. درعوض، نوآورینبوده بلکه به دنبال بهبود محصوالت و خدمات فعلي سازمان 

دريجي در تادين و های بنیشود. بدين ترتیب، شاخص نوآوریياستراتژيک و يا سازماني عمده م نوآوری، منجر به يک تغییر

ر اقدامات ن و تغییهای داخلي سازماهای پذيرنده نوآوری حدی است كه نوآوری منجر به تغییرات اساسي در فعالیتسازمان

 شود. جاری سازمان مي

 .  (Stamm, 2003) ن داده شده استهای مختلف نشانوآوری بنیادی و تدريجي از جنبههای میان در جدول زير تفاوت

 
 (: تفاوت های ميان نوآوری تدريجي و بنيادی3جدول )

 نوآوری بنيادی/انقالبي نوآوری تدريجي كانون تمركز رديف

 سال به باال10معموال -بلندمدت ماه 24تا  6-كوتاه مدت چارچوب زماني 1

 مسیر توسعه 2
تجاری گام به گام از ادراك و مراحل مفهومي تا 

 سازی، سطح باالی اطمینان و قطعیت

گسسته و منفصل، تکراری، حركت معکوس، سطوح باالی عدم 

 اطمینان

3 
تولید ايده و 

 شناخت فرصت

جريان پیوسته بهبود تدريجي، حوادث و 

 رخدادهای بحراني و بزرگ پیش بیني مي شوند.

یش پايده ها غالبا به طور غیرمنتظره و بي مقدمه از منابع 

رد، بیني نشده ظهور مي يابند، انقطاع و حركت بطئي وجود دا

 تمركز و هدف ممکن است در طول دوره توسعه تغییر يابد.



 

 فرآيند 4
رسمي، مستقر و معموال به صورت مرحله ای و گام 

 به گام

ن يک فرآيند رسمي و ساختار يافته ممکن است مانع تحقق اي

 نوع از نوآوری شود.

5 
وضعیت كسب 

 رو كا

امکان ايجاد يک وضعیت كامل و مشخص برای 

كسب و كار از ابتدا وجود دارد. واكنش بازار و 

 مشتری قابل پیش بیني است.

د وضعیت كسب و كار در طول مسیر توسعه ايده تکامل مي ياب

ر و و امکان تغییر آن نیز وجود دارد، پیش بیني واكنش بازا

 مشتری بسیار دشوار است.

 بازيگران 6

افراد ممکن است در يک تیم چند وظیفه ای كه 

در آن نقش ها به طور روشن به افراد اختصاص 

يافته و از طرف آنها درك شده است، جای مي 

گیرند. تاكید و اهمیت بر مهارت از آن جهت است 

 كه مي تواند منجر به رخداد چیزی شود.

حوزه های مهارتي متعددی موردنیاز است؛ بازيگران كلیدی 

کن است در آمد و شد باشند؛ يافتن مهارت های مناسب و مم

مفید غالبا از طريق شبکه های غیررسمي میسر است، انعطاف 

پذيری، سماجت و اشتیاق نسبت به انجام آزمايش و تجربه 

 كردن از ضروريات است.

 ساختار توسعه 7
معموال تیمي متشکل از بخش های مختلف در 

 واحد كسب و كار مربوطه اقدام مي كند. 

معموال از واحد تحقیق و توسعه نشأت گرفته و در نتیجه عزم و 

اراده فردیِ كسي كه خود پیگیر به ثمر رساندن آن است، 

 محقق مي شود.

8 
منبع و مهارت 

 های موردنیاز

مورد نیاز  پیش بیني مهارت ها و شايستگي های

دشوار بوده و ممکن است به تخصص هايي خارج از 

تیم پروژه يا سازمان نیاز باشد. استفاده از  شبکه 

 های غیر رسمي و انعطاف پذيری مورد نیاز است.

تیم پروژه تمايل دارد تا كلیه مهارت ها و شايستگي های مورد 

ارد نیاز در داخل تیم بوده، تخصیص منابع از يک فرآيند استاند

 شده پیروی مي كند.

