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 ۲چکیده
 استراتژی فرآیندهای شفافیت و مشارکت در طریق از حوزه استراتژیک ،هاسازمان دربودن باز  اصول این یکی از

باز  استراتژی ساززمینه هاینظریه محتوای تحلیلشناسی و گونهپژوهش،  این هدفشود. می نامیده باز استراتژی کهاست 
 با بررسی در پایگاه اسکوپوس و کیفی و با استفاده از روش قیاسی انجام شده است.است که براساس تحلیل محتوای 

 محوریت با ۲۰۲۰تا  ۵۳۳۰در بازه زمانی  مقاله ۲2 نهایت در و نظری، برفی گلوله گیرینمونهروش  از گیریبهره

های مختلفی به کلی نظریهطور به دهدمی نشان پژوهش نتایج .شدند تحلیل کیفی روش به و انتخاب استراتژی باز
بعد زمینه  ۲رویکرد نظری شناسایی شده و  8از تالقی استراتژی باز تاثیرگذار هستند.  در حوزه صورت آشکار و یا ضمنی

استراتژی باز با توجه به مبنای نظری خود،  ساز استراتژی باز به دست آمد.های زمینهگونه از نظریه ۵2معرفی شده، 
نفعان، ارتباطاتی، فرآیندهای معنابخشی باز، اشکال جدید مشارکت ذی سازی باز، پدیدهاستراتژی هایتواند شیوهمی

نفعان انتظارات نهادینه شده، ترتیب جدید جریان اطالعات و دانش، دسترسی به منابع باز و رقابت تعاملی در قالب ذی

نفعان، رویکردهای شیوه عمل، رویکردهای مرتبط با ذیرویکردهای نفعان خارجی معرفی شود. در این میان داخلی و یا ذی
تری هستند. باید اشاره کرد که ماهیت توجهتر و قابلرویکردهای مهم نهادی و رویکردهای مبتنی بر دانش / اطالعات

رای درک دهد محققین باید تالش بیشتری بهای مختلف نگاه به این حوزه، نشان میپویا و تأثیرگذار استراتژی باز و راه

 انگیز داشته باشند.جدید هیجان بهتر این پدیده
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 مقدمه .1

ها آن تحلیلبرای توصیف و  یپردازان سازماننظریهاندیشمندان و و  خود باید تغییر کنندها برای بقای سازمان
ها در دنیای سازمانفقیت استراتژی یک ابزار مهم برای مودر این میان، [. ۵۹۵]بود الگوهای پویا خواهند  مندنیاز

 و متالطم هایمحیط با سازی سازمان برای مقابلهآماده اصلی آن هدف بوده و و پر تغییر امروز وکار رقابتیکسب
توسط هایی دارد که به انواع مختلف استراتژیبستگی این موفقیت رقابتی تا حد زیادی  است که البته پیچیده
 [.۱]شود اتخاذ میها شرکت

ازمانی، ، فرهنگی و سفناورانه ،تغییر کرده است، تغییرات محیطی های گذشته، روند استراتژیدر طول سال
های ، گروهتیدر استراتژی سن. [88] اندکمتر کردهها در برخی محیطبه استراتژی را  تیرویکردهای سنکارآمدی 

، اما امروزه [۵۳] کنندهای کلیدی مشارکت میگیریر فرآیند تدوین استراتژی و تصمیمکوچکی از افراد د
توسط  صرفاًکه  متمرکز کریزی استراتژیاز یک فرآیند رسمی برنامهای در حال تغییر دهطور فزاینها بهسازمان

ی و کارکنان و مدیران میانشکل بازتری از تدوین استراتژی که شامل تعامل به  گیرد؛مدیریت ارشد صورت می
تقاضای برآورده کردن تحت فشار بیشتری برای  هاسازمانو از آنجا که  [۵2۵]ذینفعان خارجی است، هستند 

که بیشتر در تعیین اهداف سازمانی مشارکت کنند،  دننیاز دار کنانیکار باشند، بهمحیط رقابتی میمشتریان در 
 باز که این[ ۵۵] ه عدم اطمینان برآیندد، نوآوری را تحریک کنند و از عهدریسک را بپذیرنابتکار داشته باشند، 

 و سازمان هایپیچیدگی شدن افزون ند. با توجه بهکمیو نوآوری بیشتر پیشنهاد مسیری را برای مشارکت  بودن
 تأثیر مورد در قتحقی جریان ریزی استراتژیک ومعمول برنامه هایروش مورد در انتقاداتی سریع، تغییرات دادن رخ

 مدیریت ادبیات در باز استراتژی مفهوم جدید ایجاد که به گردید مطرح استراتژی روند موفقیت در مشارکت بیشتر

 [.8]شد  منجر
فناوری  در و پیشرفت ظهور اینترنت دلیل به و است شده گسترده هاسازمان در بودن باز مفهوم امروزه

ستراتژی باز یا به عبارت بهتر باز ا [.۵۰۱اند ]داده نشان باز رویکردهای به را خاصی عالقه هااطالعات، سازمان
های فرآیند جستجوی ایده توان گفتبه اختصار میکه  [۵۱۱] باشدیک پدیده نوظهور و پویا می ،کردن استراتژی

، افزایش شفافیتشکل مدرنی از توسعه استراتژی را با هدف  و [۵۰2] است خبرگان از استراتژی از تعداد زیادی
. [8۱]دهد یترویج م العاتاط های فناوریرابزا کنندگان با استفاده ازپذیری و افزایش تعداد مشارکتانعطاف

گیرد و ممکن برمی ها را درای است که دارای ابعادی متفاوت بوده، دامنه بزرگی از فعالیتاستراتژی باز پدیده
 مشهود استآن نیاز به بررسی بیشتر  این پدیده،برای شناخت بهتر  لذااست به دنبال اهداف مختلفی باشد. 

 رویکردهای با هااز پژوهش وسیعی طیف دهدمی نشان زمینه، این در شده منتشر هایپژوهش بر مروری [.۵۲۳]

 اندنموده تبدیل پژوهشی جذاب یک دنیای به را پدیده نوظهور استراتژی باز و کرده ورود مبحث این به مختلف
 8۰۰حدود بیش از  ۲۰۲۰ پایان تا ۲۰۰8 سال از استراتژی باز )که موضوع با هایپژوهش رشد به رو روند .[8۰]

 .موضوع است این جدید بودن و جذابیت بر گواهی خود است( رسیده چاپ انگلیسی به زبان بهمقاله 
 [۹۲]ی قدیمی استراتژی؛ دیدگاه نظری تمرکز مدیریت استراتژیک محققین، استراتژی باز را در برابر دو حوزه

های دیگری نیز مطرح هستند که به در این میان، نظریهاند. قرار داده[ ۵8]و نظریه منبع محور )مبتنی بر منابع( 

با توجه  .که باید شناسایی شده و مورد تحلیل قرار گیرند نوعی توجه به استراتژی باز را در درون خود مستتر دارند
کند، الزم است از مبنای نظری نیز مورد آن کمک میبه شناخت بهتر یک پدیده بررسی مبانی نظری  کهبه این

های دست یافتن به روش تنظیم دانش است. یکی از مزایای این نقشِ راه از یکی ،نظریه کنکاش قرار گیرد.
در حال توصیف  استراتژیهایی مانند . اگر حوزه[۱۵] های نظریه به کل دانش استخدمات و کمکنظریه، 

مرزهای خود و شکل دادن بدنه اصلی و هسته مرکزی دانش خود هستند، برای بیان مسائل پژوهشی، شکل 

  [.۵۵۵] های علمی و تفسیر نتایج تجربی، به بنیادهای نظری برخاسته از درون نیاز دارنددادن بحث
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تر توضیح دهند را راحت پدیدههای مختلف کند اجزا یا جنبهمفاهیم مرتبط با نظریه، به پژوهشگران کمک می

علمی،  حوزهوجود نظریه در هر طور کلی به [.۵۵۹] مطالعه خویش را تعیین نمایند دامنه حدومرزو از این طریق 
بلوغ علمی  هها، نشانگردد. داشتن نظریه در پژوهشآن حوزه می شدهها و دانش تولید سبب استواری پژوهش

اند نظریه به مسبوق هامشاهده علم، فلسفه علمای نظر از[. ۵۵2] هاستآنرشته، جدی بودن و قابل قبول بودن 
و  است نظریات و هاپیشینه و هاسالیق، قصه ها، عالیق،فرضپیش از مملو انسان مشاهدات دیگر، تعبیر به یا

 تبعیت آن که از است فرهنگی و ایدئولوژی مکتب، برآمده از نیز افراد مبانی و اصول ها،فرضالبته خود پیش

 های فاقدپژوهش که شکلی به گردند؛می پژوهشی محسوب هایپروژه ذاتی هایجنبه ها،. نظریه[۹۹]کنند می

معین  قطعات که هستند هاییپل ها،. نظریه[ ۱۲] مانندعاجز می مندنظام و منظم شیوهای به دانش بسط نظریه از
جای به را منسجمی هایعمارت ترتیب بدین تا کنندمتصل می دانش عمومی بدنه به و یکدیگر به را پژوهشی
 [.88] هستند معینی روابط درونی دارای که آورند وجود به نامنظم آجرهای از تلنباری

اند، هر کدام از زاویه دید نظری خاصی به در مقاالت خود، به موضوع استراتژی باز پرداختهکه پژوهشگرانی 
لذا با توجه به  بندی شود.شناسایی و دسته تربه صورت دقیقاین پدیده نگاه کرده و الزم است این مبانی نظری 

های پیرامون استراتژی باز نظریه، در این پژوهش به [2۳]های مطرح شده در حوزه استراتژی تعدد و تنوع نظریه

بندی و را شناخت تا سپس بتوان با دسته هاهای مهم و خط فکری آنابتدا باید این نظریهپرداخته خواهد شد. 
 .را درک کرداستراتژی باز  پدیدهها، بهتر استخراج نکات کلیدی آن

در مورد وجوه متفاوت استراتژی ای از نظریات مختلف برای کنکاش گسترده پژوهش حاضر بر اساس دامنه
استراتژی باز قرار گرفته و از  ها، در چارچوب مفاهیم مختص خود در حوزهباز، بنا شده است. هر یک از این نظریه

های که پژوهشهمچنین با توجه به ایناست.  بیشترکه نیازمند شناخت کنند منظری متفاوت به آن نگاه می
نداشته است، در این مقاله تالش « استراتژی باز»تا کنون توجه چندانی به پدیده  حوزه استراتژی در داخل کشور،

شده و یک  شناساییباز  استراتژی ساززمینه هایشود با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، نظریهمی
صورت جامع و با کمتر پژوهشی یافت شد که به ها نشان داد بررسی .شناسی از این ادبیات نوظهور ارائه شودگونه

تا به  رسدمی نظر به ضروری زمینه این در پژوهشی انجام هدف پژوهش حاضر، صورت گرفته باشد، لذاتوجه به 
 همچنین و بررسی مورد جامعه موضوعی، نظر از حاضر پژوهش بودن جدیدلذا  .درک بهتر این پدیده کمک نماید

 ارائه ضمن است درصدد حوزه، این هاینظریهبر  تمرکز با پژوهشاین  .است تأکید قابلشناسی روش و رویکرد
سایر  برای راهنمایی آن، از جامع شناسیمعرفی گونه وپدیده  این با مرتبط رویکردهای و هابر نظریه تحلیلی

  .باشدمندان به این حوزه و عالقه محققین

 

 پژوهشو پیشینه  نظری مبانی .2

های استراتژی باز بخشی از روند و تمایل اجتماعی گسترده به سمت گشودگی بیشتر است که در حوزه
 ۲و علم باز [8۵] ۵های باز، داده[8۹] ۲، دولت باز[۵۱۲] ۵افزار متن باز، نرم[۹۱]مختلف زندگی همانند نوآوری باز 

                                                                                                                                      
۵ Open Source Software 

 .کد آن را ببیند و آن را ویرایش کند و یا توسعه دهدتواند سورسافزاری است که هر کسی می، نرمیا متن باز سورسافزار اپننرم

GovernmentOpen  ۲  با  تیدر حاکم یدیجنبش جد ؛یساالرو مردم یاجتماع ،یکیتحوالت تکنولوژ ریتاث تحت 9002در سال

ظهور « دولت باز» تیموضوع بادولت  شتریب ییپاسخگو زیو ن تیاعتماد و شفاف شیدولت و شهروندان و افزا نیهدف بهبود روابط ب

 (.7921،یشکل گرفت )رهنورد و مومن کاشان« داده باز» ازکه  افتی

 ،یادار تحول ،«یمفهوم دولت باز و داده باز و نقش آن در تحول نظام ادار»(، 7921) ن،ینوش ،یکاشان مومن اهلل، فرج رهنورد،

 76-99 ص، 65 شماره
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تحقیق در مورد استراتژی باز در حال شکوفایی ها، در مقایسه با برخی از این حوزه [.۵۲۳شکل گرفته است ] [۱۰]

 گیری اولیه است.و شکل
 اساس بر باز استراتژیگردد. می بر اپیلیارد چسبرو و مقاله هب ۲۰۰8 سال به استراتژی باز شروع مقاالت

 نظر هنریاز  [.8بود ] هاسازمان استراتژی برای باز رویکرد یک به نیاز بر تأکیدی باز، نوآوری چسبرو در کارهای

 از بردن سود و ایجاد الزامی نوین برای عنوانبه باز منتسب به اوست، نوآوری باز چسبرو، که نظریه نوآوری

 شرکت بیاید از خارج یا و داخل از تواندمی ارزش با افکار که است معنی این به باز شود. نوآوریمی تعریف فناوری

 که است وکارکسبالگوی  باز، ، نوآوریگریدعبارتبه. [ ۹۱]برود  بازار به شرکت از خارج یا داخل از تواندمی و

ی جابه هاشرکت واقع در .[۱۲]کند می قادر کاربران و منابع ای ازگسترده در طیف گذاریسرمایه به را شرکت
فناوری،  بیرونی منشااز  برداریبهره کنار ، در«هاگاهمخفی در خود هاینوآوری و هافناوریکردن  انبار و مخفی»

