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 چکیده

ررسی شده است، در حالی که به عه و بکارهای تولیدی مطالواز دیدگاه کسبای طور گستردهپارادایم نوآوری باز به

ین . ایشرفت اقتصاد دارندکارها در پوا وجود نقش غالبی که این کسبب ،توجه کمتری شدهکارهای خدماتی وکسب

تولیدی های شرکتهای ی از فعالیتاز اقتصاد و هم جزیای عنوان زیرمجموعهه بر نوآوری باز در خدمات، هم بهمقال

های کنند مجموعه اقدامات و فناوریمی که مدل نوآوری باز را اتخاذهایی شرکت ،این راستا است. در کردهتمرکز 

 اقدامات خود، پیشنهادی مدل در همکاران و کلیولنددانش درونی و بیرونی دارند. های ی برای تسهیل سرچشمهاویژه

 این که میانجی متغیرهای را فناوری متغیرهای همچنین و دارد دانش جریان بر مستقیمی تأثیر که را باز نوآوری

 ومدل، ابعاد اقدامات نوآوری باز خدماتی این در این مقاله با مبنا قرار دادن اند. کرده معرفی کند،می تعدیل را اتتأثیر

مدلی برای تشریح رابطه بین این متغیرها در  در نهایتبررسی شده و ، ارتباطات و اطالعات فناوریهای قابلیت

 است. خدماتی ارائه شدهی هاشرکت

  .ارتباطات و اطالعات فناورینوآوری باز خدماتی، جریان دانش،  واژگان کلیدی:
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  مقدمه -5

انش بیرون از مرزهای دبه طور روزافزون ها شرکت

(. 6110 )چسبرو؛ کنندجو میورا جست خودسازمانی 

(، 6110 )لنگلویس؛ 1فشارهای تجزیه عمودی

 )پرنسیپ، داویس و هابدی؛ سپاریی و برونمدالرساز

)آرورا،  خاص شده فناوری(، رشد بازارهای 6110

تخصیص  ها درو دشواری (6110 فاشوری و گمبردال؛

 )لنگلویس، های داخلی در بخش نامشهودسرمایه

ها را برای افزایش اعتمادشان به ( انگیزه شرکت6110

تمایل  دانش خارجی جهت نوآوری، تقویت کرده است.

رشد کرده  سرعتبههای اخیر ( در سالOIبه نوآوری باز )

های پیشرفت بیشترکه (. مهمتر این6112 )گاسمن؛ است

بوط مرکارهای تولیدی وری و شواهد تجربی به کسبتئو

است. مالحظه نقش برجسته بخش خدماتی در پیشرفت 

هد داقتصاد غیرقابل تصور است. شواهد موجود نشان می

های های خدماتی کمتر از شرکتی در شرکتکه نوآور

های نوآوری متفاوت اما در حقیقت شیوه ،تولیدی نیست

 (.6111 )متکافه و مایلز؛ است

طور کلی درگیری در نوآوری باز با اندازه، ساختار به

یابد. افزایش می R&Dهای و محتوای شرکت و هزینه

دی ینسبت به تول کارهای خدماتیودر کسب نوآوران باز

ها در اقدامات نوآوری آنکه اینبه دلیل  تر هستند،فعال

ی درگیرند و همچنین اهمیت بیشتری تررسمیباز غیر

 دهنددانش بازار می نسبت بهبه دانش علمی و فنی 

 باز، نوآوری (. مدل6102 اغلو و موراو؛)مینا، بسکاوس 

های توانمندی افزایش با را 6باال فناوری باهای شرکت

 منابع از دانش کسب برای داخلی توسعه و پژوهش

 همچنین و داخلی دانش جریان عنوان تحت خارجی

 دتولی برای بازار کسب مسیرهای از استفاده ماکزیمم

هدایت  بیرونی دانش جریان عنوان تحت داخلی دانش

  (.6109 )کلیولند، میتکوا و کاسترو؛ کندمی

کلیولند و همکاران در مدل پیشنهادی خود، 

دامات نوآوری باز را که تأثیر مستقیمی بر جریان اق

دانش دارد و همچنین متغیرهای فناوری را متغیرهای 

کند، معرفی میانجی که این تأثیرات را تعدیل می

بعدی توضیح آن های که در بخش (0 کنند )شکلمی

 آمده است.
 

 
 (6151و همکاران ) 9مدل پیشنهادی کلیولند -5شکل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Verti-cal disintegration pressures 

2. high-tech firms 

3. Cleveland 

+ 

  جریان دانش

 منابع درونی

 ابعاد اقدامات نوآوری باز

 
 

 منابع بیرونی
 جریان اطالعات

 شدت رسمیت وضعیت تعامل

 کنترل متمرکز

 اطالعات و ارتباطات فناوریهای ظرفیت خروجی مدل هماهنگی

 یندپذیری مجددفرا مجموعه نماد سرعت انتقال

 ری مجددپذیتنوع همسانی



 31، تابستان 26شماره  هیافتر

 

