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نقـــش نوآوری 
دیجیتــــال در 
سیســتم هـای 
مدیریت دانــش

نصراله تختائی   حامد شامدیل  

مقدمه
ــوآوری یــک مفهــوم چنــد بعــدی اســت کــه  ن
ــک  ــه ای ی ــازمانی و روی ــای س ــامل جنبه ه ش
ــرد از  ــود عملک ــدف بهب ــا ه ــت، ب ــرکت اس ش
ــا کاهــش هزینه هــای  ــد ی نظــر بهــره وری تولی
تولیــد. گشــودگی نســبت بــه نــوآوری، تمایــل 
ــا  ــردی ب ــق رویک ــر را از طری ــه تغیی ــرکت ب ش
هــدف دســتیابی بــه یــک مزیــت رقابتــی 
ناشــی از بهره بــرداری از ایده هــای جدیــد و 
فناوری هــای جدیــد، اندازه گیــری می کنــد. 

اتّخــاذ راه حل هــای فنــاوری بــرای توســعۀ 
و  عــادات  جدیــد،  محصــوالت  و  فرایندهــا 
ــوآوری شــرکت ها  روش هــای خــوب، ظرفیــت ن
ــازد  ــادر می س ــا را ق ــد و آنه ــش می ده را افزای
ــر را  ــال تغیی ــداوم در ح ــازار م ــای ب ــا نیازه ت
بــرآورده کننــد. در حقیقــت،  تحــول دیجیتــال1   
انتشــار اطالعــات و روش هــای خــوب را بــا 
اســتفاده از داده هــای بــزرگ3 تســهیل می کنــد. 
ــادل  ــزرگ، کســب و تب ــای ب ــتفاده از داده ه اس
خارجــی  محیــط  و  شــرکت  بیــن  دانــش 
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مجموعــه  به عنــوان  می کنــد.  تشــویق  را 
داده هــای بــزرگ حــاوی ناهمگونــی اطالعــات، 
ــوای  ــا محت ــد ت ــکان می ده ــرکت ها ام ــه ش ب
دیجیتالــی غنــی را بــرای مــدت طوالنــی 
ــالوه  ــد. ع ــظ کنن ــت و حف ــع آوری، مدیری جم
بــر ایــن، دانســتن وضعیــت فرایندهــا و منابــع از 
طریــق سیســتم های تجزیــه و تحلیــل مــدرن و 
پیشــرفته تر و تشــخیص میــزان روابــط متقابــل 
ــک  ــگاه داده، ی ــود در پای ــات موج ــن اطالع بی
ــرای شــرکت ایجــاد می کنــد.  مزیــت رقابتــی ب
ــک  ــوان ی ــن به عن ــوآوری همچنی ــن، ن بنابرای
ــه  ــود، ک ــدی می ش ــت پیکربن ــئله حاکمی مس
بــر مــدل کســب و کار تأثیــر می گــذارد و 
ــه توســعه اســتراتژی های  ــان را وادار ب کارآفرین
مداخلــه ای می کنــد کــه قــادر بــه ارضــای 
ــده و آزاد  ــی ش ــازار جهان ــی ب ــرایط احتمال ش
شــرکت ها  خــاص،  به طــور  اســت.  شــده 
آگاهــی خاصــی از عوامــل مرتبــط بــا فرایندهای 
ــن،  ــد. بنابرای ــاد کرده ان ــرف ایج ــد و مص تولی
ــود،  ــش س ــدون کاه ــد ب ــعی می کنن ــا س آنه
ــدود  ــرای مح ــود را ب ــی خ ــای مدیریت مدل ه
کــردن تأثیــرات منفــی فعالیــت تجــاری خــود 

ــد.  ــر دهن تغیی
بــرای  فضایــی  بایــد  زمینــه،  ایــن  در 
شــیوه هایی ایجــاد شــود کــه مرکزیــت 
دانــش و سیســتم های 

از  مدیریــت دانــش را بهبــود ببخشــند و 
ایجــاد سیســتم های مشــترک و یکپارچــه 
بــرای بهبــود عملکــرد تجــاری حمایــت 

