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مقدمه 

سـازمـان هـاي بـزرگ نیازمـند نـوآوري هسـتند، امـا داشـتن ذي الـنفعان مـتعدد و ذهنیت هـاي درون سـازمـانی این سـازمـان هـا را بیشتر وفـادار 

بـه حـفظ وضعیت مـوجـود می کند. چیزي که در کتاب اسـتارت آپ سـازمـانی، نیروي دریایی نـامیده شـده اسـت. یعنی سـازمـان هـاي بـزرگ 

داراي نیروي دریایی هسـتند که هـدفـش حـفظ وضعیت مـوجـود و نگهـداري از گـاوهـاي شیرده مـوجـود. یعنی بخشی از سـازمـان که 

مسـئولیتش حـفظ وضعیت مـوجـود و نگهـداري از گـاوهـاي شیرده سـازمـان اسـت. امـا اگـر می خـواهیم بـه بـازارهـا، فـناوري هـا و راه حـل هـاي 

جـدید و در نـهایت بـه کسب وکارهـاي جـدید دسـت یابیم، داشـتن روحیه دریاداري کافی نیست و بیشتر نیازمـند داشـتن رویکرد کاشـفان 

هسـتیم. یعنی رویکردي که فـارغ از حـفظ وضعیت مـوجـود بیشتر عـالقـمند بـه دسـت یافـتن بـه گـنج هـا و سـرزمین هـاي جـدید اسـت و 

بـدیهی اسـت که این دو رویکرد بـا هـم سـازگـار نیستند امـا اگـر می خـواهیم سـازمـانی داشـته بـاشیم که هـم بـتوانـد از وضعیت مـوجـود بـه 

بهـترین شیوه بهـره بـبرد و هـم بـراي آینده ي بهـتر دسـت بـه اکتشاف سـرزمین هـاي جـدید بـزنـد بـاید بـه فکر سـاخـتارهـایی نـوین بـاشیم. 

سـازمـان هـایی که قـابلیت دوگـانـه داشـته بـاشـند. سـوال اصلی سـازمـان هـا این اسـت که چـگونـه می تـوانـند این دو ویژگی نـامـتجانـس را بـا هـم 

داشته باشند.   
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سـازمـان هـا بـراي آنکه بـتوانـند مـحصوالت و خـدمـات جـدیدي خـلق کنند در گـذشـته از ابـزارهـاي مـتعدد اسـتفاده می کردنـد امـا بـه نـظر 

می رسـد امـروزه بهـترین روش بـراي سـازمـان هـا، خـلق یک زیست بـوم نـوآوري بـراي سـازمـان اسـت. خـلق زیست بـوم نـوآوري بـه معنی 

اسـتفاده از مـفاهیم بنیادین نـوآوري بـاز بـراي سـازمـان اسـت.. زیست بـومی که در آن بـتوانـد بـه نـواوري هـاي مـورد نـظرش دسـت یابـد. 

بـوم نـوآوري بـاز، ابـزاري بـراي خـلق زیست بـوم نـوآوري اسـت امـا هـدف خـلق زیست بـومی مبتنی بـر اسـاس نـوآوري بـاز اسـت. در این مسیر 

بـا اسـتفاده از این بـوم و الـبته سـایر ابـزارهـاي تکمیلی، شـرکت/سـازمـان بـاید تـالش کند، پـنج اصـل مـبنایی زیر را در نـظر بگیرد و این 

مبانی را به صورتی سازگار تنظیم کند و ابزارهاي مناسب را توسعه دهد:  

تز نوآوري 1.

در این بـخش بـاید سـازمـان بـه این پـرسـش پـاسـخ دهـد که راهـبردهـاي کالن و دیدگـاهـش در مـورد آینده نـوآوري 

چیست. کدام فـناوري هـا و کدام نیازهـا و بـازارهـا در آینده تـوسـعه خـواهـند یافـت. داشـتن ایده ي بـراي نـوآوري بـه 

این معنی اسـت که سـازمـان می دانـد بـاید بـه کدام سـمت بـرود و از کدام فـناوري هـا اسـتقبال کند و بـه کدام نـه 

بگویید. این موضوع به خوبی با راهبردهاي سازمان گره می خورد.  