68 

باال بر  فناوریبا های شرکتای هتعریف ویژگی

؛ )گلسن استاستوار فناوری انسان و  عاملمحور دو 

و  پژوهشدرگیری در فعالیت نوآوری، میزان  (؛6112

و  پژوهشو توسعه، استخدام  پژوهشتوسعه، شدت 

 و فناوریشایسته، میزان استفاده از  کارکنانتوسعه، 

 زمالکیت فکری. از طرفی دو بعد کلیدی نوآوری با

شود که بعد انسانی می شامل بعد انسانی و سازمانی

ل ی شامتیمی و انگیزه و بعد سازمان شامل رهبری، کار

 ارکوو مدل کسبها یند نوآوری باز، ساختار، ظرفیتفرا

 (.6101 )اسپیتون، کالریسا و نوکرت؛ شودمی

با توجه به عواملی مانند چرخه عمر کوتاه فناوری، 

مرتبط  و خطرهایها هور، هزینهدر حال ظهای فناوری

و توسعه،  پژوهشیندهای ، جهانی شدن فراهابا فناوری

محصوالت خود و  در بازارها افزایش رقابت بین بنگاه

مالی  تأمینی برای گذاراهمیت رو به رشد سرمایه

کار، منابع فناوری خارجی اهمیت وکسبهای ایده

 مری الزامینش برای رقابت ادارند و جریانات دا یبسیار

طور خودکار جامه عمل هستند، اما این جریانات به

خود را برای های باید مهارتها پوشند و شرکتنمی

 گسترش دهند.ها حرکت به سمت آن

 مفهو م نوآوری باز -6

کند که در می را مطرح پرسشجیمز برین این 

موقعیتی که هر کس در اطراف شما مشغول یک جور 

ی خود را حفظ توانید پیشتازمی نوآوری است، چگونه

 نوآوری ه. امروزاست سپاری نوآوریکنید؟ پاسخ، برون

 است که تنها، شبکهای مستلزم دانش پیچیده

از متخصصان، توانایی آن را دارند. یا باید ای گسترده

 )بوتلیر، گاسمن و زدتویتس؛ نوآوری کرد یا باید مرد

اجرایی ارشد  (. این، موضوعی است که مدیران6112

 کنند.می ییدبسیاری درستی آن را تأ

 روندهای جدید در نوآوری باز  -9

به روندهای  6101گاسمن، انکل و چسبرو در سال 

اند کردهجدید شناسایی شده در زمینه نوآوری باز اشاره 

 )براین؛ پرداخته شده استها که در ادامه به تشریح آن

6111:) 
 (:گردی ه به صنایعرسوخ در صنایع ) از صنایع پیشرفت

افزون در صنایع اصلی طور روزفرایند نوآوری باز به

یابد. اصول نوآوری باز در صنایع پیشگام می رواج

 داروسازی و افزار، الکترونیک، ارتباطات،همانند نرم

فناوری شکل گرفته است، در حالی که صنایع زیست

روندهای نوآوری باز را ای دیگر نیز به طور فزاینده

 (.6110 )چسبرو؛ دهندمی کلش
)از فناوری پیشرفته تا فناوری  و توسعه شدت پژوهش

از صنایع و  طور عمدهبهنوآوری باز  پست(:

ز شد، اما پیشرفته آغاهای با فناوریهایی بخش

 باهایی آن است که بخش روندهای جدید نمایانگر

نوآوری باز های پست نیز از پتانسیلهای فناوری

 (.6112)کوپ و گاسمن؛  شوندیم مندبهره
های های بزرگ به بنگاهها )از شرکتاندازه شرکت

های اینکه عمده شرکت با وجود کوچک و متوسط(:

های کارگیری نوآوری باز، شرکتپیشتاز در به

ه رویت شد تازگیبه، اما هستند المللی بزرگبین

کوچک و متوسط نیز شروع به های است که بنگاه

)هاگدورن و  اندرویکرد نوآوری باز کرده فاده ازاست

 (.6116دویسترس؛ 

جدید در های فناوری از خوداتکایی به اتحاد(:) ساختار

شدن هستند تا جایی که حتی  ترحال پیچیده

ند بار توسعه توانبزرگ نیز نمیهای شرکت

تنهایی به دوش بکشند، محصوالت جدید را به

های مشارکت وها روند قوی در همکاری بنابراین

 (.6110 )تام؛ خوردمی و توسعه به چشم پژوهش

های پژوهشدر حالی که  محتوا )از محصول به خدمات(:

طور عمده به محصول و فرایند بهگذشته و حال 

های عظیمی برای نوآوری ، پتانسیلاختصاص یافته
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 طور معمولبههای خدماتی نهفته است که در بخش

