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عرفته لقد أخوان. دودجسون ومارك فإنني األلقاب، اختالف من الرغم «عىل
كتاب تأليف من تمكن كيف فكرة أدنى لدي وليس حياته، طوال عيوبه وعرفت

أيًضا. رائع كتاب وهو بالفعل، الكتاب هو ها لكن جان. ديفيد مع كهذا
متوقعة االبتكار عىل فالقدرة متزايدة. أهمية وذات شائقة قصة يروي إنه
يف أهميتها عن فنقرأ الكتاب، هذا يف أما والفنون. العلم عاملي يف تقدير وموضع
بسبب — التغري يف وتستمر — كثريًا تغريت حياتنا أن وكيف التجارة، مجال
إىل املتطلعة الرشكات لدى االبتكار واسرتاتيجيات األفراد، لدى االبتكار مواهب
عالم يف املهنيني إعجاب تثري لن كثرية أشياء عىل الكتاب هذا يشتمل املستقبل.

العالم.» يُدار كيف بمعرفة ذكيٍّا اهتماًما املهتمني كل بل فحسب، األعمال
بوملان فيليب





وآن يو إىل





متهيد

التليفزيون رشكات أو املعلومات تكنولوجيا تكن لم — بعيد غري وقت من — ُولدنا عندما
عالم يف ُولدوا فقد آباؤنا، أما الرفاهية. من ورضبًا نادًرا الجوي السفر وكان موجودة،
يوجد يكن ولم بعد، اخُرتع قد التليفزيون يكن فلم الحايل؛ عاملنا عن اختالًفا أكثر
أو داخيل احرتاق محركات توجد تكن لم أجدادنا، ُولد وعندما مجمدة. أطعمة أو بنسلني
مصابيح فيه توجد ال عالم يف أجدادنا آباء وعاش راديو، أجهزة أو سينما دور أو طائرات
حياتهم كانت وربما كاتبة، آالت أو ثالجات أو دراجات أو هواتف أو سيارات أو ضوئية
والخمسني املائة فرتة وخالل اليوم. حياتنا من قربها عن الروماني الفالح لحياة أقرب
بواسطة العمل أو املنزل يف سواءٌ تماًما حياتنا تحولت نسبيٍّا، والقصرية املاضية عاًما
بدرجة تفسريه يمكن كبريًا تغريًا العالم تغري يف والسبب الجديدة. والخدمات املنتجات

باالبتكار. كبرية
االبتكار قدرة سبب لنا ويوضح بنجاح، مطبقة أفكار بأنه االبتكار الكتاب هذا يُعرِّف
يحفزه، وَمن وماذا االبتكار، حدوث كيفية الكتاب ويرشح عميًقا. تأثريًا فينا يؤثر أن عىل
ال االبتكار أن عىل سيؤكد وكذلك والسلبية. اإليجابية نتائجه وما وتنظيمه، متابعته وكيفية
للتحدي مثري أمر ذلك مع وأنه واالقتصادي، االجتماعي التقدم تحقيق أجل من عنه غنى
االبتكار تحقيق يف الكثريون يسهم كيف أيًضا الكتاب ويرشح أحيانًا. بالفشل ومحفوف
لعملية تحليًال الكتاب ويقدم تعقيده. من يزيد مما مختلفة، أشكاًال االبتكار يأخذ وكيف
يمكن التي لالبتكار، النهائية والنتائج لتبتكر، ملواردها املؤسسات حشد ولكيفية االبتكار،

األشكال. من عدًدا تأخذ أن
قيامها كيفية يف لكن املؤسسات، بها تقوم التي األنشطة يف فقط االبتكارات توجد ال
استخدام فرص بعيد حد إىل يحفزها تغري، بفرتة حاليٍّا االبتكار عملية وتمر أيًضا. بها



االبتكار

العالم. أنحاء جميع من الواردة األفكار إىل للوصول الحديثة والتصور اإلنرتنت تقنيات
العلماء عدد يزيد املثال، سبيل فعىل كبرية؛ برسعة لالبتكار املحتملة املصادر وتنمو
إىل إضافة مجتمعة. املاضية التاريخية الفرتات عن الحايل الوقت يف األحياء واملهندسني
االقتصادات، عىل مسيطرة الخدمات قطاعات أصبحت حيث االبتكار، مكان يتغري ذلك،
واالبتكار املادية. باألصول مقارنة قيمة أكثر إليها، الوصول أو املعرفة ملكية وأصبحت
والهند الصني يف مهمة جديدة مصادر ظهور مع العاملية من مزيد إىل التحول يف شارٌع
واليابان. الشمالية وأمريكا أوروبا يف املتمثلة الصناعية القوى نطاق خارج أخرى وأماكن
الذي الفهم وهو لالبتكار، فهمنا نطبق أن يحتمل إليه الذي املدى هنا نستكشف وإننا
اللذين املتواصلني واالضطراب التحول مع للتعامل يزيد، أو املنقيض القرن عرب تطور

املستقبل. يف العاملي االقتصاد يف سنشهدهما
الالحقة الفصول أما ونتائجه. وأهميته االبتكار ماهية األوىل الثالثة الفصول ترشح

بمستقبله. وتتكهن تنظيمه، وكيفية االبتكار يف يساهم فيمن النظر فتمعن
العالم، حول لها حرص ال التي املبتكرة املؤسسات دراسة عىل لالبتكار فهمنا يرتكز
لالبتكار البحثي املجتمع يف الباحثني من حرصله ال لعدد املرتاكمة الجهود من تعلمنا وعىل
يجعلون الذين املبدعني والطلبة املبتكرين لكل الخالص بالشكر لنتقدم وإننا الدويل.
فالدافسكي-بريجر إرفينج بفضل الخصوص وجه عىل ونعرتف ومجزية. مثرية رحلتنا

تفكرينا. يف اآلثار عميق لهما كان عظيمان مبتكران وهما فريتالف، وجريارد
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األول الفصل

العامل يف مبتكر أعظم ِودجوود: جوسايا

أسس فقد املبتكر. أجندة عن بالكثري يخربنا شخص نموذجي؛ مبتكر بدراسة نبدأ
إنتاجها وطرق تصنعها التي املنتجات يف ضخمة ابتكارات تبدع وبارزة مستقرة رشكة
البنية تشييد يف مهمة إسهامات له كانت ولعمالئه. له قيمة به تصنع الذي واألسلوب
فتح يف الريادة له وكانت ديناميكية، إقليمية صناعة خلق يف وساعد القومية، التحتية
البارز العلمي إسهامه والقى الحكومة. سياسات يف إيجابيٍّا وأثر جديدة، تصدير أسواق
بني جًرسا وأقام التسويق، يف عبقريٍّا فكان امللكية»؛ للجمعية «زميًال بانتخابه التقدير
أهم وجاء الصناعي. للتصميم بالكامل جديد منهج باستخدام والفنية العلمية املجتمعات
صانع إنه فيه. عاش الذي املجتمع يف والعمل الحياة لجودة تحسينه أسلوب يف له إسهام

.(١٧٣٠–١٧٩٥) ِودجوود جوسايا الفخار
ستافوردشاير مقاطعة يف الفخار صناع من ألرسة متواضعة ظروف يف ِودجوود ُولد
ِودجوود بدأ صغريًا. يزال ال وهو والده وتُويف طفًال، ١٣ بني األصغر وكان بإنجلرتا،
من معاناة أيما طفل وهو وعانى عمره. من عرشة الحادية يف وهو فخار صانع العمل
أدى جالدستون، ويليام قول حد وعىل حياته. يف كبريًا تأثريًا هذا وأثر الجدري مرض
يلهم مصدًرا له وقدم … وأرسارها فنه قوانني يف للتأمل فدعاه عقله، «إلعمال مرضه
عدد يف املهنية حياته من األول الجزء يف عِمل والخصب.» واملتأمل والباحث املتسائل عقله
فيه بدأ الذي الوقت ويف وبيعه. الفخار صناعة فروع من فرع كل ودرس الرشاكات، من
صناعة جوانب من جانب كل أتقن قد كان — ٢٩ سن يف — الخاصة رشكته ِودجوود

الفخار.
إىل الجدري مرض عن نتج الذي العرج تحول عمره، من الثالثينات منتصف يف
طاقته عىل وكدليل بالطبع. مخدر أو مطهر دون ساقه برت لذا عليه، يضيِّق عظيم قيد



االبتكار

العالم.1 يف مبتكر أعظم :1-1 شكل

مأساة من قليلة أسابيع بعد وعانى أيام. بضعة غضون يف الخطابات يكتب كان وحافزه،
العملية. من شهر غضون يف للعمل عاد ولكنه أبنائه، أحد فقد

صناعة عىل تسيطر الصينية الواردات كانت عرش، الثامن القرن منتصف بحلول
قبل اخُرتع الذي — الصيني البورسلني فكان سنة. ٢٠٠ من يقرب ملا األوروبية الخزف
وكان والطالء. املستخدمة املادة يف مضاهاتها يمكن ال جودة يحقق — تقريبًا عام ألف
املتزايدة الطبقات عىل للغاية باهًظا كان ولكنه الخزف، من النوع هذا يقدرون األغنياء
الثورة من الفرتة هذه خالل تنمو وطموحاتها دخولها كانت التي بالصناعة املشتغلة
الواردات سعر من الصينيني املصنعني عىل املفروضة التجارية القيود وزادت الصناعية.
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العالم يف مبتكر أعظم ِودجوود: جوسايا

خزفية مصنوعات تقديم أجل من لالبتكار مالئًما الوضع فكان أكرب. زيادة بريطانيا إىل
النطاق. واسعة للسوق مناسبة وبأسعار جذابة

يستخدمها التي املواد يف االبتكار عن باستمرار يبحث منتجات مبتكر ِودجوود كان
والخطأ باملحاولة شاملة تجارب فأجرى لخزفه. التصميمات وأشكال واأللوان والطالءات
النتائج. توقع عىل أكرب قدرة وإتاحة الشوائب إزالة خالل من باستمرار الجودة لتحسني
تحسينات عن االبتكارات بعض ونتجت للتجربة»، يخضع يشء «كل املفضل شعاره وكان
اللون قشدية جديدة خزفية آنية ن فحسَّ بالفعل. موجودة منتجات عىل أجراها إضافية
االستخدامات ومتعدد الجودة عايل خزيف إناء إىل وحولها الوقت، ذلك يف الصناعة يف ظهرت
عشاء لطقم إنتاجه وبعد سبكه. أو مخرطة عىل أو عجلة عىل تشكيله إمكانية حيث من
«أواني اسم االبتكار هذا عىل أطلق استحسانها، ونيل الثالث، جورج زوجة شارلوت للملكة
من يقرب ما بعد ،١٧٧٥ عام ففي جوهرية. أكثر أخرى ابتكارات هناك وكانت امللكة».
جميلة خزفية آنية وهو اليشب، أنتج وباهظة، صعبة غالبًا وكانت مسجلة تجربة ٥٠٠٠
وظلت البورسلني. اخرتاع منذ االبتكارات أهم أحد هذا وكان أزرق. لونها يكون ما عادًة

تالية. عام ٢٠٠ من ألكثر ملنتجاته الرئيسية االبتكارات تنتج ِودجوود رشكة
منتجاته، تصميم يف املعماريني واملهندسني الفنانني من العديد مع ِودجوود تعاون
جورج والرسام آدم، روبرت املعماري واملهندس هيبلوايت، جورج األثاث صانع منهم
النحات فصنع اليومية. الحياة عىل التصميمات تطبيق إنجازاته أعظم أحد وكان ستابز.
وأكواب وأختام وشمعدانات محابر — املثال سبيل عىل — فالكسمان جون املشهور

قبل. من جذابة غري كانت أن بعد أنيقة، املنتجات فأصبحت شاي؛ وأباريق
ومنافسيه. وأصدقائه عمالئه من للتصميمات أفكار عن مكان كل يف ِودجوود بحث
املهمة املصادر من وكان التحف. متاجر يف وبحث الكربى، واملنازل املتاحف فزار
ليويلني فريى رفيعة. عائالت من لنساء املصاحبني الهواة الفنانني زمرة للتصميمات،
الناجح ِودجوود أسلوب من جزءًا أن عرش، التاسع القرن يف ِودجوود سرية كاتب ِجويت،
خالل من ومهارته الفنان خيال «شحذ إىل الرامي جهده يف يكمن الفنانني مع العمل يف

اآلخرين». بمواهب اصطدامه
— ِودجوود لوفاة الالحق الجيل إىل ينتمي وهو — جالدستون لويليام خطاب ويف

هذا: الفخار صانع عن يقول
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االبتكار

للقانون إدراكه واكتمال رسوخ يف … واملميزة الالفتة صفاته أهم تكمن
استخدام يف أخرى، بعبارٍة أو الصناعي، الفن مصطلح عليه نطلق ملا الحقيقي
إىل أوًال نهدف أن يعلمنا الذي القانون إنه الصناعة. يف املستوى رفيع الفن
للغرض واملالءمة الجدارة درجات من ممكنة درجة أقىص قطعة كل إعطاء
من ستتحقق التي الجمال، درجات أعىل إلظهار الوسيلة نجعلها ثم منها،
باألسايس، الثانوي الهدف تستبدل ال التي ومالءمتها، جدارتها بني التوافق

العمل. من كجزء االثنني بني التوافق دراسة تدرك ولكن

مصنعه، يف البخارية القوة استخدم أنه التصنيع عملية يف ِودجوود ابتكارات بني من
الجديدة. التكنولوجيا لهذه متبٍن أول ستافوردشاير يف الفخار صناعة كانت لذلك ونتيجًة
مصانع كانت السابق ففي اإلنتاج. عمليات يف التغريات من العديد البخارية القوة وأحدثت
وطحنها. الخام املواد خلط أجل من الطاقة توفر كانت التي الطواحني عن بعيدة الفخار
وخرط تشكيل عمليات وجعل النقل. تكاليف من العمل موقع يف الطاقة وجود فقلل
تدار التي أو اليدوية العجالت باستخدام قبل من تنفذ كانت أن بعد ميكانيكية، القدور
استخدام بفضل اإلنتاجية به تحسنت الذي النحو عىل الكفاءة التكنولوجيا فعززت بالقدم.

وتلوينها. وتجعيدها املنتجات لتشذيب املخارط
لتحسني بنائها وإعادة التنانري هدم عىل طائلة مبالغ وأنفق بالجودة ِودجوود انشغل
املصنع يجوب كان إنه األقاويل تقول للمنتج، السيئة للجودة تقبله بعدم والشتهاره أدائها.
عىل ِودجوود» جوسايا يالئم ال «هذا بالطباشري: ويكتب املستوى دون القدور ويحطم

املخالفة. العمل طاولة
الحرارة درجات قياس الخزف، صناعة تواجه التي املستمرة التحديات أحد وكان
أو — بريويرتًا ِودجوود فاخرتع اإلنتاج؛ عملية يف التحكم أجل من التنانري يف املرتفعة
الجمعية زميل انتُخب اإلنجاز هذا وبسبب هذه، الحرارة درجات يسجل — ترمومرتًا

.١٧٨٣ عام يف امللكية
يزخرفها عادية، أشكال يف كبرية بأعداد يُنتج ِودجوود منتجات أشهر من العديد كان
األكثر األخرى املنتجات بعض وكانت الحالية. التوجهات ليعكسوا املصممون ذلك بعد
وسعرها وتصميمها ونمطها لونها يتغري للغاية، ومتنوعة قليلة دفعات عىل تُنتج تخصًصا
املنتجات بعض تصنيع عىل الباطن من ِودجوود وتعاقد السوق. يقيض كما برسعة
كان اإلنتاجية، قدرته عن تزيد الطلبات كانت فعندما مخزونه. تقليل أجل من وقولبتها
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تقليل إىل يهدف املبتكر ِودجوود إنتاج نظام وكان آخرين. فخار صناع من منتجات يأخذ
وقت يف واشتكى للتكاليف، بشدة يتنبه فكان الثابتة. التكاليف وتقليل امللكية مخاطر
أدنى يف أرباحه كانت حني يف مسبوق، غري نحو عىل مرتفعة مبيعاته أن من األوقات من
إنتاج تجنب محاوًال الحجم، اقتصاديات لتقدير وتوصل التكلفة هياكل فدرس معدالتها.
صناعة يف منهجية أكثر أسلوبًا نتقن حتى األقل «عىل بواحدة واحدة تُصنع التي املزهريات

أخرى». مرة نفسها األنواع
إىلصناعة التنظيمية ابتكاراته فأُدخلت العمل. تنظيم طريقة يف مبتكًرا ِودجوود كان
يف األسايس مصنعه ِودجوود أسس وعندما بدائية. عمل ممارسات تطبق باألساس ريفية
سميث آدم تبناها التي العمل تقسيم مبادئ طبق — إتروريا مصنع — ستافوردشاير
واحد عامل كان حيث السابقة، الِحريف اإلنتاج أساليب من وبدًال عرصه. يف عاش الذي
أجل من اإلنتاج عملية من معني عنرصواحد عىل املتخصصون ركز كاملة، منتجات ينتج
بتحسني — املثال سبيل عىل — للفنانني سمح مما الحرفية، فتحسنت الكفاءة. تعزيز
رجال من فنانني «صنع أنه فخره أسباب أعظم وأحد االبتكار. وازدهر التصميمات جودة

عاديني».
نطاق عىل يستثمر وكان املحيل، املتوسط من بقليل أعىل أجوًرا يدفع ِودجوود كان
الجرس استخدام وأدخل بالدقة، املقابل يف طالب ولذا املهارات. وتنمية التدريب يف واسع
عمل ساعات وحدد للعمل، الحضور وقت لتسجيل بدائيٍّا نظاًما وطبق العمال، الستدعاء
والنظافة الرعاية من عالية بمستويات التزم ذلك، إىل إضافًة املستمر. الحضور مع ثابتة
خاصًة والسالمة، بالصحة ا مهتمٍّ ِودجوود وكان الكحول. رشب ومنع الفضالت، وتجنب
بأساليب االلتزام فأرصعىل الوقت. طوال بالرصاصاملوجودة التسمم بأخطار يتعلق فيما

لالغتسال. مخصصة أماكن وجود عىل وحرص العمل، وبزي الجيدة، التنظيف
أطراف مع االشرتاك خالل من قيمة خلق عىل تجاري كمبتكر ِودجوود عمل
الرشاكات بذكاء واستخدم والتوزيع، التوريد مصادر يف فابتكر الطرق. من بعدد خارجية
والبيع التسويق يف االبتكارات من ملحوًظا عدًدا وقدم ملصلحته، والتجارية الشخصية

بالتجزئة.
فيه. يجدها أن يمكن مكان أي يف الخام املواد أنواع أجود عن أيًضا ِودجوود بحث
صفقة يف أمريكا من الطمي ِودجوود اشرتى العاملي»، «التوريد باسم حاليٍّا يُعرف وفيما

أسرتاليا. يف الجديدة املستعمرة ومن الصني، ومن الشريوكي، قبيلة مع أجراها
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اعتمد للغاية مختلفة اهتمامات لهم األصدقاء من واسع نطاق ِودجوود لدى كان
التفكري ذوي املثقفني من جماعة إىل ينتمي وكان التجارية. صفقاته إبرام يف عليهم
وبجانب القمر. اكتمال أثناء يف التقائهم بسبب القمريون» «الرجال باسم ُعرفوا املتماثل
واط وجيمس بولتون وماثيو داروين إرازموس عىل الجماعة هذه اشتملت ِودجوود،
تأثري لها بولتون وبني بينه تجمع التي العمل ورشاكة الصداقة وكانت بريستيل. وجوزيف
واط آند بولتون مصنع كفاءة الحظ حيث العمل، تنظيم يف ِودجوود تفكري عىل خاص
القمريني الرجال عن أوجلو جيني كتاب ويشري برمنجهام. يف البخارية املحركات لصناعة
تقول والفنون. والصناعة العلم يف عرصهم، يف تقريبًا حركة كل طليعة يف كانوا أنهم إىل
يمكن فكان منفصلني، والفن العلم يكن لم القمريني، الرجال زمن «يف الكتاب: يف جيني
وقت يف تجاري مرشوع وصاحب وحامًلا وشاعًرا، ومختِربًا ومصمًما، مخرتًعا تكون أن

واحد.»
الفكرية، امللكية بشأن ِودجوود لدى بعضاليشء متناقضة آراء وجود من الرغم وعىل
«االبتكار اسم حاليٍّا عليه يطلق قد ما أنصار من وكان التعاونية األبحاث شجع فإنه
يف الفخار صناع من زمالئه مع تعاونيٍّا برنامًجا اقرتح ،١٧٧٥ عام ويف املفتوح».
صناعية أبحاث مرشوع ألول خطة فكانت مشرتكة. تقنية مشكلة لحل ستافوردشاير
يف رغبة أظهر لكنه ناجحة، بداية أي تحقيق يف املخطط فشل ولكن العالم. يف تعاونية

قرن. من ألكثر أخرى مرة فيه يُنظر لم التنظيم أشكال من شكل استخدام
مشريًا الخزفية، مصنوعاته عىل اسمه يضع صناعته يف شخص أول ِودجوود كان
نفسه عن يتحدث واحدة. إال يملك ولم االخرتاع، براءات كره ولكنه التصميم، ملكية إىل

فيقول: منهجه شارًحا

برباءة يطالب لم … امللكة أواني صناعة فن ِودجوود السيد اكتشف عندما
منفعتها من كثريًا ستحد كانت االخرتاع فرباءة املهم. االكتشاف لهذا اخرتاع
مجموعة ستوجد كانت امللكة، أواني من قطعة مائة تصنيع من فبدًال العامة.
مجموعة ستُصنع كانت العالم، أقطار لكل التصدير من وبدًال فقط، واحدة
إنجلرتا. يف الرفيع الذوق أصحاب إسعاد أجل من الجميلة األشياء من قليلة

االجتماعي. واالضطراب التفاؤل من عظيم بقدر الصناعية الثورة فرتة امتازت
املشاريع وخلق الصناعية األجور دفع مع الحياة، وأساليب االستهالك أنماط فتغريت
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٥ من يقرب مما إنجلرتا سكان عدد وتضاعف جديدة. ثراء ملصادر الجديدة التجارية
اإلنجليزية الفخار صناعة وكانت .١٨٠٠ عام يف ماليني ١٠ إىل ١٧٠٠ عام يف نسمة ماليني
فكانت والنقل. للتخزين بسيطة أوعية غالبًا فكانت وظيفية؛ عرش الثامن القرن حتى
حجم وتطور متقن. غري نحو عىل وتُصقل بدائي، بأسلوب وتُزين ببساطة، تصنع القدور
اإلكسسوارات عىل ضخم طلب يوجد فأصبح عرش. الثامن القرن خالل وتعقد السوق
وأصبح الثراء. متزايدة واملستعمرات االزدهار رسيعة الصناعية املدن يف للطاوالت األنيقة
الرتفيه أساليب من الساخنة، والشوكوالتة القهوة ذلك، من عرصية واألكثر الشاي، احتساء

الجعة. شأن املرشوبات هذه شأن وطنية، كسمة التقليدية الربيطانية
ففي السبل. من بالعديد معامله وتحديد املتزايد الطلب هذا لتلبية ِودجوود سعى
مستودًعا فتح ولكنه بيعها، إعادة أجل من لتجار املكتملة الخزفية أوانيه باع البداية
املتفقدون املستهلكون وعلَّق املبارشة. الطلبات تتلقى كانت عرض صالة تاله لندن يف
تفاوت عىل االنتقادات الخصوص وجه عىل يالحظ ِودجوود وكان املعروضة، األواني عىل
العرض، فأصبحتصالة أفضل. اتساق تحقيق كيفية يف البحث يف تفانيه موضًحا الجودة،
وكانت األناقة، أهل فيه يُرى مكانًا بنتيل، توماس املقرب ِودجوود صديق يديرها كان التي
بخربته بنتيل ففرسَّ الكربى. الجديدة املجموعات تتفقد واألرستقراطية امَللكية الطبقة

ستافوردشاير. إىل واإلنتاج التصميم خطط ناقًال الجديدة، واألذواق االتجاهات
فيما واألرستقراطيني، السياسيني من رعاية عىل للحصول جاهًدا ِودجوود سعى
لكاثرين قطعة ٩٥٢ من مكونًا عشاء طقم فأنتج وعالقاته». وقنواته «شبكته سماه
وجهة وكانت دعايته. يف رعايتها استحياء دون مستخدًما روسيا، إمرباطورة العظيمة
من — الجديدة املتوسطة الطبقات فإن منتجاته، واألخيار العظماء اشرتى إذا أنه نظره
— وبائعني حرفيني من — ثراءً األكثر الدنيا الطبقات بعض وحتى — ومهنيني تجار

لتقليدهم. سيطمحون
عرضاألواني بدء منها بالتجزئة، البيع ابتكارات من هائًال عدًدا وبنتيل ِودجوود قدَّم
والنقل املصورة، والكتب والكتالوجات، الذاتية، والخدمة كامل، عشاء طقم يف الخزفية
واملبيعات املتنقلني، والبائعني املدفوعة، األموال استعادة وضمانات للبضائع، املجاني
بل وإبهارهن، وإسعادهن عنهن والترسية السيدات «لتسلية كلها تهدف التي املنتظمة،

ِودجوود. من اآلمن التوصيل متعة عن أوستن جني وكتبت لبهن». خلب حتى
النادر من كان رشكته، بدأ فعندما رائدة. الدويل للتسويق ِودجوود مجهودات كانت
البيع من يتمكن وحتى للخارج. وصوله عن ناهيك للندن، ستافوردشاير فخار وصول
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خالل من امللكية الطبقة من التقرب اسرتاتيجية أخرى مرة استخدم العاملية، األسواق يف
من الثمانينيات منتصف وبحلول كسفراء. اإلنجليزية األرستقراطية عالقاته استخدام

إنتاجه. إجمايل من باملائة ٨٠ يُصدر كان عرش، الثامن القرن
ِودجوود منتجات كانت فربما املنخفضة. األسعار أساس عىل تُباع املنتجات تكن لم
دائًما هديف «كان قوله: حد وعىل أضعاف. ثالثة أو بضعفني منافسيه منتجات من أغىل
صناعة يف األسعار تقليل يحتقر فكان األسعار.» تقليل من بدًال أصنعه، ما جودة تحسني

يقول: ١٧٧١ عام يف لبنتيل وكتب الفخار،

األسعار ستتسبب فحتًما … كبرية برسعة ستنهار العامة التجارة أن يل يبدو
بدوره يتسبب الذي االحتقار، يسبب مما الصناعة، انخفاضجودة يف املخفضة

التجارة. نهاية تكون وهكذا االستخدام، وعدم اإلهمال يف

يف كبريًا مجهوًدا فبذل األخرى. املجاالت من العديد إىل ِودجوود ابتكارات امتدت
فخصص والعاملنييفصناعته. وتوزيعها منتجاته تصنيع تدعم التي التحتية البنية تشييد
املواد تورد التي املوانئ مع خاصًة والنقل، االتصاالت لتحسني واملال الوقت من كبريًا قدًرا
نحو عىل مشرتًكا وأصبح رسوم بوابات إنشاء فشجع للسوق. طرًقا له وتوفر الخام
التجارة سياسة بشأن الحكومة عىل للتأثري بجد وسعى كربى. قنوات بناء يف مركزي

للمصنعني. األوىل الربيطانية الغرفة تشكيل يف وساعد والصناعة،
تمركز منطقة عىل هائل تأثري له فكان كثريًا؛ رشكته من ألبعد ِودجوود مرياث امتد
اليوم عليه يُطلق فيما بوترييز، منطقة عام؛ بوجه ستافوردشاير يف الفخار صناعات
بسبب رسيًعا ستافوردشاير يف الفخار إنتاج فتطور املبتكرة. الصناعية» «املجموعة اسم
به املعرتف الرائد كان ِودجوود لكن وترينر، سبود، مثل الرشكات، من عدد مجهودات

للصناعة.
عن عرش، التاسع القرن يف لِودجوود الذاتية السرية كاتب سمايلز، صامويل كتب

فقال: والوضيعة»، الفقرية «القرى من ِودجوود ابتكارات أحدثته الذي التغري

،١٧٦٠ عام شخصيف ٧٠٠٠ نحو بها السكان، قليلة بدائية نصف منطقة من
خمس غضون يف التعداد هذا زاد ضئيلة، أجوًرا ويتقاضون جزئيٍّا يعملون
بفرص ينعمون وأصبحوا السكان، عدد أضعاف ثالثة قرابة إىل عاًما وعرشين

وراحة. وازدهار وفرية عمل

20



العالم يف مبتكر أعظم ِودجوود: جوسايا

وصحتهم موظفيه تعليم تحسني عىل العامة الحياة يف ِودجوود إسهامات اشتملت
— الوقت هذا يف — تعترب وسبعني الستة إتروريا منازل فكانت وإسكانهم. وغذائهم

مثالية. مدينة
٢٠ ورث فقد طويل. لوقت نفسه املجال عىل سيطرتها دامت أرسة لِودجوود كان
يف الصناعية الرشكات أفضل من واحدة ترك تُويف وعندما والده، من إسرتلينيٍّا جنيًها
إسرتليني جنيه مليون ٥٠ (نحو إسرتليني جنيه ٥٠٠٠٠٠ إىل تصل ذاتية بقيمة إنجلرتا
أبنائه أحد فأنشأ جيًدا؛ استخداًما الكبري إرثهم ِودجوود أبناء واستخدم اليوم). بأسعار
الفوتوغرايف. التصوير تطوير يف كبريًا إسهاًما آخر وساهم البستانية امللكية الجمعية

داروين. تشارلز حفيده، دراسات تمويل يف بعيد حد إىل ِودجوود ثروة واستخدمت
وتزيح الكتاب، هذا يف سنبحثها التي الرئيسة القضايا من عدًدا ِودجوود حالة تطرح
االبتكار إبداع آلية وهو التنظيم، عىل نركز فنحن نتبناه. سوف لالبتكار منهج عن الستار
أهميتها ظهرت التي الشخصية، وعالقاتهم األفراد الكتاب هذا يف وسنناقش وتحقيقه.
ال فنحن التنظيمية. النتائج يف إسهاماتهم مدى حيث من فقط ِودجوود؛ حالة يف بوضوح
بالرغم االبتكار، مستخدم منظور أيًضا نتبنى وال حدة، عىل منا لكل االبتكار نناقشمعاني
االبتكاراتوألي تُستخدم كيف فهم ملحاولة املبتِكرة املؤسسات حاجة سنتحدثعن أننا من
بالعديد يحدث االبتكار أن لنا يوضح اعتباره، يف املالحظة هذه ِودجوود وضع ومع غرض.
وكذا وخدماتها، منتجاتها يف املؤسسات؛ تنتجه فيما يوجد فهو واألساليب. األشكال من
وممارساته، العمل وهياكل إنتاجها، ونظم عمليات يف املؤسسات؛ إنتاج أساليب يف يوجد
املستهلكني مع تعاملها كيفية ذلك من واألهم الرشكاء، مع والتعاون اإلمدادات، وترتيبات
عىل املؤسسات؛ فيه تعمل الذي السياق داخل أيًضا االبتكار ويحدث إليهم. والوصول

الحكومة. وسياسات الداعمة، التحتية والبنية اإلقليمية، الشبكات يف املثال، سبيل
من جديدة توليفات عىل ينطوي أنه االبتكار؛ عن ثابتة حقيقة ِودجوود يوضح
العملية التطورات خلط يف أستاذًا نفسه هو فكان واملوارد. واملهارات واملعرفة األفكار
جالدستون: قال للمستهلك. التغري الطلبرسيع مع الكربىيفعرصه والفنية والتكنولوجية
املهم للعمل دولة، أي أو عرص أي يف أنفسهم، كرسوا الذين الرجال أعظم من «كان
التكنولوجية للفرص ِودجوود مزج أسلوب يكون فربما بالصناعة.» الفن خلط يف املتمثل

لنا. دروسه أعمق والتجارة، واإلبداع والتصنيع، والفن والسوقية،
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هوامش

(1) © Hulton Archive/Getty Images.
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الثاني الفصل

عواصفالتدمرياخلالقجلوزيف
شومبيرت

االستبطان تعارض جديدة أفكار عىل األساس يف واجتماعي اقتصادي تقدم كل يعتمد
تفكري طرح عند االبتكار ويحدث والتحسني. التغيري بإمكانيات الراهن، الوضع وسكون
إبداع رسميٍّا ويُدار فيه ينظم الذي املجال فهو له. املؤسسات وتقدير بنجاح جديد
مدروسة وفوائد وأهداف متأنية ترتيبات االبتكار ويتطلب وتطبيقها. الجديدة األفكار
فيه تلتقي الذي املرسح فهو عمليٍّا. وتنفيذها تحقيقها يجب التي الجديدة لألفكار
الروتينية واإلجراءات املحدودة، للميزانيات التنظيمية بالحقائق والتعلُّم التجريب متعة

املقيد. والخيال عليها، املتنازع واألولويات الراسخة،
الرؤى من واسًعا نطاًقا لنا تقدم وهي االبتكار، لفهم الطرق من العديد توجد
قضايا عىل يعتمد املستخدمة املختلفة التحليلية العدسات فتنوع الثرية. النظر ووجهات
كان وإن وطبيعته، االبتكار مدى البعض فيحلل دراستها. يجري التي املعينة االبتكار
للقيام املوجودة األساليب استمرارية عىل يحافظ وكيف جذريٍّا، أم إضافيٍّا تغيري أي
تحليالت وتهتم مكوناتها. يف أم الكاملة األنظمة يف يحدث كان وإذا يعوقها، أم باألشياء
جديدة منتجات تطوير من تغريه بمعنى الزمن، عرب االبتكار اهتمام تغري بكيفية أخرى
تسجيل أجهزة مثل معني، تصميم أشكال تسيطر وكيف نرشها، وأنماط تصنيعها، إىل
االبتكار. من قيمة عىل املؤسسات تحصل وكيف السوق، عىل املوسيقى، وتشغيل الفيديو



االبتكار

االبتكار تعريف (1)

الوقت يف ومربكة مفيدة تكون ربما لالبتكار، واسعة تعريفات اإلنجليزية اللغة تقدم
وتكون األنشطة، من واسع لنطاق تغطيتها إمكانية حيث من مفيدة فتكون نفسه.
البسيط التعريف فحتى عشوائيٍّا. الكلمة استخدام فيمكن نفسه، للسبب أيًضا مربكة
فما تساؤالت؛ يثري — بنجاح املطبقة األفكار وهو — نستخدمه الذي لالبتكار نسبيٍّا
يف تفشل ثم البداية يف ناجحة االبتكارات تكون وربما مؤثر، عامل الوقت إن «النجاح»؟
داخل التطبيق تعني فهل «مطبقة»؟ كلمة إليه تشري الذي وما العكس. أو األمر، آخر
وما املستخدمني؟ من ضخمة مجموعة بني دوليٍّا االنتشار أم املؤسسة، يف واحد جزء
لها، ملكيته ادعاء شخص أي يستطيع فهل أشخاص؟ أم كيانات «األفكار»؛ مصادر

والحايل؟ الجديد التفكري بني حتميٍّا تجمع وأنها خاصًة
والتداخالت الواضحة غري الحدود بسبب صعوبات أيًضا االبتكار تصنيفات تواجه
أو الجديدة السيارات يف املثال سبيل عىل املنتجات، يف يحدث فاالبتكار الفئات. بني
املراقبة أو الجديدة التأمني وثائق يف مثًال الخدمات، ويف الصيدالنية، املستحرضات
مثل منتجات، أنه عىل تقدمه ما تصف الخدمات رشكات من الكثري أن إال الصحية.
توصيل طريقة يف التشغيلية؛ العمليات يف أيًضا ابتكار ويحدث الجديدة. املالية املنتجات
واملاكينات، املعدات شكل العمليات هذه تأخذ وربما الجديدة. والخدمات املنتجات
خدمات وهي مواصالت، وسائل شكل يف اللوجستية والخدمات مقدميها، منتجات وهي

مقدميها.
فربما االبتكار. مستويات يف التفكري عند التعريف يف املشابهة املشكالت بعض توجد
وضع عمليٍّا ويصعب أخرى. يف أساسيٍّا ابتكاًرا املؤسسات إحدى يف ثانوي ابتكار يكون
التصنيف اعتبار ويُفضل االبتكار، مستويات بني لالختالفات اسمي مقياس عدا يشء أي
إضافية؛ تحسينات االبتكارات معظم وتكون متصلة. سلسلة طول عىل مثالية كنماذج
تعديالت أو بالفعل، موجودة وخدمات منتجات من جديدة نماذج يف تُستخدم أفكار أي
قرارات أو معينة، برمجية حزم من نسخ أحدث عىل تشتمل وربما تنظيمية. عمليات عىل
الجذرية االبتكارات وتغري التطوير. لفرق التسويق قسم من املمثلني من املزيد النضمام
— االصطناعية املواد تطوير ذلك عىل األمثلة ومن والعمليات، والخدمات املنتجات طبيعة
املجتمع تطوير لتشجيع املصدر مفتوحة برمجيات استخدام وقرارات — النيلون مثل
ابتكارات توجد مستوى، أعىل وعىل مسجلة. بملكية بذلك القيام من بدًال جديدة لخدمات
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تطوير ولعل بأكمله. االقتصاد يف وتؤثر تأثريها يف ثورية تكون نادرة، دورية تحويلية
ذلك. عىل األمثلة من اإلنرتنت، أو الكمبيوتر ظهور أو للطاقة، كمصدر البرتول استخدام
التنظيمية. والعمليات النتائج يف بنجاح ُطبقت أفكار أنه عىل االبتكار يف نفكر إننا
وخدمات منتجات تكون االبتكار فنتائج ونفعي؛ عميل أنه عىل االبتكار يف التفكري ويمكن
البحث مثل أقسام تشهده الذي االبتكار تدعم التي التنظيمية العمليات تمثل أو جديدة،
مفهومه منظور من االبتكار يف التفكري ويمكن والتسويق. والتصميم والهندسة والتطوير
العمليات تكون أو معدلة، وقرارات معززة معرفة االبتكار نتائج فتكون أكرب؛ بصورة

التعلم. عىل املؤسسات قدرة تدعم التي
مستمرة» «تحسينات بأنها توصف التي بخالف االبتكارات عىل الرتكيز اخرتنا ولقد
التحسينات هذه أن ومع طبيعتها. يف للغاية وإضافية روتينية كونها إىل تميل والتي
نطاق توسع التي األفكار عىل باألحرى ينصب اهتمامنا فإن تراكميٍّا، مهمة تُعد الصغرية
تفوق التي االبتكارات عىل فبالرتكيز واالزدهار. البقاء تحاول وهي وتتحداها املؤسسات
نرصد تنتجها، التي والعمليات التنظيمية املجهودات نتائج من كل يف توجد والتي املعتاد

ابتكار. أنه عىل عام بوجه يُدرك مما كبرية درجة

االبتكار أهمية (2)

عىل املستمرة الطلبات سياق يف لالبتكار الفائقة األهمية وراء السبب إىل النظر يجب
رضوريٍّا االبتكار فيكون ومضطرب. معقد عالم تحديات تواجه وهي املعارصة املؤسسات
األسواق مع للتعامل والتطور التكيف أجل من تناضل وهي بقائها استمرار أجل من

التغري. دائمة والتقنيات
يف أما العاملية. األسواق يف جدد منافسني ظهور خطر دائًما يوجد الخاص، القطاع يف
إدارة الحكومات تحاول حيث املعزز، واألداء الكفاءات عىل الطلب فيستمر العام، القطاع
لالبتكار الحافز ويُثار الحياة. جودة لتحسني النفقات عىل دخولها، تفوق التي الطلبات،
قادرون، اآلخرين فإن االبتكار، عىل قادرة تكن لم إن أنها بمعرفة املؤسسات كل داخل
أن املؤسسات أرادت إن وببساطة، وجودها. يهددوا ربما الذين الجدد الالعبون وهم
لتنفيذ بحاجة فإنها — واستدامة وكفاءة ربحية أكثر وتصبح وتتطور تنمو — تتقدم
االقتصاد عالم قول حد وعىل االبتكار. دائمة تكون أن عليها فيجب بنجاح. جديدة أفكار
أو الرائعة املكافأة جزرة «يقدم االبتكار فإن برصاحة، عنه عرب الذي شومبيرت جوزيف

املدقع». الفقر عصا
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االبتكار

االبتكار تكلفة أن ومع مؤسسة. كل داخل يوجد أن يمكن أنه االبتكار سمات ومن
دوالر مليون ٨٠٠ حتى املثال، سبيل عىل التكلفة، تصل فربما — للغاية عالية تكون ربما
بنجاح تطبيقها يمكن الجديدة األفكار فإن — جديد مستحرضصيدالني لطرح أمريكي
تعمل أو املوصالت أشباه تُصنِّع التي التقنية عالية الرشكات تعتمد فال زهيد. بثمن
أجزاء كل بل التجارية، مشاريعها يف االبتكار عىل وحدها الحيوية التكنولوجيا باستخدام
املقدمة للخدمات جديدة أفكار عن باستمرار والبنوك التأمني رشكات فتبحث االقتصاد.
املزارع وتستخدم واملخزون، الطلبات إلدارة حاسوبيٍّا أسلوبًا املتاجر وتستخدم للعمالء،
تحسني يف الصناعية األقمار تساعد أن ويمكن جديدة، ري وتقنيات وأسمدة بذوًرا
واألطعمة الحيوي الوقود مثل ملنتجاتها، جديدة استخدامات وتوجد والحصاد، الزراعة
البناء وأساليب مواد يف — البناء مجال يف أيًضا االبتكار ويوجد للصحة. املعززة املفيدة
التي املالبس رشكات ويف أكثر، طازجة األطعمة يحفظ الذي التغليف ويف — الجديدة
يف لالبتكار العامة الخدمات وتسعى أقل. وأسعار أكرب برسعة جديدة تصميمات تقدم
املجاالت، بعض يف االبتكار من الكثري يف املرء يرغب ال قد وبينما والتعليم. والنقل الصحة
الطائرات تصمم أو معاشاتنا صناديق أموال تستثمر التي الرشكات مع يحدث مثلما
نادرة جديدة أفكار استخدام من تستفيد ال التي املؤسسة أو الرشكة فإن تنقلنا، التي

عام. بوجه

التحديات (3)

الذي التغيري من الراحة بعدم األشخاص من العديد يشعر إذ هائلة؛ االبتكار تحديات إن
آثار له تكون أن يمكن النطاق، واسع االبتكار يكون عندما وخاصًة، االبتكار. يحدثه
املؤسسات لدى وتوجد واإلحباط. والخوف الشك يف يتسبب بحيث املوظفني، عىل سلبية
أن لالبتكار ويمكن والثقة. وااللتزام الوالء بموجبها أعضاؤها ينمي اجتماعية عقود
وتأكيد املجموعات، بني العالقات وتغيري املوارد، توزيع إعادة خالل من العقد هذا يعطل
واملهنية التقنية املهارات إرباك فيمكنه األخرى. األجزاء يرض بما املؤسسة من جزء هيمنة
ويعني بشدة. بها يرتبطون والتي السنوات، من العديد مدار عىل األفراد يكتسبها التي

ومقاومتها. السلطة ممارسة عن ينفصل ال أنه التنظيمي سياقه
لتطبيق ناجحة غري بمحاوالت التاريخ ويزخر تفشل، االبتكار محاوالت معظم إن
ومؤسسات. أفراد إليها وتوصل — للغاية جيدة تكون ما عادًة التي — الجديدة األفكار
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الفوائد ذات املوفرة بالبطارية تعمل التي الكهربائية للسيارة املشئوم التطوير فيوضح
يمثل كيف املايض، القرن من التسعينيات يف األمريكية املتحدة الواليات يف الكربى البيئية
والتجارية السياسية املصالح من ائتالف اجتمع القائمة. للمصالح خطريًا تهديًدا االبتكار
لدى املنتج شعبية من الرغم وعىل السوق. إىل الوصول من الجديدة الفكرة هذه ملنع
للطاقة، القائمة التحتية البنية مصالح ينافس أن عليه لزاًما كان فإنه املستهلكني،
لصناعة بالفعل قائمة هائلة واستثمارات البرتول، توزيع وشبكات النفط، ورشكات

وصيانتها. بالبنزين تدار التي املحركات ذات السيارات تصنيع يف السيارات
حيث من القصري، املدى عىل بالعمل لها تسمح بأشياء للقيام املؤسسات تحتاج
من القدرات ستنمي جديدة أشياء واستكشاف الحالية، ومهاراتها معرفتها استغالل
كل وتتطلب واحد. وقٍت يف وذلك متغري، عالم يف األمد طويل املستمر وجودها دعم أجل
تواجه وبالفعل األحيان. بعض يف ومتعارضة مختلفة وممارسات سلوكيات األمور هذه
التي املمارسات تهدد جديدة أفكار لتطبيق الحاجة يف املتمثلة املفارقة أحيانًا املؤسسات
الحرب من بدًال األخرية الحرب خوض بالجنراالت يفرتض كان فإذا الحايل. لنجاحها أدت
تقدمهم يف ساهمت التي باألشياء القيام أساليب عىل يعتمدون املديرين فإن الحالية،
املستقبل. مع أكرب بفعالية ستتعامل التي األساليب من بدًال املايض، يف مؤسساتهم وتقدم
التاسع القرن مطلع يف االبتكارات إلنتاج مخصصة مؤسسة ألول إديسون تأسيس ومنذ
واستخدامها الجديدة األفكار ابتكار لتنظيم املختلفة الطرق من العديد أصبحت عرش،
الكبري املخترب يستخدم يعد لم العمل، بيئة تغري ومع منتظمة. فرتات عىل مفضلًة
املخترب لهذا يمت ال الذي االبتكار وفريق والتطوير، بالبحث الخاص املشرتك واملركزي
عليه كان ما بقدر والتطوير») البحث «قسم اسم أحيانًا عليه يُطلق (والذي صلة بأي
واالبتكار الروتينية اإلجراءات بني التوازن لتحقيق طرق عن فالبحث املايض. يف الحال

متواصٌل.
موردوها منهم آخرين، مع باالشرتاك بذلك فتقوم وحدها؛ املؤسسات تبتكر ما نادًرا
بُعد يوجد املثال سبيل فعىل معينة. وقومية إقليمية سياقات يف تبتكر فهي واملستهلكون.
حالة يف يُرى كما لالبتكار، املؤيدة الجامعية واألبحاث للمهارات للوصول دائًما محيل
سياسات وتؤثر الدولية. االبتكار مراكز من وغريها كاليفورنيا يف فايل سيليكون منطقة
تؤثر التي والقانونية املالية القومية النظم كتأثري تماًما االبتكار، يف الحكومة وقوانني
التقنية، املعايري وخلق للمخاطرة، القابل االستثماري املال رأس إتاحة مثل قضايا يف
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لوسائل التحتية البنية إلتاحة كبرية أهمية أيًضا توجد الفكرية. امللكية حقوق وحماية
تجعل ثم ومن االبتكار، تعقيد من العوامل هذه فتزيد وتكلفتها. واملواصالت االتصال
يف وبالكامل أبًدا متحكمات أو متحكمني املبتكرون يكون ال حيث أكرب، توقعه عدم
فكل جوهريٍّا؛ االبتكار بها يتفرد التي الطبيعة إىل أيًضا العوامل هذه وتشري مصريهم.

