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پیشگفتار :نوآوری باز و مدیریت دانش
مقدمه
نوآوری باز یک پارادایم مدیریتی است که در اصل درنتیجة فعالیت و تحقیق در بخش صنایع با سطح
فناوری باال در آمریکا و ژاپن توسعه یافت .هنگامیکه جهان وارد قرن «جامعة دانش» 1شد ،استفاده از
ایده ها و دانش از داخل و خارج مرزهای شرکت اهمیت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرد .براین
اساس موضوع نوآوری باز میتواند از دیدگاههای متعددی در حوزة مدیریت مانند موقعیت استراتژیک،
زنجیرة ارزش ،مدل کسب وکار ،قابلیت اصلی ،خلق دانش و مدیریت و غیره مورد تحلیل و بحث قرار
گیرد .هنری چسبرو ،محقق برجستة این حوزه ،فعاالنه ،تحقیقاتی را در این زمینه انجام داد و این
مفهوم را برای دانشگاهیان و صنعتگران توسعه داد .در این سالها من با ایشان در تعامل نزدیکی بودم،
بهطوریکه عالئق مشترکمان در حوزة نوآوری و خلق دانش است.
دیدگاه شرکت دانش بنیان در ابتدا از مطالعات توسعة محصول در شرکتهای ژاپنی توسعه یافت.
من و تاکوچی 2اهمیت رویکرد «تجمعی» 3را برای فرآیند توسعة محصول توضیح دادیم و این قاعدة
راگبی 4را برای نشاندادن اینکه چگونه این فرآیند میتواند چابکتر باشد و چگونه دانش بین گروهها به
اشتراک گذاشته شود استفاده کردهایم .این مطالعات منجر به توسعة نظریة خلق دانش شد که به
فرآیند حلقوی ضمنیسازی دانش آشکار (و برعکس) بین افراد ،گروهها ،و سازمان تمرکز کرد 3.تسهیم
دانش از دیدگاه ما ارزش دانش را از بین نبرده است ،بلکه باعث پیشبرد خلق دانش شده است .در
نتیجه فرآیند خلق دانش باید باز باشد که «نوآوری باز» به این مسئله مرتبط است.
در این رابطه مایلم به صورت خالصه تشریح کنم که چگونه نوآوری باز از نظریههای موجود نوآوری
متفاوت است و چرا برای دانشگاهیان و بخش صنعت مهم است.

چگونه نوآوری باز از نظریههای موجود نوآوری متفاوت است
در فصل اول ،نوآوری بهمثابة «فرآیند نوآوری توزیعشده بر اساس جریانهای دانش مدیریتشدة
هدفمند در سراسر مرزهای سازمان با استفاده از سازوکارهای پولی و غیرپولی همراستا با مدل
کسبوکار سازمانی تعریف شده است» (چسبرو و بوگرز ،این شماره .)17 :بهعبارت دیگر ،یکی از
_____________________________________________________________
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2 Takeuchi
3 scrum
4 Rugby metaphor
5 Nonaka and Takeuchi, 1995
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ویژگیهای اصلی نوآوری باز بهرهبرداری از دانش ،در داخل و خارج شرکت است تا چیز جدید نوآوری
را ایجاد کند .این موارد میتواند یک محصول جدید ،خدمت جدید ،یا حتی مدل کسبوکار جدید باشد.
در نتیجه نوآوری باز نتایج مشابهی مانند نوآوری مرسوم تولید میکند .چیزی که نوآوری باز را متمایز
میسازد این است که نوآ وری باز در مرزهای شرکت بسته نیست و باز است ،و فراتر از مرزهای شرکت
حرکت میکند .به این علت نوآوری باز فراتر از مرزهای سازمان میرود تا دانش بهرهبرداریشده در
نوآوری و دانش ناشی از نوآوری قادر به نفوذکردن به داخل و خارج از مرزهای سازمانی شرکت باشد.
