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Abstract: 
Studies show that Banking services should take the open innovation approach and 

Customizing Services. In fact, organizations like banks need to work with their service 

developers to accelerate the process of innovation in their organization. Studies show that 

small and medium enterprises have increasingly considered the open innovation approach 

because of their specific characteristics. On the other hand, Studies show that open innovation 

strategies can vary based on the internal and external characteristics of each organization. In 

this research, by studying the researches carried out so far, all identified strategies for 

innovation have been collected, aggregated, and presented in various perspectives. The 

present study aims to fill the research gap with a multi-case study based on the qualitative 

approach and seeks identify and explain open innovation strategies in Banking ICT small and 

medium enterprises. Purposeful sampling was used to select the sample and identify the study 

items. Seven small and medium enterprises that have had an open innovation experience were 

identified and interviewed with their respective managers. The results of this research provide 

clear evidences for the adoption of various and diverse open innovation strategies among the 

field of Banking ICT small and medium enterprises in Iran. 
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وکارهاي کوچک و متوسط صنعت  شناسایی و تبیین راهبردهاي نوآوري باز در کسب
 ارتباطات بانکی فناوري اطالعات و

  
  ) 26/12/1396: تاریخ پذیرش 11/07/96: تاریخ دریافت(  

   
  4جواد محرابی، 3علی داوري، * 2زادهعلی بدیع، 1الحقعلیرضا اهري

 
  چکیده

کـه   دارنـد اي  مشتریان نیازهاي ویژه. ندارندسازي نوآوري باز و اختصاصیاي جز طی مسیر  چاره کیبان خدماتدهد  مطالعات نشان می
بـا   هـا  بانک بزرگی به هایی است که سازمان در حقیقت، الزم. خود تغییراتی اعمال کنند هاي بانکی سیستمکند در  ها را مجبور می بانک

کـه  دهـد   ها نشـان مـی   پژوهشاز سوي دیگر، . جریان نوآوري را در سازمان خود احساس کننددهندگان خدمات خود،  همکاري توسعه
همچنین مطالعات . اند ازپیش موردتوجه قرار داده هاي خاص خود، رویکرد نوآوري باز را بیش سط به دلیل ویژگیهاي کوچک و متو شرکت

در این پژوهش، تمـامی  . تواند متفاوت باشد هاي درونی و بیرونی هر سازمان، می دهد راهبردهاي نوآوري باز بر اساس ویژگی نشان می
، گردآوري و تجمیع شده و از منظرهاي گوناگون تبیین شده انجام هایی که تاکنون نوآوري باز با مطالعه پژوهش شده ییشناساراهبردهاي 

شناسایی و تبیین پژوهش حاضر با هدف پر کردن شکاف تحقیقاتی و با رویکرد کیفی مبتنی بر مطالعه چند موردي، درصدد  .شده است
براي انتخاب نمونه و شناسایی  .است متوسط صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات بانکیهاي کوچک و  راهبردهاي نوآوري باز در شرکت

که در  فناوري اطالعات و ارتباطات بانکی هفت شرکت کوچک و متوسط. گیري هدفمند استفاده شده است موارد مطالعه، از روش نمونه
نتایج این پژوهش شواهد بارزي را از اتخـاذ راهبردهـاي   . است اند، شناسایی و با مسئول مربوطه مصاحبه شده نوآوري باز تجربه داشته

ها در همچنین نتایج مصاحبه. دهد هاي کوچک و متوسط فناوري اطالعات و ارتباطات بانکی در ایران ارائه می نوآوري باز در میان شرکت
  .قرار گرفته است هاي صورت گرفته تاکنون، مورد مقایسه و تحلیل هاي ایرانی موردمطالعه با پژوهش شرکت

  :واژگان کلیدي
  .کوچک و متوسط؛ فناوري اطالعات و ارتباطات بانکی هاي بانکداري نوین؛ شرکتراهبردهاي نوآوري باز؛ 
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  مقدمه -1

خصوص صنایع با فناوري باال، تغییرات شگرفی  شرایط امروز در سراسر دنیا و همچنین در صنایع متعدد به
هـا بـر    سـازمان . رویکرد نوآوري متمرکز و صرفاً داخلی، فاصله گرفته استتوسعه نوآوري از . داشته است

هاي خارج از سازمان،  هاي نوآوریشان از دانش و ایده توانند و باید در فعالیت اساس نقش و وظایفشان، می
مصـرف خـود را نیـز بـه      مصـرف و بـی   هاي کم صورت گسترده، استفاده نمایند و همزمان دانش و ایده به

گـرفتن   خـدمت  این مفهوم، سعی در به. نوآوري باز جلوتر و فراتر از همکاري صرف است. ك بگذارنداشترا
هـا   سـازي آن  هاي داخلی براي توسعه محصوالت و خـدمات جدیـد و تجـاري    منابع خارجی در کنار گروه

  ].5[دارد
وکارهـاي   هاي کسب کار بسیار عمیق نوآوري است که در آن اکتشاف و نوآوري حاصل این رویداد، تقسیم

تـوان   در حقیقت، با رویکرد نوآوري بـاز مـی  . خورند هاي نوآوري به هم پیوند می گوناگون از طریق شبکه
هاي نوآور، مرتبط نمود و بـا   ها و سازمان هایی از افراد، گروه فرآیندهاي عمودي داخل سازمان را با شبکه

تر و کاهش زمان دستیابی به بازار  هاي نوآورانه ایدهها، معرفی  این کار، تسریع در فرآیندها، کاهش هزینه
 ].4[را میسر نمود 

انـد کـه بیـانگر     تر کردن نوآوري باز، در تعاریف خود به ابعاد متفاوتی اشاره نموده پژوهشگران، براي دقیق
سیري تکاملی در این حوزه است و ضرورت تداوم مطالعـات بـا هـدف توسـعه نظریـه جـامع در رویکـرد        

هـاي   تـوان از جنبـه   در رویکرد نوآوري باز را مـی  افتهی توسعهمفاهیم نظري . دهد باز را نشان می نوآوري
که بیش از یک دهه از  هرچند. مختلف همچون مکاتب فکري، بازیگران و راهبردها موردمطالعه قرار داد

هاي مختلف نظري این پـارادایم در   حال، هنوز جنبه معرفی پارادایم نوآوري باز سپري شده است، اما بااین
با توجه به . هاي نظري در این زمینه ادامه داشته است مسیر توسعه و تکامل قرار دارد و به تعبیري، پویایی

توان نوآوري بـاز   ، میشد  مطرحهاي بعدي  نوآوري باز در سال اي که در ارتباط با پارادایم مباحث گسترده
وکـار بـا    دانـش از مرزهـاي کسـب    هاي جریانیافته بر پایه مدیریت هدفمند  را فرآیندي از نوآوري توزیع

 ].6[وکار در نظر گرفت  استفاده از سازوکارهاي مالی و غیرمالی همسو با مدل کسب
وکارهـاي   توانند نسبت به کسـب  وکارهاي کوچک و متوسط می سبکنند که ک همچنین مطالعات بیان می

ها داراي بوروکراسی  بزرگ، منافع بیشتري از طریق نوآوري باز نصیب خود کنند؛ چراکه این قبیل سازمان
پـذیري سـازمانی    کمتر، توانایی باالتر به واکنش سریع در مقابل تغییـرات محیطـی و همچنـین انعطـاف    

 ].22[باالتري هستند 
 ،مشـتریان . شـدن ندارنـد  شخصـی نـوآوري و  اي جـز طـی مسـیر     چاره کی نیزبان از سوي دیگر، خدمات

هـا را مجبـور کنـد در     اي داشته باشند کـه بانـک   ممکن است نیازهاي ویژه ،مشتریان شرکتی خصوص به
تواننـد بـا همکـاري     مـی  هـا بانـک  ،در ایـن صـورت  . خـود تغییراتـی اعمـال کننـد     هاي بـانکی  سیستم

وکار، برآمده و  این فضا و الگوي کسب. مشتري را مرتفع کنند هاينیاز خدمات بانکی خود دهندگان هتوسع
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 به هایی سازمان براي. است جدید ه در بازارهايناپذیري و عدم قطعیت فزایند بینی پیش ،ناشی از ناپایداري

جریان نوآوري را در سـازمان  شتاب دهندگان خدمات خود،  است تا با همکاري توسعه الزم ها بانک بزرگی
در حقیقت، از رویکرد نوآوري باز در ارائه محصوالت و خدمات نوین بـانکی اسـتفاده    .خود احساس کنند

  ].12[را توسعه دهند بانکداري باز  نوعی نموده و به
ي باز را اي مؤثر بر نوآور بندي کلی، عوامل زمینه ها به نوآوري باز، در یک دسته با توجه به رویکرد شرکت

اي درونـی مربـوط    عوامل زمینه. اي بیرونی تقسیم نمود اي درونی و عوامل زمینه توان به عوامل زمینهمی
هـاي   اي بیرونی مربوط به ویژگـی  هاي راهبردي و عوامل زمینه هاي جمعیت شناختی و ویژگی به ویژگی

  ].16[هاي محیط است  صنعت و ویژگی
  

 
  

 ]16[اي مؤثر بر نوآوري باز  هبندي عوامل زمین دسته - 1شکل 
  

هاي موردمطالعه، شناسـایی   در شرکت شده انجامهاي  ما در این پژوهش در نظر داریم با توجه به مصاحبه
اي درونـی مـؤثر بـر نـوآوري بـاز اسـت، در        و تبیین راهبردهاي نوآوري باز را که یکی از عوامـل زمینـه  

  .وکارهاي کوچک و متوسط صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات بانکی، موردبررسی قرار دهیم کسب
 
 پیشینه پژوهش -2

هـاي بـازِ آگاهانـه و     داري سابقه طوالنی نیسـت، امـا نـوآوري    وکار گرچه نوآوري باز در تحقیقات کسب
نمونـه، در آن زمـان، موضـوع تعیـین طـول       عنـوان  بـه . سال قبل یافـت  300توان تا  را می شده تیریمد

زمانی که تیمـی از  . رسید جغرافیایی در دریا، عالوه بر برخورداري از اهمیت باال، غیرممکن نیز به نظر می
اي براي تعیین طول جغرافیایی بـا ناکـامی مواجـه شـدند، پارلمـان       ن در ابداع شیوهمسئولین و متخصصا

پوندي براي ارائه روشـی در تعیـین طـول جغرافیـایی در نظـر       20000اي  جایزه 1714انگلستان در سال 
گیري براي جایزه و در صـورت   ، تصمیمشده ارائهي ها شنهادیپبر این اساس، هیئتی براي مدیریت . گرفت

این رویکـرد هنـوز در انگلسـتان بـراي     . تشکیل شد کننده ابداعاز، اختصاص پول بیشتر براي پیشرفت نی
 ].24[ها برقرار است  نوآوري
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وکـار   در کتاب خود در دانشـکده کسـب   2003در سال مفهوم نوآوري باز را براي اولین بار  هنري چسبرو

. منتشـر نمـود  » از فناوري سود بردنراي خلق و ضرورتی نو ب: نوآوري باز«هاروارد تحت عنوان   دانشگاه
ها و راهکارها در مسیرهاي داخلـی و   تواند و باید از ایده پندارد بنگاه می نوآوري باز رویکردي است که می

. شود در این رویکرد، مرزهاي بین یک بنگاه و محیطش نفوذپذیرتر می. ی استفاده کندخوب بهخارجی بازار 
منـد، طیـف وسـیعی از منـابع داخلـی و خـارجی را بـراي بـه دسـت آوردن           اي نظـام  نوآوري باز به شیوه