 کنندمی هم برای دیگران فراهم را خویش دانش سازمانی از نتایج برداریبهره های خود، فرصتایده تسهیمبا 
آمادگی  کلی بعد سه در توانمی را عمومی این رویکرد ابعاد باز، نوآوری ادبیات رویکرد مرور با ،واقع در [.۵۵۲]

. آمادگی سازمانی اشاره به فرهنگ باز [28]بندی کرد دسته های مشارکتیتوانمندیسازمانی، ظرفیت جذب و 
های پویا برای تغییرات و بازسازی سازمان، طراحی خاص فرآیند و ساختار سازمان و همچنین سازمانی، قابلیت

لفیق و همچنین های فناورانه، استخراج و تبهبودهای فناورانه دارد. ظرفیت جذب نیز در ذیل شناسایی فرصت
های های مشارکتی نیز در قالب همکاریشود و توانمندیکارگیری تعریف میفهم، تبادل و اشتراک و انتشار و به

 شود.سازی و همکاری از بیرون به درون و از درون به بیرون مطرح میهای شبکهداخلی، قابلیت

ی پردازان، بر پایهکه به نظر برخی نظریهت ی مدیریت استراتژیک اساستراتژی باز، موضوع جدیدی در حوزه
ین موضوع را ا مطرح شد و [۵2۵] بعد از چسبرو، تعریف اولیه استراتژی باز توسط[ . ۵۵] داردنوآوری باز قرار 

و  یداخل نفعانیشدن ذ ریدرگ ندیباز به عنوان فرآ یاستراتژکند که و چنان تعریف می دادگسترش بیشتری 

قدیمی استراتژی  تراتژی باز را در برابر دو حوزهمحققین، اس گریدعبارتبه است. یاستراتژ لیدر روند تشک یخارج
 [۹۲] زعم دیدگاه نظری تمرکز مدیریت استراتژیکی استراتژی بهسو، فرآیندهای شدیداً بستهاند: از یکقرار داده

که در آن روی هدفمندی و کنترل مدیریت سطح باال تأکید دارد؛ و از دیگر سو، نظریه منبع محور )مبتنی بر 
 بر این نکته تأکید [۵2۵]دهد. که از ترس تقلید رقبای بازار، مخفی بودن را به شفافیت ترجیح می[ ۵8]منابع( 

ای هستند که در طول یک پیوستار وند بلکه دو پدیدهی قطبی انگاشته شدارند که باز و بسته بودن نباید دو پدیده
وبیش فراگیر وبیش شفاف و کموبیش باز باشد؛ یعنی کمتواند کمقرار دارند. مثل نوآوری باز، ایجاد استراتژی می

 [.۵۲۳]باشد 

ف گذشته که برخالمبنی بر این کندایجاد می سازمان سنتی اندازچشم در را چالش یک باز، استراتژی واقع در
 شده است، در رویکرد جدید،دنبال می سازمان سطح باالترین در فردمنحصربه یک گروه توسط که استراتژی

 در که است افرادی حضور گسترده و بیشتر نیازمند شفافیت سازیاستراتژی در باز استراتژی فرآیندهای اغلب

 از پویا ایمجموعه باز، استراتژی که کندمی بیان دیدگاه . این[۱2]هستند  دخیل سازمان سازیاستراتژی فرآیند

 پذیریانعطاف و همکاری و شفافیت که سازدقادر می را سازمان خارجی و داخلی عوامل که است هاییروش

                                                                                                                                      
Open Data ۵ 

استفاده، باز  خواهندیگونه که متا بتوانند آن را آن ردیهمه قرار گ اریدر اخت گانیصورت رابه دیها بااز داده یبرخ ،باز یهاداده در

 .شوند مواجه هاتیمحدود ریسا ایو  (Patent) (، حق اختراعCopyrightحق نشر ) تیاستفاده و منتشر کنند، بدون آنکه با محدود

Open Science ۲ 

 دسترس در شیپ از شیب و یتالیجیاند را به شکل داجرا شده یکه با بودجه عموم ینظر یهادانش باز درواقع قصد دارد پژوهش

 .دهد قرار یعلم جامعه محققان
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 سازمانیبرون مرزهای همچنین و درون سازمان مرزهای در بیشتری گستردگی و تعادل و باشند داشته بیشتری

تعدد تعاریف و بعضا ابعاد متنوعی برای استراتژی باز در ادبیات مطرح شده است، با این  هر چند [.88]شود  حاصل
 مسائل مورد در مشارکت و شفافیت افزایش مفهوم، ترینساده در باز استراتژی وظیفه که توان گفتحال، می

 .[8۱]خارجی( است  و استراتژیک )ذینفعان داخلی
ای است که منتظر تعاریف سرعت در حال پیشرفت است؛ پدیدهکه بهای چندوجهی است استراتژی باز پدیده

استراتژی باز همیشه ترکیبی  [.۵۲۳] و ابعاد اصلی و فرعی متنوعی برای آن معرفی شده است نشیندساده نمی
ین نظر ابعاد مختلف بوده است. تعریف اصلی از استراتژی باز بر اصول بنیاد های عمل باز و بسته ازخاص از شیوه

نشان دادند که فعالیت و شیوه عمل باز بودن،  [8۱]که ، درحالی[۵۱۳] شفافیت و فراگیری مشارکت متکی است
 اند. های پویا و غیر یکدست و نامتجانس قرار گرفتهدر مجموعه

 [۵2۵]که عبارتند از  است شده شناسایی برای استراتژی باز بعد اصلی 3 این حوزه، مبانی نظریبراساس 
 ابزارهای از سازی فناوری اطالعات )استفادهو قابلیت فعال ۲شمول )فراگیری(، ۵شفافیت :[۵۱۵] [۵۲۳] [۵۱۱]

شفافیت اشاره به میزان دسترسی افراد خارج از تیم مدیریت به ورودی، فرآیند و خروجی . ۹اطالعات( فناوری

د خارج از تیم مدیریت بوده و قابلیت های استراتژی از افرااست. شمول به معنای دریافت ایده استراتژی
سازی فناوری اطالعات نیز به استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات برای تسهیل مشارکت به یک عنصر فعال

 سازمان در اطالعات که است این باز استراتژی اصلی خصوصیات از یکی اساسی در فرآیند استراتژی اشاره دارد.

 مطلع آن از از سازمان خارج و داخل افراد از اعم بسیاری عوامل و کندمی پیدا گسترش شفاف و واضح طوربه

 مدیران تنظیم شده مراتبی سلسله صورتبه باز استراتژی که است آن مفهوم، این خصوصیت . دیگر[۱8]شوند می

 از  بسیاری افراد .رسد باالیی به سطح مشارکت تا شودمی هدایت کنند، اجرا را آن کارکنان باید ،سازمان هایبرنامه

 باز استراتژی بعد سومین .[۱8]دارند  استراتژی شرکت تدوین فرآیند در سازمان مدیران و خارجی و داخلی نفعانذی

 حمایت و تنها کنند،می استفاده اطالعات فناوری از هاسازمان اگر بسته استراتژی باشد. درمی اطالعات فناوری، 

 ممکن اطالعات فناوری بدون استراتژی فرآیند بسته، هایاستراتژی و سنتی هایروش درشود. می تلقی پشتیبانی

 فناوری نتیجه نیست. در پذیرامکان اطالعات فناوری بدون باز، استراتژی فرآیندهای مقابل در اما بوده است،

 یک تعریف نسبتا جامعتوان در می. [۳۳]باشد می ناپذیراجتناب امری باز استراتژی در فرآیندهای اطالعات
دهد که ها را تشکیل میای پویا از فعالیتاستراتژی باز، مجموعه»گونه مطرح کرد که این [،۵۲۳]همراستا با 

امکان شفافیت استراتژیک و/یا فراگیری بازیگران داخلی و/یا خارجی فراتر از مدیریت ارشد و مشاوران 

 .«آوردبالفصلشان را فراهم می
 

 پیشینه پژوهش

ها در حوزه نظریه یا شناسینوع های متنوعی از انواعبندیطور کلی برخی اندیشمندان استراتژی، طبقهبه

 کیاستراتژ تیریدر کتاب خود از دو مکتب مد لینچ [.۵۲۲] [۵۱8اند ]کرده عرضه گیری استراتژیالگوی شکل
 ، امااست نتزبرگیهمانند نگاه م یزیتجو کیاستراتژ تیریاز مد نچیل فیتعر .دیگویسخن م ۱یزیو تجو ۱ینیتکو
آن نامشخص بوده و عناصر آن در طول  ییاست که اهداف نها یاز استراتژ ینوع ینیتکو یاستراتژ تیریمد

                                                                                                                                      
۵ Transparency 
۲ Inclusion 

۹ IT-enabledness 

۱ Emergent Approach 
۱ Prescriptive Approach 
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در چهار حوزه  یاستراتژ هاینظریه ی،زیتجو کیاستراتژ تیریاز نظر مد شوند.یمشخص م یاستراتژ یاجرا

است.  ۱یبر شبکه و همکار یو مبتن ۹یبر باز ی، مبتن۲بر منابع ی، مبتن۵ازار()ب و صنعت طیبر مح یمبتن هاینظریه
بر  ی، مبتن۱بر بقاء یمبتن هاینظریهدر حوزه  یاستراتژ هاینظریه ی،نیتکو کیاستراتژ تیریاز نظر مدهمچنین 
 [.۳8] است 8یبر دانش و نوآور یو مبتن 8یبر منابع انسان یمبتن ،2نانیعدم اطم

عملی  سازیمفهوم و مجدد بازنگری و باز استراتژی نظری مباحث مرور در ۲۰۵8و همکاران در سال  ۳توکلی
همچون  هاسازمان از زیادی تعداد که دکنمی بیان، با تکیه بر نظریه استراتژی به مثابه عمل پیرامون استراتژی باز

Daimler ،IBM  وRed Hat به باز استراتژی سازیمفهوم در هاییناسازگاری اما کنند،می استفاده باز استراتژی از 

باشد. این می عمل یک عنوانبه باز استراتژی از جامعی سازیمفهومآنان  خورد. هدف پژوهشچشم می
است. این  بوده باز استراتژی مستندات لیوتحلهیتجز و موجود نشریات ساختاریافته بررسی بر سازی مبتنیمفهوم

 ۵۹و کارآموزان )عامالن( ۵۲، عرف )رویه عملی(۵۵عمل(شیوه شامل فعالیت ) 3p۵۰پژوهشگران به کمک چارچوب 
ای گونهمبنا قرار داده و پدیده استراتژی باز را در قالب آن به عنوانبهرا  [۵2۲عمل ] مثابهبهمفاهیم استراتژی 

ای یک شیوه عنوانبهنهایت مفاهیم استراتژی باز را  دارند. درکنند که با یکدیگر روابط پویا و متقابل تعریف می
و دستور کار تحقیقاتی را نیز  کردهعملی در قالب شفافیت، فراگیری و فعالیت در بستر فناوری اطالعات تعریف 

 .[۵۱۱] کنندعمل پیشنهاد می مثابهبهبرای استراتژی باز مبتنی بر استراتژی 
 این مقاله تحقیقاتی پیرامون استراتژی باز پرداختند. به مرور کلی و برنامه ۲۰۵8و همکاران در سال  ۵۱سیلر

. در این مقاله، توجه خاصی به را معرفی کردچارچوبی جامع و فرآیند محور ی استراتژی باز، مقاله حوزه 2۱ مرور
شده در استراتژی باز شناسایی شده و رسیهای کمتر برنقش فناوری اطالعات در استراتژی باز شده و حوزه

تحقیقاتی  به مرور و برنامه نیز (۲۰۵۳) ۵۱سانر و آتس همچنین .[۵۲۹] از تحقیقات ارائه شده است فهرستی
های مختلفی در این حوزه تاثیرگذار هستند و نظریهدهد که ها نشان مینتایج آن پیرامون استراتژی باز پرداختند.

 .[۵۱۵] است قیفاقد تمرکز دقمطالعات استراتژی باز بصورت واگرا بوده و 
سازی در حوزه بین سازمانی پرداخته بود، نشان در پژوهش خود که به استراتژی ۲۰۵۳در سال  ۵2دی گویرت

 های صنعتی و ارتباطات تجاریهای پویا، تحقیقات عملیاتی، شبکهمعنابخشی، قابلیت هایی همچونداد نظریه
در پژوهشی به معرفی استراتژی باز  (۲۰۵۳) همکارانو  ۵8سیدل همچنین [.۱۵] هستندهای مهم این حوزه نظریه

                                                                                                                                      
۵ Industry and Environment based 

۲ Resource based 

۹ Game  based  
۱ Cooperative and network based 

۱ Survival based 

2 Uncertainty based 

8 Human resource based 
8 Innovation and knowledge based 

۳ Tavakoli 
۵۰ 3P framework 
۵۵ Practices 

۵۲ praxis 

۵۹ practitioners 
۵۱ Sailer 
۵۱ Sunner & Ates 
۵2 De Gooyert  
۵8 Seidl 
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مختلف عمدتا مبتنی بر نظریه استراتژی به مثابه  مبانی نظریو گوناگون استراتژی باز  در قالب ابعاد، تأثیرات

ضمن  .[۵۲۳]  پرداختند بر منابع یمبتننفعان، نظریه مبتنی بر دانش شرکت و همچنین نظریه عمل، نظریه ذی
در تحقیقی به بررسی ابعاد، مشکالت و پویایی استراتژی باز پرداختند. نتایج  (۲۰۵8و همکاران ) ۵هاتز کهاین
دهد عمده تعاریف به نوعی اشاره به دو بعد شفافیت و شمول دارند. همچنین برخی مشکالت ها نشان میآن

های پویاییشناسایی شده عبارتند از مشکالت مربوط به فرآیند، تعهد، افشاگری، توانمندسازی و تشدید. همچنین 
کلیدی در استراتژی باز شامل هر دو جنبش در طول ابعاد شفافیت و شمول و همچنین حرکت بین این دو بعد 

 .[8۱] های مختلفی در آن تاثیرگذار هستندکه نظریه است

در تحلیل  (۲۰۵۳و همکاران ) ۲حسین زاده شهریدر داخل کشور، پژوهشی پیرامون استراتژی باز یافت نشد، 
 ۹در پایگاه وب آو ساینس ۲۰۵2تا  ۲۰۰۰های ناختی استراتژی باز به بررسی روند استراتژی باز در سالکتابش

