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دانش، مدیریت یکپارچه چارچوبی جدید براي : مدیریت دانش فن نوآوري

  و نوآوري فناوري

رضا نقی زاده
1

  

  تهران دانشگاه تربیت مدرس، ،و اقتصاد دانشجو دکترا سیاست گذاري علم و فناوري، دانشکده مدیریت

  الهیشعبان 

  تهران ،و اقتصاد دانشکده مدیریتعضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، گروه مدیریت فناوري اطالعات، 

  

  چکیده

بر  موجب افزایش تمرکز فناوريپدیدار شدن اقتصاد دانش بنیان و بالتبع آن افزایش اهمیت مقوالتی چون دانش، نوآوري و 

در این تحقیق سعی شده است تا با توجه به . و مدیریت نوآوري شده است فناوريمفاهیمی چون مدیریت دانش، مدیریت 

چارچوبی جدید و یکپارچه طراحی شود تا ضمن پوشش اهمیت این سه نوع مدیریت بر عملکرد و رقابت پذیري سازمانها، 

مدیریت نوآوري و مدیریت  ویژگی هاي هر کدام از این مدیریت ها، از اتالف منابع سازمانی ناشی از همپوشانی مدیریت دانش،

مدیریت دانش  چارچوبی که در این مقاله بیان شده است، تحت عنوان چار چوب. و تقابل آنها با یکدیگر جلوگیري شود فناوري

.است فناوري دانش، مدیریت نوآوري و مدیریت تمدیریسه واژهبخشی از نام دارد که بر گرفته از فن نوآوري 

تجمیع نموده و در چارچوبی جدید  را فناوريدانش، مدیریت نوآوري و مدیریت  تت تا مدیریاین چارچوب سعی نموده اس

پرهیز از دوباره کاري در سازمان را فراهم  گی هاي هر کدام از این مدیریت ها، موجباتتا ضمن بهره گیري از ویژ ارائه نماید

دو نمونه موردي از  انتهاي این تحقیق،در . تیبان می باشدپش فعالیتاصلی به عالوه دو  فعالیت 7چارچوب مذکور داراي . آورد

  . صنایع دارویی و پوشاك نیز با توجه به این چارچوب مورد بررسی قرار گرفته است

   2مدیریت دانش فن نوآوري، مدیریت دانش، مدیریت نوآوري، فناوريمدیریت  :واژگان کلیدي

                                                          
١
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مدیریت دانش، مدیریت نوآوري، فناوريمدیریت اي بر  مقدمه.1

به  .خود نموده است فناورانهامروزه فضاي رقابتی کسب و کار تمامی سازمانها را وادار به مدیریت دارایی هاي دانشی، نوآورانه و 

، مدیریت نوآوري و مدیریت دانش در بنگاههاي دانش بنیان  که محصوالت با فناوري فناوريمفاهیم مدیریت همین جهت، 

، از اهمیتی دو چندان برخوردار شده نمایند یا در تولید محصوالت خود از فناوري هاي برتر بهره می گیرندبرتر را تولید می 

  .است

سه مقوله متفاوت می باشند که در برخی ابعاد نیز با هم مشترکات زیادي  فناوريمدیریت دانش، مدیریت نوآوري و مدیریت 

هاي برتر فناوريبنیان و رقابتی امروز به ویژه در حیطه تولید محصوالت با  اما نکته اصلی این است که در دنیاي دانش. دارند

می توان به نتیجه دلخواه رسید؟ آیا بدون مدیریت نوآوري می توان امید به سازمانی رقابتی و موفق  فناوريبدون مدیریت 

 برترهاي  فناوريانش بنیان فعال در داشت؟ و در نهایت آیا بدون مدیریت دانش می توان آینده اي را براي سازمان هاي د

  متصور شد؟

فناوري هاي برتر پاسخ به هر سه سوال  در سازمانهاي فعال در زمینه فناوريآوري و نو  با توجه به اهمیت مدیریت دانش،

بین خوش دانش بنیان مطمئنا بدون هر یک از این سه نوع مدیریت نمی توان به آینده اي موفق براي سازمان . معلوم است

که آیا می توان این سه نوع مدیریت را به صورت جدا از هم مدیریت نمود؟ آیا با توجه به  این پرسش همیشه مطرح است. بود

این سه نوع مدیریت، امکان مدیریت مجزا هر یک از این سه نوع مدیریت ممکن است و آیا در صورت  غیر قابل انکاراثرات 

  لخواه می رسیم؟اجراي این شیوه مدیریتی به نتیجه د

تحقق این سه نوع مدیریت در سازمان در جهت نیل به اهداف سازمان، تنها در صورت یکپارچه سازي این سه مدیریت  قابل 

ها پاسخ مناسب در نتیجه ما نیازمند مفهوم مدیریتی جدیدي هستیم که به مقتضیات هر سه این نوع مدیریت. تصور است

نماییم، که سعی در را معرفی می مدیریت دانش فن نوآوري مفهوم جدید تحت عنوان به همین جهت در این تحقیق. دهد

دوم این مقاله به تشریح مفاهیم در بخش . تجمیع هرسه این مدیریت ها و پرهیز از دوباره کاري ها و مدیریت جزیره اي دارد

هاي فعالیتسپس در بخش هاي سوم، چهارم و پنجم به تبیین . ، مدیریت نوآوري و مدیریت دانش می پردازیمفناوريمدیریت 

 مدیریت دانش فن نوآوريدر بخش ششم مقاله به تشریح چارچوب . ، نوآوري و دانش می پردازیمفناوريهر کدام از مدیریت 

ن چارچوب مورد بررسی قرار می دهیم و در نهایت نتیجه گیري از در بخش هفتم دو نمونه موردي را با توجه به ای. می پردازیم

