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 چکيده
 نمی سنتی هاي راتژياست با ها،آینده سازمان بینی پیش و مسائل حلبرايدرعصرحاضر

هاي نوین جهت ایجاد استراتژی از باید بلکه نمود، حل را مشکالت آتی بود و موفق توان

فناوري  صنعتهمزمان با رشد در طول یک دهه اخیر  .ع استفاده نمودایتحول در صن

، هتا حد زیادي دگرگون شدعرصه  در این نیز در جهان، کارآفرینیاطالعات و ارتباطات 

رو به رشد نوآوري و کارآفرینی در این صنعت نه  روندا حاکی از آن است که بررسی ه

مشاغل فناوري اطالعات هنوز هم ظرفیت باالیی براي تغییر و بلکه  ،متوقف نشده تنها

در استفاده از استراتژي  نیازمند توجه بیشتر ،ایجاد این تغییر. گسترش هرچه بیشتر دارند

 هدف از نگارش این مقاله بررسی ضررورت .می باشد وزهحکارآفرینی و نوآوري در این 

هاي موجود در این ها و پتانسیلظرفیتبه منظور دستیابی به استفاده از این استراتژیها 

ثروت ملی را براي کشورهاي  بتواندر مسیر درست  آناز  تا با بهره گیرياست صنعت 

در صنعت فناوري اطالعات و  ژیهااستفاده از این استرات کننده به همراه آورد.استفاده

افزایی به ها از طریق ارزشپذیري این شرکتافزایش توان رقابت ارتباطات موجب

سازي دسترسی سازي مراحل کارهاي اداري آنان، آسانمحصوالت و خدمات آنان، روان

   گردد.میبه سرمایه و تقویت توانمندي آنان 

فناوري اطالعات و  -استراتژي نوآوري –کارآفرینی  ستراتژيا :يديکل واژگان

 ارتباطات
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 2نيلوفرميرسپاسی،  1مليکا فرد

 واحد تهران مرکزدانشجوي دکترا کارآفرینی بین الملل، دانشگاه آزاد اسالمی  1

 ایران ،اسالمشهر دانشگاه آزاداسالمی واحد عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی ،استادیار 2

 

 مسئول:نویسنده نام 
 مليکا فرد

 و کارآفرینی هاي استراتژيبررسی ضررورت استفاده از 

 ارتباطات و فناوري اطالعات صنعت در نوآوري
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 مقدمه
رو هستند و سازمانهاي ب گذشته، بازارهاي سطح جهان با تغییرات روزانه و حتی لحظه به لحظه نیازهاي جوامع بشري روالف امروزه بر خ

ز تغییرات سریع و بقا و رشد در این بازارها باید تولیدي و خدماتی که عامل اصلی مرتفع ساختن این نیازها به شمار میروند، براي جا نماندن ا

طور اساسی تفاوت  چرا که ساختار اقتصادي دنیاي امروز با گذشته به.(3،ص.1386فرهنگی،)به سرعت و با هدفگذاریهاي درست حرکت کنند 

کننده داشت جاي خود را به نوآوري،  افزاري و داراییهاي مشهود که دیروز در جایگاه یک بنگاه اقتصادي نقش تعیین دارد. شاخصهاي سخت

و استفاده از دانش استوار  القیتنیاي امروز بر پایه نوآوري و ختوسعه اقتصادي د افزاري داده است ت جدید و داراییهاي نرمالخلق محصوابداع، 

آفرین  عنوان یک رویکرد استراتژیک و مزیت حلهاي نو است و کارآفرینی به است. در این میان تداوم بقا و حیات سازمانها، نیازمند روشها و راه

اصغري،  پیکارجو و علی)اجتماعی قلمداد شود ي اقتصاددر نظامهاي اقتصادي، میتواند الگویی کارآمد جهت حصول به اهداف توسعه 

ق نوآوري براي مشتریان براي چندین دهه محققان تاکید داشتند که شرکت ها می توانند با ایجاد ارزش باالتر و بهتر از طری.( 67،ص.1387

مزیت رقابتی کسب کنند. شرکت هایی که درک کرده اند راه هاي جدید خلق ارزشی جدي براي مشتریان موجب ایجاد مزیت رقابتی می 

یابی در شود متوجه شده اند که رسیدن به چنین هدفی تنها در سایه نوآوري امکان پذیر است. نوآوري نه تنها به طور منحصر به فردي با بازار

یک زمین حاصلخیز براي  ،ارتباط است بلکه یکی از فاکتورهاي کلیدي کارآفرینی نیز محسوب می شود. در نتیجه استراتژي مبتنی بر نوآوري

اساس استراتژي هاي کارآفرینانه، استراتژي مبتنی بر کشف فرصت  .(1389رشد و شکوفایی کارآفرینی و بازاریابی است)آقاجانی و همکاران،

 (.2003ت.)شین، اس

دهند و آنها را به عقیده کوپر، مارکمن و نیس، استراتژیهاي کارآفرینانه راه هایی را براي بازسازي سازمان هاي موجود پیشنهاد می

نند.نوآوري بعنوان راهی نو براي خلق ارزش شناخته شده است و به مثابه خون حیات بخشی است که در رگ هاي سازمان کنوآورانه تر می

 امروز فرهنگی و اجتماعی صنعتی، اقتصادي، شرایطهایی که چشم به رشد و بقا و توسعه محصوالت و خدمات خود دوخته اند، می جوشد.