9 
درگیری واحد 

 عملیاتي
 واحدهای عملیاتي از ابتدا درگیر است.

درگیرشدن بسیار زود واحدهای عملیاتي مي تواند منجر به از 

دست رفتن يا بي اهمیت شدن و كوچک شدن ايده های بزرگ 

 شود.

 تئوری های بنيادی بودن نوآوری و انواع سازمان

های موجود در دانست. تئوریهای كوچک و كارآفرينانه ميیادين را عمدتاً وابسته به بنگاههای بننوآوریهای قبلي خلق تئوری

نسبت به پذيرش نوآوری در  كننده نوآوری و نههای خلقبودن نوآوری، اصوالً نسبت به خلق نوآوری در سازمانمورد بنیادی

های بزرگ و جاافتاده ه نوآوری بنیادی و تدريجي سازمانپذيرش هر دو دسترود. برای های پذيرنده نوآوری بکار ميسازمان

های جديد و كوچک مزيت و برتری دارند. مزايای معمول اندازه بزرگ سازمان مانند دراختیار داشتن منابع نسبت به سازمان

-ان ماهرتر، و امکانات متنوع تر و پیچیدهگذاری، استفاده كارآمدتر از نوآوری به دلیل اقتصاد مقیاس، كاركنبیشتر برای سرمايه

رود. برای مثال، فقدان اطالعات، يکي از ها بکار مي جهت پذيرش )به جای خلق( نوآوریاصوالً (Nystrom et al., 2002) تر

و ها كمتر است. منابع شدت آن در پذيرش اين دسته نوآوریهای بنیادی است كه های بزرگ در خلق نوآوریمعايب سازمان

ی همانندسازی كردن آن با نوآوری بنیادی و مهیاكردن سازمان برابزرگ در اصالح نوآوری جهت سازگارهای های بنگاهظرفیت

تر در تر و جامعيجي به دلیل داشتن واحدهای متنوعكننده است. همچنین، پذيرش نوآوری تدرها كمکاين دسته از نوآوری

ا دخالت بیشتر واحد مربوطه رخ گیری نسبت به پذيرش نوآوری غیرمتمركزتر است و بمتر بوده و تصمیهای بزرگ سادهسازمان

حد سازماني با تر بوده كه منافع آنها برای واكنوني واحد پذيرنده نوآوری همسو هایهای تدريجي با فعالیتدهد. نوآوریمي

 تری همراه خواهد بود.تاخیر زماني كوتاه

 
 منبع نوآوری بنيادی

كننده نوآوری و پذيرنده نوآوری، به ويژه از نظر نوآوری بنیادين، منبع نوآوری است. بنگاه جوان ديگر میان سازمان خلقتفاوت 

كل سازمان به عنوان يک انکوباتور يا مخترع نوآوری  ،و كارآفرينانه به عنوان يک موجوديت، نوآوری كرده و به عبارت ديگر

خلي در واحدهای مستقل خود خلق ه عالوه بر منبع انکوباتوری كه نوآوری را بصورت دااست. اما يک سازمان بزرگ و جاافتاد

ها تکیه دارد. برای مثال، بنگاههای بنیادين توسعه يافته توسط ديگر منبع اكتسابي برای پذيرش نوآوری كند، همچنین برمي

اروهای جديدی توسعه داده، خريداری كند. يک بنگاه داروسازی بزرگ ممکن است يک بنگاه بیوتکنولوژی كوچک را كه د

شود، از آنجايي كه محصول جديد توسط بنگاه كوچک کي از مراحل خلق نوآوری محسوب مياگرچه انتشار نوآوری به عنوان ي

زی محصول جديد توسعه يافته، حیاتي بودن موضوع نوآوری برای بنگاه بزرگ منجر به ادغام بنگاه كوچک در آن و همانندسا



 
 

های نوآوری بنگاه اكتساب شده با قابلیتهای نوآوری بنگاه اكتسابها فقط زماني كه ظرفیتشود. اكتسابخط تولید آن ميدر 

نیازمند  ،. به دلیل آنکه اكتساب(Hoskisson and Busenitz, 2002)شود ه تركیب شود منجر به خلق ارزش ميكنند

 شود. های كوچک و كارآفرينانه دنبال ميبزرگ و غني از منابع و نه سازمان هایل توجهي است، غالباً توسط سازمانمنابع قاب

های آوریعه بر نوالن نکته زير را برای طراحي تحقیقات آتي جهت مطگراپژوهششود كه مبتني بر مباحث گذشته، توصیه مي

 بنیادی و تدريجي درنظر داشته باشند.

