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امروزه از دانش به عنوان محرك و گرداننده اقتصاد یاد می شود .هم اکنون دانش به کاال و
منبعی مبدل شده است که می توان آن را بسته بندی كرد و سپس آن را نقل مکان داد .هدف از
مقاله این است که بازنگری جامعی در ارتباط با محدوده ،روندها و بازیگران عمده ای (شركتها،
سازمانها ،دولت ،مشاوران و اعضای آکادمیک ) که در توسعه و استفاده از شیوه های مدیریت
جدید در اقتصاد دانش  -محرك ( )knowledge-driven economyنقش دارند ،صورت گیرد.
این مقاله معرفی کننده تکنیک های اصلی مدیریت نوآوری ( )IMTsاست که با استفاده از
مدیریت دانش ،ارتقاي شركتها را به لحاظ رقابتی مورد توجه دارد .در این مقاله به طور خاص
به آن دسته از تکنیک های اصلی مدیریت نوآوری ( )IMTsپرداخته می شود که در آن ها دانش،
بخشی از فرایند نوآوری است .نتایج تحقیق پرسشنامه ای که در اروپا انجام شد ،نشان داد که
اقتصاد دانش  -محرك ،فرایندهای نوآوری و رویکردها را زير تاثیر قرار می دهد .در این مقاله،
تفکر سنتی که در آن نوآوری بر اساس مطالعات (تئوری تکنولوژی گرا) و تعامل میان شركتها
و دیگر بازیگران به وجود می آید ،با تئوری شبکه اجتماعی در زمینه نوآوری که در آن دانش
نقشی اساسی در تشویق نوآوری ایفا می کند ،تعویض شد .در همین حال سازمانهای خصوصی
و دولتی در ایجاد روش شناسی و ابزارهای مورد نیاز برای حمایت از مدیریت نوآوری تجاری
پیشقدم شده اند .موسسات آموزش عالی ،مدارس مختص آموزش تجارت و کمپانی های مشاور،
همگی تالش می کنند که روش شناسی و ابزارهای جدید و مناسب را به وجود آورند ،در حالیکه
مقامات دولتی سعی در طراحی و ایجاد فرصت های تحصیلی و طرح های ،آموزشی دارند که
هدف از آن ،انتشار بهترین الگوها در بین تمامی انواع تجارتها است.

مقاالت

 .1دانش و مدیریت نوآوری :تکنیک های
نوآوری
 .1-1نوآوری چیست؟
نخستین بار شومپتر ،در سال 1934
مفهوم نوآوری را تعریف کرد .او نوآوری
را با توسعه اقتصادی مرتبط دانست و آن
را به عنوان ترکیب جدیدی از منابع مولد
ثروت ،معرفی كرد .کار او شامل پنج مورد
مشخص بود :معرفی محصوالت جدید،
شیوه های جدید تولید ،شناسایی بازارهای
جدید ،تسخیر منابع جدید مواد اولیه و
امکانات و شیوه های جدید سازمان دهی
تجارت.
از آن زمان به بعد و در مدت چهل
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مقدمه
نوآوری ،مفهومی کلیدی است كه
امروزه از آن به عنوان محور دستاوردهای
تجارت در قرن بیست و یکم یاد می شود.
سازمانهای ،کوچک و بزرگ ،اقدام به ارزیابی
مجدد محصوالت ،خدمات و عملیات خود
كرده اند تا فرهنگ نوآوری را به وجود
آورند .این بازبینی مجدد اهداف سازمانی،
بدین دلیل صورت می گیرد که پرورش
فرهنگ نوآوری در درون سازمان ،بهترین
تضمینی است که یک سازمان بتواند در
محیطی که بازارهای آن به سرعت به پیش
می روند ،پایدار بماند .همچنین پرورش
فرهنگ نوآوری بهترین تضمین (اگرچه که
هیچ چیز تضمین ندارد) برای بقا و پایداری
طوالنی مدت در اقتصاد دانش  -محرك
امروزین است.
بسیاری از پژوهشگران اقتصادی
و اجتماعی در پیشبرد مفهوم اقتصاد
دانشمحور ()knowledge-based economy
پیشقدم بوده ،نابودي فرهنگ تولید صنعتی
را پیشبینی کرده اند .روندهای جدید و
انواع دادههای اقتصادی از ایده دانش به
عنوان مبدا و منبع پشتیبانی کرده است.
بعدها دراكر در سال  1969از مفهوم
«دانشگران» نام برد.
افزون بر این ،اقتصاد دانش – محرك
ایده جدیدی است که بر مبنای ارزیابی
طوالنی مدت مفاهیم پیشین نظیر دانش،
اقتصاد علمی ( )knowledge economyو
غیره استوار است .در اواسط دهه 1990
مفهوم (اقتصاد دانش  -محرك) دست كم
به دو ویژگی اقتصاد جدید اشاره داشت:
نخست اینکه اهمیت دانش ،چه به لحاظ
کمی و چه به لحاظ کیفی ،بیش از گذشته
است .ثانیا تکنولوژیهای اطالعات و
ارتباطات ،گردانندگان اقتصاد جدیداند.
می توان گفت اقتصاد دانشي بر اساس
سیستم کارآمد توزیع و دسترسی به دانش
به عنوان شرایط الزم برای افزایش میزان
فرصت های نوآوری است OECD .در سال
 1996در تعریف اقتصادهای دانش محور
می گوید« :اقتصادهایی که به طور مستقيم
بر مبنای تولید ،توزیع و استفاده از دانش و
اطالعات بوجود آمده اند».
در ارتباط با این موضوع ،دو مكتب
برای مرتبط کردن دانش و مدیریت نوآوری

