
  مقدمه مترجم نخست

 و كنندمي عرضه بازار به چه  آن تغيير به خود رشد و بقا براي اند بوده ناگزير همواره ها سازمان. نيست ايتازه موضوع نوآوري چالش

 بقاء و رشد  تضمين براي قدرتمند ابزاري عنوان به پيش از بيش روز هر نوآوري اگرچه. بينديشند آن عرضه و خلق روشتغيير در 

 تضمين توان نمي روشي هيچ با را آن موفقيتولي  شود، مي شناخته هاشركت رقابتي موقعيت از دفاع براي  مطئمن راهكاري و نيز

مشكل اينجا  .اند خورده شكست عمل در كه  خوب ظاهر  به هايي ايده از است مملو ،محصوالت و فرآيندها در نوآوري تاريخ. كرد

 يا موفقيت از آگاهي براي راه تنها و نداشته است سابقه كنون تا شايد كه است كاري دادن  انجامدر واقع است كه  نوآوري 

ي هستند كه با مديريت فرايند نوآوري مند نظام هايروشدنبال گران به  پژوهشدر عين حال،  .است آن دادن  انجام آن موفقيت عدم

  گذاري در زمينه نوآوري را كاهش دهند.، ريسك سرمايهباشند تاثيرگذار فرآيند اين بر توانند مي كه عواملي شناساييو 

، به رشته تحرير درآمده است، بدون 2بسنت جانو  1كتاب مديريت نوآوري كه به قلم شيواي دو محقق برجسته اين حوزه، جو تيد

ها تالش نويسندگان در پژوهش و سالشك يكي از بهترين و غني ترين كتب مرجع در اين زمينه به شمار مي رود. اين اثر حاصل 

) بي بديل است. در كاربردتركيب نظر (تئوري) و عمل (المللي است. به همين دليل از منظر ارائه مشاوره به سازمان هاي معتبر بين

است.  رزشتصاحب او  جرااين كتاب، چارچوبي ساده براي فرايند نوآوري ارائه شده است كه شامل چهار مرحله جستجو، انتخاب، ا

، ولي اندقرار گرفتهاشاره  مورد محققينديگر در ادبيات توسط تازگي نداشته و قبال  ،فرايند نوآوري در موردمذكور  هايگاماگرچه 

ناب از دنياي كسب و كار است. به عالوه در وبگاه كتاب هاي مثال ذكر هنر نويسندگان كتاب در تشريح جزييات هر مرحله همراه با

فرايند نوآوري ارائه شده است  و منابع تصويري متنوع و مرتبط با مباحث هر بخش از ها، ابزارهاها، تمريناز مورد كاوي ايمجموعه

  د.نكنكه به غناي بيشتر كتاب و فهم بهتر مطالب كمك مي

و مديريت  كتاب از شش بخش تشكيل شده است و هر بخش شامل دو فصل است. در بخش اول كتاب، چيستي و اهميت نوآوري

به شود. بخش دوم اي مديريت نوآوري معرفي و به اختصار تشريح ميگيرد. به عالوه چارچوب چهار مرحلهآن مورد بحث قرار مي

پردازد و نقش عوامل كليدي همچون رهبري، ساختار سازماني، روابط ميان كاركنان و مينوآوري اي در موفقيت تاثير عوامل زمينه

دهد. بخش سوم به نخستين مرحله فرايند نوآوري اختصاص دارد و به اين سئوال ه تفصيل مورد بررسي قرار مينظام انگيزشي را ب

 "جستجو"هاي هايي روبرو است. در اين بخش همچنين با زيرفعاليتدهد كه منشا نوآوري چيست و آغاز آن با چه چالشپاسخ مي

كه جذابيت  هستيمهاي نوآوري روبرو مرحله جستجو با تعداد زيادي ايدهپايان معموال در شويم. و ابزارهاي مرتبط با آن آشنا مي

 ترهاي جذاباز ميان ايده "انتخاب"دهد. لذا ناچار به ها را نميو منابع محدود سازمان نيز اجازه پرداختن به همه آن ندارنديكساني 

گيري به ويژه در ها و ابزار مناسب براي تصميممعيارها، مدل و بهرا مورد بررسي قرار داده موضوع كتاب اين بخش چهارم . يمهست

هاي نوآوري در عمل اشاره دارد و به تحقق ايده "اجرا يا پياده سازي"پردازد. بخش پنجم تحت عنوان شرايط عدم قطعيت مي

براي الزم چنين سازوكارهاي دهد. در اين بخش همهاي نوآوري را مورد بحث قرار ميهاي سازماندهي و مديريت سبد پروژهروش