سبد نوآوري سازمان 2.

سـازمـان هـا در تـوسـعه سـبد نـوآوري خـود بـه صـورت مـعمول یا بیش از انـدازه بـه آینده هـاي دور نـگاه می کنند یا 

تـنها بهـبودهـاي کوچکی را هـدف می گیرنـد که منجـر بـه بهـره وري وضعیت مـوجـود می شـود. سـازمـان مـوفـق بـاید 

راهبردي مناسب براي توسعه سبد نوآوري هاي سگانه مرکزي، پیرامونی و تحول گرا داشته باشد. 
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چارچوب  مدیریت نوآوري  3.

وقتی در مـورد دوسـوتـوانی سـازمـان هـا صـحبت می کنیم یعنی سـازمـان بـراي مـدیریت و تـوسـعه سـبد نـوآوري 

خـود، چـارچـوبی سـازگـار و سـاخـتارمـند از جسـتجو ایده تـا اجـرا دارد. این چـارچـوب فکري که ریشه در فـلسفه 

نـوآوري بـاز و روش هـاي تکاملی در مـدیریت تـوسـعه کسب وگـار دارد بـاید در روش هـاي اجـرایی سـازمـان نـهادینه 

شـود. این چـارچـوب هـاي فکري و روش شـناسی پـایه انـتخاب ابـزارهـاي مـناسـب بـراي تـوسـعه کسب وکارهـاي 

جدید در سازمان است.  

حسابداري یا سنجه هاي نوآوري  4.

تـوسـعه نـوآوري نیازمـند درکی هـوشـمندانـه از روش هـاي انـدازه گیري رشـد و مـوفقیت نـوآوري در مـراحـل مـختلف 

اسـت. یکی از اشـتباه هـاي رایج سـازمـان هـاي بـزرگ اسـتفاده از ابـزارهـاي مـالی مـحصوالت و خـدمـات بـالـغ بـراي 

انـدازه گیري میزان مـوفقیت نـوآوري اسـت. در حـالی که سـازمـان هـا نیازمـند سـنجه هـا و نـظام حـسابـداري 

اخـتصاصی بـراي نـوآوري هسـتند. خـلق این نـظام حـسابـداري نـوآوري و اسـتفاده از آن کمک بـزرگی بـه 

تصمیم هاي بعدي سازمان خواهد کرد.  

E5



ابزارهاي اجراي نوآوري 5.

ابـزارهـا و روش هـاي اجـرایی مـورد نیاز بـراي بسـط و تـوسـعه سـبد نـوآوري سـازمـانی و مـدیریت فـرآیند نـوآوري از 

یافـتن ایده تـا اجـرا و رشـد عـالوه بـر داشـتن یک چـارچـوب فکري منسجـم، نیازمـند ابـزارهـاي سـازگـار بـا ایده 

نوآوري سازمان و چارچوب مدیریت نوآوري است.  
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تعریف نوآوري باز 

نـوآوري بـاز اسـتفاده هـدفـمند از جـریانـات ورودي و خـروجی از دانـش بـراي سـرعـت بخشیدن بـه نـوآوري در داخـل سـازمـان بـازار خـود و 

همچنین توسعه استفاده از دانش درونی در بازارهاي بیرونی است. 

نـوآوري بـاز یک رویکرد جـامـع بـراي مـدیریت نـوآوري اسـت که سـازمـان هـا بـه صـورت سیستماتیک ایده هـاي شکل گـرفـته در داخـل و 

خـارج سـازمـان را بـا اسـتفاده از مسیرهـاي درونی و بیرونی منتهی شـده بـه بـازار، تـجاري سـازي می نـمایند. در نـوآوري بـاز بـرخـالف 

مـدل هـاي سنتی نـوآوري، اصـل بـر بهـره بـرداري از ایده هـا (چـه در داخـل سـازمـان و چـه خـارج از سـازمـان) اسـت و بـرخـالف رویکرد سنتی 

نوآوري (نوآوري بسته)، محدود به واحد تحقیق و توسعه درون سازمان نیست.  

