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چرا نوآوری مهم اســت؟ آیا کمک به دستیابی نتایج میکند؟ این
فصل فواید حاصل از بردن ایدههای بیشتر و بهتر را نشان داده و منجر
به ایجاد این موارد میشود:
• زمینهای برای بردن ایدهها به بازار؛
• بینشی نسبت به چشمانداز در حال دگرگونی نوآوری در صنعت
نوآوری کن یا خودت را ســر به نیست کن -این جمله در بیش
از  20سال گذشــته برای تعداد کثیری از شــرکتهایی که به دنبال
پیادهســازی کامل نوآوری و توســعه مداوم در سازمانهای خویش
بودهاند تبدیل به شعاری مقدس شده است .بهویژه از ابتدای دهه 80،
شــرکتها در سراسر جهان ،تنوع در حال رشد فنون را پذیرفته و به
رویکرد توســعه فعالیتهای نوآورانه و بهرهگیری بیشتر از ایدههای
جدیــد روی آوردهاند .برخی از این شــرکتها به تبیین موضوعات
راهبردی پرداختهاند؛ برخی به ایجاد پروســههای متنوع در شیوههای
متــداول در شــرکتها و شــبکه تامینکنندگان و مشتریهایشــان
پرداختهاند؛ درحالیکه سایر شرکتها بر موضوعات سازمانیمحوری
نظیر انگیزش ،نظام پاداش و اصالح ساختار تمرکز یافتهاند.
بازارهای مالی نوآوری را مورد تشــویق قرار میدهند .آرتور دی
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لیتل (یک مشــاور از طریق یک مطالعه دریافت که  20درصد باالیی
بیشتر شرکتهای نوآور در مقایسه با  20درصد پایینی موفق به جذب
چها ر برابر بیشتر ســهامداران شــدهاند .خواه بهصورت ارگانیک یا
بهوسیله ادغام و اکتســاب ،قیمت سهام دربرگیرنده عنصری از رشد
ضمنی اســت .ادغام و اکتساب شیوهای پرمخاطره است -در  20سال
گذشته بیشــتر مطالعات دریافتهاند که  75درصد فعالیتهای ادغام و
اکتســاب در ایجاد ارزش سهام برای ســهامداران با شکست مواجه
شدهاند .رشــد ارگانیک جایگزینی برای ادغام و اکتساب است و به
همین دلیل ،قابلیت نوآوری در اغلب موارد ضروری است.
همانگونه که شــرکتها توســعه یافتهاند ،مجموعه رویکردها
نســبت به بردن ایدهها به بازار تکامل مییابند .همانطور که اقتصاد
نوین با اقتصاد سنتی هماهنگ میشود و پراکندگی رو به تزاید اقتصاد
جهانی موجب بروز دگرگونیهایی در بخشهای گوناگون میشود،
شــرکتهایی که در زمینه پارادایم نوآوری پیشــرو هستند در حال
پذیرش کلی یک ســری از ایدههای نویــن برای کمک به بازتعریف
موقعیت فعلی و ســاخت آینده هستند .شــرکتها دیگر بیش از این
به اقتصاد ســنتی مبتنی بر ســرمایه و مالکیت مقید نبوده و به شکل
فزایندهای به دنبال ارزش بهرهگیری از داراییهای معنوی خویش در
بخشهای مختلف ،کار با شبکههای تخصصی موقت ،تناسب ارزش
خالــص ( )Equityبا ارزش نام تجــاری ( )Brandو معرفی جریانی
مداوم از تولیدات و خدمات جدید در حال تکامل هستند.
امروزه مهمترین موضوع تشخیص این است که ایدههای جذاب
موفقیتآمیز تنها خالقیت نیست .در واقع زایش ایدهها بخش راحت
موضوع است ،تصمیمگیری موثر درباره اینکه کدامیک از این راهکارها
بهترین بوده و توســعه موثر آنها به سمت تولیدات و خدمات رقابتی
بخش مشکل موضوع است .بسیاری به تمرکز بیش از حد روی ایجاد

