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 پوشانندهای خود جامه عمل مینوآوران موفق به گفته

شوند. محرک الزمه قدرتمندي محسوب می اشتیاق، ابعاد و مهارت ترکیب و در نوآوري همانند زندگی محرک

کند. ابعاد براي تبديل اين هاي نويدبخش ايجاد میو بودجه الزم را براي فرصت ايجاد برنامه بلندپروازانه است

به خوبی تنظیم  ها به منابع واقعی درآمدهاي جديد الزم است و مهارت که جزئی از يک سیستم نوآورانهفرصت

 شده است، براي انجام چندين و چندباره اين کار ضرورت دارد.

تر شدن هستند. درآمد يک شرکت کوچک عادي جز ان در حال بزرگهاي جهان همچننوآورترين شرکت

بیشتر از  %170میلیارد دالر است که حدوداً  30حدود  BCG 2020شرکت اول نوآور در لیست  50فهرست 

 ارزش دارد )بر حسب دالر ثابت(. 2005میلیارد دالر در مقايسه با اولین پیمايش ما در سال  11

اي هاي زنجیرهري شما نتواند از محرک و ابعاد استفاده کند و آنها را به موفقیتاما زمانی که سیستم نوآو

تري به عمل آورده است. تبديل کند چندان معنا و ارزشی نخواهد داشت. در اينجا تحقیق ما ارزيابی دقیق

بودند، سال گذشته  14شرکت برتر ما در  50شرکتی که جزء  162اي کار دشواري است. از نوآوري زنجیره

درصدشان سه بار يا کمتر در فهرست لحاظ  57اند و شان فقط يک بار در اين لیست ظاهر شده %30تقريباً 

ام، بیپی، آياند: آلفابت، آمازون، اپل، اچشرکت بودند که هر ساله در لیست ما جاي گرفته 8اند. تنها شده

 مايکروسافت، سامسونگ و تويوتا.

 19-را آغاز کرديم هنوز کوويد BCGهاي ويرايش حاضر گزارش نوآورترين شرکت وقتی که ما تحقیق درباره

پیدا نشده بود. همچنان که مشغول کاوش اطالعات بوديم و با مشتريانمان سر و کار داشتیم بديهی شد که 

همیشه  تواند بیش ازاي میهاي مقیاس و الزامات نوآوري زنجیرههاي اصلی در سال جاري در مورد صرفهيافته

به کار آيد چون رهبران نوآوري جهان نیازمند تطابق با الگوهاي به شدت در حال تغییر عرضه و تقاضا، رفتار 

ها هاي انجام کسب و کارها هستند. با اين حال، تحقیق ما نشان داده است که شرکتمشتريان و ساير روش

گیري گذاري و موضعاز اين فرصت براي سرمايهنمايند و هاي خود را مضاعف میدر طی روندهاي رکود، نوآوري

کنند تا در بلندمدت بتوانند نسبت به رقبا عملکرد خیلی بهتري داشته باشند. اما انجام جهت بهبود استفاده می

ها با استفاده از هاي شفاف نوآوري و حمايت از اين استراتژيآمیز اين کار نیازمند توسعه استراتژيموفقیت

و کسب اطمینان از اين موضوع است که سیستم نوآوري  هاي مقیاساز صرفه گیريبهرهمناسب،  گذاريسرمايه

ها را به سرعت و قاطعانه هدفگیري کرده و به پذيري دارد تا بتواند بهترين فرصتشما آنقدر ظرافت و انعطاف

رد نوآورانه جهانی خود دست آورد. همانگونه که در حال بررسی اين موضوعات هستیم، در پايگاه داده عملک

ها نسبت تواند بهترين جايگاه را براي شرکتشرکت است، جزئیات اقداماتی را که می 1000که شامل بیش از 

 نمايیم.به سايرين ايجاد نمايد، استخراج و معرفی می
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 تعهد به نوآوری

هاست. اين موضوع در حال حاضر در نوآوري يکی از سه اولويت اصلی مديريت در تقريباً دو سوم شرکت

دهنده است که شايد نشان 2010و  2009هاي سال ترين سطح قرار گرفته است که ناشی از بحرانپايین

 باشد. 19هاي ژئوپولیتیکی حتی قبل از شیوع کوويد به دلیل تنش انداز نامطمئن اقتصاديچشم

درصد از مقدار کل( 45« )نوآوران متعهد»بندي کنیم. هايمان را بیش از اين تحلیل و بخشمی توانیم يافته

کنند. گذاري قابل توجه پشتیبانی میگويند که نوآوري اولويت اول آنها است و آنها از اين تعهد با سرمايهمی

دانند بلکه هاي کلی نمیوري را نه تنها جز استراتژيدرصد از کل( برعکس هستند و نوآ30« )نوآوران بدبین»

از کل( بین اين دو قرار  %25سهم قابل توجهی هم در بودجه براي اين موضوع قائل نیستند و نوآوران مردّد )

شود )به دارند که بین اولويت استراتژيک تنظیمی آنها و سطح تعیین بودجه براي اين کار تطابقی ديده نمی

کنید(. ما دريافتیم که بیشترين بخش نوآوران متعهد در بخش صنعت دارويی و مالی قرار دارند نگاه  1شکل 

 ( و عمده فروشی و خرده فروشی است%37ترين نیز مربوط به کاالهاي صنعتی )( و پايین%56)هر دو باهم 

(32%.) 

  

 پوشانند های خود در مورد نوآوری جامه عمل نمیها به حرف: یک چهارم شرکت1شکل 

 %45متعهدها 
های استراتژیک است و نوآوری یکی از اولویت

 کنندگذاری میآنها بر همین اساس سرمایه

 %25مرددها 
 ثبات و ناچیزگذاری منابع به صورت بیتعهد و سرمایه

 %30ها بدبین
های نوآوری جز اولویت بدیهی است که

 گذاری نیستاستراتژیک یا سرمایه

 ها()نمونه نوآورترین شرکت 1014توجه: تعداد 
 های مختص آن صنعت است.ها بر اساس تحلیلهای استهالک و هزینهگذاریهای نوآوری شامل سرمایههزینه
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اند که درصد فروششان از بابت خدمات آنها گزارش کرده %60نوآوران متعهد برندگان اين بازي هستند. تقريباً 

درحالیکه اين مقدار در بین اندازي شده است در حال افزايش است و محصوالتی که در سه سال گذشته راه

ها هم ممکن است تصمیمات استراتژيک است. بدبین %47و  %30نوآوران بدبین و نوآوران مردّد به ترتیب 

ها از نظر استراتژيکی اين نوع تصمیمات و رهبري نوآوري عملی نیست و اي اتخاذ کنند. بعضی وقتعاقالنه

آنها در اين کار مصر هستند و مرددها گروه سردرگمی هستند امکان دنبال کردن آن وجود ندارد اما حداقل 

 باشند.شان میهاي نوآورانهکه نگران قطع ارتباط بین استراتژي و هزينه

ها به احتمال خیلی زياد از میان گروه نوآوران متعهد هستند که مستندات و شواهد بیشتر نشان دهنده برنده

