بخش اول
نـوآوری

بخش دوم
ده گونۀ نوآوری

رشتهای جدید درحال تولد است
ا کنون و پس از این ،علم جدیدی درحالظهور است که نحوۀ انجام کار را
ً
ً
اساسا تغییر میدهد .این دقیقا اتفاقی است که اینک در میدان عمل نوین
برای نوآوری رخ می دهد .اما هوشیار باشید :چرا که افسانههای درست و
غلط بسیاری وجود دارند و ریشهکن کردن آنها بسیار دشوار است.

بلوکهای سازندۀ پیشرفتهای عظیم
در قلب هر رشتۀ جدیدی اغلب یک سیستم سازماندهندۀ ساده وجود دارد-
ساختار و نظمی بنیادین که تعیین میکند چهچیزی کارگر واقع میشود  و
ً
چهچیزی شکست میخورد .این دقیقا همان چیزی است که چارچوب ده گونه
به نوآوری میبخشد .درک آ گاهانۀ آن ،نوآوری را سادهتر و اثربخشتر میسازد.
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 2بازاندیشی نوآوری
ریشهکنی افسانهها ،جایگزینی منطق
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چگونگی ایجاد کارکردها و ویژگیهای متمایز

بخش سوم
بیشتر یعنی قدرتمندتر
بهمنظور دستیابی به تأثیر بیشتر ،گونههای نوآوری را با هم ترکیب کنید و
آنها را با هم انطباق دهید
مختلف نوآوری ،نتایج شگفت انگیز و
با استفادۀ هرچه بیشتر از گونههای
ِ
پیچیده تری به دست می آید و با این کار ،رقبا نمیتوانند بهسادگی آنها را
تشخیص دهند یا از آن تقلید کنند.
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 38سیستم محصول
چگونگی خلق محصوالت و خدمات مکمل
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 62فراتر از محصوالت بروید
چطور نگذاریم رقبا بهراحتی از ما تقلید کنند
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 42خدمت
چگونگی پشتیبانی و تقویت ارزش پیشنهادهایتان
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نوآوری با استفاده از ترکیب گونهها ،بازده بهتری را نتیجه میدهد

فصل 10
 46کانال
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بخشچهارم
تغییرات را شناسایی کنید

بخشپنجم
نوآوری پیشرو

شرایطی را دریابید که آبستن جهشهای عظیم هستند
به نظر می رسد نوآوری های تغییردهندۀ صنایع از نا کجاآباد
سرچشمه می گیرند .ولی درواقع با کمی دقت می توانید عالئم
هشداردهندۀ اولیه را -که نشان می دهند چههنگام تغییرات عمده
موردنیاز هستند -مشاهده کنید و آنگاه از آنها بهره ببرید.

از طر حهای بهتری استفاده کنید تا جهش ایجاد کنید
نوآوری های پیچیده دارای اجزای مشابهی در هستۀ اصلی خود
هستند .با تجزیه و تلخیص کار نوآوران موفق ،بلوک های سازندۀ
مفاهیم جدید ظاهر می شوند.
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هر کسی با نوآوری موافق است .بااینحال تقریبا هر سازمانی توطئۀ
کشتن آن را در سر دارد .در این فصل ،اصول ساخت سیستم
ِ
نوآوری سازمان عرضه شده است ،که در سیستم مزبور امکان
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