 

-ای خلقهمینه سازمانسازماني بايستي در ز های متمايز در حوزه نوآوریتئوریبودن نوآوری در توسعه نقش بنیادی: 2نکته 

يز میان تني بر تمارفاً مبهای نوآوری كه صاز اين رو، به جای پیشبرد تئوری كننده و پذيرنده نوآوری مورد آزمون قرار گیرد.

ن نوع سازما مل ثانويه وآوری را به عنوان يک عابودن نوآتي بهتر است بنیادی هایپژوهشهای بنیادی و تدريجي است، نوآوری

 را به عنوان عامل اولیه در نظر بگیرد. 

 آوری دو موضوع زير تدوين مي شود:، از بحث بنیادی بودن نو2مطابق نکته 

 

توری( و ز منبع انکوباتر، اكننده )در واحدهای مستقل كوچکاحتماالً خلق های بزرگدرحالي كه بنگاه .3موضوع قابل بررسي 

منبع داخلي ) رتصوالً بصواهای كارآفرينانه های بنیادی هستند، بنگاهسازمان، از منبع اكتسابي( نوآوریپذيرنده )در سرتاسر 

 كنند. های بنیادی را خلق ميانکوباتوری( نوآوری

 شوند تا درمي افتاده خلق شده و پذيرفتهو جاهای بزرگ های تدريجي بیشتر در سازماننوآوری .4موضوع قابل بررسي 

 های كوچک و كارآفرينانه. سازمان

 واحدهای سازماني به عنوان خلق كننده و پذيرنده نوآوری 

ده از كننستفادهنوان اعن مبدع نوآوری، به رابطه بین نوآوری و سازمان متنوع بوده و پنج نوع ارتباط شامل سازمان به عنوا

های انينجا، سازماست. تا ال شناسايي كننده، به عنوان وسیله نوآوری و به عنوان نوآوری قابمبدع و استفادهنوآوری، به عنوان 

تند، مورد از آن هس كنندهستفادهكننده نوآوری يا اهای مستقلي كه تامینپذيرنده نوآوری به عنوان سازمان كننده وخلق

رد يدگاه وی مواز دم يدگاه كیمبرلي ارتباط دارند. در اين بخش، دسته سوبررسي قرار گرفت كه به ترتیب با دو گونه اول د

زماني احدهای ساكننده و پذيرنده نوآوری واحدهای يک سازمان خواهند بود. وهای خلقگیرد كه سازمانبررسي قرار مي

از جدا ه شدت ب، (Tushman and Smith, 2002) های پاداش متفاوتي دارندها، ساختارها و سیستماهداف، اولويتمعموالً 

قل و كامل . اين واحدها مست(Benner and Tushman, 2003)هم بوده و يکپارچگي بسیار ضعیفي بین آنها برقرار است 

 . استبوده و وجود آنها در كنار هم درون سازمان نیازمند يک ساختار 

 Benner and Tushman, 2003; Tushman)مدل دو سويه جديدتری كه توسط تاشمن و همکاران وی توسعه يافته 

and O’Reilly, 2002 )يک واحد  دهد كهيز قائل است. اين مدل پیشنهاد ميهای بنیادی و تدريجي تمابین خلق نوآوری

های غیرمستمر جهت نوآوری بلندمدت كوتاه مدت و واحد ديگر بر نوآوریهای تدريجي برای كارايي سازمان نوآور بر نوآوری

 Tushman and)ارد. واحد نوع اول داری تمركز و رسمیت بیشتر و پیچیدگي كمتری در مقايسه با نوع دوم است تمركز د

O’Reilly, 2002) . 

