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گونۀ نوآوری ده 



كهخیلی كسبوكارنوپاییراببینید كه كردهباشید شایدشماهمبااینموضوعبرخورد
كهباتغییریمجددًابرسرزبانهاافتادهاست؛وقتی كرده،یاسازمانیقدیمیرا گل سریع
كارجدیدینكردهاست،شبیهفالنسازمان كمیدورترنگاهمیكنید،میگویید ازبیرونو
است؟ موفقشده است،چرا اینگونه گر ا ندارد. یامحصولجدیدی است، كرده عمل
گرفتنازفالنفردخالق كمک ممكناستعلتبعضیازاینموفقیت هارااستخدامو
بدانیموبهفكراستخدامفردیباهوش،خالقوباظاهریمتفاوتبیفتیمووقتیاین
ایدهها این نهایتًاوقتی اما مابدهد به زیادیهم ایدههای او رااستخداممیكنیم، فرد
كهپروژههاینوآوریمحكومبهشكستاند. بهنتیجهنرسند،اینباوردرماشكلبگیرد

نوآوری  گونۀ ده كتاب در را پرسشهایی چنین پاسخ و موفقیتها این از خیلی دلیل
ارائه كه خدمتی یا محصول به محدود را نوآوری كتاب، نویسندگان یافت. خواهید
اما بیفتد اتفاق فرایندسازمان از كوچكی دربخش نوآوریمیتواند نمیدانند: میكنید
قرار زیرذرهبین و باسالهاتحقیق آنها گوشمخاطببرسد. به و باشد بلند صدایآن
ازنوآوریوتركیباتمختلفآن گونۀمتفاوت دادنسازمانهاونمونههایمختلف،ده
كردنراههای كردهاندباقاعدهمند كاربردیارائهمیكنند.آنهاسعی رابهصورتیسادهو
را كسبوكار و نوآوری پروژههای موفقیت میزان ایدهها رساندن نتیجه به و ارائه خلق،
كاربستآنهاساده كهباوجودسادگیاینمفاهیم، افزایشدهند.امادرنظرداشتهباشیم
است آن كتاب مهم كید تأ درواقع، نیست. سازمان در نفر یک كار انجامشان و نیست

كارتیمیواجرایروشمندآناستو كهنوآوریمحصولخالقیتفردینیستونتیجۀ
كهنقشرهبرتیمنیزبیانمیشود. همینجاست

كسبوكاروسازمانومفاهیمخالقیت كتاببایددرکخوبیازاجزایمدل مخاطباین
انتشارات ازاینرو، ببرد. بهره كتاب این قاعدههای و روشها از بتواند تا باشد داشته
كسبوكاروطراحیارزش كتابهایاینحوزه،ازجملهخلقمدل آریاناقلمپسازانتشار
مطالعۀ با بتوانند خوانندگان تا كرد كتاب این انتشار و ترجمه به اقدام پیشنهادی،
كتابراداشتهباشند.شایانذكراست، كتابهایپیشینزمینۀالزمبرایورودبهاین
در وایلی، انتشاراتجان آن، اصلی ناشر اطالع با نیز كتاب این قبلی، كتابهای مانند

ایرانترجمهومنتشرشدهاست.

بهرهگیری با ایرانی سازمانهای مدیران و نوپا كسبوكارهای حوزۀ فعاالن امیدوارم
در نوآورانه و اثربخش تغییراتی با نوآوری، مختلف گونههای و كتاب این قاعدههای از

كسبوكارشان،طرحینودراندازندودربازارخودرامتمایزنشاندهند.

سمیهمحمدی
مدیرعاملانتشاراتآریاناقلم

سـخن ناشر





هیچسازمانینمیتواندبدونبهبودیاكاهشقیمتآنچهارائهمیدهدیاآنگونهكهارائهاش
گرباتوجهبهشرایطایران،بهاینجملهایرادبگیرید، میكند،بهبقایخودادامهدهد.ا
گرویبهبودعملكردسازمان كهبقایمیزوصندلیمدیراندر حتمًابااینجملهموافقید
گررخندهد،دیریازودشاهدتغییرمدیریتخواهیمبود.نوآوریدردنیایامروز كها است
كر،پدرفقیدمدیریتنوین،نوآوریرا یکانتخابنیست،بلكهیکضرورتاست.پیتردرا
كسبوكارهادانسته الزمۀباقیماندن-چهسازمانوچهمدیران-درتنورپرحرارترقابت
گرچهروزگاریدر است.نوآوریمهمترینمحرکرشدوبهترینداروبرایخروجازركوداست.ا
ایرانصحبتازنوآوریچندانباواقعیتهایموجودهماهنگینداشت،اماباتغییراتزیاد
كهپیشتر درعرصههایمختلفاقتصادی،سیاسیومتعاقبًااجتماعی،الگوهاوقواعدی
كمبودند،دیگررنگباختهاندودرنتیجه،دیگرشاهدآنثبات كسبوكارایرانحا درفضای
كسبوكارهانیستیم.تغییراتمكرر-چهمثبتوچهمنفی-دیگر وحاشیۀامنسابقبرای
بخشیاززندگیماایرانیانشدهاست.دیگروقتیعبارتدنیایپرتالطمرامیشنویم،با
تماموجوددركشمیكنیم.بهدنبالنوآوریباشید...!بااینشیوهورویكردسنتیازرقبا
كوچک كنید...!هیچایدهوپیشنهادیرا عقبمیمانیم...!جلساتطوفانفكریبرگزار
عبارتهای بسیاری و باشید...! مشتریان برای متمایز ارزش بهدنبالخلق نشمارید...!
كیداتمدیرانوصاحبان كوچكیازتأ ترغیبكنندهبرایدستزدنبهنوآوری،تنهابخش

كهاینروزهابیشترازهرچیزیمیگویندومیشنویم. كسبوكارهایایرانیاست

پیشگفتار مترجمان

كهنیازبهآمادگیفردیوسازمانی،آموزشوابزارهایمناسب امانوآوری،اقدامیاست
دلیل فرستاد. نوآوری دریای بهدل را نمیتوانسازمان انگیزشی باجمالت دارد.صرفًا
كاركنانبه باقیماندنبسیاریازایدههایبزرگدرمراحلاولیهوبازگشتوتقویتباور
كهنوآوریرا همانروشها،روالها،فرایندهاومحصوالتوخدماتپیشین،ایناست
امریسادهمیانگارندواهتماموهزینۀالزموشایستهرابرایوقوعشصرفنمیكنند.
كلمهاشاصاًلراحتنیستوبایدبدانمتعهدبود.بایددراین نوآوریبهمعنایواقعی
گرفتودرنهایت،باید كار كسبدانشپرداخت.بایدمهارتهایرهبریرابه زمینهبه
كهنوآوریهدفنیست، تالشیجمعیبرایدستیابیبدانشكلداد-البتهیادماننرود

بلكهابزاریاستدردستمابرایدستیابیبهپیشرفتوتعالی.