سازی، در رغم ماهیت اولیه استراتژینشان داد که استفاده از مفهوم استراتژی باز، علی آنان پرداختند. نتایج
با رویکرد  در پژوهشی (۲۰۲۰) ۱انیطاالری و آذربایج همچنین .[8۰] مدیریت استراتژیک در حال رشد است

با تعیین شرایط  پژوهشگران پرداختند. طراحی و تبیین مدل استراتژی باز در صنعت بانکداریبه  بنیادنظریه داده
راهبردهای فناورانه، و  ، تفکرات سازمانی و ماهیت محیطگیری استراتژیکماهیت سازمان، جهتهمچون  علی

در  سازی استراتژی بازمدل پیاده ،پیامدهای رفتاری، سازمانی و محیطی در کنار ارتباطی، ساختاری و کنترلی
  .[۵۱۹] صنعت بانکداری را مطرح کردند

 

 تحقیق شناسیروش .3

 آوریهای جمعروش اساس بر و کیفی ها،داده ماهیت اساس بر بنیادی، هدف، اساس بر حاضر پژوهش

 تحلیل از استفاده با هاداده تحلیل روش و توصیفی تحلیلی آن، انجام روش. همچنین است اسنادی ها،داده

 .باشدمی محتوای کیفی
ای دهد که در روش تحلیل محتوای کیفی، رویکرد مایرینگ جایگاه ویژهنشان می (۲۰۵۱) ۱تبریزی پژوهش

که هر یک  دارد، سه رویکرد برای روش تحلیل محتوای کیفی وجود (۲۰۰۱) 2مایرین با توجه به نظر .[۵۱۲] دارد
ها را تا جای ممکن دهکوشد دان میترویکرد اول که در آن محقق با حفظ ساختار م. ای دارنداهداف جداگانه

ها و اطالعات اضافی تالش آوری دادهسازی، محقق با جمعخالصه کند. در رویکرد دوم برخالف رویکرد خالصه

شناسی و رویکرد سوم ساختار حاکم بر متون از طریق گونههای مبهم متون را شفاف کند و در کند تا مولفهمی
توان تحلیل محتوای کیفی را به اهداف مطرح شده می برای تحقق [.۵۰۵]شود گذاری، بیرون کشیده میقیاسم
یابد که اطالعات کافی شیوه استقرایی و قیاسی انجام داد. استفاده از روش استقرایی، بیشتر زمانی ضرورت می ۲

کند تا به ها را خالصه میهای مورد مطالعه، به تدریج آنیک پدیده وجود ندارد و محقق با رجوع به داده درباره
که پیرامون موضوع تحقیق ترین مفاهیم و مضامین مرتبط با موضوع تحقیق دست پیدا کند. هنگامیاصلی

ها در یک های پیشین و یا بسط آنهای نظری گوناگونی وجود دارد و هدف از انجام تحقیق آزمون نظریهدیدگاه

                                                                                                                                      
۵ Hautz 
۲ Hoseinzadeh Shahri 
۹ Web of Science (WoS) 
۱ Talari & Azarbayejani 
۱ Tabrizi 
2 Mayring 
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کند تا مقوالت های موجود به ما کمک میگیرد. دیدگاهزمینه متفاوت است، روش قیاسی مورد استفاده قرار می

 [.۵۱۲شود ]ها سازماندهی میاین مقوله مورد نیاز پژوهش فراهم آید و سپس اطالعات در
د ساختاردهی و با استفاده از روش قیاسی انجام شده پژوهش حاضر، براساس تحلیل محتوای کیفی با رویکر

های برای یافتن مقاالت، از روش است. واحد تحلیل، مقاله یا بخش یک کتاب با نویسندگان مجزا تعیین شد.
 گیرینمونه هایتکنیک از استفاده با خبرگان استراتژی وپوس وهمچون جستجو در پایگاه داده اسک مختلفی

برای  طریق آن،و از  محقق یک مورد را پیدا کرده ،برفی گلوله گیرینمونهدر  استفاده شد. نظری و برفی گلوله
. تالش شد در بخش پایگاه داده اسکوپوس به کمک زنجیره کندد استفاده میعب مورد یا مواردپیدا کردن 

ایر مقاالت ، س۲به آن کنندهیا مقاالت استناد  ۵پیشنهادشده مشابه در بخش معرفی مقاالت مقالهپیشنهادی خود 
را انتخاب  مواردیخلق یک نظریه فقط  یمحقق برا ،نیز نظری گیرینمونهدر  د.نشو مشابه شناسایی و بررسی

مقاالت مورد بررسی از سمت خبرگان و پایگاه داده، تالش  د، لذا در انتخاباش باشنکند که همسو با نظریهمی
گرفته  کمککه از مقاالت معرفی شده خبرگان نیز ضمن این د.شد مقاالت غیرهمسو از روند بررسی حذف شون

مورد بررسی و تحلیل قرار  مقاالت دو مسیر پایگاه داده و کمک تکمیلی بخش خبرگاننهایت مجموع  شد و در
 .ندگرفت

 برتری هاسایر پایگاه به نسبت که باشدمی تأیید مورد و قوی هایپایگاه جمله از که اسکوپوسبا توجه به این

جستجو در بررسی قرار گرفتند.  معتبر انگلیسی با نمایه اسکوپوس مورد مقاالت علمی، [۵۰8]دارد  قابل توجهی
 صورت گرفت. ۲۰۲۰تا  ۵۳۳۰در بازه زمانی « Open Strategy»با محوریت کلید واژه پایگاه این 

 معیار جد شرایط را انتخاب کرد.مورد بود. حال باید تحقیقات وا ۵8۹تعداد مقاالت اولیه یافت شده حدود 

بوده است. لذا  مطالعه ماهیت مطالعه و موضوع پژوهش، مطالعه، زبان زمانی بازه شامل مطالعه حاضر، رد و پذیرش
عناوین، چکیده و کلمات کلیدی و محدود کردن آثار مقاالت علمی  نظر در مورد کلیدواژه جستجو با انجام از پس

 در میان مجالت انگلیسی زبان« وکار، مدیریت و حسابداری، اقتصاد و علوم کامپیوترکسب»شده در زمینه  منتشر
 پژوهش، هدف موضوع و به توجه شده و با یافت هایمقاله چکیده سریع و پس از بررسی و مطالعه عناوین و مرور

 اساس معیارهای بربا توجه به هدف پژوهش و ماندند. این مقاالت  تر باقیبررسی دقیق برای مقاله ۹۳

 هایو نویسنده تر، مقاالت منتشرشده در مجالت معتبر، مقاالت با استناد باالگنجی )برحسب مقاالت جامعدرون

به کمک  ها و همچنینمقاالت تحلیلی این حوزه و مقاالت تأثیرگذار معرفی شده توسط دیگر پژوهش اصلی،
 تحقیق مشاوران نیاز، به توجه با همچنین و مقاله اصلیگروه کانونی پژوهش )خبرگان( که شامل نویسندگان 

ارزیابی قرار گرفتند مورد  )باشند؛نفر از اساتید مدیریت استراتژیک دانشگاه عالمه طباطبائی می ۹است که شامل 

 دارای کیفیت تر کهمقاله انگلیسی مهم ۲2 معیارهای ذکر شده و پس از غربالگری نهایی، به نهایت با توجه و در
 شدند. اطالعات انتخاب استخراج راستا با هدف پژوهش بودند، برایباال و هم

به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، مبنا  و بودند کرده استناد هاآن به مختلف محققان که شدند انتخاب مقاالتی
 ادامه آنجا تا مقاالت جستجوی و انتخاب همچنین، .دادندمی تشکیل را استراتژی باز هاینظریه ای ازیا نشانه

 مقاالت از گیریبهره که شد مشخص مسئله ایننویسندگان  برای ها،اصلی نظریه شالوده ترسیم ضمن که یافت
 از یک هر پس. ساست گرفته خود به تکراری حالت نظری مفاهیم و کندنمی بازنمایی را جدیدی مطالب ،بیشتر

بررسی شد تا  در مقاالت پاراگراف( مرتبط با نظریه یا مبنای نظری یا جمله واژه، از )اعم منتخب معنایی واحدهای
 پژوهش برای اعتبارسنجی نتایج این در تر شود.شفاف هاآن های مبهم و پنهانیا مولفه مشخص شدههای نظریه
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رگان این کارگیری نظر خبمند و بهای که با طراحی نظامگونهبه ،است شده استفاده نظر گروه کانونی )خبرگان( از

و مرور  سوسازی یا چندجانبه نگریون: سههایی همچتکنیکو انجام دادن اصالحات چندباره و اعمال  حوزه
 حوزه این در شده منتشر آثار از که شناختی با ،نویسندگان کهبررسی و تائید شد. ضمن این همتا، اعتبار پژوهش

اشاره شده  های استراتژینظریهبه  ضمنی طوربه هاآن در بعضاًکه  استراتژیهای مرجع ها را با کتابیافته داشتند،
 بود، نیز مورد مقایسه قرار دادند تا کیفیت نتایج مورد بررسی و تائید قرار گیرد.

 

 ی پژوهشهایافتهها و تحلیل داده .4

 است شود. تالش شدهرویکرد نظری معرفی می 8ها در قالب احصا شده از پژوهشهای نظری کلیدی دیدگاه
شناسی آن گونهسپس شده و تا حد امکان مفاهیم و مضامین آن برای تحقیق بیشتر در مورد استراتژی باز، تبیین 

 .شودمیارائه 
 سازهای زمینهتوان گروه اول نظریهها را میاین گروه نظریه :۵(عمل وهی)ش تیفعال یکردهایرو (1

دانند؛ خاص برای انجام استراتژی میفعالیت و شیوه ها، استراتژی باز را این نظریهاستراتژی باز دانست. 
تری کنند و روالی که باعث مشارکت فراگیرروالی که شفافیت بیشتری خلق میشیوه عمل یا یعنی، 

رویکرد نظری این گروه، است. لذا  [8۱]این موضوع یادآور دیدگاه استراتژی به مثابه عمل شوند. می
با این رویکرد  استراتژی باز های اولیه در حوزهبحث شود.گذاری میشیوه عمل نامیا رویکردهای فعالیت 

تأکید دارد،  هافعالیتای پویا و منعطف از عنوان مجموعههمخوانی بیشتری داشته و روی باز بودن به
نقش در این رویکرد، به منابع انسانی توجه بیشتری شده و فقط یک واحد متجانس و یکدست. نه

 همچون شیوه عمل که تبیین کننده یو موضوعات قرار گرفته مورد تأکید یاستراتژ نیکارکنان در تدو
محققین به برخی در همین رابطه،  [.۳8] ابدییم تیاهم است، افراد قئو عال یفرهنگ سازمان ،زشیانگ

و اثرات  پرداخته هافعالیتبین این  تلف استراتژی باز و به بررسی رابطهمخ های عملشیوهشناسایی 
  اند.را دنبال کردهمتمایز آن 

اند که نشان را شناسایی کرده« ۲سازیاستراتژیشدیداً باز  هایفعالیت»ای از مجموعه [۳۱ی ]انپژوهشگر
اند. بسته همراه بودهشیوه منظور ایجاد تعادل متقابل با اثرات منفی باز بودن شدید، با عموماً به شیوهدهد این می

شیوه عمل بارز در مورد  سه نظریه [۵۹8]اند، اغلب بر اساس مسیری نامحدود بناشدهشیوه عمل  رویکرداگرچه 

 و نظریه [۲8] ۱گراییعملنظریه  ،[2۰] ۹ساختارگرا اند: نظریهکرده حدود( را معرفیاجتماعی )از نگاهی م
تر شدن در اند که برای عمیقهایی پدید آوردهفرصتاز این موارد،  هرکدام [.۵۲۱] ۱های شیوه عملمجموعه

 فعالیت دیگر، به . نوع نظریهاندکمتر مورد توجه قرار گرفته، شیوه عملجزئیات نقش میزان متفاوت باز بودن در 
 از اند. بعدهای اجتماعی در استراتژی باز پرداختهدارند که بیشتر به نقش برجسته رسانه بر وجوه فناورانه تأکید

کند که مشوق در نظر گرفتن چگونگی مشارکت اشیا و عنوان می [۳۰] 2شبکه-عامل نظریهبه کمک  [۵۲8]این، 
ی ترتیبات منابع های مختلفی در حوزهنظریهنین همچاست.  مهم ،باز شدن شیوهدر « 8غیرانسانی عوامل»سایر 
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توانش یا ی نظریه به عنوان مثالشبکه نزدیکی بسیار دارند؛ -ی عاملهست که با این نظریه ۵اجتماعی

استراتژی  شیوه عملسازی ها در طی پیادهها و فعالیتکه به روابط درونی بین فناوری [۱۳] ۲های فناورانهقابلیت
 .[ ۵۱] پردازدباز می
ها، رویکردهای مبتنی بر ارتباطات هستند که با گروه دوم نظریه :ارتباطات بر یمبتن یکردهایرو (2

از این منظر، استراتژی باز، . استنقشی که ارتباطات بیرونی و درونی در باز شدن استراتژی دارند، مرتبط 
، به بررسی تأثیر انواع [2۲] ۹گفتمان بر اساس نظریه [۵۰۰]برای مثال، شود. پدیده ارتباطاتی تلقی می

 کت در فرآیند ارتباطات و مخابرهها روی محدود کردن یا بیشتر کردن مشارمختلف مباحث و گفتمان
 پردازند.استراتژی می

برای توصیف اشکال خاص ارتباطات و مخابره که در فرآیند استراتژی با  [۲2] ۱وگوگفت از نظریه [88]
را برای مقایسه با  [۲۱] ۱ارتباطی سازمان نامهنظام دیدگاه ،[ ۵۱]کند. شده، استفاده میه مشارکت فراگیر دید

 اتارتباط براساس نظریه ،[۱۳]. تجهیز کردندی استراتژی، ی توسعهساختارهای ارتباط در فرآیندهای باز یا بسته
 اند.دهند، پرداختهز را شکل میبه شناسایی ابعاد ارتباطی مختلف که فرآیند استراتژی با ،[۳2] 2لومانی

از این منظر، ها، مربوط به معنابخشی هستند. گروه سوم نظریه :8یمعنابخش با مرتبط یکردهایرو (3
ها روی این تأکید دارند که این نظریهشود. استراتژی در قالب فرآیندهای معنابخشی باز نمایان می

ها ها با آنباید مسائل استراتژیکی را که بسیاری از آننفعان متنوع و آگاه چگونه در استراتژی باز، ذی
بر اساس رویکرد  [۵۹۰] ها معنی مشخص توافق شده وجود ندارد، درک کنند.ناآشنا هستند و برای آن

نوعی راهی برای افزایش پیچیدگی درک سیستم و خلق ، استراتژی باز را به[۵۱8] 8سنتی معنابخشی
 نظم مورد از نظریه [،۵۲8]دانند. در همین رابطه، ی استراتژیک، میظرفیت برای درک مسائل پیچیده

کند که استدالل بیاورد که استراتژی باز شامل خلق میدانی برای برای این استفاده می [۵۹۳] ۳توافق
را [ ۵۲2] ۵۰تاثیرمدیریت  نظریه [۵2۰]و [ ۱2]منافع متقابل و تعاریف گوناگون از واقعیت است.  مبارزه

برای تأثیرگذاری روی درک و معنابخشی  د که استراتژی باز ابزارینکناستدالل میمطرح کرده و 
 یرفتار هینظرهایی نیز در سطح خرد و فردی همچون همچنین پژوهش مخاطبان بیشتر، در اختیار دارد.