بیشتر نظریههای مدیریت متعارف و فعالیتهای کسبوکار مسیر متفاوتی را ترغیب میکنند :آنها
دانش را درون «جعبة سیاهی» 1قرار میدهند و آن را درون مرزهای سازمانی شرکت حفظ میکنند و
فرض میکنند که چنین دانشی به منبع عملکرد پایدار عالی اضافهشده است که ارزشی را درون زنجیرة
ارزش شرکت اضافه میکند و شرکت را از سایر شرکتها متمایز میکند .این نوع تفکر منجر به
پدیدهای مانند سندرم «اینجا اختراع نشده است 3»2میشود که دانش شرکتها پیش از این درون
سازمان تولید نشده است .واقعیت این است که در زمان نوآوری فنی ،یعنی تا دهة ،2111استراتژی
«جعبة سیاه» بهنحو مناسبی کار می کرد :این رویکرد با حفظ دانش سبب بازگشت باالی میزان هزینة
سرمایهگذاریشده میشد ،که اغلب دانش آشکار بهصورت دانش چگونگی و مالکیت معنوی درون
زنجیرههای ارزش شرکت قرار داشت.
اما از دهة اول قرن بیستویکم ،نوآوری در محصوالت به نوآوری در خدمات تغییر جهت داده است.
بهنحوی که کسبوکارها جهانیتر و نیازهای مشتریان پیچیدهتر شدهاند که این موارد با نفوذ فناوری
اطالعات و ارتباطات تسریع گشته است .محصوالت برای رفع نیازهای مشتریان کافی نیستند و آنها باید
با خدمات درون مدل کسبوکار تطبیق یابند .ما این جنبش را تغییر از چیز/شیمحوری 4به
رویدادمحوری 3،از یک( 3چیز) به چند( 7رویداد) مینامیم .بنابراین شرکتها نیازمند توسعة زنجیرههای
ارزش از پیوندهای عمودی به افقی ،از نظام بسته و خطی به اکوسیستم پیچیده و باز و از انحصارگرایی
_____________________________________________________________
1 Black box
2 “Not-Invented-Here” (NIH) syndrome
3تاریخچة این سندرم به آسیبشناسی رویکرد مدیریت کالسیک که در سالهای  1811-1821مطرح بوده برمیگردد ،و به این اشاره دارد که گاهی
اوقات برخی تیمها از پذیرش تکنیکها و فناوریهایی که خود ایجاد نکردهاند سرباز میزنند .روانشناسان اعتقاد دارند که در این سندرم ،کارکنان سازمان
بهدنبال مطرحشدن در سازمان بوده و تالش دارند تا برای خود اعتبار شخصیتی کسب کنند .دراین شرایط کارکنان آنقدر کوچک و حقیر میشوند که حتی
از انجام بهترین روشها و ایدهها امتناع میورزند .این سندرم موجب بستهشدن فضای سازمان میشود و روابط سازمان با نهادهای دیگر را خدشهدار
میکند (م).
4 Thing-oriented
5 Event-oriented
6 mono
7 koto
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به شمولگرایی 1هستند .درنتیجه ،نظریههای مدیریت متعارف بهطور کامل نمیتوانند چنین جنبشی را
بهطور کامل توضیح دهند ،زیرا این نظریهها بر مبنای نظریة اقتصادی نئوکالسیک قرار دارند که فرض
رقابت کامل و تعادل بازار را پذیرفتهاند .این نقطه جایی است که مفهوم نوآوری باز ظهور میکند.
مفهوم نوآوری باز فرآیندها و پیامدهای بازبودن جعبة سیاه را توضیح میدهد :اینکه چگونه دانش
تسهیمیافته می تواند نوآوری را فراتر از مرزهای شرکت توسعه دهد و خلق ارزش رویدادمحور را
مشخص کند .همچنین میتواند خلق مشترک (همآفرینی) 2ارزشهای مشتریان را بین شرکتها،
مشتریان ،دانشگاهیان و دولت توضیح دهد .دیگر پنج نیروی ترغیبکننده در بازار وجود ندارد ،اما
نیروهای مشارکتی برای ایجاد روابط و دستیابی به عالیق و اهداف عمومی وجود دارد که ما آن را
اکوسیستم کسبوکار 3مینامیم.