به وجود آمدند .یکی از آن ها دراكر است
که با پیروی از تايلور می گوید« :مدیریت
نوآوری شامل کاربرد دانش هنگام کار
دانشگران در محدوده ای شفاف و معین
است» .در مكتب دیگر که متعلق به برنز
و استاكر است .زمینه سازمانی ارگانيكتر
و ساختارهای انعطاف پذیرتر را ایجاد
می کند که در آن با کاهش بوروکراسی،
خالقیت تشویق می شود.
اهمیت روز افزون دانش  ،چگونگي
رقابت شركتها و اساس برتری نسبی
میان کشورها را ،تغییر می دهد .برای
کشورهایی که در اقتصاد جهانی سرآمد
وطالیه دار هستند ،توازن میان دانش و
منابع محسوس و عینی مدت هاست که
از قالب پيشين خارج شده و گویا دانش به
مهمترین عامل در تعیین سطح استاندارد
زندگی تبدیل شده است .امروزه ،پیشرفته
ترین اقتصادها به لحاظ تکنولوژیکی ،همان
اقتصادهایی هستند که به معنی واقعی دانش
محورند .تغییرات عمده در ارتباط با اهمیت
دانش به عنوان گرداننده اقتصاد عبارتند از:
الف) به گونهاي فزاینده از دانش ،به عنوان
کاال یاد می شود .این کاال به شیوه ها و به
میزان بی سابقه ای بسته بندی ،خریده و
فروخته می شود.
ب) پیشرفت در تکنولوژیهای اطالعات و
ارتباطات هزینه جنبه های گوناگون دانش
از قبیل گردآوری و انتقال آن را کاهش داده
است.
ج) ارتباط و اتصال میان عوامل دانش به
شدت افزایش یافته است.