متمركز است. با  های دانکن و دفت بر پذيرش نوآوری تمركز دارند، مدل تاشمن و همکاران وی بر خلق نوآوریكه مدلدرحالي

های نوآور و غیر نوآور های میان سازمانها مشابه تفاوترهای دوگانه پیشنهادشده اين مدلهای میان ساختااين وجود، تفاوت

گذشته است. به عبارت ديگر، دانکن ساختار ارگانیک را برای واحد آغازگر نوآوری و ساختار  هایپژوهشپیشنهادی توسط 

دهد. از طرف ديگر، دفت ساختار ارگانیک را برای نوآوری اجراكننده نوآوری است پیشنهاد ميمکانیکي را برای واحدی كه 



 

كند. اين در حالي است كه تاشمن و همکاران وی، ساختار های سازماني توصیه ميو ساختار مکانیکي را برای نوآوریهای فني 

وآوری های تدريجي ننده نارگانیک را برای واحدهای خلق كننده نوآوری بنیادی و ساختار مکانیکي را برای واحدهای خلق ك

شود، كند، توصیه مير و غیرنوآور را با هم مقايسه ميكنند. به جای اين ساختارهای دو سويه كه واحدهای نوآوارائه مي

 واحدهای موفق و ناموفق در خلق نوآوری و پذيرش نوآوری با هم مقايسه شده و اين موضوع مورد بررسي قرار گیرد. 
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بوده و  تدريجي های بنیادی وننده نوآوری به دنبال خلق نوآوریكن مقاله مدنظر بود، واحدهای خلقيهمانطور كه در ا

وری نده نوآذيرآوری و پكننده نوهای واحدهای خلق. ويژگيهستندواحدهای پذيرنده نوآوری به دنبال اجرا و پیاده سازی آنها 

مان، دهای يک سازعنوان واح ها برای بازار داخلي سازمان است. بهنوآوریكنندگان از كنندگان و استفادهبه ترتیب مشابه تأمین

دارد كه  مي بستگيكننده نوآوری و پذيرنده نوآوری در خلق و پذيرش نوآوری به واحد سوهای مستمر واحدهای خلقموفقیت

عملیاتي  هایری واحدذيرنده نوآوكننده و پكه واحدهای خلقشود. درحاليكننده نوآوری نامیده ميواحد يکپارچهدر اينجا 

ن دو واحد وازن بیتكننده نوآوری يک واحد مديريتي است كه كار آن نوآوری جهت يکپارچگي و ايجاد هستند، واحد يکپارچه

 (. 2است )شکل  باالعملیاتي 
 

 
 
 
 
 
 

 (: ساختار يكپارچه كرده استراتژيک خلق و پذيرش نوآوری ها در يک سازمان2شكل )

-هارچپاحد يکه در وكحالي فني )محصول و فرايند( بوده، دركننده و پذيرنده نوآوری اصوالًماهیت نوآوری در واحدهای خلق

 ای سازمانيواحده ها وازماني )استراتژی و ساختار( است. نوآوری در يک سازمان بر دوش همه بخشكننده نوآوری اساساً س

دان همیتي دوچنازمان اهای سهای آن با ديگر فعالیتاست اما در اين میان مسئولیت برخي از واحدها به دلیل ارتباط فعالیت

 (.1395دارد )حبیبي راد و ديگران، 

احدهايي وآوری ونكننده نوآوری اين است كه تفاوت میان كمیت و كیفیت نجا برای واحدهای خلقسئوال اصلي تحقیق در اي

بدين  ين سئوالشود؟ برای واحدهای پذيرنده نوآوری او تحقیق و توسعه چگونه محاسبه ميهمچون توسعه محصوالت جديد 

كننده هيکپارچ ی دارند؟ و برای واحدهایترها توانمندی بیشي واحدها برای همانندسازی نوآوریصورت است كه چرا برخ