به يک اختالف  2019شوند. به عنوان مثال در سال و بقیه تقسیم میها آن است که اين گروه هم بین بهترين

خیلی بارز بین نوآوران قوي و ضعیف با توجه به میزان استفاده آنها از هوش مصنوعی پی برديم. همچنین 

ها و همکاري با هاي نوآوري بیرونی مانند شتاب دهندهدريافتیم که نوآوران قدرتمند استفاده خود از کانال

 %80ما نشان داد که تقريباً  2018سسات علمی و آکادمیک را هم در حال افزايش دادن هستند. گزارش مو

نوآوران  %30اند درحالیکه کمتر از نوآوران قوي به صورت مناسبی فرايندهاي نوآوري خود را ديجیتالی کرده

تر ندات و ادله، نشان دهنده قويزنند. ارتباط بین تعهد و نتايج آخرين مستضعیف دست به چنین اقداماتی می

 شدن نوآوران قدرتمند در طیف معیارهاي مرتبط با نوآوري است.

 رسند؟ نوآوران متعهد چگونه به هدف خود می

هاي چندگانه نوآوري را در زمان واحد حل کنند، ها سخت در تالشند تا چالشدر حالیکه بسیاري از شرکت

توانند با اثربخشی بیشتري به آنها بندي کرده در نتیجه میها را اولويتنوآوران متعهد تعدادي از اين چالش

شوند هاي تکنولوژي متمرکز میهاي پیشرفته، طرح ديجیتالی و پلتفرمبپردازند. اين نوآوران بر روي تحلیل

عنوان  ها ممکن است اين توانمندسازها را به داليل مختلفی انتخاب کنند. بهنگاه کنید(. شرکت 2)به شکل 

هاي تولیدکننده کاالهاي صنعتی است هاي اصلی براي شرکتهاي پیشرفته جز اولويتمثال، تجزيه و تحلیل

ها ارائه کنند، مانند تولیدکنندگان کنند پیشنهادهاي ارزشمند مبتنی بر اين تجزيه و تحلیلکه سعی می

 روند.اشیا پیش می آالت کشاورزي که به سمت کشاورزي هوشمند مبتنی بر اينترنتماشین
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اند. هاي دست اولشان را گزارش کردهدرصد آنها موفقیت در حل چالش 60حتی بین نوآوران متعهد نیز فقط 

پارادوکس »سازي دارند اما انجام اين کار ممکن است  به واسطه ها هنوز فضاي زيادي براي بهینهتمامی شرکت

سال گذشته به آن اشاره کرديم تحت شعاع قرار بگیرد يعنی آسانی دسترسی به نتايج  که« هوش مصنوعی

سازي اين نتايج در مقیاس واقعی. يکی قدرتمند با استفاده از الگوهاي هوش مصنوعی و دشواري در جايگزين

نوآوري موفقیت آمیز اي( يعنی ايجاد مکانیسم ديگر از اين مسائل چالشی تکرار موفقیت است )موفقیت زنجیره

 به صورت مستمر.

کار خرده فروشی مبتنی بر  را در نظر بگیريد. اين شرکت پیشرفت خوبی در نوآوري کسب و 1مثال تارگت

 2016فروشگاه به دست آورد و توانست بین تجارت آنالين و آفالين خود هم افزايی ايجاد کند.  تارگت از سال 

ا دو برابر کرد. هدف از اين کار ايجاد ترافیک فیزيکی بیشتر)تعداد دفعات گذاري خود رمخارج سرمايه 2018تا 

توانستند تصور ها بود. به عنوان مثال مشتريان میتر کردن فروشگاهتردد مشتري( از طريق هر چه تعاملی

عیت آمیخته با واق فروش نمايشگرهايهاي خود از طريق بهتري از نحوه تناسب کاالهاي ارائه شده با خانه

سفر مشتري ايجاد کند تا خريداران  2خواهد که يک کانال همه کارهداشته باشند. اين شرکت همچنین می

ها در حرکت باشند، از خانه سفارش دهند و در فروشگاه بتوانند به عنوان مثال به صورت يکپارچه بین کانال

 تحويل بگیرند. 

 
1 Target 
2 omnichannel 

  های اصلی نوآوری برای نوآوران متعهد در سطح صنایع مختلفاولویت: 2 شکل

 نوع نوآوری

 محصول جدید

 جدیدخدمت 

 ارائه به بازار

 فرآیند درونی

 مدل کسب و کار

 های همراهقابلیت طراحی دیجیتال های انرژیپلتفرم توانمندساز نوآوری های پیشرفتهتحلیل

 بیمه پزشکی

 بخش عمومی

 ارتباطات

 مسافرت و گردشگری 

 مواد

 خودرو

 شیمیایی

 دارویی

 کاالهای مصرفی

 افزارنرم

 انرژی

 کاالهای بادوام صنعتی
 خرده فروشی 

 و عمده فورشی

 مالی

 رسانه

 فناوری

 حمل و نقل

 .BCGمنبع: پیمایش نوآوری جهانی 
 (هاشرکت نوآورترین نمونه) 1014 =تعداد: توجه
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 نوآوری و ساختارشکنی

بینند نايع میصيی خواستیم تا از سه شرکتی که به عنوان نوآوران برتر در کل از مديران اجرا 2015از سال  

کنند. در سال جديد ها هستند را نیز معرفی نام ببرند. همچنین سه شرکتی که در صنعت آنها، نوآورترين

به صورت معناداري پاسخ دهندگان  2015انگیزي شديم: در مقايسه با سال متوجه الگوي جديد و شگفت

هايی نام برده بودند که به صورت سنتی با صنايع مختلف به عنوان نوآور در صنعت خود در بیشتر از شرکت

 هاي سالمت يا علی بابا در خدمات مالی بیانديشید.ارتباطند. مثالً به آمازون در مراقبت

هاي نوآوريشود اين دست در جهانی که در آن هر صنعتی تا حدودي به يک صنعت تکنولوژيک تبديل می

اي است که اهمیت آن در حال افزايش است. بنابراين ما يک بعد هاي نوآورانهفراتر از مرزها يکی از قابلیت

تواند تنوع و شدت هايمان اضافه کرديم که میبندي نوآورترين شرکتشناسی رتبهامتیازدهی جديد به روش

 گیري کند. ها را هم اندازهدرهم نورديدن مرزهاي شرکت

در سال  3Mکنند. به عنوان مثال ها همیشه فراتر از مرزهاي خود عمل میطور مشخص، بعضی از شرکتبه

جاري در سطح چند صنعت مختلف نوآور بوده است از جمله در سطح کاالهاي مصرفی، کاالهاي شیمیايی، 

توسعه معنادار اين روند را شاهد هستیم؛  2016تولیدي و فناوري سالمت. با اين حال امروزه در مقايسه با سال 

هاي در حال فعالیت هستند و نمونه هادرصدي. بازيگران جديدي که بین مرزهاي صنعت 20يعنی افزايش 