هاي داخل و خارج از سازمان را  اي که فرصت هاي آگاهانه کند؛ یکپارچگی هاي نوآوري ترغیب می فرصت
. رسـند  بـرداري مـی   هاي چندگانه به بهره اي از طریق کانال شکل گسترده  ها به فرصت. کنند اسایی میشن

ها قادر نیستند که  هاي نوآورانه درونی در سازمان این موضوع است که همه ایده کننده قیتصدنوآوري باز 
ـ ازا. رد بازار شوندسازي شده و وا و تجاري  ییشناسااز مجراي نظام تحقیق و توسعه داخلی شرکت  ، رو نی

توانند در مراحل مختلف طراحـی و توسـعه از مرزهـاي شـرکت خـارج شـوند و        ها می بسیاري از این ایده
در حقیقـت، از نظـام   . منـد شـوند   ها بهـره  سازي درونی، از این ایده هایی غیر از تجاري ها از روش سازمان

  ].5[توان بهره برد  رزهاي شرکت میسازي خارج از م تحقیق و توسعه و همچنین نظام تجاري
ها در رویکرد نوآوري باز براي بـه دسـت آوردن مزیـت رقـابتی پویـا و غیرقابـل تقلیـد، نیـاز بـه           شرکت

ظرفیـت دریافـت و    -1: کند هاي پویا را به سه دسته تقسیم می تیس توانمندي. هاي پویا دارند توانمندي
ظرفیـت حفـظ رقابـت از طریـق افـزایش،       -3ا و هـ  ظرفیت تصرف فرصت -2ها،  شکل دادن به فرصت

  . وکار آوري و در صورت لزوم شکل دادن دوباره کسب جمع
هـا و عملیـات بازرگـانی مربـوط      ، به درك فرصـت )ها و تهدیدها دهی به فرصت درك و شکل(دسته اول 

هـاي تحقیـق و    ها باید با استفاده از دانش داخلی و خارجی و از طریق فعالیت در حقیقت، شرکت. شود می
تیس تـوازن بـین منـابع    . توسعه داخلی و خارجی، مزیت رقابتی و پیشرو بودن را براي خود فراهم نمایند

  .دانش داخلی و خارجی را موردحمایت قرار داده است
هـا   شوند که افراد بایـد پـس از شـناخت فرصـت     هایی مربوط می به انتخاب) ها تصرف فرصت(دسته دوم 
هاي توسعه و تجاري  گذاري در فعالیت گیري درست براي سرمایه ابلیت مرتبط با تصمیماین ق. انجام دهند

هـاي   متعاقباً، خلق تنظیم یا جایگزینی مدل. گذاري وجود دارد است؛ چراکه مسیرهاي زیادي براي سرمایه
  . گیرند وکار در این دسته قرار می کسب

رهاي سـازمانی بـر اسـاس تغییـرات محیطـی و      ها و سـاختا  ، به سرمایه)ظرفیت حفظ رقابت(دسته سوم 
هاي سازگاري پویا  این تغییرات براي به دست آوردن قابلیت. شود فناوري یا نیازهاي مشتریان، مربوط می

هاي در حال رشد براي اینکه بتوانند در مقابل تغییـرات فنـاوري و نیـاز مشـتري      شرکت. ضروري هستند
ان تمرکززدایی داشته باشند که از اهداف اصلی نـوآوري بـاز اسـت    پذیري داشته باشند، بایستی تو انعطاف

]25.[  
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خصوص صنایع با فناوري باال تغییر کرده اسـت و مـدل    از سوي دیگر، شرایط امروز در بیشتر صنایع و به

توان آن را نوآوري بسته خواند، فاصـله گرفتـه    نوآوري از رویکرد ادغام عمودي و متمرکز بر داخل که می
طـور   هـاي خـارج از سـازمان را بـه     ها و فنـاوري  ایده شان ينوآورهاي  ها در فعالیت امروزه، سازمان. است

هاي داخلی را که مورداستفاده سازمان نیسـت، بـه    ها و فناوري ، ایدهزمان همنمایند و  گسترده استفاده می
در ایـن  . خورنـد  پیونـد مـی   ها به هماي از نوآوري وسیله، شبکه کنند و بدین هاي دیگر منتقل می سازمان

تـري ایفـا    هاي کوچک و متوسط و حتی افراد، نقش بسیار مهم هاي نوپا و همچنین بنگاه شرایط، شرکت
 . کنندگان کوچک، چابک و ماهر هستند هاي بزرگ به دنبال همکاري با این مشارکت کنند و شرکت می

ایـن  . فرآینـد نـوآوري بـاز قـرار گیرنـد      توانند درگیر هاي مختلفی از سازمان می در سطح سازمان، بخش
  :اند از ها عبارت بخش
 از منابع برخط یا  اعمهاي متنوع و گسترده،  روابط خود را از طریق منابع و زیرساخت: روابط عمومی

 غیر برخط، توسعه دهند؛
 نـد و  نمای برقـرار هـا ارتبـاط    گذاري نمایند و بـا آن  بتوانند مخاطبان موردنظرشان را هدف: بازاریابی

 هاي مخاطبان، همسو نمایند؛ هاي بازار را بر اساس نظرات و ایده فرصت
 پذیري فنی، تصحیح و تکمیـل راهکارهـاي موجـود و تحـول راهکارهـاي       امکان: تحقیق و توسعه

 پیشنهادي را موردبررسی قرار دهند؛
 بررسـی قـرار   گـذاري را مورد  ریزي و همچنین جذب منابع و سـرمایه  راهکارهاي مالی، بودجه: مالی

 دهند؛
 توان تولید راهکارهاي پیشنهادي بر اسـاس محصـوالت یـا خـدمات جدیـد را بررسـی و       : عملیات

 ارزیابی نمایند؛
 سـازمانی و اسـتفاده از    سازمانی و برون چگونگی ارتباط و تعامل با منابع انسانی درون: منابع انسانی

 را موردبررسی قرار دهند؛هاي خبره در راستاي توسعه نوآوري باز در سازمان  تیم
 کنندگان را با در نظر گـرفتن شـرایط    چگونگی توافقات و تفاهمات بین سازمان و مشارکت: حقوقی

 ].28[حقوقی و حفاظت از مالکیت معنوي، موردبررسی قرار دهند 

وکارهاي کوچک و متوسط را مجبور به پیروي  ترین عواملی که کسب شود گفت، یکی از مهم بنابراین می
ها کـه بـه تغییـرات     این ناپایداري. هاي فناورانه است ها یا ناپایداري کند، تالطم از رویکرد نوآوري باز می

تواند در هر صنعت باعث ارائه سریع محصوالت، خدمات یا فرآیندهاي  سریع فناوري منتج شده است، می
. رد نـوآوري بـاز دارد  هـا بـراي پـذیرش رویکـ     توجهی در متقاعد کـردن سـازمان   جدید شود و نقش قابل

هاي بالاسـتفاده درونـی    سو ملزم به خروج فناوري ها را از یک دیگر، تغییرات سریع فناوري، سازمان بیان به
منظـور پاسـخ بـه     هاي جدید به ها و از سوي دیگر، به ورود فناوري منظور جلوگیري از منسوخ شدن آن به
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  ].17[ آخرین نیازهاي فناورانه مشتریان ترغیب خواهد کرد

هـاي   بیـانگر خالصـه نتـایج پـژوهش     1طورکلی جـدول شـماره    ، بهشده ارائهحال با توجه به توضیحات 
هـاي   وکارهاي کوچک و متوسط در صنایع با فنـاوري  در خصوص رویکرد نوآوري باز در کسب شده انجام

  . باالست
  

وکارهاي کوچک و  در کسبدر خصوص رویکرد نوآوري باز  شده انجامهاي  خالصه نتایج پژوهش -1جدول 
  متوسط صنایع با فناوري باال

  خالصه نتایج تحقیق  منبع  ردیف

1  ]3[  

  :نوآوري باز با استفاده از نتایج پژوهش شده استخراجابعاد 
  استراتژي؛ -
  فرآیند؛ -
  ساختار سازمانی؛ -
  ساختار شبکه بین سازمانی؛ -
  پشتیبانی فناوري اطالعات؛ -
  .سازمانی فرهنگ -

2  ]26[ 

  :از این پژوهش شامل ابعاد زیر است شده استخراجنتایج 
 برداري از فناوري، شامل بهره:  

  وکار؛ ایجاد کسب -
  هاي معنوي؛  واگذاري حق امتیاز دارائی -
 مشارکت دادن کارکنان؛ -

 اکتشاف فناوري، شامل:  
  مشارکت دادن مشتریان؛ -
  سازي؛ شبکه -
  سپاري تحقیق و توسعه؛ برون -
  .هاي معنوي حق امتیاز دارائی اکتساب -

3  ]1[  
موقع فرصت براي ارائه حـق امتیـاز    یک عامل کلیدي در موفقیت نوآوري باز، شناسایی به -

  .وکار اصلی خود است هاي بنگاه به بیرون از کسب فناوري
هاي درون  ها به منظور ارائه حق امتیاز فناوري روشی سریع و آسان براي شناسایی فرصت -

  .شرکت به خارج از آن طرح شده است
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  خالصه نتایج تحقیق  منبع  ردیف

4  ]17[ 

بندي سازي بخش این پژوهش چارچوب نوآوري باز را به  تحقیق و توسعه و همچنین تجاري
  .نموده است

  .سازي و نقش ارتباطات واسط بررسی شده است چارچوب مفهومی در خصوص شبکه
  .پایگاه داده شبکه و ساختار شبکه: عوامل مستقیم شبکه سازي

  .همکاري کننده لیتسهفرهنگ مشارکتی و عوامل : عوامل غیرمستقیم شبکه سازي

5  ]18[ 

  :دهد نتایج پژوهش نشان می
دهند با ایجاد  هاي خارج از سازمان انتقال می هاي خود را به طرف وکارهایی که ایده کسب -

کار را انجام وکارهایی هستند که این  وري باالتري نسبت به کسب سازي، داراي بهره شبکه
  .دهند نمی

طرفه، منجر به افزایش احتمال منتفع شدن زیـاد   ي تبادل یکجا بهها،  ایده دوطرفهتبادل  -
  .شود هاي توسعه محصول جدید می وکار در جریان پروژه کسب

6  ]22[ 

  :هاي فنی چالش
 اي فناوري؛ ماهیت ریشه -
 ؛)ماهیت عام فناوري(کاربردهاي چندگانه  -
 ؛)مشتریان(دست  هاي فرآیندي در پایین نوآورينیاز به  -
  :سازي هاي تجاري چالش

 هاي بازار متأثر از جایگاه باالدستی در زنجیره ارزش محصوالت؛ چالش -
  .نیاز به نوآوري مکمل -

7  ]4[  

  :در این پژوهش شده استخراجابعاد 
  استراتژي جستجو؛ -
  در نوآوري باز؛ ها استیس -
  همکاري؛سازي و  ظرفیت جذب، شبکه -
  .کارایی نوآوري باز -

8  ]2[  

  :در این پژوهش شده استخراجابعاد 
  فقدان رقابت مناسب مدیریتی؛  -
  هاي مدیریتی؛ پیچیدگی -
  طلبانه؛رفتارهاي فرصت -
  وجود مقاومت در داخل سازمان؛ -
  مشکالت مربوط به تقلید؛ -
  دسترسی محدود به اطالعات خارجی و داخلی؛ -
  اي؛ پایهنبود دانش  -
  عدم تعادل بین نوآوري باز و نوآوري بسته؛ -
  .اهدا کردن فناوري به دیگران بدون ارزیابی -
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  خالصه نتایج تحقیق  منبع  ردیف