 (.6100؛ هویزینگ )الکو و گیرندغفلت قرار می مورد

 تفاوت نوآوری خدماتی با تولیدی -4

عنوان جزیی منفعل و امروزه دیگر بخش خدمات به

اما هم تئوری  شود،نمی شناخته فناوریمانده از عقب

خدمات  بر پویایی اقتصاد 2و هم شاهد تجربی 1پیشرفت

اند. معرفی بررسی نوآوری هنوز در پس تولید جامانده

شکل  0551 سال ( که در اوایلCISپا )جامعه ارو

گرفت، تا حد زیادی به رشد علمی کار در بخش خدمات 

 پذیرچرا که مجموعه مشاهداتی را امکان کرد،کمک 

یا ثبت اختراع نیستند.  R&Dسازد که محدود به می

 R&Dدهد می نشان CISهای ی بر دادهتحلیل کمّ

ند کمی رنگی در خدمات بازیطور کلی نقش کمبه

کند. تمایز سنتی اگرچه برای همه خدمات صدق نمی

یند و محصول در زمینه خدمات بین نوآوری فرا

 یندهایی تشکیلشود، چراکه از فرامی ترضعیف

 کنندمی شوند که به سختی از خروجی که تولیدمی

کید ند. در مجموع نوآوری خدمات تأشومی جدا

به  ی نسبتبر عوامل سرمایه انسانی و سازمان یبیشتر

 (. 6111 )متکافه و مایلز؛ دندار ترملموسهای دارایی

خدماتی نسبت به تولیدی اتکای های شرکت

اطالعات و ارتباطات دارند و های بیشتری به تکنولوژی

 R&Dنوآوری غیر های از منابع دانش خارجی و هزینه

همچنین در همکاری با ها گیرند. آنمی بیشتر بهره

کنندگان منظمترند. این اقدام اثرات  نتأمیمشتریان و 

مثبتی بر عملکرد نوآوری شرکت دارد. یکی از 

قطعًا تنوع موجود  3برجسته اقتصاد خدماتهای ویژگی

این موضوع موکد  .خدمات شخصی استهای بین بخش

متفاوت های با ویژگیهایی دامنه وسیعی از فعالیت

کند که درجه می است، اگرچه مطالعات مشخص

 4اهت بین خدمات و تولید با سطح شدت دانششب

یابد. به طوری که خدمات با دانش قوی، می افزایش

تولیدی با های شبیه به شرکتای رفتارهای نوآورانه

 (.6102کنند)مینا، می تکنولوژی باال عمل

محصولی امری های خدمات در بیشتر سازمان

 ه آنشود که باید ارائه شود اما ارائمی جانبی دانسته

ی بر شکست یا پیروزی شرکت در بازار ندارد. تأثیر

همچنین باال رفتن مدیر خدمات تا سطوح مدیریت 

محصولی نادر است. به بیان دیگر، های ارشد سازمان

در ها افراد محصولی سکان داران و قدرتمندترین

کسب و کار محصول پایه هستند: برای روبه های مدل

توان بر کمک می اتیخدمهای روشدن با یورش بخش

حساب کرد، به ویژه اگر بنا باشد از قدرت و ها آن

کسب و کار های کاسته شود. اما مدلها اختیارات آن

کنند. پرچم داران می دیگر کارای خدمت پایه به گونه

خدمات به عنوان کلید پیروزی در رقابت افرادی بسیار 

های متس توانند به سادگی به باالترینمی توانمندند که

توانند افراد محصولی ها میسازمانی برسند. این شرکت

قدرتمند نیز داشته باشند، اما مدیران خدماتی در 

توانند در می غیرخودی نیستند وها آنهای سازمان

  (.6100نقش بازی کنند)چسبرو، ها تعیین راه آینده آن

شود بافت می مشاهده (6)که در شکل  گونههمان

کار وت چسبرو جایگزین مدل کسبزشی خدماار

 .شودمی خدماتیهای محصول پایه پورتر در شرکت

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Development theory 

2. Empirical Evidence 

3. service economy 

4. knowledge-intensive 
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 (6155 )چسبرو؛ بافت ارزشی خدمات -6کل ش

 جریان دانش در مدل نوآوری باز  -1

ر بکنند می که مدل نوآوری باز را اتخاذهایی شرکت

 کردهی گذارسرمایه نوآوری باز 1از اقداماتای مجموعه

را برای جریان یافتن منابع دانشی به  هاییفناوریو 

کنند. ابعاد این می سمت داخل و بیرون مشخص

دانش دارد. همچنین  مستقیمی بر جریان تأثیراقدامات 

تواند این می 2اطالعات و ارتباطات فناوریهای ظرفیت

. بسط ادبیات، دو سرچشمه جریان کنداثر را تعدیل 

و  3دهندگان دانشائهانش در مدل نوآوری باز بین ارد

کند. می را از یکدیگر متمایز 4جوگران دانشوجست

 کارهبها بنگاه که را نوآوری نوع دو ،کراتر و چسبرو

 و سازمانیدرون باز نوآوری: کنندمی تعریف ،گیرندمی

 سازمانی،درون باز نوآوری مورد در. سازمانیبرون

 انشد و ریفناو یابیمنبع برای را بنگاه محیطها شرکت

 دوجو مستلزم درونی باز نوآوری. کنندمی رصد داخلی،

 است شرکتهای فعالیت در «جووجست یهافرایند»

)چسبرو و  است معروف «جذب ظرفیت» به عموماً  که

 (.6112 کراتر؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Practices 

2. information and communication technology (ICT) 

3. knowledge providers 

دست آوردن دانش از منابع به :1جریان دانش درونی

رقیبان و مشتریان( با  ها،خارجی )مانند دانشگاه

دست آوردن تحقیقات داخلی و توسعه هب هدف

 سازیغنی .دهندگان دانش(ها )ارائهآنهای فعالیت

ان، کنندگتأمیندانش سازمان بر مبنای یکپارچگی 

د یناست. این فرا مشتریان و منابع دانشی خارجی

دانش نام نهاد. توانایی  سازیتوان درونیمی را

یق دسترسی به دانش، فناوری و اطالعات از طر

 ، نوآوری باز را تسهیلهاارتباط با دیگر شرکت

 (.6100 )سایسودیا؛ کندمی

اقدام شرکت در ایجاد روابط با  :2جریان دانش بیرونی

ی تجاری از بردارخارجی با هدف بهرههای سازمان

( جوگران دانشوها. )جستداخلی آن فناوریدانش 

آوری به بازار، اشاره به سودآوری از طریق ایده

ه بها ، افزایش فناوری از طریق انتقال ایدهIPروش ف

توان می یند رامحیط بیرون دارد. این فرا

دانش نام نهاد. در این حالت فشارهای  سازیبیرونی

تند هس شرکت کارکردمحیطی نافذانی پر قدرت به 

 (.6115 )لیچ تنتالر؛

4. knowledge seekers 

5. inward knowledge flow 

6. outward knowledge flow 

هم آفرینی 
مشتری

دانش ضمنی و صریح

های طرح نقطه
تجربی

خدمتارائه

درگیری
مشتری

ریتجربه مشت  

 مرز شرکت

 محیط اطراف:

 شرکا

 هامکمل

 گذارانسرمایه

 های سومطرف
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دانش درونی و بیرونی به یند جفت جریان فرا

ریق همیاری، همکاری و از ط آفرینی شرکاهم

که برای موفقیت  داردی مشترک اشاره گذارسرمایه

آفرینی دانش نام توان هممی یند را. این فرااندحیاتی

(. پنج ویژگی مهم 6112 )چسبرو و ونهاوربگ؛ نهاد

های مدیریت قابل های واحد، سبکشرکا )شایستگی

قابل مقایسه، سطح مساوی یا  راهبردیمقایسه، اهداف 

 های فناوری(، درجه سازگاریاالتر از ظرفیتب

های سازمان قابل مقایسه، تمایل به اشتراک )فرهنگ

تجربه، کنترل مساوی، تمایل به قابل انعطاف بودن(، 

 و مجوز اختراعات، تجاری، )عالئم های نامشهودسرمایه

 تجارب اتحاد قبلی، اعتبار، دانش اختصاصی دیگر، یا

 های دانش بازاریابییتماهر(، ظرف فنی کارکنان

رای صادرات، های بهتر ب)افزایش سهم بازار، فرصت

های کارهای محلی(، ظرفیتودانش اقدام برای کسب

 پوشش بیشتر بازار، های مدیریتی،)ظرفیت تکمیلی

بر  ازب مشتری متنوع، کیفیت سیستم توزیع(. نوآوری

 های بیرونیشرکت برای خارجی وسیع دانش اندازچشم

 نوآوری تا با شده احاطه هاآن توسط انتظار که الح در

 )براین؛ خدمات، برایشان سودآوری آورد و محصوالت

6111.)  

