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Abstract 
In a global economy, companies with a business model based on network-based 

interactions have the fastest growth rates. In such a network-centric economy, 

strategic benefits are increasingly being created in platform-based businesses. 

The aim of this study was to qualitatively combine the results of studies 

conducted in the field of orchestration strategy in platform-based businesses. In 

this study, using a systematic search of studies related to orchestration strategy 

in reputable international databases were extracted and finally, 43 studies were 

identified for final reviews. The present study is applied research in terms of 

purpose, is qualitative in terms of approach, and is Library research in terms of 

data collection. Then, by adopting a meta-synthesis strategy and content 

analysis, concepts and patterns were extracted from selected studies. Finally, 

the pattern of orchestration strategy formation in 3 main dimensions (context, 

content, and process), 13 components (increasing the share of platform 

innovation, creating competitive advantage, creating shared value, knowledge 

dynamics, innovation appropriability, network sustainability, vision 

development, Stimulating innovation, legitimation, leadership levers, platform 

boundary management, platform components and rules) and 36 indicators were 

identified and categorized. 
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 کردیرو سکومحور؛ یدر کسب و کارها آواسازیراهبرد هم
  بیفراترک

   شهرام خليل نژاد  
عالمه طباطبائي، تهران،  استادیار گروه مدیریت بازرگاني، دانشگاه

 ایران
  

 محمدرضا دانشورديلمي 
 ي،عالمه طباطبائ دانشگاه مدیریت بازرگاني، دکتري رشته دانشجوي

 ایران تهران،

 چكيده
نرخ  نيترعيبر تعامالت شبکه محور است، سر يها مبتنوكار آنكه مدل كسب ييهاشركت يدر اقتصاد جهان

 يهاوكاردر كسب ياندهيطور فزابه يراهبرد يايمزا ياقتصاد شبکه محور نيرشد را دارا هستند. در چن

مطالعات صورت گرفته در حوزه  جينتا يفيك بي. پژوهش حاضر با هدف تركشوديم جاديسکومحور ا

 يپژوهش، با استفاده از جستجو نيسکومحور انجام شده است. در ا يدر كسب و كارها آواسازيراهبرد هم

 تيهااستخراج شده و در ن يالملل نيمعتبر ب يهاگاهيدر پا آواسازي¬نظام مند مطالعات مرتبط با راهبرد هم

 کردياز منظر رو ،ياز منظر هدف كاربرد حاضرشدند. پژوهش  ييشناسا يينها يهايبررس يمطالعه برا 43

مضمون  ليحلت کرديو رو بياست. سپس با اتخاذ راهبرد فراترك ياها كتابخانهداده ياز منظر جمع آور ،يفيك

د راهبر يريشکل گ يالگو ان،يو الگوها از مطالعات منتخب پرداخته شد. در پا ميبه استخراج مفاه

 تيسکو، خلق مز يسهم نوآور شيمؤلفه )افزا 13(، ندينه، محتوا و فرآي)زم يبعد اصل 3در  يآواسازهم

م انداز، چش نيشبکه، تدو يداريپا ،ينوآور يريپذ انتيدانش، ص ييايخلق ارزش مشترک، پو ،يرقابت

 36 و سکو( نيها و قوانسکو، مؤلفه يمرزها تيريمد ،يرهبر يهااهرم ،يبخش تيمشروع ،ينوآور کيتحر

 .ديو دسته بندي گرد ييشاخص شناسا

 .آواسازي¬سکو، شبک ، هم ستم،يراهبرد، اکوس واژگان کليدي:

                                                            
- مقاله حاضر برگرفته از رساله دكتري رشته مديريت بازرگاني دانشگاه عالمه طباطبائي است. 