 رشد بین که داده نشان تحقیقات .کندیم طلب را متفاوتی و جدید هاي حل راه و الگوها تنگناها، و مشکالت حل که است اي گونه به کشور

 هاي محرک از باشد کارآفرین زیادي تعداد داراي که کشوري زیرا دارد، وجود مثبت همبستگی کشور یک در کارآفرینان تعداد و اقتصادي

 سنتی هاي استراتژي با هانسازما آینده بینی پیش و مسائل حل براي که دانیمیم.  (1378)وارث، تاس برخوردار قویتري اقتصادي و تجاري

 سازمان.هاي نوین جهت ایجاد تحول در صنعت یا سازمان استفاده نموداز استراتژي باید بلکه نمود، حل را تیآ مشکالت وبود  موفق توان نمی

 وبه تبع آن درصنایع ها سازمان در کارآفرینی جوي ایجاد .باشند ممکن شرایط تمام پاسخگوي بتوانند تا باشند منعطف قدرکافی به باید ها

 در خالقیت تا باشد داشته ایده یک وضعیتی هر براي سازمان تا کند می کمک نیز و آورند دست به را پذیري انعطاف این تا میکند کمک

 .شود نهادینه سازمان

 پیش بینی  و اخیرهاي در سال فناوري اطالعات و ارتباطات توجه به رشد پرسرعت صنعت با نیز از این امر مستثنی نیستند  صنایع

 وم استفاده از استراتژیهاي هاي کارآفرینی و نوآوري در این صنعت بیش ازپیش باید مورد توجه قرار گیرد. در آینده، لز رشداین  ادامه روند

 و یو کســب کــار، کمــکهــاي مــال نانــهیکارآفر مهــارتهــاياقتصـادي، یاجتمـاع طیو هـاي دولـت، شـرا ها هیرو استیس

 انعطـافو ـوبیدولـت شـامل حـذف ع استهايیس به آنها توجه نمود. در این صنعتد جمله مواردي هستند که بای از یمال ریغ کمکهاي

 ینیبه کارآفر جامعه نگـرش مناسـب معنـی به اقتصادي – یاجتماع طی.شراباشدیم نانـهیکارآفر ـتهـايیبـازار محدودکننـده فعال ريیناپـذ

. گرددیاطالق م باشند،یدارا م بالقوه نـانیمهارتهاي کسب و کاري کـه کارآفر و یسطح دانش فن به و کسب کار نانهی. مهارتهاي کارآفرباشدیم

و منظور  باشدیم یسازي و رشد توسعه مال متنوع انـدازي طـرحهـا، جهت راه نانیدر دسترس کارآفر هیسرما زانی،میمـال تهايیمنظور از حما

 (.1391)ناهید،گالبی، .دیانمیموجود اشاره م حمایتی هاي به شبکه یمال ریغ تهـايیاز حما

بنابراین کاربرد استراتژي  .است یخلق و رهبري سازمان نوآوري، ابتکـار و ـات،یح دیتجد ،یسازمان ینیدر پس کارآفر یاصل رويین

عت فناوري صن همان طور که میدانیم کارآفرینی در سازمان از جمله مهم ترین عواملی است که باید در صنایع مختلف مورد توجه قرار گیرد.

امل اطالعات و ارتباطات شرایط تازه اي را پدید آورده است که در آن تولید کنندگان، تامین کنندگان، فروشندگان و مشتریان و تقریبا همه عو

 دست اندرکار یک چرخه اقتصادي قادرند دریک فضاي مجازي مشترک با یکدیگر در ارتباط باشند و به تبادل اطالعات،خدمات محصوالت و

 (.1387)حجازي علیرضا،پول بپردازند.فناوري اطالعات و ارتباطات تئوریهاي جدیدي را به میان آورده است که یکی از آنها اشتغال پیوسته است.

 .تامین نماید رادراین صنعت  ندهیآ داتیتول را بـراي یاجـزاي اصـل ازهـايین توانـدیمـ یسـازمان ینیارآفرک که دهدیمهم نشان م نیا

این مقاله، در گام اول به تشریح استراتژي کارآفرینی و نوآوري پرداخته ایم سپس رابطه بین این دو استراتژي را را بررسی نموده و  در

ه در نهایت ضرورت استفاده ازاین استراتژیها را در صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات مورد بررسی قرار میدهیم تا تصویري روشن از ضرورت ب

 این استراتژیها را به منظور رشد و پیشرفت این صنعت داشته باشیم. کارگیري
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 تعریف استراتژي 
استراتژي را ایجاد یک مزیت منحصر به فرد براي تمایز سازمان از رقبا تعریف می کنند و اساس کار را مدیریت این تمایز می دانند 

ه علم و هنر بکار گرفتنی نیروهاي سیاسی ، اقتصادي ، روانی و نظامی یک تعریف دیگري نیز از استراتژي قابل مطرح می باشد و آن اینست ک

ملت  یا گروهی از ملت ها براي حداکثر حمایت از سیاست هاي اتخاذ شده که در زمان جنگ و صلح کاربرد دارد همچنین استراتژي نوع 

شد یعنی در ارتباط با چگونگی دستیابی به اهداف بلند مدت خاص از راه و روش دستیابی به اهداف است که باید شرایط سه گانه را داشته با

وحیاتی سازمان که در محیط رقابتی قرار دارد بحث می نماید که در این رابطه حرکت از وضعیت موجود به وضعیت جدید قابل طرح بوده ،  

نمود براي برخورد با یک وضعیت خدعه و فریب به عبارتی استراتژي عبارتست از طرح و نقشه یعنی نوعی مسیر آگاهانه و مورد نظر یک ره

یک نقشه خاص یا مانور براي انحراف رقیب الگو به ویژه الگویی از یکسري اقدامات مشخص یعنی وسیله اي براي مشخص کردن جایگاه سازمان 

ء یک سازمان بر مبناي مقاصد یا در محیط بازار و دیدگاه که استراتژي را یک مفهوم ذهنی می داند و دیدگاهی است مشترک که میان اعضا

 اقدامات آنان می باشد و در حقیقت می توان به نکات زیر توجه نمود .

