
  فصل اول
  موانع کارآفرینی در ارتباط با نوآوري

  
  فاصله میان نیاز و ظرفیت نوآوري

هنوز به مرحله اي از پیشرفت نرسیده است که بتواند  و کار، نوآوري به عنوان یک قاعدهامروز، در جهان کسب 
ما دریافتیم در جایی که نوآوري یک دغدغه محسوب می شود، در بسیاري از . نیاز مبرم به نوآوري را برطرف سازد

درصد از مدیران، خالقیت را  96هر چند : از این موضوع پرده بر می دارد آمار. به ظرفیت بیشتري نیاز است شرکت ها
درصد از آن ها موفق شده اند که آن را  23جه جدایی ناپذیر کسب و کار خود می دانند، جاي شگفتی دارد که فقط و

شاخص  یک و این، تنها هیچ نوآوري در کار نخواهد بودبدون خالقیت،  . الزمی از کسب و کار خود بسازندبخش 
ها نشان می دهد که هم رایی گسترده اي در چند بررسی در مورد روش نوآوري شرکت . آماري به شمار نمی آید

خصوص نیاز به نوآوري وجود دارد؛ اما در عین حال، نارضایتی همه جانبه اي درباره روش پیاده کردن نوآوري نیز 
  : به خوبی از این شکاف و فاصله آگاهند ان عاملمدیر. وجود دارد

اغلب افراد فقط . دشوار استاندازه گیري و اداره آن  –نوآوري، فرآیندي نامنظم و درهم و برهم است 
زمانی که در طی یک رکود اقتصادي . زمانی آن را تشخیص می دهند که جهشی در رشد پدید می آورد

، غالباً به این نتیجه می رسند که تالش هایشان در ان عاملها کاهش می یابند، مدیري درآمد و عاید
آنها فکر می کنند که شاید به رغم همه چیز، نوآوري اهمیت . تجهت نوآوري ارزشش را نداشته اس

  .چندانی هم نداشته باشد
مدیران عامل می گویند نوآوري بسیار مهم است، اما رویکرد شرکت هایشان نسبت به آن، اغلب غیررسمی است و 

   . رهبران، فاقد اطمینان الزم در تصمیم گیري هایشان در مورد نوآوري هستند
زمانی که براي اولین بار، اهمیت بازاریابی به عنوان یک . ابهی نیز چند دهه پیش درباره بازاریابی رخ داداتفاق مش

ابزار مدیریت نشان داده شد، متخصصان بازاریابی اندکی با تجربه کافی وجود داشتند، از آن جا که دانشکده هاي 
گروه تازه نفسی از  رده بودند، هنوز مانده بود تاسی خود کبازرگانی تازه شروع به افزودن بازاریابی به برنامه هاي در

به همین صورت، آژانس ها یا گروه مشاوران متخصص اندکی وجود داشتند، . فارغ التحصیالن، به بازار کار بپیوندند
عالوه . جدا از این واقعیت که شرکت ها، با تامین منبع چنین فعالیت مهمی از خارج چندان هم احساس خوبی نداشتند

تجدید  به وجود آمدند که از آن چه آن زمان بخش هاي فروش نامیده می شد،  ر این، قسمت هاي بازاریابی، جداب
به همین . ساختار داخلی را نیز در برداشت، همراه با تمامی تضادها و تناقضاتی که چنین تغییري ایجاب می کرد



و  1(R&D)، بنابراین در اصل، این، قسمت تحقیق و توسعه صورت، نوآوري، مترادف شده است با نوآوري تکنولوژیکی
  . نوآوري را به عهده داشتند هله اول مهندسان بودند که مسئولیتدر و

  . امروزه ما می دانیم که این، دیدگاه بسیار محدودي نسبت به منبع نوآوري به شمار می آید
  . نشان دهنده مجموعه دیگري از منابع ایده هاي نو آورانه می باشد. 1.1شکل 

  
  قدرت افراد

  قابل توجه ترین منابع ایده هاي نوآورانه
  . درصد پاسخ دهندگانی که بیش از سه انتخاب را برگزیدند

  
  منابع ایده هاي نو آورانه. 1.1شکل 

  کارکنان         41
  شرکاي تجاري         38   

  مشتریان         37    
  مشاوران       21               
  رقبا        20               

  انجمن ها، نمایشگاه هاي بازرگانی، هیئت هاي کنفرانس ها      18                    
  واحدهاي فروش داخلی و خدمات        17                    
  تحقیق و توسعه داخلی      16                    

  دانشگاه ها      13                       
  

  )مدیرعامل و رهبر تجاري 765برمبناي مصاحبه با ( 2006عامل سال  ان، تحقیق جهانی مدیرIBM: منبع
  

عد  عالوه بر این، همان گونه که در بA  از مدلA –  تا– F که در این جا ارائه شده است، خواهیم دید، انواع بسیار
نوآوري مدل کسب و کار، نوآوري فرآیند، نوآوري بازار، نوآوري مشتري محور و مانند (وجود دارد دیگري از نوآوري 

در بسیاري از موارد، این نوع نوآوري ها مستلزم هیچ فناوري جدیدي نمی باشند، بلکه راه هاي جدیدي براي ). این ها
ي فقط است که بر مبنا 3Mاین فلسفه،  ان قاطعیکی از طرفدار. ار می آیندبهره برداري از فناوري هاي موجود به شم