9  ]6[ 

وکارهـاي کوچـک و    فرآیند تحقیق و توسعه داخلی مدون شده و رسمی کمتري در کسب -
  . وکارهاي بزرگ وجود دارد متوسط نسبت به کسب

  .وکارهاي بزرگ متفاوت است متوسط با کسبوکارهاي کوچک و  سازي کسب ویژگی شبکه -
وکارهــاي کوچــک و متوســط نســبت بــه  وابســتگی بــه رویکــرد نــوآوري بــاز در کســب -

  . وکارهاي بزرگ، بیشتر است کسب
وکارهـاي کوچـک و    تأثیر مثبت نوآوري باز در معرفی محصوالت و خدمات جدید کسـب  -

  .متوسط

10  ]27[  

وکارهـاي   المللـی در کسـب   هاي بـین  ت آن بر روي رقابتهاي نوآوري باز و تأثیرا فعالیت -
  .گذارند صورت پیچیده و چندوجهی است که بر روي یکدیگر تأثیر می کوچک و متوسط به

  
  .تحقیق و توسعه داخلی، ساختارهاي مدیریتی: ابعاد داخل سازمان، شامل -
تحقیـق و توسـعه خـارجی، قـوانین و مقـررات و      : ابعاد خـارج سـازمان، شـامل    -

  .هاي دولتی حمایت

 
  راهبردهاي نوآوري باز -2-1

طورکلی راهبردهاي مطـرح در رویکـرد نـوآوري بـاز در      رسد به ، به نظر میشده انجامبا توجه به مطالعات 
  : اند از ها تاکنون از چند منظر مهم موردبررسی قرار گرفته است که عبارت سازمان

  از منظر نوع همکاري -2-1-1
  : صورت زیر مطرح شده است راهبردهاي نوآوري باز از منظر نوع همکاري به

 : خارج به داخل -الف
سـازمانی بـه درون مرزهـاي     ها و اکتشـافات بـرون   ها، دانش فرآیندهاي خارج به داخل شامل انتقال ایده

 وکار سـازمان، منـتج بـه نـوآوري      هاي موجود در قالب مدل کسب آن با دارایی قیتلفسازمان است که با 
سازي دانش داخلی سازمان از طریق ادغام بـا دانـش خـارجی سـازمان      هدف از این حالت، غنی. شودمی

توانـد از   کنندگان، همکاران و مراکز علمی و پژوهشی است که می کنندگان، توزیع ازجمله مشتریان، تأمین
  .شود ها انجام  انتقال فعال فناوريطریق 

 :داخل به خارج -ب
هاي موجـود در   ها و فناوري سازي ایده وکار جهت تجاري هاي کسب منظور استفاده از مدل این فرآیندها به

ایـن  . وکار داخل سازمان همخوانی داشته یـا نداشـته باشـد    تواند با مدل کسب سازمان کاربرد داشته و می
هـا بـه محـیط     نتقـال ایـده  و ا IPهاي داخلی، فـروش   برداري خارجی از ایده تواند شامل بهره موضوع می

هاي ثابت تحقیـق و توسـعه و همچنـین     هاي با فناوري باال، با هدف کاهش هزینه شرکت. خارجی باشد
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 .کنند کارگیري فرآیند داخل به خارج تمرکز و تأکید می ها بر به تقسیم خطر نوآوري با دیگر سازمان

 :ترکیبی -ج
هـاي فنـاوري خـود و سـایر      داکثر ارزش از ظرفیـت ها بـراي ایجـاد حـ    این است که سازمان دهنده نشان

هاي مشـترك ادغـام    گذاري هاي ورودي و خروجی را از طریق اتحاد، همکاري و سرمایه ها، جریان شرکت
 کنند  می

  از منظر نقطه تمرکز -2-1-2
. انـد  نمودههاي غیر محوري تقسیم  هاي محوري و نیازمندي راهبردهاي نوآوري باز را به دو بعد توانمندي

شود و  وکار سازمان در نظر گرفته می هاي محوري در حقیقت مزیت رقابتی و هسته اصلی کسب توانمندي
وکـار سـازمان را    هایی غیر از مزیت رقابتی و غیر از هسته اصلی کسب هاي غیر محوري، بخش نیازمندي
 ].7[شود  شامل می
  از منظر بار مالی و غیرمالی -2-1-3

وکارها با رویکرد نوآوري باز، چهـار شـکل از    ن ابعاد مالی و غیرمالی از منظر انطباق کسببا در نظر گرفت
  ].9[گیرد، به شرح زیر است  قرارها مورداستفاده  راهبردهاي نوآوري باز که ممکن است توسط شرکت

 ):افشا(آشکار -الف
منافع مستقیم و غیرمستقیم،  وکارها چگونه درصدد دستیابی به این است که کسب دهنده نشاناین راهبرد 

ی معرفـ هـا حفـظ شـود؛ در حقیقـت، ایـن حالـت        کنند تا مزیت رقابتی آن منابع داخلی خود را آشکار می
  . مدت است هاي جدید بدون توجه به منافع مالی مستقیم در کوتاه فناوري

 :)ظرفیت دفع(فروش   - ب
هـاي خـود را از طریـق     اختراعات و فناوريوکارها،  کند که چگونه کسب این راهبرد به این امر اشاره می 

در این بخـش،  . کنند سازي می ها تجاري فروش یا صدور مجوز به منابع خارج از سازمان، در سایر سازمان
توانـد توانـایی درآمـدزایی از طریـق فـروش دانـش و        ظرفیت دفع مبنی بر این که چگونـه شـرکت مـی   

این امر از طریق اتحادهاي استراتژیک، صدور مجـوز  . شودهاي داخلی را گسترش دهد، مطرح می توانایی
 .شود هاي همکاري میسر می یا سایر مدل

 :منبع یابی  -  ج
توانند منابع داخلی و خـارجی نـوآوري را    وکارها می کند که چگونه کسب این راهبرد به این امر اشاره می 

هـا و   حضور در نمایشگاه. یندمورد جستجو و شناسایی قرار دهند و در حقیقت، منابع مختلف را کشف نما
 . یابی استها ازجمله رویکردهاي منبع همایش

  ):اکتساب( ظرفیت جذب  - د
این راهبرد بیانگر چگونگی فرآیند ارزیابی در مرحله اول و در مرحله دوم و در صورت تمایـل، چگـونگی   

در حقیقت، ظرفیـت جـذب عبـارت اسـت از توانـایی      . جذب منابع بیرونی در راستاي فرآیند نوآوري است
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گیري دانـش  کار سازي و در مرحله بعد، به ها براي تشخیص ارزش اطالعات خارجی جدید، یکسان شرکت

ها ساختار خـود را بـراي حرکـت بـه سـمت نـوآوري بـاز تغییـر          که شرکت هنگامی. بیرونی براي نوآوري
ظرفیت جذب . دهند، دانش خارجی هم باید سازماندهی شود و با ساختار و فرهنگ سازمان تطابق یابد می

نـوآوري بـاز   . پـذیرد  ر مـی شود و از محیط خارجی نیز تأثی از فرآیندهاي تحقیق و توسعه داخلی منتج می
ها و تبدیل آن به محصوالت و خدمات  مرزهاي دانش خارج از شرکت را که در انتظار جذب توسط شرکت

بـرداري نیسـت    راحتی قابل بهره دهد اما این دانش خارجی به فشار قرار می جدید و با ارزش هستند، تحت
به دنبال سازوکارهایی براي انتقال یا تطابق این بایست  ها می بلکه ابتدا باید دانش شناسایی شود و شرکت

نوآوري باز و ظرفیت جذب، هر دو قائل به اهمیت وجود تـوازن بـین   . دانش با شرایط داخل شرکت شوند
کـارگیري دانـش    ها براي به دسـت آوردن و بـه   در حقیقت، شرکت. دانش داخلی و دانش خارجی هستند

، جـه یدرنت. را درك کننـد  شده کسبداشته باشند تا بتوانند دانش بایست دانش اولیه مرتبط را  خارجی، می
هـاي یـادگیري شـرکت را افـزایش      هاي تحقیق و توسعه داخلی نیاز دارند تا ظرفیـت  ها به قابلیت شرکت

به خـارج در ایـن    داخلظرفیت جذب در رویکرد نوآوري باز دیدگاهی خارج به داخل دارد و دیدگاه . دهند
  ].9[ت حوزه دیده نشده اس

 از منظر نوع مشارکت -2-1-4 
هـاي دیگـر و    هـا و شـرکت   از مشارکت افـراد، گـروه   اعمشناخت چگونگی انواع مشارکت در نوآوري باز 

تواند در تبیین چگونگی توسعه نوآوري  توانند در این مشارکت ایفا نمایند، می ها می همچنین نقشی که آن
مشارکتی یا دعوتی؛ به این معنا : اند از ر این نوع شناسی عبارتبندي د اولین دسته. باز کمک شایانی نماید

 منـدان  عالقهکه آیا برگزارکنندگان باید افراد خاصی را براي ارائه ایده دعوت کنند یا مشارکت براي همه 
  آزاد است؟

؛ به این معنا که آیا باید تحـت تـأثیر یـا هـدایت     شده تیهدایا  شنهادشدهیپ: اند از بندي دوم عبارت دسته
کننـدگان اجـازه داد    مشخص کرده قرار بگیرند یا باید به مشـارکت  برگزارکنندهموضوعات یا نیازهایی که 

  هایشان را بدون هیچ قید و محدودیتی ارائه دهند؟ ایده
ــت پیشــنهادي  ــار حال ــن اســاس، چه ــر ای ــوتی، /مشــارکتی، پیشــنهادي/ب ــدادع ــوتی و /شــده تیه دع

توان در نظر گرفت که سعی خواهیم کرد ویژگی هر حالت را موردبررسی قرار  مشارکتی را می/شده تیهدا
  ].23[دهیم 

  مشارکتی/پیشنهادي: رویکرد اول
هایشان هستند و  در این رویکرد، همه دارندگان ایده ازجمله مشتریان، شرکا و حتی رقبا قادر به ارائه ایده

ها را ملزم  همچنین شرکت آن. شوند هاي دیگران تشویق می بندي ایده بررسی و رتبه همچنین براي ارائه،
دهنـدگان محصـوالت و خـدمات     کند که به موضوع یا نگرانی خاصی که ترجیح مدیریت یـا توسـعه   نمی

  . است، بپردازند
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  دعوتی/پیشنهادي: رویکرد دوم

ها  ها و سازمان وري مطرح شده توسط افراد، تیم، ایده هاي نوآبرگزارکنندهدر این رویکرد، گروه یا شرکت 
تفاوت آشکار میـان ایـن رویکـرد و رویکـرد     . کند هاي مدنظر و دلخواه خود مشخص می را بر اساس ایده

بـه   برگزارکننـده در این رویکرد، سازمان . کنندگان است مشارکتی، در مفهوم انتخاب و دعوت از مشارکت
 . ها میسر شود تواند با مشارکت افراد و گروه ت که این امر میهاي خاص اس ها و نگرش دنبال بینش

  دعوتی /شده تیهدا: رویکرد سوم
در این رویکـرد، سـازمان   . هاست این رویکرد، یکی از پرطرفدارترین رویکردهاي نوآوري باز براي سازمان