ــد.  کنن

نوآوری دیجیتال
در دســترس بــودن اطالعــات و مدیریــت 
دانــش، فرایندهــای نــوآوری شــرکت ها را 
بــه ســمت یــک مزیــت رقابتــی مهم تــر 
ــا  ــدن ب ــگام ش ــع، هم ــد. درواق ــوق می ده س
ــرکت ها  ــرای ش ــوآوری ب ــریع ن ــرفت س پیش
ــه  ــوار شــده اســت، ک ــده ای دش ــور فزاین به ط
مجبــور بــه اســتفاده از یــک شــبکه مشــترک 
در داخــل و خــارج از ســازمان می شــوند کــه 
بــرای ترویــج اشــتراک دانــش و نــوآوری مفیــد 

اســت. 
ــرد  ــک رویک ــاز، ی ــوآوری ب ــه ن ــق نظری طب
شــناختی جامــع بایــد بــه شــرکت اجــازه دهد 
تــا از دانــش داخلــی کارآمــد بهره بــرداری کند 
ــا  ــط پوی ــورد محی ــی را در م ــش خارج و دان
ــوآوری  ــر، ن ــد. از ســوی دیگ جــذب می کن
ــت  ــده اس ــف ش ــزاری تعری ــوان اب به عن
کــه »دانــش موجــود را بــه روش هــای 
و  می کنــد«  ترکیــب  جدیــد 
محدودیت هــا  برجسته ســازی 
شــناختی  بســتر  پتانســیل  و 
ســازمان بــرای تشــویق توســعه و 

نوآوری هــای پایــدار اســت. 

سیستم های مدیریت دانش
سیســتم های مدیریــت دانــش اجــازه می دهــد 
ــر  ــه حداکث ــوس ب ــع ملم ــتفاده از مناب ــا اس ت
ــرداری  ــب و بهره ب ــدف آن کس ــرا ه ــد، زی برس
ــود  ــرد و بهب ــش عملک ــرای افزای ــا ب از داده ه
مدیریــت فراینــد اســت. بنابرایــن، ســاخت 
یــک معمــاری شــناختی قــوی قــادر بــه 
ــات  ــت از اطالع ــرداری و حفاظ ــن بهره ب تضمی
ــمند  ــاخت های هوش ــق زیرس ــد از طری می توان
و تکنیک هــای همــکاری مبتنــی بــر تعامــل، از 
فرایندهــای نــوآوری شــرکت پشــتیبانی کند. از 
ایــن رو، سیســتم های مدیریــت دانــش عملکرد 
ــرا  ــد زی ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــرکت را تح ش
ــه  ــه در نتیج ــود، ک ــوآوری می ش ــه ن ــر ب منج

ــد.  ــش می ده ــی را افزای ــت رقابت مزی
ــط  ــده توس ــع آوری ش ــش جم ــدی دان طبقه بن
ایــن شــرکت، بــه نفــع بهره بــرداری از اطالعــات 
موجــود به عنــوان محرکــی بــرای نــوآوری، بــه 
منظــور ترکیــب آن بــا دانــش جدیــدی کــه از 
ــوآوری به دســت آمــده  طریــق عملکــرد ایــن ن
اســت. ایــن نقــش سیســتم های مدیریــت 
دانــش را نــه تنهــا از نظــر کارآیــی فرایندهــای 
بــه  دانــش داخلــی و خارجــی  تخصیــص 
ــرداری از  ــن در بهره ب ــه همچنی ــازمان، بلک س
پتانســیل نوآورانــه شــرکت در چندیــن ســطح 
برجســته می کنــد. ایــن امــر بــر مــدل کســب 
و کار شــرکت، بــه نفــع گفتگــو بیــن بازیگــران 
شــرکت و همســویی اســتراتژی ها و توانایی هــا 
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ــذارد.  ــر می گ ــع( تأثی ــه مناب )از جمل