مثال دیگري می زنیم، اکسون . هزار کاال و دو هزار برند را در بازار جا بیاندازد 50توانست  تکنولوژي اصلی، این  38

                                                           
1. Research & Development 



و در کاالها  ستفاده از فناوري هایی که از پیشخود را بر مبناي مشاهده مشتریان و ا 1عبور سریع موبیل، سیستم موفق
خدمات دیگر به کار می رفت، به وجود آورد که به رانندگان اجازه می دهد تا در پمپ بنزین ها، به صورت اتوماتیک 

  . پول بپردازند
مثال روشن دیگري از این فلسفه، این واقعیت است که در رده بندي نوآورترین شرکت هاي جهان، گروه مشاوره 

کاالها، تجربه مشتري، مدل ها و  تجاري در خصوصرتباط با ابتکار ، باالترین رتبه ها را در ا(BCG)بوستون 
  . خواهی نخواهی، تکنولوژي شکل دهنده قسمتی از نوآوري، خارج از موضوع به شمار می آید. درفرآیندهاي تجاري دا

خود می کند، پتانسیل  R&Dهنگامی که یک شرکت رویکرد خود را محدود به ابعاد تکنولوژیکی یا قسمت 
ما نمی گوییم که : اشتباه متوجه نشوید. خالقانه متخصصانی که در قسمت هاي دیگر کار می کنند را از دست می دهد

آن چه ما می گوییم این است که عالوه بر . نباید نوآوري کند یا در فرآیند نوآوري مشارکت داشته باشد R&Dقسمت 
R&D  بخشی از فاصله . هاي بسیار دیگري براي تولید نوآوري در شرکت وجود داردو تکنولوژي، بخش ها و روش

موجود میان نیاز به نوآوري و ظرفیت هاي محدود شده براي انجام این کار، مربوط می شود به خط مشی هاي کوته 
  . بینانه اي که سیاست نوآوري و استراتژي را منحصراً محدود به قسمت هاي فنی می کنند

  ن دیدگاه محدودي، این است که در بسیاري از شرکت ها، مدیران، چیز چندانی براي نشان دادن پیامد چنی
برخی موفق شده اند، اما عده زیاد دیگري، پول شان را از دست داده و حتی . سرمایه گذاري هایشان در نوآوري ندارند
ه قرین ایجاد و در اختیار گرفتن ارزش نوآوري تکنولوژیکی، در صورتی ک. کسب و کارشان را به خطر انداخته اند

  . نباشد، خواسته هاي مشتریان را بر طرف نکرده و در نتیجه، شکست می خورد
به صورتی روز افزون، شرکت ها ادعا می کنند که فرآیند نوآوري خود را بازار محورتر ساخته و بیشتر 

با این حال، میزان شکست براي کاالهاي جدید، همچنان به صورتی . با تمایل مشتري پیش می روند
  . درصد 90تا  50غیرمنتظره باال باقی مانده است، با یک محدوده تخمینی از 

موانع و محدودیت . اکافی نوآوري، به عنوان شاخه اي از مدیریت کسب و کار، تنها مشکل نیستپیشرفت ن
  . دیگري هم وجود دارند که کسی باید آن ها را تشخیص دهد

  
  معنی واقعی نوآوري چیست: مشکل اول

موفقیت خارق العاده  هنگامی که شرکتی، یک نوآوري موفق یا اساسی را راه اندازي می کند، مانند اَپل با آیفون یا
گوگل در اینترنت، سر خط خبرها را به خود اختصاص داده و در مطبوعات و جلسات تجاري، به عنوان یک الگو و 

                                                           
1. Speed pass       

 مبلغ بنزین را پرداخته و مشتري با مراجعه به وب سایت و ثبت نام، یک تگ بدون تماس دریافت می کند که به وسیله آن، می تواند
  .داده هاي مربوط به خرید خود را ذخیره کند



به . ، متخصصان و خبرنگاران با حیرت و احترام فریاد می زنند"این یک نوآوري واقعیست". نمونه معرفی می شود
کاال، بر روي ایجاد یک تصویر تحریف شده در ذهنمان، در مورد معنی مرور زمان، این گونه خبرسازي ها و عرضه 

ما به این باور می رسیم که نوآوري، یک کاال، خدمات یا اپلیکیشن جدید است که دنیا . واقعی نوآوري تاثیر می گذارد
  . را خیره کرده و کالً، تعریف جدیدي از مقررات بازار به دست می دهد

وآوري اساسی، همه چیزهاي دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد، اما این، تمام مفهوم واقعیت این است که یک ن
البته، عرضه مداوم نوآوري هاي اساسی و رادیکال، می تواند براي یک شرکت خطرناك یا حتی . نوآوري را نمی رساند

د و عالوه بر این ها، به آن ها موجب حبس سرمایه اي کالن می شوند، زمان می برد تا سود برگردانن: مخرب باشد
  . ناچار، یک قمار بزرگ به شمار می آیند

افسانه نوآوري اساسی و رادیکال، به عنوان تنها یا حداقل مشهودترین یا شناخته شده ترین مسیر براي پیمودن، 
ر یک مدیر اجرایی ارشد، خواستاهنگامی که . مشکالت زیادي براي متخصصان مدیریت تجاري به وجود می آورد

