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 کـارگاه جمع سپاری و نـوآوری بـاز در توليد محتوا علي رضا غفاری مقدم -مير سامان پيشوايي

 .است آمريکا کشور در (شرت -تي خصوص به) پوشاک  توليد کننده شرکت يک تردلس

 .شد نهاده بنيان  دالر 1000 اوليه سرمايه و شريک دو همت با 2000 سال در شرکت اين

 موفقيت های آن از پس و شد بازطراحي شرکت کار و کسب مدل نوآورانه رويکرد يک با 2003 سال در
 .آمد بدست خيره کننده ای

 و مي شود شناخته جمع سپاری و باز نوآوری حوزه در موفق بسيار نمونه يک عنوان به شرکت اين هم اکنون
 .است شده ارائه و تعريف شرکت اين مطالعه برای بسياری نامه های پايان و علمي مقاالت
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طراحان حرفه ای 
لباس طرف قرار داد 

 شرکت

 دريافت حق الزحمه ارسال طرح

 مشتريان

ارزش )ارسال محصول 
(پيشنهادی  

 پرداخت بهای محصول
توليد    فروش و  توزيع 

 بازاريابي

 مي گرفت انجام طراحان توسط شده برنامه ريزی طور به طرح ها در نوآوری. 

 مي کردند ارائه نوآورانه طرح 10 حدود ماه در طراحان. 

 قرار پسند مورد برخي و گرفته قرار مشتری پسند مورد طرح ها از برخي 

 .نمي گرفتند

 پول بازار عرف ميزان به حرفه ای طراحان به طرح ها همه بابت شرکت  

   .مي کرد پرداخت
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ارسال طرح و ارزيابي و نقد و 
 تکميل ساير طرح ها

 دريافت جايزه

 مشتريان

ارزش )ارسال محصول 
(پيشنهادی  

 پرداخت بهای محصول

توليد     فروش توزيع 

 :  جوهره تحول
 نوآوری باز با نقش آفريني مشتری، 

 جمع سپاری طراحي، بازاريابي و ارزيابي طرح ها به مشتری، 

 .تبديل  مشتری به توليد کننده و شريک

 کـارگاه جمع سپاری و نـوآوری بـاز در توليد محتوا علي رضا غفاری مقدم -مير سامان پيشوايي

 فرآيند توليد در تردلس فضای فروش تردلس
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نوآوری فقط دربردارنده يک نقطه يا 
چند نقطه از مسير ايده تا محصول 

 !نيست

 از تمامي فعاليت هايي است  مجموعه ای يکپارچه و در هم تنيدهنوآوری به معنای 

 ،  پاسخگويي به يک نياز مشخص به منظورتکرارپذيرو  پيوستهکه به طور 

 .ادامه مي يابند دستيابي به يک ارزش جديدآغاز شده و تا خلق ايده از 

 کـارگاه جمع سپاری و نـوآوری بـاز در توليد محتوا علي رضا غفاری مقدم -مير سامان پيشوايي

 جو و فرهنگ نوآوری

 اجرا
آن را چگونه 

محقق خواهيم 
 كرد؟

 جستجو
چگونه مي توانيم 

فرصت هاي نوآوري 
 را پيدا كنيم؟

 انتخاب
داريم چه قصد 

كاري انجام بدهيم  
 و چرا؟

ارزشتصاحب   
از آن چگونه 

بهره مند خواهيم 
 شد؟

 استراتژی
آيا يک استراتژي 
نوآوري مشخص 

 داريم؟

 ساختار و سازماندهی
آيا يک ساختار و 

سازماندهي  
 مناسب داريم؟

جو و فرهنگ 
سازمان براي 

نوآوري چقدر غني 
 و عميق است؟
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که در آن، سازمان ها ایده های ( تئوری پردازی نمود)، هنری چسبرو مدل نوآوری باز را ارائه نمود 21تا اینکه با آغاز قرن 

 .منتهی شده به بازار، تجاری سازی می نمایند  مسیرهای درونی و بیرونیشکل گرفته در داخل و خارج سازمان را با استفاده از 

