
  دانش نوآوري

ترين  اساسي" پيتردراآر"به نظر . آارآفريني يك هنر موروثي نيست، يك انديشه قابل پرورش و آوشش اصولي است

باشد، نوآوري بيشتر از آنكه يك هوش سرشار و نبوغ شخصيتي . آارآفريني، آن کارآفريني است که توأم با نوآوري باشد

تواند به عنوان يك رشته علمي،  نوآوري مي. اش دانش، توانايي، دقت و آار هدفمند است يك شيوه عمل است آه الزمه

مديران با جستجوي هوشمندانه در آنها . بندي هستند ها قابل دسته اين فرصت. هاي نوآوري تجربه شود در فرصت

مقاله دراآر، نگرشي نو در باب .  و اجتماعي سازمان بوجود آورندهاي اقتصادي توانند تغييرات هدفدار در توانايي مي

يادداشت . (هاي مختلف آارآفريني تجربه شود تواند به عنوان راهنماي عملي مديران در عرصه نوآوري است آه مي

  ) مترجم

 آارآفريناني آه من اين روزها مباحث فراواني پيرامون ويژگيهاي شخصيت آارآفرين مطرح است، ليكن تنها تعداد آمي از

ام آه بسياري از افراد  برده من پي. اند ام ،از چنين ويژگيهايي برخوردار بوده طي سه سال گذشته با آنها برخورد آرده

در مجموع . حداقل در مواردي آارآفرين هستند) نگاران، پژوهشگران و حتي موسيقيدانان فروشندگان، جراحان، روزنامه(

نان موفق اين است آه آارآفريني، نوع خاصي از شخصيت نبوده، بلكه ناشي از منظم بودن استنباط من از آارآفري

اي ويژه براي آارآفريني است، چه در يك صنعت باشد يا در يك نهاد خدمات عمومي و يا در  نوآوري وظيفه. نوآوري است 

تواند هم  ست آه از طريق آارآفريني ميدهد و بدين معنا آاري آه فرد به تنهايي در يك آشپزخانه خانوادگي انجام مي

هاي جديد ايجاد آرده، منابع جديد مالي و مادي معرفي يا ايجاد کنند و هم به منابع موجود، استعداد بيشتري براي  ثروت

  . ثروت آفريني ببخشد

ره به همه برخي صاحبنظران اين واژه را براي اشا. امروزه تعريف مناسب آارآفريني با بيشترين ابهام روبروست

به هر حال، موسسات . آنند هاي جديد از آن استفاده مي برند و برخي ديگر براي صنعت هاي آوچك بكار مي صنعت

بنابراين، اين اصطالح به اندازه يا . آنند برداري مي آميزي بهره طور موفقيت آارآمد فراواني وجود دارند آه از آارآفريني به

. بلكه منظور از آن، نوع خاصي از عملكرد است آه در بطن آن نوآوري نهفته استآند،  طول عمر سازمان اشاره نمي

  . هاي اقتصادي يا اجتماعي سازمان است  دار در توانايي نوآوري آوششي براي ايجاد تغييرات هدف

  منابع نوآوري 

 ناشي از - به ويژه نوآوريهاي موفق-ليكن اآثر نوآوريها . تواند ناشي از نبوغ افراد و تراوشات قريحه آنها باشد نوآوري مي

در يك شرآت يا . آيد هاي نوآوري است آه تنها در موقعيتهاي خاصي به دست مي جستجوي هوشمندانه در فرصت

  : صنعت چهار نمونه از اين فرصتها وجود دارند آه عبارتند از 

  رويدادهاي غيرمنتظره • 

  ناسازگاريها • 

  نيازهاي فرآيندي • 

  ت و بازار تغييرات صنع• 

  : شوند آه عبارتند از  ها در خارج از شرآت، در محيطهاي اجتماعي و فكري ايجاد مي سه منبع ديگر فرصت

  هاي جمعيت  تغيير ويژگي• 



  تغيير نگرش • 

  دانش جديد • 

ن، بيشتر پذيري، دشواري و پيچيدگي با يكديگر تفاوت دارند و در يك زما اين منابع همپوشي داشته، ليكن از نظر ريسك