خالقیت یا نوآوري بیشتر می شود، کارکنان، خود به خود و به غلط تصور می کنند که از آن ها خواسته شده است تا 
پیامدهاي این کار، مصیبت بار است؛ چرا که فشار بر روي  کارمندان، . یک کاال یا خدمات جدید خیره کننده ارائه دهند

یح اساسی و بنیادین، به معنی به خطر انداختن شماست و اغلب افراد ترج ارائه یک نوآوري. کامالً آن ها را فلج می کند
  . شان را به خطر بیاندازند، ایده هایشان را براي خودشان نگه دارندمی دهند به جاي این که شغل 

نوآوري هاي تدریجی و گام به گام نیز . در واقع، نوآوري همیشه مستلزم جهش هاي عظیم به سمت جلو نیست
این، . محسوب می شوند و به همان اندازه نوع اساسی و رادیکال و حتی بیش از آن، ضروري به شمار می آیند نوآوري

همچنین، می بایست به موازات گسترش یک فرهنگ . همان چیزي است که یک کسب و کار را واقعاً پایدار می سازد
شرکت را قادر می سازند تا جریان ثابتی از که کدام یک  معنی این ري نیز تفهیم شود؛ بهنوآوري در شرکت، نوآو

  . نوآوري هاي کوچک تر و فزاینده را تولید کرده و وارد بازار کند
براي یک کسب و کار، اگر محال . متناقض به نظر برسد، نوآوري اساسی سرانجام پدیدار می شود هر قدر هم

تر را ارائه دهد، بتواند یک نوآوري پیشگامانه را به بسیار دشوار است که بدون این که ابتدا چند نوآوري کوچک  ،نباشد
در غیاب این فرآیند اولیه، بعید است که شرکتی بتواند فرهنگ نوآوري خود را تا حدي . صورتی موفق، عرضه کند

شرکتی که روش نوآوري را توسعه . این گونه شاهکارهاي پیشگامانه و ابتکاري را ارائه دهدگسترش دهد که بتواند 
ه است، به زحمت می تواند وقتی کار به نوآوري هاي خارق العاده می رسد، انتظار اجرایی صحیح و خوب را داشته نداد
  . باشد

این واقعیت که نوآوري تدریجی یا مرحله به مرحله در طی زمان، سرانجام منجر به نوآوري اساسی می شود را به 
طی دهه هاي گذشته، هدف مهندسان ارائه یک . بگیرید صنعت خودروسازي را در نظر. سادگی می توان ثابت کرد
  تقریباً تمامی نوآوري ها، تدریجی بوده اند و اجزاء و ابعاد مشخصی از عملکرد را نشانه . خودرو کامالً جدید نبود



به همین علت و . ترمزهاي بهتر، مصرف سوخت کمتر، قدرت اسب بیشتر، شتاب سریع تر و مانند این ها: اند گرفته
سال پیش ساخته شده مقایسه کنیم،  50راساس اصالحات کوچک، اگر ما یک خودرو امروزي را با خودرویی که ب

  . به این تغییر و تفاوت رسیده ایم، نه با یک شیرجه و ما، قدم به قدم. تفاوت، عظیم است
وآوري، به عنوان مجموعه نیست، بلکه در نظر گرفتن ن کر کردن به ایجاد یک نوآوري رادیکالبنابراین، راه حل، ف

اي از نوآوري هاي کوچک است که به مرور صورت می پذیرند و امید می رود تا سرانجام، در یک نوآوري عمده به 
  . اوج برسند

  
  واگذاري مبهم مسئولیت : مشکل دوم

به  R&Dدر شرکت، چه کسی مسئول نوآوري محسوب می شود؟ در اواخر قرن بیستم، نوآوري مسئولیت قسمت 
هرگاه شرکت به نوعی . شمار می آمد؛ چرا که همه تقریباً مطمئن بودند که نوآوري، یعنی پیشرفت هاي تکنولوژیکی

قسمت هاي بازاریابی گرفتار  اما. نوآوري غیرفنی نیاز داشت، اولین واکنش، تحویل مسئولیت به بخش بازاریابی بود
خود را در کاال و مدیریت برند نشان می دادند، اما این کار الزاماً  آن ها می بایست کارآیی. کارهاي روزانه شان بودند

عالوه بر این، بازاریابی نوآوري، به کلی با بازاریابی مستمر تفاوت دارد . به این معنی نبود که آماده نوآوري هم هستند
و بازاریابی  R&Dاي ما شاهد تعارضی میان قسمت ه. که در آن، پتانسیل واقعی بخش هاي بازاریابی نهفته است

  هستیم، جایی که در گذشته احساس می شد بازاریابان نمی دانند که چگونه ارزش را به دست آورند و بعداً گمان 
  . می رفت مهندسان، به قدر کافی خالق نیستند

ما معتقدیم که اگر یک شرکت، امیدوار است که عملکرد نوآوري خود را بهتر سازد، باید بازاریابی و 
متاسفانه، اغلب اوقات، ارتباط . به شرکاي نزدیک هم تبدیل شوند) R&Dیا همان ( 1توسعه کاال

  . توسعه و بازاریابی به صورتی نامشخص تعریف شده و چالش برانگیز است
و بازاریابی تقسیم شده، اما بدون هیچ نوع مدیریت استراتژیکی رها شده  R&Dدر بعضی شرکت ها، نوآوري میان 