در دیدگـاه صـنایع و مجـموعـه هـاي بـزرگ، ابتکار و خـالقیت بـه عـنوان منبعی بـراي پیشرفـت و حـفظ جـایگاه رقـابتی مـوسـسات تـصور 

می شـود. بـه طـور سنتی مـدل رایج مـدیریت ابـداعـات، تـمرکز داخـلی و تـاکید بـر مـنابـع، تـوانـایی هـا و ایده هـاي درون سـازمـانی اسـت. بـا این 

مـنطق، نـوآوري در شـرکت هـاي بـزرگ محـدود بـه نـوآوري بسـته شـده و مـنحصرا بـر شـایستگی هـاي درون سـازمـانی تکیه کرده و سعی 

می کنند تـمام فـرایند تـوسـعه را بـه صـورت یکجانـبه جـلو بـرده و تـمامی فـرایند ابـداع و ابتکار را در چـارچـوب تـاثیرات مـجوزهـایی هـمچون 

حـقوق مـالکیت مـعنوي محـدود می کنند. چـه شـرکتها بـر شـایستگی هـاي درونی شـان بـراي خـلق ابتکارات تـمرکز کنند و چـه آنکه 

ابـداعـات نتیجه همکاري هـا، اشـتراك مـنابـع و تـوانـمندي هـاي بـازیگران گـونـاگـونی بـاشـد که بـراي تـولید یک مـحصول مبتکرانـه بـه یکدیگر 

نـزدیک شـده انـد؛ چنین منطقی بـا ایجاد سـربـار بسیار سنگین و شکست هـاي پیاپی تـا رسیدن بـه شـناخـت مـوقعیت هـاي سـودمـند در 

اقـتصاد مـدرن امـروزي هـمراه اسـت. بـه همین عـلت امـروزه شـاهـد یک چـرخـش و تغییر جهـت بـزرگ بـه سـمت رویکردهـا و مـدل هـاي 

گـونـاگـون نـوآوري بـاز هسـتیم. که بـه شکل هـایی هـمچون همکاري نـزدیک مـوسـسات و اتکا بـه مـنابـع بیرونی و بـه شکل گسـترده تـر در 

قـالـب تـشویق و پشـتیبانی از ابتکار و خـالقیت در هـر دو بـعد درون سـازمـانی و بیرون از مـرزهـاي سـازمـان نـمود پیدا می کند. الـبته این 

امـر بـا چـالـش هـاي مـدیریتی، مـالکیت مـعنوي، مشکالت رقـابتی و… فـراوانی روبـرو اسـت. امـا بـا تـوسـعه قـابلیت هـاي خـاص درون سـازمـانی 

می تـوان مـوسـسات بـزرگ را بـراي پشـتیبانی و اجـراي مـوفـق و مـوثـر روش هـاي نـوآوري بـاز آمـاده نـمود. تـوانـایی یک سـازمـان بـراي تـوسـعه 

و کارآمـد سـاخـتن روابـط درون سـازمـانی و سـازگـاري بـراي بهـره بـرداري از دانـش بیرونی بـراي انـتقال مـوفـق آن بـه درون سـازمـان و 

بـالعکس مـوضـوعی حیاتی اسـت. شـاید بـتوان روح نـوآوري بـاز را در صـنعت نـرم افـزار و گـرایش و تـمرکز آن بـر تـوسـعه فـلسفه بـاز مـتن یا 

open source جسـتجو کرد. تـفاوت اصلی میان روش هـاي مـرسـوم تـوسـعه نـرم افـزار بـا شیوه بـازمـتن در انگیزش تـوسـعه دهـندگـان 
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بـراي انـتشار رایگان و آزاد اطـالعـات تـحت مـالکیت شـان، قـربـانی کردن حـقوق مـعنوي و اجـازه دادن بـه دیگران بـراي دسـترسی رایگان و 

توسعه کدهاي نرم افزاري است. لینوکس و فایرفاکس را می توان نمونه هاي موفق این دیدگاه دانست. 

