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چکیده :نوآوری 1یک عامل اساسی در ایجاد رقابت است که سبب رشد سازمان میشود و مانند موتور توسعهای است که به
سازمانها اجازه میدهد از کارایی باالتری برخوردار شوند .برخالف رویکرد سنتی که به خلق نوآوری بهگونهای غیر نظاممند و
غیر سازمانیافته معتقد است دیدگاه نظام نوآوری ،2نوآوری را حاصل ابزارها و روشهایی در قالب یک سیستم معرفی میکند.
امروزه فناوری اطالعات 3ابزار و راهبرد جدیدی است که تحت کنترل نظام نوآوری میتواند تاثیر شگرفی بر روند ارتقاء بهرهوری
در سازمانها داشته باشد .درواقع فناوری اطالعات موتوری است که بهطور فزایندهای نوآوری را هدایت کرده و میتواند از
طریق روشهای نوآورانه ارزش محصوالت و خدمات را افزایش دهد .در این مقاله سه رویکرد اصلی مدیریت نوآورانه فناوری
اطالعات بررسی و برای هر رویکرد مدلی معرفی میشود .این رویکردها سه حوزه مدل ارائه خدمات ،4ادغام با فرآیندها 5و
ساختار سازمانی 6را پوشش میدهند .درک چگونگی بهرهگیری از فناوری اطالعات در سازمانها برای پیادهسازی روشهای
نوآورانه و مزیتهای نوآوری میتواند برای مدیران سازمانها بسیار مفید باشد.
کلمات کلیدی :نوآوری ،فناوری اطالعات نوآورانه ،7خدمت ،فرآیند ،ساختار سازمانی

مقدمه

(شواب،)2004 ،10این مشوقها و محرکهای محیطی منجر به

نوآوری یکی از اجزای اصلی ،اساسی و کارکردی در خلق،

غالب شدن نوآوریهای فناورانه میشود .ژوزف شومپیتر 11پدر

رشد و توسعه کسب و کارها  8و ارتقاء بهرهوری سازمانی است.

علم کارآفرینی ،نوآوری را نتیجه بهکاراندازی ترکیبهای جدید

اهمیت باالی نوآوری در موفقیت و توسعه اقتصادی مستلزم

از روشهای تولید میداند .این امر میتواند شامل معرفی کاالی

شناخت و درک صحیح از مفهوم نوآوری است .از مشکالت

جدید ،معرفی روشهای جدید تولید ،ایجاد بازارهای جدید،

اولیه در خصوص شناخت کامل نوآوری ،نداشتن تعریفی دقیق

شناسایی منبع جدیدی از عرضه مواد خام و یا کاالی نیمهساخته و

از آن است .البته این موضوع در اکثر تعاریف نوآوری عمومیت

سازماندهی جدید یک صنعت باشد (شتر و اشنایدر.)2019 ،12

دارد که نوآوری چیزی جدید یا نو میباشد ،اما غیر از جدید

در تعریف دیگری راجرز 13نوآوری را یک ایده ،عمل یا چیزی نو

بودن ،تعاریف از لحاظ نگرش و دیدگاه و کاربرد دانشگاهی با هم

دانسته که توسط یک شخص یا واحدهای دیگر تشخیص داده

متفاوت هستند .در همین راستا تعاریف متعددی برای توصیف

شود .در این تعریف تشخیص جدید بودن بهعنوان عامل کلیدی

نوآوری ارائه شده است و در نتیجه کماکان ابهام در تعریف این

معرفی شده است (رایس .)2017 ،14اسمیت 15در سال 2000

واژه وجود دارد (گارسیا و کاالنتون .)2002 ،9در میان تعاریف

نوآوری را ترکیبی موفق از سختافزار ،نرمافزار و سازمانافزار

مختلف ،تعاریف فناوریمحور نوآوری ،رواج بیشتری در ادبیات

که از منظر تجمعی و یا اقتصادی به آن نگریسته میشود دانسته

مربوط به این حوزه پیدا کرده است ،همانگونهکه پیوند بین تحلیل

است (شتر و اشنایدر .)2019 ،این رویکرد به نوآوری را میتوان

نوآوری محیطی و تصمیمات سازما نها در ادبیات موجود،

عالوه بر شرکتها و صنایع ،به سازمانها و مراکز دولتی نیز تعمیم

تاثیر سیاستهای محیطی بر فرایند نوآوری را مشخص میکند

داد و انتظار نوآوری برای ارتقاء بهرهوری با تعریف مذکور را از
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یک سازمان دولتی نیز داشت .درواقع یک ترکیب موفق از منابع