گوگل،خیلیزودمتوجهحجمعظیمنوشتههادر باجستوجویعبارت»Innovation«در
كهباحجمعظیمیازدادههامواجهمیشویم، اینزمینهخواهیمشد.هموارهدرمواقعی
كه پدیدهایاست نوآوری، باشد. انتخابخوب ازیک ارزشمندتر هیچچیزینمیتواند
كهدرتالشاندتاآنرابهبندنظریهبكشند.پس دانشمندانچنددههایبیشنیست
كهتوسط كهباجنگلیازنظریههایمختلفروبهروباشیم.امااخیرًاپژوهشی بدیهیاست
كتاببررویچندینهزارموردنوآوریانجامشدهاست،بهلطفذهن نویسندگاناین
خالقآنهابهرویكردیجامع،سادهوجالببرایشناختوپرداختنبهنوآوریتبدیل
نوآوریخواهان، كار به هم و میآید پژوهشگران كار به هم كه رویكرد این است. شده



كهبانامشیءگرایی،آنرامیشناسیم. كامپیوتراست برگرفتهازرویكردیدربرنامهنویسی
این بخواهیم روزمرۀهمگی تجربۀ به مثال نزدیکترین از استفاده با و ساده خیلی گر ا
هم كنیم. استفاده هوشمند گوشیهای مثال از میتوانیم دهیم، توضیح را رویكرد
كاربران بهعنوان شما میگیرند. بهره رویكرد این از آیُااس هم و اندروید سیستمعامل
اپلیكیشنها، كاربردییاهمان ازنرمافزارهای بادانلودواستفاده گوشیهایهوشمند،
نیازخودتبدیلمیكنید.ممكناستاهل ابزاریدرراستایرفع به را گوشیهایخود
اجتماعی شبكههای اهل شاید كنید. دانلود را بازی نرمافزارهای و باشید كردن بازی
كنید.ممكناستبخواهید باشیدونرمافزارهایمختلفدراینزمینهرادانلودواستفاده
كه كنیدوبنابراینازنرمافزارهایی گوشیتانبراییافتنمسیرتاناستفاده ازجیپیاس
كهاشیائی دراینزمینهوجوددارند،بهرهبگیریدوبسیاریاستفادۀدیگر.مهمایناست
كهمیتوانیدبادانلودواستفادهازآنها،نیازهایمختلفخود بهنامنرمافزاروجوددارند

كنید. رابرطرف

كههنگامیكهمیخواهید ۱0كنیدشكلمختلفنوآوریوجودداشتهباشند حالفرض
كنارهمقرار دستبهنوآوریبزنید،بافراخوانیآنهاوایجادتركیبهایمختلفازآنهاو
گرهمپژوهشگرهستید،میتوانیدهنگامیكه دادنشانبتوانیدبههدفخوددستیابید.ا
كنیدوتوضیح گونهشناسایی ۱0باموردیازنوآوریمواجهشدید،آنرابااستفادهازاین
گونه ۱0كهتالششمابرایشناختویااستفادهازاین دهید.دراینبیناحتمالهمدارد

كهخود گونههایدیگرشود.اینطوراست گونۀیازدهمو منتهیبهشناختویاایجاد
۱0كاماًلپوچاست.اماتاآنزمان،  كاملبودنعلم، كهادعای علمپیشرفتمیكند،چرا

كارمیگیریم. كهنوآوریهاراباآنهامیشناسیموبه گونهداریم

سیاه جعبۀ اما بود، شده نوآوری سركش اسب كردن رام برای بسیاری تالشهای قباًل
پدیدهای همچنان نوآوری، به اقدام و بود مانده باقی بازنشده همچنان نوآوری
كتابحاضررامیتوانبهجرئتیكیازبرترین استثناییووابستهبهشانستلقیمیشد.
دستاوردهایبشردرزمینۀدانشنوآوری-ومعرفتشناسیآن-بهحسابآورد.ترجمۀ
كتاب،راهگشای كهاین كتابارزشمندرابههممیهنانمانتقدیممیكنیموآرزوداریم این

اقداماتنوآورانهوپژوهشهایتانباشد.

خانوادههای پشتیبانیهای و زحمتها تمامی قدردان دستاورد، این ارائۀ راه در
كمالجویانۀمدیرعاملومجموعۀپرتالش گرانقدرمانهستیموازتالشهایبیشائبهو
كمالتشكرراداریم. انتشاراتآریاناقلمبرایتحققآرمان»بهترینهابرایبهترینها«

كهدرپینوشتهاآمدهمتعلقبهمترجماناست. ضمنًا،توضیحاتی

بابکوطندوست،رضاقنبرزادهمیاندهیوسینافخارمنش
۱۳۹۷تابستان



كـهوی كیلـی۱راتحسـینمیكنـموبسـیارخرسـندم كارهـاینوآورانـۀلـری كـه »مدتهاسـت
گذاشـته ک كتاببینظیرباتمامدنیابهاشـترا مفاهیـم،بینشهـاوتجربـۀخویـشرادرایـن
كـهجـدًابهدنبـالایجـادفرهنـگنـوآوریهسـتندو گونـۀنـوآوریبـرایمدیرانـی اسـت.ده
كتابـی بماننـد، بعـدی بینقـص مفهـوم ظهـور انتظـار در دیگـران همچـون نمیخواهنـد

ضـروریاسـت.«
كتاببازیبرد كسبوكارروتمن۳ ونویسندۀ راجر ال. مارتین2 رئیسدانشكدۀ

»نوآوریبرایمبتدیاننیستواغلِبدستاوردهایبزرگنیزتصادفینبودهاند.نوآوران
مبتنیبرشواهد روشی نیز كیلی لری و تبعیتمیكنند قاعدهمندی رویكردهای از بزرگ
در میبرد. كنونی محصوالت ِصرف بهبود از فراتر را نوآوری كه است كرده پایهگذاری را
نوآوریهستیم ازتكنیکهایپیشرفتۀ شركتما-یعنیمارس-همهبهدنبالاستفاده
كهبهسختیقابلتقلیدباشند،بهطوریكه كنیم تاارزشهایپیشنهادیمتمایزیخلق
نوآوری  گونۀ ده باشند. مناسب برایشان مدتها تا و كنند ذوقزده را مشتریانمان
نوآوریدر كندنقش كمک بهشما تا رویتانمیگذارد راپیش چارچوبهایبینظیری
كیفیتبحثهاینوآوریراازیکهنرسحرآمیزبهیک كنیدو كسبوكارتانراازنوتعریف