  :نويسنده مسئولsh.khalilnezhad@atu.ac.ir 
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 مقدمه

به  ينسازما دياشکال جد جاديا يرا برا ييهافرصت نترنتيو ا ميسيب هاييظهور فناور
 ييهاسازمان ا،ي(. در دنEckhardt, Ciuchta & Carpenter, 2018وجود آورده است )

در  لياز فروش محصوالت به سمت تسه يطر، سازمان رييبا تغ 2و اوبر 1باباعلينند ما
ساختن  يبرا يديجد يهامرتبط به هم، روش ربرچند گروه كا ايدو  نيب يمبادالت اقتصاد

 يگرواسطه قياز طر 3ي چند سويههاسکو نياند. ابنگاه و صنعت اتخاذ كرده يمرزها
 يخط يهاتيفعال قيكه از طر ييهابا سازمان نيبنابرا دهند،يتعامالت كاربران را شکل م

 ,Thomas, Autio & Gannپرداخته متفاوت هستند ) هاتياز فعال يابه كنترل مجموعه

2014.) 
. انددهشليراهبرد مهم در بازار رقابت تبد کيها به سکو ايوآورانهاقتصاد نچنين  در
و  يسازمان انيفناورانه، ارتباطات م يهاتيقابل ،راهبردي يها ازنظر نوآورسکو
 ،يكل يفي(. در تعرkim, 2016اند )وكارها داشتهبر كسب يمهم ريتأث يريپذرقابت
رک به مشت يمنبع يگذاربه اشتراک ايمشترک و  يهدف براي را هاها افراد و سازمانسکو
 (. Cusumano, Gawer & Yoffie, 2019) كننديمتصل م گريکدي

در چند سال اخير شاهد شدت گرفتن رشد كسب و كارهاي سکومحور  گرياز طرف د
 يکيمركز توسعه تجارت الکترون گاهيشده در پاآمار ارائه اساس بر در كشور بوده ايم.

 يکيمعامالت تجارت الکترون يمبلغ اسم 1317وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 
 تيفعال نهيزم نيشتريته است. بدرصد رشد داش 30بر بالغ 1316كشور نسبت به سال 

 ،يعموم نياند از فروشگاه آنالعبارت بيترتبه  زين يکيوكار الکترونكسب يواحدها
ود آمده بوج طيشرا نيوكارها و همچنتحول كسب ريمحتوا. با توجه به س ديآموزش و تول

 يي ماننداسکوهخواهد شد.  شتريب زين ندهيحوزه در آ نيبه ا شيكرونا گرا ياز پاندم يناش
نمونه هاي موفقي از سکوها در بازار تجارت و...  بابايعل ،يكاال، اسنپ، تپس يجيد

 يد اقتصادو رش يبهره ور نييبا توجه به نرخ پا رانيدر اقتصاد االکترونيک ايران هستند. 
 ضرورت است. شواهد و کي يتاليجيد سکومحورباال، توسعه اقتصاد  يکاريو نرخ ب
رشد  در شرويعنوان بخش پ هرا ب يتاليجياقتصاد د ينقش محور ،ياقتصاد ينماگرها

                                                            
1. Alibaba 

2. Uber 

3. Multi sided 
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 يناخالص داخل ديدرصد در تول 10حدود  يكه سهم دهندينشان م داريپا ياقتصاد
 ران،ياقتصاد ا يسهم برا نيا (.The World Bank, 2018)است  يصنعت يكشورها
خش در ب نيا يباال تيكننده ظرف ديياست كه تأ يناخالص داخل ديدرصد تول 4حدود 

نوپا در  يگسترش كسب و كارها نياست. بنابرا يو رشد اقتصاد يشغل يهافرصت جاديا
 جاديبلند مدت را ا يرشد اقتصاد شيافزا ،يتاليجيد سکومحورو توسعه اقتصاد  رانيا

از لحاظ  رانياقتصاد ا يمساله با توجه به مشکالت ساختار نيا تيخواهد كرد. اهم
 ياداقتص يهاميكه با تحر ،يگذار هيو سرما يبه منابع مال يترسدر دس يجد تيمحدود
 (.1310 ،يگردد )اسعديشده است، برجسته م ياقتصاد داريشده و منجر به رشد ناپا ديتشد

در كنارهم قراردادن همه اين مباحث بيانگر اين است كه با توجه به تغيير راهبردي 
 نير چند)در مقابل خلق ارزش منفرد(، انگريباز ياشبکهبه سوي خلق ارزش وكارها كسب
 نيبنابرا اهميت مي يابد. ي شکل دهي شبکه هاي همکاري ذيل يک رهبري واحدحالت