را ایجاد کند تا در تولیـد ایـده حـول     شده غربالو از پیش  شده نییتعاي از شرکاي از پیش  تواند شبکه می
 شـده  دعوتکنندگان  سازمان موردنظر هم فهرست مشارکت. موضوعات موردعالقه سازمان مشارکت کنند
اي ویـژه دارنـد کـه از شـرکا،     ها شبکه بسیاري از سازمان. کند و هم موضوعات ایده پردازي را کنترل می

یی مستلزم ارتباط عمیق است ها شراکتچنین . اند شده  لیتشککنندگان  کنندگان و توزیع مشتریان، تأمین
  . تواند باال باشد می شده مطرحهاي  و کیفیت و ارزش ایده

  مشارکتی /شده تیهدا: رویکرد چهارم
ی یا هر تیمی هرکس. ها به مسئله مشخصی دارد سعی بر هدایت افراد و گروه برگزارکنندهدر این رویکرد، 

 هـا  برگزارکننـده بسـیاري از  . تواند در این حوزه مشارکت نماید مند به موضوع موردنظر باشد، می که عالقه
مشارکتی، به جهـت  /مشارکتی، نسبت به رویکرد پیشنهادي/شده تیهداسعی بر استفاده بیشتر از رویکرد 

ها و بر اساس آن مـدیریت   یار زیاد ایدهها و همچنین عدم وجود گستره بس باال بودن ارزش و کیفیت ایده
  ].23[، دارند برگزارشدهبهتر جلسات 

  سازي از منظر شبکه -2-1-5
بر این اسـاس، مـدل نـوآوري بـاز داراي سـه      . کند فضاي نوآوري باز، مرزهاي سازمانی را نفوذپذیرتر می

تـوان   همچنـین در هـر سـه مرحلـه مـی     . سـازي اسـت   مرحله است که شامل تحقیق، توسـعه و تجـاري  
  . سازي را ایجاد کرد و توسعه بخشید شبکه
 )صنعتی(سازي  سازي در حوزه تجاري شبکه -الف

هـاي نـوآور بـا     سازي، با استفاده از رویکرد نوآوري باز، به معنـی ایجـاد روابـط شـرکت     وع از شبکهاین ن
سـازي   هاي جدید و تجاري منظور دسترسی و توسعه یا جذب فناوري ها به شرکت. هاي دیگر است سازمان

  . وکارهاي دیگر هستند محصوالت جدید، نیازمند همکاري با کسب
 سازي دانشی شبکه  - ب

دانش مفید بسـیار فـراوان و   . سازمانی است مندي از دانش علمی برون سازي، بهره این نوع شبکه هدف از
هـاي دانـش    ها، مخترعین و واسـطه  پراکنده است و در دسترس بازیگران چندگانه نوآوري شامل دانشگاه
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رصـد  . را انجـام داد  هـایی  ریزي رو، در راستاي بهره گرفتن از دانش پراکنده بایستی برنامه ازاین. قرار دارد

هـاي فنـاوري و    هـاي تحقیقـاتی، نمایشـگاه    ها، شرکت ها، پژوهشگاه هاي علمی همچون دانشگاه محیط
بازدیـد از  . هـاي موردنیـاز ضـروري اسـت     هـا و فنـاوري   هاي علمی براي یـافتن ایـده  نوآوري و همایش

هـا، اختراعـات و محصـوالت     ها و حضور در آن فرصتی براي آشنا شدن سایر سـازمان بـا ایـده    نمایشگاه
  .وکارهاي دیگر است ها، اختراعات و محصوالت کسب شرکت و همچنین فرصتی براي آشنایی با ایده

 سازي آزمایشگاهی  شبکه  -  ج
هـاي   وکارهاي فضاي نوآوري باز بایستی با آن ارتباط برقرار نمایند، آزمایشـگاه  یکی از عواملی که کسب

اي باالي تجهیزات آزمایشگاهی موردنیاز در توسعه محصوالت برخی ه با توجه به هزینه. تحقیقاتی است
تنهـایی تـوان    وکارهـا بـه   ها امري الزامی است؛ چراکه کسب از صنایع، ایجاد شبکه آزمایشگاهی براي آن

  ].21[هاي سنگین براي تأمین تجهیزات آزمایشگاهی را ندارند  گذاري سرمایه
 
 روش پژوهش -3

تر عنوان شد، هـدف ایـن پـژوهش شناسـایی و تبیـین راهبردهـاي نـوآوري بـاز در          طور که پیش همان
  . وکارهاي کوچک و متوسط صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات بانکی ایران است کسب

رویکـرد  ، ]11[ها در زمینـه واقعـی خـود دارنـد      اي بر شناخت پدیده هاي کیفی تأکید ویژه ازآنجاکه روش
  . موردي براي این پژوهش در نظر گرفته شده استمطالعه 

هـاي کمتـر    سـازد و بـراي فهـم پدیـده     مطالعات موردي کیفی، تفسیر بر اساس شواهد غنی را میسر می
طـی دو دهـه اخیـر، اسـتفاده از روش مطالعـه مـوردي در       ]. 10[گیـرد   مورداستفاده قرار می شده شناخته

فتارها و فرآیندهاي مؤثر بر پدیـده موردمطالعـه، رواج زیـادي    مطالعات سازمانی، با هدف تحلیل عمیق با
  ].20[یافته است 

هـایی کـه اهـداف مشـابهی را دنبـال       دهد سایر پژوهش عالوه بر این، بررسی پیشینه پژوهش نشان می
انـد؛   ها در زمینه وقوع آن بهـره بـرده   نمودند، از رویکرد مطالعه چند موردي براي شناخت عمیق پدیده می
 . اشاره نمود] 26، 18[ شده انجامهاي  توان به پژوهش ها میمله این پژوهشازج

در این پژوهش نیز رویکرد مطالعه چند موردي با تمرکز بر واحد تحلیل بنگاه، مورداسـتفاده قـرار گرفتـه    
در . نگر اسـت  ، از نوع مطالعه چند موردي کل]29[بندي چهارگانه  این روش مطالعه بر اساس دسته. است

، از یـک  شـده  انتخابشود و در تمامی موارد  این روش، بیش از یک مورد براي مطالعه در نظر گرفته می
نگر، به نسبت مطالعات تـک مـوردي،    به اعتقاد وي مطالعه چند موردي کل. شود واحد تحلیل استفاده می

. خـوبی برخـوردار اسـت    بنابراین چنین تحقیقی از استحکام. تري به همراه دارد شواهد بسیار متقاعدکننده
یـا  ) بینی نتایج مشـابه  پیش(توانند پاسخگویی واقعی  عالوه بر این، اگر موردها با دقت انتخاب شوند، می

 ]. 29[را به همراه داشته باشند ) بینی بینی نتایج متفاوت ولی به دالیلی قابل پیش پیش(پاسخگویی نظري 
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گیري هدفمند اسـتفاده شـده    ارد مطالعه، از روش نمونهدر این پژوهش براي انتخاب نمونه و شناسایی مو

دار  شود، به معناي انتخاب هدف گیري غیر احتمالی نیز گفته می گیري هدفمند که به آن نمونه نمونه. است
گیـري شـامل انتخـاب واحـدها یـا       این نوع نمونه. موردهاي پژوهش براي کسب دانش یا اطالعات است

  ].15[تصادفی و بر اساس هدف پژوهش است صورت غیر  موردهاي پژوهش به
هـاي افـراد خبـره و مطلـع صـورت       تواند با بهـره گـرفتن از توصـیه    شناسایی و انتخاب موارد معمول می

 ].19[پذیرد
در همین راستا براي شناسایی موارد مناسب، از مشورت و راهنمـایی خبرگـان و مطلعـان حـوزه فنـاوري      

انـد و بـا    هاي مختلف، محصوالت نوآورانه بانکی را ارائه کـرده  اطالعات و ارتباطات بانکی که در همایش
ز معیارهـاي در نظـر   برخـی ا . مراکز مختلف علمی و تحقیقاتی در ارتباط بودند فهرستی را آماده ساختیم

ها، ارائه محصـوالت نوآورانـه    سال یا بیشتر شرکت 5عمر : براي انتخاب موارد، عبارت بودند از شده گرفته
. ها در ارتباطات برون بنگاهی ها، عدم محدودیت شرکت ها و همایش در سالیان اخیر و حضور در نمایشگاه

  .مشاهده است قابل) 2(شماره  ها تهیه شد که در جدول بر این اساس فهرستی از شرکت
  هاي موردمطالعه فهرست شرکت -2جدول 

ــیمرغ   نام شرکت سـ
  تجارت

بهسازان 
  ملت

فنـــاوري 
اطالعات 

  شهر

ــوین  نـــ
  کشاورز

هاي  سیستم
 بزرگ توسن

خــدمات  
ــه  رایانــ

  امید

ــان  رایـــ
ــاد  اقتصــ

  نوین

  زمینه فعالیت

راهکارهاي 
ــوین  نــــ
ــانکی  بـــ
ــک  بانــــ

  تجارت

راهکارهاي 
ــوین  نــــ
ــانکی  بـــ

  ملتبانک 

راهکارهاي 
ــوین  نــــ
ــانکی  بـــ
  بانک شهر

راهکارهاي 
نوین بانکی 
بانــــــک  

  کشاورزي

راهکارهـــاي 
  نوین بانکی

راهکارهاي 
ــوین  نــــ
ــانکی  بـــ

  بانک سپه

راهکارهـاي  
نوین بانکی 
ــک  بانـــــ
  اقتصاد نوین

  نفر 40  نفر 50  نفر 35  نفر 65  نفر 56  نفر 100  نفر 50  کارکنانتعداد 

ســــــــمت 
  رعاملیمد  شونده مصاحبه

ــت  معاونــ
ــعه  توســـ

  وکار کسب

ــت  معاونــ
ــعه  توســـ

  وکار کسب

عضـــــــو 
  رهیمد ئتیه

معاونت توسعه 
  وکار کسب

ــت  معاونــ
ــعه  توســـ

  وکار کسب

ــدیر  مـــــ
تحقیـــق و 

  توسعه
  

انـد کـه    ها، در هر شرکت فقط یک نفر جهت مصاحبه معرفی شـده  با توجه به هماهنگی تلفنی با شرکت
  . ودندوکار یا مدیر تحقیق و توسعه ب عمدتاً معاونت توسعه کسب

انجـام   شـده  هیتهو با فهرستی از سؤاالت باز از پیش  افتهیساختارصورت نیمه  هاي عمیق به این مصاحبه
شوندگان، عالوه بر سؤاالت از پـیش   ها جهت درك بهتر منظور مصاحبه در برخی از مصاحبه. گرفته است

هـا، از   عالوه بـر ایـن، در طـول فرآینـد مصـاحبه     . ی استفاده شده استجزئ، از سؤاالت تکمیلی شده هیته
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شوندگان درخواست شد تا در صورت امکان مستندات و موارد مکتوبی کـه در راسـتاي پاسـخ بـه      مصاحبه
ي ا جبهـه استفاده از رویکـرد سـه   . این پژوهش مؤثر هستند، در اختیار پژوهشگران قرار گیرد هاي پرسش

هاي کیفی و ترکیبی مرسوم است و منجر به افزایش روایی  لیل اطالعات در پژوهشبراي گردآوري و تح
  ].8[شود   و اعتبار درونی پژوهش می

شوندگان، توسط دسـتگاه   صورت حضوري انجام و با کسب اجازه از مصاحبه ها به در این پژوهش، مصاحبه
دار  وش تحلیـل محتـواي جهـت   هـا، ر  همچنین در این پژوهش براي تحلیـل داده . ضبط الکترونیکی شد