ساختار و فرهنگ مناسب سازمانی در توسعه جذب 

دانش بسیار مؤثر است و اثرات فرایند نوآوری را تسهیل 

تواند ها میکند. نبود سیستم جذب درون سازمانمی

ای د و ابزار کسب دانش چندرشتهبررسی بیشتری شو

کنندگان و مشتریان در چارچوب و رابطه با تأمین

 )گلسن؛ باال الزم است فناوریخدماتی با  هایسازمان

نوآوری باز برای افزایش های (. شرکت6112

تخصصشان از سرچشمه ورودی با کمک دانش منابع 

از سرچشمه ورودی،  پژوهشگیرند. می بهره خارجی

جو، دانش و کارگزاران وجستراهکارهای عمق پهنا و 

 )چسبرو و کراتر؛ کندمی جو را اکتشافودانشی جست

که افزایش سود را هایی (. در مقابل، شرکت6112

کنند از طریق ارائه دانش داخل خود به می جووجست

 (0) شکل گیرند.می از سرچشمه بیرونی بهره ،بازار

 گویای این جریان است.

 

 
 جهت جریان دانش در شرکت با رویکرد مدل نوآوری باز -9شکل 

داری دانش روی این سرچشمه بر نگهمطالعات به

کند می مدیریت سرمایه فکری و خلق ارزش تمرکز

سود  سازیشرکت ماکزیمم راهکارخواه  .دهنده()ارائه

 باشد و خواه ایجاد سرمایه دانشی، مطالعات نشان

ای از طریق مجموعه هادوی سرچشمه دهد که هرمی

پتانسیل متوقف کردن یا توسعه دادن از اقدامات، 

 جریان دانش را دارند. 

جذب دانش از بیرون به درون و های انواع روش

 شده است. ( ارائه0)در جدول  برعکس

 

 

 جذب دانش

 

 

 دانش درونی

 

 دانش بیرونی
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 نوآوری بازهای روش -5جدول 

 نظرانصاحب تعریف روش 

ون
در

ه 
ن ب

رو
بی

 

 رایت( از منابع خارجیفکری، ثبت اختراعات، کپی هایخرید فناوری )دارایی 1خرید
 (، 6101)داهالند و همکاران؛

 (6112(، )وان دیئرمیر؛ 6112)اریما؛ 

 هابرداری از فناوریکسب یک مجوز برای بهره 2اخذ مجوز
 (، 6101)داهالند و همکاران؛ 

(، 6112(، )وان دیئرمیر؛ 6112)اریما؛ 
 (6119اف؛ سی)فی

 3ی مشترکگذارسرمایه
های دیگر برای توسعه و گذاری مشترک در همکاری با شرکتتأسیس یک سرمایه

 هاسازی فناوریتجاری
 (، 6101)داهالند و همکاران؛

 (6115دی راند؛ (، )وان6112)اریما؛ 

 ای مبهمآمیز با آیندههای نویدبخش خارجی مخاطرهگذاری بر فناوریسرمایه 4گذاری خطرپذیرسرمایه
اف؛ سی(، )فی6112ان دیئرمیر؛ )و

6119) 

قراردادهای  5سپاریبرون

 پژوهش و توسعه
های تحقیقاتی ها، سازمانها مانند دانشگاهخرید خدمات پژوهش و توسعه از سایر سازمان

 عمومی و خصوصی و متخصصان و مهندسان
دی راند؛ (، )وان6112)وان دیئرمیر؛ 

 (6112کی؛ اس(، )کیم6115

 8و اکتساب 8مادغا
های صاحب فناوری نویدبخش در شرایطی که توسعه ها یا ادغام با شرکتاکتساب شرکت

 داخلی فناوری دشوار است.
 (6101)الیور گاسمن؛

 6مشارکت مشتری
مشارکت دادن مشتریان در فرایندهای نوآوری )تحقیقات بازار برای کشف نیازهای 

 ها(و اصالحات خواسته شده توسط آن مشتریان و توسعه محصوالت برمبنای نظرات
 (6112کی؛ (، )کیم اس6112)اریما؛ 

 8سازی خارجیشبکه
همکاری با شرکای خارجی برای اکتساب دانش و فناوری جدید )مشورت با خبرگان 

 گذاری اطالعات(خارجی و به اشتراک
(، 6119اف؛ سی(، )فی6112)اریما؛  

 (6110)چسبرگ؛ 

ون
یر

ه ب
ن ب

رو
د

 

 19فروش
ها( به بازار برای رایتهای فکری، ثبت اختراعات، کپیهای داخلی )داراییفروش فناوری

 هاکسب منافع بیشتر از آن
 (6112)اریما؛ 

 11اعطای مجوز
سازی جای تجاریهای درونی به شرکای خارجی بهبرداری از فناوریاعطای مجوز بهره

 مستقیم توسط خود شرکت

(، )وان 6101)داهالند و همکاران؛
(، 6119اف؛ سی(، )فی6112 دیئرمیر؛

 (6110(، )چسبرگ؛ 6112کی؛ اس)کیم

 12منبع باز
های داخلی بدون توجه به منافع مالی مستقیم در پرده برداشتن و معرفی کردن فناوری

 مدتکوتاه
 (6101)داهالند و همکاران؛ 

 13های زایشیشرکت
ها توسط شرکت و حمایت کامل از آنهای جدید مبتنی بر دانش درونی خلق شرکت

 مادر
 (، )وان دیئرمیر؛6110)چسبرگ؛ 

 (6119 اف؛سی(، )فی6112

 
 

متغیرهای مستقل در جریان دانش در مدل  -1-5

اقدامات نوآوری باز یا عوامل کلیدی نوآوری باز: 

کار وی از مدیریت کسبموفقیت نوآوری باز )تلفیق

 و مدیریت دانش(

( 6112)نوآوری باز توسط کیم اصطالح اقدامات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Purchasing 

2. Licensing-in 

3. Joint Venture 

4. Venture Capital 

5. Outsourcing  

6. Merging 

7. Acquisition  

8. Customer Involvement 

9. External Networking  

10. Selling 

11. Licensing-out  

12. Open Source  

13. Spin off  

14. Bellantuono 

سازماندهی اقدامات جریان دانش  برای تشریح اتخاذ و

و همکاران آن را  14بالنتونو شد.بیرونی و داخلی معرفی 

کنترل  ،هاشامل تصمیمات بر منابع دانش، مشوق

اند )گاسمن، کردهجریان و وضعیت هماهنگی تعریف 

 (.6101 انکل و چسبرو؛
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ن حوزه نوآوری باز نظراپژوهشگران و صاحب