ستم زمينه ساز موفقيت سکو و اكوسيدر شبکه  سکومحوروكار كسب يانتخاب مدل رهبر
. (Nambisan & Sawhney, 2011; Milwood & Roehl, 2018)آن خواهد بود

هايي است يکي از رويکرد يراهبرد مناسب در رهبر خاذو ات يرقابت ييايناخت پوش نيبنابرا
 ,Zhao, Von Delftكند ) فايها امهم در توسعه و رشد سکو ينقشكه مي تواند 

Morgan-Thomas & Buck, 2019; Perks, Kowalkowski, Witell & 

Gustafsson, 2017) .در واقع 
وكار است كسب يهادر شبکه يرهبر ياهاز مدليکي  1آواسازيهم راهبرد

(Kleindorfer, Wind & Gunther, 2009; Zhao, Von Delft, Morgan-

Thomas & Buck, 2019; Perks, Kowalkowski, Witell & Gustafsson, 

در  يگروه اركستر دارد كه همراه با چوب کياستعاره از رهبر  ،يرهبر يالگو نيا .(2017
نوازندگان در  نيهركدام از ا كهيكرده، درحال تيگان را هدااز نوازند يدست، گروه

به  يآواسازنقش هم يفايا جهي( متخصص هستند. درنتييقايموس)آلت  ايحوزه
جهت استخراج ارزش  يمركز گرياز اقدامات آگاهانه و هدفمند كه توسط باز يامجموعه

گانتر ، ويند و كليندروفر(. Milwood & Roehl, 2018شبکه اشاره دارد ) کياز 
نوآورانه در شبکه  ياند كه فضامجسم كرده ييرا در فضا يآواساز( راهبرد هم2001)

 جهيصورت نسبتاً متمركز مشخص است. درنتبه زيشبکه ن يو رهبر شدهفيسکو تعر

                                                            
1. Orchestration 
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شبکه  ياعضا نيدر ب هاتيفعال يمنجر به ارتقا يندهايفرآ ليتسه يبه معنا يآواسازهم
 يسازمان نيشبکه ب تيريو مد يکپارچگي نديفرا ينوعکو بوده و بهسکو توسط رهبر س

 & Perks, Kowalkowski, Witellاست ) يهدف جمع کيبه  دنيرس يسکو برا

Gustafsson, 2017.) 
اي و شواهد بيان شده از فض اطالعات يگسترده حاصل از فناور يهاتيبا توجه به ظرف

ا ت دهنديوكارها مامکان را به كسب نيها ا، سکوكسب وكار در داخل و خارج از كشور
 جاديوكار اسبكننده كمشاركت نيبرد با طرف -برد يشده تعاملفراهم يبا استفاده از بسترها

 در عرصهو رشد روزافزون سهم سکوها وكارها كسب نيا تيدهنده اهمامر نشان نيشود. ا
امنه اعي نخواهد بود. در تعريفي داز طرفي دامنه سکوها محدود به مباحث انتف دارد. يرقابت

اي، خيريه، خدمات آزاد و تسهيم اطالعات( و سکوها اعم از سکوهاي غيرانتفاعي)مبادله
-انتفاعي)پرداخت الکترونيک، سرمايه گذاري جمعي، رسانه و تجاري( تقسيم مي

 نجر(. بنابراين شکل دهي راهبرد رهبري در اين حوزه  مي تواند م2021، 1تاتسوموتوشود)
اي از كسب وكارهاي سکومحور در حوزه هاي مختلف جامعه گردد. شبکه به توسعه

مبتني بر  2درنتيجه هدف پژوهش حاضر بر آن است تا با اتخاذ رويکرد كيفي فراتركيب
وكارهاي كسبدر آواسازي همدهي راهبرد شکل يالگوهاي انجام شده، پژوهش

 سکومحور را استخراج كند.