کنند منظور تحلیل رفتارهایی که بر استراتژی تأثیر دارند، بر سطح فردی تأکید میبه[ ۵۲۵] ۵۵یاستراتژ
و رفتار سازمانی برای موضوعات روانشناسی ویژه . هدف از آن، کاربرد دانش علوم رفتاری و به[22]

گیرد. تواند زمینه بخش توسعه استراتژی باز در حوزه نمادها نیز قرار مدنظر در استراتژی است که می
هدف کلی این حوزه، مورد خطاب قرار دادن و تحلیل استراتژی از طریق فرضیات واقعی شناخت، درک، 
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های سازمانی متاثر از ها و توانمندیباشد که به نوعی به قابلیتعواطف و رفتارهای اجتماعی انسان می

 های داخلی شرکت اشاره دارند. منابع انسانی و ویژگی
که  نفعان هستندها، رویکردهای مرتبط با ذیگروه چهارم نظریه :نفعانیذ اب مرتبط یکردهایرو (4

ها با به رسمیت . این نظریهنفعان را برای استراتژی باز متصور هستنداشکال جدیدی از مشارکت ذی
توانند مشارکت داده شوند، با استراتژی باز طوری برخورد وسیعی از عواملی که می شناختن دامنه

نظریه با اشاره به  [۵۵8]نفعان است. برای مثال که گویی شکل جدیدی از مشارکت ذی کنندمی

 هم آوردن دامنه تواند به مثابه پلتفرمی برای گردبر این است که استراتژی باز می ،[۱۱] ۵نفعانذی
نفعان ذیهای متعددی از نظریه دارند که نسخه بر این تأکید [۵۰8]، انگاشته شود. نفعانوسیعی از ذی

های که برداشت[8۳] ۹نفعو مدیریت ذی [۹۱] ۲نفع ابزاریذی هایی مثل نظریهوجود دارد، نظریه
کنند که استدالل می ،[8۳] ۱گیری جمعیتصمیم بر اساس نظریه [8۲]اند. داشته متفاوتی از استراتژی باز

 شوند.می نفعانر میان ذیگیری مشترک دتصمیمباعث پدید آمدن  سازیهای بازتر استراتژیشکل
 نظریه ترسیم برای [82نظر اولیه ] تواند در همین رویکرد قرار گیرد.نیز به نوعی می [82] ۱دگینظریه نماین حال،

 نظریه واقع، در .[8۳] کنند مشخص اصلی نفعانذی را سهامداران، شرکتی تحاکمی نظری مبانی چارچوبدر  نمایندگی

. کنندنمی توجه سهامداران مصالح و منافع به و بوده سرمایه تجمیع درگیر مدیران که دارد تأکید موضوع این بر نمایندگی
 با نظریه این[. ۵۹۱] شوندمی چپاول سهامداران ،مندنظام طور گوید بهاست که می [8۱] دیدگاه با مقارن موضوع این

 و مدیریتی هایطلبیفرصت مهار راستای در را هاعامل کنترل اصلی باید مدیران دارد که تأکید دیدگاهی کردن فراهم
 بدین دارد، پیوند اجتماعی ارتباطات نوعی با نمایندگی نظریه . همچنین،[۹۳]دست گیرند  در شخصی هایطلبیمنفعت

نشان  (۲۰۵۳و همکاران ) 2لوایی آدریانی .[۲۲] شوندمی درگیر منابع تبادل نوعی در وکالت طریق از دو کنشگر که معنا
طور که اشاره شد همان .[۳۵] های فراسازمانی تاثیرگذار هستنددهد نظریه نمایندگی و حاکمیت سازمانی در همکاریمی

های بنیادی سازنده این نظریه، تواند در ذیل این رویکرد قرار گیرد. هر چند نظریهنیز می [۱8]8نظریه حاکمیت سازمانی
اما عمده تمرکز نظریه حاکمیت سازمانی که ، [۲]های دیگری نیز مطرح است گیرند و نظریهنفعان قرار نمیتنها ذیل ذی
دهد به علت و نشان می این پژوهشگر شود.مطرح می نفعاننظریه نمایندگی است، در حوزه ذی تاثیر اولیه عمدتا متاثر از

تأثیر متغیرهایی مانند پیکربندی اعضای هیئت مدیره، کمیته حسابرسی، مدیران مستقل و نقش مدیران ارشد و روابط 
به  (۲۰۰) 8ضیایی و کفایی تر دیده شود.های نظارتی آن، باید نقش آن در استراتژی پر رنگها و چارچوباجتماعی آن

به این موضوع اشاره کرده است. آنان رویکرد نوآوری باز  ای باو گشودگی پرداخته و در مقالهحاکمیت شرکتی موضوع 

به کارگیری نوآوری باز در حاکمیت شرکتی با تأکید بر دو مؤلفه ایجاد مزیت رقابتی و خلق ارزش نوعی  دهند کهنشان می
 .[۵22] باشدفعال  هایراهبرد فعال در راستای رشد و توسعه شرکت

ها نگاهشان به ها، رویکردهای نهادی هستند. این نظریهگروه پنجم نظریه :۳ینهاد یکردهایرو (5

استراتژی باز بر اساس انتظارات سازمانی درون جوامع بوده و به قرارگیری این پدیده در کنار سایر 
شبیه به متغیرهای محرک استراتژی  اشکال باز بودن، مانند دولت باز یا علوم باز که متغیرهای سازمانی

                                                                                                                                      
۵ Stakeholder theory 

۲ Instrumental stakeholder theory 
۹ Stakeholder management theory  
۱ Theory of collaborative decision making 
۱ Agency Theory 
2 Lavaei Adaryani 
8 Corporate Governance Theory 
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، [۵۰۲] ۲جهانی جامعه بیشتر بر اساس نظریه (۲۰۵۳) ۵گلدشتاین و والگنباخ کنند.باز دارند، کمک می

جهانی  ای از باور فرهنگی منطقی است که درون جامعهکنند که استراتژی باز نمونهاستدالل می
های جهانی، باعث تقویت پایه گی در جامعههای فرهنگرفته است. یعنی، پیشرفت یکدست قرار

و  ۹ویتینگتون .[2۵] سازی هستندهای باز استراتژیلشود که پشتیبان شکساختارهای سازمانی می
ای حرفهکنند که هنجارهای استدالل می[ ۵] ۱هاایحرفهشناسی جامعه نظریهبراساس  (۲۰۵۵همکاران )

 .[۵2۵] اندشدهسازی استراتژیبازتر  استراتژی وجود دارد که منجر به اشکال جدیدی برای حرفه
دهند، را شناسایی کرده که استراتژی باز را ترویج می نیز نیروهای فرهنگی (۲۰۵۳ویتینگتون )

شایان  .[۳۲دارند ] کیدنیاز دارند، تأ شیوه عمل، که به رسمیت یافتن در «۱نهادی کار»که روی درحالی
و  نهادیمتکی هستند، بین نظریه  شیوه عملاز جهت نیروهای محرک سازمانی که بر وجود  ذکر است

خود گسترش پیدا خودیاستراتژی باز به و باید دانست که ارتباط وجود دارد شیوه عملهای نظریه
 .[۵۱۳] کندنمی

ها، رویکردهای اطالعات محور هستند. گروه ششم نظریه :2اطالعات / دانشبر  یمبتن یکردهایرو (6

ترتیب جدید جریان اطالعات و دهی و های این گروه، استراتژی باز را نوع جدیدی از سازماننظریه
بر اساس ، (۲۰۵8) 8نیلی و لوناردیدانند. اطالعات، ماده خام شفافیت و مشارکت فراگیر است. می دانش

هایی که استراتژی باز بنا دهند که ترتیبنشان می ،(۵۳۳2، 8)گرنت امرتبط ب یان شرکتننظریه دانش ب
باعث به وجود آمدن مسیر جدیدی برای به اشتراک گذاشتن دانش مربوط به استراتژی در  ،[2۹] کرد

نیز باز  ینوآورمربوط به در کار به نوعی دانش بنیان نظریه  .[۵۰۱] میان اعضای سازمان شده است
نیز همراستا با  (۵۰،۲۰۰۹)چسبرومرتبط با  ۳نظریه نوآوری باز گر،یعبارت د به [.8] استهده مشاقابل 

 .[۹۱] که تاثیر مهمی در استراتژی باز نیز داشته است است همین موضوع تعامالت دانشی

دهد که نشان می و سیر تکاملی در زمینه تحقیقات نظریه نوآوری باز را ارائه کرده (۵۵،۲۰۵۳)اورلوا
ارتباط این کار  .[۵۰۳] کردندفرآیندهای نوآوری خود را برای بهبود پتانسیل نوآوری خود باز  ،هاشرکت

های مورد نیاز برای پذیرش موفقیت به دلیل عالقه زیاد جامعه علمی و متخصصان به ابزارها و استراتژی
های عمل نوآوری باز دهد که شیوهنشان می [2] های اخیر نیزدر پژوهش .آمیز نظریه نوآوری باز است

نقش دانشگاه، صنعت و دولت محور، های دانشتر شده و از طرفی نیاز است تا در حوزه شرکتمتنوع
 [.۳۱]بیشتر دیده شود  برای بهبود عملکرد نوآوری باز

 ترینمهمدانش  لهیوسها به آن یگذارو به اشتراک دیجد یهادهیا ی،بر دانش و نوآور یمبتن هاینظریهدر 
صورت مستمر بوده و عالقه محققان به رابطه بین استراتژی باز و عملکرد نوآوری به [.۳8] است یجنبه استراتژ
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۲ World society theory 
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8 Neeley & Leonardi 
8 Grant  
۳ Open Innovation 

۵۰ Chesbrough 
۵۵ Orlova 



 101  باز یاستراتژ سازنهیزم یهاهینظر یشناسگونه

 

 

 

ی در پژوهش خود، بر استراتژی باز ورود (۵،۲۰۵۹)برگ گیل .[2های اخیر حتی افزایش یافته است ]در سال

ها در مورد نوآوری باز را در ارتباط با تصمیمات شرکت و هاشایستگی های مختلف همچونمتمرکز شده و نظریه
ها )بسته، نیمه باز، ها بررسی کرده و نشان داده که با در نظر گرفتن درجات مختلف باز بودن شرکتاین استراتژی

)وان  .[۵2] سازی استالعاده باز( در صنعت با توجه به اندازه و نوع صنعت متفاوت بوده و نیازمند شاخصباز، فوق
بنیان شرکت، دانش اند که نظریهکردهاین بحث را یک گام جلوتر برده و به این اشاره (۲۰۵۳، ۲کروخ و گیلنر

ی هدف و استفاده از سو، بعد شناختی )مجموعهاز یک :[۵۱۹] کندها را معطوف به دو بعد استراتژی باز میتوجه
هایی که سازمان در تحقیق، ادغام و دیگر، بعد طراحی )مکانیزم منابع دانشی داخل و خارج از سازمان( و از سوی

، ریشه استراتژی زانپردابه نظر برخی نظریهگیرد(. به عبارت دیگر، ها بهره میشکل استفاده از آن دانش، از آن
های این دو موضوع ها و تفاوتنیز به شباهت [۵۱۹]البته  [8] ی بر پایه نوآوری باز قرار داردباز به نحو

ی مدیریت استراتژیک است که به این معنی باز، موضوع جدیدی در حوزهاستراتژی منظر، اند. از این پرداخته
های خود از ها، نظرات و تدوین استراتژیها در فرآیندهای سازمانی خود برای دریافت ایدهاست که سازمان

 کنند.جی استفاده ذینفعان داخلی و خار
به بررسی میزان تأثیر ترتیبات خاص  ،[۱۰] ۱تعامل اجتماعی بر اساس نظریه (۲۰۵8و دیگران،  ۹)هاتر

ها برای مشارکت در تعامل ها و اشتیاق آنکنندهپنداری در میان شرکتاستراتژی باز، روی افزایش حس جمع
به را بسط داده و  [۹2] 2فرآیند اطالعات نظریه (،۲۰۵8و دیگران،  ۱)مالهوترا .[8۲] انداطالعات و دانش، پرداخته

 .[۳۳] های خاص تبادل اطالعات و دانش مرتبط با ترتیبات استراتژی باز پرداخته استبررسی چالش
را دیدگاه نظری مناسبی برای بررسی  (۲۰۰۳و دیگران، ۳)بورگاتیمنتسب به  8نظریه شبکه ،(۲۰۵۳، 8)هاتز

ها نشان آن [.۲۰] دانندهای مختلف استراتژی باز، میکننده در شکلاطالعات بین عوامل مشارکت روابط تعامل
  [.8۹] اثرات مختلفی روی جریان اطالعات مربوط به استراتژی دارند ،ای مختلفدهند که ساختارهای شبکهمی