از عوامل درونی و بیرونی بر  معتقدند که دامنه وسیعی

ی سازمانهستند. عوامل درون مؤثرگیری نوآوری باز شکل

 متعددی شامل کمیت و کیفیت کارکنان، اندازه شرکت،

، راهبردیگیری قدمت شرکت، سهم بازار شرکت، جهت

 توانند براهداف شرکت، فرهنگ سازمانی و غیره می

 6100. فلین و زنگر در سال باشندگذار تأثیرنوآوری باز 

بیان کردند که سبک مدیریت و حاکمیت شرکت 

 یرتأثبا اثرگذاری بر عوامل زیر بر نوآوری باز تواند می

های ارتباطی داشته باشد: انواع مختلف کانال یفراوان

ی دانش، انواع مختلف گذاربرای تسهیم و به اشتراک

مل انگیزشی و انواع مختلف حقوق مالکیت ها و عوامشوق

 ب ارزش متناسب با نوآوری. از سوی دیگر،برای کس

کند که نوآوری باز در بیان می 6112گاسمن در سال 

محوری و ، فناوریسازیبسترهایی با ویژگی جهانی

گیرد. در ادامه کار جدید بهتر شکل میوکسبهای مدل

 قیت نوآوری بازترین عوامل کلیدی موفبه تشریح مهم

نیز نشان داده شده است، شامل  (2)که در شکل 

های نوآوری، ها یا واسطهخارجی، میانجی سازیشبکه

کار وکسبهای هوشمندی فناوری، ظرفیت جذب، مدل

 شود. های انسانی نوآوری باز پرداخته میو جنبه

 

 
 اقدامات نوآوری باز -4شکل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Degree of formality  

2. Interaction mode  

3. Network Spillover 

سطح  های نوآوری(:ها یا واسطه)میانجی 1درجه رسمیت

ها و کدگذاری ارتباطات )برای مثال، پروتکل

جوگر دانش ودهنده و جستها( بین ارائهرویه

ها از واسطه نوآوری شرکت .(6110)چسبرو؛ 

وجو و حل مسائل فناورانه و نوآورانه منظور جستبه

ها دو طرف کنند. اغلب، واسطهخود استفاده می

د. سازنمی مرتبطیا   فیتبادل فناوری را به هم معر

ونیک نوعی از بازارهای اینترنتی برخط یا الکتر

در نوآوری هستند که نقش مهمی های واسطه

 هم بازی باها ادل فناوری و آشنایی شرکتبت

( )پرنسیس، داویس و 6110کنند )لنگلویس؛ می

 . (6110 هابدی؛

زار تعامل بین اب سازی خارجی(:)شبکه2وضعیت تعامل

(. 6110 )چسبرو؛ جوگر دانشوهنده و جستدارائه

است که در هایی یا شرکتها متشکل از سازمان

رسمی و های انتقال دانش و فناوری به روش

غیررسمی در قالب یک شبکه مشارکت دارند. 

وجود در دهنده دانش مکه نشان 3سرریزهای شبکه

 که اجازه 4پذیریاطراف شرکت است و انعطاف

گو و قابل تطبیق با ی پاسخدهد شرکت رفتارمی

ی و گمبردال؛ محیط داشته باشد )آرورا، فاشور

 (.6111 ( )متکافه و مایلز؛6112(، )گاسمن؛ 6110

قوی با منابع خارجی،  ینوآوری باز نیازمند ارتباط

ورودی برای توسعه محصوالت و  کنندهتأمین

ارتباطی های خدمات جدید است. این قابلیت

کت روابط غیررسمی و شر تاد نشومی موجب

ای هدر صنایع و فناوریها تعامالتی با سایر شرکت

 تواناییدیگر و همچنین رقبا برقرار کند. این 

تحقیقاتی با های همچنین به مشارکت و همکاری

 شود.پژوهشی منجر میسسات ها و مؤدانشگاه

4. Flexibility 
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مسیر جریان  )هوشمندی فناوری(: 1جریان اطالعات

 جوگر دانشوو جستدهنده بین ارائه دانش

منظور (. پایش و رصد محیط به6110)چسبرو؛ 

ه عات فناورانآوری، تحلیل، انتشار و کاربرد اطالجمع

ریزی و یندهای برنامهدر راستای بهبود فرا

 فناوری سازمانهای گیری در حوزهتصمیم

کاوی در ( نیز داده6112(. پورتر )6110)چسبرو؛ 

عنوان یک ابزار مهم به ی علم و فناوریمنابع اطالعات

هوشمندی فناوری را محرکی برای نوآوری باز 

مطرح کرده و این ابزار را برای دستیابی به جایگاه 

 داندمی رقابتی و نیاز سازمان به نوآوری الزامی

سال  در 2(. داجسون و همکارانش6111)براین؛ 

ر آمیز شرکت پروکتدر بررسی تجربه موفقیت 6112

، به این نتیجه گیری از نوآوری بازهرهدر ب 3اند گمبل

مناسب های چون زیرساختهمرسیدند که عواملی 

و ارتباطات، و استفاده بهینه از فناوری اطالعات 

 یندهای نوآوری باز را تسهیلتبادل اطالعات در فرا

 (.6112 کند )چسبرو و کراتر؛می

ده گیرنیمتصم )ابعاد انسانی نوآوری باز(: 4تمرکز کنترل

ای جریان دانش نوآوری باز بستگی به حمایت از بر

(. 6110)چسبرو؛  طرف مدیریت ارشد سازمان دارد

مختلف های کار داشتن با جنبهاز طرفی سرو

زمان با آن تطابق با اعضای مختلف تیم نوآوری و هم

 شریک، نوع خاصی از رهبری را طلبهای و سازمان

ادل در تعکند. رهبری در نوآوری باز به برقراری می

چهار زمینه نیاز دارد: فرایند نوآوری، فرایند 

 یند رهبریبندی و فراخالقیت، فرایند گروه

 (.6100 )بالنتونو، پونتراندولفو و سوزی؛

روش مدیریت  کار باز(:و)مدل کسب 5وضعیت هماهنگی

وگر جودهنده و جستهای متقابل بین ارائهوابستگی

 نمایانگرر کاوکسب (. مدل6110 )چسبرو؛ دانش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Information flow  

2. Dogson et al. 

3. Procter & Gambel (P&G) 

نفعان و خلق مزیت منطق ایجاد ارزش برای ذی

 کاروتی و سود برای شرکت است. مدل کسبرقاب

 اینکه ارزش را خلق نخستدارای دو کارکرد است: 

