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ی و آور ل     

  

 نوآوری
و مانند  هاییداراناشی از اندازه مالکیت  تواندیممزیت رقابتی  .ریشه در نوآوری دارد عمدتاً  هاسازمانموفقیت 
 کندیمر تغیی ییهاسازمانرقابتی بر خواسته از نوآوری است و بیشتر از هر چیزی به نفع  تیباشد؛ اما مز آنها نیز 

توسعه  یهاروشفناورانه و تجربه برای ایجاد نوآوری در محصوالت خود و نیز  یهامهارتاز دانش و  توانندیمکه 
  .و عرضه آنها استفاده کند

  

  مزیت رقابتی
  .نوع برخورد پرسنل ،کیفیت ،که باعث ایجاد یک مزیت در رقابت بین رقبا شود مثل زمان تحویل هرآنچه

  

  تاریخچه نوآوری
لکه برشد اقتصاد ملی اهمیت یافته است  منشأ عنوانبهدر سطح هر بنگاه بلکه به شکلی فزاینده  تنهانهنوآوری 

 .در نوآوری ریشه دارد یاگونهبهمیالدی رخ داده  ١٨هر رشد اقتصادی که بعد از قرن  باً یتقر 

دریافت که  ،ندکیمنوآور برتر جهان را منتشر  یهابنگاهکه به صورت منظم فهرست  Business Weekنشریه 
درصد و این مقدار  ٣٫٤معادل  ٢٠١٥تا  ٢٠٠٩ یهاسالبنگاه اول این فهرست در فاصله  ٢٥میانگین حاشیه سود 

مشابه میانگین بازگشت  به طور .درصد بوده است ٠٫٤تنها  S&Pحاضر در شاخص جهانی مانند  یهابنگاهبرای دیگر 
 مؤسسهبررسی  .درصد بوده است ١١٫٣ هاشرکتو برای سایر  درصد ١٤٫٣نوآور  یهاشرکتسرمایه ساالنه برای 

نوآورانه  یهاتیفعالدر نوآوری ارتباط محکمی میان  گامشیپ یهابنگاهاینووارو حاکی از آن است که در مشاوره 
  .و عملکرد سازمان وجود دارد

 عملکرد نوآوری آنهاو رکیت جنکیسر که همه  داسیآد ،گوگل ،نوکیا ،از اپل اندعبارتبنگاه برتر این بررسی  ۵
  .مختلف دارند

  

   نوآوری چیست؟
 جادیاابزاری که کارآفرینان به اتکای آن از تغییر به عنوان فرصتی برای  ،نوآوری ابزار ویژه کار آفرینان است

د که هم با نوآوری به مزیت رقابتی دست میابن هاشرکت .دنکنیمیا خدمتی متفاوت استفاده  وکارکسب
  .ردیگیبرمجدید انجام کارها را در  یهاروشجدید و هم  یهایفناور
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  نوآور وکار کسب
از  یامجموعهو تنها  کشدیمزنده است و نفس  وکارهاکسباست که به شکل متفاوت با دیگر  یوکارکسب

 ،مشتری است یهاخواستهو درک عمیق  زهیباانگخوب کارکنان  یهادهیااز  یب یبلکه ترک ست؛ینخوب  یهادهیا
  جدید. یهادهیاموفق از  یبرداربهرهنوآوری در کل یعنی 

  

  ابعاد چهارگانه فضای نوآوری
  اشکال مختلفی به خود بگیرد تواندیماین تغییر  ،همراه با تغییر است ذاتاً نوآوری 

مانند طراحی جدید . کندیمیعنی تغییر کاالها یا خدماتی که یک سازمان عرضه  :نوآوری در محصول )۱
  تولید و تجهیزات بکار رفته در تولید خودرو یهاروشبرای کودکان و یا تغییر  یامهیببسته جدید  ،خودرو

اداری خدمات  یهاهیرو مانند ، خلق و عرضه محصوالت و خدمات یهاروشتغییر  :نوآوری در فرایند )۲
  خانگی یهایسرگرمتفریح و  یهاستمیسو  یامهیب

با تغییر  تواندیمنوآوری ، شودیمکه کاال یا خدمات در آن عرضه  یانهیزمتغییر  :موقعیتنوآوری در  )۳
در انگلستان در سال  مثالعنوانبهجایگاه یک محصول یا موقعیت آن در ذهن مشتری جا افتاده باشد 