 پيشينۀ پژوهش ادبيات نظري و
 مفهوم سكو
ابسته بوده و گريکديكه به  كنديم فيرا توص ستميس کي يهااز مؤلفه ياسکو مجموعه
 يراب ييربنايها ز. سکوكنديرا مشخص م ستميها بازده سمؤلفه نيمجموعه ا و عملکرد
ي چند هاسيستم ديتول يبرا يهمکار ،يبر فناور يهمچون محصوالت مبتن يموضوعات
 ,Piezunkaشود )يبازار را شامل م کيكنندگان مشاركت انيم تو مبادال محصول

2011). 

                                                            
1. Tatsumoto 

2. Meta- synthesis 
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 ييهاها مجموعهدر مطالعات اوليه خود نشان دادند كه سکو  (2004)1انسيتي و لويني
 وكار به اشتراکبوم كسبرا از طريق آن در زيست شانيهاهستند كه بازيگران ارزش

جديد  يهااين طريق بر بازارها غالب شده و مدلها از . بنابراين شركتگذارنديم
اوري اطالعات مبتني بر فن يهاي. درنتيجه نوآوركننديوكار را مبتني بر سکو ايجاد مكسب

 مانند ييهاتيطور گسترده وارد محصوالت و فرايندهاي خدماتي شده است. قابلبه
دست و آميخته ازاين 2اگيرارتباطي سيار و يارانش فر يهايابي، شبکههاي موقعيتسيستم
 يضرور اي يهاي اساسدهنده كار ويژهها ارائهسکو(. 2007Miles ,هستند ) هاينوآور
 هستند. ريهاي كاربرد فراگسيستم يبرا
. داننديم نياز قوان ياو مجموعه يشامل طراح را( سکو 2000)3كاتساماكاسباكاس و  
كننده مشاركت تسهيل يهارساختيو ز ارائهخدمات قابل يمعمار نييشامل تع يطراح
حقوق و  ،گذاريقيمت رامونيپ يا طيهم شامل شرا نيدر مبادالت است. قوان نيطرف

 يبرا ييندهايو فرا يسکو شامل معمار فيتعر نيكنندگان است. طبق اتعهدات شركت
سکو از مشخص كردن  فيدر تعر 4وانايت دهنده آن است.تشکيل ياعضا تيهدا
م سکو بوزيستبر اين اساس دهنده آن استفاده كرده است. عناصر تشکيل يهايژگيو

تعامل  گريدکيهستند كه در آن با  يگرانيرابط و باز يافزارنرم يهاامهبرنسکو، خود شامل 
م بودر زيست يعنوان رابطه تعاملها بهسکو ني. بنابرا(Tiwana, 2013;3-23دارند )
 انيها تعامالت م(. سکوDing, Ye & Wu, 2018) شونديوكارها در نظر گرفته مكسب

از  يکيها كنند. درواقع سکويم ليشکل دادن به نحوه تعامالت تسه قيشركا را از طر
اند. بکه بودهبر ش يآفريني مبتنسوي ارزشآفريني بنگاه بهاز ارزش کرديرو رييمراجع تغ

 ژهيوكار شامل كار وكسببوم ( معتقدند مفهوم سکو در زيست2013)5گ، لين و شيران
 گيري شبکه است.خلق ارزش و شکل ،ياعم از رابط تعامل ياصل

 

                                                            
1. Iansiti & Levien 

2. Ubiquitous computing 

3. Bakos & Katsamakas 

4. Tiwana 

5. Rong, Lin, Shi & Yu 
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 آواسازيرهبري سكو و راهبرد هم

اي از انداز و مجموعهرهبري عبارت است از توانايي نفوذ در افراد براي دستيابي به چشم
ي و تواند رسمميشده در سطح تيم و يا سازمان موردنظر. منبع اين نفوذ هم اهداف تعيين

انوني جايگاه ق برآمده از جايگاه قانوني رهبر بوده و هم اينکه غيررسمي و بدون توجه به
  .(Robbins & Judge, 2017;423باشد )رهبر 