 آورد.می دستکند و دوم اینکه ارزش را بهمی

کارشان با نوآوری وها به تطبیق مدل کسبشرکت

ها شرکت(. 6112من؛ گاس )کوپ و دارندنیاز باز 

باید مرزهای خود را برای بهبود و تغییر عملیات 

ردی، افزایش خود، توانمندی تولید و بهبود راهب

یند انتخاب منبع مدیریت پتانسیل نوآوری و فرا

 (.6101)هافکیسبرینگ و اسکرول؛  کنند

 سازیتوانایی محدد )ظرفیت جذب(: 2خروجی

 ظرفیت (.6110 )چسبرو؛ دسترسی به جریان دانش

 ها برایتوانمندی آن کننده، تعیینهاجذب شرکت

 خارجی استهای یا فناوریها گیری از ایدهبهره

(. امروزه با پیشرفت 6110 )ساویوس و تاچیرکی؛

ها ، شرکتهاسریع دانش و گسترش فناوری

تنهایی دارای همه اطالعات در جهت نوآوری به

ظرفیت جذب و سازماندهی  ،موفق نیستند. ریتاال

مؤثر نوآوری باز بنگاه های مناسب را بر خروجی

 (.6112 داند )ریتاال؛می

نوآوری باز باید پژوهش درونی را با های شرکت

 ها را دربیرونی پیوند بزنند و سپس آن ایدههای ایده

کار دیگر وهمچنین کسبکار خود و ودرون کسب

 بایدها که کدام بخشکار گیرند. بنابراین اینها بهشرکت

درونی و های شوند و بخش تأمیناز درون شرکت 

ها و معماریها بیرونی چگونه باید در چارچوب سامانه

یکپارچه شوند، موضوعی کلیدی برای این 

توانند فناوری می به سه روشها ست. بنگاههاشرکت

کنند: استفاده از  نوین آفریده و از آن کسب ارزش

امتیاز  کار کنونی خود؛ فروشوفناوری در کسب

اندازی ها یا راهی از فناوری به دیگر بنگاهبرداربهره

4. media synchronicity theory 

5. Locus of control  

6. Coordination Mode 



 هیافتر  خدماتی جریان دانش در مدل نوآوری بازتحلیل 

 

84 

های نوین شرکتی نو که از این فناوری در زمینه

 (.6110)تید و هول؛  ی کندبردارکار بهرهوکسب

در جریان دانش در  کنندهتعدیلهای متغیر -1-6

داخلی و های : نقش مکمل فناوریمدل نوآوری باز

 خارجی در نوآوری

ی بهبود نوآوری براها طول دو دهه اخیر شرکتدر 

ر منابع خارجی نوآوری بای طور فزایندهو کارایی مالی به

بزرگ تنها به های اند. در نتیجه سازمانتمرکز کرده

ه ها بکنند. آنمندی نوآوری داخلی خود اکتفا نمیتوان

ند. این کار هست سوی منابع خارجی فناوری در حرکت

ی از فناوری(، بردارس )مجوز بهرهبا اعطای لیسان

و توسعه خارجی، همکاری مشترک و جذب  پژوهش

داخلی سرریز توانمندی فناورانه از منابع داخلی و 

)گاسمن و وگلرز؛  یابدمی خارجی تکمیلی تحقق

و توسعه داخلی  پژوهشبه توانمندی ها (. شرکت6116

 ازموردعالقه نیهای برای سازماندهی و ارزیابی فناوری

داخلی برای  هایپژوهشدارند. بنابراین توانمندی در 

 درک منابع خارجی ضروری است)ریگبی و زوک؛

6116.)  

و توسعه داخلی  پژوهشبنابراین فناوری خارجی و 

باید به صورت مکمل مورد توجه قرار گیرند نه اینکه دو 

که این کار به  موضوع جدا از یکدیگر تلقی شوند

و فناوری داخلی و خارجی برای  دانش سازییکپارچه

های دست آوردن اثرات مثبت در هر نوع از فعالیتبه

شود. کوخن و لوینتال نشان دادند که میمنجر  نوآوری

توانایی برای حرکت به سمت فناوری خارجی نیاز به 

ارد. و توسعه مناسب د در پژوهشی گذارسرمایه

جی مندی از دانش خاراکتساب، جذب، انتقال و بهره

 جذب هستند.  هایچهار بعد اصلی از توانمندی

از  رمؤثدرونی و بیرونی استفاده  دانش منابع جریان

ICT را برای تسهیل اکتساب، ذخیره و پخش دانش ها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Output 

2. Transmission velocity 

3. Feedback 

د. اگرچه، استفاده از نسازمی در سراسر سازمان ضروری

ICT کنندگان را از طریق فرایند همکاری بین شرکتها

دهد )فنگ و می طات افزایشارتبا مؤثراقدامات 

 (6101)رامپرسد، کوئستر و تروشانی؛ (6112 پالماتیر؛

(. در این مقاله برای توضیح 6101 )واگلرز، باری و ویان؛

 OIشده اقدامات فناوری بر ابعاد شناختهاثرات 

 زمانیپیشنهاد شده توسط تئوری هم ICTهای ظرفیت

و  الریساون، ک)اسپیت کار گرفته شده استبه 0رسانه

رابطه بین ابعاد اقدامات ها ( این ظرفیت6101 نوکرت؛

OI ند. کنمی و جریان دانش را تعدیل  

سرعت تحویل جریان دانش  :9یا بازخورد 6سرعت انتقال

مقادیر باالی  کنندگان )سرعت باالبین شرکت

کند(. این فاکتور بسیار می انتقال دانش را تضمین

ح تند و سریع را در مهم است چرا که امکان اصال

، در ارتباط برای مثال سازد؛می انتقال پیام میسر

چهره بازخورد سریع با مشورت، تشویق و بهچهره

 شود.می اقدام ممکن

زمان )همسانی درجه انتقال چندگانه هم :4همسانی

جوگر در آن وبیشتر جریان دانش به چندین جست

های سازد(. همسانی برای گروهمی واحد را میسر

هدف از همسانی فهمیدن همیت است. اکوچک بی

 تک افراد عضو است.نظر تکنقطه

حدی از جریان دانش کدگذاری شده  :1مجموعه نماد

 ترجذب جریان دانش کامل ،تر)مجموعه نماد قوی

اهمیت مجموعه نماد  .(کندمی را تضمین ترو سریع

 د. اینباید ارسال شوبسته به اطالعاتی است که 

ای هتواند شفاهی یا غیرشفاهی باشد. گروهمی نماد

برای انتقال دانش، احساسات و هیجان  تربا تجربه

جدید نیاز کمتری به های خود نسبت به گروه

 مجموعه نمادها دارند.