كاربردیارتقادهید.« علم
رالف جروم4معاونتنوآوریشركتغذاییوشكالتسازیمارس

كتابیضروریبراینشاندادنچگونگیانجامنوآوریهایجهشیاست گونۀنوآوری »ده
كهبرایایجادتحولدرهرصنعتیقابلاجراست.« ونقشۀراهیرابرایتانفراهممیسازد
كلینیکمایو دكتر نیكوالس اف. الروسو5 مدیردرمانیمركز

»زمانیكهنوآوریراتنهابهعنوانیکمحصولیاخدمتجدیدتعریفمیكنید،ایننگرش
كهبایدبهطورمستمربهخلقارزش ازفرایندیكپارچهوبزرگتریمیشود موجبغفلت
كوسیستمنوآوری،ازساختارهای بهینهبپردازد.برعكسدیدگاهفوق،دهگونۀنوآوریتمامیا
رادربرمیگیرد. ارائهشده یاخدمت تاجنبههایحیاتیمحصول گرفته سازمانیضروری
كتاببهمطالعۀتأثیرعناصرمختلفنوآوریبرمجموعتجربۀمشتری ازطرفیدیگر،این
چارچوبی در را نوآوری زمینۀ در تحقیقات دهه سه جانمایۀ نیز درنهایت میپردازد. نیز
كاربردیقرارمیدهدویکنقشۀجامعبرایهدایتتیمهایخالقدرمسیرپرچالششاندر

قلمروهایجدیدارائهمیدهد.«
ک سی. جین6 رئیسدانشگاهاینسید۷ دیپا

به باموفقیت و مستمر بهطور را تحولآفرین نوآوریهای كه بود این ما شركت »هدف
كردند. كتاب،مارادردستیابیبهاینهدفمانیاری مشتریانمانارائهدهیمومؤلفاناین

گونۀنوآوریبینشهایالزمبرایشروعسفرنوآوریتانرافراهممیسازد.« ده
كرت نونومكیو8 مدیرعاملورئیسهیئتمدیرۀویاچای۹
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گونۀ نوآوری صده 

كشور این مردم نزد آمریكا كنگرۀ محبوبیت 20۱2 سال گوست آ اواسط در
برای مزبور آمار اوضاع رسید.الف خود تاریخ طول در مقدار كمترین به
آمریكا كنگرۀ البته است. نداشته تعریفچندانی نیز آن از پیش سالهای
است. پایین اندازه بدین تا آن از مردمی حمایت كه نیست نهادی تنها
ندارند درگیرند، آنها در كه جنگهایی از خوبی اخبار انتظار تقریبًا مردم
و فقر تروریسم،موادمخدر، با ارتباط یادر و افغانستان )جنگهایعراق،
یابیسوادی(.وعدهوعیدهایبهارعربینیزمنجربهتشدیدبدبینینسبت
در كنون ا نیز سالمت بغرنج مشكالت است. شده جریانات قبیل این به
گرفتار را آمریكا ازجمعیت 8دیابتدرصد كه دارندچرا قرار توجهات صدر
كردهاستوبیماریهایهزینهزایدیگرازقبیلچاقی،بیماریهایقلبی
ازطرف نیز تحصیل هزینۀ گذشتههمهگیرشدهاند. از بیش نیز وسرطان
گازهلیمدرحالباالرفتناستوهنوزشواهد دیگرمانندیکبالنپرشدهبا
امیدواركنندهایمبنیبربازگشتسرمایۀاینهزینهبرایدانشآموزانوجود
جرایم از پرجزئیاتتری آماری مدلهای به پلیس درحالحاضر، ندارد.
كاملوبینقصراهدرازی دسترسیدارد،ولیهنوزتادستیابیبهمدلهای
كیرابرایجهان كرۀزمیننیزشرایطبحرانیوخطرنا گرمشدن باقیاست.
كردهاستولیهنوزدرحدودنیمیازرهبرانمنتخبمااینبحرانرا ایجاد

گذشت. كنارآن كهمیتوانبهسادگیاز نظریهایمیدانند

وهمچنان...

كاربردی، گوشیهایهوشمند،نرمافزارهای كامپیوترها، انتظاربیشتریاز

انتظار كه مییابیم پرورش جوری داریم. خود بازیهای و شبكهها
داستانهایروزمرۀشگفتانگیزازسرمایهگذاریهایمخاطرهآمیزجدیداز
ازتحوالترویدادهدرزندگی راداشتهباشیم.مرتب طریقجمع سپاری
كتشافاتجهشیدرپزشكی كادمیخانیاا كهبهخاطرتوییتر،آ میشنویم
آزمایشگاِهاقدامعلیهفقردر بهوجودآمدهاست.ِاستردوفلو۱0وتیمشدر
كارآمدبرایمشكالتیهستند دانشگاهامآیتیبهدنبالیافتنراهحلهای
بنیاد همچون نهادهایی بعد، مرحلۀ در و میآید بهوجود فقرا برای كه
این پیادهسازی برای سرمایهگذاری به خیریه مؤسسات دیگر یا گیتس۱۱

راهحلهایتحولآفریندرمقیاسیبیسابقهمیپردازند.

قصهگوییدردورانطالییجدیدیقراردارد-چهدرنمایشهایزنده،در
كهدرسراسردنیادیدهمیشوند رادیو،یادرسریالهایتلویزیونیجذابی
را كنونیمیتوانخبرگان بینندگانسازگارند.دردنیای تمامی باسلیقۀ و
بهسادگیوباقیمتیمقرونبهصرفهدرهمهجایافت.درواقعبهنظرمیرسد
كردنشمشكلداشتیم،بهمددجادوی كهپیشتربرایجمع تمامدانشی
كهدرسیستمهای كوچکوظریفیادادههایبزرگی كاربردی نرمافزارهای
كهبررویایدههای رایانشابریهوشمندیاسایتهایتأمینمالیجمعی
و میشود تقویت مرتبًا میكنند، سرمایهگذاری علم یا تجارت در خالقانه

سریعًاسازمانیافتهتر،قابلدسترسترومقرونبهصرفهترمیشوند.