  . آنند هاي نوآوري را بيان مي به هر حال، موارد فوق علت اآثر فرصت. تواند عامل نوآوري شود از يك مورد آنها مي

  رويدادهاي غيرمنتظره 

  : ترين فرصت نوآوري توجه آنيد  ابتدا به آسانترين و ساده

خود را براي بانك ها طراحي و عرضه ام نخستين ماشين حساب مدرن .بي. ، آي١٩٣٠اوايل دهه . غيرمنتظره بودن

آنچه باعث نجات شرآت گرديد، آشف يك موقعيت غيرمنظره .  تجهيزات جديد را نخريدند١٩٣٣ليكن بانكها در سال . نمود

آتابخانه عمومي نيويورك متقاضي :توسط توماس واتسون، موسس و مدير عامل شرآت بود آه از آن بهره برداري شد 

ها در آن زمان پول داشتند، در نتيجه واتسون توانست بيشتر از يكصد عدد از  خالف بانكها، آتابخانهبر. خريد ماشين بود

  . ها بفروشد ماشين هاي غير قابل فروش در جاي ديگر را به آتابخانه

اور اند، بازار بطور ب ها براي آارهاي علمي پيشرفته طراحي شده آرد رايانه  سال بعد، هنگامي آه هر آس فكر مي١٥

ترين ماشينها بود،  يونيواك آه داراي پيشرفته. هايي شد آه بتوانند ليست حقوق تهيه نمايند نكردني متقاضي ماشين

ام فورا تشخيص داد آه با يك موقعيت غيرمنتظره روبروست و در .بي .اي را آنار گذاشته بود، ولي آي  آاربردهاي حرفه

ردهاي معمولي نظير پرداخت و تهيه ليست حقوق، مجددا طراحي آرد و هاي يونيواك را براي آارب اصل، همان ماشين

  . گرديد، موقعيتي آه تا امروز نيز حفظ آرده است “ پيشرو” طي پنج سال در صنعت رايانه 

همگان از شكست فورد . هاي نوآوري باشند توانند منابع مهمي براي ايجاد فرصت هاي غير قابل انتظار نيز مي شكست

آنچه آه فقط افراد آمي از آن خبر دارند اين . هاي جديد اطالع دارند ترين شكست در تاريخ اتوموبيل ن بزرگادسل بعنوا

ترين ماشين  فورد، اتومبيل ادسل را آه تا آن زمان دقيق. هاي بعدي شرآت شد است آه شكست ادسل باعث موفقيت

د خط توليد انبوهي را به شرآت ارائه نمايد آه قابل رقابت با ريزي آرد تا بتوان سازي آمريكا بود برنامه در تاريخ اتوموبيل

هايي آه بر روي ادسل انجام  هاي بازار و طراحي ها، پژوهش ريزي رغم همه برنامه زماني آه علي. جنرال موتورز باشد

خالف گرفته بود، با شكست مواجه شد، فورد تشخيص داد آه در بازار اتومبيل، اتفاقاتي رخ داده است آه بر 

چندي . هايي است آه در حال طراحي و بازاريابي اتوموبيل هستند هاي اصلي جنرال موتورز و ساير شرآت پنداشته

شد، بر اساس اصل جديدي انجام گرفت آه امروزه  هاي درآمدي انجام مي بعد، تقسيم بازار آه اوايل بر مبناي گروه

ماشيني آه باعث شد شرآت . ن جديد موستانگ بودپاسخ فورد، ساخت ماشي. شود ناميده مي“ سبك زندگي ”

  . محبوبيت خاصي پيدا آرده، مجددا در صنعت پيشرو گردد

چرا آه اآثر موسسات به . هاي نوآوري هستند هاي غيرمنتظره، منابع مهمي براي ايجاد فرصت ها و شكست موفقيت

 نووآائين را آه اولين داروي مخدر ١٩٠٥ه در سال دانشمند آلماني آ. شوند توجه بوده، حتي از آنها هراسان مي انها بي

با اين وجود، جراحان . است ساخت، قصد داشت از آن براي اعمال جراحي بزرگ نظير جراحي قطع دست استفاده شود

در عوض نووآائين شاهد . هايي ترجيح دادند، آاري آه اآنون نيز ادامه دارد را براي چنين عمل“ بيهوشي عمومي” 