از کنترل بر جریان دانش که حدی  :2پذیریتنوع

 جوگر دانش را مجازودهنده دانش یا جستارائه

4. Parallelism 

5. Symbol Set 

6. Rehearsability 
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باشد جذب دانش متنوع را تر )هرچه بیش داندمی

د تا سازمی سازد(. فرستنده را توانمندمی پذیرامکان

 دکنرا بیان  است در نظرشهمان معنای دقیقی که 

 شود.می و به فهم بهتر منجر

و بازگشت دانش  سازیحدی از ذخیره :5یندپذیریفرا

)هرچه بیشتر  به قبل، در حال و بعد از جریان دانش

رای ب .سازد(می ده را تضمینباشد جذب دانش پیچی

سازد تا می امکان تکرار را فراهم کنندهدریافت

 به دقت پیام را فهمیده است. که مطمئن شود 

 چارچوب نوآوری باز در خدمات -2

برای رهایی از دام معمولی شدن ها شرکت

شده است، باید چهار  ارائه (9)طور که در شکل همان

 :بپذیرندنکته بنیادین زیر را به خوبی 

 کار خود را )خواه محصول یا خدمت(وکسب -

بپندارید تا  وکار باز خدماتهمچون کسب

بتوانید در برابر موج شکننده معمولی شدن 

 ایز بیافرینید وآن را قدر بدانید.تم

 آفرینی با خود فرامشتری خود را برای هم -

ها شکل گیرد که برای آنای بخوانید تا تجربه

ای آن را با جان و دل ارزشمند باشد و به

 بپذیرند.

برای شتاب و ژرفا بخشیدن به نوآوری در  -

خدمات و همچنین کم هزینه و کم خطر کردن 

نوآوری باز را پیشینه کنید.  آن رویکرد

کارگیری نوآوری باز به وکار خود را با بهکسب

نایی ان بر پایه آن بسکویی تبدیل کنید که دیگر

 استوار کنند. 

خود را با نوآوری باز در خدمات  کارومدل کسب -

سود  دگرگون کنید تا از کارهای نوآورانه خود

کار سکو را وببرید. اگر بتوانید مدل کسب

دیگران هم سود خواهید های بسازید، از نوآوری

 برد.

 مدل کسب و کار خدماتی خود را تصور کنید -2-5

در زنجیره ارزش محصول پورتر خدمت درست 

ول به مشتری در پایان فرایند محصحویل از ت پیش

شود. بنابراین درکی که از زنجیره ارزش ظاهر می

شود در پایان فرایند است. در دیدگاه خدمت می

وکار، خدمات در جلو و مرکز محور به کسبخدمت

تنها نه وکار خدماتیهستند. تفکر در مورد کسب

امل ، بلکه شاست مستلزم تعامل با کارکردهای حمایتی

، هامنابع بیرونی ایدهبا مشتریان )هم آفرینی(،  عاملت

و حتی جذب و حمایت  )نوآوری باز( و خدماتفناوری 

. تاس کار(وگذاری طرف سوم)پلتفرم مدل کسبسرمایه

 رند و به اندازهکاوهسته کسب ،افراد اجراکننده کارکرد

رهبری سازمان در آینده اهمیت  یافراد محصول برا

 دارند.

محور در محور به خدماتمحصول تبدیل رویکرد

روشی برای  2وریوری است. مدیریت بهرهتفاضل بهره

ثابت و افزایش سودآوری و نرخ های کاهش هزینه

 وری به این مفهوماست. بهره بازگشت سرمایه باالتر

 باشد که با چه تناوب زمانی یک سرمایه استفادهمی

 شود.می

نای بر مب یسازتنش میان استاندارسازی و سفارشی

دانش درگیر در ارائه یا  بیشتراین حقیقت است که 

 یعنی از تجربه به دست ؛خرید خدمات ضمنی است

 ی تجارب تغییرگذارآید. مشتریان در اولویتمی

ی گذارکنندگان نیز در اولویتتأمینکنند و می

کنند. دانش ضمنی به توانایی می تغییرها فعالیت

گر ارتباط با یکدیایجاد به  کنندگان و مشتریانتأمین

هم ف کنندهتأمینکند. ممکن است برای یک می مداخله

 خواهد بسیار مشکل باشد.می آنچه مشتری واقعاً

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Reprocessability  2. Utilization Management 
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 (6112 ز در خدمات)دنیس، فولر و واالسیچ؛نگاشت مفهومی نوآوری با -1شکل 

 آفرینی با مشتریهم -2-6

ن کارهای محصول پایه هماومشتری در نگاه کسب

ی زنجیره ارزش است. زمانی که انتهای کنندهمصرف

 کار شما تولید کار خود را خدماتی بپندارید )چهوکسب

ان تان به مشترینگاه ه خدمت باشد(محصول باشد یا ارائ

یند نوآوری تغییر در فراها شود و نقش آنمی دگرگون

خواهد کرد. این تغییر به ناسازگاری میان 

دانش  انجامد.می سازیشیو سفار سازیاستاندارد

که برای ارائه یا خرید خدمات از  است دانشی ،ضمنی

 چنین دانشی آید. مستند کردنمی دل تجربه به دست

بر است. توان مدیریت اطالعات هم دشوار و هم هزینه

 مزیت رقابتی بیافریند.ها تواند برای شرکتمی ضمنی

تجسم تجربه مشتری راهی دیگر برای تمرکز 

خدماتی بر مشتریان است. یک شیوه نگاه ی هاشرکت

اتی لحظ ،یعنی ، شناسایی نقاط تجربه است؛به خدمات

شود. نقاط تجربه می که مشتری با خدمت رودررو

از تجربیات ها برای شناخت انتظارات آنهایی فرصت

 رویشان هستند.پیش

شرکت  درونلفه مهم در انتقال دانش در مؤ

های تخصصی لف است: تیممختهای همکاری بین تیم

بیانگر ای رشتههای تکتیم .(2)شکلای یا چندرشته

که بر  هستندواحدهای کارکردی یا افراد متخصص 

کنند. تعامل و مبادله می مشخصی تمرکزهای فعالیت

تواند از طریق ای میچندرشتههای دانش در میان تیم

د. در ابزارهای ارتباطی جدید برقرار شوو ها روش

باال کارمندان دانش را میان تیم  فناوریبا های رکتش

)استاتلر، هراکلیوس و  گذارندمی همکاران به اشتراک

  (.6100 جاکوب؛

 