كهبپذیریمدردورانوقوع یکراهبرایدرکاینشرایطمتضاد،ایناست
توسط قدیمی مؤسسات كه بپذیریم میبریم. بهسر بنیادین تحوالت

مقدمه

در باب نوآوری اثربخش

الف.اینآمارناامیدكنندهبرگرفتهاز
گالوپاست. نظرسنجیانجامشدۀ



ض دربابنوآوریاثربخش

كشیدهشدهاند. كهسربرآوردهاندبهچالش مؤسساتجدیدتروچابکتری
كهبروزچنینتغییراتیباخونریزی درطولتاریخبهندرتدیدهشدهاست
ساختار، در كنونی بنیادین تحوالت كه میرسد بهنظر اما نباشد، همراه
درواقع،درمیانخبرگان منابعوهمچنیندرذاتتخصصرویمیدهد.ب
باردر اولین برای نوآوری،دورانفعلیهمانندهیچدوراندیگرینیست.
تكنیکهای و ابزارها با را كهمشكالتدشوار قرارداریم تاریخدرموقعیتی

كنیم. نوآورانهحل

كم دارید  باال است، زمان  هنگامی كه مشكالت واقعی هستند، ریسک 
كرد؟ كارایی الزم هستند، چه خواهید  و راهكارهای از پیش آماده فاقد 

نوآوری میتوانید چگونه است: حاضر كتاب نوشتن برای ما دلیل این،
كمی آینده، كه كنید كاری میتوانید چگونه باشید. داشته اثربخشی
زودتراززمانیكهقراراستباشد،خودرانمایانسازد.چگونهمیتوانیدبه
كهبرایموفقیتآنهادرمواجههبا تیمهامتدهایقدرتمندیارائهدهید

كوچکالزماست. مشكالتبزرگو

راههای برتردارد: راهكارهای از استفاده ریشهدر نوآوری انقالب از بخشی
كهبرایروبهروشدنبامشكالتسختترمناسبهستند. بهتربراینوآوری
مسخرهای تكنیکهای از مشكالت با مواجهه در تیمها كثر ا هنوز البته
این نمیگیرند. قرار استفاده مورد دیگر سالهاست كه میكنند استفاده
كهنوآوریرا كوچکازمتفكرانیاست كتاب،بخشیازتالشتیمیپیشتازو
كهنوآوریبایدمانندسایر كهباوردارند كسانی ضروریوحیاتیمی دانند.

كاملیبرخوردشود. علوممدیریتبهصورتیکرشتۀعمیقبههمان

كتاب سفر ما در این 
گذاشـتهاسـت. گونـۀنـوآورییـکدورۀآمادهسـازیطوالنـیراپشـتسـر ده
كدگذاری،سـاختاردهی كتابحاصـل كـهاین گفـت بهطـورخالصـهمیتـوان
یكـی نیـز مـن كـه دوبلیـن- درشـركتمشـاورۀ كار وسادهسـازیسـهدهـه
مـدت، ایـن در كـه اسـت بـوده گو شـیكا در واقـع بـودم- بنیانگذارانـش از
همراهـیروششـناسنامـِیحـوزۀطراحـیجـیدوبلیـن۱2رابههمـراهداشـته
۱۹80كارشدرسـالهمـوارهیـکسـوال بـه اززمـانشـروع اسـت.دوبلیـن
كـردتـانـوآوریبهجـایشكسـت،بـه سـهلممتنـعرامیپرسـید:»چـهبایـد

بینجامـد؟« موفقیـت

كردهایم. دنبال خود چالشی سفر در را مهم بعد سه ما سالها طول در
برای واقعی جوابهای بهدنبال آن در كه داشتهایم نظری بعد یک ما
از حیاتیای ولی ساده سؤالهای بودهایم. نوآوری دربارۀ سؤاالتسخت
نیزسؤالهای و نیست( )كهدرواقع كارگشاست؟ »آیاطوفانمغزی قبیل:
كهمشتری عمیقونظاممندیازقبیل:»چگونهمیتوانیدتشخیصدهید
بعد دوم بعد  نمیداند؟«پ را آن هم خودش درحالیكه میخواهد، چه
هیئتعلمی عضو اساتید ما از بسیاری كه چرا است، بوده كادمیک آ
هستیمواینمسئلهباعثشدهاست گوت دانشكدۀطراحیدانشگاهشیكا
تامجبورباشیمایدههایخودرابهصورتقاعدهمندومتمایزیبهجوانان
كاربرداست.دراین هوشمندارائهدهیم.درنهایت،بعدسومدرارتباطبا

چنینب.
ً
كهاخیرا كتابزیبایی

نظریهایراباجزئیاتبیشترمطرح
كردهاست،بزرگترازآنكهدرک
كه شود،اثردیویدوینبرگراست
كتاب پیشترنیزیكیازمؤلفان
هموارهجذاببیانیۀدریای

كلوترین(بود. سرنخها )مانیفست

اینامرماراقادرساختتات.
جزءاولینشركتهاییدرجهان
كهخدماتتماموقت باشیم

پژوهشهایعلوماجتماعیارائه
میدهد.دانشمندپیشتازمادكتر
ریکئی.رابینسونانسانشناس
كهراهخویش فرهنگیمعروفبود
كردتابههمراهجان راازماجدا
كینشركتپژوهشهایبنیادین

كند. ئی-َلبراتأسیس

ایندانشگاهعالِی)ارائهدهندۀ .
كارشناسی(پیشتاز، مدارکفراتراز
اولیندانشگاهدرایاالتمتحدۀ
كهاقدامبهاعطای آمریكابود
كرد. مدرکدكترایطراحی



گونۀ نوآوری طده 

بعدماروشهایخودرابرایبسیاریازشركتهایبزرگوپیشتازجهانی
شركتهای به شدن تبدیل صدد در كه نوپایی شركتهای همچنین و

گرفتیم. كار پیشتازآیندهبودند،به

كارش،شركتیچندرشتهای شركتمشاورۀدوبلینازهمانابتدایآغازبه
علوم استراتژی، فناوری، اجتماعی، علوم از بیمعنایی تركیب كه بود
كه است بوده تالش در وهمواره میگرفت كار به را وطراحی كتابخانهای
تحلیل-شكستنمواردچالشیبهعناصرریزتر-راباتركیب-ساختنموارد
در تأثیرگذاری تالش هر كه میكنیم فكر بهطوركلی، درهمآمیزد. جدید-

حوزۀنوآوریبههردویآنها-همتجزیهوهمتركیب-احتیاجدارد.

گرفتهاست:ده كتشافاتبنیادیندوبلینقرار كتابحولیكیازا قلباین
گونۀنوآوریمتفاوتازیكدیگروجودداردوهموارهنیزوجودداشتهاست
كهنیازاستبابرخیمالحظاتبایكدیگرهماهنگشوندتابتوانندنوآوری
كتابهمراهشوید،بهزودیبه گربااین تغییردهندهایرابهوجودآورند.ا
كهاینیک كهدرحالحاضربایدبدانید،ایناست آنخواهیدرسید.چیزی
كناراینچارچوب،بهاینموضوعخواهیمپرداخت كشفسادهنیست.در
كهچطورمیتوانیداینمسیرنوآوریرابااستفادهازپروتكلهاوفرایندهای

كنید. قدرتمندتربهشیوۀبهتریطی

تیم نویسندگان ما
كهدوتاشد،آشیاشورمیشودیابینمکدرنویسندگینیزمصداق آشپز
موفق شما جذب در بهندرت فیلمنامهنویس، چند با فیلمهایی دارد.

