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الگوبرداری

ن روشی سیستماتیک که سازمان ها به وسیله آ
روش می توانند فعالیت های خود را براساس بهترین

.  های موجود در صنعت اندازه گیری و اصالح کنند

د شخیص وجوه تمایز روش های موجوتاین روش با 
با بهترین روش های صنعت، نشان می دهد که 

.چگونه می توان شکاف های موجود را پر کرد
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گامهای اساسی در الگوبرداری 

انتخاب بخش مــوردنظر جهت الگوبرداری•

تشکیل تیم الگوگیری •

وشناخت کامل و مستندسازی کاری که باید الگوگیری شود •
تشخیص مشکالت و گلوگاه ها 

(Planning)برنامه ریزی

شناسایی شرکتها و سازمانهای پیشرو•

(Searching)جستجو و بررسی
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گامهای اساسی در الگوبرداری 

ت در این مرحله هدف اصلی شناخت حاصل کردن و مطالعه فرایندهای سازمان پیشرو اس•
.که قطعا نیاز به جمع آوری اطالعات دارد

در این فاز با شناسایی نیازهای اطالعاتی، اطالعات موردنظر جمع آوری شده و توسط •
.ابزارهای مختلف به صورت خالصه شده و جامع درخواهند آمد

:(Observing)مشاهده

د مطلوب هدف اصلی در این فاز تعیین تفاوت و شکاف بین سطح عملکرد موجود و عملکر•
. است

بررسی در این مرحله می بایستی علل ریشه ای این اختالف شناسایی شده و عوامل آن مورد•
.دقیق قرار گیرند

:(Analysis)تجزیه و تحلیل
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گامهای اساسی در الگوبرداری 

بدان معنا که روشهایی که بر اساس آن عمل الگوبرداری انجام شده است •
.می بایستی موردپذیرش قرار گیرد

ت آمده بنابراین اطالعات به دس. هدف اصلی از این کار ایجاد تحول و بهبود است•
و روشهای اجرایی جهت تحقق اهداف می بایست مورد توافق و پذیرش کل 

.د شوندبرای این امر می بایست نظر دیگران جلب شده و آنها متقاع. سازمان باشد

.طرح اجرایی را تهیه و سپس آن را پیاده سازی کرد•

.ق شوندمی بایست بر میزان پیشرفت نظارت دقیق داشت تا اهداف موردنظر محق•

:(Adapting)تطبیق
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مدلهای الگوبرداری 

نای الگوبرداری برمب
مقایسه چه چیزهایی

نای الگوبرداری برمب
مقایسه چه کسانی
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ی با الگوبرداری برمبنای اینکه چه چیزهای
شوندهم مقایسه 

سه در این نوع از الگوبرداری، سازمانها و صنایع معیارهای عملکرد را با هم مقای•
.می کنند

ود را به عنوان مثال یک سازمان در زمینه معیارهای مالی و یا معیارهای عملیاتی خ•
.با سازمان پیشرو مقایسه می کند

مقایسه براساس عملکرد

.در این مدل روشها و فرایندهای کاری سازمانها با یکدیگر مقایسه می شوند•

ا با به عنوان مثال یک سازمان فرایندهای الزم برای تولید یک محصول خاص ر•
.فرایندهای سازمان پیشرو مقایسه می کند

مقایسه براساس فرایندهای کاری
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ی با الگوبرداری برمبنای اینکه چه چیزهای
شوندهم مقایسه 

.در این مدل استراتژی سازمانها با یکدیگر مقایسه می شوند•

تراتژی به عنوان مثال استراتژی فروش سازمانها، استراتژی خرید سازمانها، اس•
.تولید و مواردی از این دست با یکدیگر مقایسه می شوند

مقایسه راهبردی
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با الگوبرداری برمبنای اینکه چه کسانی
شوندهم مقایسه 