فناوری اطالعات راهبرد جدیدی است که تمام ابعاد زندگی

سختافزاری ،نرمافزاری و سازما نافزاری در سازمان دولتی

بشر ازجمله سازمانها را تحت تاثیر قرار داده است؛ بهنحویکه

میتواند منجر به بروز نوآوری و بهدنبال آن ارتقاء بهرهوری شود.

تصور یک سازمان بدون فناوری اطالعات و همگام بودن با

با یک مطالعه عمیق میتوان دریافت که تقریبا تمامی تعاریف

فناوریهای نوین ،غیرممکن به نظر میرسد .بهطورکلی سازمانها

نوآوری بر مفهوم تازگی و نوین بودن تاکید دارند و توجه به این جنبه،

با استفاده از فناوری اطالعات نوآورانه و مدیریت موثر آن ،در پی

از اهمیت ویژهای برخوردار است زیرا وجه تمایز نوآوری و تغییر

ایجاد ارزشافزوده بیشتر ،جلب رضایت مشتریان و ارتقاء کارایی

است (ایوب و همکاران.)2016 ،16

و بهرهوری هستند (محمدی و امیری .)2013 ،نوآور یهای

سالها تصور بر این بوده است که نوآوری هیچگاه بهگونهای

فناوری اطالعات منجر به تغییرات چشمگیر در بسیاری از صنایع

نظا ممند  ،17هدفمند و سازما نیافته ایجاد نمیشود و بیشتر

و سازمانها شده است .استقرار و بهرهگیری از سیستم عاملهای

نوآور یها به دلیل تراوشهای علمی ناگهانی ذهنهای افراد

تجارت الکترونیک ،سختافزار و کتاب الکترونیکی ،نرمافزارها،

خالق و نه با یک برنامه هدفمند منسجم و همراه با سعی و تالش

سیستمهای رزرو الکترونیکی و سامانههای اداری و مدیریت

حاصل میشود .در کنار این رویکرد و عقیده ،دیدگاه دیگری وجود

فرایند ،تاثیر معنیداری بر وضعیت رقابتی در سازما نهای

دارد که به این موضوع معتقد است که اگرچه افراد با استفاده از

مربوطه داشتهاند .شناخت و بهکارگیری نوآور یهای فناوری

استعدادهای ذاتی و محیط مناسب مسیر نوآوری را طی نمودهاند،

اطالعات در جهت حفظ و توانمندسازی سازمانها امری بنیادی

اما ابزارها و روشهایی وجود دارد که با استفاده از آنها و پس از

در زمینه رقابتپذیری و ارتقاء بهرهوری آنها تلقی میشود .فناوری

کسب اطالعات و دانش  18الزم میتوان مسیر توسعه را از طریق

اطالعات نوآورانه فراتر از نقشی که بهعنوان یک عامل کسب و کار

ایجاد مهارتهای الزم ،تحلیل و بررسی و تالش مستمر طی نمود

دارد ،در تالش است تا در توسعه مدلهای کسب و کار جدید و

(گریلیش و همکاران .)2017 ،19رویکرد نظام نوآوری ،کمی بیشتر

فرایندهای ارائه خدمات نقشی داشته باشد و یا حتی بهطور فعال

21

مدلهای جدید خود را توسعه دهد (ابراهیم و گاماگ.)2018 ،26

و نلسون 22بهوجود آمده است .این رویکرد در مدت زمان بسیار

منابع فناوری اطالعات جزء مهمی برای رقابتپذیری سازمانها

کم ،موفق به کسب جایگاهی قابلتوجه در بین محققین شده است

هستند؛ درواقع فناوری اطالعات موتوری است که بهطور فزاینده

بهطوریکه امروزه در بسیاری از زمینههای تحقیقاتی و نیز بهعنوان

نوآوری را هدایت کرده و میتواند از طریق روشهای نوآورانه ارزش