به. خاصة ظروف مجموعة يف يظهر ابتكار
الخدمات صناعات يف — املعارصة االقتصادية للنظم الرئيسة العنارص كل يف
املعرفة امتالك عىل التنظيمي التقدم يعتمد — العام القطاع ويف واملوارد والتصنيع
بالكفاءة وتمتعك املنافسة عىل قدرتك فتعتمد واستخدامها. إليها الوصول أو واملعلومات
مال ورأس أشخاص من املؤسسات؛ تمتلكها التي املوارد كل مع مبتكًرا كونك عىل

ويستخدمونه. به تقوم فيما يساهمون بمن اتصالها وطرق وتكنولوجيا

االبتكار يف التفكري (4)

النمو كل يُنسب أن يمكن عمليٍّا، أنه، إىل بومول ويليام األمريكي االقتصاد عالم يشري
بالتطبيق اعُرتف فلقد لالبتكار. األساس يف عرش الثامن القرن منذ حدث الذي االقتصادي

الوقت. ذلك منذ لتطورها األسايس املصدر أنه عىل الصناعة داخل لألفكار الناجح
التنظيم بني العالقات أهمية دراسة بداية أيًضا عرش الثامن القرن وشهد
يف األمم» «ثروة سميث آدم كتاب نرش مع بها، واالعرتاف واإلنتاجية والتكنولوجيا
للدبابيس، مصنع يف العمل تقسيم ألهمية حاليٍّا الشهري تحليله سميث وقدم .١٧٦٧ عام
يف التخصص أن كيف سميث فأوضح ملصنعه. ِودجوود تنظيم يف أثَّر الذي األمر وهو
مقارنًة العاملة، القوى إنتاجية من كثريًا زاد الدبابيس إنتاج يف معينة تصنيع عمليات
«أقىص مع حتى وحده، فرجل بأنفسهم. دبوس كل ينتجون األفراد كان عندما بالحال
لكن اليوم، يف أقىص كحد دبوًسا ٢٠ إىل واحد دبوس من إنتاج يستطيع كان جهد»،
كان الالزمة» باآلالت املكرتثة غري للغاية «الضعيفة العمالة فإن العمل، تقسيم مع

كبريًا». جهًدا يبذلون كانوا «عندما دبوس ٤٨٠٠ إنتاج باستطاعتها
بنتائجه أكثر اهتم ولكنه االبتكار، أهمية بشدة ماركس كارل أدرك قرن، ميض بعد

قال: املال» «رأس كتاب من األول املجلد ويف السلبية.

معه تتعامل أو اإلنتاج لعملية الحايل الشكل إىل أبًدا الحديثة الصناعة تنظر ال
والطرق الكيميائية والعمليات اآلالت فبمساعدة … النهائي الشكل أنه عىل
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وظائف أيًضا بل لإلنتاج، التقني األساس فقط ليس باستمرار ل يتحوَّ األخرى،
العمل. لعملية االجتماعية والتوليفات العامل

يف استخدامها يناقضها كان التكنولوجي التغري إمكانيات أن إىل ماركس يشري
جعلت الرأسمالية أن عىل فأكد العمال. قمع إىل حتميٍّا أدى الذي الرأسمايل، النظام ظل
من تحريرهم إمكانية حملت التكنولوجيا أن اعتقد ولكنه اآلالت، من أهمية أقل العمال

االجتماعية. العالقات وإثراء واملتكرر اآليل العمل عبء
التكنولوجي واالستخدام للتطور القوية االجتماعية األبعاد عىل ماركس تأكيد يُعد
امليكنات لتطور دراسة فتوضح االبتكار. تاريخ يف البحث يف املتكررة املوضوعات من
مرة كم — املثال سبيل عىل — األمريكية املتحدة الواليات يف األوتوماتيكية الصناعية
— العددي أو — األوتوماتيكي فالتحكم التكنولوجيا. املسيطرة االجتماعية القوى شكلت
املاكينة مشغل إلعطاء طرق بعدة تحقيقه يمكن كان كاملخارط، الصناعية، املاكينات يف
يكون بحيث التكنولوجيا وُصممت استخدامها. كيفية يف ما حد إىل الترصف حرية
كفاءة أقل هذا كان مشغليها. أيدي يف وليس الهنديس، التخطيط مكاتب داخل التحكم
التكنولوجيا لهذه األكرب املستهلك توقعات مع متوافًقا كان ولكنه االقتصادي، الجانب عىل

الحالية. السلطة هياكل عكس ثم ومن — األمريكية الجوية القوات — الجديدة
الطاقة يف — التكنولوجيا يف السابقة الثورات كل فإن شمولية، أكثر مستوى عىل
تعديًال تطلبت — واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيا والسيارات والكهرباء البخارية
فريمان كريستوفر االقتصاد عاِلما ويوضح واملجتمع. الصناعة يف كبرية ومالءمة هائًال
تطلب الصناعية الثورة منذ التاريخ يف الحديثة التقنيات انتشار أن كيف برييز وكارلوتا
ونظم واملايل، القانوني اإلطار يف وكذلك واملجتمع، الصناعة يف هائلة هيكلية تعديالت
وطنية تقنية ومعايري جديدة، إدارة ونظم الجديدة، واملهن املهارات عىل والتدريب التعليم

جديدة. ودولية
مالحظة خالل فمن الذكي. البرشي» املال «رأس أهمية طويل وقت منذ أُدركت لقد
عرش، التاسع القرن منتصف يف األملانية الصناعة لتطور ليست فريدريك السياسة عاِلم
األفكار. أصحاب األفراد قوة أي الفكري؛ املال رأس عن تنشأ القومية الثروة أن أعلن
أقوى هي املعرفة أن إىل مارشال ألفريد الربيطاني االقتصاد عاِلم أشار ،١٨٩٠ عام ويف
االقتصادية النظريات واضع — مارشال وأشاد االقتصادية. للنظم متاح لإلنتاج محرك
بأهمية — للرشكات املنتظمة زيارته خالل من استثنائي نحو عىل الواقع عايش الذي
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التقدمية الرشكات «تجميع» لفوائد تحليله بسبب الخصوص وجه عىل ونتذكره االبتكار،
صناعية». «مناطق يف

جوهري نحو عىل االبتكار أدرج من أول أنه ادعاء اقتصاد عالم ألي صح إذا
يظل الذي ،(١٨٨٣–١٩٥٠) شومبيرت جوزيف سيكون فإنه التطور، عن نظريته ضمن
له الجوانب متعدد رجل فهو املوضوع. هذا يف املؤثرين املفكرين أكثر أحد اآلن إىل
لبنك ومديًرا األوقات، من وقت يف النمسا يف للمالية وزيًرا اشتغاله يشمل ثري، تاريخ
«لعواصف العنان أطلق االبتكار أن إىل شومبيرت يشري هارفارد. بجامعة وأستاذًا مفلس،
والصلب، البرتول مثل الثورية، التقنيات من هائلة عاصفة يف يأتي فهو الخالق». التدمري
صناعات يخلق فهو ومفيد، مبدع االبتكار إن جذريٍّا. وتطوره االقتصاد تغري التي
والعديد القائمة الرشكات لبعض مدمًرا يُعد نفسه الوقت ويف ووظائف، وثروة جديدة
أن شومبيرت ويرى املفلسة. التجارية املشاريع أصحاب وأحالم والوظائف املنتجات من

التنافيس: البقاء أجل من رضوري االبتكار

التوريد ومصدر الجديدة، والتكنولوجيا الجديدة، السلعة حيث من التنافس
أو حاسمة تكلفة يفرض الذي التنافس … الجديد املؤسسة ونوع الجديد،
الحالية، الرشكات ومخرجات الربح هوامش يرضب ال والذي الجودة يف ميزة

… أيًضا وحياتها أُسسها بل

تغريات يعكس مما حياته، خالل لالبتكار الرئيسة املصادر عن شومبيرت آراء تغريت
،١٩١٢ عام يف الصادر ،«١ «مارك املبكر نموذجه فأشاد الصناعة. مجال ممارسات يف
طوَّر النقيض، وعىل للمخاطر. واملتحملني النبالء الفرديني املشاريع أصحاب بأهمية
املبتكرة الجهود دور من — عاًما ثالثني مرور بعد الصادر — «٢ «مارك نموذجه
البحوث مخترب أصبح الفرتة، هذه خالل ويف الكربى. الرشكات داخل والرسمية املنظمة
والواليات أملانيا يف والكهربائية الكيميائية الصناعات يف مبدئيٍّا وبشدة، راسًخا الحديثة
صناعية بحوث مخترب ٥٠٠ من أكثر يوجد كان ،١٩٢١ عام وبحلول األمريكية. املتحدة

األمريكية. املتحدة الواليات يف
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االقتصادية.1 التنمية عن نظريته قلب يف االبتكار شومبيرت وضع :1-2 شكل

نماذج خمسة (1-4)

األمريكية املتحدة الواليات يف للرئيس علمي مستشار أول — بوش فانيفار أجرى
واالبتكار العلمي التقدم بني العالقة عن تأثريًا وأكثرها الدراسات أوىل من واحدة —
الحد «العلم: تقريره: يف بوش وأيد مبارشًة. الثانية العاملية الحرب بعد وذلك الصناعي،
شعبية؛ الكتاب وحقق واسع. نطاق عىل مفتوحة ألبحاث قومية سياسة له» نهاية ال الذي
الرأي وكان تايم. ملجلة األوىل الصفحة يف بوش وظهر فورتشن، مجلة يف بتسلسل فنُرش
موروثات من ظاهريٍّا، املشكالت ألصعب حلوًال يقدم األبحاث يف االستثمار إن القائل
أنه الكثريون يرى الذي األمر الذرية، القنبلة لتطوير مانهاتن مرشوع مع بوش تعاون
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يف االبتكارات كل إن القائل الرأي أن من وبالرغم الهادي. املحيط يف بنجاح الحرب قلص
بوش، لتقرير مبسًطا تفسريًا يمثل دءوبة أساسية أبحاث أساسها والعمليات املنتجات
له تظل منظور وهو لالبتكار، العلمية» «الدفعة نموذج يف األسايس املبدأ أصبح فإنه

هذا. يومنا حتى العلمي البحث مجتمعات يف كثريين لدى شعبية
فرتة يف لالبتكار رئييس كمصدر السوق يف الطلب أهمية عىل أكد بديل رأي ظهر
دراسات منها العوامل، من عدد عن هذا ونتج املايض. القرن من والستينيات الخمسينيات
طلبات من التكنولوجية املخرجات تنتج املسلحة، القوات مثل قطاعات يف أنه أظهرت
أعداد كانت نفسه، الوقت ويف مسبًقا. معدة علمية ترتيبات أي من أكثر مستخدميها
أبحاث إن يقول الذي بالتصور إيمانها مع ازدياد، يف الكربى املشرتك التخطيط مكاتب
احتياجات لتلبية الحديثة والتكنولوجيا العلم من املطلوب تحديد بإمكانها الكافية السوق
نقيض فعىل تنبئية. قدرات من تدعيه وما االجتماعية العلوم ظهور هذا وعكس املستهلك.
اجتماعية حركات ظهرت الحرب، بعد ما فرتة يف بحماس والتكنولوجيا العلم اعتناق
التي املايض، القرن من الستينيات فرتة يف السيارات ألمان نادر رالف حملة مثل —
ُصنعت الذي االستخدام يف لتشكك — للسيارات الخطرية للتصميمات استجابة جاءت
يف البحث أدى اإلسكان، مجال ويف املستهلك. الحتياجات أكرب بانتباه وتطالب أجله من
و«التنبؤ الدويل املستوى عىل اسرتاتيجيات «تقديم» إىل اإلنجاب طفرة جيل ديموجرافيا
الرؤية هذه وُعرفت املتزايد. الطلب تلبية يف ليساعد لالبتكار سعي يوجد كان حيث بها»،

الطلب». عن الناتج «التضخم االبتكاري النموذج باسم
منتجات إىل األبحاث تؤدي بحيث خطيٍّا؛ تقدًما لالبتكار النموذجان هذان يتقدم
جديدة وعمليات منتجات عىل السوقي الطلب يؤدي أو السوق، إىل تدخل جديدة وعمليات
القرن من السبعينيات يف أُجريت التي لألبحاث املتزايد الحجم أن إال لتطويرها. أبحاث إىل
جامعة يف سابفو مرشوع مثل رائدة، دراسات فوجدت الخطية. افرتاض يف املايضشكك
الصناعة ابتُكرت املثال سبيل عىل القطاعات؛ بني اختالفات املتحدة، اململكة يف ساسكس
بمرور االبتكار نمط أيًضا وتغري العلمية. األدوات صناعة عن مختلف نحو عىل الكيميائية
حياة دورات نظرية للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد يف وآترباك أبرناثي فطور الوقت.
التقليل ثم البداية، يف املنتجات تطوير يف االبتكار من عالية مستويات وجود مع املنتج،
يف إنتاجها وعمليات تطبيقها عىل تركز االبتكار من عالية مستويات وإحالل مداها يف
حلقات مع تكراًرا، أكثر أنه عىل ولكن االتجاه، أحادي أنه عىل لالبتكار يُنظر فلم محلها.

الراجعة. التغذية
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االبتكاري «االقرتان» نموذج وراء الكامنة املهارات وقضايا التنظيمية القضايا برزت
اليابانية. للصناعة امللحوظ بالنجاح األساس يف مدفوعًة املايض، القرن من الثمانينيات يف
أكثر اليابانيني السيارات مصنعي أن الوقت هذا يف السيارات لصناعة دراسة فأظهرت
املدة مثل االبتكاري، األداء جوانب من جانب كل يف الدوليني منافسيهم من بمرتني كفاءة
«اإلنتاج ب يوصف منهج صورة يف ذلك تفسري وجاء وصناعتها. سيارة لتصميم املطلوبة
اإلنتاج ويرتكز أخرى. دول يف املستخدمة بالجملة اإلنتاج أساليب يناقض الذي الهزيل»،
واشتهر موحدة. منتجات تنتج تجميع خطوط عىل فورد هنري قدمه الذي بالجملة
أسود.» دام ما تريده لون بأي تي موديل سيارة عىل الحصول «بإمكانك بقوله: فورد
من أوسع نطاق بصناعة فسمح التجميع، خط يف أكرب مرونة فقدم الهزيل، اإلنتاج أما
بالتوصيل لهم يسمح املكونات موردي مع العالقات من نظام عىل يشتمل فهو املنتجات.
رسعة من ويزيد بمخزون، االحتفاظ تكلفة يقلل ثم ومن مبارشًة، التجميع وقت يف
الجودة، بمراقبة بالًغا اهتماًما أيًضا الهزيل اإلنتاج وتطلب السوق. لتغريات االستجابة

العاديني. العمال مسئولية املجاالت من العديد يف أصبحت التي
حتى لنفسها والغربية اليابانية الرشكات تنظيم أسلوب بني االختالفات تحليل عند
أن (مع الرجبي تلعب أنها اليابانية الرشكات حالة يف املستخدمة التشبيهات فإن تبتكر،
ففي تناوب. سباق تقيم الغربية والرشكات لوصفها)، أيًضا مناسبة الشبكة كرة لعبة
والتطوير األبحاث قسم مثًال — املؤسسة من واحد قسم يبدأ أن االبتكار يتطلب الغرب،
الذي الهنديس، القسم مثًال آخر، لقسم يسلمها ثم الوقت، لبعض ويديرها العملية —
هذه أن اعتُرب ولقد التسويق. ثم للتصنيع تسليمها قبل مماثل نحو عىل عليها يعمل
أخطاء وجود احتمال مع اليابانية، الرشكات موارد من الكثري تستنفد الخطية العملية
املؤسسة. يف آلخر قسم من املرشوعات انتقال مع والبيانات األفكار نقل يف جسيمة
تتطلب حيث ذلك، إىل لإلشارة الشبكة كرة أو الرجبي العب تشبيه استخدام ويمكن
مختلفة، وقدرات مهارات لهم الالعبني، من مختلفة ألنواع املتزامن التضافر األلعاب هذه
حجًما أصغر اآلخر والبعض عام، بوجه بطيء لكنه وطويًال ضخًما بعضهم ويكون
أقسام كل فتتحد نفسه. الهدف أجل من جميًعا ويعملون والرسعة، باملهارة يتمتع لكنه

االبتكار. أنشطة يف املؤسسة
يف نجاحها لقصة سمة كان وداخلها، املبتكرة، اليابانية الرشكات بني التعاون إن
واملوردين املستهلكني بني الشامل التعاون إىل فإضافًة املايض. القرن من الثمانينيات فرتة
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اليابانية الحكومة شجعت كريتسو، عليه يُطلق فيما نفسها، الصناعية املجموعات يف
عىل للحاسوب، الخامس الجيل برنامج فحاول املتنافسة. الرشكات بني التعاون أيًضا
برامج يف التعاون عىل عادًة بشدة املتنافسني الكمبيوتر مصنعي تشجيع املثال، سبيل
االبتكار وسياسات االبتكار السرتاتيجيات «التعاوني» النموذج وهذا مشرتكة. أبحاث
املتحدة والواليات املعلومات، تكنولوجيا مجال يف شديد بحماس أوروبا اتبعته العامة

املوصالت. أشباه مجال يف األمريكية
أبحاث مؤسيس أحد — روثويل روي بدأ املايض، القرن تسعينيات وبحلول
كانت التي االسرتاتيجيات يف تحدث التي التغيريات من عدد تحديد يف — االبتكار
الرشكات أن إىل فأشار لدعمها. استخدمتها التي والتقنيات لالبتكار تستخدمها الرشكات
«العمالء فيهم بما رشكائها، مع بعيد حد إىل تتكامل ابتكار اسرتاتيجيات تطور كانت
عىل كذلك وأكد االبتكار. تطوير يف ومشاركيها الطلبات، كثريي ومستخدميها األساسيون»،
الكمبيوتر، بمساعدة والتصنيع التصميم مثل الجديدة، الرقمية التقنيات استخدام أهمية
األطراف ربط يف وتساعد االبتكارات، تطوير عند املختلفة الرشكة أقسام بني تربط التي
والتواصل «التكامل نموذج ذلك عىل روثويل وأطلق الداخلية. التطوير بجهود الخارجية
االبتكار يدعم أكرب وتكنولوجي اسرتاتيجي تكامل نحو االتجاه إن لالبتكار. االسرتاتيجي»
افرتايضجديد. وواقع تصور وتقنيات واإلنرتنت، هائلة، حوسبة طاقة باستخدام مستمر
وجود ساد حيث الصناعي االقتصاد يف هذه االبتكار عملية لنماذج سوابق توجد
الخدمات، تسودها اقتصادية نظم وجود نشهد اآلن ونحن التصنيع. مجال يف االبتكار
والنظم املتقدمة. الدول معظم يف اإلجمايل املحيل الناتج من ٪٨٠ نحو تمثل حيث
تحولت ورؤيتها قياسها يمكن التي امللموسة املادية األشياء عىل تعتمد التي االقتصادية
تُظهر وكما ذلك، إىل إضافًة مرئية. وغري الوزن عديمة املخرجات فيها تكون نظم إىل
االضطراب من عرص يف نعيش فإننا ،٢٠٠٨ عام يف حدثت التي العاملية املالية األزمة
من لالختبار الراسخة واألساليب الصيغ من أي تعرض يحتمل حيث االستثنائي والشك
محوريًة أكثر املستقبل يف هذه االبتكار نماذج فستصبح والطارئة. املستجدة الظروف
معروفة غري املشاركة واملؤسسات واضحة، غري االبتكار مصادر ستكون حيث وتطوًرا
من سيكون الظروف، هذه مثل ويف املتوقعة. غري باألشياء بشدة مقيدة والنتائج مبدئيٍّا،
وسيكون املستقبل. يف يرشدنا أن املايضيمكن عن نعرفه يشء أي كان إذا ما تقييم املهم

االبتكار. نظرية تساعدنا أن يمكن كيف فهم املفيد من أيًضا
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النظرية (5)

علم من جزئية تفسريات هو يوجد وما لالبتكار، وموحدة واحدة نظرية توجد ال
النفس وعلم التنظيمية والدراسات والجغرافيا االجتماع وعلم السياسية والعلوم االقتصاد
هذه كل عىل تعتمد التي االبتكار» «دراسات داخل ومن مثًال، التجارية واالسرتاتيجيات
فائدة وستعتمد املتعددة. االبتكار ونتائج وطرق لتأثريات نظًرا متوقع أمر وهذا النظم.
من النظريات تكون فربما للدراسة. تتعرض التي املعينة القضايا عىل املختلفة النظريات
التجارية االسرتاتيجيات ومن فرديٍّا، مبتكًرا املوضوع يكون عندما فائدة أكثر النفس علم
األداء املوضوع يكون عندما االقتصاد علم ومن التنظيمي، االبتكار املوضوع يكون عندما
املعارصة القضايا لرشح ال االبتكار نظريات يف التفكري املهم ومن لالبتكار. القومي
يف املساعدة يف املستقبيل باستخدامها للتبصري أيًضا ولكن — أهميتها عىل — فحسب

الكربى. والبيئية واالقتصادية االجتماعية االهتمامات مع التعامل
أساس يف تشرتك التي الرؤى من مجموعة ظهرت األخرية، السنوات مدار عىل
«القدرات وأُطر التطوري االقتصاد علم عىل الرؤى هذه وتشتمل االبتكار. عن نظرياتها

التجارية. لالسرتاتيجية الديناميكية»
تجريبية ظاهرة ترشح أن بد ال أنها هو لالبتكار نظرية أي يواجه الذي التحدي إن
وهي يقينها، وعدم وديناميكيتها بتعقيدها تحيط أن أيًضا ويجب متعددة. مظاهر تأخذ
من العديد مساهمة عن االبتكار بها ينتج التي بالطريقة عادًة معقدة تصبح خصائص
يوجد الطريقة، وبهذه تماًما. راسخة وغري أحيانًا متباينة برامج لديها التي األطراف
معروفة نتائجها تكون ال ربما جماعية عملية عن ينتج فهو خصائصمستجدة؛ لالبتكار

بدايتها. عند متوقعة أو
الرأسمالية أن — علم من شومبيرت تركه ما وكذلك — التطوري االقتصاد علم يرى
أصحاب يبدعها التي الجديدة والتقنيات والرشكات األفكار يف مستمرٍّا تنوًعا ينتج نظام
تتخذها التي القرارات وتختار البحثية. للمجموعات املبتكرة واألنشطة املرشوعات،
االختيارات هذه لبعض ويُروج التنوع. هذا بني من والحكومات واملستهلكون املؤسسات
األساس توفر جديدة وتقنيات تجارية ومرشوعات مؤسسات يف بالكامل وتُطبق بنجاح،
التي واالختيارات التنوع معظم ويكون التنوع. إبداع يف املستقبلية لالستثمارات واملوارد
يتميز ثم ومن بنجاح، تُروج ال أنها أو لالضطراب املسببة العوامل من عليها يُستقر

كبريين. وفشل يقني بعدم لالقتصاد التطوري النمو
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االبتكارات عن الرشكات بحث طرق عىل الديناميكية القدرات نظرية تشتمل
والعمليات املهارات عىل تركيزها فينصب عليها. والتعرف ونرشها وضبطها واختيارها
وتستخدمها تكرارها يصعب التي امللموسة غري األصول تخلق التي التنظيمية والهياكل
الديناميكية يعكس االسرتاتيجية مع التعامل يف املنهج وهذا املعرفة. مثل وتحميها،
باملخاطر الشعور عىل القدرة تكون حيث واملؤسسات، واألسواق للتكنولوجيا املستمرة
امليزة أساس — متوقعة غري والظروف مقيدة املعلومات تكون عندما الفرص— وتحقيق

املستدامة. املشرتكة
تشمل فهي املستجدة؛ والظروف التعقيد لالبتكار النظرية التفسريات هذه تتقبل
بالتغري تتسم التي االقتصادية النظم يف واملوجودة فوضويٍّا املنظمة االبتكار حقائق

عادًة. تجريبية فيها الرشكات اسرتاتيجيات وتكون الدائمني، واملرونة

الوقت (6)

يف أم حدث، وما النتائج يف نفكر أكنا فسواءٌ لالبتكار. فهم ألي زمني بُعد يوجد أن يجب
فاملقارنات فيها. حدثت التي الفرتة معرفة الرضوري من حدث، وكيف االبتكار عمليات

التجديد. مدى تحدد االبتكار قبل يوجد كان بما
السيارة حالة يف األرجح عىل القول يمكننا كما لعرصه، سابق ابتكار هناك كان فإذا
يحظى لن فإنه املبذول، املجهود كم عن النظر برصف بالبطارية، تعمل التي الكهربائية
وقتًا االبتكارات أحد استغرق وإذا املستمر. ونموه الواسع النتشاره املطلوب بالزخم
األحيان، بعض ففي أرخص. أو أفضل فكرة ظهور بسبب يفشل فربما ليتطور، طويًال
جيدة. فكرة ما وقت يف يبدو كان ما رسيًعا وتتخطى برسعة والتقنيات األسواق تتغري
ويمكنها الجديدة. لألفكار الزمني الجدول يف املبتكرة املؤسسات تفكر أن يجب ولذلك،
واستخدام السابقة، االبتكار نرش أنماط عىل بناءً وضعها يف التفكري خالل من بذلك القيام
التي الرسمية املرشوع إدارة أساليب خالل من االبتكار ترسيع أجل من وأساليب أدوات
االبتكار يف االستثمار من للعائدات ويُخطط املطلوبة. املوارد مستويات تدريجيٍّا تحدد
فرتة يف مناسبًا عائًدا أََدرَّت إذا باالستثمار القرارات وتُتخذ السنني، من فرتات مدى عىل
االبتكار لتطوير املستغرقة الفرتة تقليل محاوالت خالل من املخاطر وتُدار مقبولة. زمنية
يقلل الوقت فضغط ميزة. أنها عىل — دائًما ليس لكن — للرسعة عادًة ويُنظر وتقديمه.
التحرك يؤدي ذلك، من وبالرغم هباءً. املوارد تبديد أو بك املنافسني لحاق فرص من

منها. التعلم يف والفشل أخطاء ارتكاب إىل الالزم من أكرب برسعة
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الرؤى إىل حاجة هناك ولكن التدريجي، لالبتكار مناسبة املدى قصرية اآلفاق تُعد
االبتكار حدوث وكيفية وسبب ملكان نطاًقا أوسع نظرة تقديم أجل من األمد طويلة
والتغريات واالبتكار العلمي االكتشاف بني العالقات فهم ويتطلب فشله. أو الجذري

عميًقا. تاريخيٍّا تفسريًا املجتمعية
الخامس الفصل يف إديسون حالة يف سنرى كما — املبتكرة املؤسسات تستطيع
سبل باتباع تسمح خيارات خلق خالل من النجاح يف املستقبلية فرصها تحسني —
عندما متأخر وقت حتى التخاذها حاجة توجد ال التي القرارات وتأخري مختلفة، محتملة
والتجهيز أنفسهم تنظيم خالل من املبتكرون، ويستطيع وضوًحا. أكثر عواقبها تكون
لويس قال وكما ضبطها. إعادة أو الزمنية الجداول مسار تغيري املتوقعة، غري لالحتماالت
العقل صاحب الحظ يحالف «إنما التجريب: خالل من العلمي االكتشاف عن باستري

املستعد.»
ففي املختلفة. األعمال قطاعات بني كبريًا تفاوتًا واالنتشار االبتكار معدالت تتفاوت
إىل جديد عقار إدخال يتطلب — املثال سبيل عىل — الصيدالنية املستحرضات مجال
حد إىل تتنامى أن يمكن الجديدة الرقمية الخدمات لكن سنة، و١٥ ١٢ بني ما السوق
بشأن اسرتاتيجية اختيارات عىل الوقوف املؤسسات وتستطيع شهور. غضون يف بعيد
الرواد يحظى اآلخرين. اتباع أم قطاعها يف االبتكار ريادة محاولة عليها يجب كان إذا ما
— الكيميائية دوبونت فرشكة أفكارهم. من املكافآت أعظم لجني فرصة بأفضل أحيانًا
السوق إىل جديدة منتجات إدخال يف أخرى رشكات الدوام عىل قادت — املثال سبيل عىل
عليها. والحفاظ األول» الرائد «ميزة عىل الحصول يصعب ربما أنه إال قرن. من ألكثر
ترتاكم وربما بالكامل، ً مهيأ يكون ال ربما السوق إن حيث كبرية، مخاطر تحمل ما فعادًة

الطلب. لتحفيز أعىل تكاليف
فعالة، تبدو التي باالبتكارات فتقتيض الرواد، من التعلم أخرى مؤسسات تختار
ضخمة، مكافآت عىل الحصول الرسيع التابع فيستطيع تالحظها. مخاطر أي وتتجنب
يتحملون كانوا الذين اآلخرين البتكارات دوًما برسعة تستجيب مايكروسوفت كانت مثلما
من تجعلها التي املوارد أو باملهارات املؤسسات من الكثري تتمتع وال األولية. املخاطر
االبتكار من تستفيد ربما فإنها ذلك، ومع التحرك. رسيعي التابعني أو األوائل الرواد
كان وأيٍّا نطاقها. يوسع أو لها يعدِّ أو الخدمات أو العمليات أو املنتجات ن يحسِّ الذي
عىل قدرتها فإن اتباعها، تريد التي االسرتاتيجية كانت ومهما كمبتكرة، املؤسسة وضع

أدائها. عىل مهم تأثري لها يكون أن املحتمل من الزمني البعد تقدير
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هوامش

(1) © Bettmann/Corbis.
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الثالث الفصل

اإلخفاق من التعلُّم املتأرجح: جرسلندن

االبتكار نتائج أن إىل الخالق، التدمري من عملية أنه عىل لالبتكار شومبيرت تحليل يشري
ويدمرهما. والوظائف الثروة يوِجد فهو واحد؛ وقت يف وسلبية إيجابية تكون أن يمكن
جديدة، ومنتجات ورشكات صناعات إيجاد خالل من جميًعا فينا بعمق االبتكار يؤثر
الخدمات يف أيًضا ذلك ويُالحظ ِودجوود. أنشأها التي الجديدة الصناعة يف رأينا كما
يحسن فهو املطارات. مثل التحتية البنية ويف التكلفة، منخفضة الطريان رشكات مثل
جديدة، صيدالنية مستحرضات شكل يف — املثال سبيل عىل — الحياة وجودة اإلنتاجية
عليها. الحصول وسهولة األطعمة يف كبري وتنوع وترفيه، واتصال، مواصالت، ووسائل
آسيا. يف األخرية العقود مدار عىل خاصًة الفقر، من املاليني انتشال يف االبتكار وساعد
التطبيق أن إال لالبتكار. نتيجة وتحديًا ومتعة إبداًعا أكثر الوظائف تصري أن ويمكن
عندما واألقاليم األمم فتتخلف عميقة. سلبية عواقب أيًضا له يكون ربما لألفكار الناجح
الوظائف تخلو فربما الثروة. يف متزايدة فوارق وتنتج منافسيها، ابتكار قدر عىل تكون ال
لنا االبتكار فقدم االبتكار. بسبب البطالة وتزيد الوظيفي، اإلشباع ويقل املهارات، من
من املدمرة والنتائج والكلوروفلوروكربونات، الداخيل االحرتاق ملحرك البيئية العواقب

.٢٠٠٨ عام يف العاملية املالية لألزمة املسببة املركبة املالية األدوات
نتائجه لتوقع مماثًال تحديًا لالبتكار السلبية بالعواقب التنبؤ يشكل وربما
أضفى اإليجابية، الناحية من مختلطة. تكون وربما بها التنبؤ فيصعب اإليجابية؛
استخدام بسبب التغذية وتحسنت السفر، عىل ديمقراطيٍّا طابًعا الداخيل االحرتاق محرك
من باألمان الشعور املالية االبتكارات لنا ووفرت الثالجات، يف الكلوروفلوروكربونات
الغامضة الطبيعة نرى أحيانًا ذلك، ومع أفضل. ومعاشات الحياة عىل تأمني خالل



االبتكار

منحرف توزيع ويوجد االبتكار، محاوالت معظم تفشل إذ الفشل؛ حالة يف االبتكار لنتائج
سنناقشه. ما وهذا مهمة، نتيجة ذاته حد يف اإلخفاق لكن عائداته، يف بشدة

اإلخفاق (1)

مراعاة: املبتكرين عىل — املثال سبيل عىل — يجب حيث باملخاطر، محفوف االبتكار إن

وهل جديدة؟ خدمة أو جديد ملنتج السوق حجم سيبلغ فكم الطلب: خطر •
جدد؟ منافسون سيظهر

وماذا االبتكار؟ تكاليف يغطي مناسب تمويل يوجد هل التجاري: الخطر •
التجارية؟ والعالمات التنظيمية السمعة عىل االبتكار تأثري سيكون

وكيف آمنة، هي وهل التكنولوجيا، هذه ستعمل هل التكنولوجي: الخطر •
منافسة تكنولوجية أساليب ستظهر وهل األخرى؟ التكنولوجية األساليب تُكمل

أفضل؟
وهل الصحيحة؟ والتنظيمية اإلدارية الهياكل تُستخدم هل التنظيمي: الخطر •

الالزمة؟ والفرق املهارات تتوافر
مكانها؟ يف املناسبة التوريد وسالسل التعاون رشكاء يوجد هل الشبكة: خطر •

مهمة؟ فجوات توجد وهل
ورضائبها، وقوانينها الحكومة سياسات تغري رسعة مدى ما السياقية: املخاطر •

املال؟ وأسواق

عىل بناءً افرتاضات افرتاض خالل من وإدارته الخطر قياس يمكن نظريٍّا،
أما باملستقبل. يتنبأ أن يمكن املايض أن افرتاض من دوًما مخاطر وجود مع االحتماالت،
وتعتمد قياسه، يمكن وال تماًما معروفة غري نتيجته فتكون — أخرى ناحية من — الشك
الكم هذا وجود يف السبب ويرجع عميقني. وحدس خربة عىل القائمة القرارات عىل إدارته
نفسه. الوقت يف حافًزا يقدم وكالهما والشكوك، للمخاطر االبتكار يف اإلخفاق من الكبري
االبتكار فإن بسهولة، االبتكار شخص ألي يمكن ثم ومن شك، أو خطر يوجد لم فإذا

باملنافسني. عىل ضئيلة ميزة سيقدم
الحالة يف حدث كما مستقبلية، تحسينات إلجراء قيِّمة فرًصا أيًضا اإلخفاقات تقدم
نهر فوق يُبنى مشاه جرس أول الجرس هذا كان لندن. يف األلفية لجرس للغاية املحرجة
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فهو بول. القديس وكاتدرائية تيت متحف بني ويربط عام، ١٠٠ من أكثر منذ التيمز
ُوصف وقد الجمال، رائع وتصميمه استثنائيٍّا، ونحتيٍّا ومعماريٍّا هندسيٍّا إنجاًزا يمثل
ومر ،٢٠٠٠ عام يونيو من العارش يف الجرس افتُتح التيمز. نهر عرب الضوء» «شفرة بأنه
من كبرية مجموعات عليه مرت عندما لكن شخص. و١٠٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠ بني ما عليه
عىل سيئة سمعة رسيًعا واكتسب ازداد، بل ملحوًظا استقراره عدم أصبح األشخاص،
لكل شديد إحباط يف تسبب مما يومني، بعد الجرس أُغلق ولذا، املتأرجح». «الجرس أنه

املعنيني.
يف املشكلة أن فاتضح إصالحه. وجرى السبب ُعرف مكثف، عاملي جهٍد وبعد
البط. مثل الكعبني، عند متقاربة بأقدام الرجال، من العديد بها للسري يميل التي الطريقة
هذا كان وإن معتاد. غري جانبي» «ضغط حدث واحد، وقت يف منهم العديد سار فعندما
تطورت الكارثة، لهذه نتيجًة مشكلة. أي وجدت ما فحسب، للنساء مخصًصا الجرس
من كبرية ألعداد املستقبلية املشاريع وستسمح الجسور، تصميم بشأن جديدة معرفة

األنهار. فوق مًعا بسعادة بالتهادي الرجال
والهندسة العلم يف التقدم بها يُبنى التي الطريقة عىل مثاٌل األلفية جرس إن
يل أوحت اكتشافاتي أهم «إن ديفي: هامفري الكيميائي قال وكما الفشل. عىل واالبتكار
جديد من للبدء فرصة مجرد هو «اإلخفاق فورد: هنري قول حد وعىل إخفاقاتي.» بها
قدر يشوبها الجديدة األفكار عائدات أن كيف التجريبية األدلة وتوضح أكرب.» بذكاء
قانون «توزيع االقتصاد وعلماء الفيزيائيون عليه يطلق وما االستقرار، عدم من كبري
واملنتجات االخرتاع وبراءات األكاديمية األبحاث من قليل عدد إال النجاح يحقق فال القوة».
االستثمارات من ٪١٠ من العائدات غالبية تأتي الحاالت، معظم ففي املبتدئة. والرشكات
٨٠٠٠ نحو يوجد ربما وقت، أي ففي تزعزًعا. أكثر املجاالت بعض يف وتكون املبتَكرة،
إال نجاح يثبت لن ربما لكن العالم، يف للبحث يخضع محتمل جديد مستحرضصيدالني

فقط. منها اثنني أو واحد
تصبح أن يمكن إخفاقات تعترب التي فاألشياء للفشل؛ قوي زمني عنرص يوجد
إلخفاقات. الوقت بمرور تتحول أن للنجاحات ويمكن — األلفية جرس مثل — ناجحة
إنشاء يف فعال دور لها أصبح ،١٩٤٩ عام يف كوميت هافيالند دي طائرة تقديم فبعد
ناجًحا إنتاجيٍّا ابتكاًرا كوميت طائرة فاعتربت الدولية. التجارية الجوية الخطوط صناعة
هذه سقوط حوادث بدأت عندما املايض، القرن من الخمسينيات منتصف حتى جدٍّا
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متأرجحة.1 بداية بعد عظيم نجاح األلفية: جرس :1-3 شكل

يعلمون الوقت هذا يف الطائرات مهندسو يكن لم للقلق. مثري بانتظام تحدث الطائرة
الطائرة تصميم لكن التحطم، حوادث يف السبب كان الذي املعادن، إجهاد عن القليل إال