كارهارادرغالبتیمانجاممیدهیم. بودهاند.ولیدردوبلینتقریبًاهمۀ
اینموضوعریشهدرذاتخودنوآوریدارد:هیچشخصینمیتواندهمۀ
بهترین و باشد داشته را نوآوری چالشهای بر غلبه برای الزم اطالعات
شده تشكیل مختلف رشتههای در افرادی از كه هستند آنهایی تیمها،
كدامازما كتابنیزبههمینصورتتهیهشدهاست.اینكههر باشند.این
كهدریکتركیبپیچیده چهنقشیداشتهایم،میتواندبهشمانشاندهد

چهتالشهاییبایدانجامشود.

كهنهكاردوبلین،بسیاریازایدههاوروشهابرایایجاد منبهعنوانمدیر
گونۀ كهیكیازآنهاده كردهام یکنوآوریتأثیرگذاررابرایاولینبارمطرح
نوآوریاست.منتماممسیرشغلیحرفهایامرابهتفكردرموردچگونگی
اثربخش كاربرد چگونگی همچنین و مناسب تكنیکهای و ابزارها ایجاد
۳0كردهام.بیشازسالزمانصرف آنهادرعملتوسطمشتریانمانصرف
كهموجبمیشوندنوآوریموفق كردهام یادگیریوتفكردربارۀچیزهایی
سراسر مسئول من متن اصلی نویسندۀ بهعنوان بخورد. یاشكست شود
كتابهستموسیستمایدههایمطرحشده بحثهایمطرحشدهدراین

گردنمناست. دراینجاچهموفقباشدوچهناموفق،به

طراحی دانشكدۀ از نوآوری مهارتهای در پیشرفته مدرک پیكل۱۳ رایان
تیم با هماهنگی مدیریت وی است. ماهر طراح یک نیز خودش و دارد
كه است كرده وسعی داشته را گرام پنتا در ما بااستعدادهمكاران و زبده
كتابتاجایممكنشفاف،مختصروقابلفهمباشد.وی هرصفحۀاین



ظ

است نوآوری كارتهای تكنیک خلق مسئول شخصی بهطور همچنین
نوآوری هر كه است ساخته فراهم ما برای را امكان این درحالحاضر كه
به را امكان این نیز و كنیم تحلیل را آن وساختار كدگذاری را ارزشمندی
نوآوری مصرف، چندبار و قدرتمند ماژولهای كمک به كه میدهد شما

خودتانراتوسعهدهید.

و است كرده فعالیت سنتی استراتژیستی بهعنوان سالها كویین۱4 برایان
كردوپسازآن سپسصنعتمشاورهرابهقصدنویسندگیفیلمنامهترک
باشرطمتمركزشدنبرحلمشكالتنوآوریبرایمشتریانبهاینصنعت
كهمیتواند بازگشت.بنابرایناوبهیكیازمعدودافرادیتبدیلشدهاست
عناصرمختلفالزمبرایاثربخشینوآوریرایكپارچهسازد،بهطوریكهوی
انجام به ما بزرگترینمشتریان برای را متعددی موفق پروژههای كنون تا
هرچهبیشتر كردن كاربردی برای كتاب این در وی حضور است. رسانده

كهبایدنوآورباشند،ضروریبودهاست. ایدههابرایشركتهایی

بلومبرگ هفتگی مجلۀ در طراحی و نوآوری ویراستار والترز۱5 هلن
كاربران از جذاب شخصی شبكۀ یک وی است. بوده بیزینسویک۱6
روشهاینوآوریودرسآموختههادرسراسردنیاتوسعهدادهاست.البته
اوبهعنوانیکروزنامهنگار،ارزشزیادیبراینقلداستانهایشفافبا
برای مهارت این كه است قائل بههمراهجزئیاتدرست قابلاتكا حقایق

گرفته،ضروریاست. كهدرهرصفحهاشیکداستانقرار كتابی

ولی نبودهاست نویسنده كتاب این در اینكه با گجی۱۷ نا بنسی درنهایت،

بهروز در مهمی نقش وی است. داشته كتاب این تهیه در زیادی كمک
كتابداشتهاست.بهطوركلیوینوآوریرابهعنوان كردنواصالحمطالب
كردهاستودرحالحاضر یکاولویتاستراتژیکدرشركتمانیتورمطرح
كارراادامهمیدهد.تیممااز نیزبهعنوانرهبرشركتمانیتوردلویت۱8این

كمالقدردانیرادارد. حمایتهایوی

كتابهستید، كهخوانندۀاین شایدهیچكدامازاینمطالببرایشمایی
كتابدرمجموعموفقیتآمیز كهممكناستاین اهمیتینداشتهباشدچرا
كهاینموضوعبرایمابهعنوانیکتیم باشدویاشكستبخورد.هرچند
كهمعرفرشتۀنوظهوِر كتابیبودیم بسیارمهماست.مابهدنبالنوشتن
نیاز بسیاری افراد كنون ا كه چرا باشد، نوآوری قابلتوجِه و مهم جامع،
و ایدهها كه میكنند احساس آنها میكنند. احساس را نوآوری به حیاتی
كهآیندۀ گذاشتهشوند.آنهااحساسمیكنند كنار كهنهباید ساختارهای
كهدرحالحاضردردسترسآنهاقرار جدیدتروبهتریبرایآنهاوجوددارد

نداردامادرانتظارفرصتیبرایسربرآوردناست.

كهبهآنبرسید. خوبمامیگوییم

كنید. كنیدوانقالبخودرابهپا كنونشروع كنید،هما ازاینجاشروع

كارراانجامدهید. كهچگونهاین بهشمانشانخواهیمداد

كیلی لری

20۱۳گو، شیكا

دربابنوآوریاثربخش



فرایندساختارمدل سود شبكه

كتاب  كردیم. این  كشف  گونۀ نوآوری را در سال 1998  ما ده 
كنون چه آموخته ایم. كه از آن زمان تا توضیح می دهد 

كثراوقاتشكستمیخورد.امانبایداینطورباشد. نوآوریدرا
شمانبایداجازهدهیدایناتفاقبیفتد.

نوآوریتقریبًاهیچگاهبهخاطرنبودخالقیتشكستنمیخورد.
كهایناتفاقمیافتد. بلكهبهخاطرفقدانقاعدهمندیاست

قطعیترینراهبرایشكستخوردن،تمركزصرفبررویمحصوالتاست.
گونههایمختلفنوآوریاستفادهمیكنند. نوآورانموفقاز



 عملكرد
 محصول

 سیستم
محصول

 مشاركت برنــدكانالخدمات
مشتری

نوآورانموفق،الگوهاینوآوریدرصنعتخودراتحلیلمیكنند.
سپسبراینوآوری،انتخابهایهوشمندانهوسنجیدهایبهطرقمختلفانجاممیدهند.

