
  سازماني در برنامه هاي نوآوري ريشه اي شركت ) ارتباط ( انطباق و يكپارچگي 
در اين تحقيق، به بررسي نحوه سازماندهي برنامه ها در شركت هاي معروف، با هدف ترويج نوآوري ريشه 

رح در تحقيق فوق به تضادهايي اشاره نموديم كه عمدتاً مرتبط با ط. اي و مبتني بر فناوري مي پردازيم
مديران، در . و مولفه هاي ساختاري و پروسه اي اين برنامه ها در متون نوآوري استمناسب استراتژيك 

استراتژي هاي نوآوري رو به توسعه، بايد رابطه متعادلي راميان نياز به رضوح استراتژيك و نياز به تأييد 
دازند كه تضمين كننده فوايد نوآوري از آنها بايد به تنظيم برنامه هايي بپر. خالقيت و كاوش، برقرار سازند

در اجراي اين فعاليت هاي غيرمعمول، را نيز . منابع سازمان باشد و امكان به حداقل رساندن عوامل باز دارند
از اين گذشته هرچند آنها تسهيل كننده فرايندهاي مديريتي در تأمين مسئوليت و تخصص . ميسر مي سازند

. ن در راستاي نيل به نوآوري موفق بايد به اجرايي فعاليت هايي انعطاف بپردازندمناسب منابع اند، اما مديرا
شركت  ۱۲در اين مطالعه، تحليل قياسي و طولي مصاحبه ها با مديران فعال در برنامه هاي نوآوري در 

سالي  بازديد از جايگاهها در هر شركت. مدنظر قرار گرفته شد) وابسته به صنايع خاص ( سهامي چند مليتي 
مصاحبه تحليلي طي  ۸۱دوبار، در پي مصاحبه با مديران كليدي هر شركت صورت مي گرفت، در مجموع، 

هدف از اجراي اين مصاحبه ها، شناسايي تغييرات و ميزان . يك دوره سه ساله به مرحله اجرا درآمد
. نوآوري سازمان استپيشرفت در برنامه ها با گذشت زمان و تشخيص تأثيرات داخلي و خارجي بر فعاليت 

و نحوه شكل گيري اهدافي است كه منجر به تداوم يك رابطه ) ۱(تحليل نوت دال بر تأثيراتي متمايز 
از اين گذشته بيانگر ساختارهاي تطبيقي رو به تغيير، نحوه حفظ روابط با ) ۲(استراتژيك منطقي مي شود، 

است كه در پي برنامه هاي نوآوري بوضوح پيشرفت هاي انعطاف پذيري ) ۳(سازمان هاي گسترده تر و 
اين امر نشان مي دهد كه برنامه هاي عرضه كننده بي ثباتي وريسك باال در محيط . قابل درك و اصالحند

هاي سازماني كامل، سيستم هاي فوق العاده انعطاف پذيري هستند كه همزمان با پيدايش به حفظ 
ه اساتيد و افراد تحصيل كرده، اين مقوله، اهميت نياز به يكپلرچگي سازماني مبادرت مي ورزند از ديدگا

نوآوري را به عنوان يك فرايند يادگيري تطبيقي، بدون در نظر گرفتن هدف، درك ارزيابي برنامه هاي 
اما از ديدگاه دست . از اين گذشته منجر به حفظ رابطه با سازمان هاي سنتي مي شود. آشكار مي سازد

ر، اهميت بررسي روابط ساختاري، استراتژيك و پروسه اي را در سازمان هاي بزرگتر اندركاران، اين فاكتو
برنامه هاي نوآوري آشكار مي سازد و حاكي از تأييد مكانيسم هاي بازخوردي در بويژه در حين طراحي 

 . انطباق با اين عناصر است

 

 

 