سال اخیر ،مفهوم نوآوری دستخوش
تغییرات فراواني شده است .در دهه 1950
در تحقیقات جداگانه محققان ،این مفهوم،
توسعه مجزا و ناپیوسته تلقی می شد.
امروزه دیگر مفهوم نوآوری از نتایج معین
تحقیقات انفرادی اقتباس نشده ،بلکه بیشتر
بر اساس موارد زیر تعریف می شود:
الف) یک فرایند و یا دقیقتر بگوییم یک
فرایند حل مشکل،
ب) یک فرایند تعاملي در روابط شركتها با
بازیگران مختلف،
ج) یک فرایند یادگیری متنوع .این یادگیری
ممکن است از موضوعات گوناگونی ناشی
شود :یادگیری به وسيله استفاده ،یادگیری
با انجام دادن و یا یادگیری حین تسهيم،
د) فرایندی که شامل مبادله دانش صريح و
ضمني است.
ر) فرایند متقابل یادگیری و مبادله که در آن
استقالل بازیگران ،یک سیستم ابتکاری و یا
قالب نوآوری را ایجاد می کند.
 .2-1تاثیر دانش بر مدیریت نوآوری
اهمیت روزافزون دانش به عنوان
گرداننده اقتصاد ،تاثیر بسزایی بر مدیریت
نوآوری که یک عامل کلیدی در رقابت
ملی و منطقه ای در اقتصاد دانش – محرك
جهانی محسوب می شود ،دارد .حضور و
دخالت دانش درزمینه نوآوری تا اندازهای
با کاهش هزینه های معامالتی بین شركتها
و دیگر بازیگران ،تحقق می یابد .اما این
حضور زمانی محسوس تر است که دانش
در زمینه تحقیقات و اطالعات ،خرید
و تصمیم گیری ،سیاستهای نوآوری و
کارهای اجرایی نیز دخیل باشند.
در صورتی که نوآوری را با رویکردی
سیستمی بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم
که نوآوری و دانش در نتیجه فعالیتهای
گوناگونی تولید می شود که اکثر این فعالیتها
خارج از حوزه فرایند رسمی تحقیق واقع
می شوند .بنابراین دانش ،تنها در دانشگاه
ها و مراکز تحقیق تولید نمی شود ،بلکه در
عرصه های گوناگون اقتصاد نیز شکل می
گیرد که از همه مهمتر ،میتوان به یادگیری
هنگام تولید و یا انجام کار و یا یادگیری
هنگام استفاده اشاره كرد .در اقتصاد کنونی،
اساسا رشد باید از راه افزایش بازدهی کار
دانشي صورت گیرد و افزایش این بازدهی
مهمترین کاری است که مدیریت می تواند
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انجام دهد .مهمترین دارایی شركتها در قرن
بیست ویکم دانشگران و بازدهی آنها است.
سازمانهای به شدت دانش محور ()KIOs
چه فقط یک شركت تامین خدمات باشد
و چه توليدكنندههاي با فناوري برتر باشند،
باید فرایند نوآوری خود را مدیریت کنند،
تا میزان بازدهی دانش افزایش یابد.
پاپاديوك و چو ،در سال  2006تولید
دانش و نوآوری را با رویکرد سیستمی
خاص مورد مطالعه قرار دادند و نقش
بازار ،معماری و ساخت دانش و ...را
ارزیابی كردند .همچنین به گزینه ها و
جنبه های گوناگون نوآوری (فرایند ،کاال،
رادیکال و اساسی و یا رشدی) پرداخته،
مقایسهای همزمان نیز بین دو فرایند (دانش
و نوآوری) انجام دادند.
در قیاس با مدیریت سنتی و ماشینی،
مدیریت نوآوری ،مستلزم تغییر بنیادی در
درک استراتژیک سازمان است که پس از
آن باید چالش های مدیریتی زیر را مورد
توجه قرار دهد:
الف) مدیریت كردن شايستگيهای
انسانی و انفرادی از دیدگاهی استراتژیک.
مدیریت مدرن باید با چالش قرار دادن
هميشگي انسانها در راس تمامی عملیات،
دست و پنجه نرم کند و (مدیران) باید
دریابند که یک سازمان مجموعه ای از
انسانهای متفاوت است.
ب) کار گروهی و شبکه ای با شرکای
داخلی و خارجی .افراد تمایالت گوناگون،
عادتهاي مختلف و پس زمینه حرفه ای
متفاوتی دارند .مدیریت باید تمرکز خود
را بر روی یکپارچه ساختن شبکه ای از
روابط رسمی و غیررسمی ،چه در داخل و
چه در خارج از شركت قرار دهد .
ج) ایجاد ساختارهای سازمانی سازگار
و تعاملی .اگر سازمانی بخواهد به تغییرات
خارجی پاسخ بدهد ،وجود یک ساختار
سازمانی انعطاف پذیر و مناسب ضروری
به نظر می رسد.
د) ایجاد توازن میان نظم و آشوب:
افزایش دادن کارآمدی در برابر نوآوری
تخریب کننده .همچنین می توان با ایجاد
دید استراتژیکی در زمینه نوآوری ،انگیزه
های فردی و گروهی را افزایش داد.
چالشهای اقتصاد دانش – محرك جدید
را می توان در گروه های زیر طبقهبندی

كرد:
الف) ویژگیهای جدید بازار :بازار دائم
در حال تغییر است .به این معنا که بازار
بیشتر به سمت و سوي جهانی می رود و
رقبا در یکدیگر ادغام می شوند .عالوه بر
این ،تکنولوژی ها روز به روز پیچیده تر
می شوند ،چرخه کاالها (عمر مفید کاال)
در حال کاهش است و موقعیت دانش ،به
عنوان یک امر اساسی ،هر روز مستحکمتر
می شود .تمامی ویژگیهای جدید بازار،
نیازمند افزایش رقابت از سوی شركتها
است.
ب) انواع جدید نوآوری :نوآوری
قالبهای متنوعی به خود می گیرد .می توان
به نوآوری در زمینه تکنولوژیکی ،نوآوری
در الگوهای تجاری و شیوه های جدید
سازمان دهی کارها ،نوآوری در طراحی

استفاده درست از
تكنيكهاي مديريت نوآوري
قابليت شركتها را
در معرفي
تكنولوژيهاي جديد
افزايش ميدهد.

و یا بازاریابی اشاره كرد .همچنین نوآوری
می تواند در زمینه یافتن کاربردهای جدید
و یا بازارهای جدید برای کاالها و خدمات
موجود باشد.
ج) نیازهای جدید سهامدارن :مشتریان،
صاحبان بازارهای سهام ،به گونهاي فزاینده،
ارزش یک سازمان را برابر با توانایی آن
سازمان در رساندن کاالی پرسود و برتر به
بازار مقصد ،در زمان مناسب می دانند.
د) رویکرد جدید در زمینه نوآوری:
مدیریت نوآوری دربرگیرنده تمامي مناطق
کلیدی است که باید برای تولید کاالها و
خدمات مناسب کنترل شوند .ظرفیت یک
شركت برای پیاده سازی مدیریت نوآوری،
بستگی به موفقیت آن شركت در رويارويي
با دو چالش عمده دارد .1 :رشد سود .2
كارايي درآمد.
ه ) مهارتهاي جديد سخن نوآوري