 ایجاد یک بستر براي تغییر سازمانی

 ایجاد تعهد و احساس مالکیت 

 ایجاد توازن بین ثبات و نوآوري 

اهنماي رفتار کاري واحد را در سطح وسیعی نشان می استراتژي یک واحد کاري مانند سازمانها و شرکتها ، برنامه اي است که خطوط ر

ي دهد براي یک سازمان این برنامه شامل انتخاب خدمات و مشتریهاي سازمان ، اهداف اصلی که توسط این برنامه باید به آنها رسید و سیاستها

ستراتژي است باید ارتباطات و تاثیرات متقابل تهیه و تخصیص منابع براي رسیدن به اهداف اصلی است ، شخصی که عهده دار تعیین و تنظیم ا

 واحدهاي مختلف را تحت کنترل خود در یابد از طرفی یک مدیر باید چشم انداز گسترده داشته باشد . 

رویکرد مدیریت استراتژیک بر مبناي تعامل مدیران در همه سطوح سازمانی و کسب و کار تاکید نموده و نتایج رفتاري مشخصی مزایاي 

ا به همراه دارد که مشخصه نظام تصمیم گیري مشارکتی است به همین علت بررسی تشخیص و ارزیابی دقیق تاثیر فرموله کردن استراتژي ر

می  بر عملکرد سازمان و یا کسب و کار اغلب نیازمند مجموعه اي از معیارهاي مالی و غیره می باشد که اثربخشی مدیران را مورد ارزیابی قرار

 دهند . 

به هر حال سودآوري ناشی از طرحهاي استراتژیک و مدیریت تغییرات محیطی را می توان در توسعه فعالیتها و افزایش بهره وري و 

تحقق اهداف و اثربخشی فرآیند مدیریت علمی جستجو نمود . عالوه بر این موارد زیر را نیز می توان در سودآوري مدیریت استراتژیک مطرح 

 نمود . 

موله کردن استراتژي ، توانائی هاي سازمان و کسب و کار را براي حل مسائل افزایش می دهند . مدیران با تشویق و پاداش فرآیند فر

دادن به زیردستان موجب توجه آنها به مالحظات برنامه ریزي گردیده و بدین طریق در پیش بینی و هدایت کار بوسیله کارکنان یاري و کمک 

 می شوند. 

اتژیک مبتنی بر گروه شامل تعامل میان همه سطوح احتماالً بهترین راه حل را در اختیار مدیران قرار می دهد و به علت تصمیمات استر

تصمیمات بهتري احتماالً محصول این فرآیند خواهد بود . نخست اینکه تولید استراتژیهاي مختلف از طریق تعامل گروهی تسهیل می گردد و 

 بی انتخابها بهبود می یابد چرا که اعضاي گروه پیش بینی هایی را بر اساس برداشتهاي تخصصی ارائه می نمایند . دیگر اینکه بررسی و ارزیا

انگیزش کارکنان جهت درک بهتر آنها از رابطه بهره وري که در هر طرح استراتژیک روشن می گردد بهبود می یابد به عبارت دیگر 

در فرآیند فرموله کردن استراتژي مشارکت داشته باشند فهم بهتري از اولویتها و سیستم پاداش سازمان زمانی که کارکنان و یا نمایندگان آنها 

 و یا کسب و کار داشته و بنابراین انگیزه بیشتري براي رفتار در جهت اهداف خواهند داشت . 

ا در فرموله کردن استراتژي باید کاهش یابد شکاف و اصطکاک در فعالیتها و در میان افراد و گروههاي گوناگون به دلیل مشارکت آنه

چرا که فرآیند مذکور به روشن کردن نقشهاي مختلف کمک می نماید و شکل گیري جلسات گروه که در مراحل مختلف فرآیند فرموله کردن 

 استراتژي بوجود می آید فهم مسئولیتهاي افراد گروههاي فرعی را افزایش داده و مشخص تر می نماید . 

مت در مقابل تغییر کاهش می یابد و مشارکت مورد نیاز به حذف عدم اطمینان که با هر تغییر همراه بوده و ریشه اصلی مقاومتها مقاو

 است کمک می نمایند اگر چه مشارکت بدون اختیار و اقتدار تصمیم گیري ممکن است چندان مطلوب نباشد . 

ند که در محیط رقابتی موفقیت کسب نموده و تداوم حیات داشته باشند با توجه به فعالیتهاي خود را طوري برنامه ریزي و هدایت نمای

 گیري از این نوع برنامه ریزي است.مفهوم برنامه ریزي استراتژیک ، این امر مستلزم بکار
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 استراتژي کارآفرینی

بینند و در کشف آنها ناتوانند و مدیریت نمیرسد افراد عادي آنها را ظر میهایی را دارند که به نکارآفرینان توانایی شناخت فرصت

هاي شناسایی شده براي معرفی هاي مختلف، کارآفرینان را قادر خواهند ساخت تا از این فرصتاستراتژیک با در اختیار قرار دادن ابزارها و مدل

هاي رقابتی، ارزش خلق کنند. بنابراین کارآفرینی لیتمحصوالت و خدمات نو و سودمند براي بازار رقابتی بهره بگیرند و در نهایت با تکیه بر قاب

وکار آفرینان براي شروع، توسعه و احیاي کسبوکارها و کارترین ابزارهاي در دست صاحبان کسباستراتژیک یکی از کلیدي

مدیریت دانش  رآفرینی ویکپارچه سازي کا(، کارآفرینی استراتژیک حاصل 2003به نظر ایرلند و همکاران ) (.1393)قاسمی،کوچکیان،است

ند یا به طور مهمی آنها استرتژیک است.کارآفرینان موفق قادر به شناختن امکان پذیري هایی هستند که بسیاري از افراد آن را از دست داده ا

ینی استراتژیک نشان رقادر به یافتن ابزاري براي تبدیل این امکان پذیري ها به عمل، چون فراهم آوردن بازار جدید و مفید هستند. کارآف