برخي شرکت ها سال ها پیش 
از اينکه اين مدل 

تئوری پردازی شود به طور غیر 
مستقیم به ديدمان جديد روی  

 .آورده بودند

Intel 

IBM 

P&G 
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 تحقيق و توسعه

پژوهش و فناوری 
 داخلي

پژوهش و فناوری 
 خارجي محدود

نياز فعلي/ بازار فعلي   

سه هزار ايده خام 
(غير مکتوب)  

سيصد ايده   
 ارائه شده  

پروژه  125
 کوچک

چهار پروژه 
 توسعه بزرگ

دو محصول 
 عرضه شده

پژوهش و فناوری 
 ناموفق

پژوهش و فناوری 
 ناموفق

پژوهش و فناوری 
 ناموفق

پژوهش و فناوری 
 ناموفق

پژوهش و فناوری 
پژوهش و فناوری  ناموفق

 ناموفق

يک محصول 
 جديد موفق

 کـارايـي
1 

3000 
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/  بازار ساير شرکت ها
 ساير نيازها

 بازارهای  و نيازهايجديد

پژوهش و فناوری 
 داخلي

پژوهش و فناوری 
 خارجي گسترده

نياز فعلي/بازار فعلي   

اعطای حق امتياز 
سرمايه گذاری مشترک 
 نوآوریزايش 
 فناوری/ترکيب نوآوری 
فروش 

اعطای حق امتياز 
سرمايه گذاری مشترک 
زايش نوآوری 
 فناوری/ترکيب نوآوری 
فروش 

پژوهش و فناوری 
 خارجي گسترده

پژوهش و فناوری 
 خارجي گسترده

پژوهش و فناوری 
 داخلي

پژوهش و فناوری 
 خارجي گسترده
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 هزینه توسعه داخلی

هزینه توسعه داخلی و  
 خارجی

افزایش هزینه های 
 نوآوری

مدل کسب و کار 
 بسته

مدل کسب و کار  
 باز

 گذر زمان

مد
درآ

 
نه

هزی
 

ترکیب = باز
دانش داخلي و 

 خارجي

ترکیب هزينه 
صرفه و زمان 

 صرف

نامحدود، بازار  
بزرگ شده 

.است  

سرمايه گذاری  
برای نوآوری 
.دل چسب است  

 درآمد حاصل از بازار درآمد حاصل از بازار

 درآمد جدید

 اعطای حق امتیاز

 زایش

 فروش
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نسل اول 
 نوآوری باز

نسل دوم 
 نوآوری باز

توسعه 
فضای 
 سايبری

توسعه 
روش های 
 جمع سپاری

فرهنگي، روند جديد در الگوی نوآوری /سیاسي/اقتصادی/پس از رواج نحوه جديد بهره برداری از دانش در نظام های اجتماعي
.باز شکل گرفته است  

«  باز کردن مرزهای تحقیق و توسعه به طور گسترده و در ابعاد مختلف»اين امر منجر به توسعه اصل اولیه اين ديدمان يعني 
.شده است  

 افزايش محدوده

محدوده بهره برداری 
و اکتساب دانش را 

.وسعت مي بخشد  

 افزايش سرعت

سرعت بهره برداری 
و اکتساب دانش را 

.ارتقا مي دهد  

 کـارگاه جمع سپاری و نـوآوری بـاز در توليد محتوا علي رضا غفاری مقدم -مير سامان پيشوايي

پیشنهاد جف هاو که اولین باز توسط  جمع سپاری واژه
  برون سپاری با جمعیتشد، در واقع ترکیب دو واژه 
.مي باشد  

کار، فعالیت يا  برون سپاریجمع سپاری به معنای 
شبکه گسترده از افراد )جمعیت انبوه وظیفه ای که به يک 

.مي باشدفراخوان عمومي از طريق يک ( غیرمعین  

جمع سپاری اساس يک الگوی کسب و 
(  ITC)وب بستر ( معموالً)کار مبتني بر 

 .است

در آن سعي مي شود به واسطه يک 
فراخوان عمومي، از توان تعداد زيادی از  

افراد فعال در بستر وب کمک گرفته 
 .شود

کسب راه حل های  
نوآورانه به منظور حل 

و يا ( مسأله)يک مشکل 
( خالقانه)طراحي و تولید 

 يک محصول

 جمع سپاری

فراخوان 
 عمومی

جمعیت 
 انبوه

 برون سپاری

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
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 جمع سپاری

