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حقوقی می پردازد. در این بخش به فناوری هایی 
به راحتی  تا  می دهد  را  امکان  این  شرکت ها  به  که 
ســــودآوری ســاخــتــارهــای جــدیــد قــیــمــت گــذاری را 
کنند و مشتری و مسائل مالی را به طورکلی  ردیابی 
گزارش با نمونه های موردی  کنند. این  مسیریابی 
نوآوری شرکت حقوقی در قسمت بعدی  از  خاص 

ادامه دارد.
مشارکت  بـــدون  ســازمــانــی  هــیــچ  در  ــوآوری  ــ ن
کــه این  نـــدارد و یــک شرکت  ــود  کــارمــنــدان آن وج
»بیکر  شرکت  است  کرده  درک  به خوبی  را  موضوع 
اســت.   )Baker & McKenzie( ــزی«  ــن ــک ک م و 
رویــکــرد  دو  بخش  در  ــوردی  مـ مطالعه  نخستین 
پرسنل  مدیریت  زمینه  در  »مک کنزی«  و  »بیکر« 
توصیف  را  اخــیــری  ابــتــکــارات  بخش  ایــن  اســـت. 
به طور  جهانی  شرکت  این  شده  باعث  که  می کند 
مؤسسات  نوآورترین  از  یکی  به عنوان  گسترده ای 

حقوقی جهان شناخته شود.
که واقعًا  کنند  کارمندان احساس  برای اینکه 
باید  آن ها  ارزش هــای  هستند،  درگیر  شغل  یک  با 
تا  باشد  داشــتــه  مطابقت  ســازمــان  ــای  ارزش هــ بــا 
شریک  آن هــا  به  بنابراین  کند؛  پیدا  معنا  کارشان 
دومــیــن  مــی گــویــنــد.   )Lawyers Marque( مــدیــر 
مطالعه موردی، نماینده شرکت مستقر در سیدنی 
صادقانه در مورد فشارهای موجود در بازار قانونی 
برانگیخته  را   Lawyers Marque که  ارزش هایی  و 
توضیح  و  می کند  صحبت  می کند،  متمایز  را  آن  و 
که  کسانی  بــرای  بــودن -  کــه چــرا وکیل  مــی دهــد 
را  شــلــوغ  ــازار  بـ در  مــوجــود  تهدیدهای  می توانند 

ببینند، هیجان انگیز است.
حقوقی  خدمات  ارائه دهندگان  از  دیگر  یکی   
کارمندان متعهد قائل است  که ارزش زیادی برای 
که از زمان همکاری  شرکت AdventBalance است 
 ۲011 ARK در سال  گروه  نوآوری  گزارش  اولین  در 

با سریع ترین   ،)avventLawyers )نام شرکت قبلی 
در  حقوقی  خدمات  ارائه دهنده  جایگزین  رشــد، 

آسیا و اقیانوسیه تبدیل شده است.
کس«1، مدیرعامل  در یک مصاحبه، »جان نا
شرکت در آسیا، بازار آسیا و استرالیا را از نظر تمایل 
برای نوآوری در تقابل با ایاالت متحده و انگلستان 
ارائــه  دقیقی  مــشــاوره  همچنین  او  مــی دهــد،  ــرار  ق
مدل  یــک  چــطــور  و  چــرا  اینکه  مـــورد  در  مــی دهــد 
ــرای شــرکــت و  ابــتــکــاری مــانــنــد مـــدل خــودشــان بـ

مشترُی یک معامله برد- برد می شود.
رویکرد  با   gunnercooke شرکت  دیگر  شرکت 
کارشناس ارشد  مشتری مداری حقیقی است. یک 
وکالت در مطالعه موردی از شرکت توضیح می دهد 
تضمین  از  ترکیبی  آن هـــا،  ابــتــکــاری  روش  چــرا  کــه 
کیفیت و انعطاف پذیری است. رویکرد شفاف این 
برای مشتریان تجاری بسیار جذاب  شرکت جوان 

است.
رئیس  از  بینشی  دوم  قــســمــت  ســرانــجــام، 
شـــرکـــت، »کــــــارل چــپــمــن« اســـــت. ایــــن بخش 
گی های  ویژ مــورد  در  شرکت  رئیس  با  گفت وگویی 
شرکت  این  عاملی  چه  اینکه  و  است  قانونی  بــازار 
می کند  منحصربه فرد  صنایع  سایر  بــه  نسبت  را 
چرا  کــه  اســت  پرسش  ایــن  بــه  پاسخ  همچنین  و 
تغییرات قانونی باعث شده، انگلیس مکانی عالی 
برای پذیرش خدمات حقوقی به رهبری فناوری و 

گذر زمان باشد. خطرات ناشی از 
ــرای مــدل هــای جدید  ــزایــش »تــمــایــل بـ بــا اف
که  نــوآوری چیزی نیست  و  تغییر  ارائــه خدمات«، 
واضح  کنند.  اجتناب  آن  از  حقوقی  شرکت های 
که قادر  کسانی  که بازار در حال تغییر است و  است 