سیســتم های  و  دیجیتــال  نــوآوری 
ــش ــت دان مدیری

نــوآوری  کــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
را  تجــاری  فرایندهــای  درون،  از  دیجیتــال 
تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و بــر طراحــی 
ــای  ــه از فناوری ه ــرکت هایی ک ــتراتژیک ش اس
ــرای هدایــت مــدل کســب  ــد ب اطالعاتــی جدی
ــه  ــژه ب ــه وی ــد، ب ــتفاده می کنن ــود اس و کار خ
معنــای پایــدار، تأثیــر می گــذارد. در درجــه 
ــش  ــر از دان ــتفاده بهت ــکان اس ــوآوری ام اول، ن
شــرکت را فراهــم می کنــد. تشــویق بــه اجــرای 
ــه دسترســی  ــش ک ــت دان سیســتم های مدیری
بــه اطالعــات بیشــتر را تضمیــن می کنــد. 
ــرمایه گذاری،  ــزی س ــر برنامه ری ــذاری ب تأثیرگ
ــر  ــت ب ــرات مثب ــاد اث ــا و ایج ــی هزینه ه ارزیاب
ــش  ــش، نق ــت دان ــتم های مدیری ــازده. سیس ب
اصلــی را در اجــرا و اداره داده هــای بــزرگ دارد. 
بنابرایــن، بایــد برای تســهیل حاکمیت شــرکتی 
و پشــتیبانی از تصمیمــات اســتراتژیک موثرتــر، 
شــامل داده هــای بــزرگ باشــد. درجــه انتقــال، 
ــش، از  ــرداری از دان ــتراک گذاری و بهره ب ــه اش ب
طریــق اجــرای فرایندهــای یادگیری مشــارکتی 
ــترده ای از  ــم گس ــه از حج ــازمانی ک ــن س و بی
اطالعــات بهره بــرداری می کننــد، بــه همــکاری 
کلیــه بخش هــای شــرکت نیــاز دارد. ابزارهــای 
اینترنــت اشــیا، به طــور خــاص، حــاوی مقادیــر 

گســترده ای از داده هــا و راه هــای شناســایی دانش 
ــازمانی را  ــره س ــرداری در کل زنجی ــل بهره ب قاب

ــد.  ــاده می کن س
ــه و  ــتم های تجزی ــی« سیس ــی پیش بین »توانای
تحلیــل داده هــای بــزرگ درجــه ارتبــاط متقابــل 
بیــن اطالعــات را افزایــش می دهــد، بــه شــرکت 
ــتیابی  ــرای دس ــه ب ــا آگاهان ــد ت ــازه می ده اج
ــن،  ــرد. بنابرای ــم بگی ــر تصمی ــرد باالت ــه عملک ب
ــرد  ــه خــود می گی ــکال ب ــوآوری ماهیتــی رادی ن
ــر انتخاب هــای تجــاری تأثیــر می گــذارد  زیــرا ب
تأثیــر  وابســته  شــرکت های  ســایر  بــر  و 
ــش  ــال دان ــو« انتق ــر دومین ــن »اث ــذارد. ای می گ
همچنیــن بــر مشــکالت مربــوط بــه هزینه هــای 
ــه  ــال غلب ــاوری و دیجیت ــاالی به روزرســانی فن ب
می کنــد و دانــش کارکنــان را از مهارت هــای 
جدیــد فنــاوری کــه شــرکت بــرای رقابــت 
ــد.  ــش می ده ــد، افزای ــتفاده می کن ــتر اس بیش
مطالعــات متعــدد تأثیــر مثبــت داده هــای بزرگ 
بــر عملکــرد را تأییــد می کنــد، نشــان می دهــد 
ــه  ــاز و نوآوران ــتم های ب ــتفاده از سیس ــه اس ک

یــک توانایــی اســتراتژیک یکپارچــه را در 
ــر اشــتراک  ــی ب بخش هــای تجــاری مبتن

و تبــادل دانــش چنــد رشــته ای ایجــاد 
می کنــد. 

ــان  ــا نش ــه م ــق، مطالع ــن طری از ای
ــه  ــوط ب ــات مرب ــه ادبی ــد ک می ده
دانــش  مدیریــت  سیســتم های 
بــر  دیجیتــال  نــوآوری  تأثیــر 