رضه به بازار عبه عنوان یک نوشیدنی بر پایه گلوکز برای کمک به کودکان و بیماران در دوره نقاهت  ۱۹۲۷
محصول را برای بار دوم به عنوان یک نوشیدنی سالم و بهداشتی به بازار رو  که یزمان برند شد؛ اما صاحب 

 گاهیجا راینکرد؛ ز  هایماریببه ارتباط این محصول با درمان  یااشارهعرضه کرد هیچ  اندامتناسببه رشد 
  عملکرد در تمرینات ورزشی پیدا کرده بودخود را به عنوان یک نوشیدنی تقویتی و بهبود دهنده 

 نتوایم، دهدیمرفتارهای سازمانی را تشکیل  منطقاً ذهنی که  یهامدلتغییر  ):تضاد( نوآوری در پارادایم )۴
 مانند ییهایدن ینوشو تغییر موقعیت  نیآنالو دیگر خدمات مالی  یامهیببه خطوط هوایی ارزان خدمات 

  محصوالت لوکس یاد کرد عنوانبه وهیمآبقهوه و 

  

  ررسی ابعاد مختلف نوآوری
  درجه تازگی نوآوری تدریجی یا انقالبی )۱
  نوآوری یهاخانوادهو  هاپلتفرم )۲
  نوآوری پیوسته (وقتی قواعد بازی تغییر کند چه اتفاقی خواهد افتاد) )۳
 سطح نوآوری  (نوآوری در اجزا یا معماری) )۴
  یا چرخه عمر نوآوری یبندزمان )۵

  

  و انجام بهتر کار فعلی تدریجینوآوری  )یک
مختلف فضای نوآوری است شکی  یهاتیموقعیکی از موضوعات کلیدی در مدیریت نوآوری اندازه تازگی در 

والد و ف یجابهجدید و با موتور الکتریکی که  کامالً نیست که به روز کردن تزئینات خودرو با عرضه خودرویی که 
سطحی از تازگی وجود  هاینوآوردر هر کدام از این  .است یکسان نیستشیشه از مواد کامپوزیتی ساخته شده 

که روش استفاده و حتی اندیشیدن  رسدیمو به تغییرات انقالبی  شودیم آغاز یجزئ تدریجی و  یبهبودهادارد که 
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به قدری انقالبی  یهستند؛ اما گاه گاهی این تغییرات خاص یک بخش یا یک فعالیت  کندیمبه آنها را متحول 
ماشین بخار در انقالب صنعتی یا تغییرات مثًال نقش  دهند؛یمجامعه را تغییر  یهاانیبنکه  باشندیمو عمیق 

اهمیت خاصی  ینوآوردر مدیریت  هاتفاوترا در نظر بگیرید این  یاانهیراارتباطی و  یهایفناورفراگیر ناشی از 
  .دارد

  

  نوآوری در پلتفرم )دو
ی در نوآور .کسب نتایج ارزنده از رویکرد نوآوری تدریجی مستمر استفاده از مفهوم پلتفرم است یهاروشیکی از 

پلتفرم روشی برای خلق فضای نوآوری بیشتر حول یک نوآوری و مستلزم توانایی ایجاد یک خانواده یا پلتفرم 
دا ن واکمن دانست که ابترا بتواپلتفرم محصول  نیمشهورتر شاید  .گسترش داد آن رامستحکم است که بتوان 

این پلتفرم بعدها به پایه و اساس طیفی  .سونی به بازار عرضه کرد حملقابلش وپخیراد به عنوان یک سونی آن را
 مختلفی مانند مینی یهایفناورگسترده از محصوالت همه تولیدکنندگان اصلی این بازار تبدیل شد و تا امروز 

  .اندشدهروی آن نصب  MP3پخش  یهادستگاهو  cd ،DVD  ،دیسک

  

  نوآوری ناپیوسته )سه
در  .اندچوب مجموعه ای از قواعد بازی رخ می دهد که بازیگران به خوبی آنها را درک کردهر اغلب نوآوری در چها
پا  اند و برای انجام بهتر امور نوآوری را بردادهها در چهارچوب آنچه تا کنون انجام میچنین شرایطی بنگاه