اإلخفاقات. هذه من املستفادة للدروس نتيجة تحسن
الفيديو مسجل جهاز فكان السوق. يف تفشل لكنها تكنولوجيٍّا املنتجات تنجح ربما
املنزيل الفيديو نظام — منافسه من التكنولوجية الناحية من أفضل بيتاماكس سوني
طائرة وكانت السوق. عىل للهيمنة التنافسية املعركة خرس ولكنه — ماتسوشيتا من
الربيطانية للحكومتني فقط بيعت ولكنها عرصها، يف تكنولوجية معجزة الكونكورد

تصنيعها. يف اشرتكتا اللتني والفرنسية،
وهو — نيوتن فجهاز املستقبل. يف قيًِّما سيصبح ما عىل الحكم دائًما يمكن ال
فكانت منتج. فشل عىل شهري مثال أبل لرشكة التابع — قديم شخيص رقمي مساعد
وثقيل الحجم كبري كان أنه يُنىس ال فني تقرير وذكر كمبيوتر، تكلفة من أكرب تكلفته
املدير املنتج فشل وكلَّف به. والتنقل حمله الكنجر إال يستطيع ال بحيث للغاية الوزن
تشغيله نظام وجدنا سنوات، عرش بعد أنه إال وظيفته. عن تخليه أبل لرشكة التنفيذي

فون. اآلي يف نيوتن لجهاز املشابهة السمات من العديد وأُدخلت بود، اآلي يف
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للتعامل اسرتاتيجيات تطوير املبتكرين عىل ويجب لإلخفاق، شخصية تكلفة توجد
الذاتي. والوعي والتأمل التعلم أجل من ألهميته شخصيٍّا إدراًكا تتطلب اإلخفاق مع

دروسه. من والتعلم الفشل أهمية تقدير إىل املؤسسات تحتاج وباملثل،

التعلُّم (2)

التي املستقبل خيارات مادية وتقل جديدة. وعمليات وخدمات منتجات يف االبتكار يظهر
يشجعه. الذي والشخيص التنظيمي والتعلُّم — الخيارات واقعية ليس لكن — يقدمها

جديدة، بأشياء القيام وتتعلم بالفعل، القائم أدائها تحسني املؤسسات تتعلم
زاد كلما أنه املألوفة باألشياء قيامها من حتًما املؤسسات وتتعلم للتعلم. الحاجة وتتعلم
والعنيفة الجذرية االبتكارات أن إال له. إجادة أكثر عام بوجه أصبحت ما بيشء قيامك
صعوبات تفرض — باألشياء للقيام القديمة الطرق وتحطيم اخرتاق تشمل التي —
وطرق الراسخة الروتينية األساليب تقيد فواقعيٍّا، تعلمها. وطرق املؤسسات عىل شديدة
عائداٍت الحايل الوضع عىل الرتكيز وينتج هذه. االبتكار أشكال معرفَة باألشياء القيام
غري عائدات فينتج الحديثة األشياء عىل الرتكيز أما توقعها، ويمكن وقريبة إيجابية
املعروفة الخيارات استغالل الستبدال نزعة هذا عن وينتج عادًة. وسلبية وبعيدة مؤكدة
استقرار تزعزع تقنيات الجذري االبتكار ويتطلب املعروفة. غري الخيارات باستكشاف
الحاليني العمالء عن االنفصال العنيفة االبتكارات وتستلزم املوجودة، واإلمكانات القدرات

لتجنبها. املؤسسات محاولة وراء ملحة أسباب فتوجد اآلمنة. الدخل وتيارات
تراها التي باألشياء للقيام واملوارد التشجيع توفر حيث القيادة، دور هنا ويأتي
عىل اإليجابي التأكيد إن البقاء. عىل قدرتها الستمرار رضورية لكنها صعبة، املؤسسات
واسع نطاق عىل ونرشها املرشوع، بعد ما وتقييمات التقارير خالل من االبتكار، نتائج
لالبتكار اإليجابية النتائج تصبح فعندما الجديدة. التعلم أشكال يدعم املؤسسة عرب
الرامية الجهود تساعد فإنها مؤسسية، وأساطري تنظيمية قصص أنها عىل وتُروى ذكرى

أشكاله. بكل التعلم وتحفز املعتادة، واملمارسات الروتني عن لالبتعاد

والعمل التوظيف (3)

وجودتها. الوظائف كم عىل وتأثريه التوظيف، عىل االبتكار تأثري حول مستمر جدل يوجد
إىل الزراعة قطاعات من الوظائف إلجمايل الهائل التاريخي التحول يف االبتكار وساهم
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ظروفها عىل يعتمد واملؤسسات الصناعات عىل تأثريه أن إال الخدمات، وإىل الصناعة
الخاصة. واختياراتها

السوق حجم يف الزيادات أن إىل سميث آدم فيشري نفسه. للجدل طويل تاريخ يوجد
املهارة. تقليل واحتمال باألشخاص، اآلالت واستبدال العمل، لتقسيم أكرب فرص إىل تؤدي
ظلم ووقوع األجور وتخفيض العمالة الستبدال حتميٍّا أدت امليكنة أن فريى ماركس، أما
يف عليها ويقيض وظائف يخلق االبتكار أن بما إنه فيقول شومبيرت، أما العمال. عىل أكرب
املتدهورة واملناطق الصناعات يف واملهارات الوظائف بني توافق عدم فسيوجد واحد، وقت
نقص فرتات يف جذرية لتعديالت حاجة وستوجد الناشئة، املبتكرة الجديدة والقطاعات

والبطالة. املهارات
واملهارات، الوظائف يف إيجابية آثاًرا ينتج وخدمة منتج ابتكار أن إىل اآلراء أحد يشري
الخامس، الفصل يف سنرى وكما سلبية. آثاًرا ينتج تشغيل وعمليات إجراءات ابتكار وأن
هائلًة وأعداًدا اخرتاعاته»، «مصنع يف عالية مهارة تتطلب عمل فرص أوجد إديسون فإن
تتطلب التي الوظائف وارتبطت إنتاجه. مصنع يف مهارة تتطلب ال التي الوظائف من
مهارة تتطلب ال التي الوظائف أما القيمة، عايل التفكري كان حيث املنتجات، بابتكار مهارة
لوجود أهمية هناك ولكن للتفكري. الحاجة اآلالت قللت حيث العمليات، بابتكار فارتبطت
استخدامها كيفية بشأن قرارات دوًما املؤسسات وتتخذ اإلنتاج، خطوط يف مهرة عمال
وبسبب املهارات. استخدام يف املهام وتنظيم املاكينات تصميم أسلوب فيؤثر لالبتكارات.
هناك لالبتكار، استجابًة الصناعات لتطور الرضورية للتعديالت ونتيجة االختيارات هذه

والتدريب. التعليم يف لالستثمار والحكومات العمل وأصحاب لألفراد كبرية حوافز
الشخيص— املستوى عىل — يكون أن لالبتكار يمكن كيف لفهم املؤسسات تحتاج
من والخوف والدوافع، الحوافز توفري فيمكنه ومخيًفا. ومحفًزا للضغوط، ومسببًا مرضيًا
املؤسسة من قسم يتوىل حيث الخالف، يسبب أن أيًضا ويمكنه املكانة. وفقدان التغيري
ويشعرون ضئيلة أجوًرا آخرون يتقاىض حني يف جيد، مايل عائد وذا مرضيًا عمًال
نوع عىل يحصلوا لم أشخاًصا يحرم حيث إقصائي، طابع له يكون وربما باالستياء.

الوظائف. لبعض الوصول من النساء، الحاالت بعض يف أو التعليم، من معني

االقتصادية العائدات (4)

املوارد تُستخدم عندما — املدخالت إىل نسبة املخرجات مؤرش وهي — اإلنتاجية تزيد
وتزيد اإلنتاجية. من املال ورأس العمالة استخدام يف التحسينات وتزيد أكرب. بفعالية
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يعرف فيما والتنظيمية التكنولوجية والتحسينات االبتكار يسهم عندما أيًضا اإلنتاجية
اإلنتاجية عىل األساس يف االقتصادية الثروة وتعتمد العوامل. متعددة اإلنتاجية باسم
العوامل متعددة اإلنتاجية نمو ارتبط وقد بهذا. مدفوًعا االبتكار يكون ما وكثريًا املحسنة،
— املثال سبيل عىل — املايض القرن من التسعينيات يف األمريكية املتحدة الواليات يف
وظهر األخرى. االقتصاد قطاعات يف منتجاتها واستخدام واالتصاالت املعلومات بمجال
بالتجزئة البيع مثل الخدمات، صناعات يف العوامل متعددة اإلنتاجية يف األحدث النمو

الرقمية. التقنيات استخدام إىل جزئيٍّا هذا يُعزى أن ويمكن والجملة،
املؤسسات وكفاءة أفضلية مدى مثل العوامل، من كبري لعدد نتيجًة الربحية تأتي
لعالمات العمالء وتفضيل وتوصيلها، وصناعتها األشياء تصميم يف بمنافسيها مقارنًة
االبتكار ويسهم للمبتكرين. املطلوب العائد توفر أسعار لدفع واستعدادهم معينة، تجارية
أو سماتها يف والخدمات؛ املنتجات بيع يف فريدة مميزات توفري خالل من األرباح يف
امللكية بيع ويمكن الصيانة. أو الفرص مستوى تحسني أو توصيلها أوقات أو أسعارها
من ربح عىل للحصول املبتدئة، التجارية املرشوعات تأسيس ويمكن وترخيصها، الفكرية
والتطوير البحث يف االستثمارات يف النطاق، واسع االبتكاري النشاط ويستطيع االبتكار.

الربح. فرص تحسني ثم ومن املنافسة ردع واملعدات، التجهيزات أو
االستيالء عليها يجب االبتكار، يف االستثمارات من ماليٍّا املؤسسات تستفيد ولكي
امللكية قانون باستخدام االبتكار حماية يمكن الظروف، بعض وتحت العائدات. عىل
ظروف ظل ويف التجارية. والعالمات والنرش الطبع وحقوق االخرتاع لرباءات الفكرية
التفوق عىل القدرة مثل والسلوكيات، املهارات تكرار صعوبة من الحماية تأتي أخرى،
املهمني. باملوظفني االحتفاظ أو الرسية، عىل الحفاظ عىل القدرة أو املنافسني، عىل رسيًعا
تأتي حيث متزعزعة، األرباح يف االبتكارات إسهامات تكون ما كثريًا الحاالت، جميع ويف

قليلة. ابتكارات من العائدات غالبية
ميزًة والنظم املكونات بني التبادل بقابلية تسمح التي التقنية املعايري تعطي
من عىل مزايا بها تقدمه ما يلتزم أو معايري تمتلك التي للمؤسسات فتكون اقتصادية.
سنرى كما الحماية، شديدة التقنية املعايري عىل املعارك تصبح وربما بذلك. يتسمون ال

الخامس. الفصل يف إديسون حالة يف

هوامش

(1) © 2004 UPP/TopFoto.
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الرابع الفصل

من لستيفاينكوليك: اجلديد البوليمر
الثروة إىل املخترب

النطاق واسعة االستطالعات فتظهر االبتكار. يف واملؤسسات األشخاص من العديد يسهم
سبيل عىل األوروبي»، لالتحاد املجتمعي االبتكار «استطالع مثل املبتكرة، الرشكات عن
املتنوعة، املصادر أهمية أيًضا االستطالعات هذه وتصنف املساهمني. من كبريًا ا كمٍّ املثال،
طاقة من األول املقام يف االبتكار يُستمد املؤسسة. داخل يوجد أهمية أكثرها أن موضحًة
األشخاص ويحفزه وحلها. املشكالت تحديد يف املحلية ومعرفتهم وخيالهم املوظفني
مثل الرسمية، وممارساتها املؤسسة هياكل وكذلك املبتكرة، العمل وأماكن املبتكرون

جديدة. منتجات لتطوير اإلدارة وأدوات والتطوير البحث أقسام
لهذه وفًقا — االبتكار ملصادر بالنسبة األهمية حيث من الثاني الرتتيب يف ويأتي
األسواق أما والخدمات. البضائع موردو ويليهما والزبائن، العمالء — االستطالعات
من فأقلية والتجارية، األكاديمية واملجالت املهنية، واالجتماعات واملؤتمرات واملعارض،
هي أهمية املصادر أقل أن االستطالعات هذه وتظهر مهمة. تراها التي هي الرشكات

الحكومية. البحث ومختربات الجامعات
االبتكار عىل االعتماد أن نجد فمثًال تعقيًدا؛ أكثر صورة التصنيفات هذه تخفي
التغريات مع للتعامل مهيأة غري وربما ذاتها عىل منكفئة املؤسسات يجعل داخليٍّا املدفوع
يف العمالء عىل االعتماد يُنتج أن ويحتمل والتقنيات. األسواق يف خارجيٍّا تحدث التي
اضطرابات». يسبب نحو عىل األوضاع تغيري «تتجنب متحفظة مناهج املبتكرة األفكار
العلم، عىل القائمة القطاعات يف األهمية شديدة بإسهامات االخرتاع يف الجامعات وتسهم
املوظفني وتدرب تعلِّم وهي املبكرة، التطور مراحل يف املبتكرة والخدمات املنتجات ويف

االبتكار. يف لتساعدهم املهارات عىل
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من مستمدة أفكار مزج عادًة يتطلب االبتكار فإن ِودجوود، جوسايا لنا أظهر وكما
طريقة أفضل إن بولينج لينوس الكبري العالم قال املختلفة. االنطالق نقاط من العديد
نفسه الرأي تطبيق ويمكن األفكار، من العديد امتالك هي جيدة فكرة عىل للحصول
يتطلب االبتكار أن شومبيرت فرأي املساهمني. من العديد من االبتكار وراء السعي عىل
العديد من أفكار دمج يستتبع ما عادًة واملعرفة والتقنيات األسواق بني جديدة» «توليفات
الحافز ينتج ال وربما مختلفة. خارجية أطراف ومع املؤسسة يف املختلفة األجزاء من
التي لألفكار متعددة مصادر من بل هرمية، مساهمات مع معينة، مصادر من لالبتكار
األوقات يف للبقاء املندفع والسعي الفعلية الرضورة من ظروف ظل يف وتختفي تتقاطع

املتقلبة.
وتضم أوسع. واقتصادية وسياسية وثقافية اجتماعية بعوامل أيًضا االبتكار يتأثر
و«نظم الحكومة، وسياسات واألقاليم، املدن بها تقوم التي اإلسهامات العوامل هذه

فيها. وتسهم املؤسسات إليها تنتمي التي االبتكار»

إم بي آي حالة متواصل: سعي (1)

تاريخ مدار عىل االبتكار وراء والصعب النطاق واسع املتواصل السعي نرى أن يمكننا
الرشكات أكثر من واحدة بأنها واسع نطاق عىل تُعرف الرشكة هذه إم. بي آي رشكة
وأشباه العمالق الكمبيوتر أجهزة اخرتاع يف محوريٍّا دوًرا لعبت حيث العالم، يف ابتكاًرا
الرشكة استثمرت وتطويرها. — أخرى أشياء بني من — الفائقة واملوصلية املوصالت
والتطوير، البحث عىل سنة كل الدوالرات مليارات تنفق وهي االبتكار، يف هائلة موارد
بارزة، وخدمات منتجات بانتظام وتنتج أخرى، رشكة أي من أكثر اخرتاع براءات وتنتج
االبتكار يف هائلة بمزايا أيًضا الرشكة وتتمتع نوبل. جوائز خمس بها العمل فريق وحاز
دروًسا االبتكار وراء سعيها يحمل ذلك ومع العالم، يف تقريبًا أخرى رشكة بأي مقارنًة

األخرى. للمؤسسات
هريمان لتأسيس تاريخها يرجع ربما ولكن ،١٩٢٤ عام يف إم بي آي رشكة تأسست
ماكينة (١٨٦٠–١٩٢٩) هولريث ر طوَّ .١٨٩٦ عام يف الجدولة» «ماكينة لرشكة هولريث
بيانات يف البيانات معالجة ميكنة أجل من البطاقات معالجة ووحدات الكهرباء، تستخدم
عمل «الربمجيات». البطاقات وعىل «املعدات» اسم املاكينة عىل وأطلق األمريكي. التعداد
املكتب حاجة بشدة يدرك وكان األمريكي، التعداد مكتب يف الوقت لبعض هولريث
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سنوات، سبع ١٨٨٠ عام تعداد تجميع استغرق البيانات. معالجة كفاءة لتحسني
ماكينة َلبَّْت ولكن أطول. مدة ١٨٩٠ عام نسخة تستغرق أن من مخاوف وظهرت
وكفاءة. برسعة وإدارتها البيانات لتجميع التعداد مكتب متطلبات للجدولة هولريث
ماليني وفر مما أشهر، ستة يف ١٨٩٠ عام بيانات تحليل جرى املاكينة، هذه وباستخدام
،١٩١٢ عام وبحلول وأوروبا. كندا يف التعداد إجراء يف استُخدمت وعليه الدوالرات،
بالرشكة ارتباطه فإن االستشاريني، املهندسني رئيس ظل أنه ومع رشكته، هولريث باع
إلجراء التعداد مكتب وأفكار لطلبات االستجابة سنوات لعدة ورفض وأكثر. أكثر قل
يف الرئيسية هولريث اخرتاع براءات صالحية انتهت وعندما ماكينته. عىل تحسينات
عام تعداد يف استخدمها به، خاصة جدولة ماكينة املكتب أنتج ،١٩٠٦ عام منتصف
ملاكينات الفني األداء لتحسني ١٩١٤ عام يف واطسون توماس قدوم األمر وتطلب .١٩١٠

بعمالئها. الرشكة عالقات وتحسني الجدولة
دوٌر — إم بي آي لرشكة كرئيس — (١٨٧٤–١٩٥٦) واطسون لتوماس كان
العاِلم آيكن، هوارد بحث عىل فصدَّق لإللكرتونيات. الرشكة استخدام تطوير يف مهم
حاسبة آلة لتطوير العرشين القرن من الثالثينيات فرتة يف أجراه الذي هارفارد، بجامعة
واطسون مخترب — كولومبيا جامعة مع بالتعاون — افتتح ،١٩٤٥ عام ويف رقمية.
حتى إم بي آي يف واطسون توماس مخترب ويظل نيويورك. يف العلمية للحوسبة األول
الثانية، العاملية الحرب أثناء ويف العالم. يف الصناعية األبحاث مختربات أكرب أحد اآلن
العسكرية املعدات مجال يف خاصًة األمريكية، الحكومة مع وثيقة عالقات الرشكة أقامت
األعمال عىل ربحها هوامش الرشكة وقيدت الحرب. فرتة يف والتموين لإلمداد والتخطيط

الحربي. املجهود يف منها إسهاًما العسكرية
الرشكة بنى عاًما، ٤٢ استمرت التي إم بي آي برشكة واطسون عمل فرتة خالل
ومنذ للرشكة. كرئيس االبن واطسون توماس ابنه وخلفه كربى. دولية رشكة لتصبح
يف هائلة استثمارات وبعد املايض، القرن من الثمانينيات وحتى الخمسينيات أواخر
املركزية، الكمبيوتر أجهزة مجال يف العالم رائدة إم بي آي أصبحت والتطوير، البحث
فعليٍّا ٣٦٠ تشغيل نظام ويظل .١٩٦٤ عام يف أطلقته الذي ٣٦٠ تشغيل بنظام خاصًة
فخصصت والتطوير. البحث يف اإلطالق عىل حدثت التي الخاصة االستثمارات أكرب أحد
لتطويره، دوالر مليارات ٥ الوقت، هذا يف دوالر مليار بنحو قيمتها ُقدرت التي الرشكة
آي كانت ،١٩٨٥ عام وبحلول تطويره. أجل من الرشكة االبن واطسون توم و«رهن»
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ال خربة لها فكانت املركزية. الكمبيوتر ألجهزة العاملي السوق من ٪٧٠ تمتلك إم بي
الرشكات أكثر من واحدة التجارية مهاراتها وجعلتها والربمجيات، املعدات يف تضاهى

العالم. يف لإلعجاب إثارة

من الرشكة» «ُرهنت الذي إم، بي آي رشكة من ٣٦٠ تشغيل بنظام كمبيوتر :1-4 شكل
إنتاجه.1 أجل

األصغر الكمبيوتر أجهزة وراء السعي يف الرشكة بدأت السبعينيات، منتصف يف
بجانب — ١٩٨١ عام يف أُطلق الذي الشخيص، إم بي آي كمبيوتر جهاز فكان حجًما.
أنشأ أساسية، فبصفة املايض؛ القرن يف شهرًة املنتجات أكثر أحد — ٣٦٠ تشغيل نظام
من الشخيص الكمبيوتر انبثق ولقد الشخيص. الكمبيوتر ألجهزة النطاق واسعة السوق
فشلت أن بعد فلوريدا، يف راتون بوكا مدينة يف إم بي آي لرشكة تابعة تطوير مجموعة
رفض الشخيص للكمبيوتر الناجح اإلنتاج وتطلب الخرتاعه. سابقة محاوالت ثالث يف
وتطويرها الذات عىل االعتماد من إم بي آي تتبعها كانت التي السابقة االسرتاتيجية
وبرامج املتكاملة الدوائر مثل الرئيسة، املكونات رشاء فقررت داخليٍّا. بنفسها يشء لكل
حيث هائًال، نجاًحا املنتج حقق البداية، يف صغار. موردين من اإللكرتونية التشغيل

السوق. من ٪٤٠ عىل استحوذ
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بي آي كانت املايض، القرن من التسعينيات وأوائل الثمانينيات أواخر يف ذلك، مع
أنتجته الذي الشخيص الكمبيوتر جهاز فساعد اإلفالس. عىل وأوشكت خطري مأزق يف إم
الفكرية امللكية حقوق يف إم بي آي تتحكم فلم زواله. بذور زرع يف إم بي آي رشكة
أكرب ليصبحوا برسعة — ومايكروسوفت إنتل — الصغار املوردين نجاح وازداد ملكوناته،
ظلت ذلك، إىل إضافًة بتقنياتهم. إم بي آي منافيس وزودوا قوة، وأكثر إم بي آي من
مر عىل املربحة املركزية الكمبيوتر أجهزة عىل تركز إم بي آي لرشكة العامة الثقافة
إىل اليابانيني املصنعني من األسعار يف املنافسة فيه أدت الذي نفسه الوقت يف التاريخ،
صحيفة من ١٩٩٢ عام ديسمرب ١٦ عدد يف جاء لذلك، ونتيجة الربح. هوامش تدهور
التي فالرشكة … انتهى قد إم بي آي عرصرشكة «إن افتتاحية: مقالة يف تايمز، نيويورك
تضاءل العالم، يف املمدوحة العالية التكنولوجيا رشكات أكثر من واحدة ما يوًما كانت
التكنولوجية للقوى فعال غري وبأسلوب ببطء عادًة يستجيب تابًعا فأصبحت دورها
وهبوطه هولريث هريمان صعود قصة صدى يرتدد وعاد الصناعة.» تشكل التي الرئيسية

أخرى. مرة
بي آي رشكة لها تعرضت التي املوت» من «االقرتاب لتجربة االستجابات إحدى كانت
الرشكة. خارج من يُعني مدير أول جريستنر؛ لو وهو جديد، تنفيذي مدير تعيني هي إم
وتغريت العمل. اسرتاتيجية يف أسايس وتحويل ضخمة هيكلة إلعادة الرشكة فخضعت
تقديم هدفها وكان العميل. ملشكالت حلول تقديم إىل للتكنولوجيا مورًدا كونها من
املنافسني. تقنيات استخدام يعني هذا كان وإن حتى لعمالئها، ممكنة خدمة أفضل
املايض يف الرشكة قوة أن بما بأنه قرار اتُّخذ املالية، صعوباتها مع نفسه، الوقت ويف
البحثي استثمارها يستمر أن فينبغي والصناعية»، العلمية «عقليتها من تُستمد كانت
الرشكة مجتمع داخل من متزايدة ابتكارات عىل للعثور البحث فاستمر املستقبل. يف
اخرتاع جوهريٍّا الداخلية املصادر هذه وأعادت والتطوير. البحث ومراكز التكنولوجي
وأصبحت متوازية. وتصميمات دقيقة معالجات باستخدام املركزية الكمبيوتر أجهزة
لالبتعاد منها محاولة يف الخارج، من املجلوبة األفكار عىل انفتاًحا أكثر أيًضا إم بي آي
معايري تستخدم فبدأت هنا». يُخرتع «لم ومتالزمة نفسها، عىل القديم انكفائها عن
يف أكثر تتعاون وبدأت مسجلًة، تمتلكها التي من بدًال مفتوحة إلكرتونية وبرامج فنية
مؤسسات مع التعاون صور من العديد يف سنويٍّا ترشع حيث التكنولوجية، تطوراتها
الفائقة، الحوسبة عىل السوق» الحتياجات «املواِجهة الجديدة ابتكاراتها واشتملت أخرى.

.٢٫٠ ويب وتقنيات االجتماعية والشبكات اإللكرتونية، والتجارة
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الشبكات وتقنيات الداخلية شبكتها من واسع نطاق عىل حاليٍّا الرشكة تستفيد
نحو وجود ويف معهم. ومشاركتها موظفيها لدى املوجودة لألفكار للوصول االجتماعية
تَواَفر عامليٍّا، أبحاث مركز و٧٥ — واملهندسني العلماء من نصفهم — موظف ٤٠٠٠٠٠
املهارات لهذه استخدامها طرق أما منها. لالستفادة هائلة تكنولوجية مهارات للرشكة

السادس. الفصل يف فسنناقشها واملستجدة، الحالية ابتكارها عملية لدعم
عىل اشتمل الذي تاريخها، طوال االبتكار وراء النطاق واسع السعي إم بي آي توضح
والتطوير، البحث وأقسام والجامعات، واملوردين والعمالء املشاريع، رواد من املخرتعني
موظفيها من النطاق واسع واملجتمع املتعاونني، والرشكاء الحكومة، مع والعالقات

املختلفني. املساهمني لهؤالء نتطرق واآلن واتصاالتها.

املخاطرة رأسمال وأصحاب املشاريع رواد (2)

رواد من أيًضا االبتكار ينتج إم، بي آي مثل لرشكات النطاق واسعة األنشطة عكس عىل
مصطلح استخدام بدأ وقد جديدة. مشاريع لبناء يستخدمونه الذين الفرديني املرشوعات
يكتشفون الذين األفراد عىل ينطبق وهو عرش، الثامن القرن أوائل يف املشاريع» «رواد
لالستفادة املخاطر ويتحملون املوارد يديرون ثم يخلقونها، أو يدركونها أو الفرص
يف املشاريع رواد به يقوم أن يستطيع الذي الكبري اإلسهام ِودجوود ويوضح منها.

االقتصادية. والتنمية االبتكار
التاسع القرن يف إديسون توماس إىل عرش، الثامن القرن يف بولتون ماثيو من بدايًة
الحادي القرن يف بايج والري برين وسريجي العرشين، القرن يف جيتس وبيل عرش،
تنمو التكنولوجيا. عىل تعتمد رشكات بإنشاء عادًة املشاريع أصحاب يرتبط والعرشين،
الصناعات وتغريِّ جديدة صناعات تخلق جديدة تقنيات أساس عىل رسيًعا الرشكات هذه
ر فطوَّ بالكامل. ومجتمعات اقتصادية نظًما املشاريع أصحاب بعض ويغري القديمة.
يف وساعدا العالم يف مميكن مصنع وأول البخاري املحرك واط جيمس ورشيكه بولتون
— األخرى اإلسهامات من العديد بني من — إديسون وطور الصناعية. الثورة بداية
رشكة برمجيات وأدت إلكرتيك. جنرال رشكة وأنشأ الكهربائية الطاقة توليد تكنولوجيا
برين أسسه الذي جوجل وغريَّ الشخيص، الكمبيوتر انتشار إىل لجيتس مايكروسوفت

الفراغ. ووقت العمل طبيعة الرشكتني كلتا وغريت اإلنرتنت، استخدام وبايج
وحدها األمريكية املتحدة الواليات يف يتأسس وسنويٍّا للغاية، استثنائية األمثلة هذه
ُوجد إن — منها للغاية قليل عدد ويحقق جديدة، رشكة مليون نصف من يقرب ما
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التي والتحديات جديدة رشكات تأسيس أن إال وجوجل. ملايكروسوفت مماثًال نجاًحا —
ويف الكربى. إسهاماتها ومن للرأسمالية أساسيٍّا عنًرصا يعد القائمة للرشكات تمثلها
رواد بها يقوم التي املهمة هو الخالق التدمري يدفع ما إن لشومبيرت، «١ «مارك نموذج

جديد». آخر وخلق القديم، التقليد «تفكيك من املشاريع

املختارة بعضاالقتباسات املشاريع: رواد عن شومبيرت

شومبيرت. عرَّفها كما وسماتهم، املشاريع رواد دوافع بعض ترتدد الحايل، الوقت يف
الحوافز

أيًضا.» لهم امتداد بالرضورة، ليس لكن وعادًة، خاصة، مملكة لتأسيس واإلرادة «الحلم

أجل من والنجاح اآلخرين، عىل التفوق وإلثبات للقتال، الدافع واالنتصار: الكسب يف «الرغبة
النجاح.» ثمار لجني ال نفسه، النجاح

فحسب.» وبراعته الفرد قوة ممارسة أو األمور، وإنجاز اإلبداع، «متعة

خاص.» مكسب عىل تشتمل ال أخرى اجتماعية ترتيبات (و) … املايل املكسب … الخاصة «امللكية
السمات

… املشاريع رائد

باملجازفات.» ويسعد التغيري، أجل من ويغري الصعوبات، عن «يبحث

استثنائية.» وعصبية بدنية «طاقة يحتاج:

الهادئ والدهاء األخرى، املصالح استثناء مع العمل عىل الرتكيز … خاص نوع من «رؤية يمتلك:
العاطفة.» مع شك بال تتناقض صفات وكلها والصارم،

الرباعة»، شديدة املهارات أصحاب الرجال مع و«التعامل زمالئه، من بالدعم» «الفوز كيفية: يعرف
املؤسسة.» إنجازات عىل وفريًا تقديًرا اآلخرين و«إعطاء

الكربى، الرشكات يف توجد املشاريع تنظيم مهارة أن «٢ «مارك شومبيرت نموذج أقر
باعتبارها املتغرية الصناعية الحقائق يعكس مما التأسيس، حديثة الرشكات يف وتوجد
املايض. القرن عرشينيات منذ حجمها ونما النطاق، وواسعة منظمة وتطوير بحث أنشطة
وراء السعي بها يتم التي التنظيمية العملية هي املشاريع تنظيم مهارة فإن ثم، ومن

املختلفة. الرشكات أنواع من العديد يف واستغاللها وتطويرها الفرص
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استثماراٍت املرشوعات تنظيم مجال يف املبتدئة الرشكات تتلقى الحاالت، بعض يف
املرصفية الخدمات بنوك من أكرب مخاطر لتحمل قابلة املخاطرة، مال رأس أصحاب من
املرشوعات تنظيم قصصنجاحرشكات من العديد تلقت وقد االستثمارية. والبنوك لألفراد
الواليات يف وجينينتيك، جوجل مثل الحيوية، والتكنولوجيا املعلومات تكنولوجيا مجال يف
لكن املخاطرة، مال لرأس مختلفة دولية نماذج وهناك املخاطرة. مال رأس املتحدة،
يف املخاطرة مال رأس يشمل وربما به. يحتذى مثاًال تُعترب ما عادًة املتحدة الواليات
مديروها يمتلك وربما خاصة، رشكات أو أفراد مستثمرين من أمواًال املتحدة الواليات
املبتدئة. الرشكات إدارة يف ويشرتكون معينة تكنولوجية بقطاعات كبرية معرفة أو خربة
يف الرشكات يف أسهم عىل الحصول هو عادًة املخاطرة مال رأس أصحاب هدف ويكون
الرشكات تكون عندما خروجهم، بعد استثنائية عائدات ذلك بعد تجني األوىل، سنواتها
ويقر البورصة. يف أسهمها طرح أو مشٍرت لجذب تكفي النضج من ملرحلة وصلت قد
من ستأتي العائدات معظم بأن استثماراتهم، حافظة يف املخاطرة، مال رأس أصحاب
االستثمار إىل املخاطرة مال رأس أصحاب يميل عام، وبوجٍه الحاالت. من محدود عدد
تكون حيث باملخاطر، واملحفوفة الجديدة املرشوعات عن استقراًرا، األكثر املرشوعات يف

بوضوح. محددة السوق وفرص التكنولوجية الفرص

والتطوير البحث (3)

وتساعد لالبتكار. — دائًما رضوريٍّا ليس ولكنه — ا مهمٍّ مصدًرا والتطوير البحث يُعد
عليها، والعثور الجديدة األفكار عن البحث يف املؤسسات والتطوير البحث استثمارات

خارجية. مصادر من املعرفة استيعاب عىل قدراتها وتحسني
بعض واالهتمام بالفضول املدفوعة األساسية األبحاث من والتطوير البحث يرتاوح
فراسكاتي دليل يف التعريفات (انظر شديدة بعملية املشكالت حل إىل بتطبيقها، اليشء
أو قومية سواء التنوع، شديدة التزامات والتطوير البحث نفقات وتعكس أدناه).
مليار ٨٠٠ نحو دوليٍّا فيُنفق االبتكار. وراء للسعي باستخدامه مشرتكة، أو قطاعية
صناعات بضع يف اإلجمايل، املستوى عىل ويرتكز، والتطوير. البحث عىل سنويٍّا دوالر
الواليات وتُعد الصيدالنية. واملستحرضات واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا منها رئيسية،
ذات النفقات تقييم فعند والتطوير. البحث عمليات عىل منفق أكرب األمريكية املتحدة
للدولة اإلجمايل املحيل الناتج من كحصة عادًة تُقاس التي — والتطوير البحث عىل الصلة
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حيث القائمة، تتصدر وسويرسا، والسويد كفنلندا حجًما، األصغر األوروبية الدول فإن —
يف الواضحة االتجاهات ومن سنويٍّا. اإلجمايل املحيل الناتج من ٪٣ من أكثر تخصص
كوريا مثل اآلسيوية، الدول يف والتطوير البحث نفقات يف الرسيع النمو األخرية، السنوات
املتحدة الواليات يف والتطوير البحث عىل عامليٍّا ٪٩٥ من أكثر وينفق والصني. وتايوان
الدول، من العديد تستطيع ال لذا آسيا)، رشق شمال (خاصًة وآسيا وأوروبا األمريكية

الثروة. وإنتاج للنمو املهم املصدر هذا يف املنافسة الجنوبي، الكرة نصف يف خاصًة
التي بني والتطوير البحث نفقات تقسيم يف الدول بني فيما واسعة اختالفات هناك
نفقات تسيطر واليابان، كوريا مثل الدول، بعض ففي الحكومة. ويف الرشكات يف تُنفق
املصدر هي الحكومة تكون والربتغال، بولندا مثل أخرى، دول يف أما التجارية. الرشكات

والتطوير. البحث لنفقات األسايس

فراسكاتي دليل

السياسات لصناعة مفيًدا سيكون أنه والتنمية االقتصادي التعاون منظمة قررت ،١٩٦٣ عام يف
مدينة يف ُعقد اجتماع وعقب والتطوير. البحث إحصائيات عن متسقة دولية بيانات عىل الحصول
البحث حول االستقصائية للدراسات املقرتحة املوحدة املمارسة صدرت إيطاليا، يف فراسكاتي
يف الدليل من السادسة الطبعة وصدرت فراسكاتي». «دليل باسم معروًفا هذا وأصبح والتطوير.

.٢٠٠٤ عام

زيادة أجل من منظم نحو عىل القائم اإلبداعي العمل يضم أنه عىل والتطوير البحث يُعرَّف
املعريف الرصيد هذا واستخدام — واملجتمع والثقافة البرش معرفة يشمل الذي — املعريف الرصيد

جديدة. تطبيقات اخرتاع أجل من

أنشطة: ثالثة يغطي أنه عىل والتطوير البحث يُوصف

معرفة الكتساب أساًسا به املضَطلع النظري أو التجريبي العمل وهي األساسية: األبحاث •
استخدام أو تطبيق أي وجود دون املالحظة، والحقائق الظواهر وراء الكامن لألساس جديدة

األفق. يف معني
إال جديدة، معرفة اكتساب أجل من به يُضَطلع أسايس بحث أيًضا وهي التطبيقية: األبحاث •

محددة. عملية غاية أو هدف نحو األساس يف يُوجه أنه
األبحاث من املكتسبة بالفعل القائمة املعرفة من يستقي منظم عمل وهو التجريبي: التطوير •
أو عمليات تثبيت أو جديدة، أجهزة أو منتجات أو مواد إلنتاج تُوجه التي العملية، الخربة و/أو
جوهريٍّا. تحسينًا بالفعل املثبتة النظم أو املنتجة املنتجات تحسني أو جديدة، خدمات أو نظم
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عىل والتطوير البحث نفقات عن متسقة بيانات مجموعات بناء يف مفيًدا فراسكاتي» «دليل كان
املشكالت بعض تبقى ذلك، ومع باستمرار. والتحسني للتطور تعرض فإنه ولذا الدويل، الصعيد

الخدمات. يف بها امُلضطلع واألنشطة التعاوني والتطوير البحث قياس يف املهمة

االستقصائية الدراسات لتوجيه أوسلو» «دليل أيًضا والتنمية االقتصادي التعاون منظمة طوَّرت
براءات و«دليل والتكنولوجيا، العلم يف البرشية املوارد لقياس كانربا» و«دليل الوطني، لالبتكار

االخرتاع. براءات إحصائيات باستخدام الخاص االخرتاع»

كوليك لستيفاني الجديد البوليمر (4)

ورجال الرشطة ضباط من آالًفا (١٩٢٣ عام ُولدت (التي كوليك ستيفاني أنقذت
الكيفلر، اخرتعت تقليدية، وتطوير بحث لعملية فنتيجة اإلعاقة. أو املوت من العسكرية
أحد هو الذي للمنتج، وكان للجسم. الواقية الدروع يف يُستخدم األلياف من نوع وهو
املكابح، تيل منها استخدام، ٢٠٠ من أكثر اإلطالق، عىل املصنوعة األلياف أنواع أقوى
املضادة واألفرشة البرصية، األلياف وكابالت الرياضية، والسلع الفضائية، واملركبات
حصول االخرتاع هذا عن ونتج الرياح. وتوربينات العواصف، من والواقيات للحريق،
يشتهر فإنه ذلك، ومع الدوالرات. ماليني مئات عىل سنويٍّا دوبونت الكيميائية الرشكة
الدولية الجمعية افتتحت ،١٩٨٧ عام ففي للرصاص؛ املضادة السرتات يف باستخدامه
أو املوت من املنتج أنقذهم ملن للناجني، كيفلر نادي دوبونت ورشكة الرشطة لقادة
خصائص واستُخدمت .٢٠٠٦ عام يف ٣٠٠٠ رقم العضو إليه وانضم الخطرية، اإلصابة

الجيش. يف واسع نطاق عىل أيًضا الوقائية الكيفلر
الصلب عامل — والدها وتُويف بنسلفانيا، والية يف كينسينجتون نيو يف كوليك ُولدت
للمذهب املتحمسني هواة من وكان فضوله، ورثت ولكنها صغرية، تزال ال وهي —
واهتمامها وتصنيعها لُدماها املالبس تصميم يف ساعاٍت قضاءها تتذكر فهي الطبيعي.
ولعدم ميلون، كارنيجي جامعة من جزءًا أصبحت كلية يف كوليك درست باألزياء. الشديد

الكيمياء. يف تخصصت الطب، دراسة مصاريف تحمل عىل قدرتها
تزال وال كانت دوبونت فرشكة دوبونت. رشكة يف العمل تريد أنها كوليك قررت
القرن من العرشينيات يف فكانت العالم. يف ابتكاًرا واألكثر الرائدة الرشكات من واحدة
ترسيخ «بهدف األساسية األبحاث يف استثمرت التي الرشكات أوىل من واحدة املايض
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الكيفلر.2 مخرتعة كوليك، ستيفاني :2-4 شكل

،١٩٣٣ عام يف الصناعي النيوبرين مطاط فصنعت جديدة». علمية حقائق اكتشاف أو
العاملية الحرب عن الناتج الرجال الكيميائيني عدد نقص ومع .١٩٣٨ عام يف والنيلون
كوليك مقابلة وخالل الكيميائية. الصناعة يف للعمل تنجذب السيدات بدأت الثانية،
عرًضا لديها إن حيث الوظيفة، بشأن الرد سيأتيها متى معرفة بشدة طالبت الشخصية،

نفسه. اليوم مساء يف بالعمل العرض وجاءها آخر.
أبحاث معمل يف فعملت .١٩٤٦ عام يف دوبونت رشكة لدى العمل كوليك بدأت
من سنوات ٤ ملدة نفسه الفريق مع عملت وقد عاًما، ٣٦ ملدة ديالوير يف دوبونت
وطرق جديدة بوليمرات تطوير هي وظيفتها وكانت نيويورك. والية يف بافالو يف قبل
من مميز نوع عن البحث وظيفة إليها أسندت قصري، بوقت تعيينها وبعد صناعتها.
هذا يف اهتمام هناك فكان صالبة. وأكثر وزنًا أخف إطارات صناعة يف يُستخدم األلياف
ولكنهم آلخرين املهمة هذه فأسندت الوقود، نقص ملعالجة املركبات أداء بتحسني الوقت
فإنها بكفاءتها، الرجال زمالئها اعرتاف من الرغم عىل أنه كوليك وشعرت يهتموا. لم

للتجاهل. تتعرض ما عادًة
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العلماء من واحدة ولوصفها تنشأ، التي والتحديات العمل مناخ تحب كانت ذلك، مع
الرجال عودة بعد وظيفتها عىل للحفاظ شديد بجد عملت الوقت، هذا يف القالئل السيدات

تريد. بما للقيام والحرية االستقالل من عالية بدرجة فحظيت الحرب. من
عدم جانب إىل مداها، وقرص الحديثة لألبحاث الفائقة الرسعة من تشكو (كانت

للتفكري.) الكايف الوقت وجود
بوليمرات إلعداد املنخفضة الحرارة درجة ذات العمليات يف كوليك تخصص كان
السلسلة ممتدة العطرية أميدات البويل جزيئات أن اكتشفت ،١٩٦٤ عام ويف التكثيف.
أخذت قوية. ألياف لعمل غزله يمكن بلوريٍّا سائًال محلوًال معينة ظروف تحت تُكوِّن
البوليمر إن وتقول لغزله. ماكينة إىل ورفيًعا، قاتًما لكونه بالخري يبرش لم الذي البوليمر،
به يرمي أن مدرك غري أو يفكر ال شخص ألي يمكن بحيث غريبة خصائص له كانت
ستسد امللوثة املادة هذه بأن ففكر شديد، شك يساوره الغزل ماكينة فني وكان بعيًدا.
شديد منتًجا وأنتج بنجاح البوليمر فُغِزل األمر. بتجربة اقتنع النهاية يف ولكنه ماكينته،
باكتشافها. تقتنع أن قبل مرات عدة االختبارات إعادة إىل اضطرت كوليك إن حتى القوة
وأقوى للحرارة، مقاوم فالكيفلر خصائصه. من تأكدت حتى البوليمر بأمر أحًدا تخرب لم

الزجاجية. األلياف وزن خفة نصف ويف مرات، بخمس الصلب من
الجديدة، البلورية كوليك بوليمرات بأهمية الفور عىل دوبونت رشكة اقتنعت
كمية فقدمت تجارية. استخدامات عىل العثور وظيفة الرائدة األبحاث ملخترب وأُسندت
وُطرح للرصاص. املقاوم الدرع عىل تجارب ليجري زمالئها ألحد األلياف من قليلة
هذا مثل عىل استخدامه أسباب ومن .١٩٧١ عام يف الغرض لهذا ليستخدم الكيفلر
وخيط مغزول، أو رفيع خيط إىل تحويله فيمكن مرونته؛ التطبيقات من الواسع النطاق
طورتها التي الجديدة الكيمياء وساعدت صفائح. ونسيج متليف، ولب املستمرة، األلياف
ونومكس ليكرا سبانديكس مثل األخرى، األلياف من كم تطوير يف دوبونت رشكة كوليك

للحرارة. املقاوم
تقول: رؤيتها. غريها يستطيع ال ألشياء رؤيتها طريقة إىل نجاحها كوليك تعزو

السليمة وفطرتي وخربتي وإبداعي وحديس معرفتي أستخدم أخرتع، لكي
وخصائصه املطلوب املنتج تصور أحاول واجتهادي. ومرونتي ومثابرتي
والقدرة متوقعة غري أحداث عن االخرتاعات بعض وتنتج … ابتكاره وسبل

ملصلحتنا. واستخدامها األحداث هذه مثل إدراك عىل
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بالعديد وفازت األويل. الكيفلر نموذج عىل ٥ منها اخرتاع، براءة ١٧ كوليك تمتلك
األشخاص من وغريهم العلماء لتقدير املاسة الحاجة عن وتحدثت املرموقة الجوائز من
رشطة ضابط طلب عندما الشديد بالرسور بشعورها وأقرت البرشية. يفيدون الذين

حياته. أنقذت التي سرتته عىل التوقيع منها
الرشكة يف والتطوير البحث قسم إسهام عىل مثاًال والكيفلر كوليك حالة تعترب
سنة، ١٨ البوليمر تطوير استمر فقد عيوبه. بعض إىل أيًضا تشري وهي االبتكار، يف
لديها وجد، إن املؤسسات، من قليل عدد وهناك سنوات. ٧ تجاريٍّا طرحه واستغرق

الحارض. الوقت يف املدى طويل األسلوب هذا مثل انتهاج عىل القدرة

واملوردون العمالء (5)

املنتجات مستخدمو شارك وإذا الزبائن، أو العمالء استخدمها إذا إال االبتكارات تنجح ال
بوجه للنجاح أفضل فرصة هناك تكون إليه، يحتاجون ما تصميم يف الجديدة والخدمات
واالحتياجات الطلبات عن تماًما التعبري أبًدا يمكن فال أجلهم. من يشء ُصمم إذا عما عام
ومورديهم، وعمالئهم االبتكار منتجي بني التنظيمية الحدود عرب بالكامل بها واإلخبار

الحدود. هذه تتخطى بينهم الفعالة املشاركة أن إال
االبتكار. مستخدم هو عادًة املبتكر يكون الطبية، األدوات مثل املجاالت، بعض يف
تساعدهم جديدة وأساليب ألدوات بأفكار بانتظام الطبيون واملمارسون الجراحون فيسهم
العالم، يف املزروعة السمع ألجهزة منتجة رشكة فأكرب أفضل. نحو عىل وظائفهم تأدية يف
صمًما يعاني والده كان طبي باحث وهو كالرك، جرامي األستاذ هو كوكلري، رشكة
األذن سماعات تستطيع ال الذين األفراد معاناة تجاه للغاية حساًسا كالرك وكان شديًدا.