ــود  ــث بهب ــد، باع ــاری را می شناس ــرد تج عملک
کارایــی و کیفیت دانــش در فرایندهای ســازمانی 
ــه  ــد ک ــد می کن ــود و تأیی ــتراتژیک می ش و اس
ــاوری  ــانی و فن ــع انس ــی از مناب ــتفاده ترکیب اس
ــر  ــد. مهم ت ــاد می کن ــی ایج ــت رقابت ــک مزی ی
ــتماتیک  ــات سیس ــی ادبی ــن بررس ــه، ای از هم
ــی،  ــی کنون ــازار جهان ــه در ب ــد ک ــان می ده نش
اســتراتژی های اینترنــت اشــیاء، همــراه بــا 
سیســتم های مدیریــت دانــش، یــک موتــور 
ــا  ــد ب ــای جدی ــای بزرگ ه ــرای توســعه داده ه ب
اســتفاده از اقدامــات نوآورانــه، بــه ســمت اقتصاد 
پایــدار توســعه، کــه میــزان مســئولیت اجتماعی 
را افزایــش می دهــد و اعتبــار شــرکت را افزایــش 
ــد  ــاز نشــان می ده ــوآوری ب ــوی ن ــد. الگ می ده
کــه یــک رویکــرد جامــع شــناختی بــرای 
حاکمیــت شــرکتی، مبتنــی بــر رژیــم همــکاری 
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــی و خارج ــع داخل ــن مناب بی
ارزش، امــکان تعریــف مجــدد مدل هــای تجــاری 
ــعه  ــی توس ــورت افق ــش به ص ــه در آن دان را ک
ــا مشــارکت  ــر ب ــن ام ــد. ای ــاز می کن ــد، ب می یاب
همــه بازیگــران درگیــر در اکوسیســتم ســازمانی 
ــه یــک مزیــت رقابتــی بلنــد  ــرای دســتیابی ب ب

ــود.  ــل می ش ــدار حاص ــدت و پای م

نتیجه گیــری، محدودیت هــا و 
چشــم انــداز آینــده 

ــا  ــه ب ــن مطالع ای
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حسابدار

ــت  ــتم های مدیری ــش سیس ــی نق ــدف بررس ه
ــژه از  ــال، به وی ــول دیجیت ــر تح ــش در عص دان
ــود در  ــات موج ــرکتی، ادبی ــت ش ــر حاکمی نظ
ــورد  ــش را م ــت دان ــتم های مدیری ــورد سیس م
تجزیــه و تحلیــل قــرار داد. نتایــج نشــان داد که 
ــای  ــیاء و داده ه ــت اش ــد اینترن ــی مانن ابزارهای
ــش  ــا افزای ــان را ب ــی جه ــاد کنون ــزرگ اقتص ب
رقابــت شــرکت ها، تضمیــن دسترســی بــه 
ــردازش  ــات، پ ــا و اطالع ــیع داده ه ــان وس جری
شــده از طریــق نرم افــزار مؤثــر، قــادر بــه 
برجســته کــردن میــزان همبســتگی بیــن 
ــود.  ــرکت می ش ــای ش ــد بخش ه ــش مفی دان
عــالوه بــر ایــن، دانــش حداکثــر پتانســیل 
ــط  ــه توس ــد ک ــان می کن ــی بی ــود را هنگام خ
Usai، Scuotto، Murray، Fi� )شــرکت 

مــورد  مناســب  به طــور    ،ano، (Dezi
بهره بــرداری قــرار گیــرد، از طریــق فرایندهــای 
اشــتراک داخلــی و خارجــی، کــه دانــش فنــی 
شــرکت را غنــی می کنــد. بــا ایــن وجــود، 
ــورد  ــث در م ــرای بح ــادی ب ــای زی ــوز ج هن
در  دانــش  مدیریــت  سیســتم های  نقــش 
چهارچــوب حاکمیــت شــرکتی و مدل هــای 
ــود  ــال وج ــوآوری دیجیت ــت ن ــاری در جه تج
ــای  ــان محــدود اســت. یافته ه ــه همچن دارد ک
ــای  ــه داده ه ــد ک ــان می ده ــن نش ــا همچنی م
بــزرگ بــه »نیــاز بــه مدیریــت« تبدیــل شــده 
اســت زیــرا امــکان تجزیــه و تحلیــل ترجیحــات 
ــی  ــن پیش بین ــه و همچنی ــد هزین ــر و رون کارب
به طــور  فراهــم می کنــد.  را  بازارهــا  رفتــار 
ابزارهــای آن  دقیق تــر، تحــّول دیجیتــال و 
یــک راه حــل اســتراتژیک یکپارچــه ارائــه 
حاکمیــت  عملــی  به طــور  کــه  می دهنــد 
ــناریو،  ــن س ــد. در ای ــت می کن ــارت را هدای تج
سیســتم های مدیریــت دانــش نقــش مهمــی در 
ــع،  ــا و مناب ــازی فناوری ه ــان از بهینه س اطمین
در  دانــش  تقســیم  اســتراتژی های  توســعه 
دســترس همــه اپراتورهــای شــرکت و حمایــت 
ــا  ــری آنه ــای تصمیم گی ــران در فراینده از مدی
دارد. در عیــن حــال، ابزارهــای نــوآوری پذیرفته 