 تامین مالی جمعی قضاوت جمعی آفرینش جمعی هوش جمعی

بهره گیری از 

سرمايه های خرد 

جمعیت، برای  

.سرمايه گذاری  

بهره گیری از نظرات 

جمعیت، برای  

.رأی گیری و ارزيابي  

بهره گیری از توان و 

ظرفیت های جمعیت، 

برای تولید محصول و 

.خدمت  

بهره گیری از هوش و 

توان فکری جمعیت، 

برای حل مسائل و تولید 

.راه حل  

 کـارگاه جمع سپاری و نـوآوری بـاز در توليد محتوا علي رضا غفاری مقدم -مير سامان پيشوايي

ارسال درخواست يا 
 مسئله

 جمع سپار

 فراخوان عمومي

خدمات بستر  
 جمع سپاری

 ارائه پاسخ ها

جمعيت مشارکت 
 کننده

ارزيابي پاسخ ها و 
 انتخاب نهايي

مشارکت /جمع سپار
 کنندگان

تمليک پاسخ و ارائه 
 پاداش

 جمع سپار

در هريک از مراحل، بسته به 
مورد و مدل جمع سپاری، 

سازوکارهای مختلفي ممکن 
.است به  گرفته شوند  

در نتیجه جزئیات فعالیت های 
موجود در هر مرحله نیز با 

توجه به مدل مي تواند 
.متفاوت باشد  

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
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تهيه مي کند، در محتوای اطالعاتي و سرگرمي ( و برای بازار تبليغات/يا)هر سازماني که برای مخاطبان خود 

يکي از ويژگي های اصلي سازمان های اين حوزه، تمرکز بر توليد و  . حيطه صنعت رسانه مي تواند قرار گيرد

 (.  Wirtz, 2011)بازاريابي رسانه مي باشد 

 

 .قرار مي گيردجمع مخاطبان توليد شده و در اختيار منفرد و يا جمعي رسانه به صورت 

 بازار روزنامه

 بازار مجله

 بازار کتاب

 بازار فيلم

 بازار تلويزيون

 بازار راديو

 بازار موسيقي

 بازار بازی

 بازار اينترنت

 کـارگاه جمع سپاری و نـوآوری بـاز در توليد محتوا علي رضا غفاری مقدم -مير سامان پيشوايي

تامین و تدارک 
 اطالعات و محتوا

تولید و 
ترکیب  

 محتوا

تولید 
فني 
برای 
 ارائه

 توزيع
انتخاب  
اجزا و 
 ويرايش

تدارک تامین و 
پیش تولید/ محتوا  

تولید 
/  فیلم

تئاتر و  پساتولید
 سینما

بازارهای 
 فرعي

فروش 
حق 
/  پخش
 اجاره

 بهره برداری

 زنجيره ارزش توليد فيلم: به عنوان نمونه

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
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کنندبندی که خبرنگاران داستان بايد تعیین اولويت : انتخاب. 

ايدآنچه شما در طول يک رويداد خبری ديده اشتراک گذاری به : شهادت. 

 دانیدگفتن آنچه شما در مورد تجربه زندگي خود مي : شخصياشتراک گذاری تجربیات به. 

 فردارائه داده های تخصصي و يا دانش منحصر به : خاصبرداری از تخصص بهره. 

 خبریاختصاص داوطلبانه زمان و يا مهارت برای کمک به ايجاد يک داستان : کاريک تکمیل. 

 پیوستن به فراخوان ها که مي تواند طیفي از اطالعات تا شوخي باشد: مخاطبانبا تعامل. 