تراتژیک کارآفرینی اسبسط استراتژي سازي کارآفرینی دیده می شود. نی با دیدگاه استراتژیک است. این دیدگاه به عنوانیدهنده عمل کارآفر

 (.1389مکاران،بر اهمیت مدیریت منابع کارآفرینی با فعالیت هاي استراتژیک براي رسیدن به مزبت رقابتی تاکید می کند.)خلیلی و ه

ه میباشد. کوپر و همکاران سازمانی و یک جلوه بارز از کارآفرینی در سطح بنگا استراتژي کارآفرینانه مفهومی کلیدي در ادبیات کارآفرینی

یباشند. راهی که منگاه به استراتژي کارآفرینانه، در حال تبدیل شدن یک منبع کلیدي مزیتهاي رقابتی  ( تاکید میکنند 120، ص.2000) 

ی مانند راسل و نزد برخ.دهند نگاههاي موجود میتوانند توانمندیهاي استراتژیک خود را که براي موفقیتهاي مکرر کلیدي هستند توسعهب

انه شامل الگویی یک استراتژي کارآفرینهستند. الوجود استراتژي سازمان (، استراتژیهاي کارآفرینانه عنصر ممکن 640، ص. 1992راسل) 

تفصیلی شرکت را  باشد که یک بخش از استراتژيسازمانی از کنش هاي مربوط به نوآوري و تخصیص منابع میضمانت اجرایی پایدار و داراي 

 تشکیل می دهند.

ه می دهد که دران یک استراتژي کارآفرینی،کارآفرین را تشویق می کند تا بینش خود را ارزیابی نماید. یک استراتژي راهی را ارائ

ن را ارائه میدهد.این آرا به واقعیت تبدیل می کند،دستیابی به راهبردي است که  دست یابد، نیروي بالقوه اي که رویایش کارآفرین به رویا

 (1388امکان قابلیت دستیابی به استراتژي در بازار رقابتی و منابع را فراهم می آورد)سهیال کیاسی،

 راتژي کارآفرینانه را شامل مراحل زیر می دانند:ده سازي است(، مراحل اجرا و پیا2000همکارانش) کوراتکو و

ارزیابی فعلی سازمان،راه هاي توسعه دسترسی منابع،میزان  :.سنجش استراتژي هاي فعلی از نظر فعاليت هاي کارآفرینی1

، ریسک هاي تشویقاسایی هدف هاي مشخص براي استراتژیتشویق،ریسک پذیري و تحمل شکست ها، تشکیل گروه هاي کاري مستقل و شن

پذیري و تحمل شکست ها،تشکیل گروه هاي کاري مستقل و شناسایی هدف هاي مشخص براي استراتژیهاي کارآفرینانه موسسه ها و برنامه 

 .هاي مورد نیاز براي دستیابی به آن از اقدامات این مرحله است

 

یح،وجود سیستم بازخورد تقویت کننده عناصر اصلی این مرحله وجود هدف هاي روشن و صر .پياده سازي فضاي کارآفرینانه :2

 مثبت، تاکید برمسئولیت فردي و پاداش بر اساس نتایج و آزمایش و تجدید نظر در ارزش ها و فلسفه مدیریت ارشد است.

 

مبتنی بر تشویق فعالیت کارآفرینانه به جاي  بر اساس نظریه ریجی ساته، استراتژي کار آفرینی آفرینی:کنترل و ارزیابی کار-3

دید استفاده از پاداش هاي مالی و قدردانی سازمانی به جاي قواعد رویه هاي سختگیر اداري، به کار گیري سیاست هاي مناسب منابع ته

 (.1389مل شکست هاي اجتناب ناپذیر به شرط یادگیري)فقیهی و همکاران،حسازمانی و باالخره ت

گ پیشرفت و نوآوري آفرینی به الزامات خاصی از جمله نهادینه شدن فرهنسازمان هاي کارآفرین براي توسعه کارهمان طور که میدانیم 

 .در سازمان و ایجاد فضاي خالق در سازمان یا به طور کلی خالقیت سازمانی نیاز پیدا می کنند
 

 استراتژي نوآوري
و نوآوري هستند و یکی از  امروزه تقریبا تمام کشورهاي جهان در جهت افزایش بهره وري و بهبود وضعیت اقتصادي در پی خالقیت

با شتاب روزافزون 0)1360حقایق،( دالیل عمده اهمیت فزاینده خالقیت و نوآوري ایجاد رقابت بین کشورهاي مختلف در حال توسعه است

این رو  ند تغییر و تحول مستمر از عمده ترین جریان هاي حاکم بر حیات بشري شده است. ازیو دگرگونیها در دنیاي کنونی، فرآتحوالت 

شرکت ها و سازمان هایی که خواهان ایجاد و یا حفظ مزیت رقابتی هستند، مجبوربه انعطاف پذیري و پذیرش تغییرات می باشند. در چنین 

دوره اي نوآوري تکیه گاه اصلی سازمان ها شده است. امروزه سازمان هاي پسا صنعتی سازمان هاي مبتنی بر دانش هستند که بقا و موقعیت 

براي توسعه و پیشرفت جامعه با بهره جویی از فنون  .(2003وابسته به خالقیت، نوآوري، کشف وابتکار می باشد)مارتینز و تربالنچ، شان 
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خالقیت و نوآوري خواهیم توانست به طریقی کارآمد و اثربخش به اهداف خود برسیم و سازمان و جامعه اي توسعه یافته وبهتر داشته باشیم. 