ها، از قبل  هایی است که در مورد آن روش بیشتر براي پدیده استفاده از این . مورداستفاده قرار گرفته است
ـ  و پژوهش جدید به دنبال تکمیل جنبه شده انجاماي  پژوهش یا نظریه تبیـین بیشـتر باشـد     اهاي دیگر ی

]14.[ 
بر مبناي نظریه نوآوري باز که توسـط چسـبرو مطـرح شـده،     طور که اشاره شد، پژوهش حاضر نیز  همان

توسعه، به دنبال بسـط و   عنوان کشوري درحال استوار است و با بررسی شواهدي از این پدیده در ایران، به
خـوبی بـا    عنوان یک ابزار تحلیلی، بـه  دار به بنابراین، روش تحلیل محتواي جهت. تکامل این نظریه است
 .طباق دارداهداف این پژوهش ان

هاي پیشین براي تمرکز بر سؤاالت پـژوهش اسـتفاده    توان ازنظریه دار می در روش تحلیل محتواي جهت
  ].14[شود  هاي پژوهش به خدمت گرفته می نمود و به عبارتی، تحلیل محتوا با هدف پاسخ به پرسش

  : صورت زیر است هاي این پژوهش به پرسش
اطالعات و ارتباطات بـانکی، در مسـیر نـوآوري خـود،      هاي کوچک و متوسط فناوري آیا شرکت - 

 گیرند؟ رویکرد نوآوري باز را به خدمت می
 هایی از سازمان درگیر رویکرد نوآوري باز هستند؟ اگر چنین است، چه بخش - 
 چه راهبردهایی از نوآوري باز در این بخش رواج دارد؟  - 

سؤال سوم، در حقیقت . هاست در میان شرکت دو سؤال نخست، ناظر به اکتشاف اتخاذ رویکرد نوآوري باز
شود و به دنبال شناسـایی و تبیـین راهبردهـاي نـوآوري بـاز در       پرسش اصلی این پژوهش محسوب می

نشـان داده  ) 2(طور خالصه در شکل شـماره   مراحل مختلف این تحقیق به. هاي موردمطالعه است شرکت
  .شده است
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 مراحل مختلف انجام پژوهش - 2شکل 

 
  ها وتحلیل یافته تجزیه -4

سـپس بـا   . در این بخش، ابتدا، شرح مختصري از فعالیت هر هفت شرکت موردمطالعه آورده شـده اسـت  
هـا   این یافتـه . صورت خالصه، عیناً، بیان شده است هاي مرتبط به شوندگان، بخش کسب اجازه از مصاحبه

  . آورد ها را فراهم می توسط این شرکت اتخاذشدهي راهبردهاهاي  زمینه تحلیل
  شرکت سیمرغ تجارت: 1مورد 

تأسیس شـده   1391هاي زیرمجموعه هلدینگ بانک تجارت بوده که در سال  این شرکت یکی از شرکت
. زمینه فعالیت این شرکت خدمت کارت کیف پول الکترونیکی و ارائه خـدمات نـوین بـانکی اسـت    . است

تسهیل عملیات پرداخت منظور  به 1392پروژه کیف پول الکترونیکی بانک تجارت در شهر تهران از سال 
  . با ارزش کوچک در معامالت خرد آغاز شد

با توجه به رقابت بسیار بـاال در حـوزه فنـاوري    «شده با مدیرعامل این شرکت، با توجه به مصاحبه انجام
رسد رویکـرد نـوآوري بـاز در     اطالعات و ارتباطات و همچنین پیچیدگی فناوري در این حوزه، به نظر می

. وچک و متوسط صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات بانکی، بسیار مهم و ضروري باشدوکارهاي ک کسب
راهبردهاي مدنظر . بخش تحقیق و توسعه این شرکت، در جریان رویکرد نوآوري باز این شرکت قرار دارد

هـاي شـرکت خـارج بـه      در رویکرد نوآوري باز در این شرکت، از منظر نوع همکاري، با توجه به سیاسـت 
از . هـا اسـت   ل است و از منظر بار مالی و غیرمالی، بیشتر از نوع کسب مجوز و حضـور در نمایشـگاه  داخ

  :گام نخست
 مرور ادبیات

  :دومگام 
 اطالعات يگردآور

  :گام سوم
 ها افتهیتحلیل 

مطالعه رویکرد  -
  نوآوري باز

شناسایی راهبردهاي  -
 ري بازمختلف نوآو

  انتخاب موارد مطالعه - 
اطالعات  يآور جمع -

از طریق مصاحبه با 
مطلعان کلیدي و 

 اسناد موجود 

درون موردي و بین موردي  يها لیتحلاستفاده از  -
  پژوهش  يها پرسشبراي پاسخگویی به 

اکتشاف نوآوري باز در  :2و 1 سؤاالت -
   موردمطالعه يها شرکت

تحلیل چگونگی راهبردهاي نوآوري باز  :3 سؤال -
 ي هر شرکتها یژگیوبا توجه 
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وکار و  هاي محوري و غیر محوري، در هر دو حالت، هم هسته اصلی کسب منظر نقطه تمرکز و توانمندي

ارکت از منظـر نـوع مشـارکت، مشـ    . هاي غیر مزیت رقابتی، رویکـرد نـوآوري بـاز وجـود دارد     هم بخش
  .»هاي دانشی و آزمایشگاهی فعال بوده اند سازي، شبکه دعوتی کاربرد داشته و از منظر شبکه/شده تیهدا

  شرکت بهسازان ملت: 2مورد 
زیرمجموعـه هلـدینگ   اطالعـات در   يبا هدف توسعه کاربرد فنـاور  1373شرکت بهسازان ملت در سال 

کـارگیري متخصصـان مجـرب در     منابع و به زیشرکت از بدو تأسیس با تجه نیا. شدبانک ملت تأسیس 
انـواع   دیو تول یاي را جهت طراح تالش گسترده یاطالعات و ارتباطات و خدمات بانک يهاي فناور حوزه

ـ به عمل آورده که تول یبانک حصوالتو م خدمات  طیدر محـ  یکـ یالکترون يسـامانه متمرکـز بانکـدار    دی
  .شود شرکت بهسازان محسوب میداخل کشور از افتخارات در بزرگ  هايرایانه

شـرکت بهسـازان در   «طـور مطـرح کردنـد کـه     وکار این شرکت، در مصـاحبه ایـن   معاونت توسعه کسب
با . هاي پیشرو بوده است بانکی هستند، مثل چکاوك، از شرکت سازي محصوالتی که بخصوص بین پیاده

هایی که دوستان  ختار را با ایدهتوجه به حجم باالي تراکنش چکی که در بانک ملت هست، توانستیم سا
هایی که ما به خدمات دادیم، تغییراتی ایجاد کنیم که این مسئله تسهیل شود و سرعت  دادند و حتی ایده

هاي موفق، در همان دو سه روز اول همـه آن   عنوان یکی از بانک سازي پیدا کند و به مناسبی براي پیاده
هزار چک در روز را هم با آن سیسـتم اجـرا    300د حدود مشکالتی که چکاوك داشت حل شد و ما رکور

عنـوان   و خدمات بانکی، رویکرد نوآوري باز در ایـن شـرکت، بـه    ها سرویسبا توجه به حساسیت . کردیم
هـاي   تـوانیم بحـث اسـتفاده از ایـده     ما می. رویکرد اصلی جهت نوآوري سازمان در نظر گرفته شده است

هـا   هایی که مبتنی بر پاداش باشد و با گردآوري ایـن ایـده  ت با مکانیزمبیرونی و داخلی را در داخل شرک
اند همکاري کنـیم،  شده لیالتحص فارغاینکه بتوانیم با دوستانی که در این زمینه از دانشگاه . توسعه دهیم

ا و ه تواند براي شرکتهایشان را بتوانیم تبدیل به یک محصول کنیم، خیلی می ها را جذب کنیم و ایدهآن
در خصـوص  . بخش تحقیق و توسعه، بیشـتر درگیـر نـوآوري بـاز اسـت     . بخصوص شرکت ما مؤثر باشد

هاي شرکت، از منظر نوع همکاري، نگاهمان خـارج بـه داخـل     راهبردهاي نوآوري باز، با توجه به سیاست
ز پژوهشـی و  هـا و ارتبـاط بـا مراکـ     ها و همـایش  بوده و از منظر بار مالی و غیرمالی، حضور در نمایشگاه

هـاي   هاي محوري و نیازمندي ایم، از منظر توانمنديتحقیقاتی و همچنین کسب و مجوز را در نظر داشته
از . بـریم  مـی وکـار بهـره    هاي شرکت، فقط در حوزه مزیت رقابتی کسب غیر محوري، با توجه به سیاست

، بیشـتر رویکـرد   2ونو هکـات 1منظر نوع مشـارکت بـا توجـه بـه برگـزاري مسـابقات اسـتارتاپ ویکنـد         
سازي، شبکه دانشی و همچنین  از منظر شبکه. دعوتی را مدنظر داریم/شده تیهدامشارکتی و /شده تیهدا

  .»شبکه آزمایشگاهی مدنظر بوده است
                                                        

١ Startup weekend 
٢ Hakaton 
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  شرکت فناوري اطالعات شهر: 3مورد 

ـ  01/10/1392 خیشهر در تار يشرکت فناور ـ منظـور تکم  بـه  14003802089 یبا شناسه مل ـ زنج لی  رهی
ـ هـاي تعر  اهداف و مأموریـت  ياطالعات و در راستا يفناور نگیارزش هلد  يفنـاور  نگیهلـد  شـده  فی

ـ و انجـام عمل  جـاد یا ،شرکت با هدف توسعه، تـأمین  نیا. شداطالعات بانک شهر، ثبت  مربـوط بـه    اتی
ارائه  تینموده و مسئول تیآغاز به فعال ،نگیدر هلد يرحضوریو غ يحضور کیهاي پرداخت الکترون کانال

را  انیمشـتر  ریبانک شهر در رتبه اول و سا انیدر بسترهاي مختلف به مشتر کیخدمات پرداخت الکترون
بـر عهـده خواهـد     اتاطالعـ  يفنـاور  نگیهلد رهیشده در زنج در نظر گرفته گاهیدر رتبه بعد، در قالب جا

  .داشت
بـا توجـه   «طور مطرح کردند که نشده با ایشان ایوکار این شرکت در مصاحبه انجام معاونت توسعه کسب

هاي بانک شهر، توسعه شهر هوشمند، ارائه مشاوره و راهکـار بـه شـهرداري و     به تنوع خدمات و سرویس
عنوان رویکردي مهم در حوزه نوآوري  ها، رویکرد نوآوري باز به همچنین حساسیت مربوط به این سرویس

عه، توسعه بـازار و حتـی منـابع انسـانی سـعی      هاي تحقیق و توس در بخش. مدنظر این شرکت بوده است
راهبردهاي نوآوري بازي که تاکنون مدنظر سازمان بوده، از . مند شویم کنیم از رویکرد نوآوري باز بهره می

منظر نوع همکاري، ترکیبی است؛ هم رویکرد داخل به خارج و هم رویکرد خارج به داخل مدنظر سازمان 
بازیگران در زنجیره ارزش، ازجمله برنامه اصـلی ایـن شـرکت محسـوب      با مشتریان و سایر ارتباط. است
کنیم  هاي محوري و هم غیر محوري مدنظر است و سعی می از منظر نقطه تمرکز، هم توانمندي. شود می