 برنامه چارچوب در اتحاد استراتژیکهمراستا با نظریه شبکه است. نیز  [۱2] ۵۰استراتژیک همچنین نظریه اتحاد

به  .[۱2]هستند  شرکت یک موقعیت رقابتی تغییر یا بهبود درصدد و گیرندمی قرار هاشرکت بلندمدت استراتژیک
 هدف با که هستند شرکتی/نهادی بین همکاری هایتوافق استراتژیک، اتحاد ،(۵۵،۵۳۳8)داس و تنگ اعتقاد

 بین همکاری هایاستراتژی از شمایی که اتحادها این .[۹8] شوندمی ایجاد شرکا استراتژیک اهداف به دستیابی

 چند یا یک به طریق این از تا هستند اتحاد شرکای طریق از منابع و هامهارت تجمیع متضمن است، سازمانی

ی بر شبکه و همکار یمبتن هاینظریهدر . [۳۵] شوند نائل همکار هایشرکت استراتژیک اهداف با مرتبط هدف
 تیاست که در داخل و خارج از سازمان منجر به موفق هاییتأثیرگذاریدانش و  ،یمراودات شخص یتمرکز بر رو

 [.۳8] شودیاند( مداده لیتشک ی)که حلقه همکار حداقل دو سازمان
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به بررسی شرایطی  ،[8] ۲اطالعات عدم تقارن در مقابل، بر اساس نظریه (۲۰۵8و دیگران،  ۵)یاکیس داگالس

نظریه یادگیری همچنین  .[۵2۱] شوداند که در آن استراتژی باعث افزایش شفافیت فرآیند استراتژی میپرداخته
 با استراتژیک فرآیند یک استراتژیک یادگیری باشد.های مبتنی بر دانش می، از دیگر نظریه[۲۳] ۹استراتژیک

 از برخی[. ۵۹2]است  خارجی محیط از سازمان درک به مربوط فرآیند یادگیری استراتژیک اثرات بر تمرکز

 تفسیر دانش استراتژیک، دانش توزیع استراتژیک، دانش خلق شامل استراتژیک یادگیری مهم هایجنبه

 یا هاسازمان که دهدمی زمانی رخ استراتژیک یادگیری .[8۵] باشدمی استراتژیک دانش انجام و اجرا و استراتژیک

 خود هایاستراتژی سپس و کنندمی ارزیابی را خود تفکرات کاری و کرده آوریجمع را اطالعات و هاداده ،هاگروه

 حلی راه را استراتژیک یادگیری دیدگاه هاپژوهش برخی .[۲8] دهندمی تطبیق ،گیرندمی هاآن آنچه به پاسخ در را

 سازمان یادگیرنده، دیگر، عبارت به یا اندنموده معرفی و تعامل قابتیرهم استراتژی از هابنگاه استفاده برای تشویق

 به ،آن مهم نتایج و هااز خروجی یکی ، زیرااسترقابتی هم استراتژی اجرای برای مناسب و آماده سازمانی

 .[ ۹8]هاست سازمان بین دانش گذاریاشتراک
از این هستند.  منابع بر یمبتن یکردهایرو ها،هینظر هفتم گروه :۱بر منابع یمبتن یکردهایرو (7

 نظریه مبتنی بر منابع، شود.دسترسی به منابع باز تلقی میمنظر، استراتژی باز به عنوان روش 

. رودمی کار به شرکت دسترس( یک )در استراتژیک منابع تعیین برای که است اقتصادی ابزاری
 و سپس توسط [۵۵۱] ارائه شد (۱،۵۳۱۳)پنروس در ابتدا توسطنظریه  این اولیه هایبنیان

 مشخص، زمان یک در شرکت که منابع ،نظریه این طبق .[۵۱8] بسط یافت (2،۵۳8۱)ورنفلت

 در تواندموقت در خدمت بوده و می صورت به که است ناملموس( و هایی )ملموسدارایی شامل

 مبنای بر بایستمی شرکت استراتژی پایدار استفاده شود. ماهیت رقابتی مزیت به دستیابی راستای

 .[۳۵] آن تعریف شود فرد به منحصر هایقابلیت و منابع

های این رویکرد، مخالف استراتژی باز است، اما اگر گونه برداشت شود که نظریههر چند در ابتدا شاید این
گیری لشویم به صورت غیرمستقیم در شکها و ایرادهای وارد شده به آن نگاه کرد متوجه میتر به آندقیق

نظریه  ارتباط با درنیز  مرتبط با استراتژی باز های دیگرهمچنین برخی نظریهاند. استراتژی باز تاثیرگذار بوده
و  8)تیسمنتسب به  8های پویاهای داخلی شرکت مانند قابلیتاند که بر ویژگی، پدیدار شدهمبتنی بر منابع

 ۵۵سازی منابعهماهنگ و [۵۵8] (۵۰،۵۳88)پفر و سلزنیکمنتسب به  ۳منابعوابستگی  ،[۵۱۳] (۵۳۳8دیگران،
 شوند.تأکید دارند و لذا در همین رویکرد معرفی می [۵۹۹]( ۲۰۵۵و دیگران، ۵۲)سیرمونمنتسب به 
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 داشته همراه به را هاپژوهش از موجی رقابتی، مزیت است که به عنوان های جذابیاز عبارت پویا هایقابلیت

های های پویا، نظریهساز قابلیتهای زمینهنشان دادند عمده نظریه (۵،۲۰۵۳ابراهیمی )طیبی ابوالحسنی و است.
 در هابنگاه برخی موفقیت تشریح به دنبال پویا هایقابلیت نظریه .[۵۱8] مبتنی بر منابع و یادگیری سازمانی است

 یک صورت به را پویا هایقابلیت (۲،۲۰۰۲)زوال و وینتر باشد.متغیر می محیط در رقابتی به مزیت یابیدست

 تعدیل و ایجاد به مندنظام به طور طریق آن از سازمان که کنندمی تعریف جمعی فعالیت از ثابتو  اکتسابی الگوی

های پویا قابلیتبه عبارت دیگر،  .[۵28] یابد دست باالتری به اثربخشی تا پردازدمی روزمره عملیاتی هایفعالیت
تا با محیط خود  سازدشوند و شرکت را قادر میبهبود منابع بر یک مبنای مداوم مربوط می به چگونگی تجدید و

 [،۵۲۱] .یابندمی توسعه سازمانی طریق یادگیری از و هستند تکاملی پویا هایقابلیت، لذا [۵۱2]تناسب پیدا کند 
 منابع هدفمند اصالح یا توسعه خلق، برای سازمان یک هایقابلیت را های پویادر یک تعریف جامع، قابلیت

 از دیدگاه اینکند. تعریف می سازمانی اثربخشی بهبود برای سازمان معمول هایرویه یا و هاقابلیت دانشی،

، نظریه. در رویکرد خارجی این آموزندمی خارجی و داخلی منابع از هاسازمان که دارد اشاره این به پویا هایقابلیت
 بیشترتعامالت خارجی  طریق از بیشتر نوآوری قدرت و توانمندسازی درو خبرگان بیرونی  هابنگاه مکمل نقش

به  (۱،۲۰۵۱)هگر و بورمن و (۲۰۵8و دیگران، ۹)دکن استراتژی بازهای متاخر در حوزه در پژوهش .شودمی نمایان

سازی بین استراتژی ،[82][ ۱۱] پرداختند تعامالت بین سازمانیبه رویکرد اکتشاف  های پویا وکمک قابلیت
گیری برای تعیین جهت قبل از تصمیم ،گیری برای بررسی مسائل استراتژیکسازمانی در مراحل اولیه تصمیم

)دی  همچنین کند.در این مرحله بسیار کمک می اکتشاف یا اسکن محیط به که شوداستراتژیک استفاده می
سازی در حوزه بین سازمانی پرداخته بود، نشان داد استراتژی در پژوهش خود که بهنیز  (۲۰۵۳و دیگران، ۱گیورت
تواند در حوزه استراتژی باز نیز مورد توجه قرار ویا، از اهمیت خاصی برخوردار است که میهای پقابلیت نظریه
 .[۱۵] گیرد

 توصیف را بنگاهیک  بر خارجی منابع اثرات حوزه، این نظریات از یکی عنوان به نیز منابع وابستگی نظریه

دارند  نیاز یکدیگر به هاشرکت چرا که دارد تأکید موضوع این بر بیرونی متمرکز دیدگاه یک با نظریه . اینکندمی
 از دهد. تعامالتمی انجام بازار سایر بازیگران با تعامالتی خود بقای جهت بنگاه یک خاص طوربه .[۳۵]

 بازیگران نتیجه سازد. درمی وابسته خود محیط به را بنگاه که شده تشکیل اطالعاتی و پولی، فیزیکی هایدارایی

)پفر و سلزنیک،  .کنند ایجاد قدرت خود برای دیگر، هایسازمان برابر در کردن علم قد کنند برایمی تالش بازار
 منابع، وابستگیکنترل  تمرکز و منبع از استفاده اختیار منابع، متمایز اهمیت عاملدهد که سه نشان می (۵۳88
 طرف از شده درک وابستگی بر اصلی تمرکز .[۵۵8] کندمی مشخص کار و کسب محیط در را دیگران به بنگاه

تواند در حوزه استراتژی باز نیز منشا باشد که میمی همکارانه رقابت بر مبتنی روابط در به بنگاه دیگر بنگاه یک
 تغییرات باشد.

های ارزشمند از طریق اقدامات انجام مسئله چگونگی ایجاد منابع و قابلیت ،نیز سازی منابعنظریه هماهنگ
به دنبال تحلیل جعبه سیاه از مالکیت  این نظریه بنابراین دهد.میمورد خطاب قرار را مدیریت شرکت  شده توسط

هایی ق در حوزهاین نظریه نیازمند تامل دقی [.۵۹۱] ها تأکید داردایجاد و مدیریت آن ساده منابع بوده و بر
همچون وسعت )سازماندهی منابع در محدوده شرکت(، چرخه زندگی )تنظیم منابع در مراحل مختلف بلوغ 
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)اندرسون و  پژوهش متاخر [.۵۹۹]شرکت( و عمق )تنظیم منابع در سطوح مختلف شرکت( است 

تحقیقات نوآوری معاصر و  سازی منابع توجه قابل توجهی را دردهد مفهوم هماهنگنشان می (۵،۲۰۲۵لینگویست
های مستقل، مشتریان و مدیران آنان در پژوهش خود نقش تیم .[۳] به ویژه نوآوری باز به خود جلب کرده است

و  ۲)آسیایی همچنین سازی منابع برای نوآوری نشان دادند.ارشد و نحوه همکاری بازیگران کلیدی را در هماهنگ
 سازی منابعهماهنگ برایهمسویی  و سازیهای کنترل مدیریت مناسب در همگامبه سیستم (۲۰۲۵دیگران،

تواند از منظر این تحقیقات نشان از آن دارد که استراتژی باز نیز می .[۵۹] پرداختند مختلف دانش یک شرکت
 این نظریه بیشتر مورد کنکاش قرار گیرد.

و سازمان شده  یرقابت تیکه منجر به مز یدیها و منابع کلتیقابلبر  مبتنی بر منابع، رویکرددر طور کلی به
 نظریه مبتنی بر منابع با دهد ارتباطنشان می (۲۰۵۲و دیگران، ۹)پنگ [.۳8] شودیم تأکیدبرخی تعامالت آن 

  است منابع و تشابه بودن بازار ویژگی مشترک دو اساس بر رقابتیهم های برون سازمانی همچونهمکاری
شود به سمت سایر منابع می توان گفت فرسایش مزیت رقابتی محدود به منابع داخلی، سببدر واقع می .[۵۵۱]

 ( به عنوانORBV) ۱دیدگاه مبتنی بر منبع بازنظریه جدیدی به نام [ ۵۲8]بیرونی گام برداریم. در این میان، 
کند بیان می (۲۰۵۳و دیگران، ۱)شولدر .است RBVکه توسعه یافته  کندمطرح می نظریه باز بودن منابع

محتوای  خود همچونزمانی که منابع اطالعاتی  Appleو  IBM، Google ،Tesla، Facebookهایی مانند شرکت
های و به موفقیت نده عمومی از طریق اینترنت باز کردرا برای استفاد 2افزارنویسی نرمکد و رابط برنامه ،دیجیتالی

 را« حفاظت از منابع»مبتنی بر منطق را  سنتی مبتنی بر منابع نظریه ی،های بازچنین استراتژی نیز دست یافتند،
این پژوهشگران مفهوم باز بودن منابع را در دو بعد  .[۵۲8] و باز کردند ها را آزادآنو برعکس  هیدکشبه چالش 

دو بعد باز بودن بر ایجاد ارزش  دسترسی و کنترل و همچنین ارائه یک مدل نظری برای توضیح تأثیرات این
توسعه دادند. هر چند این مقاله، درک مخاطب را از  به دست آمده از ترکیب منابع را شرکت و تخصیص ارزش

در تحقیقات تجربی برای دهد، اما نیازمند تامل و بررسی بیشتر ماهیت و پیامدهای باز بودن منابع افزایش می
در  ۲۰۵8و همکاران در سال  8الکسی مورد نیاز است. یآشکار کردن مفروضات، احتماالت و پیامدها جهت

دهد که پژوهش خود، میان باز بودن و دیدگاه مبتنی بر منابع آشتی برقرار کرده و با یک مدل ریاضی نشان می
یابند در ر قابل توجهی بهبود میها بطودهد، بنگاههنگامی که )الف( بازکردن منابع، هزینه خود را کاهش می

دهند ها همچنین توضیح مییابد. آنکه )ب( تقاضا برای منابع )منابع انحصاری( خود به شدت افزایش میحالی
های بسیار رقابتی، بازارها را تغییر دهد. لذا در تواند با تضعیف رقبا، به ویژه در محیطکه چگونه باز بودن می

ال و کاهش هزینه ثابت باال باشد، گشودگی استراتژیک باعث مزیت رقابتی و برد های باشرایطی که مکمل

ها یا فناوری هادیها، صنایع نیمهسازی تولید باز منابع در داروخانهشود. همچون هماهنگشرکت و رقبا می
. [۱] باشد قابتیر مزیت برای منبعی تواندمی مشترک منابعتوان گفت اطالعات از این جمله صنایع است. لذا می