چرا نوآوری باز برای دانشگاهیان و بخش صنعت اهمیت دارد
همانطور که در باال توضیح داده شد ،ما در جهان پیچیدهای زندگی میکنیم و نیازمند نظریه و عمل
هستیم که یک موقعیت برنده-برنده را بتواند مشخص کند .ما نیازمند مدل کسبوکار جامعی هستیم
که تمام ذینفعان ،سود کسب کنند و به اعتقاد ما نوآوری باز این راهکار را ارائه میدهد .نوآوری باز
انواع متعدد دانش را درون اکوسیستم کسبوکار تلفیق میکند و خلق دانش جدید را جستوجو
میکند که ذینفعان متعددی سود کسب میکنند .اکوسیستمی که ما در آن زندگی میکنیم ،بسیار
پیچیده است و وقایع و پدیدهها با یکدیگر در سطوح متعدد ،با تغییر دائم روابط ،تعامل برقرار میکنند.
همه چیز بدون اینکه به پایان برسند جریان دارند .در چنین زمینهای ،دانش و ایدهها باید به اشتراک
گذاشته شوند و برای اینکه کارآمدی و اثربخشی بیشتری داشته باشند باید بین ذینفعان و فراتر از آنها
ترکیب شوند .نوآوری باز می تواند چنین فرآیندها و پیامدهایی را توضیح دهد .بنابراین برای کنشگران،
تحقیق در زمینة نوآوری باز میتواند نظریهپردازی چنین فرآیندها و پیامدهایی را پیشنهاد دهد .برای
دا نشگاهیان ،تحقیق در زمینة نوآوری باز زمینة مطالعة جدیدی را در حوزههای مختلف مانند
استراتژی ،رفتار سازمانی ،بازاریابی ،تأمین مالی و مدیریت دانش فراهم میکند.
4
درحقیقت نظریة نوآوری باز پیشرفتهای اخیر این زمینه مانند «آزمایشگاههای زندگی» را توضیح
دهد .آزمایشگاههای زندگی یکی از جنبشهای نوآوری باز است که بین کشورهای اروپایی توسعهیافته
_____________________________________________________________
1 extraction vs. inclusion
2 co-creation
3 Business ecosystem
4 living labs
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است .آزمایشگاه های زندگی فرآیند تحقیق و نوآوری را با همدیگر شامل میشود و بهعنوان بخش
مشارکت مردم-بخش خصوصی و عمومی 1عمل میکند که اغلب در یک شهر واحد یا شهرستان
هستند .برای اینکه مفهوم یا فناوری ،محصوالت یا خدمات کاربرمحور 2جدید ایجاد کند ،در دنیای
واقعی آزمون ،طراحی و خلق میشوند .در این محیط ،دانش بین مشارکت مردم-بخش خصوصی و
عمومی بهصورت مشارکتی ایجاد میشود .همچنین نظریة نوآوری باز میتواند مفهوم و فعالیت
«آزمایشگاههای زندگی» را توضیح دهد.

نتیجهگیری
نوآوری باز واژة مبهمی نیست و در جهان واقعی اتفاق میافتد .برای درک و ترغیب نوآوری باز ممکن
است با سؤاالت متعددی مواجه شویم :مانند چگونه شرکت ،بر ذخیرة دانش داخلی غلبه میکند و آن را
فراتر از مرزهای درون سازمانی میبرد؟ چگونه شرکت دانش را به شکل جامع از بیرون کسب میکند؟
چگونه شرکت دانشاش را به بیرون پیشنهاد می دهد و چه مسائل و پیامدهایی اتفاق میافتد؟ و چه
قابلیت های فردی در سطوح متعدد شرکت نیاز است؟ با پاسخ به این سؤاالت ،این کتاب خواننده را
برای شناخت دقیقی از اینکه نوآوری باز چیست و چگونه آن را ترغیب کنیم ،آماده میکند.