از منظر بـار  . هایی غیرازآن، نوآوري باز را مدنظر قرار دهیم هاي مزیت رقابتی و هم در حوزه هم در حوزه
سـازي،   ها را در اولویت داریم و هم در حـوزه تجـاري   ها و ارتباط با دانشگاه ضور در نمایشگاهمالی، هم ح

گذاري  همچنین سرمایه. ، را در برنامه داریمومیکنسرسبحث کسب مجوز و اتحادهاي استراتژیک، ازجمله 
ع مشـارکت،  از منظر نـو . مشترك را در نظر داریم و با چند شرکت نوآور در این خصوص همکاري داریم

و از منظـر  ] ایـم کـرده [مشارکتی را تجربـه  /شده تیهدادعوتی و هم /شده تیهداراهبرد شرکت هم ] در[
  .»سازي صنعتی مدنظر بوده است سازي دانشی و شبکه سازي، شبکه شبکه
  شرکت نوین کشاورز : 4مورد 

بـر بسـتر    یهاي مبتن از فعالیت يا خود را با تمرکز بر گستره تیفعال ،1387از سال  کشاورز، نیشرکت نو
راهکارهاي نوین بانکی . آغاز نمود خصوص بانک کشاورزي ی بهاطالعات و ارتباطات در خدمت نظام بانک

شـویی،   بار، سامانه مـدیریت مبـارزه بـا پـول     اینترنت بانک، سامانه میادین و تره: اند از این شرکت عبارت
مـدیره ایـن    در مصـاحبه بـا عضـو هیئـت    . یمه کشاورزي ایرانسامانه اعتبارات خرد، سامانه الکترونیکی ب

هـاي   شرکت نوین کشاورز با توجه به رسالت خودش یعنی ارائه سـرویس «طور مطرح شد که شرکت این
نوین به بانک کشاورزي و سایر مؤسسات تابعه، با توجه به روند رو بـه رشـد صـنعت فنـاوري اطالعـات      
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ها در کشور، وجود دارد، نیـاز مبـرم بـه     که با توجه به محدودیت بانکبانکی کشور و رقابت بسیار باالیی 

نوآوري در آن وجود دارد و با توجه به اینکه محدودیت منابع، هم در خود بانک و هم در این شرکت وجود 
 کارگیري ارتباطات ما با مشتریان و به. دارد، نیاز به تعامالت و توسعه نوآوري باز در این شرکت وجود دارد

هاي نوین و همچنین استفاده ازنظر خبرگان این حوزه  ها در سیستم مستقیم و غیرمستقیم نقطه نظرات آن
محصـوالت و خـدمت نـوین،     توسـعه هـا و مراکـز پژوهشـی در جهـت طراحـی و       و همکاري با دانشگاه

ا بیشـتر  هاي تحقیق و توسعه و بازاریـابی مـ   بخش. هایی از ارتباطات نوآوري باز در شرکت هستند بخش
ازنظر راهبردهاي نوآوري باز، از منظر نوع همکاري، بیشـتر از نـوع   . درگیر فرآیندهاي نوآوري باز هستند

از منظـر نقطـه تمرکـز،    . خارج به داخل است ولی استراتژي داخل به خارج را نیز در برنامـه خـود داریـم   
از منظر بار مـالی  . مندیم باز بهره هاي محوري و غیر محوري، در هر دو حوزه از رویکرد نوآوري توانمندي

و غیرمالی، هم با مراکز دانشگاهی و پژوهشی در ارتباط هستیم و هم بحث کسب مجوز و صدور مجوز و 
. هایی انجام شده اسـت  گذاري مشترك، مدنظر بوده و تاکنون، پروژه اتحادهاي استراتژیک ازجمله سرمایه
مشارکتی، به لحاظ طیف وسـیعی از   شده تیهدادعوتی و  شده تیهدااز منظر نوع مشارکت، هر دو حالت 

خدمات، مجبور به اعمال محدودیت در خصوص موضوعات و برگـزاري مسـابقات هکـاتون و اسـتارتاپ     
هاي پرداخت هستیم کـه البتـه کـامالً     هاي جدید در بانکداري الکترونیکی و نظام ویکند جهت کسب ایده

سـازي دانشـی و آزمایشـگاهی و صـنعتی در ایـن       سازي، شبکه همچنین از منظر شبکه. است شده تیهدا
  . »شرکت موردتوجه بوده است

  هاي بزرگ توسن  شرکت سیستم: 5مورد 
، با هدف ایجاد بستري مستقل و بومی جهت طراحی و تولید محصـوالت و  1392شرکت توسن، در سال 

نکـداري و دولـت الکترونیـک،    هاي مختلف فناوري اطالعات کشـور ماننـد با   راهکارهاي نوین در عرصه
  .تأسیس شده و به ارائه خدمات متنوع فناوري اطالعات در صنعت بانکداري کشور پرداخته است

وقتی یـک سـازمانی در   «: شده با ایشان فرمودندوکار این شرکت، در مصاحبه انجام معاونت توسعه کسب
گیرد که کل انرژي و منابعش، چه فکري و چه فیزیکی، باید مشتري را راضی نگه دارد  این فضا قرار می

رود که ناخودآگاه بـه فضـاي نـوآوري نزدیـک      و نیازهاي روزمره مشتري را ارضا بکند، به این سمت می
. بیرونی براي ایجاد نوآوري در سـازمانش روي بیـاورد   هاي ظرفیتز شود به استفاده ا مجبور می. شود می

خود وقتی به این نتیجه میرسد دارد وارد آن چارچوب نوآوري باز میشود؛ یعنی ناچار از این است که  خودبه
. شـود  شود که سازمان وارد دوره افولش می داخل می 1در فضاي نوآوري باز وارد شود وگرنه در یک لوپی

جبور بودیم با توجه به پیچیدگی فناوري و حساسیت بازار و همچنـین رفـع نیازهـاي مشـتریان،     ما هم م
ها درگیر رویکرد نوآوري باز  هاي اداري ما، سایر بخش جز بخش تقریباً به. سوي نوآوري باز گام برداریم به

                                                        
 ياچرخه ١
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هاي خود را با مشخصات  هتوانند اید هاي نوآورانه در سازمان، افراد می همچنین از درگاه جذب ایده. هستند

هاي سازمان ازجمله تحقیق  اکثر بخش. ی به این شرکت معرفی نمایندپروپوزالو  ها فرمخودشان در قالب 
ازنظـر راهبردهـا و از   . سازي و منابع انسانی درگیر فرآیند نوآوري باز در سازمان هسـتند  و توسعه، تجاري

کنیم و  رفرمایانی که داریم، از رویکرد ترکیبی استفاده میمنظر نوع همکاري، ما با توجه به ارتباطات و کا
از . محوري و غیر محوري رویکرد نوآوري باز داریـم  هاي توانمندياز منظر نقطه تمرکز، در هر دو حالت 

گـذاري   منظر بار مالی، هم در ظرفیت جذب و هم در ظرفیت دفع، با راهکارهاي صدور مجوز و یا سرمایه
در خصوص نوع مشارکت، بـا  . بریم سازي در نوآوري باز را به جلو می رسیوم، تجاريمشترك و بعضاً کنس

شود گفت که شرکتی هسـتیم کـه توانسـتیم هـر چهـار حالـت        توجه به مشاهده وضعیت بازار، تقریباً می
و همچنین مشارکتی و دعوتی را با مراکز علمی و تحقیقاتی و همچنین نخبگان  شده تیهداپیشنهادي و 

سازي مدنظر  سازي دانشی و تجاري سازي، شبکه از منظر شبکه. ریان در فازهاي مختلف جلو ببریمو مشت
  .»است بوده

  شرکت خدمات رایانه امید: 6مورد 
بیشـتر در جهـت     و پتانسـیل   منظور ایجـاد ظرفیـت   بانک سپه به. تأسیس شد 1384این شرکت در سال 

اندازي این شرکت نمود تا از این طریـق   تأمین نیازهاي فناوري اطالعات و ارتباطات بانک تصمیم به راه
هـاي   امدر جهت اعتالي جایگاه بانک و رسیدن به وضعیت مطلوب مـوردنظر مـدیریت ارشـد بانـک، گـ     

هاي متنوع از قبیل سامانه متمرکـز بـانکی و سـوییچ کـارت و      این شرکت در حوزه. مؤثري برداشته شود
و خدمات متنوعی را به بانک سپه و سـایر مشـتریان ارائـه     محصوالتها و خدمات نوین بانکی،  سرویس

  . نماید می
ر این شرکت، بخـش توسـعه بـازار    د«: وکار این شرکت، ایشان فرمودند در گفتگو با معاونت توسعه کسب

. ریزي بانک در ارتباط باشد وجود دارد که یکی از اهداف آن این است که با بخش اداره تحقیقات و برنامه
علمی هستند بنابراین باعـث شـد مـا در     به علت اینکه مدیرعامل شرکت هم استاد دانشگاه و عضو هیئت

صـورت مشـاوره اي    علمـی دانشـگاه هـا بـه     عضاي هیئـت بخش توسعه بازار بتوانیم از حضور اساتید و  ا
کنیم یا از اداره تحقیقات بانک و یـا از ادارات   هایی که در آن حوزه تحقیق می فعالیت. کنیم همکاري می

شود و درنهایت، مثالً در برنامه استراتژیک بانک یا توسط خودمـان و از صـندوق    مختلف بانک اعالم می
هـا در حـد تحقیـق     بعضی از این فعالیت. شود به فعالیت یی شده و شروع میي خودمان شناساها شنهادیپ

ها بـه مراحـل جلـوتر هـم میـرود و      شود و بعضی از آنسازي نمی ماند و در این شرکت، تجاريباقی می
خـوان   هـایی شـبیه دسـتگاه کـارت     شود؛ مثل طرح برکت که دسـتگاه سازي هم می سازي و تجاري پیاده

 کننـده  عیتوزهاي مختلف بین  طراحی شد براي افزایش راندمان زنجیره ارزش، که آرد را از سیلو با سامانه
شد همکاري بـین خـدمات    کرد؛ یعنی عمالً می کرد و همه را الکترونیکی می و نانوا و مردم رو تکمیل می

بعضـی از  . هاي دیگري اآلن وجود دارد یا فعالیت. و بانک سپه و شرکت بازرگانی دولتی ایرانرایانه امید 
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هایی کـه معـروف هسـتند بـه      اآلن شرکت. شودها، درواقع، توسط ادارات مختلف بانک انجام می فعالیت
هایی،  یم در فعالیتآیبنزین دارند و ما می هاي برند در ایران مثالً کار توزیع نفت و بنزین را در پمپ شرکت

-مثالً گذاشتن تجهیزات و وصل شدن به سوئیچ هاش و ایجاد این خط کاري از طریق شاپرك وارد مـی 
هاي پیامک هـم داریـم و    در کنارش، فعالیت. گري هم داریم. پی. اس. شویم؛ چون ما اینجا خدمات پی

هـا   کـه بعضـی از شـرکت    ما یـک سـري شـرکت هـم    . توانیم به همدیگر متصل کنیمها را می همه این
هاي مشترك داریم؛ چه درزمینـه اجرایـی و چـه در زمینـه      ها یک سري فعالیتبنیان هستند، با آن دانش

. دهـیم ها را به این فرم پوشش مـی  با دانشگاه شهید بهشتی ارتباط داریم و یک سري فعالیت. تحقیقاتی
ش توسعه بـازار از رویکـرد نـوآوري بـاز     شود گفت هم در بخش تحقیق و توسعه و هم در بخ تقریباً، می

