
 

 

 تدبیر نوآوری، صاحب بیزیراکس

اولین دستگاه کپی کاغذ زیراکس تولید شد و موفقیت بزرگی در بازار را به دنبال داشت. پس از  1691در سال 

های مختلف و تحقیق و گذاری در حوزههای این موفقیت را به سرمایهاین بود که زیراکس تصمیم گرفت آورده

 توسعه تخصیص دهد.

شد، باعث شد در شناخته می PARCی زیراکس در پالو آلتو که با عنوان آغاز فعالیت مرکز تحقیقات پرآوازه

میالدی زیراکس به یکی از نقش آفرینان بزرگ سیلیکون ولی تبدیل شود و ضمن  1691های آغازین دهه سال

هایی است ترین شرکتیکی از برجستهزیراکس، هایش افراد مهمی نظیر استیو جابز را تحت تاثیر قرار دهد. فعالیت

ی فناوری به نتایج مطلوبی توسعههای نو را در پیش گرفت و از نظر گذاری روی ایدهسرمایه 1691ی که در دهه

 هم دست یافت.

 .ی خود بر بازار را در معرض خطر ببیندهای ژاپنی باعث شد که زیراکس سیطرهرشد سریع تکنولوژی شرکت

نگرانی از اینکه نسل جدید کامپیوترها، نیاز به چاپ و کاغذ را کاهش دهد، باعث نگرانی مدیریت زیراکس همچنین 

بود که در دل سیلیکون ولی کنونی که  PARCاحداث مرکز شده بود. تدبیر زیراکس برای مقابله با این تهدیدها 

 آن روزها هنوز شکل نگرفته بود، متولد شد.

PARC که از بنیانگذاران  ا رقم زده بود چنانکه جان وارناکی فناوری رفضایی استثنایی برای توسعه،Adobe 

که از توسعه دهندگان مکینتاش بوده است  شمرد و لری تسلرا برای آن بر میاست ویژگی آزادی کامل فکری ر

با این وجود، اهمیت مجموعه کند. ه میاشار PARCنیز به تجمع افراد صاحب ایده و استعداد، جوان و پرانرژی در 

برای جمعی از مدیران زیراکس که در نیویورک مستقر بودند قابل درک نبود و موفقیت مجموعه را صرفا در این 

 های چاپ شرکت را رقم بزند.دیدند که ارتقا در دستگاهمی

PARC ده بود. افرادی که توانستندهای خالق بسیاری را به خود جذب کرپاتق صاحبان ایده شده بود و ذهن 

بر آن نهاده شده  Altoکه عنوان  شوند، دستگاهیموفق به طراحی دستگاهی مشابه رایانه شخصی  طی دو سال

ا همندی از رابط کاربری گرافیکی بود، چیزی که تا آن زمان در دیگر رایانهبهره Altoی ویژگی متمایز کنندهبود. 

ی نمایش قرار داشت را دقیقا در همان را داشت که آنچه بر روی صفحه امکاناین  Altoشد. همچنین یافت نمی

آلتو به  های مرتبط با چاپ نیز همسو بود.ای که با هدف زیراکس برای توسعه فناوریفرمت چاپ کند، ویژگی

نهایی  تتعداد محدود تولید شد و برای آزمایش توسط برخی متخصصین زیراکس مورد استفاده قرار گرفت اما قیم

ا از تکنولوژی هباالی آن سبب شد که شرکت زیراکس تصمیمی برای تولید انبوه آن اتخاذ نکند و دستگاهی که سال

 تر بود در کنج انباری خاک بخورد.زمان خودش پیش

ی اصلی کسب و توانست خارج از هستهای که میتوجهی به جریان نوآوریو بی Altoگذاری بر روی عدم سرمایه

را پراکنده کرد و در آینده افسوس بزرگی را برای این  Altoکار زیراکس اتفاق بیفتد، بسیاری از افراد گردآمده در 



 

 

گیری ر مهم بر شکلاثری بسیااتفاق افتاد برای زیراکس یک شکست بزرگ بود اما  PARCشرکت رقم زد. آنچه در 

 دنیای امروز تکنولوژی گذاشت.