چارچوب و ساختاری برای سیاستگذاری نوآوری استفاده

محصوالت و خدمات را افزایش دهد (لین و لین .)2010 ،27فراتر

میشود (راجاپاتیرانا و هوی .)2018 ،23یکی از رویکردهای

از جهتگیری خدمات ،فناوری اطالعات و نوآوریهای بالقوه و

مهم نظام نوآوری ،نظام نوآوری فناورانه میباشد که با هدف بهبود

نیز بالفعل آن به میزانی در حال افزایش است که میتواند بهعنوان

تحلیل سبک سیستمهای فرآیند نوآوری توسعه پیدا کرده است

یک پیشران ،کارآفرین و یا حتی بهعنوان یک سالح استراتژیک مورد

(میازاکی و نیشیدا .)2016 ،24رویکرد ساختاری به نظام نوآوری

استفاده قرار گیرد (چن .)2018 ،28با توجه به این نکته که فناوری

فناورانه زمینه مطالعه عوامل این ساختار را فراهم میآورد .مولفهها

اطالعات میتواند بهعنوان ابزاری برای دیدار با چالشهای متعدد

و اجزای تشکیلدهنده یک نظام نوآوری فناورانه ،ساختار نامیده

سازمان باشد ،توان درک از چگونگی استفاده از آن در روشهای

میشود (هیسالو و همکاران.)2017 ،25ازجمله مولفههای اصلی

نوآورانه و مزایای استفاده از آن میتواند برای مدیران سازمانها

این ساختار؛ خدمات ،فرآیندها ،ارتباطات و تعامالت است که در

بسیار مفید باشد.

از دو دهه پیش با کارهای انجامگرفته توسط فریمن ،20الندوال

ادامه هر یک از این مولفههای رویکردی مورد تحلیل قرار گرفته
است.

با این مقدمه میتوان گفت نوآوری یکی از عوامل اساسی
در ایجاد رقابت بوده که سبب رشد و توسعه سازمان میشود
تابستان 1399
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و مانند موتور توسعهای است که به سازمان اجازه میدهد از

اما بهویژه در زمینه مدیریت نوآوری ،استفاده از فناوری در کل

کارایی باالتری برخوردار شود .انتظارات عمومی از سازمان،

سازمان موردنظر است .برای ایجاد پایه برای مدیریت نظاممند

ارتقاء بهرهوری ،کاهش هزینهها ،شفافسازی ،تامین رضایت

و پایدار فناوری اطالعات نوآورانه ،سازمانها و شرکتها باید

مشتریان ،ارائه خدمات مطلوب و افزایش سرعت ارائه خدمات،

ابتدا ممیزی کامل از وضعیت فعلی سازمان ،از فرهنگ نوآوری

اهمیت برخورداری از نوآوریهای فناوری اطالعات و مدیریت

و تقویت نوآوری در سازمان به فرایندها و ابزارهای خاص انجام

فناوری اطالعات نوآورانه را بیشتر میکند (محمدی و امیری،

دهند (باول و همکاران )2016 ،31در ادبیات کسب و کار ،نوآوری

)2013؛ بنابراین در این مقاله مولفههای رویکرد ساختاری نظام

سازمانی بهطور گستردهای بهعنوان کاربرد جدید دانش ،روشها و

نوآوری فناورانه در حوزه فناوری اطالعات و مدیریت فناوری

فناوریها تعریف میشود که مزایای رقابتی یک شرکت را حداقل

اطالعات نوآورانه مورد مطالعه و تحلیل قرار میگیرد .در ادامه

برای مدت مشخصی افزایش میدهد؛ اما در سازمانها هدف

رویکرد نوآورانه در مدل خدمات کارکنان؛ رویکرد فرآیندمحور و

نوآوری را میتوان در افزایش بهرهوری و چابکی سازمان جست.

