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 دوست عزیز
ع مندان این موضوو تمامی عالقهراي استفاده شما بو » تگرهایچ مکتب تغییر«متعلق به  مقالهکلیه حقوق مادي و معنوي این  ©

توانید ما میشاست. بنابراین، موجب نشر دانش مدیریت و بالمانع بوده تهیه شده است. انتشار این مدرك به صورت آنالین و غیرآنالین 
 .به اشتراك بگذاریدیا کنید و منتشر و کپی، تکثیر، این مقاله را 
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نتشار اتهیه شده است. این موضوع  مندانو تمامی عالقهراي استفاده شما ب و» چیتگرهامکتب تغییر «متعلق به  مقالهاین کلیه حقوق مادي و معنوي  ©
کنید و نتشر مو کپی، تکثیر، توانید این مقاله را شما میاست. بنابراین، موجب نشر دانش مدیریت و بالمانع بوده این مدرك به صورت آنالین و غیرآنالین 

 ..یا به اشتراك بگذارید

سال  شرکتاپل به عنوان یکی از خالق 2000در اواخر  شد. خالقیت آنها کمی بعد از ترین  هاي جهان مطرح 
آنها را موفق کرد. چگونه این چنین شرکتی،  1990ي شان در دههسقوط آنها در اثر عدم سوددهی محصوالت

 اي را ایجاد کرد؟کنندهگرا و مبهوتنوآوري تحول

دالر  1300با  و ران وین ، اســتیو جابزي اســتیو وازنیاكبوســیله 1976آوریل ســال  اي اپل درشــرکت رایانه
کت در ي جابز بود. شرآغاز به کارکرد که متعلق به خانواده ي کالیفرنیاي اولیه در گاراژي در پائولو التوسرمایه

یعنی  گذاران به صف شدند، مایک مارکوالدریافت کرد. تا ماه آگوست سرمایه 1سفارش براي اپل 50ماه بعد 
شد،  گذار رؤیاییسرمایه شرکت اپل  سرمایه 92,000که بعداً دومین مدیرعامل  شرکت  گذاري کرد. دالر در 

اي بود که به آنها فروخته تعداد کارمندان ســریعاً افزایش یافت، تعداد زیادي رایانه فروخته شــد و این هزینه
شد. در  7800عرضه و تا  2اپل 1980سال  شد. در ماه میمی شرکت  12دالر فروخته  سال،  سامبر همان  د

سهام در یک روز تا رایانه شد و ارزش  ضه  صد باال رفت و  32اي اپل در بازار بورس عر ضر  40در کارمند حا
 .شرکت را میلیونر کرد

ـــال  ـــت یافت و پردرآمدترین کا 1982اپل به فروش یک میلیارد دالري در س هاي ي تولید رایانهرخانهدس
تبدیل شد،  شرکت برتر 500موفقیت اپل ادامه یافت و به یکی از اعضاي  1983شخصی شد. در ماه می سال 
شرکت اپل سامبر  ضه کرد که تا + 3و در ماه د سال  2995را عر شد. در  سال  1985دالر فروخته  یعنی در 

 .را فروخت رایانه مکینتاش 500000شرکت برکناري استیو جابز، 

سال  سافت، اي 1990در اوایل  صوالت اپل در رقابت جدي با میکرو ستبیمح شرکت نک یعنی  ام، موتورال و 
پول قرار گرفت و تا سال  اپل در سراشیبی از دست دادن 1993شرکت جدید استیو جابز روبرو شد. در سال 

 .به سوددهی نرسید 1998

میلیون دالر خرید و  340سالگی اپل، این شرکت نکست استیو جابز را با  20یعنی در سالگرد  1996در سال 
وارد بازار شد و در کمتر  8جابز به اپل برگشت. در اواخر همان سال، سیستم عامل مک 1997در اوایل سال 

ستم میلی 1/25از دو هفته  سی شد. این رخداد  افزار ترین نرمرا به پرفروش 8عامل مکون کپی از آن فروخته 
 .در آن زمان تبدیل کرد

ــال  ــود  1998در س ــل اول کار خود دوباره به س ــید. الگوهاي  47اپل بار دیگر تنها در فص میلیون دالري رس
ها در دنیا شناخته شدند. عالوه بر این، معرفی شدند و به عنوان نوآورترین ماشین مکو آي پاوربوك تري،جی

 وکاري متمرکز کردکنندگان شخصی و کسبگذاري بر روي مصرفوکار اپل را براي هدفي کسبجابز برنامه
 .میلیون دالر بود 101سودآوري  1998بودند. در فصل دوم سال  حمل یا رومیزيهاي قابلکه متقاضی رایانه

سال هم صوالتی مانند آي 1998چنان در  ضه کرد که کامالً به  و فاینال کات پرو مووياپل مح را تولید و عر
عد کردند. چند ماه بهاي دیجیتال خدمات عرضه میرایانه وابسته نبودند. این محصوالت به بازار ویرایش ویدیو

 .ه بازار عرضه شدندب باندوگاراج مجیکهاي ايافزارهاي تولید موسیقی به نامابزار نرم
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فروشی اپل در ویرجینیا آغاز به کار کرد و سال بعد وقتی ي فروشگاه خرده، وقتی اولین شعبه2001در سال 
سال  پاداپل، اي شرکت یک جهش واقعی کرد. در  شگاه آي2003را معرفی کرد،  شد که به ایج تیونز، فرو اد 