 هانآ محصوالت رايز ،دارند ازين زيمتما يرقابت يهابه راهبرد ي سکومحور نيزبازارها
را با  اهبنگ کيشده توسط ساخته ياصل ياكه اجز است ييهاستمياز س يمعموالً بخش

رهبر سکو  راگ .كنديم بيترك ،شونديها ساخته مبنگاهساير كه معموالً توسط  ييهامکمل
ها نكند، آ يهمکار يليكننده محصوالت و خدمات تکمعرضه يهاظاهر شود و با شركت

 يهايزش نوآورار و موجب ارتقايدهند  ليرا تشک ينوآور ستميباهم اكوس تواننديم
، حالنيااب .كننديم تفادهآن اس يهاسکو و مکمل نياز ا يشتريكاربران ب رايز شود.ها آن
 ياريبس .خورنديشکست م يصنعت يهامحصوالت خود به سکو ليها اغلب در تبدبنگاه

قابله ها در مآن يهاراهبرد رايز شونديبه رهبران سکو موفق نم شدنليها در تبداز شركت
شامل  يکيتکنولوژ يهاسکو ناكام است. چالش يرهبري وكارو كسب فناورانه ابعادبا 

 تيمالک ينشيگز يمناسب و افشا ارتباطات ،هارابط يمناسب، طراح يمعمار يطراح
ا مرتبط ب يهاچالش در ارائه مکمل از طرف شخص ثالث است. ليمنظور تسهبه يمعنو
 شخص يهاشركت يها برامشوق يمعرف اي يديكل يهامکمل جاديوكار شامل اكسب
 يهاشتاب در بازار و شکستن سکو جاديا يمکمل الزم برا يهاينوآور جاديا يثالث برا

 .(Cusumano & Gawer, 2015است ) بيرق
ي هايناورف تيرا با محور ينوآوري داللت داشته و شركت يهاتيقابلبر سکو  يرهبر
 يرهبر(. Cusumano & Gawer, 2002دهد )يمصنعت ارتقا  عيسکو در سطح وس ويژه

خورد شبکه، اثرات بازسازي  يوكار مانند داخلكسب ييايپو يهايژگيو توانديسکو م
 است كه ممکن است يهايستگيشا يسکو دارا رهبر كند. جاديا 1يقيمثبت و اثر ارابه موس

متضاد  دگاهيدو د شبکه حداقل هيدر گفتمان نظر. شودمنجر  يدوكار و تولكسب به تعالي
 & Heikkinenشبکه وجود دارد ) يهاتيو كنترل فعال تيهدا ت،يريدر مورد امکان مد

                                                            
1. bandwagon effect 
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Tähtinen, 2006; Möller & Svahn, 2003; Kindström, Kowalkowski, 

Nätti, Hurmelinna-Laukkanen & Johnston, 2014).  
ها شبکه وانتيكه نم ندكيشده، تأكيد ممطر، يصنعت يهامرسوم كه در شبکه کرديرو
 يهاكه گفتمان موجود در حوزه شبکهاداره كرد. درحالي گريباز کيتنهايي و توسط را به

د قدرتمن يمركز يهاراهبردي توسط سازمان ينوآور يهاكه ائتالف دهيا نيراهبردي از ا
 هاي(. منطبق بر رويکرد شبکهMöller & Rajala, 2007كند )يم تيگرفته، حماشکل

وكارهاي مبتني بر هاي رهبري كسب( راهبرد2001) راهبردي، كليندروفر، ويند و گانتر
بکه شساختمند يا نوظهور( و مشخص بودن رهبر ) ينوآوررا در قالب دو بُعد فضاي  شبکه

 آواسازي است.ها هم. يکي از اين راهبرداندكردهمتمركز يا پراكنده( مشخص )

ن مثابه يک اركستر سمفوني دارد كه در آاستعاره شبکه به اشاره به يآواسازهمراهبرد 
. كنديم( را هدايت هانوازندگان )مکملهسته پايدار سکو در نقش رهبر اكستر گروهي از 

 ي، معماريقي، موسيامختلف، مانند رسانه يهااز حوزه ياريدر بس يآواسازاصطال، هم
در  راًيو اخ 3افزارنرم مبتني بر سازيبکه، ش2رايانش ابري، يتجار يندهاي، فرآ1گراسيسرو