از آنجا که یک سازمان بزرگ از زیرمجموعه های زیادی تشکیل شده است در•
.   شوداین حالت یک بخش با بخش دیگر از زیرمجموعه اصلی یا مادر مقایسه می
ی به واقع مقایسه داخلی بین بخشهـــای مختلف یک سازمان بزرگ انجام م

.پذیرد

در کشورهـــای متعدد اشاره  IBMبه عنوان مثال می توان به شعبه های مختلف•
.کرد

الگوبرداری داخلی

.یرنددر این حالت محصوالت مشابـه از دو شرکت رقیب مورد مقایسه قرار می گ•

الگوبرداری رقابتی
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اهمیت تحقیق و توسعه

وآوری و در اقتصاد دانش بنیان، تحقیق و توسعه عامل بسیار مهمی جهت ن
.حفظ توان رقابتی شرکت ها است

مات، سازمان ها از امکان تحقیق و توسعه به منظور ارتقاء محصوالت و خد
.ننداطمینان از دستاوردهای سازمان و حفظ مزیت رقابتی استفاده می ک

نوآوری هایی که به خلق محصوالت و فرایندهای جدید ختم می شوند
.ستپایه  و اساس نوآوری، دانش ا. اغلب نتیجه ی تحقیق و پژوهش است
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تحقیق و توسعهتعریف

تامی شودامانجسیستماتیکطوربهکهمی شودگفتهخالقانه ایکاربه
ازهتکاربردهایابداعبرایرادانشاینوبیفزایدموجوددانشبه

.ببردبه کار

خدماتومحصوالتارائهجهتیافتهساختارومنظمفعالیتیک
اهشکجهتدریاوجدیدهایکاربریباالتر،کیفیسطحبانوآورانه

.هاهزینه
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و توسعهتحقیق وظایف

شناسایی راه های جدید انجام کسب وکار

توسعه فناوری ها و محصوالت جدید

ورود به بازارهای جدید

بهینه سازی فرآیندهای موجود

ارائه  راهکار ارتقای سطح استاندارهای شرکت

ارائه  راهکارهای ارتقای توان تولیدی و رقابتی شرکت

تهیه  راهکارهایی جهت کاهش هزینه های ساخت و استقرار

نداردهاارزیابی استانداردهای محصوالت یا خدمات شرکت و ارائه  راهکارهای بهبود و ارتقای استا
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وظایف تحقیق و توسعه

و ارائه ی راهکارهای ایجاد ( نیازهای صریح و پنهان)تحقیق در نیازها و انتظارات مشتریان 
.محصوالت یا خدماتی که نیازها و انتظارات مذکور را پوشش دهد

ی آن ها ارزیابی رقبای داخلی و خارجی، تهیه لیستی از نام، علل رقابت، علل موفقیت، برتری ها
.آن هانسبت به ما و برتری های ما نسبت به 

ا و ارزیابی بازارهای جدید یا بالقوه، تهیه ی فهرست و نحوه ی حضور در آن بازارها، همراه هزینه ه
.ریسک ها و مزایا

جمع آوری طرحهای تحقیقاتی در سطح شرکت، بررسی و کسب مجوز برای اجرا

ایجاد ارتباط بامراکز تحقیقاتی وافراد علمی 
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نوآوری بسته 

فرض بنیادین مدل نوآوری بسته

. نوآوری موفقیت آمیز نیازمند کنترل است•

:ی آیداین باور ریشه در قواعدی ضمنی دارد که مبنای نوآوری بسته به حساب م

.یک بنگاه باید بهترین و باهوش ترین افراد را به استخدام درآورد•

وسعه کسب سود از تالش های نوآورانه مستلزم ان است که بنگاه به خودی خود کشف کند، ت•
.دهد و بازار ایجاد نماید

ز ایده ها و دارائی های فکری باید سختگیرانه مدیریت شود تا مانع از آن شود که سایر بنگاه ها ا•
.فناوری های بنگاه کسب سود نمایند
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نوآوری باز