اين نوع روزنامه نگاری مي تواند برای شرکت های نوپا ديجیتال، روشي 
.برای پرورش مخاطب جديد و تولید ژورنالیسم منحصربفرد باشد  

:دسته سازماندهي کرد ۶مي توان در در حوزه تولید محتوای خبری را تالشهای جمع سپاری   

mediajournal.ir 

 کـارگاه جمع سپاری و نـوآوری بـاز در توليد محتوا علي رضا غفاری مقدم -مير سامان پيشوايي

 بستری برای تامین مالي جمعي از جمله در حوزه تولید محتوای رسانه ای

 روز تا انتهای موعد باقي مانده 12

 هزاردالر سرمايه گذاری شده 30تقريبا 

 «اسکای واچ»تامین مالي فیلم علمي تخیلي 

1 2 3 4 

6 7 8 

10 11 12 13 

15 16 17 18 

9 

14 

5 

 سرمایه گذاری انبوه خُرد

بارگذاری 
ایده و 

 درخواست

ارزیابی و 
 ارزشیابی

معرفی و 
نمایش در 

 شبکه ها

 به عنوان مثال
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رهبری شبکه                                        

                             
ی 

ی نوآور
ضا

ف
 

 تعريف نشده

 فضای مسئله تعريف نشده و
 فاقد ساختار

کاوش و موضوعات نو 
 متمرکز بر خلق دانش و سرمايه

 جديد
 تاکید بر ارتباطات دانشي

 ناشناخته

غيرمتمرکز 
(

پراکنده
)

 

رهبری توسط جمع 
 ساختارها و پیوستگي بسیار

 غیررسمي
منعطف 
آزادی زياد در تصمیم گیری ها 
هسته و پیرامون غیرقابل مشاهده 

کز
مر

مت
 

 رهبری توسط يک شرکت
 برجسته

 ساختارها و پیوستگي بسیار
 رسمي
سلسله مراتبي 
آزادی کمتر در تصمیم ها 
هسته و پیرامون قابل مشاهده 

 تعريف شده

 فضای مسئله تعريف شده و
 ساختاريافته

مبتني بر بهره برداری و کارائي 
 متمرکز بر استفاده از دانش و

 سرمايه موجود
 تاکید بر ارتباطات دانشي

 شناخته شده

 کـارگاه جمع سپاری و نـوآوری بـاز در توليد محتوا علي رضا غفاری مقدم -مير سامان پيشوايي

 مدل بازار خالق
Creative Bazaar 

 
 Kimberly Clarkو  P&G ،Kraft: نمونه

 مدل مرکزی جم
Jam Central 

 
 Apache و TDI: نمونه

 مدل ايستگاه ماد
MOD Station 

 
 Linux: نمونه

 مدل ارکستر
Orchestra 

 
 Sales forceو  Boeing: نمونه

ی
آور

 نو
ی

ضا
 ف

ی
مد

ش آ
 پی

ده
 ش

ف
عری

 ت

 رهبری شبکه

(پراکنده)غیرمتمرکز  متمرکز  
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اين مدل، وضعیتي را بیان مي کند که در آن، يک گروه از 
شرکت ها به منظور بهره برداری از فرصت های بازار بر اساس 
يک معماری نوآوری روشن، کنار هم قرار مي گیرند که به 
 .وسیله يک شرکت برجسته، تعريف شده و شکل مي گیرند

.فعالیت هر عضو به وضوح مشخص است  

فرآيند نوآوری مبتني بر سازمان يافتگي و همکاری 
.قوی جريان مي يابد  

 .فعالیت اعضاء، مکمل يکديگر مي باشد

.از نقش ها و فعالیت ها حمايت مي شود  

هسته و ساختار نوآوری، تعريف شده و اعضاء آن 
.را شکل مي دهند  

 شرکت بوئینگ: نمونه

شالوده هسته و ساختار نوآوری تعريف شده و 
.اعضاء توسعه آتي را شکل مي دهند  

 Sales forceشرکت : نمونه

مدل 
یکپارچه 

 ساز

مدل 
 بنیان ساز

سرباز و 
 طبخ غذا

مهمان دار  و 
 طبخ غذا

مثال مختلفدو  دو نوع مختلف  

مانند گروه ارکستر 
 موسیقي

 کـارگاه جمع سپاری و نـوآوری بـاز در توليد محتوا علي رضا غفاری مقدم -مير سامان پيشوايي

،مخاطب بايد در سايت ثبت نام کند 

،فیلم مبنا را دانلود کند 

 قرار گرفته است، اصالح کند،مطابق با فکر خودش و ابزارهايي که در سايت بخش مدنظر را 

،فیلم را در يوتیوب بارگذاری کرده و در سايت سابمیت کند 

 باشدمنتظر نتايج رأی گیری انجمن مشارکت کنندگان 

 ،برای پخش و حضور در جشنواره شش ماهه ملبورن انتخاب مي شودو در صورتي که فیلم، در پنج رتبه اول قرار بگیرد. 