اهنگي و يت، همداهتوان برای وآوری و فرايندهای مديريتي را ميهای نشود كه؛ چه استراتژیح مينوآوری بدين صورت مطر

 گرفت؟  های متفاوت بکارها، سوابق، ساختار و سیستمكننده و پذيرنده نوآوری با فرهنگحمايت واحدهای خلق

 توان بر مطالعات نوآوربودن در گونه سوم سازماني متمركزآتي در زمینه نوآوری را مي هایپژوهش دهدها نشان ميتاين تفاو

های سازماني موردنیاز جهت ناموفق در معرفي و ارائه نوآوری كننده نوآوری موفق وساخت كه مقايسه واحدهای يکپارچه

 . 1استكننده نوآوری و پذيرنده نوآوری واحدهای خلق نيکپارچه كرد

های فني تأكید داشته اند. مطالعه در خصوص واحدهای ماني اساسًا بر نوآوریانجام شده در زمینه نوآوری ساز هایپژوهش

ا های سازماني بني و برقراری ارتباط میان نوآوریهای سازمان است به يادگیری نسبت به نوآوریكننده نوآوری ممکيکپارچه

کپارچگي نوآوری توان پیشنهاد داد كه واحدهای نوآور در زمینه يو رهبری كمک كند. برای مثال، مي مفاهیم جديد استراتژی
                                                           

ت نداشته های فني اهمیازه نوآوریهای سازماني، تفاوت و تمايز بین خلق و پذيرش ممکن است به اندن نکته ضروری است كه برای نوآوریذكر اي1

ت حات الزم جهنجام اصالتوان بدون اهای سازماني را نميتا صنعت. به عبارت ديگر، نوآوری ها بیشتر خاص سازمان اندباشد چرا كه اين نوآوری

 های سازمان پذيرنده، پذيرفت.ق آنها با ساختار، فرهنگ و سیستمسازگاری و تطاب

 واحد يکپارچه كننده نوآوری

 )سطح استراتژيک(

 واحد خلق كننده نوآوری

 )سطح عملیاتي(

 احد پذيرنده نوآوریو

 )سطح عملیاتي(



 
 

( كارآفريني استراتژيک را 2002)همکاران نیاز دارند. هیت و « كارآفريني استراتژيک»هايي جهت پیگیری به رهبری و ظرفیت

كننده كننده نوآوری، واحد يکپارچهكنند. از طريق واحد خلقستراتژيک و كارآفرينانه تعريف ميبه صورت يکپارچگي اقدامات ا

كند؛ سازد، كشف ميكه بنگاه را در آينده رقابتي مي های جديد را جهت خلق محصوالت و ايجاد بازارهاینوآوری فرصت

فعلي سازمان مورد های رقابتي را جهت بهبود مزيت های موجوديق واحدهای پذيرنده نوآوری، فرصتهمچنین اين واحد از طر

های كارآفرينانه و استراتژيک مکمل هم بوده اما بايستي در . فعالیت(Hitt et al., 2002) دهدبرداری قرار مياستفاده و بهره

ه دنبال داشته باشد. مدت و بلندمدت سازمان را بهای كوتاهيکپارچه و همسو باشند تا موفقیت سطح مديريت ارشد نیز با هم

است. در واقع واحد يکپارچه « يکپارچگي استراتژيک»كننده نوآوری وع مهم نوآوری برای واحد يکپارچهبدين ترتیب، موض

و در عین حال مديريت ارتباطات بین آنها برای سازمان ايجاد  باالهای دو واحد عملیاتي ده نوآوری از طريق مقايسه قابلیتكنن

 .(Benner and Tushman, 2003) كندمنفعت مي

ن، كلید يد. بنابرايآر ميه شماكنندگان بر فرايند نوآوری تسلط دارند، امری حیاتي بارتباط به ويژه وقتي كه استفاده مديريت

كننده رچهحد يکپا، توانمندی مديريتي واكننده و پذيرنده نوآوری خود، نوآور استوفقیت سازماني كه در واحدهای خلقم

برای  هنگي( الزمی، همانوآوری در ايجاد و تدوين استراتژی، ساختار، رهبری و فرايندهای جانبي )ارتباطات، تعامالت، همکار

 نوآوری در هر يک از اين دو واحد است. 