مفهوم2003تا2000سال هایبینیعنییکموبیستقرناوایلدردرباراولین
.شدمطرحآکادمیکمحافلدروتئوریزهچسبروهنریتوسطبازنوآوری

چه)ایده هاازبهره برداریبراصلنوآوریسنتیمدل هایبرخالفبازنوآوریدر
نوآوریسنتیرویکردبرخالفواست(آنسانخارجچهوسازمانداخلدر

.نیستسازماندرونتوسعهوتحقیقواحدبهمحدود

وخاصموضوعاتخاص،افرادبراینوآوریکهمی کندتاکیدبازنوآوری
ومحل هاهمهدرافرادهمهدرتوانمیرانوآوریبلکهنیست،خاصمحل های

.نمودجستجوموضوعاتهمه
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نوآوری باز

ایده ها و نوآوری باز یک پارادایم است که فرض می کند شرکت می تواند و باید از
ن و مسیرهای داخلی و خارجی به بازار، به عنوان وسیله ای برای سرعت بخشید

.بهبود فناوری و نوآوری محصول خود، استفاده کند

.این پارادایم بر همه گیری و اجتماعی شدن نواوری تاکید بسیاری دارد

مده نوآوری باز در واقع تاکید می کند که توانایی جذب دانش خارجی، محرك ع
.برای رقابت شده است
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بازعملی نوآوری نمونه 

.  به اجرا گذاشته است NetFlixیکی از الگوهای موفق در حوزه نوآوری باز را شرکت 

مان با آن این شرکت در زمینه کرایه فیلم فعال است و یکی از مهمترین چالش هایی که این ساز
. روبرو بوده و هست پیش بینی استقبال مشتریان از فیلم های مختلف است

تصمیم گرفت که حل این موضوع را به  2006NetFlixبا توجه به اهمیت این چالش در سال 
. بسپارد( نیروی جمعی)اجتماع 

احی میلیون دالر جایزه تعیین کرد تا افراد الگوریتم را طر1به همین منظور فراخوانی ترتیب داد و 
.افزایش پیدا کند% 10کنند که از طریق آن توازن میان فیلم های ارائه شده و عالیق مشتریان 
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بازعملی نوآوری نمونه 

:چهار درس می توان آموختNetflixاز الگوی 

جمع چالش پیش رو را برای جمع به صورت واضح و بدون ابهام بیان کنید و•
را از اهمیت چالش آگاه نمایید

و بین جایزه و موضوع مورد کار رابطه منطقی برقرار باشد تا صرف زمان•
انرژی برای حل مساله به صرفه یاشد

ایجاد حس رقابت در جمع•

نندگان حفظ حق مالکیت و ایجاد مکانیزمی برای احترام به حقوق شرکت ک•
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نمونه عملی نوآوری باز

ی یونیلور سازمانی است که در حوزه بهداشت و سالمت و همچنین مواد غذای
.فعالیت می نماید

اخیراً مردم و سازمان های سراسر دنیا را به همکاری در حوزه نوآوری دعوت 
.نموده است

این سازمان عالوه بر آنکه مردم را به ارائه ایده دعوت می نماید، تعدادی از
.نیازهای خود را نیز با عموم به اشتراك گذاشته است

.موده استبه عبارت دیگر جمع سپاری را نیز در بستر نوآوری باز پیاده سازی ن
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نمونه عملی نوآوری باز

LLY ست نیز دیگر سازمانی است که اخیراً به نوآوری باز روی آورده ا
.و در حوزه دارو فعالیت می نماید

LLY ان درب های بخش تحقیق و توسعه خود را گشوده و از دانشمند
تراك سراسر دنیا دعوت نموده تا ایده های نوین خود را با سازمان به اش

.  گذارند
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نمونه عملی نوآوری باز

انه در طول بیش از دو دهه، اپل در حوزه محدودی از بازار به طراحی و تولید رای
.  می پرداخت

، ویدئو، در دهه اخیر اپل در صنایع مختلفی مانند سخت افزار، نرم افزار، موسیقی
.  کرده استارتباطات و نشر کتب الکترونیکی موفقیت های چشم گیری کسب