دانــش  مدیریــت  سیســتم های  در  شــده 
فراهــم  را  فرایندهــا  بهینه ســازی  امــکان 
ــای  ــمت مدل ه ــه س ــرکت را ب ــد و ش می کن
ــتیابی  ــت دس ــاری جه ــدار تج ــه و پای نوآوران
بــه عملکــرد بهتــر ســوق می دهــد. ایــن 
ــای  ــتم عامل ه ــا سیس ــاری ب ــای تج مدل ه
»بــاز« مشــخص می شــوند کــه از طریــق 
ــه ســمت  ــرداری از پتانســیل شــرکت، ب بهره ب
ــه آزاد اخبــار و تخصیــص دانــش ســوق  مبادل
اســتراتژی های  اتخــاذ  بــا  می شــوند.  داده 
ــد از  ــن می توانن ــرکت ها همچنی ــه، ش نوآوران
رفتارهــای پایدارتــر، کــه مســئولیت اجتماعــی 
شــرکت3  را افزایــش می دهــد و وجهــۀ شــرکت 
ــا ســهامداران بهبــود می بخشــد، حمایــت  را ب
ــبت  ــده ای نس ــور فزاین ــان به ط ــد. ذینفع کنن
ــاه  ــه ســازش ســود اقتصــادی و رف ــاز ب ــه نی ب
اجتماعــی حســاس هســتند و از ابزارهــای 
تأثیــرات  اندازه گیــری  بــرای  نوآورانــه ای 
زیســت محیطی فعالیت هــای شــرکت و ایجــاد 
ارزش طوالنــی مــدت اســتفاده می کننــد. 
بنابرایــن، توســعه فرهنــگ نویــن نــوآوری 
از  اســتفاده  می توانــد  شــرکت ها  توســط 
بــرای  را  دانــش  مدیریــت  سیســتم های 
حمایــت از اســتراتژی های حاکمیــت معطــوف 
ــدار در طــول  ــد تجــارت پای ــه اشــکال جدی ب
زمــان افزایــش دهــد. اگــر نــوآوری منجــر بــه 
ــود  ــاری نش ــدگار تج ــای مان ــاخت مدل ه س
کــه بتواننــد خــود را بــا شــرایط متغیــر بــازار و 
نیازهــای ذینفعــان منطبــق کننــد، ایــن خــود 
ــه  ــی ب ــن دسترس ــع، ای ــت. درواق ــی اس هدف
سیســتم های پیشــرفته نــوآوری دیجیتــال 
نیــاز بــه ســرمایه گذاری قابــل توجهــی از 
کــه  شــرکت هایی  دارد؛  شــرکت ها  ســوی 
و  زیــاد  هزینه هــای  معــرض  در  را  خــود 
خطــرات عظیــم ناشــی از عــدم بازیافــت 
قــرار می دهنــد.  اســتفاده شــده  ســرمایه 
و  مشــوق ها  می شــود  توصیــه  بنابرایــن، 
اقدامــات حمایتــی، بــا هــدف شــرکت ها و 
دنیــای تولیــد، بــرای حمایــت از توســعه و بــه 

اشــتراک گذاری ابتــکارات دانــش جدیــد بــرای 
ــات  ــل خدم ــرای تکمی ــا ب ــد ی ــات جدی خدم
ــدار  ــر و پای ــاد فراگی ــدف اقتص ــا ه ــود، ب موج
انجــام شــود. ایــن مطالعــه محدودیت هــای 
یــک تحلیــل نظــری را ارائــه می دهــد. تجزیــه 
و تحلیــل بایــد بــه آزمایشــات تجربــی بــر روی 
ــر  ــا تأثی ــد ت ــترش یاب ــرکت ها گس ــار ش رفت
بالقــوه سیســتم های مدیریــت دانــش را از 
ــرای  ــد، ب ــال درک کن ــوآوری دیجیت ــق ن طری
ــه یــک مــدل کســب و کار پایــدار  دســتیابی ب

ــدار.                ــی پای ــت رقابت ــرا و مزی گ

پی نوشت ها: 
1�  digital transformation
2�  Big Data
3�  corporate social responsibility
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