امـروزه تغییرات سـریع فـناوري و چـرخـه هـاي فـرآیند کوتـاه مـحصوالت، بخشی جـدایی نـاپـذیر از مشکالت پیش روي شـرکت هـا و 

سـازمـان هـاي بـزرگ اسـت. همین امـر مـوسـسات را بـه تـعامـل بیشتر و شـرکت در همکاري هـا و اتـحادهـاي عـمودي و افقی جـدید مـجبور 

می کند تا با انعطاف و بهره وري بیشتر، قدرت پاسخگویی به تغییرات مداوم بازار را کسب کنند. 

دالیل پیاده سازي نوآوري باز 

شـرکت هـا بسـته بـه شـرایط می تـوانـند مسیرهـاي مختلفی را بـراي پیاده سـازي نـوآوري بـاز پیش بگیرنـد اولین انگیزه که بـاعـث میشود 

سـازمـان مـرزهـاي خـود را بـاز کند این اسـت که بـا فـعالیت هـایی که مـوجـب پیاده سـازي نـوآوري بـاز می شـود آشـنا بـاشـند بعضی 

واحـدهـاي سـازمـان ممکن اسـت مـرزهـاي خـود را بـاز کرده بـاشـند امـا پیاده سـازي نـوآوري بـاز  نیازمـند درگیر شـدن کل سـازمـان اسـت بـه 

همین دلیل مـا از یک سیستم طـبقه بـندي شـده بـر اسـاس مـحور عـمودي بـاال بـه پـایین(اسـتراتـژیکی) و پـایین بـه بـاال (رشـد تکاملی) و 

مـحور افقی (سـمت راسـت) بـراسـاس فـعالیت هـا  بـه صـورت مـتمرکز اسـت (یک تیم / عملکرد واحـد / بـخش مـتمرکز نـوآوري بـاز) و سـمت 

چپ فعالیت ها توزیع شده (استفاده از بخش ها و فعالیت هاي مختلف) طراحی شده است.  
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نوآوري به دالیل استراتژیک در سازمان پرورش 
داده می شود 

روش پیاده سازي توسعه یافته ایی براي نوآوري باز 
وجود ندارد 

پیاده سازي نوآوري باز در خالل پروژه ها به 
صورت اتفاقی انجام می شود 

نیمه بالغ

ي متمرکز
ت ها

فعالی

شفاف سازي ویژگی هاي نوآوري باز انجام می شود 

توسعه یک استراتژي شفاف براي پیاده سازي 
نوآوري باز که توسط یک تیم مرکزي به رهبري 

مدیران باتجربه سازمان انجام می شود 

بالغ

نوآوري باز را به عنوان یک استراتژي کالن پیاده 
کنند 

توانمندسازي کارکنان به منظور تسهیل همکاري 
بین آن ها انجام می شود 

معموال براي پیاده سازي نوآوري باز تیمی در نظر 
گرفته نمی شود 

بالغ

پایین به باال 

رشد تکاملی

باال به پایین 

استراتژیک



1- از باال به پایین، استراتژیک محور، فعالیت هاي متمرکز 

در این رویکرد اسـتراتـژي اصلی سـازمـان بـه وجـود آوردن یک هسـته مـرکزي نـوآوري بـاز در داخـل سـازمـان اسـت و اسـتراتـژي کلی 

سـازمـان بـر مـبناي هسـته مـرکزي خـود بـنا شـده اسـت و کاهـش زمـان بـازاریابی و دسـترسی بـه فـناوري هـاي جـدید از جـمله مـوارد قـابـل 

توجه است. 