 .1کامداتديها هستند: سونی، نايک، شیائومی و جیروند شامل اين شرکتبارز اين ترند به شمار می

هايی هستند که افزاري شرکتهاي خدماتی و نرمشود که شرکتهاي سطح صنعت معلوم میبا نگاهی به داده

شود. در تائید اين هاي ديگر از آنها نام برده میهاي شرکته حیطههاي وارد شونده بعمدتاً به عنوان شرکت

دهد آمیز نشان میگذار مخاطرهمارک اندرسن سرمايه 2011گفته )اگر نیازي به اثبات آن باشد( مشاهدات سال 

م زننده رهاما اين تکنولوژي خیلی فراتر از صرفاً يک نیروي نوآورانه ب« افزار در حال بلعیدن جهان استنرم»که 

هاي مواد شیمیايی، خرده فروشان و نگاه کنید(. خودروسازان، شرکت 3بین صنعتی است )به شکل 

هايی شوند چون آنها هم فرصتهاي ديگر میتولیدکنندگان صنعتی هم هر روز بیشتر از قبل وارد حیطه شرکت

سب و کار اصلی درآمدي خارج از کهاي هاي کسب و کار توانمند شده از طريق فناوري و جريانرا براي مدل

 اند.خود دريافته

 
1 JD.com. 
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کنندگان مختلف را در شرکتهاي هايی هستند که قابلیتکننده اکوسیستمها اغلب هماهنگاين برهم زننده

نمايند. صنعت خودروسازي به سمت رانندگی بدون راننده و قالب يک پلتفرم يا ارائه يک سرويس تجمیع می

اي است که توسط سونی، آلفابت، اپل و همچنین هاي برجستهرود و يکی از مثالمدل جابجايی پیش می

 ش به نمايش گذاشته شده است.هاي خودروسازي مانند تسال، فولوکس واگن و بوشرکت

کنند تا مانند تولیدکنندگان هاي سنتی ايجاد میهايی را براي شرکتها فرصتاينترنت اشیا و ساير فناوري

افزاري توانمندشده بر اساس داده معرفی کنند. اين بتوانند خودشان را در قالب يک کسب و کار خدماتی يا نرم

رو در صنعت کنند. تحوالت پیشروش دفاعی و حمله بازي میها اغلب به صورت همزمان با شرکت

ها از سمت تولیدکننده تجهیزات به خودروسازي، هواپیمايی، صنايع و تجهیزات کشاورزي که در آن شرکت

روند را افزار و اينترنت براي ارائه شکل کامالً جديدي از راهکارها پیش میسمت ترکیب تجهیزات با داده، نرم

 یريد. در نظر بگ

جاه طلبی و اشتیاق شفاف و صريح براي نوآوري، تخصیص منابع مناسب و توانايی درهم شکستن مرزهاي 

هاي اين گزارش هاي الزم براي موفقیت نوآوري نیستند. همانطور که در ساير بخشصنعت تنها پیش شرط

هاي بزرگ به اند و شرکتا کردههايی را براي ايجاد تمايز بین خود پیدهم بررسی خواهیم کرد، برندگان روش

کنند و ممکن است تر کردن و منعطف کردن خود استفاده میاي از اندازه براي هرچه ورزيدهصورت فزاينده

 هاي بیشتري هم دست يافته باشند.در حال حاضر نسبت به دوران قبل از بحران به مزيت

 

 

 .افزار، خودرو، کاالهای صنعتی و مواد شیمیایی هستنداند، از گروه نرمهایی که مرزهای خود را در نوردیده: بسیاری از شرکت3شکل 

 توزیع فرامرزی:

 درصد بازیکنان در یک صنعت که در صنایع دیگر هم نوآوری دارند.

 افزار و خدماتنرم

 خودرو

 گردشگری
 دارویی

 شیمیایی

 حمل و نقل

 انرژی مواد
 بیمه

 موسسات مالی

 کاالهای صنعتی و ساخت و تولید

 خرده فروشی و عمده فروشی

 پزشکی

 ارتباطات

 رسانه و سرگرمی

 کاالهای مصرفی

 افزار فناوریتجهیزات و سخت

 کاالهای بادوام

 منطقه خواب
 صنایع تقریباً ایزوله

 زننده درون مرزی:برهم
 .درصد بازیکنان از سایر صنایع که درگیر این صنایع هم هستند

 .BCGمنبع: پیمایش نوآوری جهانی 

خارج از صنعت  بازیکنانی که عمدتاًهای درون صنعت برای های سهم رای بازیکنان هر صنعت است که یا درون مرزی هستند )رایتوجه: درصدها بر اساس تحلیل

 اند(کنند و این رای را از صنایع دیگر دریافت کردهگیرد که در صنعت خود فعالیت میهایی که به بازیکنانی تعلق میکنند( یا برون مرزی )رایخودشان فعالیت می
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 مانندها عقب میدر نوآوری بزرگ

هاي کوچکتر از مزيت برخوردارند. که وقتی پاي نوآوري در میان باشد شرکت خرد جمعی مويد آن است

هاي کوچک سريع و چابکند؛ آنها هیچ نوع میراث سازمانی، تکنولوژي يا زيرساختی ندارند که دست و شرکت

توانند مدت زمان ها اغلب تحت مالکیت خصوصی هستند بنابراين میپايشان را ببندد چون اين نوع شرکت

هاي هاي بزرگتر به واسطه بروکراسی داخلی، محدوديتیشتري در اين عرصه باقی بمانند. اما برعکس، شرکتب

شوند و اگر داراي مالیکت دولتی هم باشند گیر میهاي قديمی کار، زمینهاي منسوخ شده و روشسیستم

 کنند تا به بلندمدت.هاي بعدي درآمد خود فکر میبیش از حد بر چارک

هاي ها نشان دهنده تصويري ظريف و دقیق بود. درحالیکه مقیاس شرکتتی قبل از دوره بحران هم دادهاما ح

مانند تحقیق ما تر میدهد که آنها به مشتري نزديککند و اطمینان میتر میکوچکتر هماهنگی را آسان

ع برتري معناداري نسبت هاي کوچکتر از نظر آماري هیچ نودريافته است که نرخ موفقیت نوآوري در شرکت

هاي کالن گذاريهاي بزرگتر براي سرمايههاي بزرگتر ندارد و امروزه با توجه به توانايی بیشتر شرکتبه شرکت

 توانند همانقدر از اين مزيت برخوردار شوند.هايشان بعضی از آنها نیز میدر جريان نقدينگی

به هر حال همانطور  .بود نامطلوب نخواهد عملکرد براي ايبهانه البته اگر اندازه، مانعی براي نوآوري نباشد ديگر

در لیست ساالنه به  BCGهاي دهیم نوآورترين شرکتکه در بخش ديگري از اين گزارش ساالنه هم نشان می

هاي بزرگتري که به برندگان نوآوري تبديل اند. بنابراين وجه تمايز شرکتهاي بزرگتري تبديل شدهشرکت