ادغام مدیریت فناوری اطالعات با فرآیندهای سازمان؛ و با توجه

محتوا و جهتگیری تحقیقات پیشین در مورد نوآوریهای فناوری

به رویکرد ارتباطات و تعامالت ،مدل تغییر در ساختار سازمانی

اطالعات همبستگی زیادی با نوآوری سازمانی دارد .یک فناوری

با افزایش ضریب تاثیر فناوری اطالعات نوآورانه مورد بحث قرار

اطالعات نوآورانه را بهعنوان اید هها ،شیوهها یا اشیاء اداری یا

میگیرد .در انتها جمعبندی ،نتیجهگیری و پیشنها دهایی برای

عملیاتی تعریف میکنند که برای یک واحد سازمانی جدید در

مطالعات آتی ارائه میشود.

نظر گرفته میشود و مبنای اساسی آن فناوری اطالعات است و

رویکردهای نوآورانه مدیریت فناوری اطالعات

البته ایجاد ارزش میکند .در یک عبارت سادهتر؛ نوآوریهای

چنانکه پیشتر اشاره شد نوآوری در یک سازمان به معنای

سیستمهای اطالعاتی را «نوآور یهای کاربردی سازمانی

ایجاد و پذیرش ایدهها 29و رفتارهای بدیع است و انواع آن شامل

رایانههای دیجیتال و فناوری ارتباطات» که امروزه بهعنوان فناوری

نوآوری در محصول ،نوآوری در فرایند ،نوآوری در فناوری و

اطالعات شناخته میشود تعریف میکند (بونتون .)2017 ،32

نوآوری اداری است .بر این اساس و تعریفی که از نوآوری ارائه شد

مدیریت فناوری اطالعات نوآورانه باید با خواستههای فعلی

و توجه به رویکرد ساختاری ،میتوان فناوری اطالعات نوآورانه

کاربران مواجه شود بهنحویکه ضمن در نظر داشتن زیرساختها

را در قالب دو منظر تجدیدنظر کلی در ساختار فناوری اطالعات

و فناوریها با مدیریت نوآورانه فناوری ،زمینه ارائه خدمات بهتر به

مورد استفاده و همچنین استفاده نو از فناوری فعلی ارائه نمود

مشتریان و افزایش کارایی ،بهرهوری و کیفیت زنجیره ارزش شود

(محمدی و امیری .)2013 ،فناوری اطالعات فراتر از نقشی که

(وودساید)2011 ،33؛ بنابراین سه رویکرد اساسی برای فناوری

بهعنوان یک عامل کسب و کار 30دارد ،در تالش است تا در توسعه

اطالعات نوآورانه ،مدل خدمت ،مدل ادغام فناوری اطالعات در

مد لهای کسب و کار جدید و فرایندهای ارائه خدمات نقشی

فرآیندها و مدل ارتباط محور با تغییر در ساختار و مدل سازمانی

داشته باشد و یا حتی بهطور فعال مدلهای تجاری جدید خود را

است.

توسعه دهند .از اصطالح نوآوری در فناوری اطالعات و فناوری

رویکرد نوآوری در مدل ارائه خدمت

اطالعات نوآورانه به معنای کلی استفاده میشود؛ یعنی ساختارها،

در پی رکود اقتصادی  34و مشکالت تامین منابع مالی

فرایندها ،افراد ،دادهها و فناوریهایی که توسط پردازش اطالعات

سازمانها ،خدمات فناوری اطالعات مدلهای نیروی انسانی

تحت تاثیر قرار میگیرند را دربر میگیرد .در اغلب موارد اصطالح

بهطور فزایند های کاهش یافته است و موجب محدودیت در

فناوری اطالعات نوآورانه به عملیات فناوری اطالعات و فناوری

تمرکز بر نوآوریهای بلندمدت شده و زمینهساز باقی ماندن در

و فرآیندهای مورد استفاده مدیران فناوری اطالعات اشاره دارد؛

ارائه خدمات و مدلهای متمرکز بر نیازمندیها و ضرورتهای
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کوتا همدت میشود .با این وجود سازما نها باید نوآور بوده و

◙منابع با ارزش ،کلید موفقیت و مزیت رقابتی و افزایش

خدمات و انتظارات ذینفعان را بهخو بی فراهم کنند .در این

بهرهوری محسوب میشوند.