ارکتی اپل توانایی زیادی در خلق ایده های نو با استفاده از طراحی هوشمند و مش
.وبه کارگیری روش نوآوری باز دارد
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تعریف

.  به جای آنکه از سوال آغاز شود، از پاسخ موجود آغاز می شود•

:یک فرایند حل مسئله است که

.اما نمی دانیم این جواب پاسخ به چه سوالی است. وقتی جواب یک مسئله را می دانیم•

چه بوده اما نمی دانیم مسیر و فرایند رسیدن به این پاسخ. وقتی سوال و پاسخ را می دانیم•
.است

:کاربرد اصلی مهندسی معکوس در یکی از دو مورد زیر است

.است( کاال یا خدمت)استخراج دانش یا طراحی نهفته در یک محصول •

.این کار عموماً با هدف تولید مجدد آن محصول یا تحلیل آن محصول انجام می شود•

هدف مهندسی معکوس
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تعریف

.اربرد داردبرای بازیابی و تشخیص اجزای متشکله یک محصول بویژه در صورت عدم دسترسی به طراحی اولیه ک

بنای الزمه اجرای این روش وجود نمونه هایی از محصول است که م. یکی از روشهای دسترسی به دانش فنی است
.  کار تحقیقات قرار می گیرد

می شویم که در این روش برای دستیابی به دانش فنی به برون فکنی دانش فنی از طریق تجزیه محصول متوسل
.اصطالحاً کشف کردن دانش فنی نامیده می شود

اخت و در این فرایند، کارشناسان مربوطه، مشخصات، هدف و شرایط طراحی محصول را درنظر گرفته و سعی در س
یهای تولید محصول طبق استانداردهای ملی و رایج خود دارند و نقاط مجهول و ناشناخته مسئله را نیز با بررس

. ده باشندکارشناسی و تحقیقات پوشش می دهند، بدون اینکه از ابتدا درگیر جزئیات فنی و طراحی محصول ش
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مراحل

.  ین می شودمیزان کمبود اطالعات فنی برای پشتیبانی از تولید یک محصول تعی

سعی می شود مدارك و نقشه های خاص طراحی با انجام یک کار تیمی منسجم
.محصول به دست آید

ی و با درنظر گرفتن مشخصات، هدف و شرایط طراحی محصول، استانداردهای مل
ونه رایج و همچنین پوشش دادن نقاط مجهول و ناشناخته سعی می شود مراحل نم

.سازی و نیمه صنعتی و در صورت لزوم ساخت و تولید محصول انجام گردد
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کاربردهای مهندسی معکوس

ی کار می کند زمانی که یک قطعه ی صنعتی، مثالً یک گیربکس یا موتور، به خوب
رد به جای و عملکرد باالیی دارد ممکن است یک شرکت تولیدی تصمیم بگی

ر جزء طراحی از نقطه ی صفر، آن قطعه را به اجزای کوچک تر تفکیک کرده و ه
.دا کندرا تحلیل و مدلسازی کند تا به توانایی بازتولید آن قطعه دست پی

وشند وقتی دندان پزشکان بر اساس شکل یک دندان قالب می سازند و می ک
.مدلی مشابه آن را تولید کنند
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کاربردهای مهندسی معکوس

ر را به وقتی ارتش یا سازمان های نظامی یک کشور، محصوالت نظامی کشور دیگ
ور دست می آورند و می کوشند با مهندسی معکوس به دانش و فن آوری آن کش

.دست یابند یا الاقل توان علمی و فنی سازنده را ارزیابی کنند

ه صفر، یک وقتی یک برنامه نویس، به جای طراحی سیستم و برنامه نویسی از نقط
د اجزای برنامه یا سیستم موفق را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و سعی می کن

.آن را بازتولید کند

کدهای تالش برای استخراج کدهای سطح باالی یک برنامه نرم افزاری بر اساس
اسمبلی محصول نهایی
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