ازلحاظ نوع راهبرد، از منظر نوع همکاري، بیشتر خارج به داخل جلو رفتیم ولـی برنامـه   . کنیم استفاده می
شرکت براي ورود به حالت ترکیبی نیز در نظر گرفته شده اسـت و در آینـده نزدیـک در ایـن حـوزه نیـز       

. هاي محوري و غیر محوري، در هر دو حالت فعـالیم  ، توانمندياز منظر نقطه تمرکز. فعالیت خواهیم کرد
هاي علمی و فناوري را در دستور کاري داریـم و   ها و پارك از منظر بار مالی و غیرمالی، ارتباط با دانشگاه

گـذاري مشـترك اسـتفاده     ها داریم و هم از کنسرسیوم و هم سرمایه اتحادهاي راهبردي خوبی با شرکت
سـازي،   از منظـر شـبکه  . کنـیم  دعوتی اسـتفاده مـی  /شده تیهدانظر نوع مشارکت، از حالت از م. کنیم می

  ».سازي دانشی و آزمایشگاهی و صنعتی موردتوجه مدیران این شرکت قرار دارد شبکه
  رایانه اقتصاد نوین : 7مورد 
 بانـک  نخسـتین – نــوین  اقتصـاد بانـک توسط 1389 آذرماه نـوین در اقتصـاد رایـان خـدمات شرکت

 شـرکت . شـد  تأسـیس  بانـک این به مربوط اطالعات با هدف انجام کلیه امور فناوري -کشور خصوصی
 و اطالعات فناوري کارشناسان و مشاوران خبره، مدیران از متخصص اي مجموعه از گیري بهره با رایـان،

را به بانـک   افزاري نرم هاي انهسام پشتیبانی و توسعه تولید، طراحی، خدمات از اي گسترده طیف ارتباطات،
 .نماید اقتصاد نوین، شبکه شعب، ادارات مرکزي و مشتریان ویژه بانک ارائه می

هر سازمانی بـراي اینکـه بتوانـد زنـده     «: در مصاحبه با مدیر تحقیق و توسعه این شرکت، ایشان فرمودند
اي، مالی یا خدمات، براي ادامه  چه حوزهکند که بماند و پویا باشد، نیاز به تحقیقات دارد؛ یعنی فرقی نمی

. حیات خودش نیاز به تحقیقات دارد و به پایش رقبا و اینکه بتواند خودش را با نیازهاي روز تطبیق بدهد
این تطبیق دادن با نیازهاي روز باعث میشود مرتب در حـال تحقیـق کـردن باشـی و شناسـایی بکنـی،       

تواند مورداستفاده قرار بگیـرد و از اآلن  چند سال دیگر می هاي روزي که محصوالت و خدمات و فنّاوري
واحد تحقیق و توسعه ایـن  . ریزي کنی ها بچینی و برنامه ساختارهاي شرکت را بر اساس تأمین نیازمندي

نوآوري بسته نوآوري هست که صـرفاً  . شرکت، واحدي هست که روي هر دو نوع نوآوري متمرکز هست
بایست از طریق سیستم مدیریت مالکیت معنوي آن  افتد و میشرکت اتفاق میاز طریق منابع داخلی خود 

را ثبت نماییم و همچنین نوآوري باز در قسمت تحقیقات بازار مربوط به واحـد تحقیـق و توسـعه بیشـتر     
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هـا و نظراتشـان را    این شرکت ایجاد کردیم که مستقیماً از مشتریان ایـده ] در[درگاهی را . افتداتفاق می

این درگاه اآلن وجود دارد و . ها را در محصوالت و خدماتی که ارائه میدهد، لحاظ بکندافت کند و آندری
در ایـن  . یک بحث نـوآوري بـاز در تحقیقـات بـازار هسـت     . ها را دریافت کند و انجام بدهد تواند اینمی

خودش را از دست داده  تحقیقات بازار، به هر دلیلی به این نتیجه برسد که این محصول دیگر آن قابلیت
هاي جدید جایگزین بشود یا مثالً، فرآیند این محصول باید از حالت  و باید با یک محصول جدید با ویژگی

ارائه خدمت حضوري به غیرحضوري که جذابیت بیشتري دارد، تغییر پیدا کند که ایـن اصـالحات و ایـن    
یـا  . افتد که این بحث نوآوري باز اسـت اق میایجادها از طریق گرفتن بازخوردهاي مرتب از مشتریان اتف

هـا یـا    اند که میتواند سـازمان صالح در این زمینه انجام داده هاي ذي هایی که سازمان استفاده از پژوهش
کننـد،  هاي دولتی یا رقبا یا حتی سازمان پژوهشی بیرون از ایران که در این زمینـه کـار مـی    حتی بانک

یکـی از  . ها براي بهینه کردن محصوالت و خدمات خودشـان اسـتفاده بکنـد   استفاده بکنند و ازنتایج آن
هـا هسـت    هاي دانشجویی دانشگاه نامه مواردي که اتفاقاً در همین شرکت هم انجام شده استفاده از پایان

ها استفاده شده و حتـی اگـر پرسـنلی از ایـن     که آنچه به حوزه کاربردي شرکت برمیگردد از محتواي آن
صورت کاربردي براي حـل   هایشان را بهنامه کنیم که پایان ل تحصیل هستند، تشویقشان میشرکت درحا

ازنظر راهبردهاي نوآوري باز، از منظر نوع همکاري با توجـه  . یکی از مشکالت این شرکت انتخاب بکنند
ی هاي محوري و غیر محـوري سـع   از منظر نقطه تمرکز، توانمندي. هاي شرکت، ترکیبی است به سیاست

کنیم  از منظر بار مالی و غیرمالی، سعی می. کنیم در هر دو حوزه از رویکرد نوآوري باز استفاده نماییم می
ها را  هاي داخلی و خارجی و ارتباط با دانشگاه همچنین حضور در نمایشگاه. ظرفیت جذب را تقویت نماییم

و از منظـر  . کنـیم  اري اسـتفاده مـی  برد در برنامه خود داریم همچنین بیشتر از کسب و صدور مجوز بهره
حالت پیشـنهادي یـا    4نوعی هر  سایت این شرکت وجود دارد، به مشارکت، با توجه به درگاهی که در وب

سـازي،   از منظـر شـبکه  . نمـاییم  و همچنین مشارکتی و دعوتی را مدنظر داریم و استفاده می شده تیهدا
  ».ر بوده استسازي مدنظ سازي دانشی، آزمایشگاهی و تجاري شبکه

هـاي موردمطالعـه،    ، اتخـاذ راهبردهـاي نـوآوري بـاز در شـرکت     )3(طـور خالصـه در جـدول شـماره      به
  : مشاهده است قابل

  
  
  
  
  
  
  



 1397بهار ، 39 بهبود مدیریت، شماره     98

 
  هاي موردمطالعه اتخاذ راهبردهاي نوآوري باز در شرکت -3جدول 

  راهبرد          
  نام شرکت 

هـاي   بخـش 
  درگیر

ــوع  نـــــ
  سازي شبکه  مشارکتنوع   بار مالی  نقطه تمرکز  همکاري

ــیمرغ  ســـــ
  تجارت

تحقیـــــق و 
  توسعه

ــه  ــارج بـ خـ
  داخل

محوري و غیر 
  محوري

مـــــالی و  
  دانشی  دعوتی/شده تیهدا  غیرمالی

تحقیـــــق و   بهسازان ملت
  توسعه

ــه  ــارج بـ خـ
مـــــالی و    محوري  داخل

  غیرمالی
/ شـــده  تیهـــدا 

  مشارکتی
دانشــــــــی   

  آزمایشگاهی

ــاوري  فنـــــ
  اطالعات شهر

  منابع انسانی
تحقیـــــق و 

  توسعه
  بازاریابی

محــــوري و   ترکیبی
  غیرمحوري

مـــــالی و  
  غیرمالی

دعوتی /شده تیهدا
  و مشارکتی

  دانشی
  صنعتی

  نوین کشاورز
تحقیـــــق و 

  توسعه
  بازاریابی

مـــــالی و    محوري   ترکیبی
  غیرمالی

دعوتی /شده تیهدا
  و مشارکتی

  دانشی
  آزمایشگاهی

  صنعتی

ــاي  سیســتم ه
  بزرگ توسن

  منابع انسانی
  توسعه بازار

 تحقیـــــق و
  توسعه

محــــوري و   ترکیبی
  غیرمحوري

مـــــالی و  
  دانشی  حالت ممکن 4هر   غیرمالی

  صنعتی

خدمات رایانـه  
  امید

تحقیـــــق و 
  توسعه

  توسعه بازار
مـــــالی و    محوري   ترکیبی

  هر چهار حالت  غیرمالی
  دانشی

  آزمایشگاهی
  صنعتی

رایان اقتصـاد  
  نوین

تحقیـــــق و 
  توسعه

  توسعه بازار
مـــــالی و    محوري   ترکیبی

  هر چهار حالت  غیرمالی
  دانشی

  آزمایشگاهی
  صنعتی

  
دهـد کـه هـر هفـت شـرکت       شوندگان نشان می ي مصاحبهها پاسخدر این پژوهش و  شده مطرحسؤاالت 

و  هـا  يتوانمنـد بـا توجـه بـه    -موردمطالعه، هم از رویکرد نوآوري بسته و ثبت حقـوق مالکیـت معنـوي    
ها از رویکرد  پذیري و چابکی آن شوند و هم به دلیل انعطاف مند می بهره -هاي داخل شرکت خود پتانسیل

هاي خارج از شـرکت بـا شناسـایی منـابع نـوآوري از قبیـل مراکـز علمـی و          نوآوري باز جهت جذب ایده
هـاي   ، استفاده از ایدههاي داخلی و خارجی، استفاده از کارشناسان و خبرگان پژوهشی، حضور در نمایشگاه

انطبـاق ایـن اقـدامات بـا     . برنـد  مشتریان، نوآوري در زنجیره ارزش و همچنین همکاري با رقبا بهره می
هـاي   اتخـاذ نـوآوري بـاز در شـرکت     دکننـده ییتأنیـز  ] 12، 1، 7، 6[هاي رویکرد نوآوري باز در پژوهش

  .موردمطالعه است
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سـو، محـدودیت در تـأمین     این موضوع است که از یک دهنده نشانها، همچنین نتایج حاصل از مصاحبه

منابع ازجمله منابع انسانی، منابع مالی، منـابع علمـی و تجربـی و از سـوي دیگـر، پیچیـدگی فنـاوري و        
هـاي کوچـک و متوسـط     هـاي اصـلی شـرکت    محدودیت زمان در دسترسی بـه بـازار، ازجملـه محـرك    

عنوان عوامل مؤثر  ها را به این ویژگی] 27، 6[هاي پژوهش. است موردمطالعه براي گرایش به نوآوري باز
  . اند هاي کوچک و متوسط به نوآوري باز در پژوهش خود مطرح نموده بر گرایش شرکت

هاي موردمطالعه، با توجه  دهد که اکثر شرکت هاي این پژوهش نشان می نتایج حاصل از مصاحبه و یافته
هاي کوچک و متوسط است، استفاده  هاي شرکت ابکی خود که از ویژگیپذیري و چ هاي انعطاف به ویژگی

. انـد  از رویکرد نوآوري باز را در واحدهاي تحقیـق و توسـعه، توسـعه بـازار و بازاریـابی مـدنظر قـرار داده       
هاي بزرگ توسن در بخش منـابع انسـانی نیـز از     هاي فناوري اطالعات شهر و سیستم بین، شرکت دراین