رویکرد ،شیوههای مناسب و مشخص موجود در سازمان برای

◙قابلیتهای پویا با استفاده از تغییر عوامل محیطی ،دیدگاه

خدمات فناوری اطالعات و مدلهای نیروی انسانی ،دارای قابلیت

مبتنی بر منابع را در شرکت گسترش میدهد.

استفاده برای حصول اطمینان از تخصیص منابع کافی جهت

◙منابع پویا ،برای حفظ مزیت رقابتی ،اجازه تغییرات سریع

دستیابی به نوآوری ،مورد توجه قرار میگیرد .عالوه بر آن ظرفیتها

و سازگاری سازمانها با محیط را میدهد.

و تواناییهایی که تحت خدمات جدید فناوری اطالعات و ساختار

◙منابع فناوری اطالعات جزء مهمی برای رقابتپذیری 36و

سازمانی قرار میگیرند در قالب یک ماتریس نوآوری  35توسعه

ارتقاء بهرهوری سازمانها هستند.

مییابد .این مدل ،با توجه به کاهش ضروریات خدمات در طول

با توجه به اینکه بسیاری از شیوههای خدمات فناوری اطالعات

دوره رکود اقتصادی و مشکالت مالی سازمانها ،نیازمندیها و

و منابع انسانی به علت رکود اقتصادی و تامین مالی بهسرعت در

ضروریات فناوری اطالعات را برای تمرکز بر زمینههای اصلی و

حال تغییر بوده و نیاز به استراتژیهایی است که اجازه پایداری در

کلیدی خدمات استراتژیک کاهش میدهد (وودساید.)2011 ،

کوتاهمدت و بلندمدت را در وضعیت سازمان بدهد این موضوع

با توجه به اینکه دوره رکود یک فرصت مناسب برای رشد

منجر به تغییرات گسترده و اساسی در مد لهای سرویس جهت

تهاجمی است ،شرکتها و سازما نهای پیشرو علیرغم رکود

حرکت به سمت نوآوری در دوره رکود و ریاضت شده است .از

اقتصادی ،منابع مالی قابل توجهی را برای نوآوری اختصاص

طریق یک مدیریت نوآورانه در حوزه فناوری اطالعات ،بسیاری از

میدهند و این نوآوری از طریق هماهنگی بودجه فناوری اطالعات

مدلهای خدمات و کارکنان در حال تغییر هستند که به سازمانهای

برای طرحهای فناوری استراتژیک با اهداف کسب و کار و تبدیل

موفق اجازه میدهد بهطور خاص با ایجاد یک کاتالوگ و فهرست

فناوری اطالعات از هزینه به سود و افزایش بهرهوری صورت

خدمات ،بهینهسازی نمونه کارهای خدماتی ،هماهنگسازی

میگیرد؛ لذا در این مدل چارچوبی برای پشتیبانی از نوآوری از

معماری خدمتگرا  ،37بازنگری در تخصیص نیروی انسانی ،38

طریق بهبود و توسعه خدمات ،منابع انسانی و ساختار سازمانی

شناسایی خدمات در حال ظهور و ایجاد پایداری در وضعیت به

ارائه میشود .مبانی اصلی در این رویکرد بر محورهای زیر مبتنی

نوآوری بپردازند .بهاینترتیب مدلی از وضعیت عملکردی سازمان

است.