هاي  ها ي آخر عمرش را صرف مسافرت بين دانشكده مخترع اين دارو، سال. وري از داندانپزشكان بوددرخواست ف



دندانپزشكي نمود، برا ي اينكه از اين اختراع عالي استفاده نادرست نشده و در راهي آه وي قصد نداشته مورد 

  . استفاده قرار نگيرد

آن نبايد ” :گرش مديران به رويدادهاي غير منتظره عبارت است از رسد، ليكن بايد پذيرفت آه ن تمسخرآميز به نظر مي

بيني  چرا آه آنها نسبتا به امكانت پيش. آنند ها ي گزارش دهنده نيز اين واآنش را تشديد مي ، سيستم“افتاد اتفاق مي

آنند آه  رج ميگزارشهاي ماهانه يا هفتگي نيز در صفحه اول خود، فهرستي از مشكالت را د. توجه هستند نشده بي

البته چنين اطالعاتي ضروري است و از وخامت اوضاع . هايي است آه در آنجا نتايج در حد انتظار نيست بيانگر حوزه

اولين شناخت از فرصت احتمالي، .هاي جديد ميشود  آند، ولي موجب به تعويق افتادن شناخت فرصت جلوگيري مي

هاي آارآفريني حقيقتا  بنابراين تالش.  بودجه بيشتري صرف آرده استگيرد آه شرآت در آن معموآل در جايي صورت مي

  . يك صفحه مشكل و يك صفحه فرصت و مديران بايد براي هر دو زمان يكساني صرف آنند: دارند“ صفحه ” دو 

  ناسازگاريها 

 از يك - وسس شرآت  م- است و اين بدين خاطر است آه بيل گانر١٩٦٠هاي موفق دهه  البراتوار الكان يكي از نمونه

عمل آب مرواريد چشم، سومين يا چهارمين جراجي مرسوم در جهان . برداري آرد ناسازگاري در تكنولوژي پزشكي بهره

طي سيصد سال پزشكان به اين نتيجه رسيده بودند آه تنها پس از رسيدن آامل آب مرواريد، با بريدن يك رباط . است

دادند ولي اين شيوه   لزوم بريدن اين رباط را آموخته و با موفقيت آامل انجام ميجراحان چشم.آنرا از چشم بيرون آورند

مدت . اي از يك ناسازگاري بود اين نمونه. هاي جراحي تفاوت بسيار داشت و اغلب از آن هراس داشتند با ساير روش

از به بريدن و عمل جراحي حل توانست اين رباط را بدون ني شناختند آه مي پنجاه سال بود آه پزشكان آنزيمي را مي

جراحان چشم به . آل آانر يك ماده افزودني به اين ماده اضافه آرد آه باعث شد ماندگاري آن به چند ماه برسد. آند

پنجاه سال بعد، نستل اين . آننده انحصاري جهاني اين دارو شد خوبي از اين ترآيب جديد استفاده آردند و الكان عرضه

اي يك فرآيند، تنها يكي از  اين نوع ناسازگاريها، در روند منطقي يا دوره. آوري خريداري آرد عجابشرآت را با قيمت ا

  . تواند فرصتهاي نوآوري را افزايش دهد راههايي است آه مي

براي مثال هنگامي آه صنعتي در بازار از رشد ثابتي برخوردار . منبع ديگر، ناسازگاري بين واقعيتهاي اقتصادي است

اي از اين نوع، صنايع فوالد در آشورهاي  نمونه. يابد، يك ناسازگاري وجود دارد ولي سود نهايي آن آاهش مياست 

  . بود“ آارخانجات آوچكتر”  است آه واآنش نوآورانه ،٧٠ تا ٥٠هاي  توسعه يافته بين دهه

ل بعد از شروع اين قرن، شرآتهاي پنجاه سا. تواند راهي بريا نوآوري باشد ناسازگاري بين انتظارات و نتايج نيز مي

هايي با سرعت زياد و سوخت  آشتي سازي و دست اندرآار در صنعت آشتي، بطور جدي به دنبال ساخت آشتي

هاي  هايي بسازند، با رآود اقتصادي آشتي هايي آه توانستند چنين آشتي با اين وجود، حتي شرآت. آمتر بودند