ـ گسـترده ا استفاده  دهنده نشاناین موضوع . اند باز بهره جسته رویکرد نوآوري هـا از رویکـرد    شـرکت  نی
بـر ایـن موضـوع داللـت     ] 22، 28[هاي  پژوهش. هاي مختلف اجرایی و اداري است نوآوري باز در بخش

 . این موضوع هستند دکنندهییتأدارند و 
هاي راهبردي نوآوري باز ایـن   که ویژگیدهد  هاي این پژوهش نشان می نتایج حاصل از مصاحبه و یافته

اند کـه در   ها، از منظر نوع همکاري، عمدتاً نوآوري بازترکیبی است و در سالیان اخیر، تالش نموده شرکت
هـاي بیـرون از سـازمان و داخـل      هر دو حوزه رویکرد خارج به داخل و رویکرد داخل به خارج، از ظرفیت

اند کـه فرصـت    ، اذعان نمودهشده انجامهاي  همچنین در مصاحبه. دسازمان به بهترین نحو استفاده نماین
المللـی و   هـاي بـین   ها با شـرکت  پس از برجام، تأثیر زیادي بر ارتباطات و تعامالت این شرکت جادشدهیا

هـاي   انطباق این اقـدامات بـا پـژوهش   . المللی داشته است هاي بین ها و همایش حضور فعال در نمایشگاه
 .هاي موردمطالعه است این موضوع در شرکت کنندهدییتأ] 7، 12[

 دهنده نشانهاي این پژوهش از منظر راهبرد مالی و غیرمالی نوآوري باز،  نتایج حاصل از مصاحبه و یافته
تشابه این تجارب ازلحاظ ارائه مشاوره و انتقال دانش به مشتریان از طریق بار مالی است؛ به عبـارتی، از  

ها راهبـرد اکتسـاب و    پیشنهاد شده است، این شرکت] 9[ري باز که توسط پژوهش میان راهبردهاي نوآو
هاي علمی و  ها، پارك با توجه به همکاري با مراکز علمی و تحقیقاتی، دانشگاه. اند گرفته شیپفروش را در 

د یـا  ها که در زنجیره ارزش خود وجود دارن فناوري و همچنین اتخاذ اتحادهاي استراتژیک با سایر شرکت
  . اند ندارند، هر دو رویکرد مالی و غیرمالی را در برنامه نوآوري باز خود قرار داده

 3طور که در جدول شـماره   هاي این پژوهش از منظر نقطه تمرکز، همان نتایج حاصل از مصاحبه و یافته
برخـی از  هاي محـوري و   ها در راستاي توانمندي دهد که تمامی شرکت نمایش داده شده است، نشان می

نیز این رویکـرد  ) مکمل(هاي غیرمحوري  هاي محوري در راستاي نیازمندي ها عالوه بر توانمندي شرکت
هـاي محـوري، در    عنوان نمونه، شرکت فناوري اطالعات شهر عالوه بر فعالیـت  به. اند را مدنظر قرار داده

استارتاپ ویکند و هکاتون  نماید و مسابقات خصوص هوشمند سازي شهرها نیز با بانک شهر همکاري می



 1397بهار ، 39 بهبود مدیریت، شماره     100

 
هاي موردمطالعـه، ارتبـاط بـا     تمامی شرکت. هاي برتر برگزار نموده است را در این زمینه جهت جذب ایده

هاي معتبر داخلی و خارجی را در  ها و همایش ها و همچنین حضور در نمایشگاه مراکز پژوهشی و دانشگاه
و همچنین سعی در تقویت راهبردهاي غیر محـوري  دانند  هاي محوري خود ضروري می راهبرد توانمندي

هـاي   ایـن موضـوع در شـرکت    دکنندهییتأ] 7، 12[هاي  انطباق این اقدامات با پژوهش. اند خود نیز نموده
  .موردمطالعه است

هاي موردمطالعه در ایـن حالـت، متفـاوت بـوده      هاي راهبردي شرکت از منظر نوع مشارکت، تنوع ویژگی
هایی از قبیل اسـتارتاپ ویکنـد و مسـابقات هکـاتون و      ها با توجه به انجام فعالیت بعضی از شرکت. است

مشـارکتی و  /شـده  تیهـدا نـوعی   هـا، بـه   هاي مدنظر خودشان در ایـن برنامـه   مشخص کردن چهارچوب
برخی دیگر نیز با توجه به درگاه خود شـرکت  . اند گرفتهعنوان راهبرد خود در نظر  دعوتی را به/شده تیهدا

دعـوتی را در  /یـا مشـارکتی   شنهادشـده یپ/شـده  تیهداحالت ترکیبی  4هاي متنوع، عمالً هر  و جذب ایده
هاي موردمطالعه، جذب ایده توسط مشـتریان را در برنامـه خـود     همچنین شرکت. اند برنامه خود قرار داده

ـ و بـه ازي محصوالت و خدمات خود به مشتریان خود، اند و سعی در اختصاصی س قرار داده مشـتریان   ژهی
ایـن موضـوع در    دکننـده ییتأ] 23، 12[هـاي   انطباق این اقـدامات بـا پـژوهش   . اندشرکتی بانکی، داشته

  .هاي موردمطالعه است شرکت
بـا   همچنین. هاي موردمطالعه وجود داشته است سازي دانشی در تمامی شرکت سازي، شبکه از منظر شبکه

سـازي   ي بـاز، شـبکه  ها درگاهها، از طریق  هاي این شرکت هاي بانکی در آزمایشگاه توجه به وجود سیستم
نـوعی از خـدمات بانکـداري بـاز بهـره       ها وجود دارد و به آزمایشگاهی نیز در برنامه راهبردي این شرکت

هاي رقیب و همکـار،   ر شرکتهمچنین با توجه به برقراري ارتباط با شبکه زنجیره ارزش و سای. اند جسته
انطبـاق ایـن اقـدامات بـا     . هاسـت  هـاي راهبـردي ایـن شـرکت     سازي صنعتی نیز ازجملـه ویژگـی   شبکه

  .هاي موردمطالعه است این موضوع در شرکت دکنندهییتأ] 21، 12[هاي  پژوهش
گی و ماهیت دهد به دلیل پیچید هاي موردمطالعه، نشان می نتایج این پژوهش، با توجه به مطالعه شرکت

هـاي کوچـک و    ي نوآوري در بخش فناوري اطالعات و ارتباطات و نیـز نقـش پررنـگ بنگـاه    ا رشته نیب
هاي این بخش، رویکرد نوآوري باز، راهبردي مؤثر براي کاهش زمان توسـعه   متوسط در میان سایر بنگاه

ینـه نـوآوري و   وکار و مالی و همچنین کـاهش هز  محصول یا خدمت، کاهش مخاطرات مربوط به کسب
هاي کوچـک و   هاي منابعی که شرکت وي این موارد با توجه به محدودیت. رود سازي به شمار می تجاري

هـاي   هاي پژوهش نتایج این بخش منطبق با یافته. تواند بسیار مهم و حیاتی باشد متوسط وجود دارد، می
  . در این زمینه است] 22، 18، 3[گذشته 
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  گیري نتیجه -5

توان یک چارچوب شناختی براي فهم راهبردهاي بنگاه در راستاي کسب منفعت  نوآوري باز را مینظریه 
حال محققان بر ماهیت اقتضایی نوآوري  بااین. هاي درونی و بیرونی قلمداد نمود با استفاده از تلفیق دانش

تلف درونی و بیرونی بنگاه، بدین معنا که اتخاذ راهبردهاي نوآوري باز متأثر از شرایط مخ. باز تأکید دارند
  .هایی همراه باشد ممکن است با تفاوت

هاسـت، در   در این پژوهش، سعی کردیم تجربه اتخاذ راهبردهاي نوآوري باز را که از عوامل درونی بنگاه
هاي کوچک و متوسط صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات بانکی موردبررسـی قـرار دهـیم تـا از      شرکت

را در بخشی مهم و کمتر مطالعه شده از مباحـث مـدیریت نـوآوري فـراهم آورد و از     هایی  سو، بینش یک
توسـعه ماننـد ایـران، بـا      سوي دیگر، شواهدي را از اتخاذ راهبردهاي نوآوري باز در یـک کشـور درحـال   

  .هاي خاص خود، ارائه نماید ویژگی
اي درونی و بیرونی  وجود عوامل زمینههاي این پژوهش بیانگر  در مورد اتخاذ راهبردهاي نوآوري باز، یافته

تـر بـراي حمایـت از اتخـاذ      البتـه بررسـی کامـل   . توسعه، اسـت  عنوان کشوري درحال متعدد در ایران، به
هـا و نیـز    هاي سایر بخش ها، نیازمند مطالعات تکمیلی در سطح بنگاه راهبردهاي نوآوري باز توسط بنگاه

  . سایر بازیگران در نظام ملی نوآوري است
هـاي کوچـک و متوسـط     نتایج این پژوهش شواهدي بارز از اتخاذ راهبردهاي نوآوري باز در میان بنگـاه 

دهد؛ هرچند گستردگی گرایش به  توسعه ارائه می فناوري اطالعات و ارتباطات بانکی در یک کشور درحال
از کشورهاي  شده گزارش هایی با الگوهاي ها، قطعاً تفاوت توسط بنگاه اتخاذشدهنوآوري باز و راهبردهاي 

  .دارد افتهی توسعه
شـده، از منظـر راهبردهـاي نـوآوري بـاز،      هاي انجامهاي این تحقیق و مبتنی بر مصاحبهبر اساس یافته

ها با توجـه بـه عوامـل     این موضوع است که شرکت دهنده نشانها  راهبردهاي انتخابی توسط این شرکت
با توجـه   البته. اند ی، از راهبردهاي متنوع و متفاوتی استفاده نمودهاي بیرون اي درونی و عوامل زمینه زمینه

شبکه بانکی کشور و رقابت بسیار باالیی که در حوزه مالی و فناوري وجود دارد و همچنین  اتیبه خصوص
هـاي   شـود گفـت ویژگـی    تر شدن شـرایط موجـود، مـی    به این عرصه و رقابتی 1هاي مالیورود استارتاپ

هـاي   ها از منظرهاي مختلف تا حدودي شبیه به یکدیگر است و با توجه به مصاحبه رکتراهبردي این ش
رسد احساس خطر در صورت عدم نوآوري در محصوالت و خدماتشان وجود دارد و  ، به نظر میشده انجام

  . ها هستند هاي مالی آماده ارائه راهکارهاي نوین به بانکخصوص استارتاپ رقبا به
وکارهاي کوچـک و متوسـط در سـایر     توانند اتخاذ راهبردهاي نوآوري باز را براي کسب تحقیقات آتی می

از صنایع با فناوري باال و صنایع با فناوري پایین موردمطالعه قرار دهند و نتایج را با  اعمهاي دیگر  بخش
هاي بزرگ صـنعت   ند شرکتتوان به عنوان پیشنهادي دیگر، تحقیقات آتی می. این پژوهش مقایسه نمود

                                                        
١ Fintech 
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را با نتایج این  آمده دست بههاي مالی را موردمطالعه قرار دهند و نتایج فناوري اطالعات بانکی یا استارتاپ

توانند انجام پژوهشی مشابه را در دیگر کشـورهاي   هاي آتی میهمچنین پژوهش. پژوهش مقایسه کنند
  .ل را با این پژوهش مقایسه کنندتوسعه موردمطالعه قرار دهند و نتایج حاص درحال
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