ای را تجاری ه اپل، تکنولوژیادعا کردند کم مکینتاش را تولید کرد، برخی وقتی که اپل، کامپیوتر انقالبی خود به نا

ترین وجوه تشابه این دو و رابط کاربری گرافیکی مهم ساوم. توسعه یافته بود PARCکه پیشتر در ه است کرد

از زیراکس کپی کرده است، معموال را رابط کاربری در خصوص هایش ین اتهام که اپل ایدهاگرچه امحصول بودند. 

تثنایی چرا که فرصت ورود به بازار اسسرافکندگی مدیران زیراکس بود، نکته کلیدی این داستان شود؛ اما تکذیب می

از دست داده بودند و در مقابل مکینتاش روز به روز بازار کامپیوترهای شخصی را به دلیل عدم اعتماد به نوآوری 

 گرفت.تری را در اختیار میگسترده

Alex Soojung-Kim Pangهای اولیهبر اساس گزارش»نویسد: ، می "ساخت مکینتاش" کتاب ، نویسنده ،

هایی را که در زیراکس توسعه داده ها و دیگر تکنولوژیها، آیکونکه جابز ماوس، پنجره بود PARCبازدید از در 

که از پتانسیل انقالبی مصنوعات  PARCانگیز، توسط کارکنان های شگفتشده بود، کشف کرد. این تکنولوژی

مایل بط کاربری گرافیکی متی جابز کامال به سمت را. در مقابل، اندیشهنادیده گرفته شده بودخبر بودند، خود بی

 «شده بود و دستور داد که اپل آن را کپی کند

 1696در سال وجود داشته است و  PARCحقیقت این است که روابطی بین کارکنان اپل و فعاالن حاضر در 

 PARCاند. استیو جابز نیز در یک بازدید حضور داشته و اعضای بازدید داشته PARCافرادی از شرکت اپل از 

های نهفته اند تا الاقل او از نوآوریرو به او معرفی کرده Altoکند ی مکینتاش کار میبا علم به اینکه او روی پروژه

ابط رببرد. بدین صورت بود که جابز با سه تکنولوژی مهم یعنی  ی محصولش بهرهدر این دستگاه برای توسعه

 آشنا شد. گرانویسی شیبرنامهو ای کامپیوترهای شبکه، کاربری گرافیکی

گرافیکی  و تماما روی رابط کاربری تغییر دهدجابز تصمیم گرفت استراتژی اپل را  د، استیوبالفاصله بعد از این بازدی

امتیازاتی نظیر سهام و حق فروش را در ازای دادن  PARCدیده بود تکیه کند. اپل، دسترسی به  PARCکه در 

توسعه یافته بود  PARCهایی که در تر با تکنولوژیزیراکس دریافت کرد تا بتواند عمیق بهبرخی محصوالتش 

 Starخود به نام  یرایانه رویبا این حال،  زیراکس این قرارداد را متوقف کرد و ترجیح داد که  شود.آشنا 

Computer  سرانجام این پروژه هم شکست بود.کار کند، که 

در دستور ، PARCگرای توسعه داده شده در تجاری سازی زبان برنامه نویسی شیکه برای  ParcPlaceی پروژه

، رئیس David Kearnکه توسط  Fumbling the Futureکار قرار گرفته بود و در کنار آن انتشار کتاب 

اکس تغییراتی را در زیری عدم موفقیت این شرکت در تولید کامپیوتر شخصی نوشته شده بود، زیراکس، درباره

 زیراکس به این نتیجه رسیده بود که نیاز به سیستمی دارد که از نشت فناوری از شرکت جلوگیری کندرقم زدند. 

 و بستر به ثمر رسیدن نوآوری را هم مهیا کند. 



