دکتر حمید رضا خدمتگزار
ارتباط بین مُدیریتِ دانش و دیسیپلینهای مرتبطدر عصر کرونا

مدیریت دانش باز

پنل تخصصی با موضوع
ارتباط بین مُدیریتِ دانش و دیسیپلینهای مرتبطدر عصر کرونا
نوآوری باز و مدیریت دانش باز ،

تهیه و ارائه  :حمید رضا خدمتگزار
 30بهمن 1399

ضرورت  ،اهمیت وابعاد بحث

نوآوری

علم باز

باز
مدیریت
دانش باز

مروری بر دیدمان و نگرش های متفاوت و تازه از نوآوری و مدیریت دانش

علوم/علم باز ،شیوههایی چون انتشار آزاد تحقیقات ،مبارزه برای دسترسی
آزاد ،تشویق دانشمندان به پژوهش باز و بهطور کلی انتقال دانش علمی را
شامل میشود .علوم باز ،رویکرد جدیدی به فرآیندهای علمی و بر پایه کار
اشتراکی و روشهای نوین انتشار دانش ،با استفاده از تکنولوژیهای

دیجیتالی و ابزارهای جدید اشتراکی است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  : OECDپروراندن ایدههای از انجام کار اشتراکی و ایجاد یک تغییر نظاممند در شیوه
انجام یک اقدام علمی و پژوهش.

تعامل مدیریت دانش و تعدادی از دیسپلینهای مرتبط
مدیریت ذینفعان

مدیریت منابع
انسانی(استعدادها)

مدیریت تکنولوژی،
تحول دیجیتال
… & IT-AI

مدیریت پروژه

مدیریت بازاریابی
وفروش

یک شایستگی خاص ،کاربردی و
عملیاتی در چند رشته

مدیریت نوآوری

مدیریت استراتژیک

مدیریت R&D

مدیریت ریسک

مدیریت منابع

موضوع نوآوری  ،درباره دانش است!
یعنی خلق امکان های جدید  ،از راه ترکیب مجموعه ای از دانش های مختلف.

@khedmatgozarhr

نگرشی نو در کاربست دانش در عمل
دفتر علم و نوآوری انگلستان نوآوری را موتور اقتصاد مدرن می داند که ایده ها و
دانش را به کاال و خدمات تبدیل میکند.

تولید دانش ،حاصل اجرا و پیشرفت “فرآیند نوآوری” است

2020
Glossary
@khedmatgozarhr

چرایی مدیریت دانش ؟ افراد و سازمانها تعیین می کنند که چه می دانند و
چگونه به بهترین نحو می توانند از آن بهره برداری کنند!

Knowledge
is information with guidance/ability for action.

فرایند نوآوری عبارتست از  :جستجو  ،انتخاب ،اجرا و تصاحب ارزش که این مرحله آخر میتواند به دو صورت
مالی و غیرمالی اتفاق بیفتد.

کسب
ارزش

اجرا

انتخاب

جتسجو

کسب ارزش از نوآوری:
کسب ارزش هم از لحاظ پذیرش و انتشار نوآوری و افزودن بر آن با یادگیری سازمانی در طول فرآیند نوآوری در
نظر است ،به گونه ای که سازمان بتواند بنیان دانشی خود را تقویت کند و مدیریت این فرآیند را بهبود بخشد .

تصاحب ارزش از فرآیند نوآوری موضوعی حیاتی است .
استفاده از دانش ضمنی و تبدیل آن به دانش صریح
با هدف  . . . . .در پروژه های نوآوری !

تصاحب ارزش یعنی کسب دانش اجرای پروژه عرضه محصول و خدمت و
تثبیت  ،نوآوری و ثبت اختراع !

نسل های نوآوری
نسل های پنج گانه مدل نوآوری (راثوِل)
نسل
اول/دوم
سوم

ویژگیهای کلیدی

مدل های خطی ساده-کشش تقاضا،فشار فناوری
مدل ترکیبی ،در نظر گرفتن تعادل بین مولفه های مختلف و حلقه های بازخورد بین آنها

چهارم

مدل موازی ،یکپارچه کردن در درون شرکت و در باالدست با تامین کنندگان کلیدی و در پایین
دست با مشتریان فعال و متقاضی،تاکید بر پیوندها و پیمان ها

پنجم

یکپارچه کردن سیستم ها و شبکه سازی گسترده ،واکنش انعطاف پذیر و ویژه ،نوآوری مداوم

نسل جدید نوآوری
Open Innovation

5.4 Leverage Data, Information & Knowledge

اهرم سازی
@khedmatgozarhr

،منابع سازمانی
و خلق
ارزش
)اطالعات و دانش،(داده

Major elements in enabling
performance & transformation
are innovation and technology, the everincreasing importance
of data, information & knowledge
and the focused
use of critical assets and resources .

در سرتاسر
اکوسیستم
سازمانی

@khedmatgozarhr
@khedmatgozarhr

نوآوری باز و ضرورت مدیریت دانش

تعامالت بنگاه با محیط
بیرونی در طول مراحل
نوآوری نیز به طور
پیوسته وجود داشته و
بنگاه از منابع بیرونی ایده
پردازی ،توسعه محصول
و تجاری سازی حداکثر
استفاده را می نماید .این
مدل به نوآوری باز
معروف است .
Innovation Funnel
Chesbrough
Open Innovation

دانش به تدریج پیرامون نوآوری شکل می گیرد
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نمونه هایی از فعالیت های مدیریت دانش
با رویکرد باز
نمونه هایی از فعالیت های مدیریت دانش
نقش دانش در
فازهای فرآیند
نوآوری

جستجو

روش های فعال پایش منابع
بالقوه دانش در حوزه های
متفاوت

پایش فعال محیط (فناورانه ،بازار ،اجتماعی،
سیاسی و )...
پایش فعال آینده،
تجربه مانند تحقیق و توسعه و ...

تصاحب کردن

ابزارهایی که با آنها نتایج
جستجوی دانش در سازمان
درونی سازی می شوند.

انتخاب پیام های مرتبط و انتقال آنها به بازیگران
مرتبط در داخل و بیرون از سازمان  /در کل
اکوسیستم دانش

نکته کلیدی  :مکان هندسی دانش و توزیع دانش درون یک سازمان می باشد.

مدیریت دانش باز و اثربخشی آن در بهبود و نوآوری مدل کسب وکار

@khedmatgozarhr

مدیریت دانش در برگیرنده شناسایی و به اشتراک گذاری دانش در میان این عناصر مختلف خواهد بود

نوآوری با رویکرد دانش باز در قالب سه بعد اندازه گیری می شود:
دانش برگرفته از :
 کثرت ذینفعان و شرکای دانشی
 تنوع باز بودن
 و آمادگی برای همکاری
 نتیجه گیری :
ظرفیت نوآورانه بنگاهها با توانمندی آ نها در ترکیب دانش از منابع داخلی و خارجی مرتبط است که
باگذشت زمان ارتقا می یابد  .بنابراین این بنگاه ها ارتباطات خود را برای کسب دانش مورد نیاز در
فرایند نوآوری با سایربنگاه ها و سازما نها توسعه می دهند .
باتشکر فراوان  :حمید رضا خدمتگزار

بنیاد آموزشی  ،ترویجی و علمی  ،تعالی و نوآوری سازمانی
@khedmatgozarhr

