
 

 

 

 

 
 بایستی پرسیده شوند ي در سازمان،واحد نوآور کی اندازياز راه شیپی که دو سؤال :عنوان کتاب

 

 کارشناس توسعه مدیریت  معین زادهدکتر آقاي : خالصه کننده  Alessandro Di Fiore & Gabriele Rosani :نویسندگان

 

  بزرگ،  يهادر شرکت ينوآور يتالش برا -ي نوآور تیگسترده اهم رشیو پذ تمایل زیادبا وجود

 در اکثر مواقع از مسیر مورد نظر جه،یدر نت باشد.شفاف می و چارچوب تیمأمور فاقد یکاغلب 

 شود.یخارج م

 یم ،مهارت دارند نوین تیریمد يهاوهیشده اند و در ش تیریمد یکه به درست ییکسب و کارها 

 يواحد نوآور کیبه  ازیبزرگ ن يباشد. شرکت ها ينوآور میزبانکنند که  جادیرا ا یطیتوانند مح

 یعامل شرکت گزارش م ریبه مد رهبري می شود و ییارشد اجرا توسط مدیرمجزا دارند که 

 دهد.

 1کیاستراتژ ينوآور ییدر مرکز اروپا )ECSIيدر مورد نقش واحدها يده ا)، به طور گستر 

که نقش  شده است توسعه داده یها، چارچوب افتهاین ی. بر اساس شده است قیموفق تحق ينوآور

 CIU يهفت نقش برا این کند. یم میمشخص تقس فهی) را به هفت وظCIU( 2شرکت يواحد نوآور

ها و روش ها؛ توسعه مهارت ها؛  وهیش نیاز بهتر پشتیبانی ؛ينوآور محیط یاز: طراح بارتندها ع

سرمایه  تیها؛ و هدا دهیا تولید لیتسه د؛یجد هايبازار ییشناسا ؛يواحد تجار ياز طرح ها تیحما

 گذاري.
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 عدم انجام ایدر مورد انجام  يریگ میکمک به تصم جهترا  ییمتدولوژ و راهنما ،چارچوب نیا 

 کند. یشرکت فراهم م کل يعملکرد نوآور يارتقا فعالیت ها در جهت

 يورواحد نوآ يمنسجم برا یساختار سازمانیک هفت نقش به  این لیکه تبد مشخص گردید که 

چالش،  نیا مقابله با يکمک به آنها برا جهتاست.  يرهبران نوآور يمهم برا یچالش سازمان

ساده، . با پاسخ دادن به دو سؤال گردید لیساده تکم سیماتر کی از طریق پیشنهاديچارچوب 

خود در نمودار فوق، ترسیم  تیمطابق با موقع ،رای مناسب یتوانند قالب سازمان یشرکت ها م

 نمایند.

  :این دو سوال عبارتند از 

ابتکارات  "مالک" ایدرون شرکت است در  "کننده لیتسه" یک سازمان يواحد نوآور ایآ -1

  ؟ينوآور

 متمرکز است؟  يواحد نوآور به چه میزان -2

 با چهار بخش  2×  2 سیماتر کیمنجر به  - تمرکزو سطح  یبانینوع پشت -دو بعد  نیا بیترک

امکان  ی نیزبیترک يها حالتباشد (هرچند  یم حالت خاص کیاز آنها نشانگر  کیشود که هر یم

 است). ریپذ

 

 واحد  ابهامات در خصوصکنند تا  یکمک م و شوند یدو ابزار ساده با هم به کار گرفته م نیا

 ینهاد سازمان کی يواحد نوآور برطرف گردند. ،شده است لیتشک به تازگیسازمان که  يورنوآ

است که به سرعت دالیل وجودي آن جهت تولید  ازین و سازمان می باشد یدر ساختار سنت دیجد

  ارزش براي سازمان مشخص گردند.
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