كارراانجامدهید، كهاین كردوموردتحلیلقرارداد.وقتی میتواننوآوریهاراتجزیه
متوجهخواهیدشدكهچراعمدۀآنهاشكستمیخورندوتنهااندكیازآنهاموفقمیشوند.

كرد. نوآوریهارامیتوانبهصورتیقاعدهمندایجاد
كارباعثافزایشچشمگیرشانسموفقیتتانخواهدشد. این

کهستید.اینشک كنونشكا ا میدانیمكهاحتمااًل
كهپسازمدتی كناربگذارید.باورداریم رالحظهای
گرفتنمفاهیمآن كتابوبهكار گذراندنبااین وقت
كتاباست،بهعنوان كهدراین كارتان،هرآنچهرا در

كرد. قوانیننوظهورنوآوریتأییدخواهید



بخشاول

نوآوری
رشته ای جدید درحال تولد است

را كار انجام نحوۀ كه است درحالظهور جدیدی علم این، از پس و كنون ا
نوین میدانعمل در اینک كه است اتفاقی دقیقًا این تغییرمیدهد. اساسًا
كهافسانههایدرستوغلط براینوآوریرخمیدهد.اماهوشیارباشید:چرا

كردنآنهابسیاردشواراست. بسیاریوجوددارندوریشهكن





گونۀ نوآوری 2ده 

و نظم طرفدار مدیران حتی میآید، پیش نوآوری از بحث هنگامیكه
اصولمنطقیبرآمدهازعلممدیریتنویندرحوزههایبازاریابی،مالییا

لجستیکنیزتحملهرگونهبیمنطقیرادارند.

تنزلداده نوآوریدرحدیکسریجلساتطوفانفكری اوقات، اغلب
نام به چیزی »آهای! كه میكنند ادعا تسهیلگران آنها، در كه میشود
كهبرخیایدههابدونهیچشکوشبههبد ایدۀبدوجودندارد!«)البته
هستند.(همچنینممكناستنوآوریدرواحدهایاآزمایشگاههایخاص
كردندیوانگان كهدرواقعتالشیبرایقرنطینه ازبقیۀسازمانجداشود
افزایش كهخالقیت كاراست این با تنها كهاحساسمیكنیم است.چرا
اسباببازیها، با را میزها میدهیم، جای اتاق یک در را افراد می یابد.
رنگی ماژیکهای برچسبی، یادداشتهای كاغذ بال، پینت تفنگهای
نوآوری قراراست كه اینخاطر به آذینمیكنیم-فقط بامزه وغذاهای
لذتبخشباشد.استفادۀماازاینماژیکهایسیاهوبرچسبهاتقریبًا
كهدرآیینهایدورهمینوآوری بهاقدامیسمبلیویكیازچندینسنتی

بهجامیآوریممبدلشدهاست.الف

كهدرواقعچنینتكنیکهایی كیازآناست مشكلاینجاست:شواهدحا
تحقیق به پیش سال چند نمیشوند. بهتری نتایج به منجر عمل در
پرداختیم وخدمات تولید قبیل از نوآورانهدرصنایعی دربارۀتالشهای
منتهی بهشكست اینتالشها %۹5كهدرصد بود آن از كی نتایجحا و
است آن از كی حا معاصر نوآوریهای وضعیت به گذرا نگاهی میشوند.

در ریشه بیشتر چیزها اغلب هم هنوز ولی شدهایم، بهتر اندكی تنها كه
است. غیرقابلقبول تاشواهدمحكم.چنینچیزی دارند عادت یا امید
پرورش، توسعه، تشخیص، نحوۀ در انقالب ایجاد برای كه مدتهاست

ریسکزدایی،راهاندازیوتقویتنوآوریتأخیرداشتهایم.

از باقاعدهوتغییروضعیتاینرشته آرمانما،تبدیلنوآوریبهرویكردی
گونۀنوآوریبخشیازبنیاناین هنریرمزآلودبهدانشیمنظمتراست.ده
كهنهبررویمسئلۀبنیادینیهمچون آرماناست.خودماننیزمیدانیم
تناوبی رویچیزیهمچونجدول بر نه و میكنیم كار انسان ژنوم پروژۀ
كهبهلحاظتجربیاثباتشدهباشد)گرچهازدومیالهام عناصرشیمیایی
كهدرتالشبرایانجامآنهستیم،دادنپوششی كاری گرفتهایم(.آخرین
ادعاهایخود،در تكرارصرف نوآوریاست.درواقعمابهجای به متفاوت
گرفتهایمتابهكمکآنهاآرمان كتابازقیاسهایعلمیبهره جایجایاین

خودرابهتصویربكشیم.

كهبااستفادهاز كارهایمادرطولچندیندههنشاندادهاست بااینحال،
كاربه گونۀنوآوریمسلمًانرختوفیقنوآوریتانافزایشخواهدیافت.این ده
شماكمکخواهدكردتابهخلقنوآوریهاییبابازدههایغیرممكننائلآیید
كارعاری كهانجاماین كهمشابهسازیازآنهابرایرقبادشوارترهستند.البته
ازخطانیست.نوآوریبهعواملبسیاریوابستهاستكهنمیتوانتمامیآنها
كتابی(برشمرد.نمیتوانیماینقولرابهشما كتاب)یادرواقع،هر رادریک
كهبههیچمشكلیبرنخواهیدخوردوبههمینترتیبهمنمیتوانیم بدهیم

۱فصل

بازاندیشی نوآوری
ریشه كنی افسانه ها، جایگزینی منطق 

كتابهاو الف.صفحههای
كتابخانۀ مقالههاینوآوریدرقفسۀ

كه كنیدوبشمارید خودرامرور
چهتعدادازآنهاشاملتصاویر

یادداشتهایبرچسبداربدخط
مختلفاست.ماهمبههمان
میزانمقصرهستیمولیدرحال

حاضر،اینتلههابیشترازنتایجشان
توجههارابهخودجلبمیكنند.



۳بازاندیشی نوآوری

كهچنینادعاییداشتهباشد، كسیهم كنیم)هر موفقیتشماراتضمین
كهازطریقاندیشیدنباقاعدهتر جادوگریاحقهبازاست.(امامتقاعدشدهایم

دربارۀنوآوریمیتوانیدشانسایجادجهشهارابهبودبخشید.