تكنولوژي :پیشرفت سریع تکنولوژیهای
جدید شركتها را برآن داشته است تا برای
حفظ موقعیت رقابتی خود ،مناسب ترین
تکنولوژی ها را ارزیابی كرده ،به کار
گیرند.
و) نیاز به ابزارهای جدید مدیریت
نوآوری :توسعه مدیریت نوآوری دانش
محور ،به ظرفیتی نیاز دارد که در آن بتوان
ابزارهای تکنیکی و ارتباطی را به کار برد.
ابزارهای تکنیکی اشاره به اکتساب و استفاده
از تکنولوژیهای جدید اطالعات و ارتباطات
دارد .این ابزارها در موقعیت رقابتی ،برتری
به وجود نمی آورند زیرا آنها به سهولت
در اختیار همگانند .بوجود آمدن برتری در
موقعیت رقابتی ،با تکیه بر ابزارهای ارتباطی
صورت می پذیرد .ابزارهای ارتباطی شامل
نحوه انجام تجارت ،چه در محیط داخل و
چه در خارج از شركت است.
 .3-1تکنیکهای مدیریت نوآوری
با در نظر گرفتن مالحظات ياد شده،
میان مدیریت نوآوری و مدیریت دانش
ارتباط عمیقی وجود دارد .در سال ،1998
كومبس و همكاران «اجراي مدیریت دانش
برای نوآوری» را اموري تعريف كردند كه»
به طور مستقيم در توسعه و کاربرد دانش
نقش دارند»  .آن نویسندگان این ابزارها را
با مشاهده چندین دپارتمان تحقیق و توسعه
در شركتها ،تعیین و شناسایی کرده بودند.
این موضوع بر این اساس مطرح می شود
که مدیریت نوآوری با رویکردی کل نگر،
بررسی شده است .فريمن و سوت در سال
 1997تمامی فعالیتهایی را که تشویق کننده
تجاری کردن تکنولوژیهای جدید بود نیز،
در فرایند نوآوری گنجاندند.
نوآوری لزوما به معنای به کارگیری
جدیدترین تکنولوژیها نیست ،بلکه تمرکز
شركتها بیشتر بر روی شیوه های تفکر و
یافتن راه حلهای خالقانه در درون شركت
است تا پرداختن به موضوع تکنولوژی .از
این لحاظ تكنيكهاي مديريت نوآوري را
می توان به صورت مجموعه ای از ابزارها،
تکنیک ها و روش شناسی هایی دید که به
شركتها کمک می کنند تا با شرایط گوناگون
هماهنگ شده و چالشهای مرتبط با بازار را
با شیوه ای استراتژیک مرتفع سازند .رشد
و توسعه اين تكنيكها نتیجه شیوه های

مقاالت

 .2روش شناسي :كار ميداني
روش شناسي به كار گرفته شده
در اين مقاله بر مبناي ادبيات موضوع و
تحقيق پرسشنامهاي كه بر روي نمونههاي
متوازني از (براساس مالك جغرافيايي و
شيوه فعاليت) شركتها ،مراكز آكادميك،
مدارس آموزش تجارت ،شركتهاي مشاور،
سازمانهاي حمايت از تجارت و آژانسهاي
دولتي انجام شده است ،ميباشد.
تعيين تعداد سازمانها در هر كشور كه
ميبايد پرسشنامه براي آنها فرستاده ميشد
براساس اين مالكها صورت پذيرفت:
جمعيت هر كشور عضو اتحاديه اروپا و
وزن اقتصادي آنها كه توسط شاخص رشد

 .3نتایج
 .1-3نقش هر بازیگر در مدیریت
نوآوری
در این تحقیق بازیگران اصلی به
عنوان اشخاص و گروه هایی در نظر
گرفته شدند که نقش مهمی در توسعه و
یا ارتقاي روش شناسی هایی که تقویت
کننده مدیریت نوآوری در اقتصاد دانش
 محرك است ،دارند .این تعریف ازبازیگران اساسی ،ارتباط نزدیکی با کاالی
نهایی تحویل شده ،توسط شركتهای مورد
بحث دارد .در تعیین بازیگران اساسی در
اقتصاد دانش  -محرك ،مدیریت دانش و
یا تنها دانش را به عنوان کاالی اصلی که