به حرکت نیستند از زمان جا می مانند.
اتخاذ  قابل  رویکردهای  از  برخی  گزارش  این   
را برجسته می کند و بسیاری دیگر را نشان می دهد 
مختلف  ــدازه هــای  ان با  را  حقوقی  شرکت های  که 
از  استفاده  بــا  گرفته  اند.  کــار  بــه  موفقیت  بــا  قبًا 
حقوقی  دفاتر  رهبران  گزارش،  این  راهنمایی های 
را  نـــوآوری  واقعی  فرهنگ  ایجاد  نحوه  می توانند 
کنند  کــار  بیشتر  چابکی  ایجاد  جهت  در  و  کشف 
ــوآوری دیــگــر امــری  ــ کــه ن و شــرکــت را بـــرای زمــانــی 
و  چالش ها  به  پاسخ گویی  آماده  نیست،  اختیاری 

فرصت های غیرمنتظره آینده  کنند.

1-  John Knox,

این  راهنمایی های  از  استفاده  بــا    
گزارش، رهبران دفاتر حقوقی می توانند 
را  نـــوآوری  واقــعــی  فرهنگ  ایــجــاد  نحوه 
بیشتر  چابکی  ایجاد  جهت  در  و  کشف 
که  زمــانــی  بـــرای  را  شــرکــت  و  کنند  کـــار 
ــری اخــتــیــاری نیست،  نــــوآوری دیــگــر امـ
آمــــــاده پـــاســـخ گـــویـــی بـــه چـــالـــش هـــا و 

فرصت های غیرمنتظره آینده  کنند. 

کمک به  و چارچوب های عملی طراحی شده برای 
نوآوری  معرفی  در  را  ادارات  و  حقوقی  شرکت های 
به عنوان اصلی ترین فعالیت تجاری ارائه می دهند.
ایــن  خــوانــنــده  بـــه  ــاب  ــت ک دوم،  بــخــش  در   
از  بــرخــی  مـــوردی  تــا مطالعات  مــی دهــد  را  امــکــان 
از  را  حقوقی  خدمات  ارائه دهندگان  نوآورانه ترین 
کنند و به طور بالقوه  همتایان پیشگام خود بررسی 
توانایی های نوآورانه و دقیق خود را با آنچه در حال 
حاضر به عنوان نوآوری در بازار است، محک بزنند.
مخرب  نـــوآوری  بــر  ــروری  مـ بــا  نخست  بخش 
ــود.  ــی ش ــروع م ــ در صــنــعــت خـــدمـــات حــقــوقــی ش
این  در  نویسندگان  وســیــع  تحقیقات  اســـاس  بــر 
برخی  در  بــازار  تـــازه واردان  دریافتند،  آن ها  زمینه، 
کــه حــداقــل بخشی از  مـــوارد ایــن امــکــان را دارنـــد 
جایگزین  را  حقوقی  شرکت های  سنتی  خدمات 
ارائه دهندگان  برای  افزایش  حال  در  تهدید  کنند. 
برای  هزینه کننده  شرکت های  سنتی«،  »خدمات 
»جایگزین«  و  »سنتی«  خــدمــات  ارائــه دهــنــدگــان 
آیــنــده  پــیــشــبــرد  مــســئــول  نــهــایــت  در  ــه  ک هستند 
نوآوری در صنعت حقوقی خواهند بود و می توانند 
یا  قدیمی  شرکت  یــک  در  داخــلــی  فعال  به عنوان 
از  یکی  باشند،  جایگزین  ارائــه دهــنــده  از  بخشی 
می کند:  اظهار  ــزارش  گ ایــن  در  مشارکت کنندگان 
چالش  دارند.  خوب  ایده های  همیشه  نوآور  افراد 
این چالش  اســت.  نــوآوری«  بهتر  »پــرورش  واقعی 
در  اســت.  سوم  و  دوم  فصل های  موضوع  اساسی 
چه  اینکه  و  می کند  توصیف  را  مبانی  فصل  یــک 
شرکت هایی می توانند رویکرد منظم و دقیق تری را 
کنند و چطور می توانند با موانع  برای نوآوری ایجاد 

کنند! روبه رو شوند و چگونه بر آن ها غلبه 
بـــه چگونگی  بـــه طـــور خـــاص  ــدی  ــع ب فــصــل   
که در بیشتر مؤسسات  مدیریت دانش نگاه می کند 
تخصص  و  دانش  به  دستیابی  برای  آن  از  حقوقی 
کرد  ایجاد  را  فرهنگی  می توان  و  می کنند  استفاده 

که نوآوری بخشی از ساختار شرکت باشد.
چندین  مـــی آیـــد،  آن  از  پـــس  کـــه  ــه ای  ــال ــق م
معرفی  را  استراتژیک  ــوآوری  ن قدرتمند  چارچوب 
می تواند  چگونه  کــه  مــی دهــد  توضیح  و  می کند 
و منحصربه فرد، متناسب  ترکیبی متنوع  راهکار  ی 

با یک سازمان به خصوص ارائه دهد.
بــخــش نــخــســت بـــا بــحــث در مــــورد نــــوآوری 
به  آخــر،  فصل  و  مــی رســد  پــایــان  بــه  قیمت گذاری 
شــرکــت هــای  ــرای  ــ ب ــعــدی  ب منطقی  ــام  گـ بــررســی 