وري الزمه و پیش درآمد توسعه و پیشرفت و تعالی یک سازمان و جامعه است و آگاهی از فنون و تکنیک هاي آن ضرورتی خالقیت و نوآ

 (.1383دانشجویان، پژوهشگران و عالقه مندان به این رشته است )طالب بیدختی و انوري اجتناب ناپذیر براي مدیران،

زمان، تولیدات و خدمات، خالقیت و نوآوري عامل افزایش کمیت، تنوع تولیدات از جنبه سازمانی خالقیت و نوآوري عامل پیدایش سا

وخدمات، افزایش کیفیت تولیدات و خدمات و موفقیت در رقابت، کاهش هزینه ها، ضایعات و اتالف منابع، افزایش انگیزش کاري کارکنان 

ي بهره وري سازمان و موفقیت مجموعه مدیریت و کارکنان سازمان، ارتقاي سطح بهداشت روانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان، ارتقا

سازمان، رشد و بالندگی سازمان و تحریک و تشویق حس رقابت، کاهش بوروکراسی اداري و کاهش پشت میز نشینی و مشوق عمل گرایی، 

 .(1378به حساب می آید)صمدآقایی،  تحریک و مهیا کردن عوامل تولید

ها در این مناطق کنند که تالشکنند و اطمینان حاصل  پیدا دست ،یید در پنج منطقه به عملکرد باالدر مدیریت نوآوري، مؤسسات بای

اجرا و  ،مدیریت فولیوپرت ، مدیریت انتخاب واز: استراتژي نوآوري، مدیریت خالقیت وایدهناحیه عبارتند  5این  .اند با یکدیگر تلفیق شده

 کوپر و همکارانش و (1997) راتژي روشن و جدید براي تولید یا ارائه خدمات دهی توسط گریفناهمیت داشتن یک است .مدیریت منابع انسانی

ند و تصمیم بگیرد مدیریت نیازمند است تا یک استراتژي را توسعه دهد ونقش نوآوري را در سازمان بیان ک.مورد توجه قرار گرفت (1999)

 عث بهبود عملکرد شود.ه از شاخصهاي مناسب عملکرد باتفادوژي استفاده کند و چگونه با اسکه چگونه از تکنول

سازمان به چه  (، مرحله اول در فرموله کردن استراتژي نوآوري این است که مشخص کنیم نوآوري در1999براساس مدل کافمن و ففر)

ا توسعه دهد.در بحث نقاط نوآوري رمعنی است و نقاط تمرکز نوآوري در کجاست.با فهمیدن نیازهاي محرک نواوري، شرکت قادر خواهد بود تا 

ي نوآوري مشخص م است که چگونگی بیان اهمیت نوآوري براي کارکنان جهت دستیابی به نقطه مورد نظر مدیریت برازاستراتژي نوآوري ال

 شود.

و تولید خدمات و  ادبا توجه به مطالب باال به نظر می رسد تداوم حیات سازمان ها به بازسازي، اصالح و بهبود روش هاي کار و ایج

ند. که براي دستیابی کمحصوالت جدید و نوبستگی دارد. محیط پر تالطم سازمان ها و تنوع نیاز انسان ها این موضوع را همواره یادآوري می 

ي تواناییهاي کارگیربه اثربخشی سازمانی خالقیت و نوآوري امري غیر قابل اجتناب است. از این رو امروزه یکی از چالشهاي مهم مدیران ب

سیعی که در وارآفرینی مفهومی وسیع و چند بعدي است که در حال حاضر با توجه به تغییرات و تحوالت کذهنی براي ایجاد یک مفهوم 

ناوري هاي اطالعات فنیاز به کارکنان دانشگر در سازمان ها،اهمیت توسعه منابع انسانی،گسترش  .عرصه هاي اقتصادي و اجتماعی روي داده 

جتماعی ا-اي اقتصاديارتباطات  همچنین اثرات و پیامدهاي آن، مورد توجه جدي قرار گرفته است. هیجان کارآفرینی در همه ابعاد رفتارهو 

 (.2004نفوذ کرده است)زیمرمن، 

مان ها و کارکرد ساز امروزه حتی پزشکان، وکال و متخصصان حرفه اي نیز به یادگیري و اهمیت کارآفرینی پی برده اند تا از این طریق

ز آنجایی که نقش هاي خود را بهبود بخشند و بدین وسیله توسعه خالقیت و نوآوري هاي اجتماعی را در همه جا گسترش دهند. بنابراین ا

ثر و اثربخش تحقق فرایندي که به وسیله کارآفرین از طریق ترکیب تالش هاي مو مرکزي در فعالیت هاي کارآفرینی، ویرانی خالق می باشد

اط مفهومی بین سال هاي زیادي است که ارتب( 2004)هنریکز، .نقش خالقیت در فرایند خلق و گسترش کارآفرینی نمایان می شود می یابد

ست)آرونر و اي اخیر توجه زیادي را به خود جلب کرده اکارآفرینی و نوآوري)خالقیت( مورد بحث می باشد. اقتصاد نوآور در سال ه

وده و با تخریب روش بنچه در اکثر تعاریف کارآفرینی مشاهده می گردد این نکته است که کارآفرینان محور توسعه اقتصادي (.آ2002همکاران،

)رحیمیان و ي پویایی و حیات می بخشندها ي کهن و ناکارآمد قبلی و جایگزینی آنها با شیوه هاي کارآمد و نوین به نظام اقتصاد

ست، به اندازه اي در ابنابراین خالقیت که نوآوري و ابداع را شامل می شود و دومی از وزن ارزش افزایی باالتري برخوردار .(1366بیگلري،

است وجود نوآوري در  معاصر معتقدتبیین، توصیف و تشریح فعالیت هاي کارآفرینانه از اهمیت برخوردار بوده که پیتر دراکر از اندیشمندان 

اصل رینی نتیجه اي را حکارآفرینی به قدري ضروري است که می توان ادعا نمود، انجام آن بدون نوآوري میسر نبوده و خالقیت نیز بدون کارآف

در حالیکه  (.1369مقیمی،می روند)در ادبیات، مفاهیم خالقیت، نوآوري و کارآفرینی به طور مترادف بکار  .(1363نمی نماید)احمد پور داریانی،

ا تبدیل به موقعیتهاي هر یک از این مفاهیم داراي معنی مشخصی هستند. کارآفرینی فرایندي است که افراد با نوآوري فرصتهاي بی استفاده ر

ست)جانسین و همکاران، آفرینی ااز این رو می توان گفت که نوآوري یکی از مولفه هاي اساسی و بنیادي کار(. 1368کنند)ناندان،رفع تقاضا می

2001.) 