 ها در چیست؟ اند با ساير شرکتشده

 های بزرگ موفقشرکت

هاي هاي بزرگ با تعدادي موانع مشترک روبه رو هستند. دو مانع اصلی بیان شده توسط تمامی شرکتشرکت 

گیري کم در متوقف ساختن نبود نظم در تخصیص منابع از جمله سخت 2020بزرگ در پیمايش نوآوري سال 

( و دشواري يکپارچه %31هاي آينده دار )هاي سوال برانگیز و در عین حال مانع تراشی در برابر پروژهپروژه

 باشد.( می%27هاي حمايت کننده استراتژي نوآوري )سازي سازمان

هاي بزرگ هاي بزرگ )منظور ما از شرکتشرکت %40هاي بزرگ مثل هم نیستند. بیش از تمامی شرکت اما

ما توانسته بودند بر اين دو مانع اصلی  2020گیري میلیارد دالر است( در نمونه 1هاي با درآمد بیش از شرکت

توانند درصد باالتري از فروش آنها میها در رسته رهبران نوآوري قرار گرفته بودند يعنی غلبه کنند. اين شرکت

اندازي شده طی سه سال گذشته را نسبت به میانه مقدار صنعت خود به حاصل از محصوالت و خدمات راه

هاي کوچک بررسی شده در اين پیمايش قابل مقايسه است اي شرکت%50دست آورند. اين رقم با میانگین 

هاي بزرگ تواند نسبت به شرکتکوچکتر با احتمال بیشتري می هاينگاه کنید(. بنابراين شرکت 4)به شکل 

 باشد.عملکرد بهتري داشته باشند اما شدت اين تفاوت کم است و از نظر آماري هم معنادار نمی



1399پاییز   ]ایزنجیره نوآوری الزامات ؛2020 سال هایشرکت نوآورترین[ 

 

8 

 

 بیشتر دستاوردهای هرچه

رسد که به صورت قابل توجهی مانند هم هستند. رهبران اي که دارند به نظر میرهبران نوآوري سواي اندازه

هاي بزرگتر انجام هايی را در نوآوري در قالب درصد فروش در سطح مشابه با شرکتگذاريکوچکتر سرمايه

ابی به عايدات قابل مقايسه يکسان است. تفاوت گذاري از نظر سرعت ورود به بازار و دستیدهند. اين سرمايهمی

 کنیم.هاي بزرگ نگاه میهاي بین رهبران بزرگ و ساير شرکتآيد که ما به تفاوتواقعی زمانی به وجود می

اند پول بیشتري را براي هاي بزرگ هم سطح خود عملکرد بهتري داشتهنوآوران بزرگ که نسبت به شرکت

برابر در قالب درصد فروش و البته عايدات خیلی  1.4کنند يعنی حدود هزينه میهاي نوآوري خود برنامه

 5برابر بیشتر به عنوان درصدي از فروش )به شکل  4آورند يعنی حدود بیشتري هم از اين بابت به دست می

زيادي را ها براي اينکه کارها را به صورت درست انجام دهند زمان نگاه کنید(. شگفت انگیز آنکه اين شرکت

اند میانگین زمان دسترسی بازار به نوآوري خارج از کنند به طوريکه رهبران بزرگ گزارش کردهصرف می

 ها برايشان به طول انجامیده است.ماه بیشتر از ساير شرکت 5فعالیت اصلی آنها حدود 

 میانه

 های بزرگ جز رهبران نوآوری هستندشرکت %40بیش از : 4شکل 

 بزرگ هایشرکت کوچک هایشرکت

 رهبران

 میانه

 جاماندگان

 میلیارد میلیارد میلیون میلیون
 میلیارد

درصد فروش حاصل 

از محصوالت و 

 خدمات جدید

اندازی شده طی سه سال گذشته ها(؛ رهبران نوآوری با ویژگی ارائه خروجی بیشتر از نظر درصد فروش حاصل از محصوالت راه)نوآورترین شرکت 1.217تعداد= توجه: 

 شوند. نسبت به میانه همتایان در آن صنعت تعریف می

 .BCGمنبع: پیمایش نوآوری جهانی 

 

 درآمد
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 غلبه بر موانع

هاي کلیدي بین رهبران و جاماندگان در چیست؟ در کمال تعجب به نظر پس در میان نوآوران بزرگ، تفاوت

هاي هاي بزرگ چه در مورد شرکترسد که فرهنگ يکی از اين عوامل نیست. در واقعیت فرهنگ شرکتمی

نگاه کنید(. مسلم است که دستیابی و توصیف  6شبیه هم است )به شکل رهبر و چه در مورد جاماندگان خیلی 

ها تواند يکی از پیش شرطها مويد آن است که فرهنگ نمیفرهنگ نوآورانه بسیار دشوار است. با اين همه داده

 يا حتی خروجی موفقیت در نوآوري باشد بلکه بیشتر يک رابطه همبستگی با آن دارد.

هاي نوآوري خود را براي اثرگذاري با کنند و سیستمهاي مختلفی را دنبال میاولويتنوآوران بزرگ پیشرو 

ها و مبانی کنند. جاماندگان ناگزيرند قبل از هر چیزي توجه زيادي را معطوف اصالح پايهدقت طراحی می

استراتژيک در ها، به دست آوردن حمايت رهبري و ايجاد شفافیت نمايند: ايجاد مراکز رشد يا توسعه مهارت

رسد که براي مسائل سطح باال از نوعی مزيت برخوردار باشند. با هاي نوآورانه. رهبران به نظر میمحور تالش

پذير خالهايی ديده اين حال در ايجاد تناسب بین بازار و محصول و ايجاد ثبات در شرکاي بیرونی مقیاس

بندي مدل کسب و احتمال بیشتري براي اولويتنسبت به سايرين از  %15شود. رهبران همچنین حدود می

 7شود )به شکل کار خود در قالب نوآوري برخوردارند. گرچه اين کار بین صنايع به صورت يکپارچه انجام نمی

 نگاه کنید(. 

 ماه بیشتر 5

 کنند برابر دست پیدا می 4کنند، در عوض به خروجی کنند و زمان بیشتری را هم صرف میگذاری میبرابر بیشتر سرمایه 1.4: رهبران 5شکل 

 خروجی نوآوری زمان ارائه به بازار ورودی نوآوری تعهد

 بر حسب درصد فروش غیراصلی، در ماه بر حسب درصد فروش درصد سه اولویت اول

 

 رهبر 

 بیشتر از مقدار میانه خروجی

 جاماندگان

 از مقدار میانه خروجی کمتر
 بیشتر یا دالر میلیارد یک فروش با هاییشرکت

 ها()نوآورترین شرکت 744توجه: تعداد= 

 .BCGمنبع: پیمایش نوآوری جهانی  هایی که نواوری جز سه اولویت استراتژیک آنهاست. نسبت شرکت

 برابریعایدات سه 
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  های بزرگ دارای خصوصیات فرهنگی مشابهی هستندشرکترهبران جاماندگان و  : 6شکل 

 غیرمنعطف

 

 کند

 محتاط

 هامنتقد ایده

 سنجیده

 فردگرا

 اعتبار اجتماعی پایین

 

 آزادی عمل

 سریع

 پذیریریسک

 هاعمل بر اساس ایده

 سرزنده

 گرا و همکارانهجمع

 باالاعتبار اجتماعی 

 رهبر  

 بیشتر از مقدار میانه خروجی

 جاماندگان

 از مقدار میانه خروجی کمتر
 بیشتر یا دالر میلیارد یک فروش با هاییشرکت

منبع: پیمایش نوآوری جهانی 

. 