شرکت به دنبال اين است که مخاطب، نسخه . مي کنداستری سینما يک شرکت استرالیايي است که اقدام به تولید فیلم های کوتاه 

 .مدنظر خود از فیلم را تهیه کند

web.archive.org 

 .بخش خامي از يک فیلم مشخص که در ملبورن استرالیا ساخته شده است در دسترس عموم برای دانلود قرار مي گیرد

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
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اين مدل، وضعیتي را بیان مي کند که در آن، يک شرکت برجسته اقدام به خريد 
.نوآوری از يک بازار بزرگ ايده، فناوری و محصول مي کند  

سپس اين شرکت، استفاده از زيرساخت خود آن ها به محصول قابل ارائه به بازار  
.تبديل مي کند  

 زیرساخت

تصمیم گیرنده اصلي شبکه، شرکت برجسته بود و تمامي 
 .تصمیم های تجاری سازی در حیطه اختیارات آن است

ايده های نوآورانه در سطوح مختلف يلوغ محصول به شبکه 
 .متنوعي از نوآوران، برون سپاری مي شود

معموال از واسطه های گوناگون برای برون سپاری بهره 
 .گرفته مي شود

در اين حالت، ماهیت نوآوری پیشامدی و تعريف نشده 
 .است؛ اما مي بايست همسو با راهبرد شرکت باشد

Kimberly Clark Kraft P&G 
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xprizechallenge.org 

ايجاد کرده است و از طريق آن اقدام به دريافت نوآوری از جمعیت مخاطبان  Xprizeشرکت والت ديزني بستری تحت عنوان 

 .مي کند

دوسداريد آينده جهان چطور باشد؟: سوال اصلي از مخاطبان اين است که 

مخاطبان اقدام به ارسال فیلم، تصوير و داستان های خود پیرامون اين موضوع کرده و در رقابت مشارکت مي کنند. 

 برنده از سوی شرکت انتخاب مي شود و از طرح ها در تولیدات شرکت استفاده مي شود ۶در هر سال. 

 ،دالر وجه نقد مي باشد 3000از جمله جوايز  . 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
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فضای نوآوری کامالٌ تعريف شده است 
و نوع فعالیت به افزودن، ارتقاء، تعديل 
و به طور کلي اصالح و تغییر محصول 

.و خدمت مي انجامد  

اين مدل، وضعیتي را بیان مي کند که 
در آن، يک مجموعه از کاربران اقدام 
به اصالح و تغییر محصول، فرآيند و 

.خدمات نوآورانه مي کنند  

متداول شده است؛ بازی های رايانه ای با قابلیت اصالح و تغییر توسط عموم  2000اين کلمه در سال 
 MOD .خوانده مي شوند MODبازيگران، تحت عنوان 

اين شبکه از افراد توسط اصول، قوانین و ارزش هايي اداره مي شود که خود افراد، آن ها را ايجاد کرده اند و نه يک شرکت 
 !برجسته

متداول ترين نمونه در اين 
مدل، جوامع متن باز  

 .مي باشند

رهبری شبکه مابین تمامي 
اعضای شبکه توزيع شده 

.است  

نوآوری توسط شبکه ای از  
کاربران و متخصصان 

.انجام مي شود  

در اين حالت، ماهیت 
نوآوری به صورت 

.تکاملي مي باشد -تدريجي  

 کـارگاه جمع سپاری و نـوآوری بـاز در توليد محتوا علي رضا غفاری مقدم -مير سامان پيشوايي

 فيلمي مستند محصول پايگاه اينترنتي يوتوب است زندگي در يک روز
فيلم برای بار نخست اين . به نمايش در آمد 2011ژانويه  2۸که در 

به نمايش در آمد، و سپس در « فستيوال سينمايي ساندنس»در 
 .به تماشای عموم گذاشته شد« يوتيوب»