در یک حالت نوآورانه در تقابل با وضعیت عمومی ترسیم شده و
تمرکز کوتاهمدت

تمرکز بلندمدت

پیگیری فرصتها

انتقال تجاری
عملکرد سریع
 خدمات  ITبهینهشده خدمات  ITبه شکل پویشی در سامانه جاری خدمات مدیریت جابجایی سهاممدیریتی سرمایهگذاران قرار گرفته است
 خدمات تحویلی بهمحض درخواست تحویل خدمات بهصورت کلی و بهمحض درخواست سامانههای انتقالی شرکت سرمایهگذاری با تخصیص سامانههای تمایزی در شرایط پیشامدهای کاریزمان برای پروژههای نوآورانه
متغیر
 پیگیری خدمات مشخصشده سرویس خدماتی فوری که ضامن پایداری سهام راهبرد جدید تجاری برای پایداریباشد.

برآوردن نیازها

مبادلهای
 خدمات  ITکه به حالت واکنشی ارائه میشود. مدیریت پایهای سیستم نگهداری سامانه سرمایهگذاری پیگیری خدمات مابعد -رسیدگی پایدار بر اساس مقررات

ساختار بنیادی
 تنظیم کاتالوگ سرویس خدمات IT مدیریت خدمات سامانههای ثبت شرکتی تعیین مسیر ارتقاء خدمات پس از فروش -کاهش هزینه پایدار

شکل  :1ماتریس تخصیص خدمات فناوری اطالعات و کارکنان در حالت نوآورانه(وودساید)2011 ،

تابستان 1399

41

مقاالت

منجر به تهیه یک ماتریس شده است که میتواند برای شناسایی

از جهتگیری خدمات ،فناوری اطالعات تبدیل به یک سالح

شکاف در استراتژی و راهبردهای اتخاذی سازما نها از طریق

استراتژیک شده است .در این میان انتظار از مدیریت فناوری

خودارزیابی بهکار گرفته شود .چنانکه در شکل  ۱مشاهده میشود

اطالعات گرایش به سمت نظام نوآورانه جهت بهرهگیری از

این ماتریس با اجزای شناختهشده مطابق با بهترین شیوههای صنعت

فناوریها و مدلهای نوآوری فناورانه و مزایای کسب و کار است.

طراحی شده است و شامل تخصیص خدمات فناوری اطالعات و

اصطالح فناوری اطالعات در این رویکرد ،تمام ساختارها،

کارکنان برای نوآوری در دورههای کوتاهمدت ،بلندمدت و وضعیت

فرآیندها ،افراد ،دادهها و فناوریهای تحت تاثیر پردازش اطالعات

پیگیری فرصتها و برآوردن نیازها است (وودساید .)2011 ،جدول

را شامل میشود .هدف این رویکرد تعیین مدل مناسب برای بهبود

 1نیز مدلی از وضعیت عملکردی سازمان در یک حالت نوآورانه را

و ارتقاء سازما ندهی مدیریت نوآور یهای فناوری اطالعات

در تقابل با وضعیت عمومی نمایش میدهد.

است .این موضوع از طریق سه گام و مرحله اساسی مورد پیگیری

رویکرد ادغام فناوری اطالعات در فرآیندها

قرار گرفته است (اولسزاک و کیسیلنسکی.)2016 ،42

در این رویکرد بر شناخت و استفاده از نوآوریهای فناوری
اطالعات بهعنوان فعالیتهای ضروری  39بر حفظ و تقو یت

1.1ارائه نتایج یک مدل تجربی  43کیفی در مورد ضرورت
استقرار مدیریت فناوری اطالعات نوآورانه