  .تحقیق انجام شده را ارائه می دهیم
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  ، مدیریت نوآوري و مدیریت دانشفناوريمروري بر مفاهیم مدیریت .2

تعریف . را داراستاست، تعریف هاي مختلفی  با توجه به وسعت این رشته و تعبیرهاي مختلفی که از آن فناوريمدیریت 

فرآیندي که شامل برنامه ریزي، هدایت، کنترل و  را به عنوان فناوريمدیریت رایجی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، 

محقق نمودن اهداف عملیاتی و استراتژیک سازمان جهت شکل دادن و  فناورانههماهنگی توسعه و بکارگیري توانمندي هاي 

  .(NRC, 1987)، تعریف می نماید می باشد

. نمایندبیان می ي موثر از دانش تکنیکی و مهارت هااستفاده به عنوان توانمندي براي را  فناورياما در مطالعات اخیر مدیریت 

هاي  فناوريکه براي ارتقا ا و توسعه محصوالت و فرآیندها بلنه تنها به عنوان تالشی براي ارتق فناوريدر این تعریف مدیریت 

موجود و ایجاد دانش و مهارت هاي جدید در پاسخ به محیط کسب و کار رقابتی امروز تعریف می شود

(Jin and Zedtwitz, 2008; Ce ndamar, Phaal and Probert, 2009).  این  تحقیق، با توجه به بنگاه هاي مورد نظر،در این

  . استانتخاب شده  فناوريتعریف به عنوان تعریف پایه مدیریت 

توانمندي هاي پویا و عملیاتی  در برگیرنده فناورانهتوانمندي هاي . مورد توجه می باشد فناورانهتوانمندي هاي  تحقیق،در این 

مرتبط با و هماهنگی وظایف مختلف  وظیفه اجرا  کهاست  ها روال ها یا فعالیتمجموعه اي از  فناورانهتوانمندي هاي . است

Ce)ها را دارد فناوريمدیریت  ndamar, Phaal and Probert, 2009).  

در  .لید محصوالت با فناوري برتر استمدیریت نوآوري نیز یکی از مهمترین مفاهیم در بحث سازمان هاي دانش بنیان جهت تو

پس از اینکه به . بودمورد توجه مباحث مرتبط با تحقیق و توسعه ، فناورياولیه مرتبط با رشته علمی مدیریت بیشتر مطالعات 

از  ،واسطه تالش هاي فراوان مباحث مرتبط با تحقیق و توسعه و بخش هاي مرتبط با آن از جایگاه مناسبی برخوردار شدند

  .به سمت مبحث نوآوري سوق پیدا کرد فناوريموضوع اصلی مدیریت  90اواسط دهه 

مشخص گردید بیشتر مطالب  ،یه تکنوویشن انجام شدبه طور مثال بر اساس تحقیقی که بر تعداد مقاالت چاپ شده در نشر

 84موضوع نوآوري قریب به  .Wilemon, 2003) and (Nambisanاست فناوريموضوع نوآوري و مدیریت این مجله روي دو 

,Cetindamar)در این زمینه است فناورينوآوري یا خط مشی ها شود که مرتبط با فرآیند  درصد مقاالت ژورنال را شامل می

Phaal and Probert, 2009).   

ي دیگري بلکه در زمینه ها ،ستنی فناورياست این می باشد که نوآوري تنها در زمینه نکته اي که حائز اهمیت  ،دبا این وجو

Ce)می باشدموارد دیگر نیز چون بازاریابی، مالی و  ndamar, Phaal and Probert, 2009).  
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دانش شامل نه  .مدیریت دانش نیز با هم متفاوتند و فناوري مدیریت ،و مدیریت نوآوري فناوريتفاوت هاي مدیریت عالوه بر 

و به همان نسبت شامل چرایی برخواسته از ) دانش فنی(، بلکه شامل ظرفیت براي کنش)چیستی(تنها شناخت و بازشناسی

به وسیله تعادل فعاالنه دانش فنی، تجربه و که مدیریت دانش کمک می کند تا ارزش . (Desouza, 2005)می شودنیز ذهن 

  .(Easterby-Smith and Lyles, 2003)در داخل و خارج از یک سازمان اضافه و ایجاد شود ایجاد می شود،قضاوت 

لزوم استفاده از منابع غیر ملموس براي کسب مزیت رقابتی در دنیاي رقابتی امروز، مقوله مدیریت دانش را به عنوان امري مهم 

دانش به عنوان منبع غیر ملموس مهم در سازمانهاي امروزي، براي ایجاد مزیت رقابتی در سازمانها، احتیاج . طرح نموده استم

مدیریت  "در همین مورد بورنا آلی مدیریت دانش را به این شکل تعریف می کند . به مدیریت و برنامه ریزي مناسب دارد

آن به . آن تنها قرار دادن دانش به طور آزاد براي پیدا کردن مسیرش می باشد. شددانش فراتر از مدیریت جریان دانش می با

این به معنی تفکر کمتر نسبت به مدیریت دانش و توجه بیشتر به . معنی سوخت رسانی به آتش خود پرسشی در سازمان است

است که سازمان باید بر فعالیت  این بدیهی.  (Desouza & Evaristo, 2003; Allee,1997) "مشارکت کنندگان دانش است

یکپارچه سازي منابع دانش که در قلمرو و مرزهایش یافت می شود به جهت تقویت و نگهداري مزیت رقابتی تسلط داشته 

  .(Desouza and Evaristo, 2003; Grant, 1996)باشد

هنوز اتفاق نظر جمعی در مورد مفاهیم با وجود اهمیت مدیریت دانش در موفقیت سازمانی و عالقه زیاد درباره این موضوع، 

 Salleh and(به خاطر دیدگاههاي متفاوت و متنوع مکاتب علمی مدیریت دانش است مدیریت دانش وجود ندارد و این موضوع