حياتهم. تحسني عىل وعزم صممهم، عىل التغلب
انقطاع الثالثني سن فوق الرجال ربع إىل تصل نسبة تعاني التقديرات، ألحد ووفًقا
عند التنفس يف محتملة خطرية اضطرابات يف يتسبب مرض وهو النوم، أثناء النفس
سوليفان، كولني األستاذ أسس املشكلة. معالجة الطبية التنفس أجهزة وتستطيع النوم.
مصنعة رشكة أكرب املستشفيات، أحد يف النوم اضطرابات عيادة يف يعمل طبي باحث وهو
النفخ خالل من املشكلة عىل تغلب وقد ريسميد. رشكة وهي العالم، يف التنفس ألجهزة
املرضورشكاء هذا يعانون َمن حظ ولحسن األنف. ممر أعىل الهواء من لدفعات املنتظم
نتيجة جاءت والتي االنتباه، تلفت وال بالهدوء تتسم التي الحالية األجهزة تمثل حياتهم،
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هيئة عىل ُصممت التي األصلية النسخة عن كبريًا تقدًما التصميم، يف مستمرة تحسينات
كهربائية. ومكنسة للغاز قناع

منتجات تصميم يف عمالئها إرشاك أجل من بعيد مدى إىل الرشكات بعض وتذهب
يونايتد رشكة مثل الكبار، عمالءها أرشكت ،٧٧٧ الطائرة بوينج طورت فعندما جديدة.
فكانت السوق. طلبات لفهم محاولة يف وكانتاس، إيرالينز، وسنجابور إيروايز، وبريتش
عملت أنها إال الطريان. لرشكات املفضلة الطرق عىل للركاب حمولة أقىص ملعرفة بحاجة
ومهندسو الطائرة، وطاقم الطيارون وهم الطائرة، مستخدمي متطلبات فهم عىل أيًضا
يعددن الالتي الطريان مضيفات مع التعاطف هدفها فكان النظافة. وعمال الصيانة،
الطائرة مكونات يصلحون الذين الصيانة ومهنديس الجوية، االضطرابات يف القهوة
مئوية درجة ٤٠ إىل الحرارة درجة تصل حيث أالسكا يف الليل منتصف يف الخارجية
ومع مئوية. درجة ٥٠ الحرارة درجة حيث جدة يف النهار منتصف يف أو الصفر، تحت
مبارشة مدخالت عىل للحصول إلكرتونيٍّا موقًعا أنشأت ،٧٨٧ للطائرة بوينج تصنيع
٥٠٠٠٠٠ نحو وصوت العالم. أنحاء جميع يف املهتمة األطراف من التصميم عملية عىل

دريمالينر. الطائرة: اسم اختيار عىل شخص
أويل، نموذج شكل يف أْي بيتا؛ شكل يف منتجاتها الربمجيات رشكات أحيانًا تصدر
بصفة العمالء ويجري تحسينات. واقرتاح الربنامج باستخدام للمستخدمني للسماح
ذات املنتجات مع االسرتاتيجية هذه وتُتبع للمنتج. النهائية التحسينات معظم أساسية
الربمجيات عن هذا ويختلف منها. ربح لتحقيق الرشكة تهدف عندما املسجلة، امللكية
التي لينكس، التشغيل ونظام فايرفوكس، موزيال الويب متصفح مثل املصدر، مفتوحة

باستمرار. وتُحسنها صيانتها عىل وتعمل متطوعني مربمجني من شبكات صنعتها
عن تنم التي األمور من املنتج تحسني عملية من العمالء استبعاد يكون أن يمكن
برنامجه بكود احتفظت أيبو، الروبوت، الكلب سوني طورت فعندما شديد. أفق ضيق
حركات إىل وتوصلوا الكمبيوتر، قراصنة من مجموعة أفراد عدد وازداد ا. رسٍّ اإللكرتوني
جعلته التي املمتعة الرقصات من عدد منها املعتادة، الروبوت حركة من بكثري أكثر
ولكنها مجموعتهم، وأغلقت القراصنة سوني رشكة فقاضت للعمالء. جاذبية أكثر منتًجا
املطور الربنامج من التعلم يمكنها الرشكة أن وأدركت بخطئها اعرتفت ما رسعان
التكنولوجيا من استفادت الالحقة منتجاتها لكن أيبو، تنتج سوني تعد ولم خارجيٍّا.

التصور. مثل مجاالت يف الروبوت الكلب أجل من تطورت التي
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وأرسى وراضني متحفظني يكونوا أن فيحتمل االبتكار؛ منع أيًضا العمالء يستطيع
كريستينسن وقفكاليتون واملخاطرة. التجديد دون يحول نحو عىل باألشياء القيام لطرق
املبتكرون استجاب فإذا للعمالء. كثب عن االستماع مشكلة فهي املبتكر»؛ «معضلة عىل
التقنيات يف تحدث كبرية تغريات تفوتهم ما فعادًة للعمالء، املبارشة للطلبات فقط
ميزة توجد الحالة، هذه ويف العمل. عن التوقف إىل النهاية يف يدفعهم قد مما واألسواق،
لتحمل املستعدون األفراد أو الرشكات أو الحكومات أي العمالء»، «كبار مع العمل يف
عدم اختيار وراء السعي فوائد من أكرب فوائد بتحقيق إيمانًا االبتكار لتشجيع املخاطر
املايض، القرن من الثمانينيات يف روثويل، روي ووصف املدى. قصري اآلمن االبتكار
مشريًا جيدة»، وتصميمات صارمون «عمالء بقوله: ورولزرويس بوينج بني العالقة
جعلت الجوية املحركات موردي من بوينج لرشكة للغاية الصعبة املتطلبات أن إىل

أفضل. منتجات وتنتج تصمم رولزرويس
صناعة مجال ففي الجديدة. لألفكار رئيًسا محفًزا أيًضا املبتكرون املوردون يمثل
النسبة هذه وتصل مكوناتها، موردي من السيارة قيمة من عالية نسبة تأتي السيارات،
وثيقة بعالقات تويوتا وتتمتع السيارة. قيمة إجمايل من ٪٧٠ إىل تويوتا حالة يف
أنظمة مثل مبتكرة، ومنتجاته للمكونات ضخم مورد وهو نيبوندينسو، مع للغاية
السيارات صناعة يف مماثًال دوًرا بوش روبرت السيارات مورد ويلعب واملكابح. اإلضاءة
اإللكرتونية املواقع منها — متعددة طرًقا الكربى السيارات رشكات وتستخدم األوروبية.
للمشكالت مبتكرة حلول تقديم عىل مورديها لتشجيع — التقنية واملعارض واملؤتمرات
لرشكات املبتكرة املكونات موردي عىل املبتكرة السيارات وتعتمد يواجهونها. التي
من نظام أي دمج عن املسئولة املؤسسة أو — السيارة ُمصنِّع مهمة وتتمثل السيارات.
من التأكد مع املكونات، أو الوحدات موردي لدى االبتكار تشجيع يف — مختلفة عنارص

العامة. التصميم نظم أو هندسة مع املكونات توافق
ففي الحكومات. من للعديد أيًضا رئيًسا هدًفا املبتكرين املوردين تشجيع يُعد
الصغرية املرشوعات يف االبتكار أبحاث مخطط يستخدم األمريكية، املتحدة الواليات
املنتجات رشاء خالل من الصغرية الرشكات دعم أجل من للحكومة الهائلة الرشاء ميزانية
أكثر املبتدئة الرشكات يف االبتكار يف هذا الحكومي املخطط ويستثمر املبتكرة. والخدمات
للغاية مبكرة مراحل يف بذلك ويقوم املتحدة، الواليات يف املخاطرة مال رأس صناعة من

الرشكات. هذه تطور من
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املتعاونون (6)

عندما يحدث أنه شيوًعا فاألكثر الفردية، املؤسسات أنشطة عن االبتكار ينتج ما نادًرا
التعاون استخدام فوائد أن املؤسسات من الكثري وتجد أكثر. أو مؤسستان تتعاون
التعاون يأخذ االبتكار. هذا عىل العائدات مشاركة تكاليف تفوق االبتكار يف للمساهمة
التزام عىل تنطوي وعقود وتحالفات، مختلفة، رشاكات وأنواع مشرتكة مرشوعات شكل
واملؤسسات واملوردين، العمالء مع التعاون يكون أن ويمكن عليها. متفق بأهداف مشرتك
الصناعية، العالم اقتصاديات سمات إحدى إنها املنافسني. مع وحتى أخرى، صناعات من

عديدة. لعقود التعاون ببعض تعمل فهي
ملجموعات وللوصول االبتكار، تطوير تكاليف تقليل أجل من املؤسسات تتعاون
رشكائها من للتعلم كفرصة هذا وتستخدم تمتلكه، عما تختلف واملهارات املعارف من
املتقلبة الظروف ظل ويف الجديدة. واالسرتاتيجيات التنظيمية واملمارسات التقنيات عن
منفردة. بصورة به القيام من للنجاح أكرب فرصة االبتكار يف التعاون يقدم واملتطورة،
وأسهل، أرخص التعاون عملية األخرى والتقنيات االتصال ووسائل املعلومات وجعلت
وأصبحت لالبتكار. كمصدر التعاون بشدة تشجع العالم يف الحكومات أن إىل إضافًة

لالبتكار. اسرتاتيجياتها يف للتعاون انفتاًحا وأكثر نفسها عىل اعتماًدا أقل املؤسسات
التعاون أهداف تكون فعندما املختلفة؛ املواقف املختلفة التعاون أنواع تناسب
املؤسسات تكون أن األفضل من برسعة، التكاليف تقليل عىل الرتكيز ينصب أو واضحة،
تكون عندما أما أقل. التواصل عدم أو الفهم سوء حدوث فرص فتكون متشابهة،
عمل من التعاون يستفيد والتعلم، االستكشاف هو الهدف ويكون مستجدة، األهداف
التماثل. عن التنوع من التعلم من أكرب قدر يُكتسب إذ مًعا، املتشابهة غري املؤسسات
بسبب الرسعة تتحسن حني يف املبذول، املجهود حجم من األكرب الرشكاء أعداد وتزيد

األقل. الرشكاء أعداد
وثقافات أولويات الرشكاء لدى يكون فربما صعبة؛ التعاون إدارة تكون ربما
التي التالية، القصة لنا توضح كما الفهم، لسوء متعددة فرص فتظهر مختلفة. تنظيمية
فريق من مجموعة بني تعاون وجود اقُرتح سنوات، بضع فمنذ صحتها. يف يَُشكُّ ربما
إم بي آي عمل فريق ناقش األول، املشرتك االجتماع وقبل وأبل. إم بي آي رشكتي عمل
وكانت — رسمية مالبس بارتداء باشتهارهم منهم إدراًكا العمل، فريق وقرر منهجهم.
أبل، عمل فريق عىل الوضع تسهيل — الوقت هذا يف الرسمية املالبس هي الزرقاء الحلل
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يف رسمية غري ملالبس ارتدائهم خالل من رسمية، غري مالبس يرتدي ما عادًة كان الذي
فريق أن ليجدوا الرسمية غري والكنزات الجينز مرتدين االجتماع إىل فوصلوا االجتماع.
بني األمر هذا مثل حدوث احتمال إن حديثًا. اشرتوها زرقاء حلًال بارتدائهم مقيدون أبل
ربما التي املحتملة املشكالت عىل الضوء يلقي نفسها والدولة الصناعة داخل املؤسسات

املختلفة. والدول القطاعات بني التعاون حاالت يف تحدث

الجامعات (7)

نافذة بصرية كاليفورنيا، جامعة ورئيس الشهري االجتماع عالم كري، كالرك لدى كانت
يقول: ١٩٦٣ عام يف كتب عندما االقتصادية التنمية يف الجامعات ألهمية تحديده عند

عنرص أقوى يكون ربما — املعرفة وهو — املرئي غري الجامعة منتج إن …
مسبوق غري نحو عىل املعرفة إنتاج الجامعة من ُطلب فقد … ثقافتنا يف منفرد

السكان. من مسبوقة غري لنسبة املعرفة نقل أيًضا منها وُطلب …

عىل الضوء وألقى االقتصادي، النمو يف عامل أهم هي الجديدة املعرفة أن كري وزعم
أساتذة إسهام عىل وأكد اإلقليمي، النمو وإحداث جديدة صناعات تطوير يف الجامعة دور
ويف الرشكات. يف وثيق نحو عىل والعمل املشورات، تقديم يف الجامعيني املشاريع تنظيم
طاقاتها تكريس عىل للجامعات والرشكات الحكومات تشجيع تزايد الالحقة، العقود
عليها تصدق ما عادًة سياسة وهي اقتصادي، نشاط إىل بفعالية معرفتها لرتجمة
للبعض، بالنسبة بدا، إنه حتى الحايل، وقتنا يف كثريًا النشاط هذا وارتقى بحماس.
فإن ذلك، ومع والتدريس. لألبحاث أهميتها يف املساوية الجامعة وظائف من أنه عىل
ببساطة تُصور ما عادة االبتكار، يف الجامعات ومساهمة للصناعة املعرفة نقل طرق
أيًضا واستُبدلت عادًة. وخفية األوجه ومتعددة معقدة للسوق الطرق تكون بينما شديدة،
وحل للصناعة، و«تنقلها» الجامعات تنتجها واملعرفة األفكار أن عن الذهنية الصورة

تبادلها. ويتم بالتعاون تُنتج أنها تصور محلها

التدريس (1-7)

الدكتوراه، عىل والحاصلني والخريجني الجامعيني الطلبة من املاهرين تعليم خالل من
جزء وهناك وتطبيقها. جديدة أفكار إبداع عىل قادرة عاملة قوى الجامعات تُِعد
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والطريان والكيمياء الكهرباء يف جديدة، لصناعات الناجح التطور تاريخ من كبري
باملهارات الخريجني من كافية ألعداد الجامعات توفري يفرسه املعلومات، وتكنولوجيا
لتبادل شكل أفضل إن فيقال واإلدارة. الهندسة مجايل يف خاصًة الرضورية، الجديدة
يحلون من تحرك عند ويحدث الطرفني، عىل يعتمد والصناعة الجامعة بني املعرفة

الصناعة. إىل الجامعة من املشكالت
كان مختلفة، أوقات ففي االبتكار؛ يف فحسب والهندسة العلوم خريجو يسهم ال
الصناعات وتوفر أنثروبولوجيا. وعلماء فالسفة عىل فايل سيليكون منطقة يف طلب هناك
متزايد نحو عىل التجارة كليات وتقدم اإلنسانية. العلوم طالب من للعديد ملجأ اإلبداعية
أيًضا وتناقش املعرفية. الفروع كل لطالب املرشوعات وتنظيم االبتكار إدارة يف دورات
أصحاب من مزيج إىل تحتاج الناجحة الرشكات إن يقال كيف اإلدارة مجال يف الكتابات
القدرة إن معني. تخصص يف الواسعة املعرفة وأصحاب معني، مجال يف املتعمقة املعرفة
املعرفية الفروع بني معني» تخصص يف الواسعة املعرفة أصحاب «عرب عالقات رؤية عىل
(انظر املعلمني عىل واضحة تحديات يفرض لكنه لالبتكار، رئيًسا حافًزا يمثل املتنوعة

املهندسني»). تعليم وتحدي للتكنولوجيا ماساتشوستس «معهد قسم
الفنيني تدريب يف املثال سبيل عىل االبتكار، يف ا مهمٍّ دوًرا كذلك الفنية الكليات تلعب

بأنفسهم. أحيانًا يسوقونها معدات إنتاج عىل

املستمر املهندسني تعليم وتحدي للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد

ماساتشوستس معهد يحاول القدرة هذه ولتشجيع املشكالت، لحل أسلوب هي الهندسة إن
لعامي املعهد نرشة ويف التعليمي. أسلوبه يف التخصصات تعدد تشجيع عادًة للتكنولوجيا
تنمية هو له التابعة االجتماعية والدراسات اإلنسانية العلوم كلية هدف إن قيل ،١٩٥٤-١٩٥٥
ُقدِّر إذا التقنية، الكفاءة تصاحب أن يجب التي األوىل، الدرجة من واالجتماعية اإلنسانية «القيم
القيم. هذه تعكس أن إىل تهدف الدراسية املناهج وكانت كمواطن». إسهاماته بأقىص القيام للفرد
املقررات بدراسة سنوات أربع ملدة تستمر التي دراساتهم من عامني أول يف الطالب كل وبدأ
الحلول، من بدًال املشكالت عىل تركيزهم فانصب واألدب. والفلسفة التاريخ تشمل التي األساسية
شيئًا كونه من بدًال وتطويره، باستمرار استخدامه عليهم يشء التعليم بأن لديهم موقف وتنمية

يمتلكونه.

التحديات للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهد يف السابق الطالب عميد ويليامز، روزاليند تصف
فهم إىل يحتاجون الحايل العرص يف املهندسني إن فتقول «مكتملني»، مهندسني تعليم يف املعارصة
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الواقع، ويف االبتكارات. ونجاح املؤسسات عمل وكيفية السوق، إىل وإدخالها األشياء تصميم كيفية
املهندسني تدريب عن طويل زمن منذ تخىل قد املعهد أن كيف قوله زمالئها أحد من اقتبست
من العلم، فهم إىل بحاجة أنهم تزعم فهي تكنولوجيني. مبتكرين يدرب فعليٍّا وأصبح املحرتفني
لذلك، ونتيجة أخرى. ناحية من واإلدارة االجتماعية والعلوم والفنون اإلنسانية والعلوم ناحية،
أجل من أنه إىل فتشري شهًرا. ١٨ كل الطالب عقل إىل إدخالها يجب التي املعلومات كم يتضاعف
املختلفة واالجتماعية النفسية السمات ذوي املهندسني لفصل اتجاه يوجد السعة، هذه مالءمة
أنظمة إدارة عىل أكرب تركيًزا األوىل الفئة تركز بحيث و«مصممني»، أنظمة» «مكميل إىل وتقسيمهم
وخدمات منتجات بابتكار أشد اهتماًما الثانية الفئة وتهتم مرموقة، رشكات يف ضخمة تكنولوجية

املرشوعات. تنظيم مجال يف جديدة

واألبحاث العلم (2-7)

التي ،scientia الالتينية الكلمة من science باإلنجليزية تسميته اشتُقت الذي العلم كان
االبتكار يف العلم تطبيق أن إال األوىل. الحضارات منذ اإلنسان لتطور سمًة املعرفة، تعني
السنوات يف خاصة بصفة سمة وكان الصناعية، الثورة خالل إال جديٍّا يبدأ لم الصناعي

هذا. قرابة أو املاضية وخمسني املائة
األبحاث بني فراسكاتي»، «دليل يف تُرى التي األبحاث، يف التقليدية الفروق أحد هناك
لتطبيقها، مراعاة أي دون الفضول يدفعها األوىل أن فيُعتقد و«التطبيقية». «األساسية»
استخدام نحو موجهة تكون أنها فيُعتقد الثانية، أما بها. باالهتمام الجامعات وتختص
األبحاث يف جوهريٍّا استثماًرا الرشكات بعض تستثمر ذلك، ومع الصناعة. يف عادًة محدد،
كالطب املهنية األقسام يف خاصًة واسعة، تطبيقية أبحاثًا الجامعات وتجري األساسية،

والهندسة.
األبحاث بني الكالسيكي التمييز فإن ستوكس، دونالد أشار كما ذلك، إىل إضافًة
يكون التي التطبيقية، واألبحاث الفهم، يف برغبة املدفوعة «الخالصة»، أو األساسية
خالل من باألمرين للقيام تهدف ثالثة فئة تصوير يف يفشل استخدامها، هو الغرض
األساسية لألبحاث باستري» «رباعية هذا عىل ويُطلق االستفادة. وتحقيق الفهم تحسني
املايكروبيولوجي يف باستري أبحاث كانت .(3-4 الشكل (انظر االستخدام من املستوحاة
ويقارن العلمي. للفهم جديًدا مجاًال أنشأت ولكنها املفيدة، بالتطبيقات دائًما مهتمة
بأساس الذرة لرتكيب فهمه أمده حيث الفيزياء، يف بور نيلز بأبحاث هذا ستوكس
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والربح، باالستخدام باهتمام مدفوعة كانت التي إديسون وأبحاث الكم، ميكانيكا لتطوير
يف واالبتكار األبحاث بني وواضح مبارش ارتباط وهناك بالنظرية. أيًضا تأثر أنه مع
بور، أبحاث يف يوجد ال أو االرتباط هذا يوجد وربما باستري، ورباعية إديسون أبحاث
أن املرء فيتصور التخيل. صعبة أو متوقعة غري مجاالت يف يكون ربما تحقق، وإذا
أساًسا تقديمها واحتمال الليزر، أجهزة رشح يف الكم نظرية استخدام بكيفية بور اهتمام

ضئيًال. سيصبح كان املستقبلية، الكم كمبيوتر ألجهزة

األبحاث األساسية الخالصة

(بور)

األبحاث األساسية

(باست&)

ا0ستوحاة من االستخدام

األبحاث التطبيقية الخالصة

(إديسون)
يس؟

سا
م أ

فه
ن 

 ع
ث

بح
 ال

 اعتبارات االستخدام؟

نعم

نعم

ال

ال

3.(١٩٩٧ العاصمة: (واشنطن ستوكس لدونالد باستري رباعية من باستري: رباعية :3-4 شكل

يف نيترش مجلة إىل القصري خطابهما يف استحياء عىل وكريك واطسون أشار باملثل
الديوكيس النووي الحمض مللح تركيب اقرتاح يف نرغب «نحن بالقول: ١٩٥٣ أبريل ٢٥
كبرية.» بيولوجية أهمية لها جديدة بسمات يتمتع الرتكيب فهذا إيه). إن (دي الريبوزي
التي الطريقة وال عاًما، ٢٠ بعد ستظهر التي الكبرية التجارية األهمية يتصورا ولم
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الرتكيب الجزيئي للحمض
النووي

«نحن نرغب يف اقرتاح
تركيب 2لح الحمض

النووي الديوكيس
الريبوزي (دي إن إيه).

فهذا الرتكيب يتمتع
بسمات جديدة لها

أهمية بيولوجية
كبFة.»

«لم يفتنا أن االقرتان
ا2حدد الذي اقرتحناه
للتو يفرتض مبارشًة

وجود آلية نسخ
محتملة للمادة

الجينية.»

إيه.4 إن الدي اكتشاف يعلن نيترش مجلة إىل خطاب :4-4 شكل

التكنولوجيا تطور مع جديدة مرشوعات وأنشأ القديمة املرشوعات اكتشافهما بها غري
الحيوية.

الكثري بينها متصلة، سلسلة عنارصيف والتطبيقية األساسية األبحاث تمثل الواقع، يف
األساسية، األبحاث اكتشافات من التطبيقية األبحاث تنتج فربما البينية. الروابط من
أكثر أحد إن حالية. تكنولوجيا عمل كيفية رشح يف األساسية األبحاث تُستخدم وربما
يف املساعدة أجل من املصنَّعة األجهزة هو الخالصة األساسية لألبحاث املفيدة النتائج
أجل من العاملية الويب وشبكة والليزر الكمبيوتر أجهزة اخُرتعت فقد التجارب. إجراء
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العرص يف شائعة كابتكارات املحتمل الصناعي باستخدامها قليل اهتمام مع الهدف، هذا
الحايل.

االحتباس ومنها العالم، يف تعقيًدا واالجتماعية العلمية األسئلة أكثر يف نفكر عندما
ستعتمد اإلجابات فإن الوراثية، والهندسة الغذائي واألمن املستدامة والطاقة الحراري،

الصناعة. يف العميل واستخدامه الجامعات، إليه تتوصل الذي األسايس الفهم عىل

املشاركة (3-7)

الذي األطفال شلل لقاح يمتلك عمن املرات إحدى يف ُسئل سالك يوناس الدكتور أن اشتُهر
عرصنا يف معتادة غري اإلجابة هذه إن األفراد.» إنهم «أقول إجابته: فكانت إليه، توصل
الذي ،١٩٨٠ عام يف األمريكية املتحدة الواليات يف «بايه-دول» قانون سن فمنذ الحايل.
الجامعات أصبحت الدولة، تمولها التي األبحاث نتائج بامتالك األبحاث ملؤسسات سمح
شكل عادًة هذا ويأخذ أبحاثها. من أموال بجني منشغلة املتقدمة االقتصادية النظم يف
خالل من أو التجارية، للرشكات تُرخص التي االخرتاع، برباءة املحمية الفكرية امللكية
تشري ذلك، ومع منها. جزءًا وتمتلك بقائها عىل الجامعة تحافظ التي املبتدئة الرشكات
بعضقصص وهناك محدود. التسويق يف النموذج لهذا الناجحة األمثلة عدد أن إىل األدلة
١٩٧٦ عام يف تأسست التي جينينتيك الحيوية التكنولوجيا رشكة مثل املبهرة، النجاح
لرشكات وبيعت ستانفورد، جامعة يف امُلخلق النووي الحمض اكتشاف تسويق يف لتساعد
هذه أن إال دوالر. مليار ٥٠ من بأقل ٢٠٠٩ عام يف سويرسية صيدالنية مستحرضات
تشجعه الذي املرشوعات تنظيم لنشاط اإلجمايل العدد من صغريًا جزءًا تمثل الرشكات

الجامعات.
عىل نفسها، الجامعات من العديد الواقع ويف الحكومات، معظم تركيز انصب
التحضني، ومراكز التعاونية، واألبحاث والرتخيص، االخرتاع براءات مثل موضوعات
تعتمد التي الصناعات يف لالبتكار مهمة األنشطة هذه وتُعد املرشوعات. تنظيم ومراكز
صلة أقل عام بوجه فهي الصناعة. قطاعات لكل ليس لكن والتكنولوجيا، العلم عىل
ذلك، إىل إضافًة واملنسوجات. املالبس مثل التقليدية، والصناعات واملوارد بالخدمات
بني «الحوارات» يف األساسية العالقات وتكوين االجتماعية األنشطة أهمية تهمل فإنها
بالنسبة أنه ومع املحتملة. وتطبيقاتها الجديدة التطورات بشأن والرشكات الجامعات
هو الجامعات مع التعاون من الهدف يكون حجًما، األصغر خاصًة الرشكات، من للعديد
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للتعرف الجامعات مع أوسع حوار يف تشرتك األكرب الرشكات فإن املبارش، املشكالت حل
تأتي الجامعات مع العمل جاذبية أن الرشكات وتزعم املستقبلية. األبحاث اتجاهات عىل
للتفكري أكرب وقت بالجامعة العاملني لدى فيوجد لديها. عما مختلفة بثقافات تمتعها من

واختبارها. جديدة أفكار يف
املبدعة األفكار ابتكار يف املساهمني كأحد األبحاث، ومعاهد الجامعات تحتاج
نحو عىل املشاركة كيفية وتقييم باستمرار، قدراتها عن التعبري إىل ونرشها، واملعرفة
الجامعات يف تستثمر أن والرشكات الحكومة من يُتوقع فال الخارجية. األطراف مع أفضل
واسعة اإلسهامية أدوارها توضح أن دون االبتكار مقدمي كأحد األبحاث ومؤسسات

كامًال. توضيًحا النطاق

واملدن األقاليم (8)

بوترييز منطقة يف كما محددة، جغرافية مناطق داخل التمركز طريق عن االبتكار يتكتل
تكاليف من املسافة قرب يقلل حيث اقتصادية، ألسباب هذا ويحدث ستافوردشاير. يف
من ونرشه االبتكار إبداع تحفز الصلة وثيقة تكون التي والرشكات والنقل، الصفقات
ألسباب واحد مكان يف االبتكار ويتجمع ببعض. بعضها واملعرفة الوعي تحسني خالل
املجموعات يف العالية والثقة املشرتكة الهوية من املستمدة الفوائد منها وثقافية، اجتماعية
وال معها التعامل يصعب املعرفة ألن التواصل؛ املسافة قرب ويساعد واملرتابطة. املتصلة
تدوينها. يمكن وال ضمنية أو معقدة تكون عندما خاصًة بفعالية، مصدرها من تنتقل
فرانسيسكو، سان من بالقرب تقع التي فايل سيليكون هي ابتكارية منطقة أشهر إن
حفزت وقد التوظيف. ورشكات املتطورة التكنولوجيا رشكات فيها ترتكز منطقة وهي
العالم. أنحاء جميع يف تكرارها إلعادة عادًة، تفشل تحىص، ال محاوالت املنطقة هذه
محوريٍّا، دوًرا الحكومة فلعبت ونموها. فايل سيليكون تطور يف العوامل من عدد وساهم
تجسيدها وحتى الصناعية، التنمية لتحفيز املحلية للجامعات األرض منح من بداية
الدفاع. أسواق يف املتطورة التكنولوجيا سلع يف الراغب النطاق واسع العميل لدور
وأصحاب التكنولوجيني والخرباء للعلماء وتدريبها وتعليمها بأبحاثها الجامعات وأسهمت
لتشجيع استباقيَّة سياسات ستانفورد جامعة مثل مؤسسات ووضعت املرشوعات.
املعلومات. وتكنولوجيا كاإللكرتونيات مجاالت يف التجارية األعمال يف األكاديمية املشاركة
مؤسسات لتصبح رسيًعا بعضها ونما املتطورة، التكنولوجيا رشكات من العديد وتأسست
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وعايل متحرك عمالة سوق ذلك يف وساعدها وإنتل، وأبل باكارد هيوليت مثل كربى،
السهل والوصول الجامعة، بأبحاث الصالت إىل إضافًة املوهوبني، املوظفني يجذب املهارة
وتسهم االخرتاع. براءات ومحامي املخاطرة مال رأس أصحاب مثل املهنية، للخدمات
املخاطر وتتحمل التكنولوجيا عىل تركز «مختلطة»، أو محلية، ثقافة يف العوامل هذه
واملكافأة. املبادرة من العواقب محمودة دائرة وتشكِّل عالية، تنافسية قيمة ذات وتكون
يف استثمارها ليُعاد املرشوعات وتنظيم االبتكار يف واسعة وخربة هائلة ثروة فأنتجت

جديدة. مبادرات
ارتبطت التاريخ، مدار فعىل لالبتكار. مكانًا األقاليم وليس املدن توفر ما عادًة
امليالد، قبل الخامس القرن يف أثينا من بدايًة واالبتكار، باإلبداع مختلفة مراحل يف املدن
عرش. التاسع القرن أواخر يف باريس وحتى امليالدي، عرش الرابع القرن يف وفلورنسا

معظم فتخرج االبتكار. عىل والطلب العرض يف الرئيسيني املساهمني من املدن وتُعد
املتوافرة العالية الدخول وتضمن والتطوير، البحث بها ويُجرى املدن من االخرتاع براءات
أكسفورد مثل للتعلم، مراكز بأنها املدن بعض وتشتهر لالبتكار. أكرب استهالًكا بها
وباالبتكارات بريمينجهام، أو شتوتجارت مثل الهنديس، بإبداعها وأخرى هايدلربج، أو
وميالن. كوبنهاجن مثل والتصميم، واإلبداع ونيويورك، لندن مثل الخدمات، ويف املالية
أو الهند، يف آباد وحيدر بنجلور مثل الخاصة، التكنولوجية بخربتها املدن بعض وتُعرف
تشونج ومنطقة تايوان، يف هسينشو منطقة مثل التكنولوجية، املرشوعات لتنظيم دعمها
نحو املدن من العديد حكومات مجهودات وتوجهت الصني. يف بكني يف تسون قوان
ومع دوليٍّا. األخرى املدن عىل نسبية ميزة يقدم الذي االبتكار واستخدام لتحديد سياسات
أن املهم فمن بالتكنولوجيا، املدفوع فايل سيليكون نموذج جاذبية أعمته منها العديد أن
أو األزياء مع التعاطي أو الصحة تناول طريق عن أخرى أساليب اآلخرين لدى يوجد

السادس. الفصل يف بتوسع املدن يف االبتكار موضوع وسنناقش مثًال. اإلعالم،

الحكومة (9)

فيعترب سياسيًة. أيديولوجيًة االبتكار دعم يف الحكومة دور حول الجدل يعكس ما عادًة
لكن اآلسيوية، الدول معظم منها الدول، من العديد يف رضوريٍّا االبتكار يف الدولة تدخل
تدخل يعترب األمريكية، املتحدة الواليات مثل عدًدا، األكثر الحر» «السوق اقتصاديات يف
«انتقاء عىل الحكومة قدرة لعدم عادًة اإلشارة مع يُتجنب، ولذا فيه مشكوًكا الحكومة
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ناحية، من تشري، التي اآلراء، يف السابقة التناقضات فإن ذلك، ومع صائبة». اختيارات
ناحية من تشري أو الكفاءة، عدم وتدعم األسواق تشوه التدخلية االبتكار سياسات أن إىل
الصناعة وسياسات السليم االقتصادي للتخطيط الرضورية املكونات من أنها إىل أخرى
تلعب الحكومة بأن نقر الكتاب، هذا ويف عميل. وسط حل إيجاد نحو حاليٍّا تتجه الفعالة،

انتقائية. تكون أن يجب السياسات لكن االبتكار، يف ا مهمٍّ دوًرا
فيعزز لالبتكار. سياساتها بخالف متعددة بطرق االبتكار يف الحكومات تسهم
وتحمل االبتكار يف لالستثمار واألفراد الرشكات استعداد واملتنامي املستقر االقتصاد
املستقبل. يف الثقة لتوفري رضورية الفعالة واملالية النقدية السياسات تُعد ولذا املخاطر،
وتنتج لالبتكار. أفضل فرصة لديها تتوافر ثراءً األكثر واألفراد الرشكات ذات فالدولة
فرص إلبداع مهارات لديهم مرشوعات وأصحاب موظفني الجيدة التعليمية السياسات
أكرب بقدرة الجيد التعليم ذوو املواطنون يتمتع إذ واغتنامها. وتقييمها االبتكار أجل من
املقبولة، والتقنيات العلوم أيِّ وتحديد االبتكار، حول القومية املناقشات يف املساهمة عىل
استثمارات وتقدم الجديدة. والخدمات املنتجات عليه تكون أن ينبغي الذي والشكل
إجمايل ثلث نحو إىل املتوسط يف املتقدمة الدول يف تصل التي — األبحاث يف الحكومات
لهذه يكون أن ويمكن لالبتكار. الفرص من العديد — والتطوير البحث عىل النفقات
سياسات وتمنع الخاص. القطاع استثمارات من املدى يف أطول منظور عادًة االستثمارات
من التجارية السياسات فتزيد االبتكار؛ أمام عوائق تفرض التي االحتكارات املنافسة
امللكية قوانني تقدم أن ويمكن املبتكرة، والخدمات املنتجات أجل من األسواق حجم
السعي عىل البيئة حماية مثل مجاالت يف الترشيعات وتحث لالبتكار، دوافع الفكرية
من الحكومة تخزنها التي للمعلومات واملفتوح الحر الوصول يزيد كذلك، االبتكار. وراء
ترصفت إذا إال رقمية، بصالت جدٍّا مرتابط عالم يف االبتكار فيتوقف االبتكار. فرص
عندما السلوك يف األخالقية القواعد وتشجيع الشخصية الخصوصية لضمان الحكومة
بتدفق املفتوحة الهجرة سياسات وتسمح واستخدامها. البيانات بجمع األمر يتعلق
أجل من األهمية شديد يُعترب الذي األمر للتنوع، مصدًرا تُعد وهي الخارج، من املواهب
منصفة عمل أماكن توفري يف الصناعية العالقات قوانني تساعد أن ويمكن املبتكر. التفكري

االبتكار. يشجع مما وتشاركية، وآمنة
املشرتي فهي الرشائية؛ قوتها خالل من االبتكار تشجيع الحكومات تستطيع
والبنية املعلومات تكنولوجيا عىل العامة النفقات وتفوق دولة. أي يف لالبتكار الرئييس
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لذا الخاص، القطاع نفقات األخرى املجاالت من والعديد الصيدالنية والصناعات التحتية
لالبتكار. رئيًسا حافًزا الحكومة رشاء يُعد

االبتكار. تشجيع فيه يُجرى مناًخا تهيئ أو أسلوبًا الحكومات قيادة تحدد أن ويمكن
جون خطة تذكر — املستقبل حول ومتمركًزا طموًحا السيايس الخطاب يكون فعندما
العلم يف ويلسون لهارولد البيضاء» «الحرارة وثورة القمر، إىل رجال إلرسال كينيدي
بالوضع وقانًعا مرتاخيًا يكون حينما عنه لالبتكار دعًما أكثر يكون فإنه — والتكنولوجيا
من خائفني غري يكونون عندما لالبتكار، الحكومة موظفي دعم احتمال فيزيد الحايل.