كه نیزموافقید شما كتابهستید،احتمااًل این چنانچهدرحالمطالعۀ
كنونجهانبیشازهرزماندیگرینیازبهنوآوریدارد.مادرحالورود ا
كوچک سیارۀ كه هستیم تغییری دورههای سهمگینترین از یكی به
نوآوری- توانایی بهخوددیدهاست.درچنینمواقعی، كنون تا آبیمان
تكمیل،تطبیقوبهبود-اجتنابناپذیرمیشود.درواقعموفقیتپیوستۀ
گونههایزندهدراینسیارهدربحبوحۀاین ماانسانهابهعنوانیكیاز
كمیابی و فرهنگی و اجتماعی هنجارهای تغییر تجاری، جهانیسازی

بههمینامروابستهاست. روزافزونمنابعطبیعی،احتمااًل

كهبرایبقاوترقیبایدبهنوآوری اینامربرایشركتهابدینمعناست
كه شركتهایی از بسیاری و نمییابد دوام ابد تا هیچچیز بزنند. دست
كنند،نمیتوانند توانستهاندبایکنوآوری،توجهاترابهسویخودجلب
بهموفقیتخودادامهدهند.همانطوركهَجکِولش،مدیرعاملسابق
كرد:»در ۱۹۹۷جنرالالكتریکدرسخنرانیمشهورخوددردسامبرعنوان
گفتۀوی این  نمیكنم.«ب راحتی اصاًلاحساس كنونهستیم ا جاییكه
پیشاپیش نمیكنید، حركت بازار بقیۀ از سریعتر گر ا كه معناست بدان
هنوز كه است آن مردگان، با شما فرق تنها كنید؛ حساب مرده را خود

نفسكشیدنرامتوقفنكردهاید!

كهجایگاههایبرتربازاررابهخوداختصاصدادهاندنیزخود حتیشركتهایی
كهباقوانینمتفاوتیبازیمیكنند.شركت رامغلوبشركتهاییمیبینند
20۱2كهزمانیداستانموفقیتهایشنقلهمۀمحافلبود،درسال  ک كدا
اعالنورشكستگیكرد.آنچهتأملبرانگیزاستآنكهمدیراناجراییاینشركت-
كردهبودند، كاماًلدرک برخالفِخردمتعارف-نهتنهاظهورفناوریدیجیتالرا
بلكهازپیشگامانحیطۀعكاسیدیجیتالنیزبودند.ولیهمانطوركهاغلب
اتفاقمیافتد،اینقبیلحوزههای»جدید«،اغلبكوچکهستندوبهراحتی
ازآنهاغفلتمیشود-درحالیكهفروشعكسهاوفیلمهایسینمایی،كفاف
پرداختتمامیهزینههایآنراداشت]ودرنتیجه،مقرونبهصرفهبود.[

در ضرورت این ماست. وجود دلیل اثربخشتر، نوآوری به بیوقفه الزام
سوق اثربخش واقعًا موارد مطالعۀ بهسمت را ما گذشته سال طیسی
كنیمودرالزامات دادهاست-تابدینترتیبتوفیقاتدرنوآوریراتحلیل
را الگوهاییبگردیم.بههمینخاطر،خود آنهابهدنبال وپیشنیازهای
كنیمورویههاونتایجآنها كارهاینوآورانهمانرارمزگشایی كردهایمتا ملزم
كنیم.همچنین،اینامرنیازمند راتاجایممكنبهروشنیمستندسازی
تمام و نوآوری برای منحصربهفردی و دقیق گونهشناسی كه است آن
شكالوجایگشتهایآنداشتهباشیم.تمامیاینمواردرابهنحویبه

َ
ا

كنیم. كهبتوانیمبازبانمتداولومفیدتریصحبت کمیگذاریم اشترا
كهدرتجربیاتماموجب هدفمادراینجاتدوینوتشریحچیزیاست

موفقیتنوآوریمیشود.

ولشچندماهقبلازبرگزیدهب.
شدنجنرالالكتریکبرایدومین
۱00سالمتوالیدرفهرستشركت
برتربپیزنسویکازنظرارزشبازار،

كرد. ایننظرراارائه
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تعریف نوآوری

اثراستفادۀبیشازحد،سوءاستفاده،تبلیغاتمبالغهآمیزوَجوگیری، واژۀنوآوریدر
معنایخودرااساسًاازدستدادهاست.اغلبدرتشخیصنتیجهوفراینددچاراشتباه
میخواهد حال میكنیم؛ بیان خنثی عبارتهایی قالب در را همهچیز و میشویم
كهبازارجدیدیراشكل كاماًلمعمولیایباشدیاایجادجهشیعظیم توسعۀمحصول
كمکمیكنندتاازآنچهنوآورانواقعًا كهدراینجاارائهمیدهیم، میدهد.تعریفهایی

كنیم. بهانجاممیرسانند،درکدقیقیپیدا

الف.برایفهمعمیقترایننكته،
كهدرمجله كستونرا مقالۀبیلبا
2008بیزنسویکدرژانویهبهچاپ
كنید.مقالۀ رسیدهاست،مطالعه
»بینِیبزرِگنوآوری«نشانمیدهد
كهچگونهاغلبنوآوریهایجهشی
بربسترفناوریهایپیشرفتهای
كهسالهادر توسعهمییابند

آزمایشگاههادرحالبهبودبودهاند.
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نوآوری با اختراع متفاوت است. ۱

اختراع دربرگیرندۀ است ممكن نوآوری
رانیز ازچیزهایدیگر باشد،ولیبسیاری
الزمدارد.چیزهاییازقبیلدرکعمیقاز
آیامشتریانبهآناختراعنیازدارند اینكه
ارائۀ برای میتوانید اینكهچگونه یاخیر،
كنیدونیزاینكهچگونه كار آنباسایرشركا
راپوشش درطولزمان،هزینههایخود

خواهیدداد.

نـــوآوریعبارتاســـت
پیشـــنهادی خلـــق از

جدیـــدوعملـــی

هزینه های  بتوانند  باید  نوآوری ها  2
خود را پوشش دهند.

بتوانند باید نوآوریها سادهتر: عبارت به
تا بازگردانند شركتتان یا شما به را ارزشی
نوآوریهای امكان آینده در بدینوسیله
دیگربرایتانفراهمباشد.میخواهیمعملی
كنیم:نوآوری بودنرابادوشاخصتعریف
بایدبتواندبقایخودراحفظكندومیانگین

موزونهزینۀسرمایهاشرابازگرداند.

 
ً
واقعا اندكی  بسیار  نوآوری های  ۳

جدید هستند.
بود- زیستشناس كه ِردی- فرانچسكو
یک از زنده چیز »هر نهاد: بنیان را اصلی
اوقات اغلب میآید.« وجود به زنده چیز
نوآوریها عمدۀ كه میكنیم فراموش
هستند. گذشته پیشرفتهای مبتنیبر
لزومینداردكهنوآوریهابرایتمامیجهان
تازگیداشتهباشند-جدیدبودنآنهابرای

كفایتمیكند.الف  یکبازاریاصنعتنیز

فراتر از محصوالت بیندیشید. 4

محصوالت از فراتر چیزی باید نوآوریها
باشند.آنهامیتواننددربرگیرندۀشیوههای
درآوردن، پول و كسبوكار انجام جدید
سیستمهایجدیدمحصوالتوخدمات
َاشكالجدیدمعاشرت و تعامالت وحتی
میانسازمانشمابامشتریانتانباشند.
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نوآوریمستلزمشناساییمشكالتحائزاهمیتوورودقاعدهمندبه
آنهابرایارائۀراهكارهایسازندهاست.