Goh,2002(.  براي مثال محققین و متخصصین سیستم هاي اطالعات مدیریت تمایل به تعریف مدیریت دانش به عنوان

برخی محققین دیگر، . اند در چارچوب سیستمهاي اطالعاتی مبتنی بر رایانه شناخته و کنترل شود، دارندموضوعی که می تو

  مدیریت دانش را به عنوان عملی مبتنی بر توانایی شخصی و سازمان مثل مهارتها و دانش فنی خطاب می کنند

(Chong, 2006; Choi, 2000; Davenport and Prusak, 1998; Nonaka and Takeuchi, 1995; Stewart, 1997; Sveiby, 

1997; Winter, 1998.(  

تفاوت ها می تواند ناشی . در همین راستا بیان می شود که رویکردها به مدیریت دانش وابسته به چشم انداز مدیریت می باشد

Go( بنیان و فرهنگ بنیان باشد فناورياز چشم اندازهاي اطالعات بنیان،  schalk, 2005.(  

محور توجه به ابزارهاي فناوري اطالعات دارد و  فناوريچشم انداز . شم انداز اطالعات بنیان به دسترسی اطالعات توجه داردچ

تمرکز اصلی در انتخاب این رویکردها وابسته به وضعیت شرکت . چشم انداز فرهنگ بنیان به اشاعه دانش توجه بیشتري دارد

در سازمان  فناورياگر . نقش مهمی در سازمان دارد دیدگاه اطالعات بنیان مهم است اگر ایجاد مجدد اطالعات. ها می باشد
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اگر کارگران دانش در . بنیان تمرکز می شود فناوريحتی توانایی خدمت دهی ابتدایی به کاربران دانش را ندارد، بر رویکرد 

Go(سازمان ایزوله و بی میل هستند رویکرد فرهنگ بنیان مهم است schalk 2005.(

، کدگذاري )درونی کردن دانش(، فرآیندي است که به واسطه آن سازمانها در زمینه یادگیريمدیریت دانشبه طور کلی 

طی آن سازمان به  و) 1385ابطحی و صلواتی، (، توزیع و انتقال دانش، مهارتهایی را کسب می کنند)بیرونی کردن دانش(دانش

مدیریت دانش در بردارنده نکاتی  .)Nonaka and Takeuchi, 1995(پردازد ود میتولید ثروت از دانش و یا سرمایه فکري خ

به شکلی اساسی مدیریت دانش در . کلیدي براي تطابق سازمانها، بقا و رقابت در برابر محیط به شدت متغیر امروزي است

اطالعات از طریق فناوري هاي بردارنده فرآیندهاي سازمانی است که ترکیب هاي هم افزا از ظرفیت پردازش داده ها و 

مام اشتراکاتی که با مدیریت دانش با ت .(Malhotra, 2000)اطالعات و ظرفیت هاي نوآورانه و خالق انسانی را جستجو می نماید

به گونه اي که بخش هاي عمده اي از مدیریت دانش به صورتی اساسی متفاوت  .نیست فناوريدارد، مدیریت  فناوريمدیریت 

  .نوآوري استمدیریت و  فناوري تبا مدیری

به ویژه در صنایع با  فناوريدر نهایت باید بیان نمود ضمن آنکه اشتراکات میان مدیریت دانش، مدیریت نوآوري و مدیریت 

شمایی از نوع رابطه این سه مفهوم را به نمایش  1فناوري برتر زیاد است ولی تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند که شکل شماره 

  .می گذارد

  

  ).ر می باشدشکل سمت چپ مربوط به بنگاههاي با فناوري برت(فناوريرابطه میان مدیریت دانش، مدیریت نوآوري و مدیریت : 1شکل شماره 

    

مدیریت دانشهاي فعالیت.3

- در میان این دسته بندي. هاي مدیریت دانش اقدام به انجام تحقیقات نموده اندفعالیتمحققان متعددي در زمینه دسته بندي 

بر اساس نظر این دو محقق . داراي شهرت بیشتري می باشد) 1995(دسته بندي ارائه شده توسط نوناکا و تاکئوچی ها،

فناوريمدیریت 

مدیریت نوآوري

مدیریت دانش
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در این میان نظرات مختلف دیگري  .سازي است درونسازي، ترکیب و  برونهاي مدیریت دانش شامل اجتماعی سازي، فعالیت

  .به آن اشاره شده است 1نیز بیان شده است که در جدول شماره 

  

park and)بر گرفته از مقاله: هاي مدیریت دانشفعالیت: 1جدول شماره  kim, 2006)

  هافعالیت  محقق  ردیف

  اکتساب، تسهیم و کاربرد  )2000(تیوانا.1

  تولید، صریح سازي و انتقال  )1997(راگلز.2

  اکتساب، خلق، کاربرد و ذخیره  )1996(مارگارت.3

  خلق و منابع یابی، کامپایل و تبدیل، انتشار و کاربرد و درك ارزش  )1993(ویگ.4

  توسعه، امنیت، توزیع و ترکیب  )1996(ون در اسپک و اسپیکروت.5

  اکتساب، انتخاب، داخلی کردن، استفاده، تولید و برونی سازي  )2002(هلساپل و جوشی.6

  مختصر، شناسایی، ضبط کردن، انتخاب، ذخیره، تسهیم ، کاربرد، خلق و فروش  )1998(لیبوویتز و بکمن.7

  اکتساب، سازماندهی، بکارگیري، صورت بندي و تسهیم  )2006(پارك و کیم.8

  

اکتساب، تصفیه،  هاي اساسی انتخاب شده است که شاملفعالیتبه عنوان  فعالیت 7با توجه به مطالعات فوق در این مقاله 