 

 

رپذیر گذاری خطسرمایهی های داخل شرکت، در برنامهگذاری در تکنولوژیدر نهایت، در جهت بهبود سرمایه

آور برای بهبود عملکرد و سودچنانکه  تجدید نظر شد.CVC (Corporate Venture Capital )شرکتی یا 

 Xerox، بخشی به نام در حال توسعه بودند ی زیراکسهاو دیگر آزمایشگاه PARCهایی که در کردن تکنولوژی

Technology Ventures  ،ی وقت زیراکس دربارهرئیس  .شدمیلیون دالری راه اندازی  01ی با بودجهXTV 

د های بسیاری وجود داشتنتکنولوژی«. است’’ حفاظت در برابر اشتباهات مکرر گذشته‘’این یک : »که معتقد بود

این  زکه در ابتدا توسط زیراکس توسعه یافته و سپس توسط رقبای هوشمند تصاحب شدند. اپل تنها یکی ا

 هاست.شرکت

XTV تا چاالکی و انعطاف الزم را داشته  سازی شدهای مستقل مدلی شرکتبر اساس ساختار مشخص و به شیوه

ری تا گذای سرمایهاجازه، گذاریسرمایهمربوط به تصمیمات اتخاذ و اجرای  استقالل نسبی درمدیران  باشد. یعنی

حداکثر ی برای رسیدن به سرمایه کردن میلیون دالر بدون مجوز، خودمختاری در نظارت، خروج و نقد ۲سقف 

 بازدهی سرمایه را داشتند. 

، حوزه فعالیتی نزدیک به زیراکس داشتندشرکت که  1۲روی بیش از  XTV، 1669تا  16۱۱های بین سال

ن شاگیری برای مسیر تکنولوژیداشتند و در تصمیم، کارکنان خودشان را هاگذاری کرد. این شرکتسرمایه

های لحاظ شده برای این کسب و کارهای به این درک رسیده بود که هر چه محدودیتزیراکس  استقالل داشتند.

خروجی این رویکرد درست، دستیابی زیراکس به سود   نوپا بیشتر باشد، احتمال موفقیتشان کمتر خواهد بود.

گذاران ت به سرمایهی زیراکس نسبمیلیون دالری و بازدهی بسیار مناسب مالی بود چنانکه بازدهی سرمایه ۲16

 درصد بیشتر بود. 69آن دوره، خطرپذیر فعال در 

یستم مدیریت اسناد متنی بود که یک س (Documentum) داکیومنتوم ،XTVهای خروجییک نمونه موفق از 

برای چندین پروژه را  Documentumرا به بازار عرضه کرد. زیراکس بیش از یک دهه قبل از تاسیس شرکت 

پیگیری این موضوع جذب کرد افرادی را برای  XTVانجام داد اما به محصول نرسید. دستیابی به خروجی مشابه 

ل عدم موفقیت رویکرد اشتباه در طراحی نحوه تعامل سیستم با دلیماه بررسی متوجه شدند که 9ها پس از آنو 

های شخصی قابل دسترسی نبود و افراد مجبور شد از طریق رایانهکاربران بوده است. برای مثال آنچه طراحی می

ی که زیراکس در این خصوص سریعا دانش XTVبا کمک   های دیگر به آن دسترسی یابند.بودند از طریق دستگاه

 و روانه بازار شد. یک محصول قابل فروش تبدیل به اندوخته بود

 

های درونی زیراکس دلیل این امر نزاع با وجود موفقیتی که کسب کرده بود خیلی زود خاتمه یافت. XTVحیات 

د بودن هایی که کسب کردهسبب شده بود که مسئوالن آن با توجه به موفقیت XTVتار پاداش داخلی خبود. سا

 XTVای که به ارقام باالیی دریافت کنند و این امر سبب رنجش دیگر مدیران زیراکس شده بود. همچنین بودجه



 

 

ها ایتیارضهای شرکت شده بود. نهایتا این نای بود که باعث نارضایتی دیگر بخششد به گونهاختصاص داده می

 به حاشیه رفته و نهایتا متوقف شود. XTVهای های دیگر، فعالیتباعث شد که با دخالت مدیران بخش

های را جایگزین آن کرد اما اتخاذ سیاست Xerox New Enterprises، زیراکس واحدی به اسم XTVبعد از 

بسته، خصوصا در روند توسعه تکنولوژیک کسب و کارهای نوپا سبب شد که این واحد به موفقیت قابل ذکری 

 دست پیدا نکند.

 

 

 