 .2-3دیدگاه شركتها
فرایند مدیریت نوآوری را می توان در
فرهنگ یک شركت ایجاد کرد .این فرایند
را میتوان با تکنیکهای خاص ارتقاء داد
و جو غالبی را برای تشویق ایده های
جدید ،پدید آورد .هدف ،ایجاد تغییر در
شركت است .تغییر از گروهی از افراد که
فقط کار معینی را انجام می دهند به تیمی
که پیوسته در جستجوی راه های جدید و
بهتر برای تبدیل ایده ها به واقعیت هستند.
تجربه بسیاری از شركتهای اروپایی بینشی
را نسبت به نقاط ضعف و قوت در زمینه
نوآوری ،سرمایه گذاریهای انجام شده در
زمینه نوآوری و نتایج آن ،همکاری و تبادل
دانش در عالم واقع بوجود می آورد .به
طور کلی شواهد حاکی از آن است که:
الف) به طور میانگین کاالها و خدمات
جدید و یا اصالح شده که در دو سال
اخیر معرفی شده اند  22درصد از مبادالت
شركتها را تشکیل می دادند .به طور کلی،
از هر سه شركت ،دو شركت کاالها و
خدمات جدید خود را در دو سال اخیر
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جدید تفکر است .این رشد لزوما به دالیل
تکنولوژیک نيست ،بلکه بیشتر به ظرفیت
شركتها در استفاده از دانش برای ارتقاي
تجارت در داخل و به کارگیری دانش برای
بهبود روابط با بازیگران خارجی ،بستگی
دارد .این امر در ارتباط با شركتهای کوچک
و بزرگ صدق می کند ،زیرا نوآوری
برای بقاي شركتها در بازار متغیر و رقابتی
امروزي ،امری حیاتی محسوب می شود.
در مدیریت نوآوری ،تكنيكهای
گسترده ای در ارتباط با بازار وجود
دارند .در این تحقیق بر روی آن دسته از
تكنيكهایی که با پارامترهای زیر مطابقاند
تمرکز می کنیم:
 .1تكنيكهایی که به خوبی توسعه داده
شده ،استاندارد شدهاند و شیوههای
سیستمی به کار گیری مناسبی هم دارند .به
عبارت دیگر روشهای استفاده و سوددهی
این دسته از تكنيكها معموال در بازار
شناخته شده اند.
 .2تكنيكهایی که با تمرکز بر روی
دانش به عنوان مهمترین عامل سودآور،
بهبود موقعیت رقابتی شركتها را هدف
قرار داده اند .شركتها از ابزارها و تکنیک
های متنوعی برای اعمال مدیریت روزانه
خود استفاده می کنند .در این تحقیق تنها
تكنيكهایی مورد مطالعه قرار گرفتند که
دانش را به عنوان بخشی از فرایند نوآوری
به حساب می آوردند.
 .3تكنيكهایی که در بازار به صورت آزاد
در دسترس بوده و تحت هیچگونه لیسانس
و یا كپي رايت نیز نبوده اند.

ناخالص ملي تعيين ميشود .البته اين شرايط
استعداد سوگيري و تبعيض را داراست .زيرا
درجه و ميزان فرهنگ نوآوري و توسعه
تكنيكهاي مديريت نوآوري در يك كشور
ارتباط مستقيمي با جمعيت آن كشور
ندارد .اين تبعيض اجتناب ناپذير به دقت
مورد بازبيني قرار گرفت تا در جنبههاي
كيفي مرتبط با هدف تحقيق بررسي شود.
سپس مالكهاي ديگر معرفي شد كه شامل
اين موارد ميشود :سياستگذاريهاي
جديد ،اولويتي كه دانشگاهها و مدارس
آموزش تجارت براي اين تكنيكها قائل
شدهاند و نظرهاي نمونههاي مورد نظر در
پرسشنامههايي كه پاسخ دهندگان در آن
جوابها را عالمت زده بودند ،منعكس شد
و به نسبت اندازه ،جمعيت رشد ناخالص
ملي و ميزان نوآوري كشورهاي اروپايي،
يك مقطع عرضي از صنايع اروپايي و
موسساتي كه از تكنيكها استفاده ميكردند
ايجاد شد.
پرسشنامهها در چهار مرحله اساسي
سازماندهي شده بودند .در مرحله نخست
پاسخ دهنده ،اندازه ،نوع و خود سازمان
را توصيف ميكرد .در مرحله دوم پاسخ
دهنده درك و تجربه خود را در ارتباط
با تكنيكها شرح ميداد .مرحله سوم به
نقشهايي كه بازيگران بايد در ارتباط با
تكنيك بازي كنند و چالشهاي برآمده از
اقتصاد علمي اختصاص يافت .مرحله آخر
نيز به ارزيابي نيازهاي مرتبط با رقابت ،كه
ميتوان با به كارگيري تكنيكها آنها را
برطرف كرد ،اختصاص يافت.