اما در هر صورت قواعد بازی پذیرفته شده  ،کنندبازی را بهتر از دیگران مدیریت می ،برخی بازیگران ،داشتندمی
زند و قواعد بازی را تغییر افتد که نوآوری این چهارچوب را بر هم میکند اما گاهی اتفاق میاست و تغییر نمی

غییرات این ت  .دارند که فضا و محدوده بازی را تغییر دهند راآن  اما ظرفیت ،این رویدادها نادر هستند .دهدمی
کار خود را در چهارچوب شرایط جدید وکند تا کسبکند و بازیگران را وادار میفرصت های جدیدی را خلق می

ه یاد میکند ب "براندازی خالق"ن به آنظریه نوآوری شدن پیتر است که او از  ،این مضمون محوری .بازآفرینی کند
کار به و. مدل این کسبر منفعتی بودکار پُ وآمریکا کسبفروش یخ در شمال شرقی  ۱۸۸۰عنوان مثال در دهه 

پوشاندن سریع آن و انتقال آن  ،های یخ از آبهای منجمد شمالی. تالش سخت برای جدا کردن تکهظاهر ساده بود
 این صنعت .کردندغذایی استفاده می دواز آن برای نگهداری مدر کمترین زمان ممکن به ایالتهای گرم جنوب که ا

ی برف روبی و عایق کار ،رشهای بُ وقفه در لجستیک و تکنیکهای بیالتزامی شدید به نوآوری داشت و پیشرفت
  .تاثیر این نوآوری بسیار چشمگیر بود ،کردند، رشد آنرا تضمین مییخ

  

  اجزا و اهمیت دانش/نوآوری در معماری )چهار
 مثالعنوانبه ،است تربزرگاجزای درون یک سیستم  ،نوآوری یهافرصت ییشناسای دیگر از زوایای مهم یک 
ه نصب در یک رایان شینماصفحهرد الکترونیکی یک یک بُ  در زتراشهیر را روی یک  ترعیسر یک ترانزیستور  توانیم

 ،تغییر داد تا رایانه به یک توانمندی خاص مجهز شودردهای الکترونیکی یک رایانه را بُ  یبندکرهیپیا اینکه کل  ،کرد
فراتر  ،اداره کرد آنیا دفتر کوچک را با  وکارکسبرا در قالب یک شبکه به یکدیگر متصل و یک  هاانهیرایا اینکه 
ع موضو ،در همه این سطوح معنا دارد ینوآور .را در فضای اینترنت به یکدیگر وصل کرد هاشبکه توانیماز اینها 

. مختلف یهادانشاز  یامجموعهجدید از راه ترکیب  یهاامکانیعنی خلق  ینوآور ،درباره دانش است ینوآور
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 میادادهیا کارهایی که انجام  میادهید آنچه یهاهیپاما بر  یهاتجربهممکن است این دانش پیش از این نیز در 
دانش  .باشد آنهابازار اقدامات رقبا و مانند  یهایفناوروجود داشته باشد یا اینکه نتیجه فرایند جستجو درباره 

 ،گذارندبه بحث ب آن را ،دست یابند آنصریح یا مستند باشد به شکلی که دیگران بتوانند به  نیهمچن تواندیم
ها یا هقالب واژ  اما در  م؛یدار  در اختیار آن رابه شکل ضمنی و نهفته باشد که ما  تواندیم نکهیاانتقال دهند و یا 

  .میانکردهفرمول خاصی بیان 

  

  نوآوری عمر چرخه )پنج
 رهایافزارمن آوری فن زیست مانند نوین صنایع در ،کندیم تغییر زمان گذر در نوآوری یهافرصت که دانست باید

 شیدارد؛ اما گرا وجود جدید خدمات و محصوالت مفاهیم تجربه برای بزرگ بسیار فضای مواد و نان یا اینترنت
 و صولمح تحویل منعطف یا ترارزان یهاروش شناسایی یا موقعیت یا ندیفرا در نوآوری به بیشتر تربالغ صنایع

 یامرحله ۳ مدل ،موضوع این مطالعه گامانشیپ "اترباک" و "ابرناتی"است  بازار جدید یهابخش به ورود یا خدمات
  د.کردن ارائه را الگو این توصیف برای