یر کوتاهی میان آن ها که قرار بود نوآوري ها را ارائه کنند و مدیریت ارشد الزم براي محقق ساختن آنها وجود مس. بود
  . داشت

اشاره می کند، بسیاري از مدیران اجرایی این اختیار را داشتند که  2در نتیجه، همان طور که مک کینزي کوارترلی
  داخلی که خود می بگیرند و نه از واحدهاي کاري خودشان و تیم هاي ایده ها و ابتکارها را از منابع خارجی و غیررس
معموالً، هنگامی که یک شرکت، منبع تمامی نوآوري هاي خود را از . آن ها براي کار بر روي نوآوري هدایت کرده اند

بیرون تامین می کند، زمانی که نوبت پیاده کردن و اجراي نوآوري هاي پیشنهاد شده توسط مشاوران بیرون از شرکت 

                                                           
1. Product Development 
2. Mc Kinsey Quarterly 



شرکت هایی می افتد که هرگز نوآوري نکرده و ناگهان، همین اتفاق براي . می رسد، دچار مشکالت جدي می شود
تغییراتی می کنید که  زمانی که شما متخصصان را وادار به اجراي. ندنیک نوآوري رادیکال و اساسی را ارائه می ک

یدي خودشان نه آن ها را اختراع کرده اند و نه تایید می کنند، چاره اي جز مواجهه با شکست ها و اثرات جانبی ضد تول
  . ندارید

اما، با توجه به این که براي بقاي یک کسب و کار، این موضوع بسیار ضروریست، چرا این فقدان دائمی مسئولیت 
در حوزه نوآوري وجود دارد؟ یک وجه تمایز نوآوري از دیگر شکل هاي مدیریت این است که در حالی که قسمت هاي 

   آن راي را به عهده دارند، نوآوري، به صورتی که امروز مختلف یک شرکت، عملکردهاي مشخص و تعریف شده ا
البته، . شناسیم، در سطوح مختلفی صورت می پذیرد، بدون این که به هیچ قسمت خاصی متعلق و وابسته باشد می

در حوزه  و این قسمت ها باید نه تنها. اما منابع انسانی و امور مالی نیزبخش بازاریابی، نیاز به نوآوري و ابتکار دارد؛ 
حرکت هاي همان طور که در کتاب . خودشان نوآوري کنند، بلکه باید حواس شان به بازار و کسب ارزش هم باشد

نشان داده شده، امروز، بازاریابی به معنی بازاریابی کل نگر است و الزم است تا در سراسر سازمان گسترانده  1بازاریابی
براي مثال، ممکن است کسی در بخش مالی یک ابزار سرمایه . می کندهمین موضوع در مورد نوآوري نیز صدق . شود

شاید هم در  -نه؟  که چرا – شود...گذاري کشف کند که تبدیل به هزینه هاي کمتر و تبدیل به ابتکار در قیمت و
. نوآوري، فقط محدود به چند مورد انتخاب شده نمی شود. نهایت تبدیل به یک خط تولید جدید براي شرکت شود

اما می دانیم که وقتی همه مسئول چیزي باشند، هیچ کس مسئولیت را به . مسئولیت کل سازمان به شمار می آید
  . می شود اش کم عهده نمی گیرد و مسئولیت، تضعیف شده و کارآیی

نتیجه این است که نوآوري، وراي نوآوري تکنولوژیکی، تبدیل به چیزي بی صاحب در شرکت شده و کورکورانه از 
، 2بررسی جهانی مک کینزيبر طبق . بخشی به بخش دیگر می گردد بدون این که معلوم باشد کجا باید اجرا شود

درصد در مورد کسی که مسئول  50نوآوري تعیین کرده و فقط درصد از رهبران تجاري، بودجه هایی براي  24فقط 
  . کار کردن بر روي پروژه هاي نوآوریست، تصمیم گرفته اند

به عبارت دیگر، شرکت هایی که در . در شرکت هایی با میزان پایین نوآوري، سطح مسئولیت ها نامشخص است
ف شده و شخص مسئول آن تعرینقش نوآوري به خوبی  مورد نوآوري بهتر عمل می کنند، با این مشکل روبرو نیستند؛

نوآوري، به صورتی موثر، از باال به پایین . وابسته نیست R&Dاز همه مهم تر، به بخش بازاریابی یا  مشخص است و
براي مثال، در استارباکس، هاوارد شولتز، موسس . اداره شده و در نهایت، شامل قسمت هاي گوناگون شرکت می شود

  . شرکت، زمامدار مدیریت استراتژیک نوآوري و گسترش کسب و کار محسوب می شودو رئیس 
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رئیس و  –کسی که در عین حال بسیار مفید و موثر هم هست، همان گونه که خواهیم دید  –گزینه دیگر 
درجه اي از تمامی نوآوري هایی که در سراسر شرکت جریان دارد،  360سرپرست نوآوري را تعیین کرده و یک دیدگاه 

  . در اختیار آن ها می گذارد؛ البته بر طبق طرحی که پیشتر تصویب شده است
به صورت هم زمان،  در شرکت هاي به معناي واقعی مبتکر، نوآوري در هیچ جاي خاصی مستقر نشده است، بلکه