نوآوری باز 
خدماتی

مدل کسب و 
کار خدماتی 
خود را تصور 

.کنید

هم آفرینی

نوآوری باز

تغییر 

مدل های 
کسب و کار 

 هااکوسیستم افزایش مشارکت

 صرفه گستره 

 یکپارچگی دانش درونی و بیرونی
 صرفه مقیاس

 مزیت دانشی

 کندمشتری نیز نوآوری می

 های تجربهنقطه

 دانش ضمنی

 هارمپلتف

 های درآمدی نوینمدل

 کارولَختی مدل کسب

 انسجام

 ابتدا به انتها

 برداریبهره

 زنجیره ارزش خدمت

 تغییر پیشنهاد
 پلتفرم خدمت پلتفرم محصول
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 (6119 )تید و هال؛ ارچوب تئوری پایه برای مدیریت دانشچ -2شکل 

 کاروکسبهای تغییر مدل -2-9

کار موفق از آب در وزمانی که یک مدل کسب

در  تواندکه می کندی زیادی را ایجاد میآید، لختمی

از دست  باعث وکارصورت ناسازگاری با مدل آن کسب

توان لختی می .شود های نوین کسب و کاردادن فرصت

های عوامل کار کنونی را با نگاه به شاخصومدل کسب

کار محصول پایه بر وکسبهای موفقیت دید. مدل

جودی، موهای مالی محصول همچون سطوح شاخص

اما  د ناخالص و نرخ شکست تمرکز دارند،حاشیه سو

کار خدماتی از بسیاری جهات ومدل کسبهای شاخص

دارند. از  تکار محصول تفاووکسب مدلهای با شاخص

مالی که در یک های ین شاخصترمهماز جمله 

توان به نرخ می شوندمی کار خدماتی پایشوکسب

و سطوح  2مشتری، ارزش طول عمر 1داری مشترینگه

برای ارائه خدمات نوین باید  .رضایت مشتری اشاره کرد

. ردککار را سازگار وشد و مدل کسب بر این لختی چیره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Customer retention rate 

 اند کهاند دریافتهکه به خدمات روی آوردههایی شرکت

 کارشان گریزی ندارند.وگاهی از دگرگونی مدل کسب

گیری و ارائه مدل مفهومی بندی و نتیجهجمع -7

 ریان دانش در مدل نوآوری باز خدماتیج

ایجاد شبکه ارتباطی  تواناییکه با توجه به این

 که دارد، الزم استها ات مهمی در کارکرد شرکتتأثیر

ر . دایجاد کنندپیوندهایی گسترده و عمیق ها شرکت

عین حال باید اطمینان حاصل کنند که ارزش دانشی 

تر از ارزش که رو به داخل شرکت در جریان است، بیش

است که رو به خارج و به سوی ای جریان دانش و تجربه

 .است رقیبان احتمالی

ر ب گذارتأثیردر این پژوهش به بررسی متغیرهای 

جریان دانش در نوآوری باز خدماتی پرداخته شد. در 

این راستا با مبنا قرار دادن مدل کلیوند و همکاران 

حت عنوان دسته متغیرهای مستقل ت متغیرها به دو

اقدامات نوآوری باز خدماتی و متغیرهای میانجی با نام 

2. Lifetime value of the customer 
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. شداطالعات و ارتباطات تقسیم و معرفی  فناوری

های همچنین جریان دانش درونی و بیرونی و روش

جذب دانش از درون به بیرون و از بیرون به درون 

 توضیح داده شد. 

ارائه شده در این پژوهش، مدل  هایتوانایی مبنایبر

 ناوریفهای پیشنهادی برای توصیف اثرات بین قابلیت

، اقدامات نوآوری باز خدماتی و عاتارتباطات و اطال

 آورده شده است.  (2)منابع دانش در شکل 

 

 
 جریان دانش در مدل نوآوری باز خدماتی مدل مفهومی پیشنهادی -7شکل 

اقدامات نوآوری باز خدماتی در بستر و فضای شبکه 

، خدماتی در داخل و ارتباط با شرکاکت دانشی شر

سوم و از همه های طرف ان،گذار، سرمایههامکمل

ها پذیر است. هنگامی که شرکتتر مشتریان امکانمهم

 ساختار خود را برای حرکت به سمت نوآوری باز تغییر

دهند، باید زمینه تطابق دانش خارجی با ساختار و می

کار ودر مدل کسبزمان را فراهم آورند. فرهنگ سا

ها مبتنی بر نوآوری باز خدماتی، حامیان این شرکت

فیلتر کردن، هدایت یا  وبان را در کنترل نقش دروازه

آوری عات )بهتر یا بدتر( از طریق جمعتغییر جریان اطال

 .کنندمی بندی ایفاها، فراوری و بستهفعال آن
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Knowledge Flow Analysis of Open Service Innovation Model 
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Abstract 

In the past, open innovation paradigm has been studied widely from the perspective of manufacturing 

businesses, while the service businesses despite their dominant role in the development of economy 

have received much less attention. The present paper focuses on open service innovation as a 

subcategory of economy and also as a part of manufacturing companies’ activities. In this respect, 

companies that adapt the open innovation model include a set of special activities and technologies to 

facilitate their internal and external resources of knowledge. Cleveland and et al. in their proposed model 

have introduced aspects of open service innovation practices which have a direct impact on the flow of 

knowledge. In this model they also discuss the capabilities of information and communication 

technology variables and those mediator variables which possess the capability to moderate these 

impacts. Considering this model as a basis for this research, the paper discusses the dimensions of open 

service innovation and the capabilities of information and communication technology. Finally, it 

provides a model to explain the link between these variables in service companies.  

Keywords: Open Service Innovation, Flow of Knowledge, Information and Communication Technology 
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