 کنندهای کسب و کار را دنبال میبسیاری از رهبران نوآوری، مدل : 7شکل 
کار را های کسب و رهبران نوآوری، مدل

 .کنندبندی میاولویت

 هرچند نحوه اتخاذ بین صنایع متفاوت است...

 کنند )درصد(.اولویت اصلی خود قلمداد می 3رهبران نوآوری مدل کسب و کار را جز 
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در مقایسه با جاماندگان، 

بیشتر احتمال قرار  15%

 3گرفتن این موضوع جز 

اولویت اصلی نوآوری 

 وجود دارد.

 ؛ (هاشرکت نوآورترین نمونه) 1014تعداد=توجه: 

 های مشابه در همان صنعت.رهبران نوآوری= خروجی نوآوری بیشتر بر حسب درصد فروش نسبت به مقدار میانه شرکت
 .BCGمنبع: پیمایش نوآوری جهانی 
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 طراحی سیستم نوآوری برنده

( BCGهاي بین رهبران و جاماندگان در يک صنعت )و همچنین تجربه مشتريان تر از تفاوتهاي عمیقتحلیل

اشاره دارد. اين پنج بعد عبارتند از استعداد، جاه به توسعه مزيت رهبران در پنج جنبه از سیستم نوآوري آنها 

 طلبی، نظارت، مديريت قیفی و مديريت پروژه.

اي سازي در مقیاس بلوغ پنج نقطهدهد که دستیابی فقط به يک سطح از بهینهپايگاه داده مبنا ما نشان می

اي درصد نقطه 0.8تا  0.5ازه تواند باعث افزايش در خروجی نوآوري به انددر هر کدام از اين پنج جنبه می

هاي کسب و کاري که در سه سال گذشته معرفی شده گردد )درصد فروش حاصل از محصول، خدمات و مدل

دهد که درصد افزايش می  3.4سازي يک سطحی در تمامی پنج بعد خروجی نوآوري را به انداره است(. بهینه

 باشد.بزرگ می هاي بزرگ يک دست آورد بسیاربراي بسیاري از شرکت

آمیزند و اين طلبی نوآوري خود را با استراتژي شرکتی در هم میرهبران، جاههاي الهام بخش. جاه طلبی

يابد. رهبران نیز دست می« نوآوري»کنند. سازمان به فهم دقیق و مشترکی درباره مفهوم ارتباط را برقرار می

هاي عملیاتی، کارکنان و هچنین مديريت اي بودجهسرمايه طلبی و اشتیاق با تعهد و تخصیص منابعاز اين جاه

طلبی نوآورانه خود کنند. ما اخیراً به يک شرکت بزگ در زمینه انرژي کمک کرديم تا جاهارشد پشتیبانی می

تر بینی شده براي کوچکرا طی يک فرآيند تکرارشونده با در نظر گرفتن انتظارات رشد طبیعی و اندازه پیش

و کارش طراحی نمايد. بر اين اساس، رشد مورد نظر از نوآوري را پیش برديم و سپس اين هدف شدن کسب 

طلبی حاصل را با هاي مختلف بازار ارزشیابی کرديم. سپس جاههاي رشد باال به پايین از بخشرا با پتانسیل

 ها سنجیديم.موجود بودن استعدادها و بودجه

شانس و تمايل خود را براي موفقیت از طريق ايجاد اقدامات نظارتی  . رهبرانکننده واحديک سیستم هدايت

دهند. به عنوان مثال، بسیاري از صحیح و اصالح و تعديل منظم آنها در صورت نیاز به تغییر افزايش می

هاي بزرگ در حال حاضر مجموعه متنوعی از شرکاي اکوسیستم و تجهیزات را در اختیار دارند از جمله شرکت

هاي توسعه تا بتوانند نوآوري را به وسیله تالش هادهندهآمیز و شتابهاي مخاطرهرشد داخلی، صندوق مراکز

سازي تسريع نمايد. در عمل اين ابزارها عمدتاً از نظر حوزه فعالیت همپوشانی دارند و اثرگذاري آنها از درون

المللی که يک شرکت ساخت و ساز بین شود. ما اين پويايی را درآنچه که در واقع هست کمتر برآورد می

هاي رقابتی و در نتیجه انفصال تجهیزات مختلفی که باهم تداخل داشته، مشاهده کرديم که باعث ايجاد تنش

ها را از طريق ايجاد سیستم هدايتی هماهنگ با تعريف از کسب و کار اصلی شده بود. شرکت اين همپوشانی

 تبط با هر ابزار تصحیح نمود.هاي سنجش مرهاي ويژه و مقیاسنقش

هاي نوآوري خود را از نظر استعداد درونی و بیرونی به سر رهبران در تالشند تا تیم استعداد در درجه اول.

منزل مقصود برسانند. اين رهبران منابعی را براي جذب، آموزش، استخدام و حفظ بهترين افرادي که پیدا 

ت با افرادي است که داراي تجربه کارآفرينی باشند. اما آنچه که در واقع کنند و معموالً اولويکنند صرف میمی
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برد البته از نظر ما، توانايی آنها براي تخصیص بهترين استعدادهاي درونی براي تیم هاي عملکرد را پیش می

 نوآوري است. يک شرکت پزشکی نقش سرپرست تحقیق و توسعه را به مدير ارشد فناوري تفويض نموده است

)يک موقعیت خیلی سطح باال( و مديران فنی را در کسب و کار به نحوي پرورش داده است تا آنها بتوانند 

ها می هاي عملکردي متقابل را داشته باشد. در حال حاضر اين تیمصاحبان محصوالتی باشند که قابلیت تیم

 توانند بیش از پیش راهکارهاي ديجیتالی شده ارائه دهند. 