غل تازه و غیره می شکارآفرینی به معنی خلق و کاربرد ایده اي جدید، ساختن موادي تازه یا کشف روشی جدید براي انجام کار، ایجاد 

اد را به نوعی دیگر که افرباشد و این شرایط و ویژگیها به وجود نمی آیند مگر اینکه نوعی فرهنگ پیشرفت و نوآوري برسازمان حاکم باشد 

  (.1350اندیشیدن وا دارد و نوعی تعهد نسبت به این ارزشها را در او به وجود آورد) زارع خلیلی و چوپانی،
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 رابطه بين استراتژي کارآفرینی و نوآوري
ولفه خالقیت و بعد از آن مولفه همانطور که گفتیم کارآفرینی مستلزم وجود دو مولفه خالقیت و نوآوري است. به این معنا که در ابتدا م

نوآوري پدیدار می شود و در صورت ظهور هر دو مولفه کارآفرینی رخ می دهد. بنابراین می توان گفت که خالقیت پیش نیاز نوآوري و نوآوري 

رابطه این مولفه ها با  پیش نیاز پدیده کارآفرینی است بعبارتی دیگر خالقیت در دل نوآوري و نوآوري در دل کارآفرینی جاي گرفته است.

همدیگر رابطه اي تعاملی نه رابطه اي خطی است. درنظر گرفتن رابطه تعاملی بین این سه مولفه گویاي این واقعیت است که در سازمان هاي 

و خلق مشاغل  کارآفرین به دلیل وجود تعامل، بین سه مولفه خالقیت، نوآوري و کارآفرینی، پیدایش ایده هاي جدید و به تبع آن نوآوري

و به هم یاد می دهند بسیار زیاد می گردد و گیرند  جدید با توجه به ارتباطی که افراد و سازمانها با هم برقرار می کنند و از همدیگر یاد می

ضرورت  که این خود موجب توسعه هر چه بیشتر کارآفرینی می شود و .این سبب پرورش افراد خالق و نوآور و کارآفرین بیشتري می گردد

 (.1391)نوده،د آفرینی هرچه بیشتر نمایان می سازدو مولفه خالقیت و نوآوري را براي توسعه کار

ري سازمانی خواهد ایجاد دید استراتژیک و بلند مدت به کارآفرینی باعث حضور قابلیتهاي استراتژیکی چون یادگیري سازمانی و نواو

ی را ممکن می سازد و به زیرا کارآفرینی یادگیري سازمانی را پرورش می دهد و نوآوري سازمانایاي رقابتی را بوجود میآورد زشد که ثروت و م

ارآفرینی با نوآوري (.بنابراین، شناسایی و تعیین رابطه بین عوامل استراتژیک ک Morales& et al,2006,p22عملکرد بهتر منتهی می گردد)

سیاسی محسوب  وان عنصر رشد و توسعه از ابعاد مختلف اقتصادي،فرهنگی،اجتماعی و یادگیري سازمانی در سازمان هاي عصر حاضر به عنو

روحیه سرمایه گذاري  یرا عنصر کارآفرینی به عنوان موتور حرکتی تولید و توسعه اقتصادي و از سویی پرورش دهنده و تقویت کنندهزمی شود.

نجش نوآوري در س( با هدف بررسی تطبیقی رویکردها وچهارچوب هاي  1389قیمی و علیزاده )مو بهره وري در نیروي انسانی تلقی می شود.

اي مناسب و یافتند که سنجش نوآوري چه در سطح شرکت و چه در سطح ملی و جمع آوري اطالعات در یک بانک اطالعاتی امکان تحلیل ه

ن و همچنین در ناسب براي سنجش نوآوري ایراتدوین سیاست هاي بهتر را فراهم می سازد. و پیشنهاد کاربردي آنها ارائه یک چارچوب م

ابطه بین نوآوري ( با هدف بررسی ر 1388جوانمرد و سخایی ) .قالب یک تحقیق چارچوبی براي سنجش نوآوري در سطح یک بنگاه ارائه گردد

ین متغیر مهارت فردي و ارتباط ب و عملکرد سازمانی در صنایع به این نتیجه رسیدند که مهارت فردي با عملکرد سازمانی ارتباط مثبت داشته

ب عدم ارتباط بین این مستقیم و مثبت می باشد و پیشنهادکاربردي آنها این است که به علل و عواملی که موج با یادگیري و نوآوري سازمانی

 .متغیر ها با عملکرد سازمانی می شود پرداخته شود

ر پشتیبانی از نوآوري ی بر درک حمایت از نوآوري در یافتند که بین دو متغیهدف بررسی تأثیر فرهنگ سازمان با (1388زاد و ارشدي ) آ

ست که سازمان ضمن با درک حمایت، انسجام، سیستم هاي پاداش سازمانی و انصاف رابطه مستقیم وجود دارد و پیشنهاد کاربردي آنها این ا

ین کارکنان به وجود و فضا و محیطی باز را براي ایجاد ارتباط ب حمایت از افراد، روحیه تیمی و جوي صمیمانه را در سازمان گسترش داده

  .آورند و با سیستم پاداش سازمانی مناسب می توانند مشوق هاي مناسبی را براي شکوفایی نو آوري بوجود آورند