2- از باال به پایین، استراتژیک محور، فعالیت هاي توزیع شده  

نـوآوري بـاز جـزو اسـتراتـژي اصلی سـازمـان نیست و یک مسیر جـداگـانـه از خـود بـراي نـوآوري بـاز ایجاد می کند و رویکرد سـازمـان 

استفاده از استارتاپ ها ، دانشگاه ها و  مراکز فناوري می باشد 

3- پایین به باال تکاملی و فعالیت هاي توزیع شده 

در این رویکرد اسـتراتـژي سـازمـان بـر مـبناي نـوآوري بـاز نیست نـگاه سـازمـان بـه نـوآوري بـاز تـوجـه بـه تـوانـمندسـازي کارکنان بـراي تـعامـل 

بهـتر بـا یکدیگر اسـت و بـه طـور مـعمول تیم تـوانـمند سـازي نـوآوري بـاز در سـازمـان ایجاد نمی کند و بـراي ایجاد این تـعامـل از مـنابـع 

مختلف خارج سازمانی استفاده می کند. 

4- پایین به باال، تکاملی، فعالیت هاي متمرکز 

نـمونـه این رویکرد مـشاهـده نشـده اسـت امـا مـا بـراین بـاوریم که از لـحاظ تـئوري می تـوان بـه آن دسـت یافـت. بـه عـنوان مـثال گـروهی از 

مدیران تحقیق و توسعه ممکن است یک جامعه خودگردان براي ایجاد نوآوري باز در سازمانهاي خود ایجاد کنند. 
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مزایاي نوآوري باز 

کاهش هزینه هاي تحقیق و توسعه 1.

بهبود و افزایش بهره وري 2.

توجه به مشتري و خواسته هاي او در مراحل ابتدایی فرآیند توسعه 3.

دقت بیشتر در تحقیقات بازار و تعیین جامعه هدف 4.

هم افزایی میان نوآوري خالقیت درون و برون سازمانی 5.

انگیزه فراوان شرکاي بیرونی براي یافتن راه حل هاي مناسب کسب وکار شما 6.

خلق شرایط جدید براي بازاریابی و فعالیت هاي تبلیغاتی با توجه به آشنایی تعداد افراد بیشتر با مجموعه 7.

IFM، مـزایایی بکارگیري نـوآوري بـاز در مـقایسه بـا مـدل نـوآوري بسـته وجـود بـه تـرتیب زیر  1بـررسی مـصاحـبه هـاي انـجام شـده تـوسـط 

بیان شده است. مصاحبه شوندگان مدیران تحقیق و توسعه، مسئوالن اجراي نوآوري باز در سازمان ها بودند. 

زمان کوتاه تر براي ورود به بازار 1.

یافتن فناوري هاي جدید 2.

یافتن ایده هاي جدید 3.

کاهش هزینه تحقیق و توسعه 4.

دسترسی به بازارهاي جدید  5.

ابداع نوآوري در اکوسیستم 6.

دسترسی به اطالعات حیاتی براي تصمیم گیري 7.

انعطاف پذیري مهارت ها 8.

افزایش کیفیت 9.
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بوم نوآوري باز، ابزار راهبردي نوآوري سازمانی 

2بـوم نـوآوري بـاز داراي نُـه خـانـه اسـت و بـر اسـاس تحقیقات و مـطالـعات منتشـر شـده در در گـزارش درك ارزش نـوآوري  ایجاد شـده 

اسـت. این بـوم کمک می کند تـا بـر روي اقـدامـات و فـعالیت هـاي نـوآوري بـاز تـأمـل بیشتري انـجام شـود، اجـزاي آن بهـتر شـناخـته شـود و 

اتصاالت میان آن ها بهتر مورد توجه قرار گیرد.  

هـدف اصلی تحقیق پـایه اي این بـوم، شـناخـت عـناصـري بـوده اسـت که هـر کسب و کار مـورد مـطالـعه بـراي تـوسـعه و پیاده سـازي 

نوآوري باز خود ضروري دانسته است.  

بـراي آن دسـته از سـازمـان هـایی که تـمایل دارنـد از اصـول نـوآوري بـاز در شیوه هـاي نـوآوري خـود اسـتفاده کنند، نکته اصلی این اسـت 

که بـدانـند که اصـوال چـرا بـاید رویکرد نـوآوري بـاز اتـخاذ شـود و اجـزایی که نیاز بـه تـمرکز دارنـد کدام هـا هسـتند. هـر کدام از این خـانـه هـا 

یا بـلوك هـا را بـه عـنوان «بـلوك هـاي سـاخـتمانی» بـراي نـوآوري بـاز تـوصیف می کنیم، که در کنار یکدیگر «طـرح کلی» و «تـصویر 

بزرگ» براي توسعه نوآوري باز در یک سازمان خاص را ارائه می دهند. 