موضوع، کدام قسمت نیست، بلکه چه کسی است؛ افراد خاصی که ممکن . در سطوح مختلف سازمان صورت می پذیرد
ما بعداً این نکته را روشن خواهیم کرد، زمانی که درباره مدل باز نوآوري . است هر جایی باشند، حتی خارج از سازمان

  . صحبت می کنیم
در . در هر جاي سازمان گسترده است به معنی وجود اغتشاش و درهم برهمی نیست این واقعیت که نوآوري

هنگامی که یک شرکت، در هر سطح نوآوري . گوگل، همه نوآوري می کنند و فرآیندها کامالً منظم و تعریف شده اند
  . می کند، مسئولیت هایی در تمام سطوح و در هر مرحله از فرآیند نوآوري نیز وجود دارد

ما از نوآوري . ی شرکت ها، حتی یک قدم پیشتر هم می روند و از مراقبین خارجی دعوت به همکاري می کنندبرخ
جایی که کلیه اعضاي سازمان تشویق (شروع کرده و تا نوآوري گروهی ) R&Dمحدود به آزمایشگاه یا بخش (بسته 

از خارج از سازمان که در فرآیندهاي نوآوري شرکت  با کمک افرادي(و نوآوري باز ) می شوند تا ایده هایی را ارائه کنند
  . ادامه داده ایم) می کنند

  
  اشتباه گرفتن نوآوري با خالقیت: مشکل سوم

عامل سومی که مانع از گسترش و توسعه نوآوري تجاري می شود، اشتباه گرفتن متداول کاربرد نوآوري و 
  باال و پایین بالقوه، سال ها در گوشه و کنار سازمان  مواردي وجود دارد که ایده اي با امکانات. خالقیت است

  . می رود و هیچوقت کامالً محقق نمی گردد، چرا که هیچ کس مسئولیت ساماندهی آن را به عهده نمی گیرد
ایده هاي عالی که به طرح ها و ابزار خودشان محول می شوند، می توانند براي یک : برعکس آن هم ممکن است

توضیح می دهد که  Harvard Business Reviewلویت، در مقاله اي در  تئودور. باشندکسب و کار مضر 
چگونه خالقیتی که با مدیریت مناسب نوآوري متصل و مرتبط نشده است، می تواند طلسم مرگ یک تجارت یا 

فرآیند . خالقیت، ایده ها و فناوري هاي جدید، به تنهایی کار را به انجام نمی رسانند: پیام روشن است. شرکت باشد
اداره کنند، مهارت جدیدي که با مدیریت تجاري ارتباط بیشتري داشته  نوآوري، باید کسانی را داشته باشد که آن را

  . باشند، براي تضمین موفقیت در وارد کردن ایده در بازار ضروري به شمار می آیند
مشکل این سازمان ها، تا حد . بسیاري از مدیران، از فقدان استعداد خالق در شرکت هایشان شکایت می کنند

آن ها، . زیادي کمبود افرادي با خالقیت کافی نیست، بلکه مشکل مربوط می شود به کمبود مدیریت عملی ایده ها
در این جا کمبود افراد خالق . یت اشتباه می گیرندنوآوري کافی یا مدیریت نوآوري ندارند چرا که نوآوري را با خالق



این، همان چیزي است که . وجود ندارد، آن چه کسب و کار به آن نیاز دارد، تعداد بیشتري از مدیران نوآوري است
3M  می نامند و به  "نردبان دوگانه"کامالً از آن مطلع است و براي اجتناب از این مشکل، سیستمی دارد که آن را
هر . نان اجازه می دهد تا آزادانه، بین مسیر فنی و شغلی در مدیریت در داخل شرکت، یکی را انتخاب کنندکارک

   3M. مسیري را که فرد انتخاب کند، ترفیع و پیشرفت، و سطح مسئولیت او در داخل شرکت، یکسان است
دشان را ایفا می کنند، چرا که وجود نمی کوشد تا دانشمندان محقق را تبدیل به مدیران کند، بلکه هر کدام نقش خو

، برخی از برترین استعدادهاي شرکت، در آخرین حد IBMبراي مثال، در . هر دو براي اجراي نوآوري ضرورت دارد
  شغلی شان، موظف به حفاظت و امن نگه داشتن کسب و کارهاي جا افتاده و کامل نیستند، بلکه کار آن ها تبدیل 

  . به عبارت دیگر، خط هاي جدید کسب و کار می باشد ایده هاي جدید به سود یا
  یک دلیل روشن اشتباه گرفتن رایج خالقیت با نوآوري این است که چگونه شرکت ها، به هزینه نوآوري، 

خالقیت می شود تا صرف  منابع هر چه بیشتري صرف آموزش فنون: سرمایه گذاري سنگینی در خالقیت می کنند
  رکت ها تصور می کنند که اگر افراد، به روش هایی خالقانه تر عمل یا کار کنند، اگر ش. گسترش فعالیت نوآوري

  . و این موضوع الزاماً صحت ندارد تبدیل به نوآوري بزرگ تري می شودآن ها خالقیت را توسعه دهند، دیر یا زود 
سازمانی پر از افراد خالق، الزاماً اما . بله، خالقیت، زمانی که در کسب و کار اعمال گردد، منجر به نوآوري می شود