املجازف. السلوك أو األخطاء أبسط عىل اللوم
باالبتكار. خاصة سياسات الحكومات من الكثري تضع هذه، الدعم أشكال وبخالف
عىل الرتكيز إىل النفقات، بحجم يتعلق فيما خاصًة املايض، يف السياسات هذه اتجهت وقد
اإلنفاق خالل من الرشكات فتستطيع رضيبية؛ ائتمانات شكل يف عادًة والتطوير، البحث
من أخرى أنواع يف وفرة هناك وكانت الرضيبية. فواتريها تقليل والتطوير البحث عىل
الضوء تلقي التي العرض مخططات تضم وهي االبتكار، لتشجيع مصممة السياسات
تحسني يف املؤسسات تساعد التي االستشارة ومخططات معينة، ابتكارات فوائد عىل
رأس كم من تزيد أو ماليٍّا دعًما تقدم التي االستثمار ومخططات االبتكار، عىل قدرتها
صالت بناء يف تساعد جديدة وسيطة مؤسسات وإنشاء لالبتكار، املتاح املخاطرة مال

والتجارة. األبحاث بني
هذه وتشتمل االبتكار. يف الحكومة سياسة مربرات من العديد عن الدفاع جرى ولقد
املثال، سبيل فعىل الدولية. املنافسة من الخوف عىل بالعملية، اتساًما األكثر املربرات،
أشباه يف اليابانية للمنافسة املتزايدة السيطرة عىل املتحدة الواليات حكومة فعل رد أدى
للمصنعني التمويل جيد اتحاًدا تنشئ أن إىل املايض، القرن من الثمانينيات يف املوصالت
من العديد وُصممت تنافسية. تقنيات إلنتاج ووجهته سيماتيك، اتحاد هو األمريكيني،
بناء أجل من نفسها الفرتة خالل املعلومات تكنولوجيا صناعة يف أوروبا عموم مخططات
تزعم التي السياسات وبعض أوروبا. يف واليابانية األمريكية املنافسة مقاومة عىل القدرة
الرشكات، رعاية أو الصناعة، دعم أشكال من بسيطة أشكال هي االبتكار تشجع أنها
جميع يف املوجودة املخططات تمثل وربما لألمور. الخريية الرؤية تقليل هو منها الهدف
الهامشية االنتخابية الدوائر يف السيارات لتصنيع املتعثر املجال لدعم — العالم أنحاء

هذا. عىل واضًحا مثاًال — باستمرار
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حول جدل شكل يف عنه التعبري يجري الحكومة ل تَدخُّ مربرات من كبريًا قدًرا إن
بثمن إليها الوصول يمكن معرفة ينتج والتطوير البحث إن فيقال السوق». «فشل
العائدات تفوق وبذلك، فيها. االستثمار مخاطر تحملوا الذين املنافسني جانب من بخس
االستثمار. تقليل نحو اتجاه هناك ثم ومن «الخاصة»، العائدات االستثمارات عىل «العامة»
الرشكات. يف والتطوير للبحث املايل دعمها الحكومة تربر هذا، السوق فشل مع وللتعامل
سياسة يف الحكومة استثمار معظم عىل يستويل الذي الدعم، من الشكل هذا إن
يعد ال الذي والتطوير، بالبحث يهتم أوًال: فهو القصور؛ من الكثري عىل ينطوي االبتكار،
والظروف. الصناعات من العديد يف املدخالت أهم يكون وال االبتكار، يف واحًدا مدخًال إال
مهمة مدخالت ويستثني أيًضا، محدوًدا يكون ربما وتطوير» «بحث أنه عىل يُفرس فما
االستثمارات فهم ييسء ثانيًا: األصلية. النماذج وعمل الربمجيات تطوير مثل لالبتكار
الذي والتطوير للبحث الوصول عىل الرشكات فقدرة العامة، العائدات أجل من املطلوبة
باستيعاب للمتلقني االستثمارات تسمح أن فتتطلب مقابل؛ دون تتحقق ال اآلخرون يجريه
يف األمثل املستوى دون استثمارات إىل يؤدي السوق فشل كان إذا ثالثًا: الجديدة. األفكار
هذا ماهية حول قليلة األدلة لكن أمثل، مستوى يوجد أن ينبغي إذن والتطوير، البحث
شكل عادًة وتأخذ للغاية، عامة والتطوير البحث دعم توصيل آليات إن رابًعا: املستوى.
يوجد ما ونادًرا أدائه. من بدًال والتطوير، البحث عىل اإلنفاق أجل من رضيبية ائتمانات
أموال بخالف فيه، االستثمار سيتم ملا دعًما اإلضايف والتطوير البحث لتقديم احتياطي
عىل القدرة دون الصناعة، عرب واسع نطاق عىل الرضيبة مخصصات وتتوافر الحكومة.
عادًة والتوافق التطبيق تكاليف تستخدم ذلك، إىل إضافًة اسرتاتيجية. أهداف اختيار
استحقاًقا األكثر األصغر نظرائهم عن ثراءً واألكثر األكرب املتقدمني وتُفضل كثرية، موارد

عام. بوجه
منظور من معه التعاطي ويمكن االبتكار يف الحكومة سياسة عىل آخر مثال هناك
التي واملتوقعة امليكانيكية األساليب مخاطر من التحفظات من الرغم فعىل النظم. فشل
حقيقتها مقابل يف ييل، فيما نعرضها التي القومي االبتكار نظم يف الحكومة تراها
هي فالحكومة الحكومة. منظور من لرؤيتها قيمة هناك املتوقعة، وغري عادًة املتغرية
القادرة والوحيدة القومي، االبتكار لنظم عامة نظر وجهة تبني عىل القادر الوحيد املمثل
ونقاط الفجوات وتحديد األداء، تقييم فتستطيع ووظيفتها. بنائها كامل يف التأثري عىل
وضع يف التحدي ويتمثل العالقات. تبني التي والسياسات املؤسسات ودعم الضعف،
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مكونات وصف نحو كبري اهتمام توجيه يف القومي االبتكار بنظم املتعلقة السياسات
القيام عليه ينبغي ما ذلك، من أهمية األكثر ربما أو النظام، به يقوم مما بدًال النظام،

به.
األفكار لتدفق وتسهيلها تشجيعها مدى هو االبتكار لسياسة األسايس املعيار إن
بينهما الخلط نجاح لفرصة وتعزيزها القومي، االبتكار نظم وداخل االقتصاد عرب
من كثري يف متوقعة وغري عديدة اتجاهات يف هذه األفكار تدفقات وتحدث وتطبيقهما.
والعلم والخاص، العام والقطاعني واملوارد، والخدمات التصنيع مجاالت بني األحيان؛
وعليه اإلنتاج. توريد سالسل أو األبحاث شبكات داخل ودوليٍّا والتجارة، واألبحاث
تلقيها عىل املؤسسات وقدرة األفكار، تدفق بتشجيع االبتكار سياسة تهتم أن يجب
املساهمني مختلف بني الفعالة الصالت إقامة دون تحول التي واملعوقات واستخدامها،

االبتكار. يف
املمولة األبحاث ونتائج للمعلومات املفتوح الوصول من األفكار تدفق تشجيع يأتي
ومورديها، املعرفة مستخدمي بني العالقات «تتوسط» التي واملؤسسات العام، القطاع من
الفكرية امللكية وقوانني املبتكرة، االستثمارات تعيق ال األقل عىل أو تحفز التي والقوانني
لتشجيع ملكيتها يف الثقة توفري يف املتمثل الهائل التحدي مع تتعامل التي الحكيمة
تقبل ويعتمد االحتكار. مواقف مكافأة من تنشأ التي العقبات تقديم دون التجارة،
سياسة مبادرات وتُعد املتلقني. إدارة ونوعية والتنظيم املهارات عىل لالبتكار املؤسسات
لنوعية زيادتها بقدر فقط قيِّمة والتطوير، البحث يف الرضيبية التيسريات مثل بلنت،

واستخدامها. جديدة أفكار اختيار عىل املؤسسة قدرة وحجم

النظم (10)

املايض القرن من والثمانينيات السبعينيات فرتة يف اليابانية للصناعة الهائل النجاح أدى
تنظيم عىل اليابان قدرة عن نتج أنه إىل التحليالت أحد وأشار له. تفسري عن بحث إىل
وجهة من اليابانية، الحكومة لعبت قومي. ابتكار نظام يف القتصادها املختلفة العنارص
مهمة مجاالت يف الكربى الرشكات استثمارات تنسيق يف محوريٍّا دوًرا هذه، النظر
االستهالكية، اإللكرتونيات يف اليابان قوة أن فيُعتقد الصناعية. التكنولوجيا يف ومستجدة
يف للغاية الفعالة والصناعة الدولية التجارة وزارة جمع من نتجت املثال، سبيل عىل
ملجهودات وتنظيمها الجديدة التقنيات عن العالم أنحاء جميع من ملعلومات الدولة
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الفرص من االستفادة أجل من وماتسوشيتا، توشيبا مثل الكربى، اإللكرتونيات رشكات
بالفعل لعبت لكنها بهذا، القيام عىل اليابانية الحكومة قدرة يف مبالغة وهناك الجديدة.
يف الوطنية املؤسسات بها تقوم التي اإلسهامات يف يفكرون الباحثون وبدأ مؤثًرا دوًرا
دور وفهم اختبار عىل يعمل البحث وكان نظام. يف دمجها وطرق وخصائص االبتكار،
عىل االبتكار تشجيع عىل القدرة بعض وتوفري تفاعالتهم، وأهم الرئيسيني املشاركني

وطني. مستوى
مع — األول الشكل فاتخذ شكلني؛ القومي االبتكار نظم يف املبكرة األبحاث اتخذت
مؤسسات عىل وركز وقانونيٍّا، اقتصاديٍّا منظوًرا — املتحدة الواليات عىل أساًسا الرتكيز
خصائص فاعتُربت والقانون. والتمويل والتعليم األبحاث مؤسسات ومنها املهمة، الدولة
التجاري، للعمل جديدة اختيارات تقدم الجودة عالية أبحاثًا الفعالة القومي االبتكار نظم
من املال رأس الخصائصتوفر وهذه جيًدا، مؤهلني وفنيني خريجني تنتج تعليمية ونظًما
والنامية، الجديدة التجارية واملرشوعات باملخاطر املحفوفة املرشوعات يف االستثمار أجل
عىل أساًسا يركز الذي الثاني، املنظور أما الفكرية. للملكية قوية قانونية حماية وتمثل
فاعتُربت املجتمع. يف التجارية العالقات بنوعية اهتماًما أكثر فكان االسكندنافية، الدول
ومورديه، االبتكار عمالء بني تصل وثيقة روابط الفعالة القومي االبتكار نظم خصائص

ذلك. من ينشأ الذي والتعلم املجتمع يف واملؤسسات األفراد بني الثقة بقدر وتتأثر
بتحليل املهتمون األكاديميون هم كانوا مبدئيٍّا املنظورين هذين إىل توصل َمن إن
عىل فظهر، غريها. دون معينة أشكاًال يأخذ وملاذا وفهمها، االبتكار حدوث أسباب
عىل األمريكية، املتحدة الواليات مثل الدول، بعض قوة سبب عن سؤال املثال، سبيل
— األساسية األبحاث يف بقوتها يُفرس الذي األمر — الجذري االبتكار يف خاص نحو
يفرسه الذي األمر التزايدي، االبتكار يف للغاية قوية كاليابان، أخرى، دول تكون وملاذا
فكرة رسيًعا سيطرت ذلك، ومع واملوردين. العمالء بني املعلومات لتبادل الفعال التنسيق
وتخطيط لوصف كأسلوب العامة، السياسة ودوائر الحكومة يف القومي االبتكار نظم
التعاون منظمة مثل الدولية، املؤسسات وأصدرت وعالقاتها. املؤسسات تشكيل كيفية
أن إىل تميل ولكنها املختلفة، الدول مؤسسات عن متعددة تقارير والتنمية، االقتصادي
بمرور القومية النظم تطور كيفية رشح يف وتفشل للغاية، وإحصائية وصفية تكون
الدولة يف املوجودة املؤسسات ليس يهم ما بأن القيِّمة املالحظة إىل تشري أنها إال الوقت.

بفعالية. مًعا عملها كيفية بل فحسب،
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البعض بدأ القومي، االبتكار نظم عن األبحاث فيه تزدهر كانت الذي الوقت ويف
عن سؤال فُطرح التحليل. يف فائدة األكثر املستوى هي الدولة كانت إذا عما يتساءل
يف فيوجد غريها. دون واألقاليم الصناعات بعض يف بنجاح دائًما الدول ابتكار سبب
منطقة أيًضا بها ويوجد كاليفورنيا، يف فايل سيليكون منطقة األمريكية املتحدة الواليات
الرشقي. الشمال يف املتدهورة الثقيلة الهندسية والصناعات الصلب لصناعات بيلت رست
يفحصون فهم والتكنولوجية. والقطاعية اإلقليمية االبتكار نظم أهمية إىل الباحثون وأشار
يف وكامربيدج بوسطن حول يدور الذي ١٢٨ الطريق مثل الناجحة، األقاليم خصائص
كوريا، يف ودايجون فرنسا، يف وجرينوبل املتحدة، اململكة يف وكامربيدج ماساتشوستس،
واملنسوجات. اآللية املعدات صناعات يف االبتكار أنماط يف الفروق يختربون أنهم عن فضًال
عنه مختلف نحو عىل الحيوية التكنولوجيا يف االبتكار حدوث سبب يف أيًضا ويبحثون
به تقوم الذي االبتكار يف االستثمار من العالية للمستويات ونظًرا النانو. تكنولوجيا يف
إىل أيًضا الباحثون أشار الحدود، عرب تعمل التي الكربى، الجنسيات متعددة الرشكات

العاملية. االبتكار نظم دور
النظم عن تختلف االجتماعية النظم لكن مفيًدا، إطاًرا االبتكار نظم فكرة تمثل
ففي وراسخة. لها ومخطًطا معروفة بينها والتفاعالت مكوناتها تكون التي الهندسية
بطرق وتتغري النظم وتتطور بها، التنبؤ يمكن ال أحداث تقع االجتماعية، النظم
أبحاث يف املبكرة الصدارة هارفارد لجامعة يكن لم املثال، سبيل فعىل متوقعة. غري
عمدة انتخاب بسبب ستانفورد؛ جامعة منها بدًال عليها وحصلت الحيوية، التكنولوجيا
ألبحاث املجهولة العواقب من الناس خوف عىل اعتمد بوسطن، يف الناس عامة إىل ينتمي
لالبتكار الداعمة املؤسسات بها ترتبط التي الطرق يف التفكري هو فاملهم الوراثة. علم
كان ومهما التجارية. والعالقات املمارسات مع جنب إىل جنبًا الوقت بمرور وتتطور
فهم هو املهم فإن تكنولوجيٍّا، أو قطاعيٍّا أو إقليميٍّا أو وطنيٍّا أو عامليٍّا التحليل، مستوى
املتعددين املساهمني بني التفاعل ويظهر مًعا. وتطورها ببعض بعضها ارتباطها كيفية
واالقتصادية والسياسية والثقافية االجتماعية للعوامل التالية األمثلة يف االبتكار نظم يف

الصني. يف األبحاث ومعاهد اليابان يف اإلسكان قطاع يف تؤثر التي
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الياباني اإلسكان (1-10)

متأصلة. حرفية تقاليد من طويل تاريخ إىل اليابان يف الصناعية التنمية أصل يرجع
الياباني الشاي حفل من بدايًة الياباني، املجتمع يف انتشارها التقاليد هذه وتواصل
بني العالقة دراسة وتوضح الخزف. تصميم إىل الطعام، إعداد وطريقة التقليدي
االبتكار. نظم يف والثقافية االجتماعية العوامل تأثري اليابان يف واالبتكار الحرفية املهارات
الخشب يستخدمون حرفيني صنع من اليابانية املساكن كل كانت قرون، مدار فعىل
أُدخلت عندما ،(١٨٦٨–١٩١٢) ميجي اإلمرباطور حكم فرتة حتى هذا واستمر املحيل.
تصميم أيًضا وأثَّر اليابان. إىل األخرى الدول من البناء وأساليب املعمارية التأثريات
املعماريني املهندسني يف املنزلقة، وحواجزها البسيط بتخطيطها اليابانية، املساكن

وكوربوزييه. جوربيوس مثل الغربيني،
والبناء النجارة رشكات من اآلالف عرشات عىل تاريخيٍّا املساكن إنتاج اعتمد
من تقليدية مباٍن يف سنة كل الصنع يدوية منازل بضع ينتج منها كل وكان الصغرية،
قوية املساكن تصميم يف املستخدمة التقاليد زالت ال هذا، وقتنا وحتى وعوارض. أعمدة
كانت التي واملعقدة األنيقة الخشبية للوصالت مستمر ياباني تفضيل يف وتظهر للغاية،
فإنها الجمايل، الوصالت هذه لشكل فإضافًة الحريف. للفن مميزة سمة طويل لوقت
عمل عىل قائمة العالم يف متقدمة إسكان صناعة أكثر أن إال الزالزل. يف صالبة تعطي
تغري من املساكن يف االبتكار فنتج التحفظ. شديدة الخلفية هذه من انبثقت املصانع
ظلت للغاية، آلية بأنها الجديدة الصناعة تتسم وبينما الجديدة، التوريد ومصادر الطلب

الساحة. عىل الحرفية املهارات
العاملية الحرب أعقاب يف الياباني اإلسكان يف االبتكار العوامل من مجموعة حفزت
الطلب يف كبرية زيادة هناك وكان واملهارات، املواد يف شديد نقص يوجد فكان الثانية؛
كل اآلالف مئات فانتقل املايض. القرن من الخمسينيات يف الجماعي التمدن موجة عقب
وناجويا طوكيو يف النمو رسيعة السكنية التجمعات إىل الزراعية املجتمعات من عام
املدنية. الحياة نمط ومفاتن الجديدة التصنيع رشكات يف العمل ذلك يف وحثهم وأوساكا،
الحياة أنماط وأصبحت والسبعينيات، الستينيات فرتة طوال الجماعي التمدن واستمر
املنتجات يف ثقتهم لوضع مستعدين املستهلكني بعض وأصبح شعبية، أكثر الغربية
فيها. منهم العديد يعمل التي النمو رسيعة الرشكات بمعرفة املصنعة النطاق واسعة
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خاصًة واملكونات، املواد تصنيع رشكات من مدفوًعا املساكن لتصنيع الحافز جاء
نحو انتباهها الرشكات فحولت الرقائقي. والخشب واللدائن الكيميائية واملواد الصلب
العاملة. قوتها أجل من صناعيٍّا املساكن إنتاج يف منها العديد وبدأ جديدة، أسواق تطوير
الرئييس تويوتا هدف وكان الرشكة، مؤسس ابن يرأسه لإلسكان قسًما تويوتا ففتحت
األول إنتاجها خط وعمل العاملة، لقوتها ضخم وبإنتاج الجودة عالية مساكن إنشاء هو
مخصصة مصانع ٦ لديها كان ،٢٠٠٩ عام ويف للسيارات. إنتاجها خط بجوار للمساكن
مساكن رشكة أكرب ثاني يف األسهم حصة من ٪٥٠ مؤخًرا وأخذت املساكن، لتصنيع
مدار عىل اليابانية الجيد التصميم جائزة عىل حصلت رشكة وهي الدولة، يف مصنعة

التوايل. عىل السابقة عرشة التسع السنوات
الجديدة، اليابانية املتوسطة للطبقة املنازل الكربى الصناعية الرشكات سوَّقت
الصناعي. اإلنتاج ومصداقية الجودة مراقبة وفوائد التصميم يف الحرفة تقاليد عىل معتمدًة
متطلبات ولتقييم اإلسكان، تقنيات لدراسة والتطوير للبحث مراكز الرشكات هذه وشكلت
ينصب االهتمام اليابانية املدن يف املساحة نقص وجعل االستخدام. وأنماط الحياة، نمط
جديدة. إنتاج وعمليات مواد بتطوير االهتمام بقدر االستخدام يف والعملية التصميم عىل
التاتامي، من يدويٍّا مصنوعة تقليدية غرف تقديم يف الرشكات هذه تستمر ذلك، ومع
سكنية وتفضيالت حياة أنماط يعكس مما للمنازل، العرصية التصميمات أكثر يف حتى

الحرفة. وتقاليد الحداثة راحة بني تجمع
عام يف طوكيو يف األوليمبية األلعاب لدورة استقباًال مساكن إلنتاج الحاجة أدت
وتصنيعها. الحمامات وحدات تصميم يف ابتكار حدوث إىل الرسعة وجه عىل ١٩٦٤
وحدة ١٠٠٠٠ من أكثر حدة عىل كل املصانع من العديد فيها تنتج صناعًة هذا وأنشأ

شهريٍّا. عميل كل ملواصفات بالكامل ومالئمة الجودة عالية حمام
مواد تصنيع من بدايًة والتطوير، البحث يف شامًال استثماًرا اإلسكان صناعة تستثمر
التصميمات تخطيط إىل النانو، تكنولوجيا باستخدام املباني واجهات طالء منها جديدة،
سمات تشكيل بإعادة الوحدات تصميمات وتسمح الساكنني. من متعددة أجيال أجل من
قريبة الصغار لألطفال نوم وغرف لالحتفال، مساحة وجود حيث للشباب؛ خاصة بعينها
ملن للضيوف ومساحة مراهقون، لديهم ملن أبعد نوم وغرف الشباب، والديهم غرف من

السن. لكبار والتعامل التحرك وحرية املنزل، أوالدهم ترك
تحسينات إىل ذاتها العملية تقنيات من والتطوير البحث يف االستثمار انتقل
خالية منازل عىل األبحاث فرتكز الطاقة. وإدارة البيئية اإلدارة عىل الرتكيز مع املنتج،
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والتحكم االستشعار أجهزة ذات «الذكية» واملنازل اإلسكان، وأداء واألمان، الكربون، من
للطاقة متجددة ومصادر وقود خاليا تطوير يف تويوتا مثل واستثمرترشكات اإللكرتونية.
ُصممت الكهربائية، بالطاقة تويوتا لسيارة املنزل إمداد إىل فإضافًة اإلسكان. أجل من
كبار كل ويجري بالطاقة. املنزل إمداد الحاجة، عند السيارة، تستطيع بحيث النظم
وبمجرد تدويرها. وإعادة املكونات استخدام وإعادة النفايات تقليل عىل أبحاثًا املنتجني
يف وتجهيزها وتركيبها تسليمها يمكن الطلب، حسب املصنوعة املنازل أساسات وضع

أسابيع. بضعة غضون
خالل من الحرفة عىل املعتمد الريفي البناء أمام تحديات الجديدة الصناعة فرضت
الحرفة عىل الطلب وظل لالبتكار. وافتقاره املرتفعة وتكاليفه فيه القصور أوجه كشف
يملك لم نع. الصُّ تقليدي منزل تكلفة تحمل يستطيعوا لم األفراد معظم أن مع مرتفًعا،
الحديثة، اإلنتاج أساليب يف االستثمار من تمكنهم التي املوارد البناءين وصغار النجارون
صناعة فكانت املجزأة. الريفية بالسوق اهتماًما الصناعية املساكن مصنعي كبار يعر ولم

تنخفض. املساكن معايري وبدأت تحترض، الحرفة عىل املعتمدة املساكن
أجل من الخشب توفر التي الغابات صناعة الصدارة عىل حصلت عندما املشكلة ُحلت
فركزت فوريسرتي. سوميتومو رشكة تقودها والتي الصنع، حرفية التقليدية املنازل بناء
وقتًا تستهلك التي املكلفة التقليدية الخشبية الوصالت قطع عملية أتمتة عىل الجهود
فيما وُركِّبَت عدديٍّا، الكمبيوتر فيها يتحكم التي الخشب تقطيع ماكينات فصنعت طويًال.
املحليون النجارون تمكن ولذا، الياباني. الريف أنحاء يف صغري مصنع ٦٠٠ من يقرب
الوقت من بسيط جزء يف الخشبية إطاراتهم وإنتاج املصانع هذه إىل تصميماتهم أخذ من
وبقاء اإلنتاجية، يف هائلة تحسينات هذا عن ونتج يدويٍّا. تقطيعها يستغرقه كان الذي
الحديثة. الصناعية التجارة مع جنب إىل جنبًا التقليدية، الحرفية الصناعة من تبقى ما

الصني يف والتكنولوجيا العلم معاهد (2-10)

يف استثنائي واقتصادي اجتماعي تطور إىل األخرية العقود يف آسيا يف التصنيع أدى
يف األرض عىل دولة أفقر ثاني من — املثال سبيل عىل — كوريا فتحولت املنطقة.
وهي والتنمية، االقتصادي التعاون منظمة يف عضو إىل املايض القرن من الخمسينيات
تطورات حدوث اآلسيوي التصنيع وتطلب العالم. يف ثراءً األكثر الثالثني للدول مجموعة
الديناميكية التغريات تشجيع أجل من والقانون والتمويل والتعليم األبحاث يف رسيعة
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فدوٌل املعارصة. التنافسية القدرة عىل الحصول أجل من املطلوبة والتكنولوجية املشرتكة
من تصبح هي وها مرتابطة، قومي ابتكار نظم تنتج وسنغافورة وتايوان كوريا مثل
فاعتمدت التطور، نماذج وتنوعت الدويل. املستوى عىل االبتكار يف املهمة املساهمة الدول
تايوان واعتمدت األنشطة، متعددة الكربى الرشكات عىل — املثال سبيل عىل — كوريا
املبارش األجنبي االستثمار عىل سنغافورة واعتمدت الصغرية، الرشكات من شبكات عىل
املناهج. هذه كل عمليٍّا فاستخدمت الصني أما الجنسيات، متعددة كربى رشكات من
ودور املتطورة االبتكار نظم يجسد خاصة أهمية ذا ا مهمٍّ مثاًال الصني تكون وعليه،
يحدث وبالطبع هوادة، دون التطور عملية الدولة توجه آسيا، رشق ويف فيها. املؤسسات

الخصوص. وجه عىل الصني يف هذا
الذي التدهور من فخرجت التاريخ. يف اقتصادية تنمية وأبرز أرسع الصني شهدت
طاقة كمصدر الثقافية والثورة األهلية والحرب الثانية العاملية الحرب جراء من بها لحق
ويُحتمل والتعليم، والتكنولوجيا العلم يف ضخم نحو عىل فاستثمرت العاملي، للتصنيع
القومي االبتكار نظام تطور رؤية ويمكن االبتكار. يف الغربية السيطرة تتحدى أنها
يف تؤثر التي التغريات يف املستقبلية، وتحدياته السابقة، ونجاحاته وسماته الصيني،
عىل واالقتصادية السياسية العوامل تأثري تظهر فهي والتكنولوجية. العلمية معاهدها

للتغيري. املستمرة والتحديات االبتكار نظم
٢٠ مدار عىل — شخص مليون من يقرب ما توظف التي — املعاهد هذه شهدت
السنوات مدار عىل كبريًا توسًعا االستثمارات نطاق ووسعت كبريًا، تنظيميٍّا إصالًحا عاًما
عام منذ سنويٍّا ٪٢٠ من يقرب بما والتطوير البحث عىل الوطني اإلنفاق وزاد األخرية.
من الثمانينيات منتصف يف جرت التي الصينية االقتصادية اإلصالحات ومنذ .١٩٩٩
كان الذي الخمسينيات يف السابق أسلوبها بالكامل املعاهد هذه غريت املايض، القرن
تشجيًعا فنالت الصناعة. عن منفصلة أبحاث إجراء يف املتمثل السوفييتي النمط عىل يقوم
ميزانيتها، عىل الحكومة طبقتها التي الشديدة التخفيضات بعض بفعل الثمانينيات يف
القرن من التسعينيات يف ذلك، إىل إضافًة للصناعة. وفًقا العمل عىل اهتمامها تركيز مع
من يقرب ما خصخصة إىل الحكومية الصناعية اإلدارات إصالح عملية أدت املايض،

صناعية. أبحاث معهد ٢٠٠٠
بني املتزايد االرتباط فأدى موجودة. تزال ال التحديات لكن اإلصالحات، ونجحت
مثل املبتدئة، الصينية الرشكات أنجح من بعض إنشاء إىل والتجارة األبحاث معاهد
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أن إال السوق، نحو الصينية البحثية القدرة تركيز توجيه االرتباط هذا فأعاد لينوفو.
وتجري األساسية، العلمية االستثمارات عىل الحفاظ أجل من تناضل األبحاث معاهد
مهمتهم عن شغلهم قد أبحاثهم تسويق أن من شكاوى فهناك للصناعة. تروق أبحاثًا
تغري حدث فبينما الصناعة؛ مع العالقات فعالية إزاء موجوًدا القلق ويظل األساسية.
جديدة أشكال ترسيخ ظل السوق، متطلبات مواجهة فوائد الباحثون أدرك حني ثقايف

محريًا. أمًرا للصناعة تروق املشاركة من
نقص فهناك الصينية. الرشكات يف االستجابة عدم مشكلة إىل جزئيٍّا هذا يرجع
البحث يف االستثمارات من يُحد مما املخاطر، تقييم مثل مجاالت يف االبتكار مهارات يف
الرشكات يف الرتكز إىل املخاطرة مال رأس استثمار ويميل املبتدئة. واملرشوعات والتطوير
املرشوعات يف عام بوجه تتم البنوك جانب من االبتكار تدعم التي واالستثمارات املشهورة،
التأكيد من كبري قدر وتمركز املبتدئة. املرشوعات يف منها أكثر للدولة، اململوكة الكربى
املتطورة. التكنولوجيا قطاعات وحول الخدمات، من أكثر التصنيع حول االبتكار عىل

توجيه مجرد من أكثر تشمل االبتكار سياسة بأن الحكومة لدى متزايد إدراٌك هناك
الثابت ومن التجارية. الرشكات يف االبتكار أداء بتحسني اهتماًما أولت فقد األبحاث، قطاع
الباحثون وشكك الثاني. لألمر توجيهها من بكثري أسهل األول لألمر الدولة توجيه أن
املال رأس حجم وجود يف لوندفال، وبنجت-آك جو شولني مثل أيًضا، االبتكار نظم يف
األعمال ورجال الباحثون بها يطالب التي العميقة للمشاركات الالزمني والثقة االجتماعي

بنجاح. مبتكرين يكونوا وحتى مًعا العمل أجل من
سياسية قيادة املايضعن العقد مدار عىل شهدته الذي االبتكار تغري نتج الصني، يف
االقتصادية، التنمية نموذج بأن الحكومة من العليا املستويات لدى إدراك فحدث قوية.
املذهل االقتصادي نموها وراء كان والذي التصنيع، عىل ويعتمد الصادرات تقوده الذي
لتمويل الرضوري النمو مستوى عىل ليحافظ يكن لم املايض، القرن يف الثمانينيات منذ
نحو موجهة دولة إقامة إىل جينتاو هو الرئيس ودعا الصني. يف االجتماعية التوقعات
الصني يف السيايس الخطاب ويشري صينية. بخصائص لالبتكار مساًرا تتبع االبتكار،
االبتكار يواجه تحدٍّ أهم شاملة تنمية وجود حتمية وتمثل متجانس»، «نمو حدوث إىل
بني الدخل يف الفروق لتقليل كوسيلة االبتكار الستخدام الحاجة هذا ويشمل الصني. يف
تطور إن الصني. وداخل الساحلية املناطق بني االقتصادية والفروق واألغنياء، الفقراء
مستمر االبتكار يف الغرب بمنافسة لها يسمح واحد إىل الصني يف القومي االبتكار نظام

مكتمل. وغري
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الخامس الفصل

التنظيمية توماسإديسون عبقرية

التحديات أجل من نفسها تنظيم كيفية بشأن االختيارات من بنطاق املؤسسات تتمتع
والحوافز واملوظفني تتبناها، التي واإلجراءات الهياكل مثل االبتكار؛ يف باستمرار املتطورة

االبتكار. من وأهدافها املؤسسة اسرتاتيجية األمور هذه وتعكس تستخدمها. التي

إديسون (1)

واسعة واالبتكارات اإلبداع عىل بقدرته (١٨٤٧–١٩٣١) إديسون توماس نتذكر إننا
الفونوجراف واخرتع اخرتاع، براءة ١٠٠٠ من أكثر عىل حصل فقد قدمها. التي النطاق
وحسن بارزة، أخرى إنجازات بني من الكهربائية، الطاقة وتوزيع الكهربائي، واملصباح
منها الرشكات، من العديد وأسس املتحركة. الصور وتكنولوجيا والتلغراف التليفون
للغاية منظم أسلوب لتطبيق الطريق تمهيد عن أيًضا مسئوًال وكان إلكرتيك. جنرال

هنا. يعنينا ما هو وهذا االبتكار، عملية يرتب
متواضعة، ظروفها كبرية عائلة يف األبناء أصغر ِودجوود، جوسايا مثل إديسون، كان
— عاًما ١٢ — مبكرة سن يف العمل وبدأ الرسمي، التعليم من قليًال قدًرا تلقى وقد
بالتصميم بامِلثل يتسم إديسون وكان وعمله. حياته يف أثرت التي الصمم بإعاقة وابتُيل
مما بني، لتوماس تقديره يف ِودجوود مع يشرتك وكان العمل، يف واالجتهاد النجاح عىل
وعديم الغضب ورسيع فظٍّا إديسون كان وربما للعالم. الديمقراطية نظرته يف أيًضا أثر

وكريًما. القلب وطيب املظهر حسن أيًضا كان ولكنه الصرب،
مناوبة أثناء يف التجارب يجري وبدأ تلغراف، كعامل العملية حياته إديسون بدأ
كهربائي، تصويت ملسجل له، اخرتاع براءة أول عىل حصل أحد. يالحظه ال حني الليل
الدوائر إىل املتواضعة بداياته من اخرتاعاته شهرة ونقلته عاًما. ٢٢ عمره كان عندما
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،١٨٧٨ عام يف األبيض البيت يف هايس الرئيس عىل الفونوجراف جهاز فعرض العالية.
محركات استخدام إمكانية يف فورد عىل أثر إنه ويقال فورد. لهنري مقربًا صديًقا وكان
بي جى مثل الوقت، هذا يف البارزين الرأسماليني العمل يف رشكاؤه وكان البنزين.

فاندربيلت. وأرسة مورجان
يف مستمر بتحسني يطالب فكان وقاسيًا. شديًدا العمل يف إديسون أسلوب كان
فحملته قوة. من أوتي ما بكل املعارضة شأن من يقلل وكان موظفيه، من االبتكارات
الكهرباء، لتوصيل املفضل اختياره كان الذي املستمر، للتيار وتشجيعه املرتدد التيار ضد
الكهربائي. للكريس النسبية مزاياهما حول دعائية لحرب بغيض مستوى إىل تدنت
مخاطره. إلظهار املرتدد بالتيار الحيوانات لصعق عروض عمل يف إديسون يرتدد فلم
الذي الطباع، سيئ كان وإن الحظ، سيئ توبيس الفيل عىل العروض هذه واشتملت
وأصبح إضافية. دعائية قيمة اكتساب أجل من بارك لونار يف وفاته إديسون صور
املحتدمة الطبيعة جليٍّا وتوضح األمر، نهاية يف املسيطر هو النظم، أفضل املرتدد، التيار

املسيطرة. النسخة امتالك أهمية املتنافسة الفنية املعايري هذه بني للمعركة
يف اإلخفاقات من نصيب له كان أنه إال ضخمة، تجارية نجاحات إديسون حقق
األسمنت. وصناعة التعدين إىل مجدية وغري نسبيٍّا باهظة تحوالت هناك فكانت املقابل.
أسمائهم ذكر لسنوات رفض عندما املوسيقيني، بشهرة العام االهتمام إدراك يف فشل
١٠٠٠٠ اكتشف بأنه ولكن فشل، بأنه أبًدا يرصح لم نفسه، يف وبثقٍة التسجيالت. يف

نجاًحا. تحقق لم طريقة
مصدرها التي االخرتاع براءات فكانت إلديسون؛ رضوريٍّا الفكرية امللكية امتالك كان
أحد يقول إسهامه. عن النظر برصف إليه تنسب مخترباته يف تجري التي األبحاث
ويشري جمعي اسم إديسون إن الواقع، «يف طويًال: وقتًا معه يعمل ظل الذي مساعديه
أحيانًا يتجاهل كان اخرتاعه، براءات عىل الشديد ولحرصه الرجال.» من الكثري عمل إىل
براءات بانتظام العمل يف ورشكاؤه هو يستخدم وكان آلخرين. املنسوبة الفكرية امللكية

املنافسني. تطور إلعاقة االخرتاع
فإنه «الساحر»، اسم عليه الصحافة وإطالق حياته، يف به االحتفاء من الرغم عىل
كل لديه كان الذي تيسال نيكوال النقاد بني من وكان منافسيه. من عدائيٍّا نقًدا واجه
املرتدد، التيار اخرتع عندما إديسون لدى يعمل تيسال فكان باملرارة؛ الشعور يف الحق
عىل يحصل لم أنه تيسال ادعى كوربوريشن. ويستنجهاوس رشكة مع تسويقه قبل
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له. معاملته أسلوب عىل حياته من الحق وقت يف إديسون ندم وقد به. وُِعد الذي األجر
من الرغم عىل املرتدد، التيار يف قدًما إديسون ميض عدم يف السبب أن البعض ويفكر
من حالة وهي بنفسه، يخرتعه لم أنه هو بذلك، للقيام أمامه الفرص من العديد إتاحة
مديره إهمال الالحقة لألجيال تيسال ذكر إديسون، وفاة وبعد هنا». يُخرتع «لم متالزمة

الشخصية. النظافة قواعد بأبسط الشديد السابق
االبتكار. يف العام منهجه من اإلبداعية لجهوده إديسون تنظيم أسلوب استُمد
ظهور لحني مفتوحة الخيارات ترك متمنيًا لألبحاث، متعددة مسارات دائًما يتبع فكان
يف إديسون عمل خالل فمن مركزة. والجهود املوارد تكون عندما األقوى، املنافس
الدخل تيارات تعتمد ال بحيث نفسه ن يؤمِّ كان واحد، وقت يف متعددة مرشوعات
إىل واحدة مشكلة مالحقة تؤدي كيف تماًما يدرك فكان واحد. تطور عىل املستقبلية

و«العارض». واملصادفة الصدفة قيمة وفهم — تماًما متوقعة غري عادًة — أخريات
وكانت مختلفة، بحث بمجاالت املتعلقة األفكار بني الجمع إمكانية يف إديسون بحث
وتطبيقها أخرى بماكينات الخاصة املختربة املكونات استخدام إلعادة اسرتاتيجية لديه
كل من بسهولة األفكار استوعب إنه إديسون وقال جديدة. تصميمات يف كأساسات
املصباح وتسويق اخرتاع أجل فمن اآلخرون. توقف حيث من دائًما يبدأ وكان مصدر،
الباحثني من شبكة عىل االعتماد خالل من األفكار بني جمع املثال، سبيل عىل الكهربائي،
كانت الكهربائي املصباح فكرة أن من الرغم وعىل واملوزعني. واملوردين املاليني والخرباء
وفتيلة الشدة، منخفض الكهربائي التيار باستخدامه إديسون فإن عقود، منذ موجودة
تتمثل مبادئه وكانت نسبيٍّا. العمر طويل منتًجا اخرتع الجودة، عايل وفراغ مكربنة،
وعمل ضيق، نطاق عىل املستطاع، قدر كثرية أصلية نماذج ووضع تجارب إجراء يف
قدًرا سيتطلب أنه يدرك كان إنجاز، حدوث وبمجرد املستطاع. قدر بسيطة تصميمات
عادًة إنه فقال ناجح. منتج إىل تحويله أجل من املستمرة والتجارب األبحاث من كبريًا
مكتملة غري األشياء بعض وتظل شيئًا، يكمل حتى سنوات ٧ إىل ٥ من يستغرق كان ما
باملائة وتسعون وتسعة إلهام، باملائة واحد هي «العبقرية قوله: حد وعىل سنة، ٢٥ مدة

اجتهاد.»
منِتج إىل وليس الفني، النظام يف املتحكم إىل تعود األكرب القيمة أن إديسون أدرك
تطوير يف جليٍّا النظم يف تفكريه وظهر النظام. ضبط عىل يعتمد الذي الفردية، مكوناته
إديسون فإلدراك .١٨٨٢ عام يف نيويورك يف تشغيلها بدأ التي الكهرباء توزيع صناعة
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الجديدة األشياء بني توليفة إىل بذكاء توصل املألوفة، غري األشياء من الناس لخوف
أجل من بها معرتف تحتية بنية استخدم الكهربائي. نظامه يف بالفعل املوجودة واألشياء
لوازم واستخدام الغاز مواسري مثل األرض تحت أسالك وضع منها الكهرباء، توصيل

املنازل. يف املوجودة الغاز تشغيل
كحال اآلخرين، خربة عىل يعتمد البحثية مخترباته تنظيم يف إديسون منهج كان
عدد بها كان املهنية حياته إديسون فيها بدأ التي التلغراف فصناعة ابتكاراته. من العديد
إديسون وأجرى التجارب، معدات من عدد عىل املشتملة الصغرية البحثية الورش من
،١٨٦٩ عام يف نيويورك إىل وصوله وعند بوسطن. يف الورش هذه إحدى يف تجارب
إلرسال تيكر ملاكينات تصميمه لعمل نيوآرك، يف مختربه إنشاء قبل أخرى ورشة استخدم

البورصة. أسعار
فكان تُجرى. التي البحثية األنشطة وحجم مدى يف التنظيمي إديسون ابتكار يكمن
أي به قامت ما يفوق بقدر االبتكار عن البحث يف وتكنولوجية مالية موارد يستثمر

قبل. من أخرى مؤسسة
نفسه تكريس يستطيع حتى ١٨٧٦ عام يف بارك مينلو مخترب إديسون أسس
وميكانيكي مصمم منهم عنهم، غنى ال موظفني وأحرضمعه االخرتاع». يف «للعمل بالكامل
حسابات. وكاتب زجاج ونافخ وكيميائي معادن اختبار وفني رياضيات وخبري ومحاسب
صغرية، قرية وقتها وكانت مانهاتن، من كيلومرتًا ٢٥ نحو بعد عىل بارك مينلو مدينة تقع
شخص ٢٠٠ إىل عددهم يصل الذين سكانها من شخًصا ٧٥ كان ،١٨٨٠ عام وبحلول
ميكانيكا، وورشة ومخترب بمكتب بارك مينلو بداية وكانت إديسون. لدى يعملون
نجارة وورشة تصوير واستديو زجاجيٍّا منزًال السنوات مر عىل ذلك إىل إديسون وأضاف

مكتبة. وأضاف أخرى، ميكانيكا وورشة حدادة، وورشة الكربون إلنتاج ومبنى
املتحدة الواليات يف الجامعات أفضل من فحسب قليل عدد كان الوقت، ذلك يف
يف التدريس. عىل أساًسا وتركز التجهيز سيئة وكانت مختربات، بها يوجد األمريكية
الثمن، باهظ عاكس جلفانومرت منها جيدة، علمية معدات يمتلك إديسون كان حني
من املخزون هذا قيمة أصبحت سنوات، بضع خالل ويف فوتومرتية. وآالت وإلكرتوميرت،

.(٢٠٠٨ بأسعار دوالر ٨٩٠٠٠٠ يعادل (بما دوالر ٤٠٠٠٠ األدوات
الالزمة واملهارات واملواد واملاكينات األدوات كل عىل الحصول هو إديسون هدف كان
بارك مينلو يف املتنوعة املهارات دمج ساعد ما وكان واحد. مكان يف واالبتكار لالخرتاع

املحيل. املجتمع مع الوثيق االجتماعي اندماجها هو
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وعامل وحريف وعالم ميكانيكي ٢٠٠ من أكثر إديسون لدى كان تقدير، أقىص عىل
فرًدا، ٢٠ إىل ١٠ من تضم مجموعات يف ينظم العمل وكان االخرتاعات. يف يساعدون
للعمل. صالحة أصلية نماذج إىل األفكار تحويل عىل واحد وقت يف يعمل منها كل وكان
يف املشرتك والفهم التواصل كان نفسه، الهدف لديه كان الفريق يف شخص كل أن وبما
فكان اخرتاع. براءة ٤٠٠ بارك مينلو يف سنوات ٦ خالل إديسون وسجل درجاته. أعىل
نحو أو أشهر ٦ كل كبري آخر واخرتاع أيام، ١٠ كل صغري اخرتاع إىل التوصل إىل يهدف