رقابتپذیری شرکتها تاکید شده است .فناوری اطالعات با

2.2بحث و بررسی در مورد مفاهیم سه مدل برای حاکمیت

تغییر نقش خود به یک عامل و پیشران و توانمندساز میتواند

فناوری اطالعات ،مدیریت فناوری اطالعات کسب و کار

بهعنوان فرصتی  40در سازمانها برای ایجاد و استقرار یک نظام

و مدیریت نوآوریهای فناوری اطالعات

مدیریت فناوری اطالعات نوآورانه محسوب میشود .مد لها

3.3تهیه یک پیشنو یس اولیه از مدل مفهومی برای ترکیب

و چارچوبهای موجود برای مدیریت و حاکمیت فناوری

مدیریت نوآوری فناوری اطالعات در چارچوب مدیریت

اطالعات  41به اندازه کافی چگونگی ترکیب مدیریت فناوری

کسب و کار

اطالعات نوآورانه را با سایر وظایف و فرآیندهای سازما نها

در پیشنو یس تهیهشده از مدل مفهومیشده ،پارامترهای

توصیف نکردهاند .این مدل و تابع جدید در دامنه نقشها ،وظایف

استراتژیک ارائهشده توسط چارچوب استراتژی و کاتالوگ

فرآیندها و روشها و ترکیب و ادغام آن با سایر حوزهها مانند

فناوری اطالعات تاثیر زیادی بر مدیریت فناوری اطالعات دارند

مدیریت معماری و ساختار سازمانی ،استراتژیها و راهبردهای

و پروژهها ابزار ضروری برای اجرای نوآوری در سازمان هستند.

فناوری اطالعات و مدیریت پروژهها توصیف شده است .با توجه

پتانسیل نوآورانه یک پروژه میتواند یک معیار مفید برای انتخاب و

به تغییر نقش دپارتمانهای فناوری اطالعات در سازمانها و فراتر

اولویتبندی پروژهها از نمونه کارها باشد و همچنین در طول توسعه

جدول  :1مدل وضعیت عملکردی سازمان نوآورانه در تقابل با مدل عادی (وودساید)2011 ،
مدل عادی فناوری اطالعات و کارکنان

مدل نوآورانه فناوری اطالعات و کارکنان

تفاوت در خدمات و هزینه ،غیر مستند و واکنشگرا

خدمات و هزینهها فهرست شده ،مستند و بهینه شدهاند

مالکیت زیرساختها ،خدمات بر مبنای فرض

زیرساخت مشترک/برونسپاری و خدمات مبتنی بر تقاضا

مدیریت بر مبنای امور پایهای

صرف عمده زمان کارکنان و مدیران برای امور روزمره

مدیریت بر مبنای خدمات و بهینهسازی تحولگرا

صرف عمده زمان کارکنان و مدیران برای نوآوری و پروژهها

فناوری اطالعات متمرکز بر ذخیره سیستمهای قبلی و حفظ
حالت

فناوری اطالعات متمرکز بر سیستمهای تمایز و تحول و مبتنی بر
خدمات نوظهور

اندازهگیری ارزش بر مبنای رضایت مشتری

اندازهگیری ارزش بر مبنای رشد سازمانی و نوآوری

حفظ پایداری مبتنی بر مقررات
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استراتژی کسب و کار جدید برای پایداری

فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

یک معماری سازمانی باید فناوریها و نوآوریهای جدید را در نظر

تحقیق در این مقاله با دو پرسش اصلی زیر صورت گرفته است

گرفت .در این مدل ،نوآوری فناوری اطالعات با اجزای دیگری مثل

(کیسلینگ و همکاران:)2011 ،47

استراتژی ،پروژهها و معماری و ساختار از لحاظ فرآیندی ارتباط

◙ساختارهای سازمانی ایجادشده یا تغییر دادهشده توسط

برقرار میکند .شکل  2رابطهای فرآیند از مدیریت نوآوری فناوری

سازمانهای غیر فناوری اطالعاتی برای مدیریت نوآورانه

اطالعات به فرایندهای دیگر را نشان میدهد .بهعنوان گام اول و بر

فناوری اطالعات کدماند؟

مبنای نظریات موجود ،مدل مفهومی جدید طراحی میشود .این

◙ویژگیها و مشخصههای یک ساختار و مدل سازمانی برای

مدل مفهومی ،سازماندهی مدیریت فناوری اطالعات نوآورانه

مدیریت نوآوری فناوری اطالعات کدماند؟

را با تمرکز بر نقش مدیریت نوآورانه فناوری اطالعات ،وظایف و

استفاده از علم طراحی برای طراحی مدل و روشی ابداعی برای

فرآیندها و روشهای انجام کارها و نیز ارتباط با سایر حوزهها پوشش

اجرا و پیادهسازی مدیریت نوآوری فناوری اطالعات 48در ساختار

میدهد و در انتها از طریق استداللی آگاهانه نتایج مورد ارزیابی

سازمانی توسط گرو ه نوآوری فناوری اطالعات ،بهنحویکه عالوه

قرار میگیرد(دروس و همکاران.2013 ،44

بر یک واحد مرکزی که مسئول نظارت و کنترل است ،عناصر گروه

رویکرد تغییر در ساختار سازمانی

نوآوری فناوری اطالعات در همه بخشهای مهم سازمان قرار

در این رویکرد ،از سازمانها و دپارتمانهای فناوری اطالعات
بهعنوان منبع فرصتهای بیپایان نوآوری فناورانه در کسب و کارها

داشته و فرایند نوآورانه حوزهی فناوری اطالعات توسط آن عناصر
انجام گیرد.

یاد میشود .بسیاری از آنها در سالهای اخیر اثرگذاری 45خود را

مطالعات در این حوزه بیشتر ماهیت اکتشافی داشته و نیازمند

تا حد زیادی از دست دادهاند .فناوری اطالعات نوآورانه و درواقع

آزمون کامل است .این دیدگاه جدید ،درک مدیران از چگونگی ایجاد

نوآوری فناوری اطالعات بهعنوان ایجاد و پذیرش موجودیت،

تسهیالت تجاری جدید با فناوری اطالعات را گستردهتر میکند.

فرآیند ،خدمت و یا محصولی جدید تعریف میشود که پایه

چنانکه پیشتر گفته شد روش مطالعه در این حوزه عموما موردی

اصلی آن فناوری اطالعات بوده و از این طریق برای سازمان ایجاد

بوده و دلیل آن نیز عدم پشتیبانی مناسب این پدیده پژوهشی توسط

ارزش  46میکند .وجود فرصتهای گسترده برای شرکتهای

یک پایه نظری قوی است .نتایج پیادهسازی این مدل در سازمانهای

غیر فناوری اطالعاتی و امکان کسب درآمدهای بیشتر از طریق

مختلف ،با توجه به متغیرهای گوناگون ازجمله اندازه سازمان و

نوآورهای فناوری اطالعات بهعنوان محصوالت جدید و خدمات

میزان خدمات آنها متفاوت است .اساس این رویکرد ،بهرهگیری

مربوط به محصوالت جدید و یا مدلهای تجاری جدید مورد تاکید

از دپارتمان فناوری اطالعات و متخصصان فناوری اطالعات در

قرار گرفته است .این رویکرد حاصل مطالعات تجربی بوده و مبنای

سطوح مختلف سازمان برای اعمال مدیریت نوآورانه است.

شکل  :2ارتباطات و ادغام فرآیندها در مدیریت فناوری اطالعات نوآورانه(دروس و همکاران)2013 ،
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سازمان مورد توجه است .با توجه به تفاوت در حوزههای مختلف

28. Chen / 29. Ideas

صنعت و خدمات و اندازه سازمانها و حجم فرآیندهای آنها نتایج
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متفاوتی در خصوص پیادهسازی این رویکردها در سازمانها مورد
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مختلف و موثر این رویکردها در میزان نوآوری و کسب مزیت

34. economic downturn

رقابتی تعریف شود.

35. Innovation Matrix

پینوشتها

36. Competitiveness
1. Innovation

37. Service-oriented

2. Innovation System

38. human resources

3. Information Technology

39. Essential activities

4. Service delivery model

40. opportunity

5. Integration with processes

41. IT governance

6. Organizational Structure

42. Olszak, C. M. And Kisielnicki

7. Innovative

43. Experimental model

8. Business

44. Drews And etc
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