در هـر سـازمـان، پیکربـندي بـلوك هـاي سـاخـتمانی نـوآوري بـاز مـتفاوت اسـت و الزم بـه ذکر اسـت که در پـرداخـتن بـه این بـوم چـهار 

مفهوم پایه اي مورد توجه قرار گیرد: 

رویکرد «یک اندازه متناسب با همه» براي شکلدهی، درك یا پیاده سازي نوآوري باز وجود ندارد 1.

در گسـتره «بـلوك هـاي سـاخـتمانی» و صـرف نـظر از انگیزه اصلی سـازمـان بـراي نـوآوري بـاز، یک رویکرد چـند رشـته اي و 2.

میان کارکردي مورد نیاز است 

رهبري قدرتمند و اراده در سطح باال ضروري است 3.

از این بوم براي بررسی و مطالعه نوآوري باز پیاده سازي شده در سازمان ها می توان استفاده کرد 4.

این بـوم بـه تـرتیب از خـانـه هـاي راهـبرد و سـازمـان و رهـبري تکمیل و بـا خـانـه هـاي تـعامـل بـا زیست بـوم، مـهارت هـا و مـدل هـاي کسب و 

کار/مالکیت فکري خاتمه می یابد.  
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افزون بر آن، در ادامه بررسی بلوك هاي ساختمانی نوآوري باز، مدیریت، نیاز به تمرکز بر موارد زیر دارد: 

چگونه ویژگی هاي بخش هاي مختلف بازار بر اثربخشی نوآوري باز تأثیر می گذارد؟ 1.

گذار از یک مدل نوآوري بسته به یک رویکرد بازتر با توصیف گام هاي مختلف آن در طول سفر چگونه است؟ 2.

موانع مشترك و چالش هاي مداوم شرکت هایی که در حال پیاده سازي نوآوري باز هستند کدام ها هستند؟ 3.

 E

تـوجـه بـه هـر خـانـه مـوجـب می شـود تـا بـه آن دقیق تـر وعمیقتر پـرداخـته شـود و بـه طـور هـمزمـان می تـوانیم یک تـصویر بـزرگ و جـامـع از 

 نوآوري باز را ببینیم. براي آشنایی بیشتر با بوم نوآوري باز می توانید در دوره آموزش نوآوري سازمانی شرکت نمایید.

E12



سازمان دو سو توان 

نـوآوري بـاز امـروزه بـه عـنوان یکی از اسـاسی تـرین نیازمـندي هـاي سـازمـان هـا وشـرکت هـا مـطرح اسـت چـرا که بـه طـور جـدي در ایجاد 

بسـترهـایی که روش هـاي نـوین تـجاري و مـدل هـاي اقـتصادي آینده را می سـازنـد نـقش دارد. بسیاري از صـاحـب نـظران بـر این بـاورنـد که 

پیاده سازي یک راهبرد نوآوري باز  دیگر یک چیز اختیاري نیست بلکه به یک اجبار تبدیل شده است. 

در دنیاي امـروز که گـفتمان «حـفاظـت» بـر اثـر نیروهـاي جـدید وارد شـده بـر صـنعت هـا و بـازارهـا بـه گـفتمان «سـرعـت» تـبدیل شـده اسـت 

به نوآوري باز در یک سطح نظام مند در شرکت هاي کوچک و بزرگ و حتی حکومت ها نیاز است. 

