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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

اهمیت نوآوری در مدیریت
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منبع: Trade & culture Magazine )همه عکسها تزیینی است(

امــروزه در کشــورهای مختلــف جهــان شــمار 
ــاری  ــاظ تج ــته اند از لح ــه توانس ــرکت هایی ک ش
موفقیــت چشــمگیری کســب کننــد محــدود اســت. 
اگــر ایــن شــرکت ها و شــیوه عملکــرد آن هــا 
ــه  ــم، وج ــرار دهی ــی ق ــورد بررس ــت م ــه  دق را ب
تشــابهی را بــه  وضــوح در آن هــا مشــاهده خواهیــم 
ــت  ــی اس ــت خاص ــابه، اهمی ــه تش ــن وج ــرد. ای ک
ــد. در  ــوآوری می دهن ــه ن ــرکت ها ب ــن ش ــه ای ک
دنیــای رقابت آمیــز امــروز چنانچــه ســازمان ها، 
شــرکت ها و مؤسســات تجــاری راه نــوآوری را 
ــری را  ــای جبران ناپذی ــد پیامده ــد، بی تردی نیاموزن

ــرد. ــد ک ــه خواهن تجرب

اصــواًل نــوآوری کــه بــه برنامه ریــزی دقیــق 
ــارت  ــاز دارد، عب ــر نی ــم و مؤث ــازماندهی منظ و س
ــت های  ــی سیاس ــتن تدریج ــار گذاش ــت از کن اس
کهنــه ســازمان و هم زمــان جایگزیــن کــردن 
ــوآوری  ــن. ن ــای نوی ــیوه ها و ایده ه ــا ش ــا ب آن ه
ــای  ــا و زمینه ه ــی بخش ه ــازمان تمام ــک س در ی
فعالیتــی از جملــه سیاســت های کلــی سیســتم های 
خدمــات،  تکنولــوژی،  محصــوالت،  مدیریتــی، 
ــع را  ــای توزی ــا و کانال ه ــد، بازاره ــای تولی روش ه

دربــر می گیــرد.
می کنیــم  زندگــی  عصــری  در  مــا  امــروزه 
کــه دگرگونی هــای عمــده از قبیــل پیشــرفت 
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تکنولــوژی، تبــادالت فرهنگــی و شــرایط کاری بــه 
ــت. ــته اس ــش از گذش ــب بی مرات

در قــرون گذشــته این گونــه تحــوالت گاهــی 
ــال از  ــرای مث ــد. ب ــار رخ می دادن ــا ســال یک ب ده ه
ــر و  ــار گذاشــتن تی ــت اول، کن دوره ســلطنت الیزاب
ــی  ــایل نظام ــری وس ــی و به کارگی ــای چوب کمان ه
پیشــرفته تر ماننــد ســاح های باروتــی حــدوداً 
ــت  ــا وضعی ــه ب ــید، درحالی ک ــول کش ــال ط ۶۰ س
ــاق  ــر از ۶۰ روز اتف ــی در کمت ــن تحول ــی چنی کنون

می افتــد.

ــی از  ــوان یک ــه عن ــوآوری ب ــروز ن ــارت ام در تج
ضروریــات هــر ســازمان، امــری اجتناب ناپذیــر 
جنــرال  هماننــد  بزرگــی  شــرکت های  اســت. 
الکتریــک، دوپــون، میتسوبیشــی، 3M، تگــزاس 
توانســته اند  بنــز،  دایملــر  و   )TI( اینســترومنت 

ــی  ــت جهان ــوآوری موفقی ــت ن ــر اهمی ــه ب ــا تکی ب
ــود  ــوده و خ ــظ نم ــالیان دراز حف ــی س ــود را ط خ
ــا تمامــی تغییــرات و تحــوالت تطبیــق دهنــد.  را ب
ــزرگ  درحالی کــه بســیاری دیگــر از شــرکت های ب
کــه تــا چنــدی بیــش از شــهرت خوبــی برخــوردار 
ــن  ــه ای ــی ب ــه کاف ــدم توج ــت ع ــه عل ــد، ب بوده ان
ــو  ــی مح ــارت بین الملل ــه تج ــم از صحن ــر مه ام