پذيرش  وق رايند خلفبرای مطالعه نوآوری در سازمان كه فراتر از هر دو  گرانپژوهششود مبتني بر مباحث قبل، توصیه مي

 :كنند ستفادهاست از نکته زير ا

  

ین تفاوت طريق تعید از توانمي هاپژوهشهايي كه به يک اندازه بر خلق و پذيرش نوآوری تأكید دارند، برای سازمان .3نکته 

 ی نوآور و غیرنوآور به شرح زير كمک كند: های سه جفت واحدهاهای میان ويژگي

 وآوریكننده نخلق 

  نوآوریپذيرنده 

 كننده نوآوریيکپارچه 

 ارند، واحدتمركز د ی فنيهاكننده و پذيرنده نوآوری واحدهای عملیاتي بوده و اساسًا بر نوآوریكه واحدهای خلقدرحالي

كننده رچهواحد يکپا متمركز است. نوآوریهای سازماني مديريتي بوده و اصوالً بر نوآوریكننده نوآوری يک واحد يکپارچه

يک ری استراتژي و رهبها و فرايندهای جانبي الزم جهت يکپارچگفرهنگ، استراتژی، ساختار، پاداش ، ايجاد و مديريتنوآوری

 . هستنددو دسته واحد خلق كننده و پذيرنده نوآوری 
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ق و ايندی از خلديدگاه فريک  گرانپژوهشهای نوآور، عموماً های سازمانات تجربي انجام شده درخصوص ويژگيدر مطالع

از نوآوری  و استفاده ايجاد پذيرش نوآوری را پذيرفته اند. غالباً يک سازمان نوآور به عنوان سازماني كه بطور مستمر در زمینه

تیجه ين وجود، ناود. با شها موفق نبوده، شناخته ميموفق عمل كرده و سازمان غیر نوآور به عنوان سازماني كه در اين زمینه

 ست. ااين ديدگاه دستیابي به يافته های سازگار و تئوری های مطمئني در حوزه خلق و پذيرش نوآوری نبوده 

ها بطور متفاوتي پذيرند. اين دسته از سازماناً خلق نوآوری كرده و آنها را ميهايي هستند كه اساسسازمانهای نوآور سازمان

كننده، نوآوری ايجاد يک محصول يا تکنولوژی جديد به منظور ورود به يک بازار يا های خلقآوری سازمانكنند. نونوآوری مي

صنعت جديد يا خلق آنها است. از طرف ديگر، نوآوری سازمان پذيرنده نوآوری، همانندسازی يک محصول يا تکنولوژی جديد 

هايي كننده نوآوری برخورداری از شايستگيكه نیاز سازمان خلقحاليندن يا حفظ تعالي سازمان است. دربه منظور رقابتي ما



 

های مديريت در نیاز دارد. چالشهايي برای جذب تغییر ازمان پذيرنده نوآوری به تواناييجهت خلق و ايجاد تغییر است، س

كند؛ ه و تشويق ميار نوآوری ترويج دادكننده نوآوری ايجاد محیطي است كه خالقیت را جهت توسعه و انتشسازمان خلق

های مناسب ايي، انتخاب و همانندسازی نوآوریها تشخیص و شناسكه در يک سازمان پذيرنده نوآوری، اين چالشدرحالي

 نشان داده شده است.  4نوآوری منجر به نتايجي شده كه در جدول  هایپژوهشاست. توجه به اين دو نوع سازمان در 
 

 های محققان در دسته بندی تحقيقات نوآوری و پژوهش های آتي در اين حوزه (: نتايج حاصل از بررسي4جدول )

 2موضوع قابل بررسي  1موضوع قابل بررسي  شده نكته احصا

های بزرگ با سازمان نوآور در سازمانمقايسه نوآوری واحد 

كارآفرينانه به جای مقايسه نوآوری سازمان های بزرگ با 

 جاافتادهكوچک يا سازمان های جوان با 

سن و اندازه سازمان بطور 

قابل مالحظه ای بر خلق يا 

 پذيرش نوآوری تأثیر ندارد. 