توسط این بازیگران توزیع و یا فروخته
شده ،در نظر گرفته شده است .آن بازیگران
در چهار طبقه دسته بندی شده اند :مدارس
آموزش تجارت ،مشاوران ،مراکز آکادمیک
و سازمانهای تحقیق و فناوری و درنهايت
سازمانهاي پشتيبان كسب و كار.
گروههای ياد شده نقش مهمی در
صنعت مدیریت دانش بازی می کنند.
همچنین آنها با یکدیگر تعامل دارند .براي
مثال :شركتهای مشاور با موسسات آکادمیک
و مدارس آموزش تجارت ،در ایجاد الگوی
مدیریت همکاری می کنند.
همچنین باید یادآوری كرد که برای
درک توسعه صنعت مدیریت دانش ،درك
زمینه و بافت اجتماعی _ اقتصادی امری
اساسی است .کشورهای صنعتی که در
آنها شرکتهای چند ملیتی فراوانی فعالیت
می کنند .به ويژه کشورهایی که فرایند بین
المللی کردن در آنها میزان باالیی دارد ،به
احتمال بیشتری اقدام به افزایش بازیگران
می كنند ،در قیاس با کشورهایی که فرایند
بین المللی کردن در آنها میزان پائین تری
دارد و تعداد بیشتری از شركتهای کوچک
در آن ها فعالیت می کنند.
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معرفی کرده اند.
ب) تالشهای ابتکاری به گونهاي یکسان بر
روی تغییرات سازمانی ،کاالهای جدید و
فرایندهای جدید متمرکز بوده است .میان
مدیران در ارتباط با اولویتها اشتراک نظر
وجود دارد که نشان می دهد آنها نوآوری
را بیشتر به عنوان یک استراتژی کلی در نظر
می گیرند تا بهبود در زمینه ای خاص.
ج) رهبران تجاری اهمیت نوآوری در
شركتهای خود را درک كرده ،از عملکرد
خویش مطمئن هستند.
د) توافقهای همکاری ابزار مهمی در عرضه
کاالها و خدمات جدید و یا معرفی کردن
فرایندهای جدید محسوب میشوند .غالب
مدیران مایلند تا دانش و یا منابع خود را
از راه چنین توافقهايی در اختیار یکدیگر
قرار دهند.
ر) در آینده رویکردهای جدید در ارتباط
با مدیریت نوآوری ،به گونهاي خاص بر
روابط تهیه کنندگان و کاربران (استفاده
کنندگان) متمرکز خواهد شد.
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 .3-3دشواريها و چالش های پیش روی
اقتصاد دانش  -محرك
اغلب کسانی که در ترويج شیوه های
مدیریت نوآوری بهتر ،مشارکت داشتند،
نظرات خود را در ارتباط با مشکالت
و چالش های پیش روی شركتها ابراز
داشتهاند .عمده ترین مشکلی که وجود
دارد همانا معرفی کردن یک تكنيك در
یک سازمان است که این امر بسته به تالش
مضاعفی است که خود ،به زمان ،انگیزه و
پول نیاز دارد.
این چالش شامل اين موارد است:
 .1ایجاد انگیزه برای مدیریت تا از اقدامات
مورد نظر پشتیبانی به عمل آورد،
 .2تفکر درباره آینده و تشویق خالقیت،
 .3ایجاد فرهنگ نوآوری،
 .4تنظیم استراتژی در ارتباط با نوآوری و
اجرای فرایند نوآوری.
از نظر چالشها ،بازیگران (فعاالن)
چهار حوزه مشخص را به عنوان مانع نام
می برند:
الف) نیاز به سرمایهگذاری مالی :مشکالت
در زمینه فراهم کردن سرمایهگذاریهای
عمومی و تامین سرمایه داخلی ممکن
است باعث کمبود نقدينگي در شركتها

برای سرمایه گذاری در بهبود و گسترش
کاالهای جدید شود.
ب) دشواری پذیرش شکست :پذيرش
شکست ،امری طبیعی در فرایند نوآوری
است .تعداد اندکی از مدیران همچنان
تمایل دارند که به (بازنگری) پروژه های
شکست خورده بپردازند زیرا این مسئله
شخصیت حرفه ای آنها را در شركت مورد
پرسش قرار ميدهد .شركتها هم شکست
را طرد می کنند و این امر (طرد شکست)
در فرایند تصمیم گیری در شركتها و نیز
کسانی که تصمیم به اجرا و ادامه پروژه ها
می گیرند ،مشهود است.
ج) باید بر بوروکراسی شدید و عدم قطعیت
فائق آمد .به همین منظور باید سیاستها
و قانون هایی وضع شوند که نوآوری را
تشویق كرده و بوروكراسي اداری (چه

هم اکنون ما
از اقتصاد دانش محور
به اقتصاد دانش – محرك
گذر کرده ایم
به این مفهوم که دانش در
اقتصاد ما بیشتر به عنوان
موتور محرکه
مورد توجه است.