ها را به همراه تعریف فعالیتهر کدام از  2جدول شماره . می باشد داخلی کردن، بکارگیري، ذخیره سازي، خلق و برونی سازي

  .آن بیان می کند

  اي مدیریت دانش در تحقیق مذکورهفعالیت: 2جدول شماره 

  تعریف  هافعالیت

  .مدنظر است فعالیتدر این  دسترسی و استفاده از منابع دانشی مختلف، جهت جستجو و در نهایت شناسایی دانشهاي مناسب  اکتساب

آنها با توجه به مهارت ها، شامل انتخاب دانشهاي مناسب نهایی از میان لیستی از دانشهاي مناسب و دسته بندي  فعالیتاین   تصفیه

  .مورد نیاز است ها و روابط مورد نیاز و سایر مقتضیاتبینش

ایجاد مهارت ها، انگیزش ها، در صورت نیاز تغییر فرهنگ، آموزش ، تهیه ابزارها و سایر مواردي که قبل داخلی کردن شامل  فعالیت  داخلی کردن

  .، می باشداز بکارگیري دانش مورد نظر در سازمان نیاز است

در سازمان و بومی سازي آن و همچنین مسلط شدن به اجزا دانش مورد نظر و بکارگیري از تمامی  استفاده از دانش انتخاب شده  بکارگیري

  .مد نظر است فعالیتدر این امکانات و فرصت هاي دانش 

در  آفرین در این حوزه و ایجاد نوآوري هاي مختلف ایجاد دانش هاي جدید با توجه به دانش هاي گذشته، ایجاد فرآیندهاي ارزش  خلق 

  .مد نظر است فعالیتاین 

  . می باشدو تجربیات سازمان دانش هاي سازمانی  مستند نمودنشامل ذخیره سازي  فعالیت  ذخیره سازي

  .شامل انتشار، چاپ و ارسال و ترویج دانش هاي سازمانی می شود  برونی سازي

  

  فناوريهاي مدیریت فعالیت.4
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شناسایی، انتخاب،  فعالیت 6شامل  فناوريهاي مدیریت فعالیت ،فناوريتعریف مورد نظر در این تحقیق از مدیریت با توجه به 

بر اساس دیدگاه ستین   فناوريهاي مدیریت فعالیتاین تقسیم بندي از . اکتساب، بهره برداري، حفاظت و یادگیري می باشد

یادگیري به آن افزوده شده  فعالیت، )2004(که نسبت به دیدگاه فال، فاروخ و پروبرت می باشد ) 2009(دامار، فال و پروبرت

  .را به همراه تعریف آنها نمایش می دهد فناوريهاي مدیریت فعالیت، 3جدول شماره  .است

Ce)فناوريهاي مدیریت فعالیت: 3جدول شماره  ndamar, Phaal and Probert, 2009).  

  تعاریف  هافعالیت

نمی شود، بلکه تغییرات بازار را نیز شامل می  فناورانههاي شامل  تنها توسعه  فناوريها شناسایی فعالیتدر این تقسیم بندي از   شناسایی

  .شناسایی شامل جستجو، رسیدگی، جمع آوري داده و فرآیند آگاهی می شود فعالیت. شود

ها یک فرآیند تصمیم گیري است که متمرکز بر نکات استراتژیک مرتبط است و نیازمند ارزیابی و  فناوريانتخاب  فعالیت  انتخاب

این موجب می شود که انتخاب با فهم مناسبی از اهداف استراتژیک و اولویت هاي توسعه داده . تشخیص مناسب ظرفیت است

  .کمک می کند فناوريتژي کسب و کار و شده در سطح استراتژي کسب و کار شروع می شود و سپس به همسویی استرا

ساخت می شوند، از -همکاري-هاي انتخاب شده تصمیماتی هستند که مرتبط با انتخاب  میان گزینه هاي خرید فناورياکتساب   اکتساب

ها با همکاري مشترك یا اکتساب از توسعه  فناوريها ممکن است به طور داخلی توسعه یابند، در برخی فرم ها  فناورياین رو 

  .دهنده هاي خارجی بدست می آید

بهره برداري اشاره به تجاري سازي دارد اما . هاي جهت ایجاد سود یا سایر منافع آرزوي هر شرکتی است فناوريبهره برداري از   بهره برداري

در  فناورير ممکن منجر به بکارگیري، جذب و بکار انداختن آن فعالیت مدیریتی گسترده تري است، از این رو منافع مورد انتظا

  . شرکت شود

براي دستیابی به این توانمندي، فرآیندهایی از . حفاظت از دانش و تخصص در محصوالت و سیستم هاي تولید تنیده شده است  حفاظت

  .قبیل پتنت کردن و نگهداري کارکنان باید در سیستم باشد

 فناورانهبخش مهم از شایستگی  فعالیتاین . است فناوريی مهم در مدیریت فعالیتها  فناوريیادگیري از توسعه و بهره برداري   یادگیري

به طور روشن، آن رابطی . انجام شده در خارج و داخل سازمان تبلور می یابد فناورانهدر پروژه ها و فرآیندهاي  فعالیتاین . است

  .حوزه وسیعتر مدیریت دانش استقوي میان این فرآیندها و 

  

  مدیریت نوآوري فعالیتهاي.5

ولی ما با توجه به اینکه در این  .هاي مدیریت نوآوري نیز بسیار متنوع می باشند و در هر صنعت با صنعت دیگر متفاوتندفعالیت

ایگال و جول درباره  فعالیت 8با فناوري برتر داریم از  بنگاههاي تولید کننده محصوالتتحقیق تاکید بر مدیریت نوآوري در 

د، گزینش ایده، ارزیابی مرحله شامل استراتژي محصول جدی 8این . (park and kim, 2006)فرآیند نوآوري استفاده می نماییم