بسیاري از شـرکت هـا و بـرنـدهـا بسیار بـزرگ شـده انـد امـا همین امـر مـوجـب شـده اسـت که علیرغـم ظـاهـرشـان، بسیار شکننده بـاشـند چـرا 

که بـدنـه صـلب آن هـا نمی تـوانـد در بـرابـر تغییرات و طـوفـان هـاي کسب و کاري از خـود انـعطاف الزم را بـه خـرج بـدهـد. افـزون بـر آن، در 

گـذشـته، همین که یک سـازمـان یا شـرکت بـزرگ وجـود داشـت و کار می کرد و پیامـش را بـه مـخاطـب می رسـانید بـراي بـقاي اعـتبار و 

بـرنـدش کفایت می کرد امـا امـروزه تـنها زنـده بـودن کافی نیست هـر بـار بـاید بـتوانـند کیفیت خـود و مـحصوالت و خـدمـات خـود را اثـبات 

کنند تا اعتبارشان حفظ شود.  
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3این دو چهـره ي نـوآوري سـازمـانی که بـه سـازمـان را بـه یک مـوجـودیت دوسـوتـوان (نـمودار فـوق) تـبدیل می کند امـروزه بـه ویژه در 

» شکل می گیرد و قلب تپنده تحول سازمانی این موسسات است.  4موسسات مالی و بانکی حول مفهوم «بسترسازي

این مـفهوم،  افـق هـاي جـدیدي را بـه روي سـازمـان نـمایان می کند از جـمله خـدمـت رسـانی بـه مشـتریان فعلی بـا ارائـه خـدمـات بـازیگران 

تثبیت شـده در بـازار در کنار خـدمـات نـوآورانـه تـر و نـوپـا. این اسـتراتـژي بـر اسـاس مـنطق نـفع جـمعی اسـتوار اسـت که از طـریق تـرکیب 

تـوانـمندي هـا و دارایی هـاي سـازمـان بـا آن شـرکت هـایی که در بـخش هـاي کوچک بـازار فـعالـند و دسـترسی مسـتقیم بـه بـازارهـاي بـزرگ 

را ندارد اما پتانسیل ارائه خدمات بسیار نوآورانه را به مشتري نهایی دارند. 

ادامه گفتگو 

سـازمـان هـا بـاید درك کنند که بـا بـاز کردن درب هـاي سـازمـان خـود بـه روي اسـتارتـاپ هـا بـاید انـعطاف الزم را داشـته بـاشـند و بـه طـور 

مـداوم اسـتراتـژي خـود را بـا تـوجـه بـه روش هـاي گـونـاگـون همکاري بـه روز کنند و از این هـمه تغییر نـاگـهانی بـه عـنوان یک فـضاي 

غیرقابل اعتماد و پرخطر سوء برداشت نکنند. و در عوض به کمک ابزارها و روش هایی جدید این فضا را حمایت و تقویت کنند. 

در ابـتداي راه درك مـناسـب از زیست بـوم شـامـل مـدل هـاي کاري و اقـتصادي آن، در سـازمـان نیاز اسـت. داشـتن چنین تـخصص و 

مـهارتی در میان کارکنان سـازمـان مـوجـب می شـود که سـازمـان هـا محیط پیرامـون خـود را بـه طـور کامـل بـه کمک تیم هـاي درون 

سـازمـانی بـا انگیزه و عـالقـمند بـه کار کردن بـا افـراد خـارج از سـازمـان زیر نـظر داشـته بـاشـند. چـرا نـوآوري بـاز صـرفـا یک گـفتمان فنی 

نیست بلکه یک گفتمان انسانی است. 

بـنابـراین الزم اسـت تـا تیم هـاي اخـتصاصی در درون سـازمـان بـراي انـتخاب بهـترین اسـتارتـاپ هـا و روش هـاي همکاري تـربیت و ایجاد 

شـونـد. در واقـع این تیم هـا هسـتند که روح نـوآوري را در کالـبد سـازمـان می دمـند و اعـضاي آن بـاید در سـطوح مـختلف سـازمـان حـضور 

داشـته بـاشـند. این تیم هـا بـاید تـوان و درك تـعامـل بـا اسـتارتـاپ هـا و ایجاد مـدل هـاي همکاري اقـتصادي و تـجاري مـناسـب را داشـته 

باشند و آن را در رگ هاي سازمان جاري کنند. 

  

Ambidextrous 3

Platformization 4
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