های دانش مزیت رقابتی شرکتوکار بر سطح باز بودن مدل کسب نیز نشان داد (۲۰۵۱، 8)دهقانی کهضمن این
  .[۱۹] محور تاثیر دارد
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گرا که رقابتی و مدیریت نوآوری باز برونبرای حفظ مزیت  البته باید توجه داشت مدیریت مناسب منابع

و  ۵)گریمالدی، . در این میان[2۱]کند، حیاتی است های درون به بیرون دانش و فناوری را توصیف میجریان
کند که شامل ارائه می ۲را برای مدیریت مناسب مالکیت معنوی ایگانه۹چارچوب استراتژیک  ،(۲۰۲۵دیگران، 

با هدف  ۱با هدف جلوگیری از سرریز دانش و ایجاد موانع برای رقابت؛ استراتژی همکاری ۹دفاعیاستراتژی 
کند که از ها را توصیف می، که شرکت۱ها و ورود به بازارهای جدید؛ و استراتژی بداهههمکاری با سایر سازمان

  .[2۱] کنندخود بدون هدف مشخص محافظت می حریم

مرتبط با سازمان صنعتی  ها، رویکردهایگروه هشتم نظریه :2 یصنعت سازمان با مرتبط یکردهایرو( 8

 نظریهشود.از این منظر، استراتژی باز به عنوان رقابت تعاملی و همکارانه تلقی میاست.  8یا اقتصاد صنعتی

کننده رفتار تعییناین نظریه عوامل  .است بوده 8چمبرلین ادوارد نظیر کار اقتصاددانانی از منبعث صنعتی سازمان
 اقتصاد در اصلی فرضیه .کندآید تحلیل میکه به شکل رقابت یا انحصار درمیرا ها و سازماندهی بازارها شرکت
 یک نظرگرفتن در صنعتی اقتصاد تعریف، یک رقابت. در قدرت و و بازارها هابنگاه کارایی از است عبارت صنعتی

این  پویای عملکرد بررسی بازارهای ممکن، از ایمجموعه به نسبت آن اهداف و داخلی فردی، سازماندهی بنگاه

 است و قیمت تولید تمرکز، راهبردهای تبانی، و رقابت یکدیگر، به نسبت عوامل ایمقایسه هایمزیت بازارها،

 ازرد. های حوزه استراتژی داکار رفته در پژوهشاقتصاد سازمان صنعتی نیز تأثیر قابل توجهی بر روش به. [۲۱]

 اثر نحوه و رفک طی از هاشرکت رفتار بر بازار ساختار اثر و بازارها کنونی یافتن سازمان نحوه اقتصاددانان دیدگاه

 نظریه با نوعی به صنعتی سازمان نظریه که است جایی دیگر، طرف از بازار عملکرد و ساختار بر هاشرکت رفتار

 هایویژگی به بازار در هاشرکت عملکرد گفت توانمی دیگر تعبیری به. کندمی پیدا یگانگی استراتژیک مدیریت

 رفتار این که کرده تعیین را هاشرکت رفتار صنعت، ساختار دارد. بستگی دارند حضور آن در که صنعتی محیط

منبع بیشتر  صنعتی، سازمانواقع نظریه  در [.۵۲۰] کندمی مشخص بازار در را شرکت عملکرد کلی ها،آن مشترک
 [.۵۰۹] موانع بازار و رقابت در آن مورد استفاده قرار گرفته استصنعت،  وتحلیلهایی است که برای تجزیهمدل

 شود،)بازار( که از آن با عنوان سازمان صنعتی نیز یاد می و صنعت طیبر مح یمبتن هاینظریهدر طور کلی به
برخی  همچنین [.۳8] شودیم اصلموجود در صنعت ح یبا رقبا صنعت و رقابت بهتر ترینجذابمنافع با انتخاب 

ساختار  اند که بر مطالعهنظریه سازمان صنعتی، پدیدار شده ارتباط باهای دیگر مرتبط با استراتژی باز نیز در نظریه
و )ون نیومن منتسب به  ۳بازارهای رقابتی مانند نظریه بازی این در هاشرکت رفتار و عملکرد بازارها و

تأکید دارند و لذا در همین ( ۵۲،۵۳۳۹)زیاک و اولسنمنتسب به  ۵۵مبادله نهیهز هینظر و( ۵۳۱۱، ۵۰مورگانسترن

 .[۵2۱] [۵۱۱] شوندرویکرد معرفی می
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 رفتارها سناریو، تحلیل و طراحی از استفاده با دارد تالش که است ریاضیات علم از ای، زیرمجموعهنظریه بازی

این نظریه بسیار  کند. بینیپیش یکدیگر با تعامل در دارند، انتخاب حق که را موجوداتی گیریتصمیم نتایج و
این  به عبارت دیگر، .[۲۹] شدند وارد نیز صنعتی اقتصاد هایتحلیل در آن ابزارهای از بسیاری گسترده شده و

 مطالعه امکان آن، تعامالت درون و تصمیمات تحلیل و تجزیه و استراتژیک شرایط از هاییمدل ترسیم بانظریه 

 امکان بازی نظریه .[۵۱۱کند ]می فراهم بهینه نتیجه کسب جهت در را بیرونی و درونی عوامل با روابط سازمان

 استراتژی برای را رزشابا بسیار دو دستاورد نظریه این خاص، طور کند. بهمی فراهم را رقابتی تعامل مدلسازی

همچنین  نظریه این .کندمی فراهم را استراتژیک تصمیمات به دهیچارچوب امکان نظریه، کند. اینمی فراهم

 بازی از کند. نظریه شناسایی را بهینه استراتژیک تصمیمات و کند بینیپیش را رقابتی شرایط نتیجه تواندمی

پیامدهای  و رقابتی شرایطتعادل  نتایج تواندمی کندمی ارائه زنیچانه و رقابت شرایط درباره که اطالعاتی طریق
 ۵رقابتیهمکاری و هم مفهوم بازی در نظریه [.۵۹2]کند  بینیپیش را بازیگران از یک هر استراتژیک حرکات

 مدل طراحی و بازی نظریه مفاد از گیریبهره با پژوهشگران از گروهیبه کار گرفته شد. بعد از آن،  [۲۵] توسط

 در اقتصادی مانند بحران اقتصادی معضالت حل برای عملیاتی راهکارهای کالن سطح در محور، رقابتیهم بازی

نیز  [۳۹]همچنین  .[۹۰] اندنموده ارزیابی را مثبت آن اثرگذاری و نموده بندیصورت اروپا اتحادیه از هاییبخش

 صنایع در هابنگاه برای رقابتیهم بر مبتنی بازی هایمدل تعریف و طراحی دنبال جلوتر گذاشته و به قدم را

البته باید توجه داشت که ماهیت بازی شاید کمی  آفرین باشد.تواند برای استراتژی باز نیز ایدهکه می بوده مختلف
 در نظرنوردی استعاره صخره مثابهبه در سازمان استراتژی اصطالحاًدهد نشان می [۵۱۱شده باشد. ]متفاوت 

هستند. یعنی  جدا از اجرا هاتصمیم که است این بر اصل شطرنج، شود و نه استعاره شطرنج. درگرفته می
کند. اما در رویکرد تعاملی، تصمیمات و یا می اجرا را تصمیمات بعدی مرحله در گیرد ومی تصمیم استراتژیست

اند. تنیده شده هم دل در اجرا و تدوین اصطالحاًو است  توأمان صورتبهها از اجرا و یا اقدامات جدا نبوده و تدوین

 با کند. سازماننرم می وپنجهدست بغرنج و بدیع ،افتهیساختار نامشکالتی  با صخره از رفتن باال عین در مدیر

بد  یا های خوبراه به نفعانبایستی با همکاری و مشارکت ذی و ندارند غلط و حل درستراه که روبروست مسائلی
تا  نیز شود که استراتژی بازتوامانی تدوین و اجرای استراتژی تعبیر مینوردی به از این استعاره صخره کرد. بسنده

  طلبد.نفعان را میحدودی در همین راستا بوده و مشارکت همه ذی
 انیو به تعامل م کرده تأکید کیاستراتژ نهیگز نیدر مورد انتخاب بهتر یریگمیبر مسئله تصم یباز نظریه

گیری استراتژیک در به اهمیت تصمیم (۲۰۵۳سانر و آتس ) [.۳8] دکنیتوجه م گرانیباز ریسازمان و سا
گیری مشترک را به حدی اهمیت تصمیم (۲۰۵۳و دیگران،  ۲)دوباش همچنین .[۵۱۵] پردازنداستراتژی باز می

از حقوق  یبرخورداربرد، هر چند در بحث نام می یگشودگفرعی صر اعنداند که از آن به عنوان یکی از می
گیری و اثرات آن به ، اما به هر حال توجه به تصمیم[۹]نظرهایی نیز وجود دارد  اختالف مشترک یریگمیتصم

تمرکز بر  ی نیزبر همکار یمبتن هاینظریهدر  .[۱8] افزایی مثبت در استراتژی باز مورد تاکید استعنوان هم
حداقل دو  تیاست که در داخل و خارج از سازمان منجر به موفق هاییتأثیرگذاریدانش و  ،یخصمراودات ش یرو

به بررسی نوآوری  (۲۰۵2و دیگران،  ۹)اوزکان کانبوالت شود.یاند( مداده لیتشک ی)که حلقه همکار سازمان
های دهد که نظریه بازی از نظریهنشان می [8۰]همچنین  .[۵۵۰] استراتژیک از منظر این نظریه پرداخته است

 باشیم. رسد در آینده نیز شاهد رشد بیشتر آنپر تکرار در کنار استراتژی باز بوده است و به نظر می

                                                                                                                                      
۵ Coopetition 
۲ Dobusch 
۹ Ozkan-Canbolat  
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و  مبادله هایهزینه رساندن حداقل به راستای در هاشرکت حداکثری تالش بیانگر مبادله نهیهز هینظر

 مدیریتی سازوکارهای جایگزین را بازار هماهنگی سازوکارهای ها،شرکت که معنا بدین [.۵2۱] است معامالت
 مطرح بازار در معامالت از اجتناب و عمودی سازییکپارچه شرایط عمدتا در مبادله . نظریه هزینهکنندمی سازمان

 و سلسله مقوالت بازار میان در که سازمانی بین روابط هایبه عبارت دیگر، از این منظر، استراتژی [.۵۱۵شود ]می

 طلبی فرصت و محدود عقالنیت اصل دو در این نظریه عمدتا بر شود باید بیشتر مدنظر قرار گیرد.می واقع مراتب

نوعی که به  باشدمی زمان هم و رقابت همکاری به عالقه است و این اصول به نوعی نشان دهنده شده تأکید
 ایجاد منظور به رقیب شرکت دو که آیدمی بوجود زمانی رقابتیهم [.۵۹2] باشدنیز میرقابتی همنشان دهنده 

 زوجی یک رابطه رقابتیهم تفکر شیوه این گیرند. درمی یکدیگر با همکاری به تصمیم خود برای مشتریان ارزش

 در زمان همان در که حالی در همکاری کرده یکدیگر با هافعالیت برخی در شرکت دو آن در و است متناقض و

 از تواندمی بنگاهی بین تعامالت و هاتراکنش هایهزینه مدیریت .[۵8] کنندمی رقابت هم با دیگری هایفعالیت

 عبارت بهتر، کند. به ارزش خلق رقابتیهم در استراتژی درگیر هایبنگاه برای ارزش، از کاهش جلوگیری طریق

 خلق کانال از رقابتیهم به هاتحریک بنگاه دنبال به این موضوع ایپایه هاینظریه از یکی عنوان به نظریه این

تواند به نوعی به توسعه استراتژی باز نیز کمک می رقابتیهمبرخی از اصول . [۱8]باشد می پویا یادگیری و ارزش

به شفافیت خارجی بصورت داوطلبانه اشاره کرده و دسترسی به نتایج پروژه توسط اجزای خارجی را [ ۵۵]کند. 
به استراتژی باز از منظر هزینه مبادله پرداخته و آن را به  (۲۰۵۹)برگ گیل،  همچنین اند.اشاره قرار دادهمورد 

رسد با توجه به تاثیرات نظریه می به نظر .[۵2] عنوان تعامالت مقرون به صرفه مورد بررسی قرار داده است
منبعث شده از این نظریه در استراتژی باز نیز  یآتهای همکاری و رقابت سازنده، تحقیقات در حوزههزینه مبادله 

 رشد یابد.
 طور کلیبه دهد.صورت خالصه نشان میساز استراتژی باز را بههای زمینهرویکردهای نظری نظریه ،۵جدول 

رویکرد نظری متفاوت  8در قالب توسط نویسندگان استراتژی باز تاثیرگذار هستند که  حوزه در نظریهنوع  ۹۲
 بندی شدند.تقسیم

های شناخت تنوع این عوامل تنوع و گستردگی اشاره شده پیرامون استراتژی باز، گریزناپذیر است. یکی از راه
ها بر اساس برخی از معیارهاست. برای این کار، در پژوهش حاضر، یک ماتریس بندی آنو موضوعات، طبقه
ها و نظر خبرگان حاصل شده است، یل محتوای پژوهششود. این ماتریس که از بررسی تحلدوبعدی معرفی می

ها بر مبنای دو بعد شناسی نظریهباشد. گونهها میگیری گونهنشان دهنده تعامل دو بعد است که حاصل آن شکل
 زمینه و رویکرد نظری، ساختاردهی گردید.