بازار و تجاري سازي  ، آزمون نمونه آزمایشی، آزمون)یا خدمت(، آزمون و فرموله کردن ایده، توسعه محصولفناورانه/اقتصادي

باید به این نکته توجه  .البته باید اشاره نماییم که این فرآیند براي نوآوري در محصوالت با فناوري برتر می باشد .می باشد

یعنی می تواند حتی متد یا فرآیندي . نمود که نوآوري می تواند یک خدمت یا محصول باشد که به سمت بازار در حرکت است

  .کارگیري آن هزینه ها در سیستم کاهش یابدباشد که با ب
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مدیریت دانش فن نوآوريچارچوب.6

نقش مهمی را در تبدیل توانمندي هاي یادگیري و شایستگی هاي اصلی به مزیت هاي پایدار به  سیستم هاي مدیریت دانش

بدون داشتن اطالعات . وسیله فعال سازي و قدرت بخشیدن به یادگیري سازمانی و فرآیندهاي توسعه منابع بازي می نماید

 ;Adams and Lamont, 2003)نوآوري بهره الزم را بردموثر و مدیریت دانش جامع در سازمان نمی توان از دانش به عنوان منبع 

Plessis, 2007). نیز بدون فعالیت هاي پشتیبانی چون  فناوريمدیریت ) 2009(همچنین بر اساس نظر ستیندامار و همکارانش

  . آوردمدیریت دانش، مدیریت نوآوري و مدیریت پروژه نمی تواند موجبات ایجاد مزیت هاي رقابتی در سازمان را پدید 

با توجه به اهمیت این سه نوع مدیریت در تحقق مزیت هاي رقابتی، سازمان ها باید تالش نمایند براي افزایش قدرت رقابت 

به همین جهت انجام دوباره . پذیري و بهره وري خود به نحوي موثرتر این سه مفهوم مدیریت را در سازمان خود اجرا نمایند

این تداخل ها و دوباره کاري ها در . یت هاي مختلف باید در سازمان به حداقل خود میل نمایدبرخی فعالیت ها یا تقابل فعال

نمایش داده شد در سازمان هاي با  1همانگونه که در شکل شماره  فناورياجراي مدیریت دانش، مدیریت نوآوري و مدیریت 

بر ي با فناوري برتر در این تحقیق سعی شده است جهت رفع این مشکل در سازمان ها. فناوري برتر به شدت افزایش می یابد

، مفهومی جدید تحت عنوان فناوريهاي مدیریت دانش و مدیریت فعالیتپایه فرآیند مدیریت نوآوري در فناوري هاي برتر و 

  .باشدمیکه در برگیرنده این سه نوع مدیریت به شکلی یکپارچه  طراحی شود مدیریت دانش فن نوآوري

 بنگاهبیان می شود، قابلیت کاربرد و استفاده براي یک  فن نوآوريمدیریت دانش در مورد  تمامی فعالیت هایی کهالبته شاید 

  .نیز با این مساله روبرو هستیم فناوريهاي مدیریت دانش، مدیریت نوآوري و مدیریت فعالیتدر که همانگونه . را نداشته باشد

هاي مدیریت دانش، مدیریت نوآوري و فعالیتلفی است که در برگیرنده هاي مختفعالیتشامل  مدیریت دانش فن نوآوري

تبیین کننده هر سه  مدیریت دانش فن نوآوريمفهوم  .هاي تجمیعی نیز داردفعالیتمی باشد و عالوه بر آن  فناوريمدیریت 

 2آنچه در شکل شماره مطابق . باشدمی در بنگاههاي دانش بنیان  برترنوع مدیریت مذکور جهت ایجاد محصوالت با فناوري 

شخصی  فرآیندپشتیبان به نام ها  فعالیت 2اساسی و  فعالیت 7شامل مدیریت دانش فن نوآوري  قابل مشاهده است، چارچوب

   .صریح سازي است فرآیندسازي و 
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  مدیریت دانش فن نوآوري چارچوب : 2شکل شماره 

  .می پردازیم مدیریت دانش فن نوآوريهاي فعالیتدر ادامه به تشریح هر کدام از 

امري ضروري است و محصوالت با فناوري برتر  تولید کننده در بنگاههاي شناسایی فعالیت :شناسایی فعالیت

شناسایی منابع مختلف اطالعاتی و جستجوي براي یافتن بهترین  .جزئی از فعالیت روزمره آنها محسوب می شود

در این بخش باید بهترین منابع ارائه دهنده دانش مانند منابع . این تالشها استمنابع ایده و دانش جز مهمترین 

عت و ، تحلیل بازار و صنفناوريدیده بانی . دانش هاي فنی و سایر موارد گردآوري و رصد شود ،انسانی، مستندات

  .گیرند جاي می فعالیتمنابع است، در این مواردي از این دست که در جهت شناسایی منابع ایده، بازار و سایر 

محیط سازمانی

)سازمانیاستراتژي کسب و کار، مدیریت برنامه و سایر عوامل (بستر سازمانی

   فناوريچشم انداز   چشم انداز بازار 

تجاري سازي

خلق دانش بهره برداري انتخاب

امکان پذیري شناسایی ایده

فرآیند مستند سازي

فرآیند شخصی سازي

  دانش فن نوآوري ریتیمدچارچوب 
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جزئی و و ایجاد نوآوري هاي   و بازار فناوري عرصهارائه ایده هاي مناسب جهت تسخیر  :مدیریت ایده فعالیت

در رقابت . دبرتر می باش هاي فناوري بنگاههاي بهره مند از هايفعالیترادیکال در عرصه هاي مختلف جز مهمترین 

تصفیه و انتخاب همچنین . جز مهمترین دالیل بقا است هاي جدیداي با فناوري برتر، ایجاد نوآوريمیان بنگاهه

