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بخش اول
نـوآوری

رشته ای جدید درحال تولد است
كاررا كهنحوۀانجام ازاین،علمجدیدیدرحالظهوراست كنونوپس ا
كهاینکدرمیدانعملنوین اساسًاتغییرمیدهد.ایندقیقًااتفاقیاست
و افسانههایدرست كه باشید:چرا اماهوشیار رخمیدهد. نوآوری برای

كردنآنهابسیاردشواراست. غلطبسیاریوجوددارندوریشهكن

۱فصل
بازاندیشی نوآوری

ریشهكنیافسانهها،جایگزینیمنطق
2

بخش دوم
گونۀ نوآوری ده 

بلوک های سازندۀ پیشرفت های عظیم
درقلبهررشتۀجدیدیاغلبیکسیستمسازماندهندۀسادهوجوددارد-
و میشود واقع كارگر چهچیزی میكند تعیین كه بنیادین نظمی و ساختار
چهچیزیشكستمیخورد.ایندقیقًاهمانچیزیاستكهچارچوبدهگونه
گاهانۀآن،نوآوریراسادهترواثربخشترمیسازد. بهنوآوریمیبخشد.درکآ
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بخش سوم
بیشتر یعنی قدرتمندتر

كنید و  گونه های نوآوری را با هم تركیب  به منظور دستیابی به تأثیر بیشتر، 
آنها را با هم انطباق دهید

و نتایجشگفتانگیز نوآوری، گونههایمختلِف از بیشتر بااستفادۀهرچه
را آنها بهسادگی رقبانمیتوانند كار، این با و بهدستمیآید پیچیدهتری

كنند. تشخیصدهندیاازآنتقلید

فصل ۱۳
فراتر از محصوالت بروید

كنند چطورنگذاریمرقبابهراحتیازماتقلید

۱4فصل
قدرت نهفته در اعداد

گونهها،بازدهبهتریرانتیجهمیدهد نوآوریبااستفادهازتركیب
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بخش چهارم
كنید تغییرات را شناسایی 

كه آبستن جهش های عظیم هستند شرایطی را دریابید 
كجاآباد بهنظرمیرسدنوآوریهایتغییردهندۀصنایعازنا
كمیدقتمیتوانیدعالئم سرچشمهمیگیرند.ولیدرواقعبا

كهنشانمیدهندچههنگامتغییراتعمده هشداردهندۀاولیهرا-
كنیدوآنگاهازآنهابهرهببرید. موردنیازهستند-مشاهده

بخش پنجم
نوآوری پیشرو

كنید كنید تا جهش ایجاد  ح های بهتری استفاده  از طر
نوآوریهایپیچیدهدارایاجزایمشابهیدرهستۀاصلیخود
كارنوآورانموفق،بلوکهایسازندۀ هستند.باتجزیهوتلخیص

مفاهیمجدیدظاهرمیشوند.
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كنید كشف كورخویشرا نقاط
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كردهاندو كهرقبایشمابررویچهچیزتمركز ابتداببینید
سپسانتخابهایمتفاوتیداشتهباشید
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كهاین شیوۀتغییرصنایعوبازارهاراببینیدوازآنهایی
كردهاند،یادبگیرید نشانههارادیده اندوبرطبقآنهاعمل
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كجاوچگونهنوآوریخواهید باروشناندیشیدربارۀاینكه
ببرید كرد،احتمالموفقیتتانرابهطورفزایندهایباال
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گونهرابهبلوکهایسازندۀ كهچارچوبده جعبهابزاری
نوآوریتبدیلمیكند
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كتاب بازِی نوآوری استفاده از 

كهنیازبه كتیکهایی منتخبیازبازیها)وتركیبیازتا
پیادهسازیآنهاخواهیدداشت(
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بخش ششم
پرورش نوآوری

کارگذاری نوآوری اثربخش در درون سازمانتان
کسی با نوآوری موافق است. بااین حال تقریبًا هر سازمانی توطئۀ  هر 

کشتِن آن را در سر دارد. در این فصل، اصول ساخت سیستم 
که در سیستم مزبور امکان  نوآوری سازمان عرضه شده است، 

گرفتن و اخذ نتایج ملموس میسر است. پرورش یافتن و پاداش 

پی نوشت ها

نمایه
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فصل 21
کنید هرچه زودتر شروع 

که  همگان از ناشناخته ها می ترسند. در اینجا می آموزید 
درهرصورت نوآوری را انجام دهید.

فصل 22
حامیان و مؤلفان

که نوآوری، اختیاری  شرکت های عالی اطمینان می یابند 
نیست

فصل 23
ایجاد نوآوری

کنید نگران فرهنگ نباشید. قابلیتی سیستمی ایجاد 

فصل 24
اجرای اثربخش

اصولی برای آنکه نوآوری تان را سروقت با همان بودجۀ 
کنید تعیین شده به بازار عرضه 

 190

 196

 200

 212



http://www.aryanabook.com/%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%80-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C.html