ذلك.
جرييس، نيو يف أورانج ويست إىل الرئييس مختربه إديسون نقل ،١٨٨٦ عام ويف
مرات بعرش أكرب أورانج ويست وكانت التصنيعية. وقدرته أبحاثه حجم زيادة أجل من
بقوله االنتقال وراء السبب إديسون، سرية كاتب جوزيفسون، ويصف بارك. مينلو من

إديسون: لسان عىل

مرافق أي عىل متفوقة ومرافق املختربات، وأكرب املعدات أفضل لدي سيكون
شكل إىل بها والوصول الزمن، وزهيدة الرسيعة االخرتاعات أجل من أخرى
تستغرق كانت التي فاالخرتاعات … خاصة وماكينات أنماط نماذج له تجاري
يومني غضون يف اآلن بها القيام يمكن طائلة مبالغ وتكلف شهوًرا قبل من
تقريبًا مادة كل من هائًال ا كمٍّ سأطرح حيث للغاية، ضئيلة وبتكلفة ثالثة أو

تصورها. يمكن

صناعة إىل وأدت األبحاث فتطورت لألبحاث، الرضورية األجزاء إديسون مصنع أنتج
مدار عىل الفونوجراف اخرتاع فخالل املصنع. يف النطاق واسع اإلنتاج أجل من املاكينات
من البداية يف تصنع األبحاث طريق عن إليها تُوصل التي األسطوانات كانت سنة، ٤٠
األسايس االستخدام يكن ولم البالستيك. من ثم شمعي، مركب من ثم القصدير، رقائق
التكنولوجي التعلم هذا فبسبب البداية. يف متصوًرا كان ما هو للفونوجراف النهائي
يف رسيع نحو عىل جديدة بنيات إنتاج حجم زيادة عىل القدرة ساعدته والسوقي،
إحدى يف نيويورك يف إديسون مصانع ووظفت السوق. من كبرية حصة عىل الحصول
الوقت. هذا يف الصناعية االهتمامات أكرب من واحد وهو شخص، ٢٠٠٠ من أكثر املراحل
الضخم اإلنتاج مصانع كانت قائمة، كانت التي األداء عالية املختربات من العكس وعىل
من العديد إىل املاهر وغري املكرر العمل وأدى شامل، نطاق عىل العمل تقسم هذه

الصناعية. النزاعات
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مما واإلدارات، األقسام من مزيد إىل حتًما أورانج ويست يف األنشطة حجم أدى
العالية، أورانج ويست إنتاجية من الرغم وعىل إديسون. وقت من املزيد عىل استحوذ

بارك. مينلو لفرتة االستثنائي اإلنتاج أبًدا يضاِه لم فإنه
كل عملت إذا اليوم يف دوالرات بضعة الرجل «يساوي إديسون: لسان عىل جاء
إنتاجه.» لعقله يمكن يشء أي يساوي فهو عقله، أعمل إذا أما رأسه، عدا ما جسمه أجزاء
يعتزم ال الذي الرجل «إن فقال: الذًعا، انتقاًدا و«البلهاء» «األغبياء» أيًضا إديسون وانتقد
فضل لكنه خريجني، يعنيِّ وكان الحياة.» يف متعة أعظم تفوته التفكري عادة تنمية
التطور من حد هذا أن إىل البعض ويشري املتخصصني، عىل املتخصصني غري عام بوجه
األوىل، السنوات ففي التعيني؛ يف خاصة أساليب له وكانت البحثية. ملؤسسته املستقبيل
متى وإخباره بتجميعها ويخربهم الخردة من كومة إىل معه للعمل املتقدمني يوجه كان
التعيني. اختبار تجميعه يف نجح من كل واجتاز ُمَولًِّدا، الخردة وكانت ذلك. من ينتهون
عىل يجب وكان العامة، املعرفة يف مستفيضة استبيانات ع جمَّ الالحقة، السنوات ويف

ترقيتهم. قبل اجتيازها املحتملني املفتشني
يرتكهم ثم يريده، ملا عام بمخطط املوظفني تزويد يف يتمثل إديسون أسلوب كان
هنا، قواعد توجد ال «بالطبع بقوله: واشتهر األهداف. لتحقيق السبل أفضل ليقرروا
فكل خاص؛ هنا يشء يوجد «ال إديسون: موظفي أحد وقال يشء.» إنجاز نحاول فنحن

الحًقا.» سيحدث بما سيخربه والرئيس يستطيع، ما كل عىل االطالع حرية له فرد
إديسون وعمل وتشجيعها. للفرق النصح وتوجيه التجول» خالل من «يدير كان
طاولة من امليش من عليه يحصل الذي التمرين وكان اليوم، يف ساعة ١٨ من يقرب ما
أصدقائي بعض عليها يحصل التي من … أكرب وتسلية «فائدة يعطيه ألخرى اختبار
كان بأنه سريته، كاتب بالدوين، ويصوره الجولف». مثل رياضات ممارسة من ومنافيس
مكان، كل يف والتواجد وإيابًا، ذهابًا املمرات يف ووضوح بتواضع «التجول عىل «مجربًا»
سيجاره رماد ويتساقط ساعديه، عن يشمر وكان النظر، اختالس عن التوقف وعدم

القوالب». وقاطعي اللحام عمال أكتاف عىل إليه ينتبه ال الذي
أول يف أنه من تيسال اشتكى فقد استثنائي، نحو عىل طويلة ساعات املوظفون عمل
إديسون إن األقاويل وتقول فقط. نوم ساعة ٤٨ عىل الحصول من تمكن له أسبوعني
عنه معروًفا وكان ثالثة، كانت أنها يحتمل لكن متواصلة، ولياٍل أيام خمسة يعمل كان
كتاب أحد ميلر، ويقول الليل. منتصف بعد هو املصنع يف به لالتصال وقت أفضل أن
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عمال الصورة هذه ويف الجاد، العمل إىل إضافة الرتفيه، يشجع إديسون كان :1-5 شكل
«غناء».1 جلسة يحرضون

كان إذ النوم، هي إديسون مخترب يرتكبها التي الكربى الجريمة «كانت أيًضا: سريته
الجميع.» يتبعه فحينها قيلولة، يأخذ وهو الرئيس أحد ملح إذا إال للخزي، مصدًرا هذا
منها الترصف، هذا عن نومهم أثناء يف يمشون من لرصف شتى طرق استُخدمت وقد
املوتى»، بعث و«جهاز األذن بجوار تصدر بشعة ضوضاء وهو الجثث»، إحياء «جهاز
صغرية. متفجرة مادة باستخدام النائمني يف النار إشعال يبدو ما عىل يتضمن كان الذي
ذراعه الرئييس، مساعده دايل، كالرنس فقد إذ خطريًا؛ إديسون مع العمل كان ربما
برصه. فيها إديسون يفقد كاد الفلوروسكوبي عىل تجارب خالل يده أصابع ومعظم
يستطع لم دايل أن من الرغم عىل إنه بشهامة قال إديسون أن املحلية الصحافة وذكرت

الرواتب. كشف يف سيظل اسمه فإن عمل، أي تأدية
إديسون؛ موظفي من اثنني لذكريات تسجيله عن يفصح جوزيفسون هو وها
كم أمرين: ملعرفة حاجة يف للوظيفة متقدم كل «إن له: قيل للعمل، متقدم شاب األول:
الوقت.» طوال ونعمل يشء أي ندفع ال نحن حسنًا، عملنا. ساعات وعدد راتب من ندفع
عاًما، ٥٠ ملدة إديسون لدى عمله يتذكر رجل وهو الثاني: أما بالوظيفة. املتقدم فقبل
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رؤيته عدم ومنها العمل، يف طويلة ساعات قضاء عن نتجت التي تضحياته عن فيتحدث
عملك يجعل إديسون «ألن أجاب: بهذا، قيامه سبب عن سؤاله وعند يكربون. وهم ألوالده

عامل.» مجرد لست وأنني أجله، من شيئًا أصنع بأنني أشعر فجعلني ممتًعا؛
شجع إديسون فإن حاليٍّا، وحشية تبدو التي املمارسات هذه من الرغم وعىل
أرباح من عالوات عىل يحصلون املهمون املوظفون فكان ومنتجة. مبدعة عاملة قوى
يختلط وكان تيسال. نيكوال عليه ليحصل يستمر لم الحافز هذا أن مع االخرتاعات،
القصص ورسد النكات وتبادل السيجار وتدخني الخفيفة الوجبات أثناء باملوظفني
املكان واشتمل الليل، منتصف يف خفيفة لوجبة شهرية مأدبة أقام فقد والغناء. والرقص
أستاذ هارجادون، آندرو يقول أليف. ودب بها للعب كهربائية حديدية سكة لعبة عىل

األكاديمي: اإلدارة

ثم ما، ملشكلة حل عن بحثًا متواصلة أليام [املهندسون] أصدقاؤنا يعمل قد
ويدخنون الفطائر فيها يتناولون بالليل، متأخرة باسرتاحات عملهم يقطعون
كان الذي الضخم األرغن حول ويقضونها الفاسقة، األغاني ويغنون التبغ

املخترب. أركان أحد يشغل

«مجتمع هناك كان إنه ميالرد، من مقتبس قول يف إديسون، مساعدي أحد قال
عظيمة»، نتائج لوقوع ومتوقعني لعملهم متحمسني لشباب كلها شقيقة، أرواح من صغري

الرتفيه. عن العمل تمييز يمكنهم وال
النظرية من أكثر والحدس الفطرة عىل إديسون تركيز من تيسال اشتكى ذلك مع
مادة أفضل عن البحث وعند عشوائية. أحيانًا املخترب يف املمارسات وبدت والحساب،
الفلني إىل الحصان شعر من بدايًة االحتمال بعيدة مواد اخترب الضوئي، املصباح لفتيل
لم الكربوني، الفتيل ذي املتوهج املصباح باخرتاع اإلنجاز حدث وعندما عماله. ولحيات

الحدث. من شهور عدة بعد إال اكتشافهم حجم إديسون موظفو يدرك
اخرتاع أي يكمل لم أنه إديسون وزعم وانضباط. تركيز هناك كان ذلك، من بالرغم
العالم، يريده ما يكتشف كان إنه فيقول يقدمها، التي الخدمة منظور من فيه يفكر لم
اشتهار ومع للمرشوعات. عميل تجاري تطبيق يوجد أن بد ال فكان االخرتاع. يواصل ثم
عن مفصلة بسجالت املخترب يف املساعدين احتفاظ عىل يرص كان «التخمني»، ب إديسون
االخرتاع. براءات تسجيل يف أيًضا هذا ساعد وقد مفكرة، ١٠٠٠ من أكثر يف تجاربهم
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البامبو، خاصًة النباتات، من مميز نوع ٦٠٠٠ فاستُخدم موسًعا؛ التجارب إجراء وكان
إديسون بطارية الخرتاع منفصلة تجربة ٥٠٠٠٠ وأجريت املكربنة. الفتيالت أجل من
عمله، رب من قرب عن عمل الذي إديسون، مساعدي أحد وسجل والنيكل. الحديد من

معينة. مشكلة يف تجربة ١٥٠٠٠
وكان مجلد، ١٠٠٠٠ نحو تضم شاملة مكتبة عىل تحتوي أورانج ويست كانت
والفيزياء واملوسيقى وامليتافيزيقا وامليكانيكا والفلك األحياء عن باستمرار يقرأ إديسون
وظف فإنه الرسمي، بالتعليم الستخفافه إديسون انتقاد من وبالرغم السيايس. واالقتصاد
ماساتشوستس ومعهد هارفارد يف أستاذًا أحدهما وأصبح الرياضيات، يف بارزين عاملني
التزامه بسبب األسايس» «الوسون ب لديه الرئيسيني الكيميائيني أحد وُعرف للتكنولوجيا.
األملاني الفيزياء وعالم والطبيب بباستري إديسون والتقى األساسية. العلمية باملبادئ
يف الوقت لبعض إديسون لحساب شو برنارد جورج وعمل بهما. وأعجب هيلمهولز،

غريب. أمر وهو لندن،
إديسون عن ورد وقد والتواصل. لإلبداع مهمة مصادر واملصنوعات الرسومات كانت
بخيال تجميعها يمكنك فأحيانًا الخردة. من كومة يف اإللهام عىل العثور «يمكن قال: أنه
نوع ٨٠٠٠ عىل باحتوائه مختربه اشتهر ،١٨٨٧ عام ويف ما.» يشء وابتكار بارع
والحيوانات، واإلبر واألسالك واألربطة امللولبة املسامري أنواع وكل الكيميائية، املواد من
والقرون والحوافر والنعام، الطواويس من والريش املنك، حيوان إىل الجمال من بدءًا
من بدًال صور شكل يف التفكري األسهل من أنه إديسون ووجد قرش. وأسنان واألصداف
١٨٧٧ عام يف تليجراف يونيون ويسرتن رشكة معه تعاقدت فعندما بالكلمات. التعبري
رسم ٥٠٠ من أكثر صنع بل، جراهام ألكسندر اخرتعه الذي التليفون تحسني أجل من

املعدَّل. لتصميمه أدت تخطيطي
فكان وأبحاثه. أعماله شبكات تنقيح يف اجتهد الداخلية، إديسون لجهود وإضافًة
أبحاثًا أجرى لتجاربه، وإضافًة الصناعات. بني األبحاث ينقل للتكنولوجيا، وسيًطا
وعىل والتعدين. الحديدية والسكك الكهربائي واملصباح التلغراف صناعات يف تعاقدية

هارجادون: قول حد

والتي لآلخرين أجراها التي التجارب بني الفاصل الحد بهدوء إديسون أزال
عىل التعاقدية األبحاث أحد نتيجة ُطبقت إن يدري كان فمن لنفسه. أجراها

91



االبتكار

يف العمالء ألحد املصنوعة التجريبية املعدات استُخدمت إن أو آخر، مرشوع
آخر. لعميل عمل

بها عرف التي الطريقة يف تكمن باستمرار االبتكار عىل قدرته أن هارجادون ويرى
عرصه. يف املتشابك املشهد استغالل كيفية

واملنهجية واملثابرة الجاد والعمل والخطأ بالتجربة يتسم إديسون منهج كان
بأن يؤمن فكان الدقيقة. واملراقبة الحارضة األذهان واستخدام الهدف وثبات والرصامة
وعرب مًعا العمل عىل القدرة وهذه التعاون، من بل الفردية، العبقرية من ينشأ ال االبتكار

وصناعية. اجتماعية وعالقات داعمة، وبيئة ثقافة من تنتج الحدود
ومؤسسة العظيم، الفردي املخرتع عرص بني االنتقالية املرحلة يف إديسون عمل
املجتمع مع يتوافق املؤسسات أشكال من شكًال فابتكر املشرتكة. النظامية االبتكار
وجنرال بل مثل كربى رشكات رسيًعا حاكته الذي املستجد، الحديث التكنولوجي
اخرتاعات أن ُقدر ،١٩٢٨ يونيو ٢٤ يف تايمز نيويورك صحيفة يف مقال ويف إلكرتيك.
دوالر مليار ١٨٨ يعادل (بما دوالر مليار ١٥ بنحو تقدر صناعات أنشأت إديسون
لقب إديسون عىل هوفر الرئيس وأطلق عاملية، شهرته فكانت .(٢٠٠٨ عام بأسعار
ظالم» «دقيقة يف األضواء غلق الناس من طلب وفاته وعند البرشية»، لكل «املتربع
«جعل النحو: هذا عىل ١٩٣١ أكتوبر ١٨ يف تايمز نيويورك يف نعيه وبدأ لذكراه. تكريًما
حياة عىل النسبية الرفاهية وأدخل للحياة، أفضل مكانًا العالَم إديسون ألفا توماس

هذا. من أكرب إسهاًما يقدم أن للمبتكر يمكن فال العامل.»

العمل أماكن (2)

تتطلع التي املؤسسات يف االبتكار حدوث احتمال يزداد بوضوح، إديسون أظهر كما
باملرح املتسم العمل فمكان واإلخفاق. التنوع وتتحمل املخاطرة وتتقبل املستقبل إىل
العمل مكان عن االبتكار احتمالية فيه ترتفع شائعان والضحك الحوار حيث والسعادة
بالتعبري ب يُرحَّ فعندما بعيد. حد إىل إنسانية مشاعر ألي املفتقر البريوقراطي الرسمي
عن ويُعربَّ أيًضا. رسيًعا تُطبق بل فحسب، أكثر بانتظام األفكار تتولد ال اآلراء، عن
بالقرارات. إطاحة من يتبعها مما بدًال مثمرة لتكون الفرصة لها تُتاح عندما املعارضة
املأخوذة الدروس بعض يحاكي االبتكار شديد عمل بمحل تتسم رشكة آيديو إن
فرًدا ٥٥٠ من أكثر وتوظف واالبتكار، التصميم لخدمات ناجح مقدم فهي إديسون. من
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ذكرى يف ظالم» «دقيقة يف الكهربائية املصابيح إطفاء إىل هوفر الرئيس دعا :2-5 شكل
إديسون.2 إنجازات

األخرى الرشكات تساعد بأنها حسنة سمعة وبَنَت العالم. أنحاء جميع يف لها مكاتب يف
يف تعلُّمها جرى مبتكرة أساليب تطبيق خالل من وخدماتها منتجاتها يف االبتكار يف
اإلنسانية» «العوامل بني الرشكة وتجمع التصميم. مدارس وبيئات التصميم استوديوهات
بدايًة للرشكات منتجات إنتاج أجل من باملنتج الهندسية املعرفة مع الجمايل والتصميم
بايلوت وبالم الكمبيوتر فأرة عىل تصميماتها وتشتمل وبرادا. نايك وحتى أبل من
الحر». «وييل فيلم نجم كان الذي الحوت وصممت األسنان. وفرش الكامريات من وعدد
منتًجا ٨٠ إىل ٦٠ من إنتاج عىل وتعمل منتج، ٣٠٠٠ من أكثر تصميم يف آيديو وأسهمت
يف تصميم رشكة «أشهر بأنها آيديو رشكة كومباني فاست مجلة ووصفت واحد. وقت يف
فورتشن مجلة ووصفت الخيال»، «ملعب بأنها جورنال سرتيت وول ووصفتها العالم»،

االبتكار». جامعة يف «يوم بأنها آيديو إىل زيارتها
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من كبريًا ا كمٍّ توظف املتنوعة، املرشوعات من العديد مع الرشكة تتعامل لكي
توظف فهي ستانفورد. جامعة يف التصميم بمعهد مميزة بصالت أيًضا وتتمتع املواهب،
التصميم إىل إضافًة الحيوية، وامليكانيكا واألنثروبولوجيا النفس علم من الخريجني

الهنديس.
أن يزعمون فهم الدويل. التصميم مجتمع يف العايل بقدرهم آيديو قادة ويتمتع
بعالقات وتتمتع الهرمي، التسلسل من كبري قدر بها «ليس — مبتِكرة ثقافة لديهم

تستخدم: الثقافة وهذه — األنانية» من قدر أقل وتتطلب كثرية،

وقابلية الفنية والجدوى املستخدم رغبات واحد وقت يف يخترب تعاوني منهج
الفرص تصور أجل من األساليب من عدًدا ويوظف العمل، عىل التطبيق
الذهني والعصف املالحظة مثل والتنمية، التصميم أجل من وتهذيبها وتقييمها

والتطبيق. رسيعة أولية نماذج وعمل

فهي تدريبية. ومواد دورات شكل يف أخرى رشكات إىل تصميمها مناهج آيديو تبيع
كم بني من والتصميمات، األدوات من — ألعاب» «صندوق — ضخًما مخزونًا تمتلك
ملشكالت حلول عن البحث عند املوظفون بها) (ويلهو إليها يلجأ التي املنتجات من كبري
أو صناعة أجل من طورت التي املبتكرة األفكار استخدام يف الرباعة شديدة فهي جديدة.
أخرى. ومرشوعات صناعات يف املبتكر تطبيقها الكتشاف مرًحا استخداًما معني مرشوع
غري األفكار بني العريض والدمج واالرتباط العنارص، بتبادل البيئة هذه يف املرح ويسمح

املرتابطة.

الهياكل (3)

االختيارات من واسع نطاق لديها املؤسسات لكن التنظيم، ألسلوب رائًدا إديسون كان
الرسمية شديدة تكون أن يختار فبعضها االبتكار. لفرص هيكلتها كيفية بشأن
ويحاول مقيَّدة، وغري رسمية غري تكون أن اآلخر بعضها ويفضل والبريوقراطية،
مختلف نحو عىل الترصف عىل املؤسسة من أقسام بتشجيع مًعا، باألمرين القيام البعض

اآلخرين. عن تماًما
وستوكر برينز دراسة وهي املؤسسات، يف االبتكار عن الدراسات أوائل إحدى ميَّزت
األشكال أن إىل أشار فكالهما للتنظيم. والعضوية امليكانيكية األشكال بني ،١٩٦١ عام يف
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العضوية األشكال وتالئم بها، التنبؤ يمكن التي املستقرة للظروف مالئمة امليكانيكية
أسلوب أن مطبًقا؛ العام األسايس املبدأ زال وما املتوقعة. غري واملواقف املتغرية الظروف
تكون فعندما باالبتكار. الخاصة واألهداف للظروف مالئًما يكون أن يجب األشياء تنظيم
مينلو حالة يف كما — حاجة توجد غامًضا، ومستقبلها التطور رسيعة واألسواق التقنيات
بعض تقل وعندما بالبريوقراطية. تقييدها دون واإلبداع التجربة تشجيع إىل — بارك
ميزانيات مع املرشوعات، تطوير أجل من تخطيًطا أكثر ملنهج حاجة توجد الشكوك، هذه
التنظيم شكل يتغري ذلك، إىل إضافًة االبتكار. لتقديم ومهيأة للغاية محددة وعمليات
تطوير عملية تقدم ومع مختلفة. ابتكار قضايا ظهور مع الوقت، بمرور املستخدم

«اإلحكام». وضع إىل «التفكك» وضع من الداعمة التنظيمية الهياكل تنتقل االبتكار،

والتطوير البحث (1-3)

الرشكات من العديد اعتمدت فقد للغاية. متنوعة بطرق والتطوير البحث هيكلة يمكن
بأبحاثها؛ لالضطالع مشرتكة ضخمة مختربات عىل حرصيٍّا اعتماًدا املايض يف الرائدة
البحث من الشكل هذا عىل والنموذج بهم. الخاص النطاق واسع بارك مينلو مخترب
وحصلت ذروتها، يف موظف ٢٥٠٠٠ وظفت التي بل، مختربات هو «املركزي» والتطوير
— واكتشفت الفيزياء، يف نوبل جوائز ست عىل وحصلت اخرتاع. براءة ٣٠٠٠٠ عىل
االصطناعية، االتصاالت وأقمار الرقمي، والتبديل الرتانزستور — أخرى أشياء ضمن
أحد وأدى االسرتيو. وتسجيل الصوتية، املتحركة والصور الخلوي، املتنقل والراديو
املختربات هذه وتأسست الالسلكي. الفلك علم تطوير إىل األساسية العلمية اكتشافاتها
إيه برشكة الخاصة البحثية املجموعة وكانت جرييس، نيو يف مقرها وكان ،١٩٢٥ عام يف
هذه اشتهار ومع الرشكة. هذه عىل لوسنت ألكاتيل رشكة تستحوذ أن قبل تي، آند تي
العديد شأن شأنها — تدريجيٍّا انتقلت األساسية، األبحاث يف السابقة بقوتها املختربات

أكثر. تطبيقية أبحاث نحو — املشرتكة املختربات من
أسلوب يف الرشكات منظور من يتمثل التنظيم يف األسلوب لهذا املوجه النقد إن
طويل عام بوجه اتجاهه وبأن العمالء، احتياجات عن الشديد االنفصال إىل األبحاث ميل
البحث تنظيم هياكل عن «املركزية» صفة أخرى رشكات تخلع املقابل، ويف للغاية. األمد
رشكات من بالقرب مختربات توجد حيث مركزي، ملخترب امتالكها من بدًال والتطوير،

معينني. عمالء أو معينة
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القضايا عىل الرتكيز إىل تميل األبحاث أن يف الهيكلة من الشكل هذا يف املشكلة تتمثل
بعض وتجمع للفوىض. إثارًة أو جذرية األكثر االبتكارات فرص وتفوت املدى، قصرية
وعدد مركزي مخترب بني فوائدهما، عىل والحصول الشكلني تجربة أجل من الرشكات،
من قليل لعدد فقط متاح االختيار هذا لكن والتطوير، للبحث الالمركزية املختربات من

األغنياء.
إجماًال. الرسمية التنظيمية والتطوير البحث هياكل عن أخرى مؤسسات تتخىل
والتطوير للبحث ميزانية — املوصالت أشباه رشكة — إنتل امتالك من الرغم فعىل
عىل تعتمد فهي قط. والتطوير للبحث داخيل هيكل لديها يوجد فلم دوالر، بمليار تقدر
األبحاث. مدخالت لتوفري فايل سيليكون يف التكنولوجي واملجتمع الجامعات داخل شبكات
املؤسسات، أن يف يكمن تحدٍّ والتطوير البحث لتنظيم «الشبكي» الشكل هذا مثل ويواجه
عىل الداخلية القدرة لديها يكون أن تحتاج خارجية، أبحاث من املعرفة تستقبل لكي
خارجي مصدر من القادمة املعرفة فهم أجل من مهارات إىل بحاجة فهي استيعابها.
عايل أبحاث رشكاء جذب العميقة خربتها من تتطلب ما وعادًة واستخدامها، وتفسريها

الجودة.
األبحاث بني التوازن عىل العثور يف والتطوير البحث يف التنظيمي التحدي يكمن
إثارتها املحتمل التقنيات يف ثاقبة ونظرات جديدة خيارات تقدم التي األطول املدى ذات
بوضوح. واملحددة الحالية أو املدى قصرية املشاكل مع تتعامل التي واألبحاث للفوىض،
ففي كانت. أيٍّا وتطوير بحث هياكل من لديها بما راضية غري عادًة الرشكات وتبدو
وربما األهمية، حيث من مهملة العميل احتياجات بأن الرشكات تشعر املركزية، الهياكل
تحدث الشكالن، يُستخدم وعندما محتملة. قيمة ابتكارات الالمركزية الهياكل تفقد
مشاكل وتكمن املرشوعات. وملكية النسبي التمويل مستويات حول مستمرة توترات
والنزاعات املتعددة، األطراف من وجمعها املدخالت إدارة يف الشبكي والتطوير البحث

الفكرية. امللكية حقوق ملكية حول
تستخدمها التي االسرتاتيجيات إحدى األخرية السنوات يف تشيزبراو هنري وصف
للمشاركني والوصول الداخيل والتطوير البحث عىل العائدات تحسني أجل من الرشكات
جامبل آند بروكرت رشكة وتُعد املفتوح». «االبتكار ب االبتكار أجل من الخارجيني
ولديها العلم، عىل معتمدة رشكة فهي املفتوح»؛ «االبتكار عىل مثاًال املنزلية للمنتجات
من وبدًال والتطوير»، «التواصل ب اسرتاتيجيتها فتوصف باألبحاث. قوي داخيل التزام
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الحصول إىل تهدف فإنها املايض، يف كما البحثية استثماراتها عىل ٪٩٠ بنسبة االعتماد
الداخلية أبحاثها بها تجمع التي الطريقة وتدل الرشكة. خارج من ابتكاراتها نصف عىل
لتنظيم تكميلية طرق من االستفادة تحاول اسرتاتيجية عىل الخارجية العالقات مع

نفسها. الرشكة يف االبتكار
عىل القدرة األخرية السنوات يف والهند الصني يف البحثية للقدرة الرسيع للنمو كان
لديها. والتطوير للبحث الجنسيات متعددة الرشكات من العديد تنظيم أساليب تغيري
األسواق يف وخدماتها منتجاتها اعتماد أجل من الخارج يف مختربات الرشكات فتنشئ
للتعاون دولية شبكات وإنشاء معينة، محلية بحثية خربة من واالستفادة املحلية،
وتطوير بحث مؤسسات واألوروبية األمريكية الرشكات من العديد وأنشأت البحثي.
ويمكن واالتصاالت. املعلومات تكنولوجيا مجال يف خاصًة والصني، الهند يف ضخمة
إريكسون فبدأت الوقت. بمرور الرشكات هذه تستخدمها التي االسرتاتيجية تتغري أن
يف والتطوير البحث يف االستثمار املثال، سبيل عىل — السويدية االتصاالت رشكة —
دليًال وكان حكومية عقود نيل يف ساعد ذلك ألن املايض؛ القرن ثمانينيات يف الصني
من التسعينيات أوائل يف والتطوير البحث نفقات وازدادت وااللتزام. الحسنة النية عىل
اعتماد يف واملساعدة الرخيصة البحثية العمالة من االستفادة أجل من املايض القرن
لجودة إريكسون رشكة وإلدراك النمو. رسيعة املحلية السوق يف إريكسون منتجات
أواخر يف بدأت املحلية، والجامعات الرشكة من كل يف وإمكانياتهم، الصينيني الباحثني
أوائل ويف الصني. يف العاملية أسواقها أجل من والتطوير البحث مقر إنشاء يف التسعينيات
جميع يف لها التابعة والتطوير البحث مجموعات بعض أُغلقت والعرشين، الحادي القرن
لرشكة التابعة الصينية األبحاث مجموعات وأصبحت الصني، إىل وانتقلت العالم أنحاء

للرشكة. العاملية والتطوير البحث جهود يف رئيسة مكونات إريكسون

جديدة تطورات (2-3)

املستقبل. أجل من خيارات املؤسسات بها تنشئ التي الطرق إحدى والتطوير البحث يُعد
مدى لتحديد رضورية الجديدة وخدمتها منتجها تطوير بها تنظم التي الطرق وتُعترب
بوجه والتطوير البحث يُعد وبينما لديها. املتاحة املستقبل خيارات تحقيق يف نجاحها
وخدمة منتج تطوير يضم ما عادًة الفنيني، واملتخصصني للعلماء التنظيمية املساحة عام
هؤالء ويساعد التشغيل. وعمليات والتسويق التصميم من األفراد، من أوسع نطاًقا جديدة
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صناعتها يمكن كان إذا وما وكيفيته، األشياء رشاء سبب مع التعامل يف املتخصصون
تكلفة. وبأي وتوصيلها

تدير التي املرحلة» «بوابة نظم مثل املتاحة، واألساليب األدوات من العديد هناك
التخطيط يف لتساعد التطوير، عملية يف التوقف/االستمرار قرارات نقاط من عدًدا
االختيار يف لتساعد مصممة واألساليب األدوات هذه إن الجديدة. والخدمات للمنتجات
مناسبة. موارد لديها تقدًما تحرز التي املرشوعات أن ولضمان املتنافسة، املرشوعات بني
املنتجات، تطوير عملية إدارة يف للغاية مفيدة تكون فربما حدود؛ لها األدوات هذه أن بيد
تكون أن ويمكن األول. املقام يف املناسبة املنتجات هي هذه كانت إذا بما تخربك ال لكنها

املبادرة. وتقتل للغاية إجرائية أيًضا
من «التهرب البريوقراطية، تزمت عىل التغلب أجل من املؤسسات، بعض أجازت
الخاصة. مرشوعاتهم عىل العمل يف الوقت بعض بقضاء للموظفني السماح أو عملهم»،
خارج — األسبوع يف يومني أو ليوم يمتد أن يمكن — وقتًا األفراد إعطاء خالل فمن
الدافع إم، وثري جوجل مثل االبتكار، عالية الرشكات تشجع الرسمية، وظيفتهم التزامات

واالزدهار. الظهور عىل الجديدة واألفكار لالبتكار الشخيص
عىل املفروضة التنظيمية القيود عىل بالحيلة للتغلب تُستخدم أخرى وسيلٌة هناك
الوسيلة هذه استخدم من أول لوكهيد رشكة وكانت الظربان». «أعمال تُسمى االبتكار؛
املصطلح ويُستخدم الباردة، الحرب أثناء يف ورسية برسعة الطائرات تطوير أجل من
متعلق شديد بتكتم خاص، مرشوع عىل تعمل االرتباط؛ شديدة صغرية مجموعة لوصف

أكرب. مؤسسة داخل العمليات، بتشغيل

واإلنتاج التشغيل عمليات (3-3)

هائلة. ابتكارات اهتمام محل وتوصيلها الجديدة والخدمات املنتجات صناعة طرق كانت
عمليات وهي — التشغيل عمليات وشهدت لألتمتة املثال، سبيل عىل اإلنتاج، فتعرض
االبتكار وساعد العمل. تنظيم طرق يف كبرية ابتكارات — مخرجات إىل املدخالت تحويل
عالية وخدمات ملنتجات النطاق واسعة أسواق إنشاء يف التشغيل وعمليات اإلنتاج يف
وأسواق االستهالكية، واإللكرتونيات والسلع السيارات، مثل مقبولة، أسعار وذات الجودة

الفنادق. وسالسل ماركت، السوبر
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عمليات تنظيم يف الرئيسة املبادئ أحد العمل لتقسيم سميث آدم تحليل يمثل
بني للجمع يمكن كيف رأى لسميث، ِودجوود جوسايا قراءة فبعد واإلنتاج. التشغيل
اإلنتاجية يحسن أن الجديدة البخار قوة تكنولوجيا وبني معينة، مهام يف املتخصصني
األسواق تكرب فعندما السوق؛ بحجم مقيد العمل تقسيم أن إىل سميث أشار مصنعه. يف
متخصصني وتوظيف أصغر أجزاء إىل العمل تقسيم من الفوائد تأتي الكايف، بالقدر
النطاق. واسعة املهارة أصحاب تكلفة األكثر الحرفيني من بدًال محددة ملهام مكرسني
يمكن الذي العمل زاد كلما لذا العمل، تقسيم وظائف أحد التخصص أن إىل أيًضا وأشار

متخصصني. توظيف إمكانية زادت منفصلة، أصغر لعنارص تقسيمه
األفراد، فيستطيع العمل. تقسيم كفاءة من املستمدة االقتصادية الفوائد سميث رشح
بدقة باملهام واالضطالع براعتهم تحسني املهام، من أصغر نطاق عىل الرتكيز خالل من
ألخرى. مهمة من لالنتقال حاجة وجود عدم مع الوقت يف توفري فيحدث أكرب. ورسعة
أو ألتمتتها أكرب بسهولة ماكينات ابتكار يمكن ومنفصلة، واضحة املهام تكون وعندما

اإلنتاجية. زيادة أجل من تحسينها
إنتاج تجميع خط تطوير يف واألتمتة التخصص مبادئ فورد هنري استخدم
هدف فكان العرشين. القرن أوائل يف النطاق واسع املستجد السوق أجل من السيارات
أشكال به تسمح كانت ما يفوق الذي اإلنتاج عمليات يف األكرب اإلداري التحكم هو فورد
به غزير، إنتاج خط تطوير هو نظره وجهة من الحل فكان السابقة. الحرفية اإلنتاج
وتعلَّم للتبادل. قابلة أجزاء من املصنوعة املواصفات موحدة املنتجات من مرتفعة كميات
الغزير واإلنتاج للمسدسات أرموري كولت تصنيع من للتبادل القابلة األجزاء قيمة فورد
وبسطها وعدلها املناهج هذه فجمع اللحوم. ومعبئي التعليب، ومصانع البرية، ملصانع

التجميع. خطوط عىل الجودة وتوحيد اإلنتاج إرساع أجل من
شبه أو املهرة غري العمال توظيف مع واختصاصه، العمل بتقسيم نظامه سمح
اإلدارة وكانت معينة، أجزاء لصناعة مخصصة التكلفة مرتفعة ماكينات عىل املاهرين
يف الحرفيني تحكم اإلدارة فاستبدلت محدودة. مهارتهم محرتفني مسئولية والتصميم
املاكينات وألن حد. ألقىص املعدات الستخدام الحاجة تظهر العمل رسعة وكانت العمل،
لخط السماح تكلفة الرشكات تتحمل أن املمكن من يكن لم للغاية، الثمن باهظة كانت
املواد من إضافية مؤن مخازن فأضيفت التام. التوقف ثم التدريجي، بالتوقف التجميع
أطول اإلنتاج يف املعيارية التصميمات وظلت اإلنتاج. سالسة لضمان النظام إىل والعمالة
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من املستهلك استفادة عنه نتج مما التكلفة، باهظ كان املاكينات تغيري ألن ممكن؛ وقت
واالختيار. التنوع حساب عىل ولكن التكاليف انخفاض

املتكرر العمل فيها يتسبب التي باملشكلة بالفعل فورد، صديق إديسون، شعر
جنرال رشكة وأظهرت يواجهها. كان التي الصناعية النزاعات يف املهارة إىل يفتقر الذي
وكان املركبات. من مختلفة أنواع إنتاج وفوائد التسويقي منهجه قيود لفورد موتورز
أن إال وغرض». دخل لكل «سيارة إلنتاج يهدف موتورز جنرال يف سلون ألفريد منهج
للعميل، النطاق واسع واختيار اإلنتاج، يف الكفاءة من بكل يسمح الذي الحقيقي االبتكار

اليابان. من جاء للمهارات، أفضل واستخدام
تصبح بأن طموحها تحقق لكي أنها الثانية العاملية الحرب بعد تويوتا أدركت
األمريكية، الغزير اإلنتاج أساليب كفاءة لتسخري تحتاج فإنها عاملية، سيارات صانعة
يف املحلية اليابانية السيارات أسواق وكانت اليابانية. العمل ملمارسات الحرفية والجودة
مقارنة بدائية اإلنتاج أساليب وكانت املركبات، يف واسًعا تنوًعا وتتطلب صغرية الوقت هذا
عمال وأرص نادًرا. االستثماري املال رأس وكان األمريكية، املتحدة الواليات يف باملوجودة
كتكاليف بمعاملتهم يرحبوا ولم بمهاراتهم، االحتفاظ عىل النقابيون اليابانية املصانع
مخاطر تويوتا وأدركت وإديسون. فورد مصانع يف للتبادل القابلة األجزاء مثل متغرية،
العائدات تراجع مع إصابتهم، أو العمال إجهاد عنها ينتج التي واململة املتكررة املهام

الكفاءة. عىل حرًصا
مصنع يف أشهر ثالثة تويودا، إيجي تويوتا، رشكة رئيس أمىض ،١٩٥٠ عام ويف
للمصنع، اإلجمايل باإلنتاج وانبهر األمريكية. املتحدة الواليات يف فورد يمتلكه الذي روج
عاًما ١٣ مدار عىل تويوتا صنعته الذي يفوق سيارات عدد واحدة سنة يف أنتج الذي
تويودا رأى مبهًرا، اإلجمايل اإلنتاج كان حني يف ذلك، ومع ونصف. مرتني بنحو مضت
سيارات إنتاج تحمل تويوتا تستطيع فال والوقت. واملواد الجهد يهدر كان النظام أن
ماكينات عىل يعملون الذين املاهرين غري العمال أو املهارة، قلييل املهنيني هؤالء بمثل
وأجزاء اإلضايف املخزون من مستودعات وجود ظل يف الهدف، وأحادية الثمن باهظة
جمع خالل من تويوتا، يف اإلنتاج نظام تبسيط تويودا أهداف فكانت العمل. فيها يُكرر
التكاليف تجنب مع لكن الغزير، اإلنتاج مميزات مع املاهر الحريف العمل مميزات بعض
الهزيل اإلنتاج نظام تطور هي النتيجة وكانت املصنع. نظم وتزمت للحرفة املرتفعة
املؤسسة، مستويات كل يف املهارات متعددي العمال من فرق بتوظيف تويوتا، لرشكة
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نظام فيقوم التنوع. شديدة منتجات من ضخمة كميات تنتج املرونة عالية آلية وماكينات
بتسليم املوارد، يهدر مما االحتياطي املخزون من مستودعات امتالك من بدًال تويوتا،

بالضبط. استخدامها وقت يف املكونات
يف اإلنتاج عمليات عىل تحسينات القرتاح الوقت تويوتا يف العمال لفرق يتوافر
عرشات تكمل التي الجودة حلقات من آالف بضعة تويوتا وتمتلك الجودة»، «حلقات
التحسني بجهود الجودة حلقات وتتصل سنة. كل الصغرية التحسني مرشوعات اآلالفمن
جزءًا املشكلة حل عىل الرتكيز ويمثل صناعيني. مهندسني مع بالتعاون (كايزن) املستمر
والتطوير الجمعي والتعليم الوظيفة أثناء يف التدريب ويُشجع فرد، كل وظيفة يف ا مهمٍّ

الذاتي.
وجعل ككل، وصناعتها السيارات تصميم نظام من عدَّل الهزيل اإلنتاج نجاح إن
فأنتج بها. نفسها األخرى التصنيع رشكات تقارن التي للسيارات املنتجة الرشكة تويوتا
حجم ذات اقتصاديات تويوتا يف اإلنتاج نظام يف والتنظيمي التقني االبتكار بني الجمع

وتنوع. كم أي ونطاق؛
اقتصاديات بني الجمع يف تساعد ابتكارات عن البحث املستمرة، التحديات من
اختيارات إرضاء أجل من النطاق اقتصاديات مع القيايس التوحيد خالل من الحجم
التكلفة قليل اإلنتاج هو الحاالت من العديد يف النهائي والهدف املتنوعة. املستهلكني
وحدهم. إليهم حرصيٍّا موجهة بأنها فيها األفراد يشعر التي األسواق يف املنتجات وطرح
واألساليب املتقدمة املواد مثل الجديدة، والتقنيات األتمتة يف استثمارها تويوتا وتواصل
املرنة. املحوسبة التصنيع نظم وبني الكمبيوتر بمساعدة التصميم بني تدمج التي
ويُستخدم واألجزاء، املكونات لنقل اإلنسان يديرها ال التي اإلمداد مركبات وتُستخدم
الرشكة اهتمام من وبالرغم التخزين. أجل من العمودي الكمبيوتر بإدارة التخزين
العمل رسعة إىل يشريون تويوتا نظام فمنتقدو الجودة، حلقات وتشجيع باملهارات
دون تحول ربما العاملة، القوى صحة يف السلبي تأثريها إىل إضافًة التي، الشديدة
موظفوها. يقبله ما مع توافقه عىل إنتاجها لنظام اإلضايف التطوير وسيعتمد االبتكار.