  .شودین تالش ها براي انجام نوآوري محسوب میبهترین ایده ها جز مهمتر

یري هاي فنی و اقتصادي در تولید محصوالت با فناوري هاي برتر جز بررسی امکان پذ :امکان پذیري فعالیت

با توجه به ابعاد فنی و اقتصادي اقدام به انتخاب امکان پذیري  فعالیتدر . کار موفق استالینفک یک کسب و 

 بخش هاي نرم یک محصول نیز دراین بدان معنی است که حتی . فناوري برتر با مقتضیات مورد نیاز آن می شود

  .این مرحله باید مورد توجه قرار گیرد

فناوريمبتنی بر یا محصول یا خدمتی ، دانش فناوريانتخاب اشاره به گزینش نهایی یک  فعالیت :انتخاب فعالیت 

مثال براي تولید . مثال در انتخاب فناوري، بخش سخت و نرم یک فناوري انتخاب می شود. داردبه صورت یکپارچه 

شرفته، مثل ساخت محصولی با فناوري نانو، عالوه بر بررسی هاي امکان پذیري باید در محصولی با فناوري پی

  .نی و تولید محصول نیز مورد نظر باشدبازرگا بخش هايگزینش نهایی، فرآیندهاي اساسی الزم براي تولید مثال در 

از  و استفاده م به بهره برداريپس از انتخاب گزینه مورد نظر، اقدابهره برداري  فعالیتدر  :بهره برداري فعالیت

در  .در اینجا براي عملکرد موفقیت آمیز باید تمامی بخش هاي یک محصول مد نظر قرار گیرد. محصول می نماییم

. حوزه بهره برداري از محصول نقش ورود به بازار و بهره گیري از مزایاي محصول از اهمیتی ویژه برخوردار می شود

هایی دارد که البته تمایز آنها ناشی از این است که تجاري سازي اري سازي نیز همپوشانیتج فعالیتبا  فعالیتاین 

از استفاده و بهره گیري از مزایاي این محصول است و است که ناشی  وجودمعطوف به محصول م فعالیتدر این 

  .و دانشی نمی باشد فناورانهناشی از نوآوري 

از این بخش به بعد . بنگاههاي نوآور اقدام به تولید دانش می نمایندخلق دانش،  فعالیتدر  :خلق دانش فعالیت

با اینکه در مراحل پیش عمده نوآوري مبتی بر نوآوري در فرآیندها و سایر . بیشتر مد نظر است فناورانهنوآوري هاي 

راتژي هاي مدیریت دانش به است. در تولید دانش مهمترین منبع، نیروي انسانی است .بود فناورانهبخش هاي غیر 

  .است فعالیتبراي تحقق این ویژه استراتژي شخصی سازي یکی از بخش هاي مهم 

زمانی از ادانش براي هر س دستاوردهاي ناشی از خلق ،ري سازيتجا فعالیتدر نهایت  :تجاري سازي فعالیت

نوآوري هاي  .رقابت پذیري بنگاهها استسازي یکی از مهمترین مراحل براي تجاري. میت ویژه اي برخوردار استاه

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


تکنولوژي ایرانلی مدیریت مکنفرانس  چهارمین

11

در نتیجه درك مناسب از بازار و سایر مراحل تجاري سازي کمک . شودو دانشی در محصوالت متبلور می فناورانه

  .مهمی به سازمان در ادامه مسیر توسعه محصوالت خود می نماید

فرآیندشخصی سازي و  فرآیند فعالیت گانه مذکور، دو 7هاي فعالیتدر تمامی اما  :فرآیند شخصی سازي فعالیت 

شخصی  فرآیند، اولین فرآیند. در جریان استصریح سازي که در مدیریت دانش مد نظر است، به صورت پشتیبان 

. که عمدتا معطوف بر استراتژي هاي شخصی سازي در مدیریت دانش در سازمان هاي می باشد سازي می باشد

نیست، اما تمرکز آن بر استفاده از فناوري اطالعات براي کمک به افراد جهت تمرکز این استراتژي بر ذخیره دانش 

هدف از این استراتژي انتقال، برقراري ارتباط و تبادل دانش میان . افراد می باشد برقراري ارتباط بین دانش هاي

 فرآینداکید اصلی در ت .(Hansen, Nohria and Tierney, 1999) شبکه هاي دانش همانند تاالرهاي مباحثه می باشد

  .شخصی سازي بر فرآیند یادگیري در تمامی سطوح سازمان و از تمامی عملکردهاي سازمانی می باشد

که این فر صریح سازي می باشد فرآیند دوم، فرآیند :فرآیند صریح سازي فعالیت  

جمع این استراتژي هدف  .آیند نیز عمدتا معطوف به استراتژي صریح سازي در مدیریت دانش سازمان ها است

کردن دانش، ذخیره کردن آنها در بانک داده، و فراهم کردن دانش قابل دسترس در قالب صریح و تدوین شده را 

فرآیند  .(Malhotra, 2004) دارد و مناسب براي سازمانهایی است که می خواهند از دانش موجود استفاده نمایند

سازمان جریان دارد و موجبات توانمندي سازمان در بهره گیري از نیز در تمامی مسیر تالش هاي صریح سازي 

.دانش وتجربیات کسب شده کنونی در آینده را فراهم می سازد

البته باید اشاره نمود که لزومی نیست . هاي فوق می توانند با یکدیگر روابط متقابل داشته و بر یکدیگر اثر بگذارندفعالیتتمامی 

هایی باشند، بلکه سازمانها با ظرفیت ها و توانمندي فعالیتد کننده محصوالت پیشرفته داراي چنین تا تمامی بنگاههاي تولی