الزم  كجا  در  نوآوری  اینكه  ۱ دانستن 
دانش  با  هم مرتبه  اهمیتی  است، 

چگونگی نوآوری دارد.
بیشتر لیتیوم استخراج یا نفت چاه حفر
بهدانستنمحلحفربستگیداردتاخود
پروژه، یک شروع از پیش حفاری. عمل
فرصتهایصحیحنوآوریرامشخصكنید
میخواهید كه نوآوری ماهیت راجعبه و

كنید،بسیارشفافباشید. خلق
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مشكالت  سخت ترین  حل  به  ابتدا  2
بپردازید.

شاخههای بر روییده میوههای بهدنبال
پایینیدرختنباشید.بلكهمشكالتبزرگ
ندارند راهحلسادهای كههیچ را بغرنج و
كه هدفبگیرید.البتهمنظورمانمسائلی
به بلكه نیست؛ هستند ساده شما برای
مشتریانتان عمیِق مشكالت حل معنی
است.بههنگامنوآوری،بررویسختترین
از درست باید كه مفهومی قسمتهای
كنید.مسائلسادهرادر آبدربیایدتمركز
كرد. فرصتهایبعدینیزمیتوانحل

كنید. از پاسخ های ناقص اجتناب  ۳

آغوش در را بزرگ چالشهای وقتی
خلق برای و باشید صبور كشیدید،
بهجای كنید. تالش جامع راهكارهای
بهدنبال دمدستی، راهكارهای پذیرفتن
این باشید. تنشها رفع برای راههایی
كنارآمدنباابهاموصبوریتا كار،نیازمند

زمانظهورپاسخهاست.

نوآوری تا وقتی كه به بازار نیامده  4
باشد، نوآوری به حساب نمی آید.
بازار به را خود پیشنهاد زمانیكه تا
درآمد كسب آن از و نیاوردهاید
ناتمام نوآوریتان فرایند نكردهاید،
است.درحیطههایاجتماعیودولتی
نیزبایدبهذینفعانخودبهشیوهای
كهقادربهحفظخوددر جدیدوبهتر

طولزمانباشد،یاریرسانید.

»پیچیدگی« را به »ســـادگی« تبدیل  5
كنید. 

آسان دشوار به ساده چیز یک تبدیل
سیاستمداران میرسد نظر به است:
انجام را كار این معاش امرار برای وكال و
میدهند.امانوآوریهایانگشتشماری
شدهاند. قهرمان پیچیدگیشان بهخاطر
راهحلهای ارائۀ خاطر به آنها اغلب
سادهوسازندهبرایبغرنجترینمشكالت

مشهورشدهاند.

نوآوریمستلزمشناساییمشكالتحائزاهمیتوورودقاعدهمندبه
آنهابرایارائۀراهكارهایسازندهاست.
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كنید؟  كتاب را مطالعه  چرا باید این 
بله با شما هستم!

توماس راهموارهستایشمیكنیم،چه نوآورانمستعدهمدورۀخود ما
كهموفقیت ادیسونباشدیااستیوجابز-امااغلببهایننتیجهمیرسیم
چیز بر واقعی شواهد دارد. مستعد بسیار افراد وجود به بستگی نوآوری
عمل قاعدهمند كه تیمهایی كه آنند از كی حا و دارند داللت دیگری
میكنند،بااستفادهازروشهایاثربخش،نتایجیدرحدوددهیابیست

كنونیجهانیبهدستمیآورند. برابربهترازهنجارهای

یا كمیاب نابغههای حوزۀ صرفًا و است ورزشی تیم یک همانند نوآوری
بتواند( باید )و میتواند هركسی نیست. گلچینشدهها از معدودی عدۀ
كند.به نوآوریرابیاموزدومیتواندباتمرینوممارستدرآنپیشرفت
عبارتسادهتر،دیگرهیچبهانهایبرایعدمنوآوریپذیرفتهنیست.

افراد تمامی از را نوآوری باید كه كنند درک باید نهتنها اجرایی مدیران
نیز گرخودشان ا كه بفهمند باید بلكه باشند، داشته انتظار سازمانشان
كارراانجامندهند،بهخودوسازمانشانآسیبمیرسانند.نوآورترین این
كهبهصورتچندوظیفهای سازمانهامتكیبهافرادوتیمهاییهستند
كاردانشمندان،مهندسان كارمیكنند.نوآوریصرفًا درسازمانهایشان

كسبوكارورهبرشاست. كلآن یابازاریاباننیست،بلكهوظیفۀ

گونۀ ده دادیم، ارائه ۱۹۹8 سال در را خود چارچوب كه باری اولین از
سطحیترین گرفتهایم. كار به كوچک و بزرگ شركتهای در را نوآوری
كارگاهبرایتیمتوسعهای كهازمشتریانمانداشتهایم،برگزاری تجربهای
آنهابودهاست.اینقبیلمشتریان،افرادپرمشغلهایهستند.آنهااغلب

بامشاورانیصحبت تا زندگیشانخارجشوند ازچرخۀمعمول اینكه از
كسبوكارآنهانمیدانند،رنجیدهمیشوند. كهقطعًاچیزیراجعبه كنند
كارگاههاچیست؟« آنهااغلبباُغروُلندمیگویند:»واقعًاسرانجامهمۀاین

كارخودادامهمیدهیموقطعًاازبرخیابزارهاازقبیل اماماباجدیتبه
كاربرگهایساختاریافتهای یادداشتهایبرچسبیاستفادهمیكنیم.با
نه )و عالی مفهوم یک تولید به كه میكنیم همراه دستورالعمل حاوی
كمكمفضایاتاقتغییرمیكند، صدهامفهومبیاستفاده(كمکمیكنند.
گذاشتهمیشوند،صداهاسرزندهترمیشوند، گوشیهایهوشمندپایین
كنونیتیممرتبطترمیشوند. سؤاالتبسیارهدفمندتروبهچالشهای
سیستمها، بهسوی آن كاربردهای و محصول ویژگیهای از بحث، این
چارچوب این میدهد. جهت تغییر كسبوكار تجربه های و پلتفرمها
مورد بهجهشهایجدید الهامبخشی و دیگر نوآوریهای تخریب برای
نوآوریهای موفقیت به افراد باور با جلسات این میگیرد. قرار استفاده

طراحیشدهشانواثباتآنهاازطریقپیادهسازیخاتمهمییابد.

به بزرگ میتوانندجهشی ولی نیستند. نوشدارو نوآوری، گونۀ ده این
سمتنوآورِیقابلاتكاترودقیقترباشند.
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