 این ،کندیم ظهور جدید بازار یا آوریفن که افتدیم اتفاق زمانی و است یوستگ یناپ شرایط شامل ،اول مرحله
 و بود خواهد چه جدید یبندکرهیپ :ادب ُبعدشود می نامیده سیار مرحله دارد قطعیت عدم عدبُ دو  در که مرحله

 این عرضه و ایجاد برای را جدید ورانهآفن دانش دیتوانیم چگونه :فنی ُبعد و کرد خواهد مطالبه آن را کسی چه
 خواهد هچ بازار یازهاین و فناورانه ابزارهای درست یبندکرهیپ که داندینم کسچیه .بگیریم خدمت به یبندکرهیپ

  .رندیگیم بر در نیز را کارآفرینانه جدید یوکارهاکسب از زیادی شمار که بازیگران از طیفی دلیل همین به و بود

 دو این که محوری پیرامون تدریج به هاشیآزما این کنند تجربه را سریع یادگیری و زیاد ییهاشیآزما دیبا
 گرننمایا پدیده این شوندیم همگرا ردیگیم شکل آن اساس بر بازی قواعد و نامندیم قالب طراحی آن را پژوهشگر
  .است ظهور حال در یبندکرهیپ برای حلراه نیتر جیرا و نیدارتر طرفر پُ  حول همگرایی

 یاعهمجمو حول بیش از بیش یهاانتخاب و بپردازند نوآوری این به بیشتر بازیگران شودیم باعث همگرایی این
  .بگیرد شکل ممکن یهانهیگز  از مشخص

 

  نوآوری در محصول                                                                   

  نوآوری   دیتأک                                                                            ندیفرانوآوری در 
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  عدم قطعیت –اکتشاف  – ) سیال۱مرحله 

  طراحی غالب – ) انتقال۲مرحله 

  پذیریانعطاف –سازی یکپارچه –استانداردسازی  – ) تثبیت۳مرحله 

  

رناتی و     اترباکمدل چرخه عمر نوآوری ا
کلیدی تثبیت شده و  یهایژگ یو هم درباره محصول و هم خدمت بکار برد در هر دو حالت  توانیماین مدل را 

تولید خاکستر  ۱۹در قرن  مثالعنوانبه شودیمایرادها و تصحیح طراحی قالب معطوف  کردنبرطرفبه  هاشیآزما
ب با بسیار بهبود یافت ابتدا این ترکی )محصوالت دیگراز ترکیبات اصلی تولید صابون شیشه و بسیاری از (قلیا 

ا پیوسته جای روش قدیمی ر  ندیفرایک واکنش شیمیایی پیچیده با اما سرانجام  شد؛یمسوزاندن گیاهان تولید 
پیوسته با  یندهایفراآخر جای خود را به نسل جدیدی از بود؛ اما دست حدود یک قرن قالب  ندیفراگرفت این 
 .فنون الکترولیتی داداستفاده از 

 

  یگانه چرخه عمر نوآورمراحل سه

ت ب ژگی مرحله سیال مرحله انتقال مرحله ت  نوآوری هایو

ر  دیتأک عملکرد محصول تنوع محصول کاهش هزینه  ...رقابت 

بهبود  ،هانهیهز فشار برای کاهش 
 ...کیفیت و 

ناشی از توسعه  یهافرصت
 فنی داخلی یهایتوانمند

 ،اطالعات درباره نیازهای مشتریان
 فنی یهایورود

 محرک نوآوری

تدریجی در محصول و  یهاینوآور
 ندیفرا

به دلیل  ندیفرانوآوری اساسی در 
 افزایش حجم تولید

 الب نوآوریغنوع  تغییرات عمده و مکرر در محصوالت

یک طراحی غالب  کمدستشامل  محصوالت استاندارد و نامتمایز غالباً 
 یا پایدار

 یهایطراح مشتمل بر  غالباً  ،متنوع
 سفارشی

 خط محصول

هدف اصلی (و ناکارآمد  ریپذانعطاف شودیم ترمشخصو  ترصلب لبص نسبتاً سرمایه بر و  غالباً  ،کارآمد
 )آزمایش و ایجاد تغییرات مکرر است

 تولید ندیفرا
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