رهبران توجه زيادي را به شکل و کیفیت قیف نوآوري خود و فرآيندهايی که آن را  .بد دارايیطرز تفکر س 

نمايند. جاي تعجبی نیست که رهبران تمايل دارند قیف بزرگتري داشته باشند: کند معطوف میمديريت می

ها در قالب محصوالت رين ايدههاي ارزشمند با پتانسیل  باالتر و تبديل کردن آنها به بهتآنها توانايی تولید ايده

گیري در تعداد محدودي از پذير را دارند. مديريت قیفی شکل در نهايت به کیفیت تصمیمو خدمات مقیاس

اي و پرتفويی در انداز پروژهگیري بر اساس چشمتصمیمات مبنی بر حفظ يا خروج و همچنین توانايی تصمیم

گیري يجاد مجموعه ابزارهاي متمرکز و معیارهاي مناسب تصمیمها از طريق اآنِ واحد خواهد رسید. برنده

هاي مبنی ال بین مشارکتآورند تا اطمینان حاصل کنند که توازن ايدهصحیح زمینه بهتري به وجود می

هاي صحیحی مانند عدم تنبیه تیم نوآوري براي بروز مسائل بردخالت و عدم دخالت ايجاد شده است و محرک

 نمايند.حتی توصیه براي تاخیر در اجراي پروژه تزريق می کننده ياتضعیف

دهند تا مطمئن شوند از اشتباهاتی که هاي واکاوي انجام میفراتر از آنها اينکه رهبران به صوت پیوسته تحلیل

 هاي شکست خورده بلکه براياند. بهترين نوآوران اين کار را نه تنها براي پروژهاند درسی آموختهمرتکب شده

هاي کاذب از هم نیز انجام بندي با نگاهی به تجربیات گذشته و تشخیص درست و نادرستتصمیمات بودجه

 شود.دهند تا مطمئن شوند که تصمیماتی با کیفیت بهتر در آينده اتخاذ میمی

هاي نوآوري آن است که در نهايت موفقیت نوآوري يک شرکت به واسطه قدرت تیم .هاي توانمندساز شدهتیم

هاي خوب کوچکند )آنها به قانون دو پیتزاي  جف بزوس سفت و سخت يابد. تیمرود يا دوام میاز بین می

ول، مهندسان اند يعنی کادر آنها ترکیبی از مديران مسئاي بسیار متنوعاند(. با اين حال از نظر وظیفهچسبیده

هاي انسان هاي مبتنی بر داده )به عنوان مثال بررسی پتنت( و روشو طراحان هستند. اين افراد نوعاً روش

نگاري( را براي پیدا کردن راهکارهايی جهت مسائلی که ارزش افزوده براي مشتريان در محور )همانند مردم

 کنند. پی دارد ترکیب می

بی از استقالل هستند که در داخل چارچوب نظارتی حمايتی لحاظ شده است. ها نیازمند سطح مناساين تیم

آل اين تیم توسط مالک قدرتمند محصول که وظیفه اصلی وي حداکثرسازي مطلوبیت و در حالت ايده

پذيري نوآوري و در عین حال عملیاتی ساختن آن از نظر فنی براي ارائه در يک زمان قابل قبول و هزينه دوام

هايی که موفقیت کمتري دارند ها هم اهمیت دارند. شرکتشوند. محرکتقبل است، رهبري میقابل 
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کنند در حالیکه هاي مورد انتظار هدايت میهايشان را بیشتر بر اساس زمان تحويل در مقايسه با خروجیتیم

کننده موفقیت عکستواند مندهند. يک خروجی با کیفیت میهاي با کیفیت پاداش میرهبران فقط به خروجی

اي که در ابتدا امیدوارکننده به نظر دهنده نابودي ايدهتواند نشانچشمگیر در بازار باشد اما همچنین می

 رسید و در نهايت محکوم به شکست باشد.می

 خورد.های نوآوری آن رقم میدر نهایت، مرگ یا تداوم موفقیت نوآوری شرکت به واسطه کیفیت تیم

اش کمک کرديم. در حال حاضر اولین سازي سیستم نوآوريشرکت خودروسازي بزرگ در بهینهاخیراً به يک 

سازي دقیق تفکرات فناورانه و تنظیمی با محوريت قدم در ارائه و استخراج ايده در اين شرکت از طريق هماهنگ

بینی شده پیش هايپردازي میان عملکردي، تمرکز برروي فرصتهاي ايدهگیرد. در بخشمشتري صورت می

آزمايشگاهی  هاي خود را از طريق ايجاد خط تولیدها به صورت مداوم و تکرارشونده ايدهبازار آينده است و تیم

شناسی مورد هاي روشهاي نوآوري را از طريق آزمونها، بازار فنی و بزرگترين ريسکزنند. تیممحک می

کند. مديران ارشد جاه ت نهايی درون بازار خود کمک میدهند و تا حد زيادي به شانس موفقیبررسی قرار می

کنند. آنها درخصوص پرتفوي و نحوه هاي الهام بخش و در عین حال دست يافتنی را ترسیم و تدوين میطلبی

موقع مدبرانه مبتنی بر آگاهیشان از کنند، تا تصمیمات بهگیري میها هر دو ماه يکبار تصمیمهدايت پروژه

 مین کنند. اقدام را تض

نوآور بزرگ بودن فقط به معناي اتخاذ بهترين اقدامات مانند آنچه که مفصالً در باال گفته شد نیست. گرچه 

شود. نوآور بزرگ بودن به معناي تشخیص دادن ها تلقی میسازي حداقلانجام اين کار خود يک نوع برآورده

هنجارهاي اجتماعی و سپس دانستن آن است که اين تغییرات تغییرات در محیط فناوري يا تنظیمی در بازار و 

هاي موفق، نوآوري را به چه درهايی را به روي شرکت باز و چه درهايی را می بندند. به طرق مختلفی شرکت

شود. به اين کنند که در آن مقصد با توجه به تغییر شرايط سفر عوض میعنوان يک سفر يادگیري تعريف می

هاي بزرگ نیست بلکه هاي بزرگ، صرفاً دستیابی به موفقیتي واقعی نوآوري براي شرکتهاترتیب چالش

 تکرار چندين و چند باره موفقیت است.

 وقتی پای نوآوری در میان باشد، یک بار کافی نیست

ين کار ها فقط يک بار نوآوري را به درستی انجام دهند و اگر بتوانند بیش از يک بار اانتظار می رود استارتاپ

هاي هاي بزرگتر اکتساب شوند، موفقیت خیلی بزرگی رخ خواهد داد. شرکترا انجام دهند و توسط شرکت

گذاري آنها به باور بازار بستگی دارد و آن اين است که خیلی بزرگ به استانداردهاي باالتري پايبندند و ارزش

ي بزنند و اگر چنین نکنند توسط بازار مجازات توانند با موفقیت در آينده هم دست به نوآورها میاين شرکت

 خواهند شد.
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از  BCG شرکت برتر نوآور در فهرست ساالنه 50شرکتی که جزء  162همانطور که قبالً هم گفتیم از بین 

شرکت  12اند و فقط شرکت همه ساله در اين فهرست ظاهر شده 8به بعد انتخاب شدند تنها  2005سال 

اي کار زنجیره نگاه کنید(. نوآوري 8تايی قرار گیرند )به شکل  50شتر در اين لیست بار يا بی 10 توانستند

 سختی است. اما در محیط رقابتی و مشتريانی که به سرعت در حال تغییرند اين امر ضروري است.