  .ها را داشته باشند یا برخی را نداشته باشندفعالیتهاي مختلف می توانند برخی از این 

و چشم انداز بازار به این نکته اشاره شود که گاه ممکن است سازمانی  فناوريباید در مورد چشم انداز  2در مورد شکل شماره 

و گاه فشار بازار موجب تحت تاثیر قراردادن ) فناوريفشار (جدید بازار را تحت تاثیر قرار دهد فناوريبا در اختیار داشتن 

  .می شود فناوري

مدیریت دانش فن نوآوري بر اساس چارچوب بررسی موردي هاي نمونه .7

نمونه موفقی که . ناموفق می باشد مورد بررسی موفق و نمونه مورد بررسی د بررسی در این تحقیق شامل نمونهنمونه هاي مور

در پوشاك می باشد ی در صنعتدر این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، شرکتی دارویی می باشد و نمونه ناموفق  شرکت
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در (استفاده و ارائه می نمود بهره می برد رااز فناوري هاي برتر و دانش پیشرو  کهباید محصولی شرکت دارویی  مورد نمونه اول

دچار گرفتگی هاي رگ هاي قبلی  این دارو براي بیمارانی که). نامیده می شود  RNاین مقاله اسم این شرکت جهت سهولت

به تولید این محصول می کنند، قیمت این  با توجه به اینکه شرکت هاي محدودي در دنیا اقدام. باشند، نقشی حیاتی داردمی

  .در آن حضور دارد، گران می باشد RNمحصول در کشوري که شرکت 

این شرکت  .مورد بررسی قرار می دهیممدیریت دانش فن نوآوري و دالیل موفقیت آن را با توجه به چارچوب  RNشرکت 

هاي خلق دانش و تجاري سازي آن را به صورت فعالیتها تنقابل مشاهده است،  3همانگونه که در شکل شماره دانش بنیان 

و این امر هم ناشی از دشواري هاي حضور پیشرو در صنعت دارو به واسطه قدرت شرکت هاي پیشرو . کاملی در اختیار ندارد

در زمینه شناسایی و ایده پردازي نسبت به کیفیت و نوع حضور در بازار موفق  RN شرکت. پتنت فرمول هاي دارویی می باشد

این شرکت با درك میزان افزایش رو به رشد بیماري هاي قلبی به واسطه افزایش استرس ها زندگی و نوع زندگی . بوده است

و اقتصادي این محصول و به ویژه  با امکان پذیري فنی RNشرکت . نادرست در کشور مذکور اقدام به تولید این دارو نمود

و امکان پذیري فنی اقدام به انتخاب داروي مورد نظر جهت تولید نمود و با توجه به حضور منحصر به فرد در کشور مذکور 

همچنین . فاصله قیمت با نمونه خارجی آن اقدام به فروش گسترده محصول نمود و سهم قابل توجهی از بازار را بدست آورد

اما در اینجا شرکت مذکور دچار مشکالتی . صریح سازي را در سرتاسر تالش هاي خود مدنظر قرار داده است فرآیند این شرکت

 فرآیندمورد اول عدم بکارگیري . است که در صورت عدم رفع آنها در آینده قدرت رقابت پذیري خود را از دست می دهد

این امر موجب وابستگی سیستم به . نه علمی شرکت می باشدشخصی سازي مناسب جهت یادگیري و ارتقا دانش تمامی بد

همچنین شرکت مذکور باید جهت افزایش . متخصصین منحصر به فردي می شود که تهدیدي براي شرکت محسوب می شود

ن این در صورت فراهم نکرد. هاي خلق دانش نمایدفعالیترقابت پذیري خود به ویژه در بازارهاي بین المللی، اقدام به ایجاد 

  .شرایط و با توجه به باز شدن بازارهاي داخلی روي شرکت هاي خارجی، این شرکت در آینده با تهدید جدي روبرو خواهد شد

مدیریت براي اینکه در آینده موفقیت هاي خود را ادامه دهد و به موفقیت هاي بیشتري برسد باید چارچوب  RNشرکت 

به ویژه مقوله تولید دانش و فرآیند . لمی سازمان خود به شکلی شفاف تر وارد نمایدرا در ساختار رسمی و ع دانش فن نوآوري 

امر هر چه بیشتر رصد دقیق بازارهاي، فناوري ها و دانش هاي جدید می تواند سازمان را در این . یادگیري را باید تقویت نماید

.یاري دهد

  

  
تجاري سازي دانش خلق بهره برداري انتخاب امکان پذیري ایدهشناسایی

فرآیند صریح سازي

فرآیند شخصی سازي
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  در شرکت دارویی مورد بررسی مدیریت دانش فن نوآوريوضعیت : 3شکل شماره 

با انتخاب و رصد خوب بازار و محصول و فناوري مورد نیاز اقدام به تولید محصولی با دانش برتر نمود و  RNدر مجموع شرکت 

و مدیریت دانش  فناورياین موفقیت خود را مدیون فرآیندهاي نوآور مناسب در سازمان و همچنین ترکیب مناسب مدیریت 

ر این پروژه و مستند سازي آن اقدام به تولید محصوالتی همچنین شرکت مذکور با بهره گیري از تجربیات موفق د. دانست

دارویی پیشرفته نموده است و حرکاتی را جهت تولید محصوالت دارویی جدید که منحصر به این شرکت است، شروع نموده 

  .است

ولی با توجه به . موداین شرکت اقدام به تولید پوشاکی با فناوري نانو ن. اما نمونه دوم شرکتی فعال در حوزه پوشاك می باشد

دلیل این امر را می توان مواردي مختلف . این نوآوري در محصول و بکارگیري فناوري پیشرفته در تسخیر بازار موفق نبود

در . پردازیمت میبه تبیین این عدم موفقیمدیریت دانش فن نوآوري جستجو نمود که ما در این تحقیق بر اساس چارچوب 