  لویت، در مقاله اي که در باال به آن اشاره کردیم متذکر  همان گونه که تئودور. یک سازمان نوآور به شمار نمی آید
  .می شود، این امر می تواند حتی ضد تولید و بهره وري هم باشد

  ت در پرسنل خود هستند، از زیر بار در واقع، شرکت هایی که براي نوآوري منحصراً به دنبال خالقی
آن ها ترجیح می دهند سازمانی داشته باشند که ایده ها را ارائه کند و سپس، . مسئولیت هایشان شانه خالی می کنند

. اما موفقیت، موضوع شانس و خوش اقبالی به شمار نمی آید. مدیریت در مورد پذیرش یا رد آن ها تصمیم بگیرد
افراد خالق است اما در عین حال، به معنی تنظیم اهداف روشن براي نوآوري، مشخص کردن  نوآوري مستلزم وجود

استراتژي ها، تعیین منابع و ریسک هایتان، توزیع مسئولیت ها و از همه مهم تر، مرز بندي مشخص و تعریف 
  . فرآیندهاي نوآوري تان همراه با کسی است که در هر زمینه مربوطه، مسئول می باشد

شان هم زیاد است، سرانجام در می یابند که  تعدادت هایی که خالقیت را با نوآوري اشتباه می گیرند، و شرک
عادت و روش، تنها یک ترمز در جهت تولید و بهره وري نیست، بلکه ممکن است حتی ضد تولید و سودآوري هم 

  قررات صریح و روشنی در مورد ادامه کار، افراد، ایده هایی را مطرح می کنند، اما به علت فقدان هر گونه م. باشد
در نتیجه، افراد انگیزه شان را از دست داده و دیگر ایده هاي . ایده ها پیش از آن که به جایی بروند، نابود می شوند

  . تشویق آن ها به انجام این کار براي بار دوم، بسیار دشوارتر خواهد بود. جدیدي مطرح نمی کنند
  
 



  فقدان یک چهارچوب: مشکل چهارم
براي این که . نوآوري ابعداد گوناگونی دارد که آن را کامالً از هر حوزه دیگري در مدیریت تجاري متمایز می سازد

در . شرکت ها سودآور باقی مانده و نقدینگی تولید کنند، می بایست به صورت روزانه و به شکلی موثر عمل نمایند
باید نوآوري کنند تا جلوتر از تغییر باقی مانده و رهبري خود را در حوزه شان  ضمن، جهت پیش بینی آینده نامعلوم،

بسیار دشوار است که . جور در نمی آید تغییر، با کارآیی. این الزامات ممکن است قدري ضد و نقیض باشند. حفظ کنند
نون . یددر حین انجام کاري، فکر کنید که چگونه می توانید آن را به صورتی متفاوت انجام ده همان طور که جان ل

زندگی، چیزي است که برایتان اتفاق می افتد زمانی که شما مشغول کشیدن نقشه هاي دیگري ": زمانی گفت
باید متوقف شویم، در مورد آن چه انجام . تقریباً غیر ممکن است. تغییر روش در حین انجام کار، آسان نیست. "هستید

در کسب و کار، کار شما تغییر . در مدیریت، اثربخشی و کارآیی حاکمند. ش دهیممی دهیم، بیاندیشیم و سپس، تغییر
  . آن چه انجام می دهید نیست، بلکه انجام صحیح آن مطرح است

اگر شرکتی یک نوآوري را . دوم، نوآوري اغلب به معنی تغییر دادن چیزي است که دست کم، موقتاً موثر باشد
  ا خدمات موجودي نماید که هنوز به خوبی عمل می کند، فرصت ادامه عرضه کند و آن را جایگزین کاال ی

از طرف دیگر، اگر . بهره برداري از سرمایه اي را قربانی می کند که در اصل، آن کاال یا خدمات را به وجود آورده است
ست برود و واقعاً شرکت به خاطر به حداکثر رساندن سود پورتفولیوي فعلی خود نوآوري نکند، ممکن است رقابت از د

کسانی که باید تغییرات را در آن چه در حال کار است به وجود آورند، مشغول حفظ عملکرد کسب و کار به . دیر بشود
صورت معمول می باشند و هیچ کس نمی داند چه زمانی، زمان درست تغییر قواعدي است که تا آن زمان، بازده خوبی 

  . داشته اند
ي می رسد، شرکت ها نمی توانند به هر مدیریت در کل پذیرفته شده یا چهارچوب زمانی که نوبت به نوآور

این مورد، در خصوص رشته هاي دیگري صادق نیست که هر کدام، به دپارتمان ها کامالً تعریف . عملیاتی توجه کنند
تمام مدیران دین ترتیب ب. ته خودشان را دارندشده و پرسنلی تقسیم شده اند که ابزار و متدشناسی خاص و توسعه یاف

می دانند که در بازاریابی، شما به قطعه بندي بازار نیاز دارید، باید موقعیت برند خود را تعریف و تعیین کرده و 
  در امور مالی، هر مدیري ابزار اصلی بخش مالی را . معروف به فروش برسانید  1Pکاالهایتان را بر طبق چهار 

 Marketingاما در مورد نوآوري چه؟ به گفته مجله . محاسبه عملیات، تراز نامه، تحلیل جریان نقدینگی: می شناسد