الطريان رشكة فتقدم عملياتها. يف االبتكار عن باملثل الخدمات رشكات تبحث
خدمة تقديم أو املبتكر، الشامل» «التخصيص عىل مثاًال جيت إيزي التكلفة منخفض
مؤجرتني بطائرتني ١٩٩٥ عام يف الرشكة بدأت العمالء. لطلبات وفًقا النطاق واسعة
باعت ١٩٩٩ عام ويف ،١٩٩٧ عام يف إلكرتونيٍّا موقًعا وأطلقت هاتفي. حجز ونظام
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استخدام وكان مليون. املائة تذكرتها باعت ،٢٠٠٥ عام ويف اإلنرتنت. عرب املليون تذكرتها
حيث الوقت، عىل املعتمد التسعري يف العمل نموذج دعم بل نموها، يف جوهريٍّا اإلنرتنت
شديدة واملتطلبات للطلب، ووفًقا الحجز تسبق التي الفرتة لطول وفًقا األسعار تتفاوت
وهو األمتعة. مع والتعامل الطائرة متن عىل الصعود أولوية مثل للعميل، الخصوصية
خالل من األسعار وتخفيض الطائرة استخدام من القصوى باالستفادة أيًضا يسمح
أوروبا، يف اإلنرتنت عرب بالتجزئة البيع رشكات أكرب من واحدة إنها تذاكر. إصدار عدم
رشاكة وتملك فندقية خدمات أيًضا وتقدم اإلنرتنت، عرب رحالتها من ٪٩٥ تباع حيث
من إليها الوصول يمكن خادم أجهزة عىل الرشكة وثائق كل وتُحفظ السيارات. لتأجري
معلومات شخصنة أجل من املكتب لسطح أداًة الرشكة وأطلقت العالم. يف مكان أي

والحجز. الطريان
التشغيل، لعمليات املبتكر االستخدام عىل آخر مثاًال تيسكو ماركت سوبر يقدم
خالل فمن شخص. مليون ١٣ عددهم البالغ املنتظمني عمالئه عىل البيانات واستخدام
بطاقات واستخدام الرشائي السلوك بيانات واستخراج منتج ٢٥٠٠٠ ل الفردي التصنيف
هذه وتُجَمع عميل. بكل خاص الحياة» لنمط نووي حمض «ملف الرشكة تنشئ الوالء،
تيسكو» نادي «بطاقة حاملو فرُياسل وموجهة. محددة دعاية عمل أجل من مًعا امللفات
وقسائم مكافآتهم بتفاصيل سنويٍّا مرات أربع شخص مليون ١٣ عددهم يبلغ الذين
من مختلف شكل مليون سبعة ويُقدم الشخصية. مللفاتهم خاصة املصممة العروض
٪٢ متوسط عن مرة ٢٥ إىل ١٠ من بمقدار لها العميل تقبل نسبة وترتفع العروض،
الحالية املتاجر يف املتاحة البضائع أن من التأكد يف البيانات وتُستخدم املبارش. للتسويق

املحليني. للعمالء الشخصية امللفات لتناسب مصممة واملستقبلية

واملجتمعات الشبكات (4-3)

استُحدث فني نظام يف االبتكار عىل مثاًال الكهربائية اإلضاءة لصناعة إديسون إنشاء كان
املتعاونة، املؤسسات من أعداد اشرتاك االبتكار معظم ويتضمن املبتكرين. من شبكة داخل
عىل قدرتها يف الفوائد تتمثل وصعوبات. فوائد الفردية املؤسسة منظور من هذا ويجلب
يف فتتمثل الصعوبات أما تمتلكها. ال التي األخرى واملوارد واملهارات املعرفة إىل الوصول

تريده. بما القيام إىل اآلخرين لدفع التنظيمية العقوبات غياب
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فهناك الثقة. من عالية بدرجات رشاكات بناء هو فعالة شبكات إنشاء مفتاح إن
ونزاهتهم منهم، املتوقع تنفيذ عىل وقدرتهم للمشاركني، الفنية الكفاءة يف للثقة حاجة
وتبدأ األمور. تسوء عندما لالعرتاف واستعدادهم امللكية، معرفة حماية يف عام بوجه
األفراد ينتقل عندما تنقطع أن يمكن التي الشخصية، للعالقات كنتيجة عادًة املشاركات
بني الثقة امتداد الرشكاء بني الفعالة الثقة تشمل وعليه، أخرى. مؤسسات أو وظائف إىل
النواحي من مؤسسيٍّا: راسخة التعاون قيمة تصري حيث املؤسسات، بني ثقة إىل األفراد

والثقافية. واإلدارية القانونية
املبتكر؛ هو املستخدمني مجتمع يُعد املصدر، مفتوحة الربامج مثل بعضاملجاالت، يف
والتحسينات املحتوى مقدمو هم الخدمة أو املنتج مستخدمو الحالة هذه يف فيكون
هذه من العديد يف املقيدة غري املشاركة عن التعبري بالغة من وبالرغم الجديدة.
سبيل عىل ويكيبيديا، فتُقدر التنظيم. من درجة وجود إىل حاجة هناك فإن املجتمعات،
هرمي، تسلسل يف بوضعهم اإلنرتنت شبكة عىل موسوعتها يف املساهمني جهود املثال،
من مرتفعة مستويات إىل إسهاماتهم وصلت الذين للويكيبيديني مهمة مكانة منح مع

والكم. الجودة
ومواقع ،٢٫٠ لويب االجتماعية الشبكات مواقع استخدام يف مهارًة املؤسسات تزداد
االجتماعية، الشبكات تحليالت تستخدم فهي االبتكارية. أنشطتها يف واملدونات الويكي،
أجل من اإللكرتوني، الربيد مراسالت تَتَبُّع أو االستقصاءات خالل من املثال، سبيل عىل
تحسني يف واملساعدة املؤسسة، يف األساسية والتنظيمية الشخصية االلتقاء نقاط فهم
متعددة الضخمة «األنشطة عليه يُطلق فيما التواصل تساعد وحتى القرار. اتخاذ عملية
يصور التي الثانية»، «الحياة مثل االفرتاضية العوالم املؤسسات تستخدم األطراف»،
حول أسئلة للتنظيم الجديدة األشكال هذه وتطرح قرناء. شكل يف أنفسهم األفراد فيها
واملكافآت للحوافز املناسبة والنظم «باأللعاب»، الدائم الرتباطها نظًرا العمل، يف رشعيتها

مستخدميها. ملهارة الشخصية وامللفات

املرشوعات (5-3)

التحتية، للبنية ومعقدة ضخمة مرشوعات من الحديثة االقتصاديات من كبري جزءٌ يتألف
للمطارات النقل ونظم وتوزيعها، الطاقة وإنتاج بعد، عن االتصاالت شبكات مثل
تتكلف ما عادًة التي املرشوعات، هذه وتقتيض الرسيعة. والطرق الحديدية والسكك
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بمهاراتها لتسهم تجتمع التي الرشكات من كبرية أعداد بني التنسيق الدوالرات، مليارات
املرشوعات هذه وتشتهر املرشوع. تقدم من املختلفة املراحل أثناء يف املتنوعة ومواردها
يربط الذي املانش، نفق تجاوز املثال، سبيل فعىل التأخري. وحاالت للتكاليف بتجاوزها

.٪٨٠ بنحو امليزانية وفرنسا، إنجلرتا بني
ومعقًدا ضخًما مرشوًعا لندن يف هيثرو مطار يف ٥ رقم الركاب مبنى مرشوع كان
من أكثر يضم وكان اسرتليني، جنيه مليارات ٤٫٣ تبلغ ميزانيته كانت حيث للغاية،
الربيطانية، املطارات سلطة عليه أرشفت الذي املرشوع وتطلب مقاوالت. رشكة ٢٠٠٠٠
وطريق العابر للمرور ونظام رئيسة مباٍن تشييد ومشغله، املطار ومالك العميل وهي
يعمل الذي العالم يف نشاًطا املطارات أكثر جانب إىل أنفاق، ووصالت حديدية وسكك
لندن، يف بارك هايد حديقة حجم ،٥ رقم الركاب مبنى حجم ويساوي طاقته. من بأكثر
لأليام الوقت طوال الناس تذكر من وبالرغم مسافر. مليون ٣٠ السنوية سعته وتبلغ
٥٠٠ وألغت حقيبة ٢٠٠٠٠ إيروايز بريتش رشكة أضاعت حيث لتشغيله، األوىل الكارثية
ويف امليزانية حدود يف وأُنجز ناجًحا كان وتشييده نفسه املرشوع تصميم فإن رحلة،
واملعقدة. الضخمة املرشوعات إدارة يف مبتكر منهج من النجاح هذا ونتج املحدد. الوقت
وتأكدت سابقة، مرشوعات من الدروس بتعلم الربيطانية املطارات سلطة اهتمت
املناهج واختربت آخر، مكان يف بالفعل نجاحها أثبتت قد مستخدمة تقنيات أي أن من
من استفادة وحدثت .٥ الركاب مبنى عىل تطبيقها قبل أصغر مرشوعات عىل الجديدة
والبناء. التصميمات دمج يف للمساعدة والتصور النماذج بناء وتقنيات الرقمية املحاكاة
الربيطانية املطارات وسلطة العميل بني عقد عىل ٥ الركاب مبنى مرشوع نجاح وارتكز
الصناعة، يف املعتادة النماذج عن كبريًا اختالًفا العقد هذا ويختلف مورديها، وكبار
سلطة وتحملت املورد. ومسئولية والثقة التعاون وشجع تعارضية، تكون ما عادًة التي
فرق يف يُنفذ العمل وكان عليها، املرشوع ينطوي التي املخاطرة الربيطانية املطارات
مكافأة أجل من حوافز وُصممت األول، الصف موردي مع باملرشوع خاصة متكاملة
وبشدة، محددة كانت اتباعها املفرتض واإلجراءات العمليات أن ومع األداء. عالية الفرق
تنشأ التي املتوقعة، غري املشكالت بمواجهة للمديرين تسمح بطريقة أُعد املرشوع فإن

السابقة. خربتهم أساس وعىل بمرونة املعقدة، املرشوعات يف حتميٍّا
الكبرية املرشوعات يف النجاح أن هي ٥ الركاب مبنى من املستفادة الدروس إن
بعناية، ومعدَّة ومتكررة موحدة وتقنيات وعمليات روتينية إجراءات يتطلب واملعقدة
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املتوقعة. غري واملشكالت األحداث مع التعامل من التمكن أجل من االبتكار عىل والقدرة

االبتكار. وتشجيع الروتينية اإلجراءات أداء بني حكيًما توازنًا املرشوعات تنظيم ويقتيض

املبدعة والفرق األفراد (6-3)

األفكار يجمع جماعيٍّا جهًدا االبتكار يتطلب بارك، مينلو مخترب يف إديسون أوضح كما
للمهارات توازن أنسب بشأن قرارات اتخاذ الفرق ويقتيضإنشاء مًعا. املختلفة والخربات
للذاكرة النسبية القيمة بني االختيار أيًضا ويتطلب تُواَجه. التي املشكالت ظل يف
الفرق وتميل جديدة. مهارات بإدخال واإلنعاش فرق، يف مًعا األفراد بإبقاء التنظيمية،
األفكار ضد ومحصنة نفسها عىل منغلقة تصبح أن إىل طويلة لفرتات مًعا تعمل التي
من العديد عىل تحتوي التي أو التكوين حديثة الفرق أما الخارج. من تأتي التي املبتكرة
وهناك للعمل. طريقة إىل والتوصل بفعالية، مًعا العمل تعلُّم عليها فلزاٌم الجدد، األعضاء
للقالقل، مثرية عنارص وجود أحيانًا االبتكار يستلزم لكن الفرق، بني للتناغم كثرية مزايا

األوضاع. تنظيم وتعيد األسئلة من العسري تطرح املحار، يف الرمل كحبة
ابتكار إىل للتوصل املكرسة للفرق فينبغي أهدافها؛ الفرق تكوين يعكس أن ويجب
للفرص االستجابة حرية مع أهدافها، يف ومرونة إبداًعا أكثر تكون أن جذرية أكثر
يف أعىل مستويات من هائل دعم إىل عادًة تحتاج وهي توقعها. املحتمل وغري الناشئة
لالنتقاد عرضة تكون وعليه النهائية، للمحصلة رسيًعا أهدافهم تضيف ال حيث املؤسسة،
ما فعادًة والفرق؛ األفراد حوافز بني توازن إيجاد ويجب التكاليف. خفض وممارسات
والتقدير. املهني بالرضا تتعلق ذاتية، االبتكار فريق فعالية تشجع التي العوامل تكون
وقيود املرشوع بأهداف تتعلق حيث إفادة، أكثر فتكون األداء تعوق التي العوامل أما
الحافز إعطائهم عند استثنائي بجهد سيعملون املوظفني فإن إديسون، وجد وكما املوارد.

ومقدرة. ومجزية ممتعة وظائف يف املتمثل
االبتكار يعتمد إذ آيديو، مثل رشكات تصميم أجل من فقط ا مهمٍّ اإلبداع يُعد ال
مسألة واإلبداع جديدة، أفكار إنتاج أجل من مبدعة وفرق أفراد عىل املؤسسات كل يف
تحفيزها خالل من املعارصة املؤسسات من العديد وترى بأكمله. العمل عالم يف تؤثر
ويقدم التنافس. عىل وقدرتها تطورها يف محوري جزء اإلبداع تشجيع أن االبتكار عىل
والتزامهم، الحاليني املوظفني مشاركة وتحسني جاذبية أكثر العمل لجعل وسيلة اإلبداع
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املهارة شديدي املوظفني بني فيما املوهبة» عىل «التنافس يف فعالة اسرتاتيجية يمثل كما
التنقل. وكثريي

سمات عن النفس علماء ويخربنا جماعي. وعنرص فردي عنرص عىل اإلبداع يحتوي
نحو عىل التفكري عىل القدرة لديهم أفراد من املبدعة األفكار تخرج وكيف املبدعني،
والتناقض الغموض يتحملون املبدعني إن ويقال واالحتماالت. العالقات ورؤية مختلف
لكل يمكن يشء اإلبداع أن إىل بودن، مارجريت مثل املعرفيون، العلماء ويشري والتعقيد.
الخربة ويف جميًعا، فيها نشرتك التي العادية القدرات يف موجود وهو تعلمه، شخص

إليه. نطمح جميًعا يجعلنا مما باملمارسة، تكتسب التي
وتحديد اإلبداع، عىل التدريب عىل واملوارد الوقت من هائًال قدًرا املؤسسات تبذل
هياكل وبناء مجموعات، يف اإلبداع بتشجيع أيًضا وتهتم الفردي. لإلبداع ومكافآت حوافز
وجهات بني املجموعات وتجمع تحفيًزا. األكثر التنظيمية، واملمارسات والعمليات الفرق،
وركزت االبتكار. يف الجديدة للتوليفات والرضورية لإلبداع املهمة املتباينة واملعارف النظر
التي والتجارية التنظيمية الظروف عىل أكرب تركيًزا اإلبداع مجال يف الحديثة األبحاث

مظهره. تشكل التي واالسرتاتيجيات النظم وعىل اإلبداع، تشجع
اإلبداع يكون فربما بنجاح. تُطبق عندما مفيدة، ابتكارات اإلبداعية األفكار تصبح
شكل يف يُعرض حتى اقتصادية قيمة توجد ال لكن وبارًعا، ومحفًزا ملهًما ذاته حد يف
االبتكارات وتشمل والجذرية. اإلضافية االبتكارات يف مختلفة أشكاًال اإلبداع ويأخذ ابتكار.
فيتطلب الجذري، االبتكار أما ورويًة. وإدارًة هيكلًة أكثر اإلبداع من شكًال عادًة اإلضافية

األشياء. فعل وطرق الحالية باملمارسات مقيًدا يكون ال ربما إبداًعا

األفراد (4)

القادة (1-4)

هؤالء أن مع الواضح، ودعمهم قادتها التزام دون املؤسسات يف االبتكار يحدث ما نادًرا
ومن الجديدة. للتطورات املحددة الطبيعة عن ضئيلة فكرة لديهم تكون ربما القادة
مصادر وهناك وتطبيقها. جديدة أفكار إبداع عىل التشجيع للقيادة؛ الرئيسة الجوانب
لالبتكار. املعارضني من الحماية يوفرون َمن أنفسهم وهم القادة، عليها يعثر للدعم
حتًما. ستعارضها الراسخة املصالح فإن الحايل، الوضع الجديدة األفكار تهدد فعندما

«األمري»: كتاب يف مكيافييل قول حد وعىل
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جديد نظام إنشاء من اإلدارة يف أخطر أو التخطيط، يف أصعب يشء يوجد ال
بذلك يقومون مهاجمته، عىل القدرة املبتكر أعداء لدى توجد فمتى … لألمور
عرضة وحزبه املبتكر يكون لذا بفتور، اآلخرون عنه ويدافع املؤيدين، بشغف

سواء. حد عىل للخطر

إديسون، مثل مبتكرة، ملؤسسات املشهورين القادة من املستقاة الدروس أحد
تثبط وال جديدة، أشياء تجربة عىل املوظفون فيها يُشجع داعمة، لثقافة استحداثهم
إم، ثري رشكة إدارة مجلس رئيس لخص ،١٩٤٨ عام ففي يفشلون. عندما همتهم

بقوله: الحقة لعقود الرشكة اسرتاتيجية ميز الذي منهجه ماكنايت، ويليام

والنساء الرجال وتشجيع املسئولية تفويض رضورة تتزايد رشكتنا، نمو مع
الرجال فهؤالء االحتمال. من كبريًا قدًرا هذا ويستلزم مبادراتهم، ممارسة عىل
صالحني، أناًسا كانوا إذا واملسئولية، السلطة إليهم نفوض الذين والنساء

الخاصة. بطريقتهم وظائفهم أداء يف سريغبون فإنهم
عند هدام نحو عىل األشخاص تنتقد التي واإلدارة … أخطاء سُرتتكب
من النمو، تحقيق يف استمرارنا نضمن وحتى املبادرة. تقتل األخطاء ارتكاب

… املبادرات أصحاب األشخاص من كبري قطاع لدينا يكون أن الرضوري

فورد. هنري إىل باستقالته مرة ذات فاشًال مرشوًعا ترأس عصبي، شاب مدير تقدم
له منافس لحساب والعمل رشكته من بالرحيل لشخص يسمح لن أنه فورد رد وكان

بأمواله. قيمة دروًسا تعلم أن بعد

املديرون (2-4)

أيًضا تحتاج فإنها املؤسسات، رأس عىل داعمة قيادة إىل معينة ابتكارات تحتاج مثلما
القرارات اتخاذ بمسئولية يضطلعون رعاة أو وأقوياء متحمسني إداريني «أبطال» إىل
املسائل وتنسيق الفرق، إدارة يف أكفاء يكونوا أن االبتكار ملديري ينبغي وكما املهمة.
يف أيًضا ماهرين يكونوا أن يجب والقرارات، العمليات وتنفيذ بالتصميم، الفنية/املتعلقة
ويسهم سيفعله عما رؤية وخلق دعمه، أجل من الضغوط وممارسة االبتكار، مزايا تأييد

فيه.
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الحدود بني تصل التي الجسور (3-4)

طريق عن ذلك ويحدث الحدود، عرب التواصل دور هو االبتكار يف الفردية األدوار أهم أحد
الشخص هذا وكان وداخلها. املؤسسات بني الجسور وبناء التواصل عىل القادر الشخص
عىل حريصون وأمثاله وهو التكنولوجي، املعلومات أمني باسم التصنيع رشكات يف يُعرف
والعروض املؤتمرات وحضور القراءة عرب لونها ويحصِّ حرص— أيما املعلومات اكتساب
إليها يحتاج الذي للقسم املفيدة املعلومات توصيل يف أيًضا ماهرون وهم — التجارية
املسئولني األشخاص هؤالء تعيني تربير يف صعوبًة أحيانًا املؤسسات وتجد املؤسسة. يف
من العديد مع وحديثهم املؤتمرات، إىل وذهابهم سفريات، يف فإرسالهم التواصل. عن
دورهم أن إال العمل، طاوالت أو املكاتب خلف القابعون أحيانًا يقدرها ال أموٌر األشخاص

االبتكار. يف للغاية مفيد

الجميع (4-4)

ُمنح وقد إم، ثري رشكة ابتكارات أنجح من واحدة الالصقة املالحظات أوراق كانت
ويف املالئمني. والشكر التقدير الالصق، غري الغراء وكان لالبتكار، الفني األساس مبدعو
عدم الدعائه الشديدين واللوم لالنتقاد الرشكة يف التسويق قسم تعرض كم املقابل،
وشجعوا املنتج إمكانيات أدركوا الذين املؤسسة موظفي أن إال املنتج. رشاء عىل اإلقبال
املالحظات فكرة رفض فعقب التقدير. من الضئيل القدر عىل إال يحصلوا لم استحداثه
مديري سكرتارية موظفي إىل عينات املنتج مبدعو أرسل التسويق، قسم من الالصقة
دعم عىل وحصلوا املنتج، قيمة الفور عىل املوظفون هؤالء ورأى الرشكة. يف العموم

الفكرة. تطبيق أجل من رؤسائهم
وفرت وقد فرد. كل مسئولية ما حد إىل وهو املؤسسة، يف فرد كل يف االبتكار يؤثر
تحتاج ال فرصعمل األدوات، صناعة مثل التقليدية، الحرفية املهارات من العديد حوسبة
مسار األعمال أصحاب من العديد وانتهج جديدة. مهارات تعلُّم إىل أو خاصة مهارات إىل
ذات امليكانيكية اآلالت حالة يف كما — خاصة مهارات ملوظفيهم يكون أن رضورة عدم
العمال وإعطاء الجديدة، املهارات تعلُّم مميزات بعد فيما تعلمت لكنها — العددي التحكم
التغيري عىل األفراد قدرة هذا ويعكس يؤدونها. التي املهام يف الترصف حرية املصنع يف
كما يعطيهم، فهذا الفرصة. لهم أتيحت إذا لالبتكار، ومبدع مثمر نحو عىل واالستجابة
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يف العمال من املستمد االبتكار قيمة وأدت التفكري. عىل القدرة صقل متعة إديسون، قال
التجارب. إلجراء أماكن أو مختربات أنها عىل لها البعض وصف إىل املصانع

استخدام يف االبتكار تشجيع أجل من تُستخدم التي املهمة األدوات إحدى تتمثل
رشكات وتحث للمقرتحات، خطًطا تمتلك املؤسسات من فالعديد والتقدير؛ املكافأة برامج
مكافأة يمكن وبذلك، األفكار. من اآلالف مئات طرح عىل موظفيها وتويوتا إم بي آي مثل
التقدير أشكال من شكل أكثر يكون ما وعادًة الزمالء. تقدير خالل من أو ماديٍّا هذا
جميع يف األفراد قدرة وتُظهر املوظف. بها خرج التي للفكرة املؤسسة تطبيق هو فعالية
ليست االبتكار توجيه أن تطبيقها وراء والسعي مبتكرة أفكار امتالك عىل املؤسسة أنحاء

الهرمي. الوظائف تسلسل يف العليا املناصب أصحاب مسئولية فقط
يجذب التي املؤسسات يف األشكال اختالف عىل للمبتكرين دعم أفضل يحدث
يخافون ال الذين املوهوبني واملوظفني املديرين وتدريبها، البرشية املوارد بتطوير التزامها
املبتكرة واملؤسسات منه. يخافون من ويسرتيض عليهم، ويحافظ ويكافئهم التغيري، من
ضمان أجل من الوظيفي، للتقدم ومسارات وحوافز، رواتب ونظم تعيني، إجراءات لديها
االبتكار، إبداع يف األفراد بعض فيه يتفوق الذي الوقت ففي لالبتكار. املناسبة التعيينات
ويحتاجون تطبيقه، إجراءات تصميم آخرون يجيد واملكافأة، التشجيع إىل ويحتاجون
عىل أو االبتكار، من بطبيعتهم يخافون آخرون يزال وال التقدير. من مختلفة أشكال إىل
السيئ واألداء النفيس الضغط يعانون وربما خطريًا، يرونه حيث الكثري، التغيري من األقل
الذين املحتملني املوظفني مبتكرة بأنها املؤسسة سمعة تجذب بعيد، حد وإىل لذلك. نتيجة
غري التعيينات يف النظر االختيار آليات تدقق أن ويجب مبتكرين، يصريوا أن يريدون
تعريفهم خالل وإرشادهم مزعًجا، االبتكار يجدون الذين املوظفني دعم ويجب املناسبة.

باالبتكار.

التكنولوجيا (5)

املصنع بتنظيم يتعلق فيما وودورد جوان بحث بدأ املايض، القرن من الستينيات فرتة يف
يتنوع كيف فأوضحت والتنظيم. التكنولوجيا بني العالقة يرشح إنجلرتا رشق جنوب يف
دفعات شكل يأخذ اإلنتاج أكان سواءٌ الكامنة، األساسية للتكنولوجيا وفًقا التنظيم
الرأي البحث واستبعد مستمر. تدفق عمليات أم بالجملة، إنتاج أم كبرية، أو صغرية
إىل مشريًا — التكنولوجية الحتمية — املستخدمة التكنولوجيا من ينتج التنظيم إن القائل
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التكنولوجيا فإن ذلك، مع وودورد. جوان أقرته الذي الرأي وهو االختيارات، انتقاء مدى
من االستفادة من تمكنها ومدى الصناعات تنظيم طرق بني عالقة وهناك للغاية، مؤثرة
بعيد، حد إىل الصناعات وخدمات منتجات وتتفاوت العمل. تقسيم خالل من االبتكار

التشغيل. وعمليات اإلنتاج أساليب تتفاوت وعليه

االبتكار تقنيات (1-5)

القطع أي و«الخردة»؛ ناحية، من الجودة، عالية العلمية األدوات قيمة إديسون أدرك
هذه تحفز أخرى. ناحية من املعتادة، غري املواد من كبرية ومجموعة املاكينات، من الغريبة
التخطيطية إديسون رسومات من العديد أعانت ومثلما االبتكار. واملصنوعات املاكينات
أولية ونماذج تصميمات ابتكار يركز اآلخرين، إىل أفكاره توصيل وتحسني تفكريه يف
ويف مختلفة. نظر ووجهات مهارات لديهم أفراد بني عالقات ويقيم الجهوَد ملموسة
حول متكرر نحو وعىل عضويٍّا، نموٍّا االبتكار أجل من األفكار تنمو الحاالت، من كثري

متزايد. نحو عىل ومحددة مستجدة تصميمات
عالم يف الحدود عرب والعالقات التصميم واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تحرك
وإتمامه االخرتاعات، ألحد وزهيد رسيع «استحداث يف إديسون هدف يتحقق حيث رقمي،

يتخيلها. يكن لم بطرق تجارية» صورة يف
بمساعدة تصميم نظم يف والتصنيع التصميم من كالٍّ الرقمية التقنيات تجمع
املنتجات عن الرقمي التصميم معلومات وتُنقل الكمبيوتر. بمساعدة الكمبيوتر/تصنيع
ما بخصوص التصميمات النظام ويرشد صناعتها. يف املستخدمة املعدات إىل الجديدة
موارد تخطيط ونظم املحلية، املنطقة وشبكات اإلنرتنت شبكة وتساعد تصنيعه. يمكن

تماًما. املختلفة املهارات أصحاب من املختلفة املدخالت جمع يف املؤسسات املرشوع،
مجموعات بدمج تسمح برامج واستحداث مذهلة، حوسبة طاقة إىل التوصل إن
صناعة يف واسع نطاق عىل تُستخدم حديثة تصور تقنيات وتصميم املختلفة، البيانات
عىل ويُطلق لالبتكار. الداعمة التكنولوجيا من جديد نوع إىل أدى ذلك كل الكمبيوتر، ألعاب
املتنوعة. االبتكار عملية مكونات بني الجمع يف تساعد ألنها االسم هذا االبتكار» «تكنولوجيا
داخل املختلفة املدخالت بني الربط خالل من وكفاءته االبتكار تحسنيرسعة يف وتُستخدم
االفرتايض الواقع برامج مجموعة عىل: االبتكار تكنولوجيا وتشتمل وبينها. املؤسسات
وصناعة املحاكاة وأدوات جديدة، وخدمات منتجات تصميم يف العمالء لتساعد املستخدمة
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أو اإللكرتونية والعلوم جوهريٍّا، الجديدة التصميمات رسعة لتحسني املستخدمة النماذج
إدارة يف وتساعدهم والباحثني العلماء من جديدة مجتمعات تبني التي الشبكية الحوسبة
لتساعد تستخدم التي املتطورة البيانات استخراج وتكنولوجيا التعاونية، املرشوعات
التي األولية للنماذج واالفرتاضية الرسيعة والتكنولوجيا املوارد، وإدارة العمالء فهم يف
الجمع أجل من مًعا التقنيات هذه وتُستخدم االبتكار. رسعة تحسني أجل من تستخدم
يف فعالية أكثر نحو عىل أخرى، ناحية من العلميني والباحثني ناحية، من العمالء بني

االبتكار. بشأن القرارات
ونقلها األولية النماذج وإنشاء التجارب نقل خالل من االبتكار، تكنولوجيا تسمح
وتُعد ومبكًرا». كثريًا و«الفشل زهيد بثمن التجارب بإجراء للرشكات الرقمي، العالم إىل
املرافق مثل واملعقدة، الضخمة النظم تصميم يف للغاية أيًضا مهمة االبتكار تكنولوجيا
األولية النماذج اختبار عادًة يمكن ال حيث االتصاالت، ونظم للمطارات، التحتية والبنية

الكاملة.
وتصورها املعرفة تقديم يف مساعدتها كيفية االبتكار، تكنولوجيا جوانب أهم ومن
وللتوضيح، املختلفة. املمارسة» و«مجتمعات واملهن والفروع املجاالت عرب وتوصيلها

االبتكار. وتكنولوجيا التقليدية الطرق باستخدام جديد مبنى تصميم بني قارن
النظر ووجهات واملعلومات املعقدة البيانات يجعل االبتكار تكنولوجيا استخدام إن
االفرتايض التمثيل ويساعد ومفهومة. واضحة املتنوعة باملجموعات الخاصة والتفضيالت
الزبائن توقعات توضيح يف ويساعد النهائية، تصميماتهم تصور يف املعماريني املهندسني
فيه. العمل بدء قبل املبنى وطبيعة شكل الستيعاب لهم الطريق تمهيد طريق عن
و«جوها» بتصميمها فيشعرون االفرتاضية مبانيهم داخل «التجول» الزبائن ويستطيع
باملواصفات والبنائني املقاولني االبتكار تكنولوجيا وتخرب واحد. حجر وضع قبل
تلبية الحتمال الواثق بالتقييم الحرائق، مفتيش مثل للمنظِّمني، وتسمح واملتطلبات،
املختلفني للمشاركني االبتكار تكنولوجيا تسمح أن ويمكن التنظيمية. للمتطلبات املباني
ومدمجي الباطن، من واملقاولني واملقاولني، واملستخدمني، واملوردين االبتكار، عملية يف
وخدمات منتجات توصيل يف فعالية أكثر نحو عىل بالتعاون املكونات، ومنتجي األنظمة

جديدة.
للغاية. املثرية االبتكارات بعض االبتكار تكنولوجيا استخدام عن ينتج أن يمكن
حجز بسبب ٢٠٠١ عام يف العاملي التجارة مركز يف األشخاص من هائل عدد تُويف فقد
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الهندسة جانب من االفرتايض الواقع وأدوات املحوسب التصور استخدام يتزايد :3-5 شكل
والتصميم.3

رجال جانب من الحريق سلم من الهبوط يحاولون كانوا الذين املكان يف املوجودين
من األفراد إخراج أجل من للدراسة جديدة طرق خضعت ولذا يصعدونه. وهم اإلطفاء
كمثال. نيويورك يف الحرية تمثال استخدام مع الخطرية، األحداث يف العالية املباني
بمهنديس الطوارئ حاالت يف واألفراد املباني لسلوك املحوسبة والتصورات املحاكاة وأدت
تغيري ولكنَّ املصعد. طريق عن كان للخروج آمنة طريقة أكثر بأن االعتقاد إىل الحرائق
كبريًا قدًرا يتطلب املصعد» استخدم الحريق حالة «يف إىل: السالمة عن الراسخة اآلراء
اإلطفاء، ورجال املعماريني، واملهندسني واملهندسني، والسكان، املباني، ملالك اإلقناع من
ساعد ومما التأمني. عن واملسئولني الحرائق، وقوع وقت األمور تنظيم عىل والقائمني
رسومات من التفاصيل نقل الجوهري، التغري لهذا ومشرتك متبادل فهم وجود عىل
الحرائق مهندسو استخدم فهمها. يسهل محوسبة صور إىل معقدة بيانات ومجموعات
األطراف هذه فهم تغيري يف لتساعدهم الجديدة والتصور املحاكاة تقنيات من عدًدا
الرسيع. لإلجالء مبتكرة مناهج استكشاف وتشجيع املرتفعة، املباني يف للسالمة املختلفة
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هوامش
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ذكاءً كوكبأكثر

تأملية بنظرة ننهيه نحن وها الصناعية، الثورة بداية يف االبتكار برشح الكتاب هذا بدأنا
مصادر االبتكار يوِجد وكما هائلة، االبتكار وفرص فتحديات املستقبل؛ يحمله قد ملا
املناخ، تغري مع التعامل نريد كنا إذا أيًضا رضوريٍّا يُعد فإنه األفكار، من للثراء جديدة
وسيكون مستدامة. طاقة وإنتاج والتعليم، الصحة وتحسني أفضل، وغذاء مياه وتوفري

ازدحامه. يتزايد كوكب عىل املشرتك وجودنا استمرار أجل من أيًضا رضوريٍّا
فقد املستقبل؛ يف تُستخدم سوف التي باالبتكار املتعلقة العمليات تعقيد تزايد
إىل ِودجوود، جوسايا مثل عرش، الثامن القرن يف املشاريع رواد أنشطة من تطورت
يف الضخمة والتطوير البحث وأقسام عرش، التاسع القرن يف لألبحاث الرسمي التنظيم
يف املساهمني من العديد اشرتاك وحتى وأواخره، العرشين القرن منتصف يف الرشكات

حديثة. تقنيات تدعمها املبتكرين من ذائعة شبكات يف الحايل عرصنا
واتخاذ اإلبداع، رعاية عىل املؤسسة قدرة يف املستقبيل االبتكار مفاتيح ستكمن
عن وسينتج واتصاالتها. ومعرفتها الجيد استعدادها أساس عىل واختيارات قرارات
والتطوير البحث وقسم املرشوعات وأصحاب املوظفني — املتعددة األفكار مصادر
تشجيع يف التحدي ويكمن باستمرار، لالبتكار فرص — والجامعات واملوردين والعمالء
املستقبل يف التعامل للمؤسسات يمكن كيف والستكشاف وتعديلها. وانتقائها أفضلها،
ابتكار عملية تستخدم رشكة وهي إم، بي آي رشكة مثال إىل نلجأ التحديات، هذه مع
اخرتنا وقد املستقبل. يف التطوير من املزيد إلحداث وتتهيأ واسع، نطاق عىل منترشة
وتويوتا، مايكروسوفت مثل النشأة، حديثة املؤسسات عكس عىل — ألنها إم بي آي
من طويل بتاريخ تتمتع — آيديو مثل حجًما، األصغر املرشوعات تنظيم رشكات أو
من بعضها مستمرة، تحديات إم بي آي فواجهت نظامها. عىل أدخلتها التي التغيريات



االبتكار

االبتكار. عىل املايض، يف كان كما املستقبل، يف بقاؤها ويعتمد ُفرضعليها، واآلخر صنعها،
مع تتناسب حتى لديها االبتكار عمليات تغيري يمكنها كيف إم بي آي أوضحت وقد
للتحديات وتستجيب تشكلِّها، بل الجديدة، والتقنيات والخدمات املنتجات عىل الطلبات
املستقبل، يف ستنجح كانت إذا بما التنبؤ نستطيع ال أننا من الرغم وعىل املستجدة.
للخربة دعمها طرق يف العالقات؛ متعدد املعارص املبتكر جوانب بعض لنا تظهر فإنها
وعدم الغموض مواقف يف القرارات واتخاذ والخارجية، الداخلية وعالقاتها وتشجيعها،

اليقني.

إم بي آي حالة املستقبيل: التفكري (1)

عنوان تحت الكثيفة» املتوازية «املعالجة حول مؤتمًرا ٢٠٠٦ عام يف إم بي آي عقدت
أفكار طرح إىل موظفيها ودعوة إلكرتونية بوابة إنشاء استلزم الذي االبتكار»، «ملتقى
رائعة؛ النتائج وكانت املحتمل. التطوير حول بعناية محددة مستقبلية مجاالت أربعة عن
إم، بي آي موظفي من فرد ١٥٠٠٠٠ قدم أيام، ثالثة منهما كل مدة مرحلتني فخالل
من أكثر دول، ١٠٤ من الجامعيني والباحثني والزبائن، العمل، ورشكاء األرس، وأفراد
وتعديلها األفكار مناقشة التفاعلية «امللتقى» مؤتمر إجراءات وشهدت اقرتاح. ٤٠٠٠٠
نيك ويقول .١٢ إىل النهاية ويف ٣٦ إىل عددها تضاءل حيث درجات، وإعطاءها وتصنيفها
العملية هذه إن الوقت، هذا يف إم بي آي يف والتكنولوجيا االبتكار قسم رئيس دونوفريو،
املشاركني تويل مع تماًما، مختلف يشء إىل وتحولها وتطورها لألفكار تدافًعا شهدت
جديدة مرشوعات ١٠ لتمويل دوالر مليون ٧٠ من أكثر وُخصص وتغيريها. األمور زمام
٣٠٠ نحو بلغت إيرادات عنه نتج مما ،٢٠٠٦ عام ُعقد الذي «امللتقى» ملؤتمر نتيجة
إبداع من لالستفادة اإلنرتنت إم بي آي تستخدم الطريقة، بهذه عامني. يف دوالر مليون
«ثينك بوابة — إلكرتونية بوابة أيًضا وتستخدم املحتملني. املبتكرين من ضخم مجتمع
املكافأة وتلقي ومشاركتها مبتكرة اقرتاحات تحديد للموظفني يمكن حيث — بليس»
من منهجي نحو عىل األفكار لجذب طريقة إىل إم بي آي توصلت الوسائل، وبهذه عليها.