 
اند از صنايع متنوعی هستند. از تکنولوژي گرفته تا شرکتی که بیش از ده بار در لیست قرار گرفته 20اين 

بار در اين  7از شرکت تسال )که  1خودرو، خرده فروشی، کاالهاي صنعتی و محصوالت مصرفی. الون ماسک

ماشینی است که »لیست ظاهر شده است(، استدالل معروفی دارد مبنی بر اينکه حتی مهمتر از محصول 

اي  فقط به واسطه کند: نوآوران زنجیرهاو در اين اظهار نظر به مورد خیلی جالبی اشاره می«. سازدماشین را می

هاي نوآوري که در بطن خود شوند بلکه آنها با تکیه بر قدرت سیستمکیفیت تک تک پیشنهاداتشان موفق نمی

ها، مديريت سبد دارايی، نظارت، توسعه، هايی که استراتژي، اکوسیستمسیستم .رسنددارند به موفقیت می

ر کند. با اين اوصاف، براي تکرامديريت عملکرد و ساير عوامل را در قالب يک کل يکپارجه و حمايتی تلفیق می

 چندين و چندباره موفقیت در نوآوري چه چیزي الزم است؟

 سیستماتیک کردن موفقیت نوآوری

انجام  2005در سال  MSCIگذاري صد دالري که در شاخص جهانی نوآوري موفقیت آمیز هزينه دارد. سرمايه

شرکت  50 گذاري شده دردالر داشت. همان صد دالر سرمايه 251ارزشی بیش از  2019شد در پايان سال 

 رسیده است.  %30دالري يعنی بیش از  327)با فرض تعديل ساالنه( به رشد  BCGنوآوري 

 
1 Elon Musk 

  %(  12شرکت برتر نوآور قرار گیرند ) 50بار در فهرست  10شرکت توانستند بیش از  20تنها  : 8شکل 

 BCGشرکت برتر نوآور  50ها در لیست تعداد دفعات حضور شرکت

 .BCGمنبع: پیمایش نوآوری جهانی 
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کرد همان قسمتی از حیوان را اند: هر مردي که فیل را لمس میهمه در مورد تمثیل مرد نابینا و فیل شنیده

د کل حیوان داشته باشد. توانست حسی در مورکرد اما هیچ کدام از آنها نمیکه لمس کرده بود توصیف می

هايی از ها شامل افراد و تیمهاي نوآوري هم پیچیده و چندوجهی هستند. اين سیستمها بزرگند. سیستمفیل

هاي سازمانی در حال تحرک زيادي داشته باشند. به عنوان مثال: توانند بخشاند. آنها میوظايف چندگانه

هاي مخاطره آمیز شرکتی. آنها ها، و صندوقدهنده، شتابتحقیق و توسعه، شرکاي اکوسیستم، مراکز رشد

گیري، فرآيندهايی براي پیشبرد اقدامات و همچنین عوامل کمتر محسوس مانند هاي تصمیمشامل سیستم

هاي خاصی از هاي اخیر ما جنبهها و هنجارهاي فرهنگی رفتاري هستند. در سالابزارهاي تعبیه شده، قابلیت

ايم. چگونگی تامین منبع ايده نوآوران موفق، نحوه همکاري، نحوه سازماندهی ا را بررسی کردههاين نوع سیستم

هايی که دارند، جز اين موضوعات بوده هاي جديد در برنامهبراي پشتیبانی از نوآوري و چگونگی تلفیق فناوري

 است.

دهند. اما اين کار معموالً کافی م میهاي نوآوري قوي تمامی اين موارد را به خوبی انجاهايی با سیستمشرکت

هاي نوآور پويا هستند: آنها بايد بارها طراحی و تحت ارزيابی مجدد قرار گیرند تا به سطح نیست. سیستم

مطلوب رشد سودآور برسند. اما آنها همیشه بايد به صورت يک مجموعه کل در نظر گرفته شوند. بر مبناي 

هاي کنیم. هفت شاخص به پلتفرمرا بر اساس ده شاخص ارزيابی می هاي نوآوريتحقیق و تجربه، سیستم

ها را کند، نقشهاي نوآوري را مشخص میکند، محدودهها را مشخص مینوآوري و سازمانی که اين جاه طلبی

دهد بستگی دارد. سه دهد و عملکردها را سنجیده و به آنها پاداش میها شکل میکند، به پرتفويمعین می

 نگاه کنید(. 9ها جهت اثرگذاري در ارتباط است )به شکل ديگر با اقدامات واقعی پیشبرد پرتفوي پروژه شاخص



1399پاییز   ]ایزنجیره نوآوری الزامات ؛2020 سال هایشرکت نوآورترین[ 

 

16 

 
هايی با سیستم نوآوري بهتر دهد که شرکتنشان می BCGهاي به دست آمده از پايگاه داده مبنا نوآوري داده

هاي کنند )درصد فروش محصول يا خدمات يا مدلدرصد در خروجی نوآوري دست پیدا می 20تا  5به افزايش 

 کسب و کار در سه سال گذشته نشان داده شده است(.

 شروع کار

تاثیر را به صورت و اقدامات اثرگذار و بیبراي رهبران سخت است که بتوانند کل اين سیستم را در برگیرند 

هاي بزرگ مديران اجرايی، تنها رهبرانی هستند که در موقعیت کامل شناسايی کنند. در بسیاري از سازمان

کنند. مسئول پیشبرد سیستم نوآوري قرار دارند. ساير رهبران يا نقش نسبی دارند و يا نقش حمايتی ايفا می

نفعان را به صورت استثنايی سازي ذيهاي هماهنگتغییرات هستند بايد مهارت رهبرانی که مسئول پیشبرد

 شکل دهند تا بتوانند موانع را دور بزنند و در کل سازمان ائتالفاتی را به وجود آورند.

مسیرهاي نوآوري اثربخش با انجام کار دقیق با هدف ايجاد زبان مشترک درباره نوآوري، ايجاد مبناي حقیقت 

شود. فقط در اينصورت هاي مديرعامل آغاز میها و به دست آوردن حمايتحوه پاسخگويی به چالشبراي ن

توانند تصمیم بگیرند در ابتدا به کدام يک از مسائل بپردازند و چه چیزي به خوبی جواب است که رهبران می

  کنند های نوآوری خود را برای اثرگذاری سازماندهی میرهبران سیستم : 9شکل 

 استعداد و فرهنگ

 هاپروژه

 قیف

 سبد دارایی

 های نوآوریپلتفرم

 توسعه و راهنمایی، محافظت

 اقدامات نوآوری

 اختراع، تناسب با بازار و مقیاس

 .BCGمنبع: پیمایش نوآوری جهانی 
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ند، استراتژي، نظارت، دهد، نقاط ضعف اصلی شرکت کدامند، قبل از همه بايد چه چیزي را موشکافی کنمی

 ها يا فرهنگ يا چیز ديگر؟فرآيند، استعداد، محرک

ما دريافتیم که يک سري از سواالت مطرح شده که هر کدام از آنها بر يکی از موردهاي اساسی سیستم نوآوري 

در  BCGکند. ما اين سواالت را از طريق تجربه کاري شرکت متمرکز است راهکار خوبی براي شروع ارائه می