Week ،44  درصد از رهبران تجاري تصدیق می کنند که نمی دانند به چه ابزار ضروري نیاز دارند تا خالقیت و
در مورد نوآوري صورت گرفته، اما علیرغم برخی ت زیادي تحقیقات و انتشارا. نوآوري را در سازمان هایشان پیش آورند

                                                           
1. 4P = Product, Price, Place, Promotion 

، )مکان فروش و نحوه ارائه آن به بازار(، محل )فصلیهزینه و تخفیف هاي احتمالی (قیمت ) شامل نام، طراحی، بسته بندي(کاال 
  )آگهی ها و تبلیغات، روابط عمومی، استراتژي پیشرفت و توسعه(تبلیغات 



پیشرفت ها در این جهت، هنوز هم ما تئوري جامع، یکپارچه و از نظر جهانی پذیرفته شده اي در خصوص این موضوع 
در مورد روش هر  کتاب هایی با ایده هاي مفید در مورد تکنیک هاي خالق، فرآیندهاي نوآوري،. در دست نداریم

تمامی این نوشته ها پر هستند از  .آوري و مانند این ها وجود داردبراي انجام آن و روش بسط یک فرهنگ نوشرکت 
اما براي مدیري که در جست و جوي یک طرح کاري واحد و . واقعیت هاي جالب که ارزش به حساب آوردن را دارند

نوآوري، به عنوان یک حوزه مدیریتی، در . دروشن است، کتاب و مقاله هیچ کس نمی تواند حاوي تمام پاسخ ها باش
هنوز هم توافق جامعی بر سر این  اما دوران نوباوگی به سر می برد و هر چند ما هر چه بیشتر در مورد آن می آموزیم،

  . که از چه فرآیندها و ابزاري باید استفاده کرد یا یک چهارچوب کلی براي طرح ریزي وجود ندارد
  این، یک مدل پیچیده است که . نوآوري ارائه می کنیمرا براي  Fتا  Aب، مدل در اولین بخش این کتا

ما نمی دانیم که آیا این . می توان آن را در مورد هر پیشرفت گذشته یا آتی در کسب و کار و نوآوري بازار به کار برد
ا آن را جامع و فراگیر بسازیم، درست مدلی هست که در آینده مورد استفاده مدیران قرار بگیرد یا خیر، اما کوشیده ایم ت

  . بازاریابی در دوران خودش Pمانند چهار 
  

  فقدان کنترل: مشکل پنجم
در . به صورت منطقی، این مشکل، پیامد مستقیم موضوعی است که در قسمت گذشته در مورد آن صحبت کردیم

صورتی که نقش نوآوري به خوبی تعریف نشده است، اگر در مورد چهارچوب مدیریتی تان به توافق نرسیده اید و اگر 
مسئولیت نوآوري تثبیت و به صورت مناسب تقسیم نشده است، آماده باشید که کنترل فرآیندهاي نوآوري تان را از 

  . دست می دهید
ره کردیم، بیشتر شرکت ها فاقد مدیریت منسجم و متمرکزي براي در تحقیق مک کینزي که قبالً به آن اشا

و  –درصد از مدیران ارشد  34براي مثال، فقط . حصول اطمینان از پایش نوآوري در واحدهاي تجاري شان هستند
  . می گویند که نوآوري، بخشی از برنامه کارشان است –درصد از مدیران دیگر  22فقط 

به . نوآوري، به عنوان حوزه اي از مدیریت تجاري منظور می شود، تغییر نخواهد کرداین موقعیت، تا زمانی که 
  زمانی که مسئولیت هاي مربوط به نوآوري تعیین . محض این که این اتفاق بیفتد، مشکل کنترل ناپدید خواهد شد

  . می شوند، کنترل امکان پذیر است
  اما به این معنی نیست که قابل اداره . ی اندیشندافراد به نوآوري به عنوان مفهومی خالق و غیر خطی م

، گفت که شرکت می تواند 2000-2008جی الفلی، مدیر عامل پروکتر و گمبل . در یک مصاحبه، اي. نمی باشد
  . "ما تعریف روشنی از نوآوري داریم"نوآوري را اداره کند چون 

  ایده هاي سودمند را در ارتباط با روش در فصل مربوط به اندازه گیري هاي نوآوري، ما مجموعه اي از 
نیز در مورد روش به  Fتا  Aبه همین شکل، مدل . اندازه گیري و پایش تالش هاي نوآوري شرکت تان ارائه می کنیم



دست آوردن کنترل کامل فرآیندهاي نوآوري یک کسب و کار می باشد؛ از تولید ایده گرفته تا اجرا، تا بازخورد و تا 
  . کنترل
  

  فقدان هماهنگی: مشکل ششم
اما همکاري، به معنی چیزي بیش . فقدان هماهنگی میان قسمت ها، یکی از موانع اصلی نوآوري به شمار می آید

همکاري یعنی ایجاد جریان اطالعات و فضاهاي . از فرو ریختن دیوارها و فواصل میان قسمت هاي جزیره ماننده است
در این جا دو نوع مشکل . تکر، فرهنگ هاي نوآوري را به وجود می آورندشرکت مب. فیزیکی براي تشریک مساعی

  . افقی و عمودي: وجود دارد
  

  فقدان هماهنگی افقی
منظور ما از هماهنگی افقی، هماهنگی میان قسمت ها، میان همتایان در سطحی مشابه و در زنجیره اختیارات و 