در سطح محلی و چه در سطح جهانی)
کاهش دهند .بوروکراسی اداری مانع از
فرایند نوآوری می شود ،به ويژه زمانی
که مقامات سعی در تامین مالی اقدامات
ابتکاری دارند.
د) در پایان ،بازیگران ،نیاز به حمایت از
طرح های آموزشی را يادآور شدند تا
بدینوسیله بتوان بر پیچیدگی های بین
فرهنگی ،به ويژه زمانی که تبادل دانش
ضروری است ،فائق آمد.
 .4-3ارتباط كسب و كار با تكنيكهاي
مديريت نوآوري
 .1-4-3چگونه ارتباط تجاری را اندازه
گیری کنیم؟
در اقتصاد دانشي ،محصوالت و
شركتها به وسیله دانش زنده می شوند و

یا می میرند .موفق ترین شركتها آن هایی
هستند که از دارائیهای ناملموس خود
بهتر و سریعتر استفاده می کنند .گزارش
کار شرکتها همچنان بر اساس الگوي مالی
و تهيه صورتحساب برای مديران ارائه
می شود .این الگو برای اقتصاد صنعتی
طراحی شده است و قادر به ارزیابی اقتصاد
دانشي امروزین نیست .در اقتصاد دانشي،
میزان ارزش شركت بر اساس دانش است
و نه منابع مادی و سرمایه مالی.
تكنيكهايي كه در كسب و كارها
اجرا می شوند باید قادر به مدیریت کردن
تغییرات باشند و چالش اقتصاد دانشي را
مورد توجه قرار دهند .سنجش و اندازهگیری
دائمی تاثیر استفاده از تكنيكها در شركتها
بسیار مفید است .البته بسیار مشکل بتوان
به اندازهاي از دانش دست یافت که نشان
دهنده تناظر یک به یک مطلق ،میان تبادل
دانش با نتایج تجاری آن باشد.
 .2-4-3تاثیرات تجاری از نقطه نظر
بازیگران اصلي
نقطه نظر مدارس آموزش تجارت
این است که مهمترین فایده ای که
تكنيكها برای شركتها دارند این است که
انعطافپذیری و راندمان آنها را افزایش
میدهد.
مدارس آموزش تجارت ،خالقیت را
گسترش می دهند ،برنامه های تجاری را
ایجاد كرده و توسعه می دهند و تکنیکهای
آموزش الکترونیکی و مدیریت ارتباط با
مشتریان را به عهده می گیرند.
از نظر مراکز آکادمیک ،فواید به
کارگیری تكنيكها به اين شرح است:
مدیریت بهینه دانش ،کاهش هزینهها با
بکارگیری شیوه های مبتني بر فناوري
اطالعات ،افزایش بهره وری و کاهش زمان
(در رساندن کاال به) بازار ،افزایش انعطاف
پذیری و راندمان ،گردآوری اطالعات
بازاریابی به صورت آنالین و تسهیل كردن
کار گروهی .
شركتهای مشاور بر این باورند که
مهمترین فواید به کار گیری تكنيكهاي
مديريت نوآوري به اين شرح است :مدیریت
بهینه دانش ،افزایش انعطاف پذیری و
راندمان ،تسهیل كردن کار گروهی ،کاهش
بوروکراسیهای (غیرضرور) اداری ،افزایش
بهره وری ،بهبود روابط با تهیهکنندگان و

و روش شناسی هایی در نظر گرفت که از
فرایند نوآوری در شركتها پشتیبانی كرده و
با شیوه ای سیستماتیک به آن ها (شركتها)
کمک می کنند تا چالش های جدید بازار
را از پیش رو بردارند.
این تحقیق نشان داد که استفاده درست
از تکنیک های مدیریت نوآوری ،قابلیتهای
شركتها را در معرفی تکنولوژیهای مناسب
در زمینه کاالها و فرایندها افزایش داده،
تغییرات الزم در سازمان را تسهیل می
کند .البته غالب شركتها فرهنگ نوآوری
مناسب برای آغاز تغییرات در سازمان خود
را ندارند و اغلب کارکنان و گاهی اوقات
مدیران نیز مقاومت شدیدی در برابر این
امر از خود نشان میدهند .همچنین غالب
بنگاههاي كوچك و متوسط هم فاقد
كاركنان مجرب در زمینه اين تكنيكها
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نتیجه گیری
اقتصاد دانش محور ،اقتصادی است که
کامال بر اساس تولید ،توزیع و استفاده از
دانش استوار باشد .در چنین اقتصادهایی،
پیوندهای گسترده ای میان عوامل دخیل
در آن وجود دارد و از دانش به میزان
گستردهای در تمامی فعالیت های اقتصادی
استفاده میشود .هم اکنون ما از اقتصاد
دانش محور به اقتصاد دانش – محرك
گذار کرده ایم ،به این مفهوم که دانش در
اقتصاد ما بیشتر به عنوان موتور محرکه،
مورد توجه است.
سیر تکامل نظريههاي مدیریت نوآوری
را می توان با توسل به اهمیت روزافزون
عناصر اجتماعی در تبیین نوآوری تشریح