کارآفرینی سازمانی  که بین با هدف بررسی رابطه ابعاد کارآفرینی سازمانی با نوآوري در سازمان دریافتند ( 1389طاهري و همکاران )

ه را براي شکوفا کردن و نوآوري رابطه معناداري وجود دارد و پیشنهاد می شود که مدیران از کارکنان خالق حمایت هاي مالی و معنوي و عرص

ر یافتند که بین دی با هدف بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با کارآفرینی سازمان ( 1389قهرمانی و همکاران ) .کارکنان فراهم نماید

ازمانی افزایش خواهد فرینی سفرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد یعنی با بهبود فرهنگ سازمانی، کارآ

و با ایجاد  ز کنندو توصیه می کنند که جهت نهادینه کردن فرهنگ سازمانی مسئوالن دانشگاه از اعمال هر گونه کنترل مستقیم پرهی یافت

 .رکنان فراهم کنندهمسویی میان اهداف شخصی افراد واهداف دانشگاه زمینه را براي ایجاد کارآفرینی سازمانی از طریق توانمند سازي کا

رابطه  ی شرکتی و عملکردبا هدف بررسی رابطه گرایش به کارآفرینی شرکتی و عملکرد دریافتند که بین کارآفرین (1387ایمانی پور و زیودار ) 

 .له مراتبی باشدمعناداري وجود دارد و توصیه کاربردیشان ساختار سازمانی حاکم بر نمایندگی ها منعطف تر و فاقد مناسبات سنتی سلس

اصی در بخش خبا هدف بررسی معیارهاي نوآوري در بخش دولتی دریافتند که پرورش خالقیت و نوآوري اهمیت  ( 1389حمیدي و همکاران)

 .ده شودو توصیه کاربردیش این است که از ساختار مناسب و تشکیالت متناسب با اهداف مورد نظر در سازمان استفادولتی دارد 

ر یافتند که شرکتهاي ( با هدف بررسی نقش کارآفرینی بین المللی، نوآوري و عملکرد بازار بین المللی د 2009آکوز و ویرا وار دنا )

با ارائه SMEران ن المللی شدت نوآوري سازمانی و اندازه شرکت متفاوت است و توصیه می کنند مدیکوچک و متوسط از لحاظ کارآفرینی بی

 O cass & Weerawardena )یک راه حل به سمت نوآوري حرکت کنند و بهره برداري از فرصت ها بازار و انجام بهتر در بازار تأکید دارند

2000 ) 
خیص خالقیت مدیریت و نوآوري و برجسته کردن اهمیت آن براي کارآفرینان دریافتند با هدف بررسی تش (2005ویلسون و استوکس ) 

که بین مدیریت خالقیت و نوآوري تفاوت وجود دارد و براي مدیریت موثر از آنها باید تمرکز خارجی استراتژي تبلیغی را مد نظر داشت و 

عداد دارد و به بهره برداري موفقیت آمیز از ایده هاي جدید تأکید توصیه می کنند آموزش و پرورش نقش مهمی در تشویق خالقیت و است
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با هدف بررسی هم افزایی میان کارآفرینی و نوآوري در میان سازمان هاي مختلف دریافت که ارتباط مثبت بین کارآفرینی  (2005ژائو ). دارد

اد می شود که کارآفرینی و نوآوري به طور مداوم و روزمره در و نوآوري عاملی است که سازمان به موفقیت و پایداري پویا می رسد و پیشنه

 (Zhao, 2005). سازمانها نظر گرفته شود

با هدف بررسی کارآفرینی شرکتی و نوآوري در تمام سطوح در یافتند که چگونه کارآفرینی بعنوان یک ابزار  (2006دینی و همکاران) 

ت است و چرا کارآفرینی خود را توسعه می دهد و توصیه کاربردي آنها به ایجاد تعهد در براي اندازه گیري در جه کارآفرینی در داخل شرک

به انجام شده  همان طور که میبینیم با توجه به مطالعات (Duane & et al ,2006).کارکنان و تشویق رفتار کارآفرینانه در سازمان است

به دنبال روش  و اثربخشی هستند یک نیاز اساسی است و بسیاري از سازمان هانوآوري براي سازمان هایی که در پی بقا کارگیري استراتژي 

همچنین در بررسی هاي صورت گرفته و  د.پذیري هستن ها و رویکردهاي نوآورانه و کارآفرینانه به منظور بهبود اثربخشی، کارآمدي و انعطاف

سازمانی براي مقابله با تغییرات سریعی که در دنیا صورت  کارآفرینی استراتژيبا توجه به پیچیدگی نیازهاي جوامع و سازمان هاي امروزي، 

اگر بخواهند در دنیاي رقابت بمانند و به ایفاي ي مرتبط سازمان هاصنایع و می گیرد امري ضروري و اجتناب ناپذیر به حساب می آید.بنابراین 

سازمانی پیش روند و الزمه این امر شناخت عوامل استراتژیک  یطی ونقش در برآوردن نیازهاي سازمانی بپردازند، ناگزیرند با تغییرات مح

 .کارآفرینی و همچنین عوامل مؤثر بر یادگیري سازمانی و نوآوري می باشد

 

 و ارتباطات  در صنعت فناوري اطالعاتو نوآوري استراتژي کارآفرینی ضرورت استفاده از 
زیادي دگرگون  در جهان، کارآفرینی در این عرصه نیز تا حد ات و ارتباطاتاطالع فناوري صنعت در طول یک دهه اخیر و با گسترش

طالعات هنوز هم امشاغل فناوري بلکه متوقف نشده  رو به رشد کارآفرینی در این صنعت نه تنها رونداست که  بررسی ها حاکی از آنشد، 

ارآفرینی و نوآوري در این در استفاده از استراتژي ک ند توجه بیشترنیازماین تغییر ارند که ظرفیت باالیی براي تغییر و گسترش هرچه بیشتر د