و بازاریابی نیست که پیشتر در  R&Dی یا تضاد منافع میان منظور ما صرفاً فقدان معمول هماهنگ. پاسخگویی است
به عقیده . مورد آن صحبت کردیم، بلکه نبود هماهنگی میان تمام قسمت ها در یک شرکت به طور کلی است

، خالقیت، در قسمت بازاریابی بیش از حد محدود است و "بازگشت به ایده ها"پروفسور رابرت شاو، نویسنده گزارش 
  در صورتی که همه، در مورد روش به کار بردن ": ، او دعوت به افزایش همکاري میان گروهی می کندبنابراین

ایده هاي بازاریابی از نظر مالی و عملیاتی سهم داشته باشند، افکار خالقانه بزرگ تر از ایده ها می کردند، آن ها تبدیل 
  . "به استراتژي ها می شوند

  ن هماهنگی نباشد؛ بلکه کوتاهی در مشارکت از ابتداي فرآیندهاي مشکل، ممکن است چندان هم فقدا
  گرایش واضحی براي مجزا کردن برخی . اندیشه پردازي بخش هایی باشد که بعدها در آن دخیل خواهند بود

  . قسمت ها از پروژه هاي نوآوري وجود دارد، حتی جایی که شرکت ها، از اثرات منفی این روش مطلع هستند
  

  ماهنگی عموديفقدان ه
از طرف دیگر، هماهنگی عمودي نیز اهمیت کمتري ندارد که عبارتست از هماهنگی میان مدیریت ارشد، مدیریت 

. این سوء عمل معموالً میان خط مشی هاي کلی تجارت و خط مشی هاي نوآوري رخ می دهد. کلی و بقیه سازمان
 R&Dب همخوانی با نوآوري هایی که هر دو قسمت اهداف استراتژیک شرکت ها یا ریسک مشخص قابل قبول، اغل

بارها متوجه شده ایم که فردي، عرضه کاالي جدیدي را پیشنهاد می کند که . و بازاریابی ارائه می کنند، ندارند
در موارد دیگر، . می شود است مدیریت تمایلی به سرمایه گذاري در آن ندارد یا مستلزم ریسکی بیش از آن چه تصور

که تعهد مدیریت اندك است،  اما از آن جا. ک نوآوري را می پذیرد، اما فقط براي این که امتحانی کرده باشدمدیریت ی



عدم توازن میان اهداف شرکت و اهداف . نوآوري حمایت کافی را جلب نکرده و اجراي آن یک فاجعه به بار می آورد
  . محسوب می شودنوآوري، سرچشمه پایان ناپذیر مشکالت در پیاده کردن نوآوري 

  
  فقدان تمرکز مشتري: مشکل هفتم

یک نوآوري، ارزش افزوده اي را براي مشتري به همراه : چه تفاوتی میان یک ایده و نوآوري وجود دارد؟ پاسخ
  . دارد

نوآوري واقعی، . امروزه، نوآوري، بدون در نظر گرفتن مشتري نهایی غیرممکن است. این، یک نکته کلیدي است
باید دیر یا زود مورد قبول مشتري واقع شود؛ کسی که براي تعویض یک خدمات یا کاال به سمت کاال یا خدماتی 

فقط زمانی انجام می دهد که منافع روشن و  این تغییر وضعیت منجر به تالشی می شود که مشتري،. جدید می کوشد
  . برتري نصیبش شود

  منظور ما تحقیقات بازار سنتی نیست، بلکه . بسیاري از نوآوري هاي اخیر، حاصل مشاهده مشتري هستند
روش هاي مدرن و جدید است که بر مبناي تعامالت با مشتریان یا مشاهده رفتارها شرکت ها از ایده هایی الهام گرفته 

می نامیم و هدف  1آن را مطالعه قوم نگارياین، چیزي است که . اند که خود مشتریان، هرگز قادر به بیان آن نبوده اند
خود را از مشاهده کاربرانی  2، ایده کاغذهاي چسب دار3Mشرکت . آن، به دست آوردن پرسپکتیو یا بینش مشتري است
  . ایشان را براي ارسال تصاویر دیجیتال عوض می کردنده 3گرفت که لب تاپ ها، تلفن هاي همراه یا بلکبري

، به عنوان یک تکنیک براي تولید ایده، روشی براي کشف تکنیک هاي قوم نگاري به و ایده پراکنی فکري جرقه
نوآوري اي که با درك و شناخت رفتار . شمار می آید که بسیار الهام بخش تر و نزدیک تر به واقعیات بازار می باشد

   . فعلی مشتریان نهایی شروع می شود، احتمال بسیار بیشتري براي کسب موفقیت دارد
موضوع، عمیق . بازاریابی صحبت نمی کنیم "تامین نیازهاي مشتري"وجه داشته باشید که در مورد شعار و ذکر ت

موضوع، بهتر کردن اوضاع و احوال مشتریان، با مشاهده رفتارهاي فعلی آن ها و تصور روش هایی . تر از آن است
تولید ایده هاي جدید که همان خالقیت است،  ما، در بخش بعدي این کتاب، به. براي پربار کردن زندگی شان است

  . می پردازیم

                                                           
1. Ethnographic 
2. Post-it 
3. Blackberrys 