آکیوجورا نوناکا
استاد بازنشسته دانشگاه هیتوتسوباشی
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پیشگفتار مترجمان
نوآوری باز بهمثابة مجموعه فعالیتهایی برای سودبردن از نوآوری و همچنین یک مدل شناختی برای
ایجاد ،تفسیر و تحقق آن فعالیتهاست .نوآوری باز به دو موضوع ناموزون در تحقیقات گذشته دربارة
نوآوری پاسخ میدهد .این مدل سرریزها را بهعنوان نتیجة صریح مدل کسبوکار و حقوق مالکیت
فکری را بهمثابة طبقة جدیدی از داراییها (بهجای وسیلهای که باید از آن حمایت شود) تلقی میکند.
هر دو میتوانند درآمد اضافهای به مدل کسبوکار بیفزایند .رویکرد نوآوری باز ،مدیریت نوینی را طلب
میکند .سازمانهای امروزی نیازمند نیل به نگرشهای متفاوتی درخصوص بازکردن درب مراکز
تحقیقاتی خود به روی سازمانهای بیرونی هستند تا بتوانند فرصتهایی را برای تبادل فناوری خلق
کنند که به اثربخشی بیشتر فرایند نوآوری ،کارایی افزونتر سرمایهگذاریهای تحقیق و توسعه ،و نیل
به راههای میانبر منجر شود.
نظریة نوآوری باز را هنری چسبرو ،استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا ارائه داد .او نوآوری باز را ضرورتی
جدید برای ایجاد و سودبردن از فناوری تعریف کرد و توضیح داد که چطور شرکتها در قرن بیستم در
تحقیق و توسعه سرمایهگذاریهای سنگینی میکردند ،بهترین افراد را بهکار میگرفتند ،آنها را قادر
میساختند که ایدههای نوآورانة خود را توسعه دهند ،با راهبردهای مالکیت فکری آنها را حمایت
میکردند و سود بهدست آمده را دوباره در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری میکردند .نکتة مهم در مورد
رویکرد نوآوری باز مطابق آنچه امروز در مورد آن مطرح میباشد ،تأکید نوآوری باز بر طراحی مجدد
مدل کسبوکار بر اساس شیوة نوین نوآوری در سازمان است .از نگاهی دیگر ،منطق و تفکر بنیادین
«نوآوری باز» را میتوان در «قانون جوی» خالصه کرد .این قانون میگوید« :مهم نیست شما چه کسی
هستید ،بیشتر افراد باهوشتر برای شخص دیگری کار میکنند» .این قانون بر مسئلة دسترسی به دانش
ضروری برای کسبوکارها تأکید دارد .این مسئله از آنجا ناشی میشود که در همة صنایع و حوزههای
کاری ،تمام دانش ضروری و موردنیاز در مرزهای یک شرکت نمیگنجد و حتماً بخش اعظمی از آن در
خارج از محدودة شرکت قرار دارد .همین نکتة مهم سبب شده است تا یکی از مهمترین فعالیت
کسبوکارهایی که بهدنبال نوآوری هستند ،تالش برای دسترسی به دانش باشد .بر این اساس شرکتها
باید تالش کنند با هزینهای معقول از توان و نیرویی که بیرون از منابع تحت کنترل آنها وجود دارد
استفاده کنند.
کتاب حاضر در پنج بخش تدوین شده است؛ بخش اول به بحث نوآوری باز در ده سال آینده
میپردازد و شامل سه فصل میباشد .بخش دوم نیز در سه فصل به تحلیل نوآوری باز در سطوح مختلف
پرداخته و بخش سوم زمینه های کاربرد جدید برای نوآوری باز را در سه فصل بررسی کرده و بخش