دهنده هاي نوپا و مراکز فناوري، به ویژه در کشورهاي در حال توسعه، نیروهاي حرکتهاي کوچک و متوسط، شرکتشرکت .صنعت می باشد

ه به دلیل ماهیت نوآورانه این حوز(.1387)حجازي علیرضا،.آیندبه شمار میدر این حوزه راهکارهاي نوآورانه و عملی براي پیشروي و پیشرفت 

آید که درصد کارآفرینی و اشتغالزایی آن نیز بسیار باالست. افزاري یکی از صنایع مهم به شمار میافزاري و چه سختخود، چه در بخش نرم

اساسی استفاده  به عنوان یک رکن و پایه باطاتو ارت از سوي دیگر ما شاهد این امر هستیم که تمامی صنایع از صنعت فناوري اطالعات

تا بتوان چه در  از استراتژیهاي درستی استفاده شودباید و ارتباطات دهد که در صنعت فناوري اطالعات کنند و همین موضوع نشان میمی

طالعات براي توسعه پایدار اري گذاري در فناولزوم سرمایههمان طور که میدانیم، .بخش خصوصی و چه دولتی با رشد بیشتري مواجه شد

در خصوص  مهارت صادي و اجتماعی، به دانش وتوسعه پایدار اقت زمینه در کشوردر این اهداف براي رسیدن به امري بدیهی است.اقتصادي 

در مللی ارتباطات راه دور اتحادیه بین ال.فناوري اطالعات و ارتباطات نیازمندیم گذاري در حوزهنوآوري و سرمایه استفاده از این استراتژیها،

مخاطبان  عالم نمود کهرا ا« تحول اجتماعیرتباطات در خدمت اهاي فناوري اطالعات و کارآفرینی»شعاري را تحت عنوان میالدي  2016سال 

هاي روه نقش شرکترسد با همکاري این چند گعت، دانشگاهیان و کارشناسان اهل فن هستند و به نظر میاندرکاران صنها، دستاصلی آن دولت

تري ال ابعاد گستردهدر عرصه دیجیت و کارآفرینی کوچک، نوپا و نوآور در بخش فناوري اطالعات و ارتباطات اهمیت بیشتري یافته و نوآوري

این پیام یر مخاطبان به دلیل ماهیت قدرتمند خود بیش از سا دردرجه اول و سازمانها در درجه بعدي  هاخواهد یافت. در این میان دولت

که این امر نیز تفاده کننداسدر این صنعت موجود ها ظرفیت با تدوین استراتژیهاي کارآفرینی و نوآوري و اولویت بخشیدن به آنها ازقادرند 

له فروش هاي نوآورانه حمایت کرد و این صنعت را به مرحهاي نوآورانه و فراگیر است تا به کمک آن بتوان از حرکتنیازمند تشکیل اکوسیستم

و اوري اطالعات هاي صنایع مرتبط با فنترین شاخصیکی از مهمبنابراین به کارگیري استراتژیهاي کارآفرینی و نوآوري .و درآمدزایی رساند

 .ز جامعه استگام شدن با تحوالت رودستیابی به توسعه پایدار، ایجاد رشد اقتصادي و همجهت و به ویژه صنایع مخابراتی ارتباطات 
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 ه گيرينتيج
ترین صنایع جهان است که توانسته انقالبی در شیوه ارتباطی جهانیان ایجاد فناوري اطالعات و ارتباطات یکی از سودآورترین و موفق

هاي زیرساختی گذاريهاي صنعتی و سرمایهالمللی، نوآوريها، استانداردهاي بیندولت ها و اصالحات مقرراتاي از سیاستکند.وجود مجموعه

االن صنعت فناوري خدمات جدید،میلیاردها نفر را در مدت کوتاهی وارد جامعه اطالعاتی کرده و این پیشرفت، دستاورد مشترک تمامی فع و

اي را فراهم آورده است و در کنار توسعه ساز ظهور فضاي مجازي هوشمند شده و شبکهدستاوردي که زمینه.اطالعات در سراسر جهان است

ها و امکانات ارتباطاتی، خدمات همگامی با پیشرفت در زمینه زیرساخت .شودطور مستقل نیز صنعتی مهم و درآمدزا تلقی میصنایع جهان، به 

هاي کوچک نیز افزارهاي کاربردي نیازمند راهکارهایی است که با نیازهاي بومی هر منطقه هماهنگ بوده و زمینه را براي حضور شرکتو نرم

با استفاده رتباطات می باشد.اصنعت فناوري اطالعات و هاي کارآفرینی و نوآوري در یاستراتژِبه کارگیري این راهکارها  از جمله.کندفراهم می

هاي این صنعت در مسیر درست استفاده از ظرفیت از این استراتژیها می توان به ظرفیت ها و پتانسیل هاي موجود در این صنعت دست یافت.

 کننده به همراه آورد.اي کشورهاي استفادهتواند ثروت ملی را برمی

ها از طریق پذیري این شرکتافزایش توان رقابت در صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات موجب  استراتژیها استفاده از این همچنین

و تقویت توانمندي آنان سازي دسترسی به سرمایه داري آنان، آسانسازي مراحل کارهاي اافزایی به محصوالت و خدمات آنان، روانارزش

وان به ضرورت استفاده تمی  در صنعت فناوري اطالعات استفاده از استراتژیهاي کارآفرینی و نوآوريبا توجه به سهم گسترده  بنابراینمیگردد.

راهکارهاي  ه ازبرلزوم استفادالمللی بیش از پیش توجه کرد و هاي بینرسیدن به توسعه و افزایش سهم این صنعت در شاخص ازآنها جهت

 تاکید نمود.هاي این صنعت نوآورانه در مسیر استفاده از ظرفیت
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