ی درباره عملکرد نوآورانه با هايمورد نوآوري اقتباس کرده و آنها را با توجه به پايگاه داده مبنا که شامل داده

کننده باشد مقايسه کرديم. سواالت مربوط به نوآوران در جهان پساکرونا منعکسبیش از هزار شرکت می

هاي برتر ه هدف آنها رسیدن به جايگاه شرکتهايی کهايی است که عمدتا ًبین نوآوران برتر و شرکتشکاف

 شود: است ديده می

 .آيا ما داراي هدف نوآوري مشترکی هستیم؟ يا ما هدف الهام بخشی همراستا با  محرک نوآوری

استراتژي شرکتی و ارزش آفرينی با تکیه بر بهترين استعدادهايمان در راستاي نوآوري و در جهت 

 ايم؟دمت رسانی به مشتريان و جامعه ايجاد کردههاي خدستیابی به بهترين راه

 هايی دارد که بینیآيا استراتژي نوآوري ما ريشه در تفکر عمیق مشتريان و پیش های نوآوری.دامنه

سازد کند تا درباره اينکه چه بايد بکنیم و چه نبايد بکنیم تصمیم بگیريم و ما را قادر میبه ما کمک می

هاي اي تغییر خودمان را انطباق دهیم؟ آيا ما بر دامنه محدودي از فرصتهتا خیلی دقیق با فرصت

 ايم؟نوآوري که در آن شانس برد داريم متمرکز شده

 .اند و با آيا مطمئن هستیم افراد و بودجه به خوبی با نوآوري  ما هماهنگ شده حکمرانی نوآوری

تعديل نمايند حتی زمانی که ذي نفعان توانند خود را ها مجدداً  به صورت فوري میتغییر نوآوري

 گیري و ابراز عقیده هستند؟چندگانه داراي قدرت تصمیم

 .بینی و نهايی و همچنین هاي قابل پیشهاي ما پیشرفتآيا معیارها و محرک مدیریت عملکرد

ی را نهند؟ آيا ما رهبرانهاي موفقیت آمیز  در مرحله تغییر را  به درستی سنجیده و ارج مینوآوري

دهند مورد هاي جديد تولید کنند بلکه خطاها را در مرحله اولیه تشخیص میتوانند ايدهکه نه تنها می

 دهیم؟تقدير قرار می

 هاي شفافی را براي تمامی موارد جداگانه اکوسیستم نوآوري آيا نقش ها.سازمان و اکوسیستم

اي، ايم؟ به عنوان مثال واحدهاي تحقیق و توسعه، ابزارهاي مخاطرهترمان تعريف کردهگسترده

توانیم به صورت يکپارچه به اهداف خود واحدهاي ديجیتالی و شرکاي بیرونی، تا مطمئن شويم که می

 تحد شويم؟دست يافته و باهم م

 .داريم و آيا بهترين استعدادهاي خودمان را به  تجاري واقعی سازندگان ما آيا فرهنگ و استعداد

 ايم؟هاي نوآوريمان تخصیص دادهترين چالشطلبانهمهمترين و جاه
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 فوري و مهم  ايم يک مسالهايم و توانسته. آخرين ايده بديعی که واقعاً توسعه دادهتناسب ایده با بازار

 را براي مشتريان حل کنیم کدام بوده است؟

 .مان داريم و آيا به صورت هاي رقابتیآيا ما ديدگاه دقیقی درباره نامناسب بودن مزيت مدیریت پروژه

 دهیم؟واقعی و عملی کاري براي اداره آن انجام می

 .اند؟ آيا روطیهاي ارزشمند بالقوه ما به واقع قیفی شکل هستند يا مخآيا قیف پروژه مدیریت قیف

 گیريم؟ما از اشتباهات گذشته درس می

 .کنیم؟ به عنوان مثال آيا آيا پرتفوي خود را به صورت استراتژيک مديريت می مدیریت سبد دارایی

هاي کسب و کارمان هاي اصلی و غیر اصلی، محصوالت جديد، خدمات، مدلاز توازن بین فعالیت

شود نتايج بسیار عی که باعث میايی را بدون کسب توافق جمهکنیم؟ آيا ما ريسکاطمینان حاصل می

هايمان را مورد ارزيابی مجدد و دهیم؟ آيا ما اولويتاي حاصل شود انجام میمتفاوت و غیر مترقبه

 ايم؟مورد مداقه قرار داده 19دهیم و پرتفوي خود را از وراي لنزهاي کوويد تعديل قرار می

ها به غیر از تايی ما در تمامی سال 50در لیست  1ر بگیريد. اپل شرکت شماره تاريخچه معروف اپل را در نظ

اين شرکت دستخوش  1990بوده و نمونه بارز يک شرکت نوآور موفق است. اما در اواخر دهه  2005يک سال از 

، 1997ل خود را از دست داد. بعد از بازگشت مجدد استیو جابز به شرکت در سا 1مشکالتی شد و پلتفرم وينتل

اندازي کرد. استیو جابز اکوسیستم شرکت را با وي سیستم نوآوري شرکت را مجدداً با موفقیت تنظیم و راه

هايی درگیر ساختن مايکروسافت به عنوان يک شريک، توسعه داد، نظارت را از طريق تمرکز بر توسعه پروژه

توسعه داد و جاه طلبی را از طريق تعريف مک که احتمال بسیار بیشتري براي تولید ارزش داشتند مانندآي

ها (. اين حرکت2003تیونز در سال ، آي2001پاد در سال هاي جديدي براي نوآوري توسعه داد )آيدامنه

منابع بیشتري براي شرکت به وجود آورد و استعدادهايی را جذب کرد که توانست سوخت ماشین نوآوري 

ها از عمر ها، عمر آن نوآوريحاضر به رغم تمامی احتماالت و مغايرت اي اپل را تامین کند و در حالزنجیره

 تر شده است.بنیان گذارش طوالنی

ها و بر و نیازمند تجربه است. اقدام و همینطور يادگیري از موفقیتايجاد يک سیستم نوآوري اثربخش، زمان

هاي سیستماتیک نیاز به ارزيابی گانه ما، جايگزينی برايها امري ضروري است. فهرست سواالت دهشکست

بیشتر نیست. هر از گاهی شرکت بايد تمامی موارد سیستم نوآوري خود را مجدداً ارزيابی و بررسی نمايد. يعنی 

تا اين اطمینان حاصل شود که حداکثر مقدار ارزش ممکن ارائه «. سازدماشینی که ماشین ديگري را می»

تواند نقطه شروعی براي رهبران نوآوري جهت ايجاد اين سواالت میگردد. با اين حال طبق تجربه ما می

 
1 Wintel 
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اي باشد براي اولین مجموعه نقاط شروع به نفعان را تقويت نمايد و اشارهوضعیتی براي تغییر باشد، ساير ذي

 شوند.آيند، بلکه ساخته میاي، موفق به دنیا نمیاقدام. نوآوران زنجیره

 

  