اند تا توجه خود را بر ستهطور گسترده از یک طرف بسیاری از محققان خوادهد بهاستراتژی نشان می مبانی
ها و عوامل داخلی شرکت مانند نقاط قوت و ضعف آن متمرکز کنند. از طرف دیگر، دالیل موفقیت در فرصت

تحلیل  ؛اصلی تحلیل استراتژی پارادایمدو توان گفت [. می۵۱2تهدیدهای محیط مورد بررسی قرار گرفته است ]
[. 22( است ]های بنگاهتحلیل محیط درونی )تحلیل منابع و قابلیت محیط بیرونی بنگاه )عمدتاً تحلیل صنعت( و

شناسی پژوهش حاضر برحسب همین رویکرد است. لذا از بعد زمینه، دو حالت به همین دلیل یک مبنای گونه
تمرکز بر محیط بیرونی شرکت معرفی شد. تمرکز بر محیط درونی شرکت را  تمرکز بر محیط درونی شرکت و

تمرکز بر محیط بیرونی شرکت را معادل با  نفعان داخلی شرکت یا مشارکت محدود ودل با دامنه ذیتوان معامی
ها، شناسی نظریهنفعان خارجی یا مشارکت گسترده شرکت دانست. همچنین مبنای دوم جهت گونهدامنه ذی

 8توان حاضر، میرویکردهای نظری متفاوت پیرامون استراتژی باز است. طبق نتایج به دست آمده پژوهش 
 رویکرد نسبتا متفاوت را برای آن برشمرد.
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 های زمینه ساز استراتژی باز. رویکردهای نظری نظریه۵جدول 

 هانظریه رویکردهای نظری ردیف

 رویکردهای فعالیت )شیوه عمل( 1

  [۵۲۱]نظریه شیوه عمل اجتماعی 

 [۳۰]شبکه  -عامل نظریه 

 [۱۳]های فناورانه قابلیت نظریه 

 رویکردهای مبتنی بر ارتباطات 2

  [2۲]نظریه گفتمان 

 [۲2]وگو گفت نظریه 

 [۳2]ارتباطات لومانی  نظریه 

 ( ارتباطات به مثابه اساس و ساختارCCO )[۲۱] 

 رویکردهای مرتبط با معنابخشی 3

 [۵۱8] معنابخشی 

 [۵۹۳] نظم موردتوافق نظریه 

 [۵۲2]مدیریت تاثیر  نظریه 

  [۵۲۵]نظریه رفتاری استراتژی 

 نفعانرویکردهای مرتبط با ذی 4

 [۱۱]نفعان نظریه ذی 

 [2۱]گیری جمعی تصمیم نظریه 

  [82]نظریه نمایندگی 

  [۱8]نظریه حاکمیت سازمانی 

 رویکردهای نهادی 5

 [۵۰۲]جهانی  جامعه نظریه 

  [۳۲]کار نهادی 

 [۵] هاایشناسی حرفهجامعه نظریه 

 رویکردهای مبتنی بر دانش / اطالعات 6

  [2۹]نظریه دانش بنیان شرکت 

  [۹۱]نظریه نوآوری باز 

 [۹2]فرآیند اطالعات  نظریه[۱۰]تعامل اجتماعی  نظریه 

  [۲۰]نظریه شبکه 

 [۱2]استراتژیک  نظریه اتحاد 

 [8عدم تقارن اطالعات ] نظریه 

  [۲۳]نظریه یادگیری استراتژیک 

 بر منابع یمبتنرویکردهای  7

 [۵۱۳]های پویا قابلیت 

  [۵۵8]نظریه وابستگی منابع 

 [۵۹۹]سازی منابع نظریه هماهنگ 

  [۵۲8] مبتنی بر منبع بازنظریه 

 رویکردهای مرتبط با سازمان صنعتی 8
 [ ۵۱۱نظریه بازی] 

 [۵2۱] مبادله نهیهز هینظر 

 
شناسی ، گونه۲گیرد. جدول گونه شکل می ۵2بعد زمینه معرفی شده،  ۲رویکرد نظری و  8از تالقی 

گونه(،  ۵2خانه سفید جدول ) ۵2دهد که داخل هر کدام از ساز استراتژی باز را نشان میهای زمینهنظریه
 اند.های زمینه ساز استراتژی باز قرار گرفتهنظریه

رویکرد نظری شناسایی شده، مفهوم استراتژی  8ی باز، به تبعیت از ستون سمت چپ با عنوان مفهوم استراتژ
گونه  ۵2استراتژی باز تاثیرگذار هستند که در قالب  حوزه در نوع نظریه ۹۲ طور کلیکند. بهباز را معرفی می

درونی مفهوم مختلف مبتنی بر محیط  8دهند که استراتژی باز به عنوان ها نشان میشوند. این گونهمعرفی می
 نفعان خارجی( قابل بررسی و توسعه است.نفعان داخلی( و یا محیط بیرونی شرکت )ذیشرکت )ذی
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 های زمینه ساز استراتژی بازشناسی نظریهگونه .۲ جدول

   زمینه  

   تمرکز بر محیط بیرونی شرکت تمرکز بر محیط درونی شرکت  

ی
ظر

ی ن
ها

رد
یک

رو
 

رویکردهای شیوه 

 عمل
 های فناورانهقابلیت * نظریه

 * نظریه شیوه عمل اجتماعی

 شبکه -عامل * نظریه

های شیوه

 سازی بازاستراتژی

از
ی ب

تژ
را

ست
م ا

هو
مف

 

رویکردهای مبتنی بر 
 ارتباطات

 ارتباطات لومانی * نظریه

ی اساس و * ارتباطات به مثابه
 (CCOساختار )

 * نظریه گفتمان

 وگوگفت * نظریه
 ارتباطاتی پدیده

رویکردهای مرتبط با 

 معنابخشی

 * معنابخشی

 نظم موردتوافق * نظریه

 * نظریه رفتاری استراتژی

 مدیریت تاثیر * نظریه
فرآیندهای معنابخشی 

 باز

رویکردهای مرتبط با 

 نفعانذی

 نفعان* نظریه ذی

 * نظریه حاکمیت سازمانی

 گیری جمعیتصمیم * نظریه

 * نظریه نمایندگی

جدید مشارکت اشکال 

 نفعانذی

 * کار نهادی رویکردهای نهادی

 جامعه جهانی * نظریه

شناسی جامعه * نظریه
 هاایحرفه

 انتظارات نهادینه شده

رویکردهای مبتنی بر 
 دانش / اطالعات

 * نظریه دانش بنیان شرکت

 عدم تقارن اطالعات * نظریه

 * نظریه نوآوری باز

 تعامل اجتماعی * نظریه

 فرآیند اطالعات * نظریه

 * نظریه شبکه

 استراتژیک * نظریه اتحاد
 * نظریه یادگیری استراتژیک

ترتیب جدید جریان 
 اطالعات و دانش

بر  یمبتنرویکردهای 
 منابع

 های پویا* قابلیت
 سازی منابع* نظریه هماهنگ

 * وابستگی منابع
 دیدگاه مبتنی بر منبع باز* 

 دسترسی به منابع باز

رویکردهای مرتبط با 

 سازمان صنعتی
 رقابت تعاملی مبادله نهیهز هینظر*  * نظریه بازی

 
 و پیشنهادها گیرینتیجه .5

استراتژیک )ذینفعان  مسائل مورد در و مشارکت شفافیت افزایش مفهوم، ترینساده در باز استراتژی وظیفه
مقاله تالش شد با استفاده از روش تحلیل محتوای خارجی( است که نیازمند شناخت بیشتر است. در این  و داخلی

 شناسی از این ادبیات نوظهور ارائه شود.باز شناسایی شده و یک گونه استراتژی ساززمینه هایکیفی، نظریه

تعریف اصلی از استراتژی باز طبق ادبیات این حوزه، بر اصول بنیادین شفافیت و فراگیری مشارکت متکی است، 
های پویا و غیر یکدست و نامتجانس قرار فعالیت و شیوه عمل باز بودن، در مجموعهگفت  بایدکه درحالی
ای استراتژی باز، مجموعه»گونه مطرح کرد که توان در یک تعریف نسبتا جامع، اینبه عبارت دیگر، میاند. گرفته

نفعان داخلی و/یا خارجی را به ذی دهد که امکان شفافیت استراتژیک و/یا فراگیریها را تشکیل میپویا از فعالیت
شباهت بسیاری  [۵۲۳و ] [8۱]های ، که این تعریف با پژوهش«آورداطالعات فراهم می فناوری کمک ابزارهای

 داشته و همراستاست.

باز بودن  بر غیرمستقیم و طور مستقیم به مختلفی هایدیدگاه و هانظریه دهدنشان می پژوهش نتایج
ها، در چارچوب مفاهیم مختص خود در طور که اشاره شد هر یک از این نظریههمان. اندکرده استراتژی تأکید

رویکردهای نظری کنند. به عبارت دیگر، اوت به آن نگاه میی استراتژی باز قرار گرفته و از منظری متفحوزه
و  اتژی باز مفهوم پیدا کردهاند که هر یک با تفاوت کمی در استرشدهمتنوعی هستند که در استراتژی باز مطرح
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های بعدی توانند پشتیبان برنامهاین رویکردها می توجهشان معطوف به وجوه مختلف این پدیده است. همه

 تحقیقاتی باشند. 
ها به صورت مستقیم و آشکارتر استراتژی باز تاثیرگذار هستند که برخی از آن در حوزه نظریه ۹۲ طور کلیبه

اند. تنوع و گستردگی اشاره شده پیرامون استراتژی باز، گریزناپذیر است. یکی از رت ضمنی بودهو برخی نیز به صو
ها بر اساس برخی از معیارهاست. لذا برای این کار، بندی آنهای شناخت تنوع این عوامل و موضوعات، طبقهراه

مبنای دو بعد رویکرد نظری و ها بر شناسی نظریهشد و گونهدر پژوهش حاضر، یک ماتریس دوبعدی معرفی 
ها، رویکردهای نظری متفاوت پیرامون استراتژی شناسی نظریهزمینه، ساختاردهی گردید. از بعد اول جهت گونه

بندی رویکرد نظری نسبتا متفاوت تقسیم 8ساز استراتژی باز در قالب های زمینهباز بود که برای این کار، نظریه
 نفعان داخلی شرکت( وحالت تمرکز بر محیط درونی شرکت )معادل با دامنه ذی ۲شد. همچنین از بعد زمینه، 

رویکرد  8نفعان خارجی شرکت( معرفی شد. سپس از تالقی تمرکز بر محیط بیرونی شرکت )معادل با دامنه ذی
ها نشان ونهساز استراتژی باز به دست آمد. این گهای زمینهگونه از نظریه ۵2بعد زمینه معرفی شده،  ۲نظری و 

نفعان داخلی( و یا محیط مفهوم مختلف مبتنی بر محیط درونی شرکت )ذی 8دهند که استراتژی باز به عنوان می
 قابل بررسی و توسعه است. نفعان خارجی(بیرونی شرکت )ذی

رویکردهای شیوه عمل متمرکز بر محیط درونی شرکت: در این گونه، استراتژی باز به عنوان  -۵گونه 
 های عمل سازندهشود. در این گونه، شیوهنفعان داخلی مطرح میسازی باز با محوریت ذیهای استراتژیهشیو

 ،[ ۵۱]، [ 8، ][28]هایی همچون فناوری مهم است. پژوهش ویژه کاربردهای پویا در حوزهاستراتژی باز، به
 اند.به این موضوع اشاره کرده [۵۲۳]و [ ۵۲۹، ][۵۱۱]

رویکردهای شیوه عمل متمرکز بر محیط بیرونی شرکت: در این گونه، استراتژی باز به عنوان  -۲گونه 
 های عمل سازندهشود. در این گونه، شیوهنفعان خارجی مطرح میسازی باز با محوریت ذیهای استراتژیشیوه

های اجتماعی با های آنالین و رسانهویژه کاربردهای پویا در حوزه فناوری در قالب پلتفرماستراتژی باز، به
های پلتفرمی اهمیت فوق . طی دهه گذشته، اکوسیستم[۱۱]تر بیشتر اهمیت دارد محوریت مشارکت گسترده

هایی همچون برداری شود. پژوهشهها برای استراتژی باز نیز بهرکه نیازمند است از آن [۹۵]اند ای یافتهالعاده
 اند.به این موضوع اشاره کرده[ ۵۹8و ] [۵۲۳] [،۵۰۱، ][۵۱۱، ][۵۱] ،[۳۱، ][28]، [ ۱۱]، [۵۲8]

رویکردهای مبتنی بر ارتباطات متمرکز بر محیط درونی شرکت: در این گونه، استراتژی باز به عنوان  -۹گونه 
 شود. این گونه به محدود کردن مشارکت در فرآیندنفعان داخلی مطرح میارتباطاتی با محوریت ذی پدیده

شود. کند و ارتباطات باز محدود شناخته میاستراتژی در بین درون شرکت توصیه می ارتباطات و مخابره

 اند.به این موضوع اشاره کرده [۱8]و  [۱۳]، [ ۵۱]هایی همچون پژوهش
 رویکردهای مبتنی بر ارتباطات متمرکز بر محیط بیرونی شرکت: در این گونه، استراتژی باز پدیده -۱گونه 

 تر کردن مشارکت در فرآیند ارتباطات و مخابره. این گونه به گستردهاست نفعان خارجیارتباطاتی با محوریت ذی
ی وگوگفتشود. این گونه به شرایط کند و ارتباطات باز گسترده شناخته میاستراتژی در بیرون شرکت توصیه می

[ ۱۵] [،۵۰۱]، [88]،  [۱۹]، [ ۵۰۰] هایی همچون. پژوهشپردازدها میمؤثر و اختالالت نهفته در گفتمان دوطرفه
 اند.به این موضوع اشاره کرده [۱]و 

فرآیندهای ، معنابخشی متمرکز بر محیط درونی شرکت: در این گونه، استراتژی باز رویکردهای -۱گونه 
نوعی راهی برای برطرف کردن . این گونه، استراتژی باز را بهاستنفعان داخلی معنابخشی باز با محوریت ذی

دانند و به شناخت، درک، ی استراتژیک میپیچیدگی درک سیستم و خلق ظرفیت برای درک بهتر مسائل پیچیده
 [۵۹۰]و  [22]، [۵۲8]هایی همچون کند. پژوهشهای درون سازمان اشاره میعواطف و رفتارهای اجتماعی انسان

 اند.موضوع اشاره کرده به این
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فرآیندهای ، رویکردهای معنابخشی متمرکز بر محیط بیرونی شرکت: در این گونه، استراتژی باز -2گونه 

. این گونه به تأثیرگذاری روی درک و معنابخشی مخاطبان استنفعان خارجی معنابخشی باز با محوریت ذی
ها اشاره کرده و به های ایجاد درک منسجم در میان آنالشنفعان متنوع بیرونی و چکند و به ذیبیشتر توجه می