 و بعد از آن، بارآشهاي اقيانوسي در حال از بين رفتن بودند، اگرچه هيچ ١٩٥٠از سال . بارآش اقيانوسي مواجه شدند

به هر حال، همه اشتباه در اين بود آه بين مفروضات صنعت و واقعيات ناسازگاري وجود . زماني بطور آامل از بين نرفتند

آن . بود) بيكار نشستن در بندر(ار هزينه واقعي ناشي از انجام آار روي دريا نبود، بلكه ناشي از انجام ندادن آ.داشت

اين . دار و آشتي آانتينر دار آشتي نقاله: بردند، هزينه دقيقآ در آجا قرار دارد، نوآوري شكل گرفت زمان آه مديران پي

در اينجا . شد  سال در راه آهن و حمل و نقل هاي آاميوني استفاده مي٣٠حل جديد، همان تكنولوژي قديمي بود آه  راه



را به يكي از  نوردي اقيانوسي را بطور آامل تغيير داد و آن ير در نگرش و نه تغيير در تكنولوژي، اقتصاد آشتييك تغي

  . بزرگترين صنايع رشد يافته در بيست يا سي سال گذشته تبديل آرد

  نيازهاي فرآيندي 

ها هنوز هم همان  جاده. داند آه اين آشور سيستم مدرن بزرگراهي ندارد هرآس در ژاپن زندگي آرده باشد، مي

ها و آاميونها قابل  آنچه باعث شد اين سيستم بتواند براي اتوموبيل. راههايي هستند آه در قرن دهم ساخته شده بود

از اوايل دهه . شد هايي بود آه در بزرگراههاي آمريكا استفاده مي استفاده شود، نصب و استفاده از منعكس آننده

. گانه ببيند هاي شش هاي ديگر را در هر آدام از جهت تواند اتوموبيل ها، هر اتومبيل مي ندهآن  با نصب اين منعكس١٩٣٠

  . اين نوآوري آوچك آه موجب آاهش بار ترافيك و حوادث گرديد، ناشي از يك نياز فرآيندي است

 در ١٨٩٠ سالهاي ناميم از دو نوع نوآوري سرچشمه گرفته است آه حدود هاي گروهي مي آنچه اآنون ما آنرا رسانه

هايي با تيراژ و سرعت  نوآوري نخست، ماشين چاپ مرجنتالر است آه چاپ روزنامه. پاسخ به يك نياز فرآيندي بوجود آمد

است آه اولين ناشران واقعي ) ها آگهي(نوآوري اجتماعي ديگر، استفاده از شيوه جدي تبليغات . زياد را ممكن ساخت

. زنامه نيورك تايمز و جوزف پوليترز از نيويورك ورد و ويليام راندولف هرست آنرا ابداع آردندروزنامه يعني آدولف اوچز از رو

  . ها موجب شد ناشران بتوانند اخبار را بطور رايگان و با سود حاصل از تبليغات انتشار دهد اين آگهي

  تغييرات صنعت و بازار 

توانند و اغلب نيز همين طور  ذيرند ولي اين ساختارها ميشايد مديران معتقد باشند آه ساختارهاي صنعتي تغيير ناپ

هاي بسيار  يكي از نمونه. آورد هاي زيادي را براي نوآوري بوجود مي اين تغيير، فرصت. آنند است آه يك شبه تغيير مي

يرآ مورد هاي اخير، شرآت داللي و آارگزاري دونالد سون، لوفكين و ژنرت است آه اخ موفق در تجارت آمريكا در دهه

  . پذيرش انجمن تضمين زندگي منصفانه قرار گرفته است 

 توسط سه مرد جوان آه هر سه فارغ التحصيل مدرسه بازرگاني هاروارد بودند تاسيس ١٩٦٠جي در سال . ال.دي 

. يابد ز تغيير ميگذاران بر امور زير بنايي تسلط يابند، ساختار بازار مالي ني آنها پي بردند آه هر زماني آه سرمايه. گرديد

اي داشتند و نه جايي مرتبط بودند، در طي چند سال، شرآت آنها به رهبري صنعت  اين مردان آه در واقع نه سرمايه

  . المللي شد رسيد و تبديل به يكي از آارگزاران موفق و فعال در وال استريت گرديد و سپس بين