ـــنت براي هر آهنگ دانلود کنند. تا  99پاد خود فقط با ها را بر آيدهد تا آهنگکاربران این امکان را می س
 .میلیارد آهنگ را دانلود کردند 5 از بیش  ، مشتریان2008اواسط سال 

ــال  ــرکت اپل تغییر داد و آغاز به تولید آ2007در س  و تلویزیون اپل فوني، اپل نام خود را از اپل رایانه به ش
بازگشایی شدند، شرکت در یک روز یک میلیون دالر  2008هاي اپل در جوالي کرد. به محض اینکه فروشگاه

شت و چند ماه بعد به رتبه ضهفروش دا سوم بزرگترین عر شندهي  شیکننده و فرو یل ل تبدهاي موبایي گو
 .شد

شتند، اما دالیل  شت اپل دا سیار ماهر نقش مهمی در بازگ سان ب ستیو جابز و مهند ست که رهبري ا شکی نی
شایی چیزي بیش از برنامه ست. تمرکز ایجاد این چنین موفقیت تما سان باهوش و مدیرعامل خوب بوده ا نوی

فون، هایی را در تولید نوآوري (آيفرد شرکت بود که این چنین جهششرکت بر خالقیت و فرهنگ منحصربه
شویق میتلویزیون اپل و آي ي پیچ رقابت قرار داد و به تعبیري دیگر، اپل را جلوتر از کرد و اپل را در لبهپد) ت

 .زمان خود بده است

اســتفاده  «اينوآوري شــبکه«ي کلیدي در موفقیت اپل کمک کرده اســت. اپل از چیزي به نام چندین جنبه
صل کند. کرد. این فرایند قابلیت این را دارد که ایده هاي متفاوت را از بیرون اپل و در درون اپل به یکدیگر مت

سادگی فنآوريپاد نتیجهمثالً آي صول به  شاور بود. مح سته موجود را با ي رؤیاپردازي یک م هاي خارج از پو
هاي عالی در شــرکت ي ایدهرکیب کرد. با پذیرش این موضــوع که همهطراحی زیبا، عالی و منحصــر به فرد ت

ــندروم متولد نمی ــت که از س ــوند، اپل این توانایی را داش ــت«ش ــده اس اجتناب کند؛  «در اینجا اختراع نش
مام خالقیت ـــندرومی که در آن ت یدهس ـــمندهاي درونها و ا ـــازمانی ارزش یدهس هاي ها و خالقیتتر از ا

 .سازمانی هستندبرون

وکار باشد. مطابق با نظر کند که شامل استفاده از رویکرد طرح کسبنوآوري داخلی نیز راهبردي را ایجاب می
ضباط، فرایندها و رویه صوالت عالی به مواردي بیش از ان ستیو جابز، براي اختراع و تولید مح ما  ها نیاز داریم.ا

شناسند و در تاالر ورودي همدیگر را به فرهنگی افقی و  آرام نیاز داریم که در آن کارمندان همدیگر را خوب ب
ـــاعت  ـــاس راحتی کنند و در مورد ایده 10:30مالقات کنند و براي تماس با یکدیگر در س ـــب احس هاي ش

شان در مورد پروژه ضا کارمنجدید ست که در آن ف ضایی را ایجاد کرده ا شرکت ف دان ي مطرح بحث کنند. 
هاي اي را ترتیب دهند تا بازخوردهایی در مورد دستیابی به ایدهباشند باهم جلسهاي داشتهبدون اینکه واهمه

 .گیریم تا یکی از آنها به ثمر برسدي خوب را میجدید دریافت کنند. از نظر جابز هزار ایده

شرکتدرحالی سیاري از  شده بودند، اکه ب ضاي فنآوري متمرکز  ساس ها بر تقا ساختار درونی خود را بر ا پل 
ـــاخت پخش ـــیقی دیگري که نیاز به کنندهقابلیت فهم و تمرکز بر نیاز کاربران قرار داد. به جاي س ي موس
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ها و نیازهایی متمرکز شــد که مربوط به تخصــص مهندســی داشــت تا بتوان از آن اســتفاده کرد، اپل بر طرح
تر کردن محصــوالت تالش آوري یعنی رقباي اپل براي پیچیدههاي فنکه شــرکتکاربران معمولی بود. زمانی

ـــوالتش و با رو آوردن به انبوه مخاطبین از طریق يهاي نوآورانهکردند؛ اپل خود را با راهبردمی اش و محص
 .محصوالت ساده و آسان متمایز کرد

شت ناباورانه ضا، ي خود را با اهمیت ندادبرخالف اعتقادات بازار عمومی، اپل بازگ ضمین کرد. از ق ن به بازار ت
شتري محور«اپل خود را در  ساس بازخورد  «نوآوري م صول برا سازگاري طراحی مح درگیر کرده بود (یعنی 

ي پاد بســیار نوآورانه بود و توســعهپاد تولید شــود. آيمشــتري)، در غیر این صــورت ممکن نبود که هرگز آي
 .آمدکه به بازار عرضه شد به نظر مضحک می 2001که در سال طوريي داشت بهفردمنحصربه

سرمایه ست گذاري مخاطرههرچند که فرهنگ خالقیت براي  شک ست توانایی  آمیز بنگاه اهمیت دارد، ممکن ا
 هعاقالنه به نظر برسد. بیش از ترس از شکست، اپل فضایی را ایجاد کرد که شکست را تحمل کنند و آن را ب

 .ي بیشتر نگاه کنندي آموزش و کسب تجربهعنوان توسعه

 هیسریچ» کارآفرینی سازمانی«منبع: کتاب 
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