براساس پژوهش اين مقاله
 86درصد پاسخگويان
افزايش انعطاف پذيري
و بازدهي كار را
مهمترين تاثير اجراي تكنيكهاي
مديريت نوآوري بر
سبك و كار خود
ميدانستند.
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بهبود روابط با مشتریان.
از نظر سازمانهاي پشتيبان كسب و
كار ،مهمترین فواید به کار گیری  IMTبه
اين شرح است :افزایش انعطاف پذیری
و راندمان ،افزایش بهره وری و کاهش
زمان (در رساندن کاال به) بازار ،گردآوری
اطالعات بازاریابی به صورت آنالین،
مدیریت بهینه دانش و بهبود روابط با تامین
کنندگان.
 :3-4-3تاثیرات تجاری تكنيكها بر
شركتها
مدیران شركتهایی که در آنها واقعا
از تكنيكهاي مديريت نوآوري استفاده
میشود بر این باورند که اين تكنيكها
با اين روشها می توانند به افزایش برتری
شركتها در رقابت ،کمک کنند:
الف) افزایش انعطاف پذیری و بازدهي 86
درصد،
ب) مدیریت بهینه دانش  76درصد،
ج) افزایش بهره وری و کاهش زمان (در
رساندن کاال به) بازار  73درصد،
د) بهبود روابط با تهیه کنندگان  72درصد،
ه ) گردآوری اطالعات بازاریابی به صورت
آنالین  69درصد،
و) تسهیل نمودن کار گروهی 67درصد،
ز) یکپارچه کردن منابع گوناگون اطالعات
مربوط به مشتریان  66درصد،
ح) کاهش هزینه ها با بکارگیری شیوههای
 ITمحور  65درصد،
ط) از بین بردن فرایندهای تکراری
64درصد.

كرد که (سابق بر این) تنها بر اساس
شکلهای ملموس سرمایه بود .ایده های
اولیه عبارت از این بود که نوآوری با انجام
تحقیقات (نظريه تکنولوژیگرا) و تعامل
نامنظم میان شركتها و بازیگران (تئوری
شبکه های تکنولوژیکی) شکل میگیرند.
اکنون درمییابیم که دانش ،نقش اساسیتری
در ایجاد و تشویق نوآوری دارد .اهمیت
روزافزون دانش به عنوان یک عامل تولید و
عامل تعيين کننده در نوآوری را می توان با
انباشت دائمی دانش تکنیکی در طول زمان
و با استفاده از تکنولوژیهای ارتباطات که
دانش را به سرعت در سرتاسر جهان قابل
دسترس ساخته است ،تبیین كرد.
تكنيكهاي مديريت نوآوري در
افزایش رقابت بسیار موثرند .اين تكنيكها
را میتوان مجموعه ای از ابزارها ،تکنیکها

بوده و فاقد دانش درون سازمانی در ارتباط
با تكنيكها و استفاده از آن هستند.
در پایان توصیه های زیر در ارتباط
با کمک به تبلیغ فرهنگ نوآوری ،یاری
رساندن به شركتها برای افزایش رقابت از
راه نوآوری و کمک به آنها (شركتها) برای
بهرهگیری از فرصت های اقتصاد دانش –
محرك ارائه می شود:
 .1ایجاد یک طرح کلی برای ترويج
و بهبود مدیریت نوآوری ،با همکاری
دولتهای ملی و منطقه ای .هدف از این
طرحها باید افزایش دانش فنی بازیگرانی
باشد که روش شناسی ها و ابزارهای
مربوط به مدیریت نوآوری را در شركتها
و به ويژه در بنگاههاي كوچك و متوسط
تبلیغ میکنند .همچنین هدف دیگر باید در
ارتباط با افزایش توسعه شبکه جهانی در
میان بازیگران گوناگون باشد تا تبادل دانش
و تجارب تشویق شود.
 .2حمایت از آگاهی های مناسب و ابتکاری،
به منظور افزایش اعتماد به نفس شهروندان
در ایجاد نوآوری که به عنوان ابزاری برای
افزایش رقابت در شركتها و افزایش رفاه در
جوامع به کار می رود .به منظور مقابله با
پس زمینه موجود (عدم حمایت از نوآوری)
و به دلیل اهمیت آن برای مصرف کنندگان
و شركتها و همچنین برای افزایش توسعه
در فرایند طراحی و ایجاد کاالهای صنعتی،
حمایت از آگاهیهای مناسب و ابتکاری،
باید در اولویت قرار گیرد.
 .3حمایت از ایجاد و توسعه سیستم های
گواهي مشترک (common certification
 .)systemsانجام اقدامات مقدماتی معین
(مثال مطالعات ،مشاوره با شرکت ها و
انجمنهای ملی در ارتباط با  IMTsهای
گوناگون و )...برای تعیین الگو و استاندارد
در این زمینه ،ضروری به نظر می رسد0 .
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