و  [۱2]، [۵2۰]، [۵۱۰] هایی همچونپردازد. پژوهشکننده و درک بهتر در تفاسیر مشترک میدنبال عوامل تسهیل

 اند.به این موضوع اشاره کرده [۱۵]
اشکال جدید ، ستراتژی بازنفعان متمرکز بر محیط درونی شرکت: در این گونه، ارویکردهای ذی -8گونه 

تواند به مثابه پلتفرمی برای . در این گونه استراتژی باز میاستنفعان داخلی نفعان با محوریت ذیمشارکت ذی

نفعان داخلی همچون کارکنان، مدیران میانی انگاشته شود. همچنین حاکمیت وسیعی از ذی گرد هم آوردن دامنه
ی هایشود. پژوهشتر دیده میها در این گونه پر رنگشرکتی و تاثیرات اعضای هیئت مدیره و روابط اجتماعی آن

 اند.به این موضوع اشاره کرده[ ۵۰8]و  [۱] ،[۵۲۳]، [۵۵8]همچون 
اشکال جدید  باز،نفعان متمرکز بر محیط بیرونی شرکت: در این گونه، استراتژی رویکردهای ذی -8گونه 

وسیعی از  . این گونه به معنای به رسمیت شناختن دامنهاستنفعان خارجی نفعان با محوریت ذیمشارکت ذی
وسیعی از عوامل دخیل در مشارکت  توانند مشارکت داده شوند. این گونه از طرفی روی دامنهلی است که میعوام

نفعان بیرونی فراگیر، عمق این مشارکت و میزان افشای اطالعات و از طرف دیگر، پاسخگویی مناسب به ذی
 اند.اشاره کردهبه این موضوع  [۹] و [۵۰8] [۵۲۳]، [8۲] هایی همچونتاکید دارد. پژوهش

انتظارات نهادینه ، رویکردهای نهادی متمرکز بر محیط درونی شرکت: در این گونه، استراتژی باز -۳گونه 
خود گسترش پیدا خودی. باید دانست که استراتژی باز بهشودشناخته مینفعان داخلی شده با محوریت ذی

سازمانی نیاز است. باید در کنار تاثیرپذیری از نهادهای سازی بیرونی و درون کند و به نهادسازی و فرهنگنمی
مروج استراتژی باز را شناسایی و تشویق کرد تا به صورت کار نهادی و شیوه  اجتماعی بیرونی، نیروهای فرهنگی

 اند.به این موضوع اشاره کرده [۵۲۳] و [۵۱۳]، [۵۱۱] هایی همچونعمل در سازمان رسمیت یابد. پژوهش

انتظارات نهادینه ، رویکردهای نهادی متمرکز بر محیط بیرونی شرکت: در این گونه، استراتژی باز -۵۰گونه 
کند که مشوق تحقیق در مورد . این گونه، بعدی اجتماعی وارد بحث میاستنفعان خارجی شده با محوریت ذی

علوم باز، به عوامل محرک کلی  گستردگی استراتژی باز است و در کنار سایر اشکال باز بودن، مانند دولت باز یا
به این  [۵۱۳]و  [۵۲۳]، [2۵]، [۵2۵]هایی همچون پردازد. پژوهشهای باز میپشت آن و روابطش با سایر پدیده

 اند.موضوع اشاره کرده

ترتیب جدید جریان اطالعات و ، رویکردهای دانشی متمرکز بر محیط درونی شرکت: استراتژی باز -۵۵گونه 

. این گونه محققان را به سمت تأثیرات عملکردی استراتژی باز شودشناخته مینفعان داخلی دانش با محوریت ذی
هایی که دهد که ترتیباند و نشان میبنیان از طریق فرآیندهای بازتر سوق دادههای دانشهمچون خلق مزیت

جود آمدن مسیر جدیدی برای به اشتراک گذاشتن دانش مربوط به استراتژی در استراتژی باز بنا کرد، باعث به و
درجهت افزایش شفافیت و مشارکت در ها آن یگذارو به اشتراک دیجد یهادهیامیان اعضای سازمان شده است. 

، [۵2] هایی همچون. پژوهشاست این گونه دستاورد ترینمهم درون سازمانی، دانش لهیبه وسفرآیند استراتژی 

 اند.به این موضوع اشاره کرده [۵۱۹]و  [۵۰۱]، [۵۲۳]، [۵2۱]

ترتیب جدید جریان اطالعات ، رویکردهای دانشی متمرکز بر محیط بیرونی شرکت:  استراتژی باز -۵۲گونه 
سازمانی این گونه با محوریت نظریه نوآوری باز، رویکرد دانش برون استنفعان خارجی و دانش با محوریت ذی

های مورد نیاز برای پذیرش بسیار مهم است. به دلیل عالقه زیاد جامعه علمی و متخصصان به ابزارها و استراتژی
ایم که به استراتژی تر شدهتر و قابل توجههای عمل نوآوری باز متنوعموفقیت آمیز نظریه نوآوری باز، شاهد شیوه

ها برای مشارکت در تعامل ها و اشتیاق آنکنندهپنداری در میان شرکتکند. افزایش حس جمعنیز کمک می باز
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های یادگیرنده در این گونه قرار اطالعات و دانش، تقویت رویکردهای شبکه، یادگیری استراتژیک و سازمان

به این  [8۹] [۵۱۹]و  [۵۰۳]، [۵۲۳]، [۱۵]،  [۵۵] ،[۳۳]، [8۲]، [۵2]، [۵۱۰]، [8] هایی همچوندارند. پژوهش
 اند.موضوع اشاره کرده

استراتژی باز دسترسی به منابع باز با  در اینجامتمرکز بر محیط درونی شرکت:  منابعرویکردهای  -۵۹گونه 
های مطرح شده . این رویکرد، پژوهشگران را به نوآوری و بسط نظریهشودشناخته مینفعان داخلی محوریت ذی

و  ی درونیدیها و منابع کلتیبر قابلکند. این گونه عمدتا برای باز شدن محدود در درون سازمان تشویق می
 هایکند. به عنوان مثال، قابلیتمی شود، تأکیدمیسازمان  یرقابت تیمنجر به مزبرخی تعامالت بیرونی آن که 

 محیط در یابی به مزیت رقابتیدست در هابنگاه برخی تشریح موفقیت دنبال های جذابی است که بهاز عبارت پویا

کنترل مدیریت  هایتوجه به یادگیری سازمانی و سیستم و بودن تکاملیباشد که نشان دهنده اهمیت متغیر می
، [۵۲۱]، [۵28]هایی همچون پژوهش توجه قرار گیرد. تواند در استراتژی باز نیز بیشتر مورداست که می مناسب

 اند.به این موضوع اشاره کرده [۳] و [۱۵]، [۱۱] ،[8۱]، [82]
متمرکز بر محیط بیرونی شرکت: در این گونه، استراتژی باز به عنوان  بر منابع یمبتنرویکردهای  -۵۱گونه 

شود. این رویکرد، پژوهشگران را به نوآوری و بسط نفعان خارجی مطرح میدسترسی به منابع باز با محوریت ذی

 دگاهدی یک با گونه این کند.های مطرح شده برای باز شدن گسترده در درون و بیرون سازمان تشویق مینظریه

سایر  با تعامالت طور خاص بهدارند و به نیاز یکدیگر به هاچرا شرکت که دارد تأکید موضوع این بر بیرونی متمرکز
 نظریه باز بودن منابع به عنوان دیدگاه مبتنی بر منبع بازنظریه جدیدی به نام همچنین  پردازد.بازار می بازیگران

کند که نیازمند توجه و تحقیق دسترسی و کنترل مطرح می مطرح است که مفهوم باز بودن منابع را در دو بعد
 اند.به این موضوع اشاره کرده [۵۲8] و [۵۲۳]، [۵۵۱] هایی همچونبیشتر است. پژوهش

 همانباز  رویکردهای سازمان صنعتی متمرکز بر محیط درونی شرکت: در این گونه، استراتژی -۵۱گونه 

رقابت اشاره دارد.  قدرت و و بازارها هابنگاه کارایی. این گونه به استنفعان داخلی رقابت تعاملی با محوریت ذی
 و تصمیمات تحلیل و تجزیه و استراتژیک شرایط از هاییمدل ترسیم نظریه بازی که در این گونه قرار دارد با

 فراهم بهینه نتیجه کسب جهت در را بیرونی و درونی عوامل با سازمانروابط  مطالعه امکان آن، تعامالت درون

کند. همچنین توجه به توامانی تدوین و اجرای استراتژی نیز تا حدودی در همین راستا بوده و مشارکت همه می
به این  [8۰] و [۵۱۵] ،[۱]، [۳۹] ،[8۱]،  [۹۰]هایی همچون طلبد. پژوهشنفعان به ویژه درون سازمان را میذی

 اند.موضوع اشاره کرده
رقابت تعاملی با  همانرویکردهای سازمان صنعتی متمرکز بر محیط بیرونی شرکت: استراتژی باز  -۵2گونه 

 روابط هایشرکت همراستا با موضوعاتی همچون استراتژیمنافع . در این گونه، استنفعان خارجی محوریت ذی

صنعت و رقابت  ترینجذاببا انتخاب  انه در جهت باز شدن استراتژی،رقابتی و رقابت همکاربین سازمانی، هم
به این موضوع اشاره  [۵۵] و[ ۵8] ،[۵2] هایی همچون. پژوهششودیم اصلح آنموجود در  یبهتر با رقبا

 اند.کرده
ارتباطاتی،  سازی باز، پدیدههای استراتژیتواند شیوهاستراتژی باز با توجه به مبنای نظری خود، می

نفعان، انتظارات نهادینه شده، ترتیب جدید جریان اطالعات فرآیندهای معنابخشی باز، اشکال جدید مشارکت ذی

از  نفعان خارجی معرفی شود.نفعان داخلی و یا ذیو دانش، دسترسی به منابع باز و رقابت تعاملی در قالب ذی
 یمبتنرد مبتنی بر دانش/اطالعات و همچنین رویکردهای های رویکنظریهرویکردهای شیوه عمل،  ها،میان آن
در این توان گفت همچنین می نیز همراستاست.[ ۵۵] اند. این نتیجه باکردهارائه  تریدینقطه شروع مف بر منابع

رویکردهای مبتنی بر دانش /  ، رویکردهای نهادی ونفعانمیان رویکردهای شیوه عمل، رویکردهای مرتبط با ذی
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ها های آتی خود به آنتوانند در پژوهشتری هستند که پژوهشگران میتوجهتر و قابلاطالعات رویکردهای مهم

 بیشتر توجه داشته باشند.
های مختلف، ممکن است در بخشاست.  بوده همراه نیز هاییمحدودیت با تحقیقات دیگر همچون پژوهش، این

همچنین با ناپذیر بوده است. ه به دلیل ماهیت پژوهش، اجتنابکمی همپوشانی و تکرار مشاهده شده باشد، ک
ترین شیوه ها به درست، یافتهو انجام دادن اصالحات چندبارهکارگیری نظر خبرگان که تالش شده بود با بهاین

ها، شاید پژوهشگران دیگر بتوانند در ساختاردهی شوند، اما با توجه به همپوشانی مطالب و ارتباط نظریه
که در تشریح مطالب، برخی از ضمن اینها تغییراتی ایجاد نمایند. ها در گونهها و محل قرارگیری نظریهگذاریامن

اند. همچنین ممکن که دیگران روی آن تأکید داشتههای پژوهشی ممکن است کنار گذاشته شود، درحالییافته
ازحد انجام داده باشند. نظر خود را بیشنه، اعمالجای مرور متعادل و منصفااست پژوهشگران در برخی موارد، به

های همچنین در بخش جستجوی مقاالت، الزم به ذکر است مجالت غیر انگلیسی زبان و مقاالت سایر زمینه
 بررسی قرار نگرفتند. غیر مرتبط با مدیریت، مورد
دهی شد. با توجه به شناسی تنها بر حسب دو بعد زمینه و رویکردهای نظری شکلدر این پژوهش، گونه

 در نظر داشتدیگری را هم  مبناهایتوان ، می[8۰] [22] [۵2۹] [۵۹8] [۵۰۹] خصوصمطالعات بررسی شده به

مکاتب استراتژی بر  تواندمی بناهامیکی از این . های مرتبط نیز گرددتواند منجر به توسعه و بسط نظریهکه می
ذهنی  -های فلسفی که شامل طیف عینیفرض ریزی شده باشد. همچنینحسب دو رویکرد نوظهور و برنامه

 مورد استراتژی دهدمی نشان استراتژی است که نتیجه و هدف دیگر مبنای. ، مبنای پیشنهادی دیگری استاست

مبنای سطح توجه به همچنین اهداف.  گراییکثرت سویبه یا دارد گرایش سود حداکثرسازی سویبه نظر بیشتر
 پیشنهادی به سایر پژوهشگران تحلیل برحسب سطح خرد )رابطه بین افراد( و کالن )شرکت کل( از دیگر موارد

انگیز برای بررسی بیشتر فراهم کرده، لذا محققان مجبور برانگیز و هیجاناستراتژی باز، هدفی چالشاست. 

استراتژی باز در تمامی  حرکت کنند و تحقیقات بیشتری انجام دهند تا با اشکال تکوین یافتهتر خواهند بود سریع
های مختلف نگاه به این حوزه، نشان ماهیت پویا و تأثیرگذار استراتژی باز و راه ها، هماهنگ پیش روند.سازمان

پژوهشگران  نگیز داشته باشند.اجدید هیجان دهد محققین باید تالش بیشتری برای درک بهتر این پدیدهمی
گونه معرفی شده به پدیده نوظهور استراتژی باز نگریسته و تحقیقات آتی نظری و تجربی در  ۵2د از این نتوانمی

های مورد تاکید نظریه هایها و چالشفرصت همچنین در کنار توجه مسیر پژوهشی آینده به آن را توسعه دهند.
و بین  سازمانی سپاری استراتژی، استراتژی دروناشاره شده در پژوهش، برخی موضوعات دیگر همچون جمع

های فناوری اطالعات و ارتباطات در و سایر حوزه های پلتفرمی، اکوسیستمنویسی استراتژیسازمانی، وبالگ

 ن قرار گیرد.منداتواند مورد پژوهش سایر عالقهاستراتژی می
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