شــده اند.
بــرای مثــال، شــرکت “TI” )تگــزاس اینســترومنت( 
توانســته اســت بــا مدیریــت اســتثنایی در نــوآوری، 
بــازار پیشــرفته و رقابتــی ماشــین آالت الکترونیکــی 
و  نیمه رســاناها  ماشین حســاب ها،  قبیــل  از 
پیــش  ســال   ۲۰ از  را  دیجیتالــی  ســاعت های 
تاکنــون بــه خــود اختصــاص دهــد. مدیریــت 
نــوآوری در “TI” بــه قــدری قــوی اســت کــه حتــی 
ــد شــارپ  ــی مانن ــی و آلمان ــای سرســخت ژاپن رقب
بگیرنــد.  آن ســبقت  از  نتوانســته اند  زیمنــس  و 
سیســتم مدیریــت در ایــن کمپانــی چندیــن میلیــارد 
دالری کــه در بیــش از ۵۰ کشــور جهــان بــا حــدود 
۱۰۰۰۰۰ کارمنــد مشــغول فعالیــت اســت، همــواره 
ــدن  ــزاء ب ــد اج ــوده و مانن ــگ ب ــان و هماهن یکس
ــل  ــوب عم ــی مطل ــا بازده ــالم ب ــان س ــک انس ی
ــوآوری،  ــح در ن ــت صحی ــرای مدیری ــد. ب می نمای
 OST“ )Objectives,“ ــام ــه ن “TI” از سیســتمی ب
Strategies, Tactics( یــا اهــداف، راهبردهــا و 
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اســتفاده می کنــد. تحــت سیســتم  تاکتیک هــا 
ــرکت های  ــیاری از ش ــون در بس ــه هم اکن OST ک

جهانــی رایــج اســت، مدیریــت مؤثــر بــه دو بخــش 
ــده  ــیم ش ــردا تقس ــت ف ــروز و مدیری ــت ام مدیری

اســت:

ــای  ــتجوی فرصت ه ــا در جس ــروز تنه ــت ام مدیری
ــه دســت آوردن  ــازار امــروز، مشــتریان امــروز و ب ب
ــی  ــرایط کنون ــن در ش ــود ممک ــازار و س ــهم ب س
ــط و  ــردا فق ــی ف ــم مدیریت ــه تی ــت، درحالی ک اس
ــرده و  ــز ک ــازمان تمرک ــردای س ــد ف ــر رش ــط ب فق
مــداوم در پــی ایده هــای جدیــد و تحقیــق در مــورد 
دگرگونی هــای  رقبــا،  فعالیت هــای  و  حــرکات 
بــازار جهانــی و طــرز فکــر مشــتریان در ســال های 

ــد. ــده می باش آین
ــازمان ها،  ــه س ــروز چنانچ ــز ام ــای رقابت آمی در دنی
شــرکت ها و مؤسســات تجــاری راه نــوآوری را 
ــری را  ــای جبران ناپذی ــد پیامده ــد بی تردی نیاموزن

ــد کــرد. ــه خواهن تجرب
 ،TI ــعبات ــک از ش ــر ی ــردای ه ــت ف ــم مدیری تی

ــد و  ــده جدی ــدود ۴۰۰ ای ــال ح ــر س ــط ه در اواس
ــای  ــا و تحلیل ه ــا گزارش ه ــراه ب ــب را هم منتخ
ــرای اجــرای  ــی ب کامــل و همچنیــن راه هــای عمل
ــره تســلیم  ــه هیئت مدی ــر هــر یــک از آن هــا ب مؤث
ــه  ــدود ۶۰ روز ب ــا ح ــن ایده ه ــی ای ــد. بررس می کن
طــول می انجامــد تــا اینکــه بهترین هــا بــرای 
ــار  ــد انتخــاب شــوند. ب ــن در ســال بع ــق یافت تحق
ــاله  ــات یک س ــردا تحقیق ــت ف ــم مدیری ــر تی دیگ
خــود را روی ایده هــای جدیــد بــرای دو ســال بعــد 
ــا  ــت ت ــن سیاس ــرای ای ــا اج ــد. TI ب ــاز می نمای آغ
ــون  ــوده و هم اکن ــد نم ــاالنه ۱۵% رش ــال س ــه ح ب
ــارد دالر از  ــد متوســطی در حــدود ۱۴ میلی ــا درآم ب

ــازار جهــان اســت. ــازان ب یکــه ت
ــع  ــتی جام ــه سیاس ــت ک ــرکتی نیس ــا ش “TI” تنه
ــوآوری و پیشــرفت اتخــاذ نمــوده  ــرای ن و دقیــق ب
ــای  ــی کمپانی ه ــه تمام ــت ک ــوان گف ــت، می ت اس
ــرا  ــه ای اج ــه گون ــت را ب ــن سیاس ــا ای ــق دنی موف
مهم تریــن  از  یکــی  را  امــر  ایــن  و  می کننــد 

رازهــای موفقیــت خــود می داننــد.
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