بشأنه. االختيارات وانتقاء االبتكار أجل
عددهم البالغ الرشكة ومهنديس علماء من االقرتاحات هذه من العديد تُستمد
عالقات إقامة ولضمان اإلبداعية، والهندسة العلوم تشجيع أجل ومن فرد. ٢٠٠٠٠٠
املتميز» «املهندس مناصب إم بي آي استحدثت التكنولوجيني، قادتها بني قوية خارجية
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داخل املكانة عالية املناصب هذه موظًفا ٦٥٠ نحو حاليٍّا ويتقلد إم». بي آي و«زميل
ابتكاراته بيان باستمرار يقدم أن عليه متميًزا»، «مهندًسا الفرد يصري ولكي املؤسسة.
«زميل مركز أما الرشكة. وخارج داخل أقرانه بني عال قدر ذا يكون وأن واخرتاعاته،
كبرية حرية عىل الزمالء ويحصل الرشكة، يف الفني لإلنجاز وسام أعىل فيُعد إم»، بي آي
املهمة الحوافز من املرموقة املناصب هذه يف التعيينات وتُعد أبحاثهم. مجاالت متابعة يف

اإلنجاز. دالالت من أيًضا وتُعد املهني، التطوير عىل تحث التي
تمتلك التكنولوجية، خربتها إىل اإلضافة يف لالستمرار إم بي آي جهود من وكجزء
الوطنية األكاديميات غرار عىل ١٩٨٩ عام تأسست التي التكنولوجيا أكاديمية الرشكة
بي آي يف التنفيذيني للمديرين املشورة تقديم هو وهدفها والهندسة. للعلوم األمريكية
بي آلي تقني مجتمع خلق أجل ومن التقنية، والقضايا والتوجيهات االتجاهات بشأن إم
وتعقد تقارير، األكاديمية وتصدر كافة. فروعه بني والربط العالم، أنحاء جميع يف إم
املعرفة وبناء املستجدة، االتجاهات بشأن الوعي رفع يف ا مهمٍّ دوًرا وتلعب سنويٍّا، مؤتمًرا

ومشاركتها.
من جزءًا نفسها تعترب وهي حدودها، وراء ما إىل االبتكار عن الرشكة بحث يمتد
هذه وتشتمل الخارجية. والصالت العالقات من هائل عدد وجود ظل يف االبتكار»، «بيئة
ووكاالت وجامعات، الفنية، باملعايري خاصة وهيئات مستقلني، برامج مزودي عىل البيئة
من — أوتلوكس» «إنوفيشن — اإلصدارات من منتظمة سلسلة وتُنتج وعمالء. حكومية،
آي تطور يف تسهم التي املجتمعات مع االشرتاك يف واملساعدة الفكر قيادة إظهار أجل

لالبتكار. واستخدامها إم بي
عدد وهو ،٢٠٠٨ عام يف جديدة أمريكية اخرتاع براءة ٤١٨٦ إم بي آي سجلت
للمشاركة جهودها مدى وكمؤرشعىل نفسه، الوقت ويف أخرى. رشكة أي تسجله ما يفوق
بنحو التقنية وإسهاماتها ابتكاراتها نرش لزيادة خططها عن أعلنت االبتكار، مجتمع يف
مجانًا. متاحة األبحاث هذه يجعل مما — سنويٍّا ابتكار ٣٠٠٠ من أكثر إىل أي — ٪٥٠
الفكرية امللكية وتوفري بابتكاراتها يتعلق فيما «انفتاحها» خالل من الرشكة، فإن وبذلك،
حني يف وأسواقها، تقنياتها حجم زيادة يف وتساعد خربتها تظهر اآلخرون، ليستخدمها

مكملة. جديدة وخدمات منتجات األخرى األطراف تطور
مستشاري نظام إم بي آي تمتلك العمالء، مع املشاركة أسلوب عىل وكمثال
العمالء مع األمد طويلة عالقات يقيمون فهم العمالء؛ بقاعدة يتعلق فيما التكنولوجيا
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االسرتاتيجية للتطورات ثقة كمرشدين أدواًرا ويتقلدون النصيحة، ويقدمون الرئيسيني،
االستثمارات تشكيل يف املساعدة طريق عن األمر هذا من إم بي آي وتستفيد صناعاتهم. يف

املبكرة. مراحلها يف الكربى الجديدة
جديدة أفكار إىل التوصل يف الريادة تحقيق إم بي آي محاوالترشكة عىل األمثلة ومن
كوصف ٢٠٠٤ عام يف املفهوم هذا وظهر الخدمات». «علم مفهوم يف واضًحا نراه ما
وتبنى الصناعية. واألسواق القطاعات من العديد يف معقدة وأنظمة خدمات تجاه للتحول
بي. وإتش سيستمز إي إيه بي مثل معها، واملتعاونون إم بي آي عمالء من عدٌد املفهوم
والندوات األبحاث مرشوعات ترعى حيث األكاديمي، املجتمع مع أيًضا إم بي آي وتعمل
وشهد جديًدا. معرفيٍّا فرًعا يصبح أن تأمل ما استكشاف إىل تهدف التي الجامعية
حول تدريسها الخدمات» وهندسة وإدارة «علم مبادرة يف للدورات إم بي آي تشجيع

جامعة. ٤٠٠ نحو يف العالم
املحتملة العديدة فرصها بني االختيار يف إم بي آي تستخدمها التي الطرق من
يف العملية هذه ابتُدعت وقد التجارية». للرشكات الناشئة «الفرص عملية لالبتكار؛
العوالم مثل جديدة، تقنيات استكشاف عىل الرشكة قدرة تحسني أجل من ٢٠٠٠ عام
عمليات وتكون الجديدة. التجارية األعمال فرص إىل رسيًعا واالستجابة االفرتاضية،
فرق وتضم الالمركزية، الرشكات يف عادًة محكمة التجارية» للرشكات الناشئة «الفرص
مالية عائدات استدرار منها املتوقع ومن الرتكيز، تشجيع أجل من العدد صغرية عمل
مثل الفرص، هذه بعض ويعرب وخدماتها. ملنتجاتها سوق وجود يوضح مما رسيًعا،
االحتياجات أساس عىل اإلنرتنت عىل هائلة حوسبة طاقة تقدم التي — السحابية الحوسبة
عىل حافز أكرب ويُعد مركزي. نحو عىل املؤسسة يف تطورت رئيسة مبادرات عن —
الناشئة «الفرص عملية وتشري التنفيذ، محل بوضعها املثوبة هو الجديدة األفكار تشجيع
عىل إم بي آي عزم إىل العليا، اإلدارة مستويات بدعم تتمتع التي التجارية»، لألعمال

منتظم. نحو عىل أفضلها متابعة
الذي املنهج ودعمها؛ ابتكارها عملية لتشييد التنظيمية إم بي آي جهود يتمم مما
واحًدا هذا ويُعد القرارات. واتخاذ الصالت إقامة أجل من التكنولوجيا استخدام يف تتبعه

الرشكة. تنتهجها التي الذكي» «الكوكب السرتاتيجية الرئيسة السمات من
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ذكي لكوكب إم بي آي اسرتاتيجية (1-1)

املعقدة املشكالت مع التعامل بأن ٢٠٠٨ عام يف أُطلقت التي االسرتاتيجية هذه تقر
النظم داخل للعالقات فهًما يتطلب والبيئة، والصحة الطاقة مثل مجاالت يف واملستجدة،

البيانات. من هائل قدر واستيعاب األداء مراقبة عىل القدرة عىل هذا ويعتمد وبينها.
ضخم عدد عن الناتجة البيانات استخدام احتمال عىل جزئيٍّا االسرتاتيجية تعتمد
هذه انتشار عىل وكمؤرش املحمولة. األجهزة بينها من واملراقبة، االستشعار أدوات من
وتُعد الكوكب. عىل فرد لكل ترانزستور مليار قرابة هناك أن إم بي آي تقدير األدوات،
األجهزة هذه وتقدم بعينها. األدوات هذه عىل األمثلة من الراديو برتددات التعرف أجهزة
من اللحوم تتبع خالل من اللوجيستية، والنظم التوريد سالسل إلدارة مبتكرة مناهج
بسهولة الطازج الطعام إتاحة ضمان يف يساعد مما املثال، سبيل عىل املتجر إىل املزرعة

لالستهالك.
السماح أجل من هذه، االستشعار أدوات ربط يف إم بي آي اسرتاتيجية وتتمثل
طرق وإلنشاء األشياء». «إنرتنت باسم يعرف ما فتنشئ مًعا، بالتواصل واألشياء للنظم
بشأن قرارات اتخاذ سيتعني اإلنرتنت، باستخدام وتقديمها للمشكالت حلول إليجاد ذكية
ألجهزة القوية التحليلية القدرات باستخدام وتشغيلها، وضبطها النظم تصميم كيفية
األنماط، وإدراك البيانات باستخراج هذا ويسمح السحابية. والحوسبة الفائقة الكمبيوتر
تقيم أو االدعاءات، ماليني بني من النماذج التأمني رشكات تعنيِّ عندما يحدث مثلما
أن ويمكن الجريمة. أنماط تحديد أجل من الرشعية األدلة يف متبادلة عالقات الرشطة
إدارة وإىل وتطورها، النظم أداء لطرق جديد فهم إىل وتحليالتهم تشخيصاتهم تؤدي
املحاكاة أساليب مثل االبتكار، تقنيات استخدام يبرش أن أيًضا ويمكن للموارد. أفضل
انتقاء يف األسهم حملة من كبري عدد مع القرارات صناع باشرتاك نتائجها، وتصور

االختيارات.
مجاالت يف الذكي» «الكوكب ملنهج املحتملة القيمة عىل أمثلة عىل العثور يمكن
بي آي تقييم يف الطاقة توفري يف التحدي حجم رؤية ويمكن والصحة. والنقل الطاقة
الكهرباء يف والطلب العرض وموازنة إدارة يف الحايل العجز أن إىل توصلت حيث إم،
الطاقة لتوفري يكفي سنويٍّا الكهرباء من كبري كم فقدان عنه ينتج املتحدة الواليات يف
القياس أجل من استثنائية كثافة ذات أدوات استخدام خالل ومن وكندا. وأملانيا للهند
إن ممكن. حد أقىص إىل الطاقة عىل والطلب العرض تحسني االبتكار يستطيع واملراقبة،
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وتزويده يشء كل تحليل خاللها من يمكن جديدة نظم تطوير يف تكمن االبتكار فرصة
ملصانع ووصوًال التوزيع، بشبكة مروًرا املنزل، يف العداد من بدايًة الفور، عىل بأدوات
أفضل قرارات إىل بالتوصل تسمح الذكية» «الشبكات هذه لدى إمكانية وهناك الطاقة.

املتغرية. االحتياجات مع وتكيًفا وموثوقية فعالية أكثر الطاقة تزويد وجعل
طرق يف االزدحام يكلف إم، بي آي لرشكة فوفًقا النقل؛ نظم يف مماثلة حاالت توجد
عمل ساعة مليارات ٤ من أكثر فقدان مع سنويٍّا، دوالر مليار ٨٠ نحو املتحدة الواليات
لثاني هائلة انبعاثات يف يتسبب مما الوقود، من جالون مليارات ٣ من يقرب ما وإهدار
املرور نظم يف لألجهزة العامة السياسة استخدام يف االبتكار عن ونتج الكربون. أكسيد
ميالن، يف املروري االزدحام رسوم مقدار فيعتمد املدن. من العديد يف تحسينات حدوث
مركبة تدخل فعندما الفردية. املركبات من املنبعث التلوث مستوى عىل املثال، سبيل عىل
طراز فيها تحدد بيانات قاعدة إىل إشارة تقريبًا الفور عىل الكامريات ترسل املدينة، إىل
الذكي، املروري ستوكهولم نظام ض خفَّ وقد بها. الصلة ذات الرسوم ورشيحة املركبة
أساس عىل عليها الرسوم وفرض املركبات لتحديد ليزر وأجهزة كامريات يستخدم الذي
من يقرب بما واالنبعاثات ،٪٢٥ بنحو االزدحام حدة ض خفَّ فيها، تمر اليوم من فرتة أي
مؤسسة ٣٠٠ مع إم بي آي عمل أسلوب يف ُوجهت التي املشكالت تعقد ويتضح .٪١٢

ستوكهولم. نظام تطوير يف مختلفة
برداءتها املعروفة املرور مشاكل مع التعامل وسيلة يف يتضح آخر مثال وهناك
باحثني مع والهندسة، لإللكرتونيات األملانية الرشكة سيمنز، تعمل إذ الصينية. املدن يف
هواتف آليٍّا توفرها التي املوقع بيانات عىل بناءً املروري التدفق تحسني أجل من صينيني

املحمولة. السائقني
الصحة و«تحالف هيلث» «جوجل خدمة مع املشرتك إم بي آي مرشوع ويقدم
إنشاء إىل يهدف الذي الصحية، الرعاية يف الذكي» «الكوكب منهج عىل مثاًال املستمر»
خالل من الصحية املعلومات بتعقب والعائالت لألفراد تسمح بعد عن تطبيب نظم
من أيًضا الراديو برتددات التعرف جهاز ويستخدم الطبية. األجهزة من الواردة البيانات
األخطاء حدوث نسبة من يقلل مما الطبية، التجهيزات وموثوقية صحة عىل التأكيد أجل
أجل من النظام هذا سيمنز استخدمت وقد الطبية. واإلجراءات للقوانني االمتثال ن ويحسِّ
داخل منها أي ترك ملنع الجراحية العلميات يف املستخدمة املعقمة الضمادات عدد تتبع
الخلية وتركيز التربع عملية خالل الدم إمدادات حرارة درجات وملراقبة املريض، جسم

واالستخدام. والتخزين
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عام ففي املدن. يف والصحة والنقل الطاقة تحديات من العديد مع التعامل سيتم
الغالبية كان ،٢٠٠٧ عام وبحلول املدن. يف يعيشون العالم سكان من ٪١٣ كان ،١٩٠٠
سيزيد حيث ،٢٠٥٠ عام يف ٪٧٠ إىل هذا يزيد أن ويُتوقع املدن، سكان من العظمى
مخططي تواجه التي الصعوبات وتظهر نسمة. مليارات ٩ إىل ٦ من العالم سكان وقتها
٪٨٠ وعن للطاقة العاملي االستهالك من ٪٧٥ عن مسئولة املدن أن يف وسلطاتها املدن

الزجاجية. الصوبة غازات انبعاثات من
السائدة املشكالت تحل خدمات استحداث عىل إم بي آي رشكة عزم دالئل من
سام عنه أعلن الذي األعمال، تحليالت أبحاث ملركز الرشكة إنشاء الحرضية؛ النظم يف
«قمة يف التنفيذي، ومديرها إدارتها مجلس ورئيس إم بي آي رشكة رئيس بامليسانو،
أجل من عالم ١٠٠ األملاني املركز وسيعني .٢٠٠٩ عام يف برلني يف األذكى» املدن
تُجرى التي التخصصات متعددة الدولية، املركز أبحاث وتُعد الحرضية. النظم يف البحث
املعارصة املشكالت ملعالجة املطلوبة الذائعة، الجديدة النماذج عىل مثاًال املؤسسات، بني

امللحة.
يف عاملي نطاق ذو عامليٍّا، متكامل مرشوع أنها عىل نفسها إم بي آي رشكة تصف
املحيل. السوق متطلبات عىل للخدمات تقديمه يركز لكنه األساسية، األنشطة من العديد
املوجودة والتكنولوجية العلمية خرباتها من هائل كم عىل االعتماد بميزة الرشكة وتتمتع
الواليات يف والتطوير البحث عىل الرتكيز من بدًال نفسه، الوقت ويف العالم. أنحاء جميع يف
الجديد للمركز برلني اختيار يُظهر رئيسية، عاملية محاور بضعة يف أو األمريكية املتحدة
األسواق تلك سيما ال األسواق، من بالقرب خربتها توزيع إىل إم بي آي تهدف كيف

الرشقية. أوروبا يف املوجودة
مع يتعاون حيث منترشة، أبحاث شبكة يف محور بمنزلة املركز يعمل ثم، من
املركز هذا ويرتبط أملانيني. برمجة ومتخصص ومستشار رياضيات عالم ٣٠٠ من أكثر
التفاعالت يف املوجودة العريضة الخربة عىل معتمًدا العاملية، إم بي آي أبحاث بمراكز
بي آي منهج عىل يعتمد حيث تعاوني، املركز نشاط إن وبينها. النظم داخل املعقدة
جديدة رياضية نماذج إنشاء أجل من االبتكار تقنيات ويستخدم الخدمات، علم يف إم
فهم أجل من املثال، سبيل فعىل مدنًا. تمثل التي النظم نظم سلوك ومحاكاة وتحليلها،
فهم دون الكهربائية السيارات استخدام لزيادة نموذج عمل يكفي ال الطاقة، متطلبات

بالكهرباء. اإلمداد عىل لذلك املحتملة اآلثار
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يف كانت وإن حتى بمفردها، مؤسسة أي امتالك عدم الجديد االبتكار نموذج يوضح
الحرضية. النظم تواجه التي املشكالت مع التعامل عىل الكاملة القدرة إم، بي آي حجم
مرتابطة والنقل والطاقة والصحة السكاني النمو مشكالت حلول أن كيف يدرك فهو

العاملي. الصعيد عىل ومتشعبة
املشكالت هذه حل يف املساعدة يف الذكي» «الكوكب اسرتاتيجية نجاح مدى وسيعتمد
نظم وجود إىل حاجة فهناك مهمة. وسياسية واجتماعية وتنظيمية تقنية قضايا حل عىل
جديدة مهارات وجود أيًضا األمر ويستلزم التعطل. عند وآمنة وقوية بسيطة تكنولوجية
صناعة يف تساعد رؤى وإنتاج األنماط، وتفسري البيانات، من الهائل القدر تحليل أجل من
يف األفراد إلرشاك املشاركة من جديدة أشكال إىل التوصل ويجب وقريبة. آنية قرارات

وتطبيقها. االبتكارات إنجاز
متطورة اسرتاتيجية إم بي آي رشكة تتبعه الذي الذكي» «الكوكب منهج ويمثل
إم، بي آي ارتكبت وقد فشلها. أو نجاحها بعد يتحقق ولم واحدة، بمؤسسة خاصة
بعد نر لم ونحن املستقبل، يف مجدًدا ذلك املايضوستفعل يف أخطاء املؤسسات، كل كحال
الكوكب مفهوم فإن ذلك، مع فشلها. أو نجاحها وكيفية ال أم االسرتاتيجية أنجحت سواءٌ
وتعطينا املستقبل، يف لالبتكار األكرب الدور يف التفكري عند للنظر، الفتًا يصبح األذكى
الرشكة وتوضح فيها. نتحرك ربما التي االتجاهات أي عىل املؤرشات بعض إم بي آي
االطالع واسعي املوهوبني األفراد عىل تعتمد االبتكار تشجع التي الروابط أن كيف لنا
التكنولوجيا وتسهل املبدعة االسرتاتيجيات وترشدهم االبتكار، بيئات يف بعمق واملشاركني
مناهج ويستخدم وفعالية، كفاءة أكثر نحو عىل املوارد األذكى الكوكب ويستخدم عملهم.
وطرق باالبتكار، متعلقة وعمليات الرتابط، شديدة مؤسسات يف جديدة تنظيمية وتقنيات
واملستجدة. الحالية التحديات مع التعامل له يُخول عندما يحدث له أداء وأفضل عمل،

ذكاءً أكثر مؤسسات (2)

الحكومات (1-2)

مخزون تشجع والتي الرابع الفصل يف ناقشناها التي االبتكار سياسات تطبيق إىل إضافًة
فيما التنسيق من عالية مستويات إىل أيًضا الوطنية الحكومات تحتاج وتدفقه، االبتكار

ومحليٍّا. وإقليميٍّا دوليٍّا الحكومات؛ بني
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من املزيد املعارصة املشكالت من العديد مع للتعامل االبتكار استخدام يتطلب
يف التحكم مثل التحديات، فبعض حشدها. الفردية للدول يمكن عما واملهارات املوارد
التعامل يجب بل ببساطة، لها مستقلة حلول إيجاد يمكن ال الزجاجية، الصوبة انبعاثات
والحاجة الوطنية الشخصية املصلحة بني املوازنة وستطرح دولية. منتديات يف معها
االجتماعية الرفاهية أن وبما االبتكار. بسياسة متعلًقا متزايًدا تحديًا دولية مناهج إىل
هناك فإن واملعرفة، لإلبداع املثمر باالستخدام أكثر مدفوعني أصبحا االقتصادي والرخاء
بارزة املوجودة التفاوتات تصبح وربما الدول. بني واالختالفات للعالقات عميقة آثاًرا
عىل ويجب حظٍّا. األقل الدول عن وتنظيميٍّا ومؤسسيٍّا تكنولوجيٍّا الثرية الدول بُعد مع
مشكلة أي معالجة أجل من وتطويرها السياسات مراقبة الدولية الحكومية املؤسسات

النوع. هذا من
الوطني، املستوى عىل االبتكار بشأن تُتخذ ال التي املهمة القرارات من العديد هناك
تتنافس التي اإلقليمية والحكومات القوى متزايدة املحلية السلطات جانب من تُتخذ بل
الخربة وتعد واملوهبة. االستثمار جذب أجل من ودوليٍّا محليٍّا بعض مع بعضها بقوة
سياسة عىل الوقوف أجل من أيًضا رضورية الحكومات بني املحيل والتعاون التنسيق يف

فعالة. ابتكار
مجاالت يف للدولة سابًقا اململوكة األصول خصخصة أدت الدول، من العديد يف
قبل من تمتلكها الحكومات كانت مبارش ذراع استبعاد إىل واالتصاالت والنقل الطاقة
من بد ال جديدة تنظيمية سلطات أُنشئت ذلك، من وبدًال االبتكار. تحسني أجل من
دور ويتعقد نطاقها. وتوسيع الخاص القطاع يف االبتكار دعم يف أدوارها استكشاف
واضحة، غري والخاص العام القطاعني بني الحدود بها تصبح التي بالطريقة الحكومة
الشكل هذا من تحقيقها يمكن متبادلة فوائد وهناك عامة/خاصة. رشاكات إنشاء مع
تكون ال ربما التي االبتكار يف االستثمار أجل من املوارد إىل الوصول منها التنظيمي،
والتحكم به واملعرفة االبتكار أصول ملكية تحقيق يمكن أنه إال ذلك. بخالف متاحة
العامة. واملصلحة الخاص املكسب بني توترات عنها ينتج ربما مختلفة بدوافع فيهما
األعمال مجال يف الشديد االنخراط أساس عىل حكومية ابتكار سياسة صياغة فيجب

بها. القيام تستطيع التي اإلسهامات يف والضعف القوة نقاط وفهم التجارية،
سبيل عىل تشتمل، الحكومية. الخدمات يف لالبتكار ضخمة مستقبلية فرص هناك
التشخيص ملساعدة واإلنرتنت الكمبيوتر أجهزة باستخدام بعد؛ عن التطبيب عىل املثال،
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الخدمات توصيل أجل من أسرتاليا يف بعد عن التطبيب ويُستخدم املنزل. يف الطبي
املتابعة تقديم أجل من املتحدة اململكة يف ويُستخدم النائية. املجتمعات إىل الصحية
الهند، يف أما املستشفى. يف الوجود إىل حاجتهم دون يحول مما السن، كبار للمرىض
االتصال عرب التشخيص يجري حيث الفقرية، القرى إىل املحمولة املعدات ل فتُوصَّ
لم الصحية الرعاية من مستًوى يقدم مما الحرضية، املناطق يف باملستشفيات إلكرتونيٍّا

قبل. من الريفيون الفقراء به يحَظ
التقنيات استخدام فرص االبتكار، يف إسهاماتها من كجزء الحكومات، تمتلك
جانب من القرار، صنع يف واملشاركة الشمولية من ملزيٍد سبًال تقدم التي الجديدة
إنشاء طريق عن فمثًال، توصيلها. وبشأن نطلبها التي الخدمات تصميم بشأن املواطنني،
استخراج يمكن فعليٍّا، بنائها قبل افرتاضية عوالم يف مقرتحة جديدة صحية مراكز

أفضل. تصميمات إنتاج أجل من واملرىض الصحي املجال يف املهنيني من مدخالت
بها تتخذ التي العمليات يف السياسات صنع يف حيويًة الجوانب أكثر أحد يكمن
االزدهار عىل الحفاظ أجل من االبتكار استثمار تركيز مكان بشأن االختيارات الحكومات
حاجة هناك أن بد وال املجاالت، كل يف لالبتكار املوارد تمتلك دولة توجد وال املستقبل. يف
الحكومات تتوصل أن ويجب النادرة. املوارد عىل املتنافسة الطلبات بني مفاضالت إلجراء
االستثمار من كاٍف قدر إجراء تضمن حني يف االختيارات، النتقاء متطورة مناهج إىل
األفكار باستيعاب للدول والسماح متاحة، الخيارات إلبقاء املجاالت، من واسع نطاق يف
ما بشأن القرارات، تتضمن أن ويجب أخرى. أماكن يف إليها التوصل جرى التي املفيدة
والبيئية، واالجتماعية التجارية املجموعات مع شاملة مناقشات له، ليس وما أولوية له
املستقبل. حول إجماع إىل للتوصل املبذولة الجهود إطار يف ومجٍد عام نقاش إىل إضافًة
وانتقاء الرضورية، العالقات إقامة يف والصعوبات للحكومة، االبتكار أهمية إن
هذه ع وتوسِّ السياسات. لصنع وعميقة واسعة مهارات تتطلب أموٌر الجيدة االختيارات
تطوير يف وتساعد الحكومة، أجهزة عرب وطبيعته االبتكار أهمية فهم نطاق املهارات
يف وصعوباته االبتكار إسهامات تقدير من املزيد وسيساعد الحكومة». «كامل ل منهج
السياسة وتتطلب العام. القطاع يكتنفها التي املخاطر من الشديد النفور مع التعامل
االبتكار لقياس أفضل أشكاًال وشموًال، وتوزيًعا انتشاًرا األكثر لطبيعتها تقديًرا العامة،
وأداء والتطوير البحث نفقات عىل عادًة، واملضللة الجزئية، املؤرشات من تنتقل —
املجال. هذا يف جديدة ومهارات مناهج إىل أيًضا حاجة وهناك — االخرتاع براءات تسجيل
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أنماط قياس يف املثال، سبيل عىل االجتماعية، الشبكة تحليل مثل أدوات، استخدام ويمكن
تََحدٍّ االبتكار بأن دراية عىل االبتكار سياسة صناعة تكون أن وينبغي املتغرية. االتصال
تتغري أن ويجب جديدة قضايا تطوره مع فتظهر بسيطة. «حلول» له توجد ال مستمر

لذلك. استجابة السياسات

الجامعات (2-2)

يف أفضل تكون أن يجب االبتكار، يف فعالية أكثر نحو عىل الجامعات تسهم لكي
النموذج تتجاوز أن ويجب لألفكار. والخارجي الداخيل والتدفق املعرفة تبادل تشجيع
الرتاخيص، ومنح الفكرية، للملكية الرسمية الحماية شكل يف التكنولوجيا لنقل املقيد
من التعاون يوفرها التي العديدة بالفرص ترحب أن أيًضا ويجب املبتدئة، والرشكات
طرق عىل اسرتاتيجياتها وستعثر جديدة. وبحثية تعليمية خدمات ونقل إنشاء أجل
ذلك ومع واملجتمع، والحكومة التجارية األعمال يف األسهم حملة مع للمشاركة متعددة
وستوظفهم العمل عىل القادرين األفراد الجامعات وستعلِّم العلمية. بالقيم مدفوعة تظل
بني عالقات وستقيم والحكومة، التجارية واألعمال األبحاث مجال يف متعددة بطرق
واسعي الخريجني تنقل ذلك يف وسيشجعها املختلفة، االبتكار نظم أجزاء مختلف

اإللكرتونية. العلوم استخدام وسيعززها املهارات،
كل عرب عاملية خدمة توفري يف تساعدها التي املوارد الجامعات من قليل عدد يمتلك
واسع. نطاق والتخصصعىل االختيارات انتقاء من معظمها وتستفيد األكاديمية، الفروع
أن أخرى جامعات وترى محيل، بطابع بتمتعها مراكزها الجامعات بعض تدعم وربما
يف الرتكيز ويقدم العاملية. والتعليمية البحثية الجهود يف وصل حلقات بمنزلة دورها
التجارية، واألعمال األبحاث يف املتعاونني أفضل تجذب التي العميقة الخربة معينة مجاالت

املشاركة. عدم املؤسسات تقرر عندما الثغرات تسد أن للرشاكات ويمكن
العلوم وآالت النطاق واسعة البحث أدوات إنتاج يف مستمرٍّا دوًرا الجامعات تلعب
غري مجاالت يف باالستكشاف لألفراد والسماح االكتشاف، تشجيع أجل من والهندسة
عىل ربما وقياسها؛ رؤيتها اآلخرون يستطيع ال التي األشياء وقياس ورؤية معروفة
صياغة يف القيادة نموذج الجامعات وتقدم وتقديمها. الخدمات تصميم يف متزايد نحو
يف جديدة وخدمات منتجات إطالق يف لتساعد املبتكرون يحتاجها التي املشرتكة املعايري

الديناميكية. الصناعات
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العميقة املحادثات أجل من تعاونية ومختربات للتمرين»، «مساحة توفري يُعد
والحكومة التجارية الرشكات مع واختبارها األفكار توليد يف واملشاركة واملتواصلة،
بالدقة العمل يف الباحثون وسيستمر لالبتكار. الجامعات دعم أدوار أهم أحد واملجتمع،
كثري سيشعر املحادثات هذه خالل من لكن املعرفية، فروعهم واستقاللية األكاديمية
الفروع بني الفاصلة الحدود تستكشف منترشة فرق يف كأعضاء بالعمل بالرضا منهم
البارعة الجامعات وستحتاج لعملهم. واالقتصادية االجتماعية واآلثار املتداخلة املعرفية
استكشاف إىل املهني والتقدم العلمي التميز وحوافز والتنظيمية املادية الهياكل توفري يف

عليها. واإلثابة املشاركة هذه مثل لتشجيع أفضل ووسائل مساحات

الرشكات (3-2)

الرشكات قدرة قيمة فإن والتقلب، التغري رسيعة والتقنيات االقتصاديات تكون عندما
مثل ويف وتزداد. تعلو وتطبيقها لالضطراب واملسببة الراديكالية األفكار تقبل عىل
تحقق التي والديناميكية التجريبية هي االسرتاتيجيات أفضل تكون الظروف، هذه
هذه وتعتمد جديدة. أخرى واستكشاف الحالية األفكار استغالل بني حكيًما توازنًا
والتكنولوجيا. األبحاث ويف البرشي املال رأس يف مستمرة استثمارات عىل االسرتاتيجيات
آي لرشكة السابق التنفيذي املدير جريستنر، لو تعبري حد عىل — االبتكار ويحتاج
يجب إم، بي آي رشكة حالة يف رأينا فكما املؤسسة. هيكل يف يرتسخ أن إىل — إم بي
وفرصه االبتكار مسئوليات وتُتاح تُقدم أن عىل االستثنائية، والفرق املبتكرين أداء إثابة

فرد. لكل
التي استيعابها عىل والقدرة والتطوير، البحث قسم يف االستثمارات تواصل إن
التبادل عىل القدرة مثل تماًما األهمية، شديدي يُعدان ظهورها، يف القسم يتسبب
األفكار مصادر مع املشرتكة العالقات وتتطلب االبتكار. بيئات داخل املعرفيني والوساطة
والرسوخ العالم، أنحاء جميع يف الجامعات مع املدى طويلة رشاكات وجود الجديدة

الداعمة. االبتكار لتقنيات الفعالة واإلدارة املبتِكرة، واملناطق املدن داخل العميق
تنتقل حيث الصناعات، بني التقليدية الفروق اختفاء مع البيئات هذه اتساع يزداد
جديدة. إصدارات إنتاج أجل من مًعا وتُدمج القطاعات عرب واملهارات والرؤى املعرفة
خدمات يف يكمن املثال، سبيل عىل التصنيع، مجال يف القيمة توليد من كبري قدر وهناك
«علم مبادرة يف كما مبتكرة، بطرق والجامعات الخدمات قطاعات فتتعاون التصميم.
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للنجاح رشًطا االبتكار ويُعد إم. بي آي رشكة أطلقتها التي الخدمات» وهندسة وإدارة
يكون التي — والنرش والرتفيه الجديد الرقمي اإلعالم مثل — اإلبداعية الصناعات يف
يف املشاركة املبتكرة والخدمات املنتجات لرشكات املثال، سبيل عىل ا، مهمٍّ محتواها
والتعدين، الزراعة مثل املوارد، صناعات وتعتمد املحمولة. للهواتف التليفوني اإلرسال
هذه والبتكارات املنتج، تحسينات ومساعدة الكفاءات تحسني أجل من االبتكار عىل

واسعة. تطبيقات املثال، سبيل عىل املياه، إدارة يف الصناعات

«هذا ا8نهج مبتكر بالفعل، لكن مع األسف، ال نستطيع أخذه بع� االعتبار.
فهو لم يحدث من قبل قط.»

الدوام.1 عىل االبتكار تحديات بعض تصاحبنا ربما :1-6 شكل

يف متوقعة، غري وعادًة متنوعة مصادر من الرشكات يف االبتكار أفكار ستأتي
متوقعة. وغري جديدة توليفات

عام يف حدثت التي العاملية املالية األزمة لتأثري الكامل الفهم وسيستغرق
فعىل سنوات. عدة املال رأس ومصادر املبتكرين بني الصالت عىل ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩
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سوف الطويل، املدى وعىل سلبيٍّا، تأثريًا االبتكار استثمارات حتًما ستتأثر القصري، املدى
إىل وسنحتاج واإلنتاجية. املالية القطاعات بني الثقة بناء إعادة إىل حاجة هناك تكون
اتساًما أكثر قرار صناعة عىل اإلرشاف أجل من املخاطر حوكمة من جديدة أشكال

املعقدة. االبتكارات مخاطر إدارة وتحسني واملسئولية، باألخالق
التقنيات ابتكرت التي هي واملتوسطة الصغرية املؤسسات أن احتمال يتزايد وربما
رسعة من حجًما األكرب املؤسسات عىل به تتميز ما مستخدمًة األول، املقام يف املتقدمة
القيام الكربى، املساهمة برشكات مقارنًة الصغرية، الرشكات وتستطيع وتركيز. ومرونة
التي التنظيمية بالرصامة الشديد تقيدها عدم وبسبب وتحملها. عادية غري بمخاطر
وتجربتها جديدة تجارية وعمليات نماذج تعيني تستطيع الكربى، الرشكات بها تتميز
املوارد مع السلوكية مميزاتها واملتوسطة الصغرية املؤسسات وستدمج أكرب. بسهولة
والرشاكة االبتكار شبكة من جديدة أشكاًال مكونًة الكربى، الرشكات يف املوجودة الضخمة
بيئات محاكاة محاولة مع باستمرار، التجارب الكربى املؤسسات وستجري التعاونية.
«الفرص عملية يف رأينا كما املرشوعات، تنظيم مجال يف حجًما األصغر الوحدات عمل

إم. بي آي رشكة أجرتها التي للرشكات» الناشئة
املوازنة فيجب ألهدافه. مناسبة بطرق االبتكار يُنظم أن يجب إديسون، أدرك وكما
الصدفة تؤتي أن يمكن حيث — األفكار عن املقيد غري البحث عن الناتجة الفوائد بني
أكثر فرص وهناك التنظيميني. والتوجيه الرتكيز وبني — الثمار من بالعديد واملصادفة
تستخدمها التي املهارات وتوجه تشكل التي االختيارات انتقاء يجب ولذا ينبغي، مما
لالبتكار، االسرتاتيجية اإلدارة يف املهارات وستصبح تستثمرها. التي واملوارد املؤسسات

الرشكات. به تعتز ما أكثر ضمن االختيارات، هذه انتقاء يف تساعد التي

أذكى ابتكار (3)

أكثر تُعد التي األفكار، من توليفات عن االبتكار سينتج ِودجوود، وقت يف حدث مثلما
نحو عىل التكنولوجيا تساعد أن ويمكن العالم، أنحاء جميع يف قبل ذي من انتشاًرا
ب متعلقة اعتبارات بني االبتكار يجمع جيًدا، ِودجوود فهم ومثلما دمجها. يف متزايد
إدراك وبني — التكنولوجية والتطورات األبحاث مثل االبتكار مصادر وهي — «العرض»
االستهالك أنماط فهم يف األذكياء املبتكرون ويستغرق متميًزا. إدراًكا السوق يف الطلب
املنتجات رشاء قرارات وراء تكمن التي واملعايري القيم واستيعاب املتغري، ومعناه املتبدلة
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فالجيل بطبيعتها. متغرية فهي ولذا بالعوملة، األنماط هذه وتتأثر املبتكرة. والخدمات
آخر جيل يزدريه ربما الحقيقية، تكلفته كانت أيٍّا الكثيف، االستهالك عىل ينشأ الذي
من متزايدة أعداد ضم عىل الحديثة التقنيات قدرات إلدراك ونظًرا باالستدامة. يهتم
التقدير من ملزيد حاجة هناك املستخدمني، مجتمعات ذلك يف بما االبتكار، إىل املساهمني

فعالية. أكثر نحو عىل ورؤاها طاقتها استخدام يمكن وكيف لدوافعها
والقطاعات األحجام بجميع الرشكات يف االبتكار اسرتاتيجية تتجاوز أن يجب
والتطوير البحث مختربات أشكال وكذلك للعرصالصناعي، والتسلسلية املخططة النماذج
الفرص االسرتاتيجية تفرس أن ويجب كوليك. ستيفاني اكتشاف عنها صدر التي املشرتكة
حيث الشديد، والتعقيد العالية، الشك مستويات وتربر متوقعة، غري أماكن يف تلوح التي
والحسابات القياسات أما والنمو. البقاء مفتاح التعاون خالل من التنظيمي التعلم يُعد
والتقارير املال رأس عىل العائد مثل املايض، يف الرشكات استخدمتها التي املحدودة املالية
لالبتكار أكرب معنى تحمل بمؤرشات تكتمل أن يجب فإنها األسهم، لحملة السنوية ربع
املؤسسات تمتلكها التي املستقبل خيارات قيمة ما املثال، سبيل فعىل التنظيمية. واملرونة
لديها وتكون إليها ويُتوصل تُستكشف التي االبتكارات وما األبحاث؟ إجراء خالل من
وكيف سنة؟ ٢٠ إىل ١٠ من فرتة يف املؤسسة أجزاء من أساسية أجزاء تفسري عىل القدرة
كون قيمة وما األبحاث؟ يف االستثمارات خالل من التعلم عىل املؤسسة قدرة تتحسن

مستداًما؟ ومنِتًجا خلوق، عمل وصاحب مؤتمنًا، مشارًكا الفرد
والفشل والشك املخاطر ترى التي التطورية املناهج من االقتصادي التفكري يستفيد
املفتوحة النظم إىل واملخططة الخطية النظم عن وتبعدنا طبيعي، كأمر االبتكار يف
النمو دوافع كأهم والتعلم األفكار بقيمة يُعرتف فأصبح الرتابط. وشديدة واملستجدة
متعددة جديدة توليفات استكشاف أهمية أصبحت وكذلك واإلنتاجية، االقتصادي
واألعمال واإلنسانية االجتماعية والعلوم والهندسة والفنون العلوم بني التخصصات
إقامة أجل من ومهارات آليات إىل الحاجة عىل التأكيد جانب إىل تقدير، محل التجارية،
عالقات بتحسني االهتمام ويُسرتعى والتخصصية. واملهنية التنظيمية الحدود عرب عالقات
متوقعة؛ غري جديدة توليفات البيئات هذه تشكل وربما وأدائها. االبتكار وبيئات نظم
يف الفلسفة تؤثر وربما وتوزيعها، للطاقة املحيل اإلنتاج يف األنثروبولوجيا تؤثر فربما
الخدمات توفري يف املوسيقى دراسة تؤثر أن ويُحتمل املوصالت، أشباه دوائر تصميم

املالية.
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يف عليها املشتمل األدوات استخدام ويسهم االبتكار، من االبتكار تقنيات تقوِّي
التوصل يف املادي، العالم من يتجزأ ال جزءًا تَُعد التي االستشعار وأدوات األجهزة ماليني
العالم يف الحديثة التصميم تقنيات لتستخدمها املتاحة البيانات من هائلة كميات إىل
الخربات وتعزيز نريدها التي والخدمات املنتجات وتحسني إنشاء أجل من االفرتايض

فيها. نرغب التي
تكون وسوف للبيئة، ومعززة مدمرة غري وعمليات منتجات االبتكار يقدم أن يجب
الكثري تزال وال واحدة. لعملة وجهني املستدامة والتنمية االبتكار يصبح أن إىل حاجة هناك
وراثيٍّا، املعدلة والزراعة املائية، املوارد وإدارة املناخ، تغري مثل االستدامة، تحديات من
البيولوجي، التنوع وفقدان البحري، اإليكولوجي النظام وحماية النفايات، من والتخلص
البدائل، من واضحة مجموعة إىل تفتقد حيث كاملة، حلول لها توجد وال مستمرة تزال ال
بني متناقضة يقينية بأفكار تتسم فهي والخطأ. للتجربة فقط ضئيلة مساحة وتتيح
عن والبحث الحل، من بدًال التكيف عىل معها التعامل اسرتاتيجيات وتشتمل أنصارها،
االبتكار دراسة من املستفادة الدروس تطبيق ويمكن األمثل. عن وليس تطبيقه املمكن
وهيكلتهما والرتابط التعاون تيسري ومنها املستمرة، املشكالت هذه مع التعامل أجل من
تقنيات مثل التعاون أدوات واستخدام الخيارات، وتقييم املخاطر وإدارة وإدارتهما،
يف االبتكار تقنيات استخدام يساعد أن يمكن ذلك، إىل إضافًة االجتماعية. الشبكات
بني التواصل يف التصورية قدراتها وتساعد للقرارات، املحتملة اآلثار ومحاكاة تشكيل

التشاركية. القرار صناعة يف املساعدة أجل من الواعية ومشاركتهم متنوعة أطراف

أذكى أفراد (4)

أم خاص قطاع يف نعمل أكنا سواء االبتكار؟ تغري طريقة مع شخصيٍّا سنتعامل كيف
ذكاءً أكثر نكون أن يمكن كيف املجتمع، يف كأعضاء أو مجتمعية، مجموعات يف أو عام،
التكنولوجية األمية محو من املزيد إن بالتأكيد، واستخدامه؟ لالبتكار تطويرنا أسلوب يف
مهارة أكثر أيًضا نصبح أن يجب أننا إال الرتابط، شديد العالم هذا يف كفاءتنا سيحسن
موضع األفكار ووضع الحدود، عرب والتواصل التغيري، مع والتعامل اإلبداع، تشجيع يف
االهتمامات وتنوع واملسئولية، والتسامح والحكمة، الحدس إىل حاجة فهناك التنفيذ.
يف التفكري عىل قدراتنا يف توازن يوجد أن ويجب الثقافات. عرب املوجودة والحساسيات
وتكرارها األولية، النماذج وإنشاء واختبارها تعديلها خالل من بها واللهو جديدة، أفكار
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عىل معتادة الشك عىل وقدرتنا النقدية قدراتنا تكون أن ويجب تنفيذها. أو وتطبيقها
نريد ما «هذا توضيح: أجل من بارزة قدراتنا وتكون الحال.» هو «هذا يف: التشكيك
مخترب عمال عليها يحصل كان التي باملكافآت نطالب وسوف الحال.» عليه يكون أن
ويف الجثث». إحياء «جهاز من الخوف أو املرهقة الساعات دون ربما لكن إديسون،
عمل أماكن يف رىضوظيفي نتوقع معرفتنا، خالل من نشأت التي الثروة مع األمر، واقع
العائلية. واختياراتنا وظروفنا حياتنا أنماط مع وتتالءم التنوع، إىل وتؤدي الثراء تحقق
كثرية إسهامات يقدمون الذين واملبتكرين باملخرتعني يُعرتف أن نضمن أن يجب
يف والفن الرياضة نجوم بها يُقدر التي بالطريقة — العالم يف كوليك ستيفاني أمثال —

الحايل. عرصنا
وفشلها. نجاحها بشأن باستمرار الشكوك معها تجلب متواصلة، عملية االبتكار يُعد
استجابتنا نجاح مدى ويعتمد مجزية، تكون أن يمكن كما مهددة تكون أن ويمكن
مساحة وترك املخاطر لتقبل استعدادنا ومدى وتعاوننا، عقولنا تفتح مدى عىل لها
بثقافة هذا يتأثر وسوف املختلف. التفكري أصحاب اآلخرين مع والعمل املعتاد، لغري
من أساسيان الفشل وتحمل الوظيفي األمان أن يدركون الذين القادة ونوعية املؤسسات
السمعة وأن تعاوني، التقدم وأن اإلجابات، كل يملك أحد يوجد ال وأنه االبتكار، أجل

التقديم. يف والحرفية املطالب يف التواضع يف تكمن
حلت فقد بعواقبها. عادًة التكهن يمكن ال وكذلك مفيدة، دائًما االبتكار نتائج تُعد ال
بيئيٍّا نظاًما تركت ولكنها املحرك، يف الطرق صوت مشكلة البنزين إىل الرصاص إضافة
يف تسبب لكنه الحوامل، لدى الصباح يف الغثيان حدة من الثاليدوميد عقار وقلل كارثيٍّا.
األزمة يف جليٍّا الفعل ورد الفعل بني الخطري االنفصال وظهر ألطفالهن. إعاقات حدوث
املالية االبتكارات ُقدمت حيث ،٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ عام العالم شهدها التي العاملية املالية
االهتمام يكون أن ويجب املحتملة. آلثارها اعتبار أو رقابية وتوازنات ضوابط أي دون

تقديمها. إىل يسعون من لدى قصوى أهمية ذا لالبتكارات املحتملة باآلثار
والرشكات األفراد من لغريهم األفراد عن املتاحة البيانات من الهائلة الكميات إن
ويتطلب ويديرونه. االبتكار يصممون الذين أولئك مسئوليات من أيًضا تزيد والدولة،
أخالقية اعتبارات — الوراثة علم مثل أخرى ومجاالت املعلومات استخدام يف — االبتكار
تقنيات وتوفر ومتجاوبة. حذرة وضوابط ومسئولة، للغاية واضحة وممارسات عميقة،
يعتمد لكن االبتكار، عمليات لتحسني ضخمة فرًصا والتصور النماذج وعمل املحاكاة
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نظريًة وتجارتهم مهنهم يف املستغرقني األفراد وحكمة مهارات عىل املسئول استخدامها
موظفني أكانوا سواءٌ ومسئولني، ويقظني واعني األفراد يكون أن ويقتيضاالبتكار وواقًعا.
جروف، أندرو قال مواطنني. أم عمل فريق يف أعضاء أم مشاركني أم موردين أم عمالء أم
لكن االرتياب، بجنون املصاب فقط يبقى بالشك، امليلء عاملنا يف إنه إنتل، رشكة مؤسس
إن كانط إيمانويل وقال الحقيقة. سيدرك من هو والخائف، املرتاب ال والواعي، الفطن
تتدفق حيث — االبتكار مستقبل ويكمن منظمة. حياة والحكمة منظمة، معرفة العلم

للمعرفة. الحكيم التنظيم يف — تكاليفه وتتقلص فوائده

هوامش

(1) © A. Bacall/Cartoonstock.com.
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