آنندگان لوازم خدمات بهداشتي آمريكا  ان نوآوري را براي تامينهاي فراو به طور مشابه، تغيير ساختار صنعت نيز فرصت

هاي جراحي و روانپزشكي و مراآز اورژانس مستقلي در سراسر اين   سال گذشته، آلينيك١٥ يا ١٠در طي . بوجود آورد

) ي نظير رولماز طريق شرآتهاي(هاي مشابهي نيز از طريق ارتباطات از راه دور هم در تجهيزات  فرصت. آشور بوجود آمد

  . و اسپيرنيت با اين تحول صنعتي همراه بودند ) آي.سي.از طريق شرآت هاي ام (و هم در حمل و نقل 

 سال يا آمتر ١٠ درصد، طي ٤٠هاي بحراني رشد  آند، بطوري آه در حالت هنگامي آه يك صنعت به سرعت رشد مي

هاي تازه وارد را مورد  جاي اين آه شرآت ر بازار، بههاي مسلط د شرآت. آند داشته باشد، ساختار آن نيز تغيير مي

در واقع، هنگامي آه ساختارهاي صنعت يا بازار را آه . آنند اند، دفاع مي تهاجم قرار دهند، از آنچه تاآنون به دست آورده

ف شده و براي هاي جديد، بندرت در نگاه بازار قرار گرفته، تعري آنند، فرصت اند از نظر فراموش مي رشد سريع داشته

بنابراين اين نوآوران شانس خوبي دارند تا به مدت زياد بدون رقيب . رساني مورد سازماندهي قرار مي گيرند خدمت



  . باشند

  تغيير ويژگيهاي جمعيت 

از . آنند وقايع جمعيتي، اتفاقات آينده را تعيين مي. هاي جمعيت از معتبرترين منابع خارجي فرصت نوآوري است ويژگي

آنند، افرادي آه به اين ارقام توجه نمايند و از آن  گزاران بسياري از ويژگيهاي جمعيت را فراموش مي مشي ا آه خطآنج

  . هاي آالني دريافت خواهند آرد برداري آنند، پاداش بهره

 طي دانستند در همه مي. سازي پيشرفت آردند چرا آه به ويژگيهاي جمعيت توجه داشتند ها در صنعت روبوت ژاپني

دهد و نيم يا بيشتر   و بعد از آن در آشورهاي توسعه يافته، دو انفجار، در جمعيت و تحصيالت رخ مي١٩٧٠سالهاي 

مانند و اين  در نتيجه فقط افراد معدودي براي آارهاي معمولي آارگري باقي مي. جوانان تحصيالت عاليه خواهند داشت

ها بودند آه بر اساس آن عمل  دانستند، ولي تنها ژاپني ضوع را ميهمه اين مو.  ناآافي است١٩٩٠تعداد در سالهاي 

  . سازي پيشرو هستند  سال است آه در صنعت روبوت١٠آردند و اآنون نزديك به 

انديشان   تنها ژرف١٩٧٠در سال . نمونه مشابه ديگر، موفقيت باشگاه مديترانه در صنعت سياحت و گردشگري است

اينان با آن نوع . بيني آنند  از جوانان ثروتمند و تحصيل آرده را در اروپا و آمريكا پيشتوانستند ظهور بخش عظيمي مي

 سالگي ١٩ تا ١٠اين نسل در سن . شدند گذارندند ارضا نمي تعطيالت آه والدينشان در برايتون و آتالنتيك سيتي مي

  . آلي بودند، در جستجوي يك مكان زيبا و رويايي مشتريان ايده

آنند تغييرات وپژگيهاي  اند، ليكن همواره فكر مي برده هاي جمعيتي پي طوالني است آه مديران به اين جنبهمدت زماني 

در واقع تغيير در تعداد افراد و به دنبال آن توزيع . شود گيرد و حداقل در اين قرن انجام نمي جمعيت به آندي صورت مي

آورد و  همترين عواملي است آه فرصتهاي نوآوري را بوجود ميسن، تحصيالت، شغل و محل جغرافيايي آنها، در زمره م

  . حداآثر نتيجه و حداقل ريسك را در نيل به آارآفريني دارد
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