 سايت ويديويي يوتيوب از کاربران خود  2010در آغاز ژوئيه
از زندگي خود و پيرامون خود  2010ژوئيه  2۴خواست که در روز 

 .با دوربين ديجيتال فيلم بگيرند و برای اين پايگاه اينترنتي بفرستند

 از سراسر جهان برای يوتيوب کليپ ويديويي هزار نفر  ۸0بيش از
 . مواد تصويری بودساعت  ۴۵00فرستادند، که شامل 

 ژوئيه  2۴دقيقه ای نشان مي دهد که در روز  ۹0فيلم مستند اين
 . گذشته  استدر گوشه و کنار جهان چه  2010

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
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مبتنی بر 
 فعالیت گروهی

مبتنی بر 
 JAM بداهه کاری

اين مدل، وضعیتي را بیان مي کند که در آن شبکه ای از ايده پردازان به منظور همکاری 
.و مشارکت در توسعه يک نوآوری دور هم جمع مي شوند  

در اين حالت، فضای نوآوری ساختار مشخصي ندارد و اهداف و گرايش نوآوری به طور 
.ارگانیک و خودجوش از تعامالت مابین اعضاء تبعیت مي کند  

محققان داوطلبانه با تعامل با يکديگر فعالیت کرده 
.و نتايج را در دسترس عموم قرار مي دهند  

اين پروژه، تحت وب بوده و مبتني بر تعامالت 
نوآوران به دنبال شناسايي نحوه درمان بیماری های 

.مناطق گرم سیری مي باشد  

به عنوان نمونه 
 TDIپروژه 

اين بستر، زيرساخت مبتني بر وب را برای حمايت 
از تعامل و انجام پروژه های نرم افزاری مهیا 

.مي سازد  

در اين بستر، امکان انجام هر نوع پروژه نوآورانه 
.تعاملي نرم افزاری مرتبط با دنیای وب وجود دارد  

به عنوان نمونه 
Apache 

 کـارگاه جمع سپاری و نـوآوری بـاز در توليد محتوا علي رضا غفاری مقدم -مير سامان پيشوايي

futurimedia.com 

 يک نرم افزار است که بر روی رايانه يا گوشي همراه نصب مي شودراديو شنونده محور 

 ،برای پخش بعدی راديو را ارائه دهد محتوای مدنظر خودبه مخاطب اجازه مي دهد که برخط شود. 

 مي کندفهرست پخش را به روز بر روی محتواها، به طور خودکار اولويت بندی کرده و مبتني بر نظرات مخاطبان نرم افزار. 

 مي شوداطالع رساني ... از طريق پیامک، ايمیل و هنگامي که محتوای يک مخاطب انتخاب شود، در حین پخش به مخاطب. 

يکي از روش های تولید محتوای جمعي به گونه ای است که مشارکت کنندگان عالوه بر تولید محتوا، برنامه ريزی و کنترل را نیز بر 
 .از آن ياد مي شود Crowdcastingعهده دارند؛ از اين رو تحت عنوان 

شرکت های ديگری نیز از فناوری راديو  
 :شنونده محور بهره گرفته اند

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
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توسعه شبکه های مکمل داخلي 
  ساختاری برای يکپارچه سازی

 نوآوری خارجي با دانش داخلي
  ساختاری برای ارائه ايده های

 داخلي به خارج سازمان

فناوری اطالعات و ارتباطات 
بسترهای فناورانه 
 توسعه سیستم های مديريت

 دارايي فکری

ارتباطات میان سازماني 
ارتباط با شرکای بیروني 
ارتباط با تامین کنندگان 
مشارکت مشتريان 

  ارزيابي پروژه های نوآوری
 داخلي و خارجي

 شاخص گذاری روی جريان
 دانش خارج به داخل

 شاخص گذاری روی جريان
 دانش داخل به خارج
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چارچوب شکني  

حرکت  

نهادينه سازی  

از آنجا که پايه ريزی سيستم های نوآوری باز مستلزم 
تغييرات سازماني قابل توجه است، مي بايست 

 کاربردهای نوآوری باز به خوبي درک
شده و در قالب يک فرآيند   
تغييرسازماني چندفازی   
.عملياتي شود   
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و آخر دعوانا ان 
 الحمدهلل رب العالمين
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