شوند. بخش پاياني (ششم) به موضوع تصاحب ارزش از نوآوري پرداخته و به اين سئوال پاسخ فرايند نوآوري، معرفي ميپشتيباني 

. اين بخش مفاهيمي چون "هاي انجام شده در زمينه نوآوري ارزش بيافرينيم و منفعت كسب كنيم؟چگونه از تالش"دهد كه مي

  دهد.قرار مي توجههاي توسعه كسب و كار مبتني بر نوآوري را مورد و نيز روشو انتشار نوآوري پذيرش 

قبلـي از نظـر گسـتردگي    سـت  نسبت به سه ويراكه  ؛) گرفته شد2009چهارم (و به دنبال چاپ ويراست  1389ل تصميم ترجمه اين كتاب از سا

مـانع از   "تخصصـي  اصـطالحات "و فراوانـي   "متن ادبي"رفت كه دشواري داشت. بيم آن مي يگيرها، تفاوت چشممطالب و به روزآوري مثال
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كـه قـبال   - سـلط م و آشـنا به اين كتاب شود. به همين دليل تيمـي از متخصصـين    رجوع محققين دانشگاهي و نيز مديران و كارشناسان صنعت

  هم آمدند و تالشي دو ساله را آغاز كردند.  گرد د،نمرتبط در كارنامه دار هايهاي ديگري را از حوزه مديريت نوآوري و ديگر حوزهترجمه كتاب

تـا   هفـت گذرد. جلد دوم كتاب (شامل فصـول  از نظر خوانندگان محترم مي  در اين جلد، (شامل شش فصل اول كتاب) بخش اول اين كار تيمي

  رود كه تا پايان سال جاري مراحل چاپ را سپري كرده و به بازار ارائه شود.  اميد مي و )، ترجمه شده و آماده ويراستاري استدوازده

  

سـياوش  جواد محبوبي، جناب آقايان سيد كامران باقري، حال كه به لطف خداوند ترجمه كتاب به پايان رسيده است، بر خود الزم مي دانم كه از 

براي نقش موثري كه در ترجمه فصول ايفا كردنـد، صـميمانه تشـكر     يه شاورديمرض خانم سركار نيزجواد نوري و هادي نيلفروشان و فر، ملكي

سپاس ويژه تقديم به دوست و همكار گرامي جناب آقـاي سـيد   شد. اگر نبود مشاركت و مساعدت ايشان، يقينا ترجمه اين كتاب  ميسر نميكنم. 

  تيم مترجم، انتخاب ناشر و چاپ كتاب نيز نقش موثري ايفا كردند. انتخاب بلكه در بخشي از كتاب كامران باقري است كه نه تنها در ترجمه 

  

سركار خانم مرضـيه  در اين زمينه،  . ندبه منظور ايجاد يكنواختي و انسجام در كل كتاب، متون ترجمه شده بارها مورد بازبيني و اصالح قرار گرفت

به بازترجمه متن منجر شد، جاي تقدير بسـيار   رديكه در موا-م مترجم و همكاري و همراهي ايشان با تي مبذول داشتندزيادي را  تالش رستمي

ويراستاري علمـي كتـاب   بازخواني و پور در سركار خانم دكتر آزيتا كرميبي شك افتخار اين اثر متعلق به همه اعضاي تيم است. به عالوه، دارد. 

ادبي كتاب را برعهده داشتند. از اين ويراستاري نيز سركار خانم منير قنبريان د. مند ساختنما را ياري كرده و از رهنمودهاي گرانقدر خود ما را بهره

، صميمانه سپاسگزارم. و نهايتا، از موسسه خدمات فرهنگـي  اختصاص دادندبزرگواران براي زماني كه به مطالعه متن و رفع اشكاالت نگارشي آن 

و نيز انجمن مديريت فناوري ايران كه  را پيگيري و محقق ساختندچاپ و نشر موضوع رسا و به ويژه جناب آقاي ناجيان كه صبورانه و مشتاقانه 

   كنم.تقدير و تشكر مي ،كردندچاپ كتاب حمايت از 

  

بـديهي اسـت   تالش ما بر اين بوده است كه ضمن حفظ امانت، از پيچيدگي كتاب كاسته و متني ساده و روان به خوانندگان محترم تقديم كنيم. 

نظـرات  سال و با ار كردهه گرامي كه با عالقه اين كتاب را مطالعه فرهيخت از شماپيشاپيش ها و نواقصي نيز برخوردار است. ر از كاستيكه اين كا

، كنيدياري مي هاي بعدي كتابچاپ ها درها و كاستيما را در اصالح ضعف، arasti@sharif.eduبه آدرس خود و سازنده و نقدهاي ارزشمند 

  صميمانه سپاسگزارم.  
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