مطمئنا . آن بود فناوريشرکت عدم تجمیع و پراکندگی مدیریت دانش، مدیریت نوآوري و مدیریت ابتدا مشکل اصلی این 

مشاهده  4این شرکت مطابق آنچه در شکل شماره . بکارگیري هر کدام از این مدیریت ها به تنهایی منجر به موفقیت نمی شود

می خوانیم، با وجود خلق  MNر این مقاله آن را شرکت مذکور که د. می نمایید، از مدیریتی یکپارچه اي بهره نمی برد

هایی چون امکان پذیري هاي فعالیتمحصوالت با فناوري هاي برتر و ایده پردازي هاي مناسب به علت در نظر نگرفتن 

در تسخیر بازار  فناورياقتصادي، انتخاب، تجاري سازي و عدم یکپارچه سازي مدیریت دانش، مدیریت نوآوري و مدیریت 

یجاد نوآوري ها در محصول با فناوري برتر، به طور مثال در بعد فرهنگی در ا. موفق نبود و مجبور به تغییر مسیر شرکت گردید

شرکت مذکور به این نکته توجه ننموده بود که تولید محصولی با این قیمت نسبتا باال در کشور مذکور، موجب می شود تا قشر 

-ه براي محصوالت با فناوريل از اقشار پر درآمد و عمدتا مرتبط با بازار در این جامعه باشد ولی افرادي کمشتري این محصو

همین امر موجب از دست . هاي برتر به این شکل اهمیت ویژه قائل هستند عمدتا از قشر تحصیل کرده و دانشجویان می باشد

باشد یا عدم  MNیابی در اینجا می توانست کمک کننده شرکت نوآوري بازار. دادن یکی از بازارهاي مهم این شرکت شد

انتخاب متجانس فناوري برتر بکار رفته در محصول با ویژگی هاي پوشاك مورد نظر از جمله دالیل دیگر عدم موفقیت این 

زمان را موجبات عدم موفقیت این سامدیریت دانش فن نوآوري در مجموع عدم توازن در بکارگیري چارچوب . شرکت بود
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شخصی سازي و صریح سازي مناسب از  فرآیندهايامید است که شرکت مذکور با توجه به بهره گیري . فراهم نموده است

  .تجربیات این شکست خود، یادگیري خوبی را حاصل نمایند و در مراحل بعدي موفق باشند

  

  

  

  

  

  

  

  

  در شرکت پوشاكمدیریت دانش فن نوآوري وضعیت : 4شکل شماره 

، چارچوبی منعطف است که در سازمان هاي مختلف می تواند به شکل هاي مدیریت دانش فن نوآوريالبته باید اشاره نمود که 

  .هاي آن براي هر سازمانی می تواند مسیر موفقیت را هموارتر نمایدفعالیتولی وجود . متفاوتی اجرا شود

نتیجه گیري.8

هره گیر از فناوري هاي سه مفهوم اساسی و مورد نیاز براي سازمان هاي ب فناوريمدیریت نوآوري، مدیریت دانش و مدیریت 

در دنیاي رقابتی و دانش بنیان امروز سازمان ها بدون هر کدام از این مدیریت ها قابل به . برتر جهت تولید محصوالت می باشد

اما مساله اساسی این است که چگونه این سه نوع مدیریت را یکپارچه سازیم، تا ضمن بهره . حضوري پویا در بازار نخواهند بود

از ویژگی هاي هر کدام، از دوباره کاري و مدیریت جزیره اي جلوگیري کنیم؟ براي پاسخ به این سوال در این تحقیق گیري 

صریح  فرآیند(فعالیت 2اصلی و  فعالیت 7از  شکلاین چارچوب مت. را پیشنهاد نمودیم مدیریت دانش فن نوآوريچارچوب 

به واسطه ویژگی هاي تجمیع این سه نوع  مدیریت دانش فن نوآوريچارچوب . پشتیبان است) شخصی سازي فرآیندسازي و 

  .و استفاده بهتر از منابع در دسترس را فراهم می آوردبر منابع قابل استفاده مدیریت، موجبات تمرکز بیشتر سازمان 

تجاري سازي دانش خلق بهره برداري انتخاب امکان پذیري ایدهشناسایی

فرآیند صریح سازي

فرآیند شخصی سازي
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توجه به وضعیت صنعت،  ها را به صورت کامل در اختیار داشته باشند، بلکه بافعالیتالبته الزم نیست همه سازمانها، تمامی 

توان در نهایت می .متفاوت باشد فعالیتدانش و فناوري در آن حوزه و توانمندي هاي شرکت می تواند سهم هر سازمانی در هر 

بیان نمود که با توجه به ایجاد مفاهیم سازنده و مهم مدیریتی مختلف براي سازمانهاي دانش بنیان، ایجاد ساختارهاي تجمیعی 

. این چارچوب هاي تجمیعی می تواند سازمان ها را در رسیدن به اهداف خود یاري رساند. ویژه برخوردار می گردد از اهمیتی

نیز در پی تحقق ساختار تجمیعی از سه نوع مدیریت نوآوري، مدیریت دانش و مدیریت  مدیریت دانش فن نوآوريچارچوب 

  .می باشد فناوري

  

تحقیقات پیشنهادي آینده.9

تواند ه در این چارچوب دقیق تر شود، میاینکه این چارچوب براي اولین بار بیان می شود، استفاده از ابزارهایی ک با توجه به

بررسی ابعاد نوآوري  زي چنین چارچوبی وارائه راهکارهایی جدید ایجاد سیستم هاي مدیریت دانش براي پیاده سا. مفید باشد

. هاي چارچوب نیز می تواند مثمر ثمر باشدفعالیتدر هر یک از 
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