كننده نوآوری به احتمال خیلي های خلقسازمان

های پذيرنده زياد كوچک تر و جوان تر از سازمان

بطور مسلط  نوآوری هستند. به ويژه، خلق نوآوری

ی واحدهاهای كارآفرينانه و و برجسته قلمرو بنگاه

-های بزرگجوان و كوچک مستقل درون سازمان

تر و جاافتاده است در حالیکه پذيرش نوآوری در 

 .استبنگاه های بزرگ مرسوم تر و رايج تر 

رفًا مبتني بر تمايز های نوآوری كه صبه جای پیشبرد تئوری

های بنیادی و تدريجي است، بهتر است میان نوآوری

بودن نوآوری را به عنوان يک آتي بنیادی های پژوهش

عامل ثانويه و نوع سازمان را به عنوان عامل اولیه در نظر 

 بگیرد.

 درحالي كه بنگاه های بزرگ

كننده و پذيرنده احتمااًل خلق

های بنیادی هستند، نوآوری

های كارآفرينانه اصواًل بنگاه

های اخلي نوآوریبصورت د

 كنند.بنیادی را خلق مي

های بزرگ ريجي بیشتر در سازمانهای تدنوآوری

شوند تا در و جاافتاده خلق شده و پذيرفته مي

 سازمان های كوچک و كارآفرينانه.

هايي كه به يک اندازه بر خلق و پذيرش برای سازمان

تواند از طريق تعیین ميها پژوهشنوآوری تأكید دارند، 

های سه جفت واحدهای نوآور و های میان ويژگيتفاوت

غیرنوآور كمک كند: خلق كننده نوآوری، پذيرنده نوآوری و 

 كننده نوآوریيکپارچه

  

 

تواند دهد، ميدهای نوآوری را مورد توجه قرا ميهای ماهوی میان اين دو دسته سازمان و فراينتوسعه تئوری نوآوری كه تفاوت

تئوری، به روشن شدن موضوعات مهم ديگری اين كمک كند. همچنین  هاپژوهشسازی مسئله نتايج ناسازگار به شفاف

كند. های مناسب نوآوری كمک ميبودن نوآوری و انتخاب سنجهوری و اندازه سازمان، نقش بنیادیهمچون ارتباط بین نوآ

 كند كه برای عملکردزمینه خلق و پذيرش نوآوری كمک ميتری در های قویوعات به ظهور تئوریروبرو شدن با اين موض

هايي كه به يک اندازه بر توسعه و استفاده از نوآوری رورت دارد. به ويژه، برای سازمانها ضمديريت نوآوری در سازماناثربخش 

كننده نوآوری برای مديريت هبران استراتژيک در واحد يکپارچههای رزماني و ويژگيها تأكید دارند، شناسايي شرايط كالن سا

 جهاني بسیار ضروری و سودمند خواهد بود.  های نوآور برای رقابتمستمر سازمان

 
 منابع 
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 تکنولوژی، تهران، اولین كنفرانس بین المللي و پنجمین كنفرانس ملي مديريت راه كار ايجاد يک سازمان نوآور
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Abstract 

Research on innovation in organizations usually investigates the differences between the 

specifications of innovative and non-innovative organizations often caused inconsistent results. 

This paper shows that this contradiction can be solved via testing the theories and differences 

between innovation-generating organizations and innovation-adapting organizations. In this 

paper, the first one as producers or suppliers of innovation called innovation-generating 

organizations and the last one as users of created innovation nominated innovation-adapting 

organizations. Due to the fact that there is distinction between innovation generation and 

innovation adaptation processes that are affected by organizational conditions and via the 

differences of these two kinds of organizations, we can clear inconsistent findings of researches 

such as the relationship of innovation and organization size and radical innovation role.  
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Innovation acceptation. 
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