 & de Sousa, Perez, Rosa, Santosشود )يسازي توابع شبکه استفاده ممجازي

Rothenberg, 2019.) 
فرآيند يکپارچگي و مديريت شبکه بين سازماني براي  يآواسازهمدر علم راهبرد 

(، كه در Paquin & Howard-Grenville, 2013دستيابي به يک هدف جمعي است )
 ,Müller-Seitz & Sydowشده است )ها پذيرفتههاي هر يک اعضا توسط آنآن نقش

شده است. هاي آن نيز از پيش تعيينگرفته و فعاليتها آگاهانه شکل(. اين شبکه2012
داشته  4هشدهايي كه رويکرد بازيگر تعريفبامطالعه پيرامون شبکه يآواسازهممفهوم 
اي هستند كه بازيگر شبکه مركزي سعي دارد روابط گونهها بهن شبکهاند. ايمشابه
هاي سازي پيکربندي كند. اگر فعاليتهاي شبکهوكار خود را از طريق فعاليتكسب
شود. مطابق با ناميده مي 5صورت روتين هدايت شود تحت عنوان عملسازي بهشبکه

 :Partanen and Möller, 2012) يصنعتشده در نظريه شبکه هاي انجامپژوهش

                                                            
1. Service-Oriented Architecture 

2. Cloud computing 

3. software defined networking 

4. actor-defined perspective 

5. Practice 
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Möller & Svahn, 2003) ( و مطالعات سازمانيPaquin & Howard-Grenville, 

اي موعهعنوان مجعنوان موقعيت ساختاري مانا، بلکه بهنبايد به يآواسازهم(، فرآيند 2013
ي از اعمال يادشده مفهوم ديگري تحت امجموعهاز اعمال در حال تحول ادراک شود. 

ز اي اعنوان يک مفهوم فراگير، مجموعه. سازوكارها بهكننديمرا ايجاد  1ازوكارعنوان س
شود. يشبکه ناميده م آگاهانه( بر هر يک از عناصر) ي ايجادكننده تأثير غيرطبيعيهاعمل

ها ممکن است موقعيت شركت اصلي نسبت باگذشت زمان، سازوكارها و اعمال اساسي آن
ت براي تنهايي ممکن اسهاي فردي بهحال، شيوهير دهد. بااينبه ساير اعضاي شبکه را تغي

 & Perks, Kowalkowski, Witellنباشد )تغيير در تنظيمات شبکه كافي 

Gustafsson, 2017.) 
 شوديمبا دو هدف به كار گرفته سکو مالک توسط  ستمياكوس بخشثرآواسازي اهم

(Tiwana, 2013; 144-171:) 
 در سکو ينوآور سهم شي( افزا1)
 .خود يرقبا نسبت بهسکو  يرقابت زيتماخلق  يبرا آواسازيراهبرد هم( استفاده از 2)

 يروجخجريانات مستلزم كاهش  ستميفرد در اكوسمنحصربه يهاينوآور سهم شيافزا
 مياناز شدت رقابت  يتابع يخروججريانات  است. 2سهم درون روانگي شيو افزا
، كاهش يرقابت يبازارها درق ثبت اختراعات خواهد بود. استفاده از حو  يرقابت يهاسکو
 يصادق است كه سکو طرح يهنگام ژهيوامر به نيا است. زيبرانگمعموالً چالش هايخروج

 گريد و بعد از مدتي شونديتکرار م يآسانآن به ياصل يهايژگيو و كرده جاديغالب را ا
شروع  ريد آي او اس عاملستميسنسبت به  ديمثال، اندروعنوانبهنخواهند بود.  زكنندهيمتما

 غالب صنعت يبه طراح. البته در ادامه عقب ماند از آن هاتيقابل از جنبهبه كار كرد 
الب غ يطراح ياصل يهايژگيتمام و باًي، تقرحالنيباا شد. ليهوشمند تبد يهايگوش
 2014ر كرد و تا سال ( تکرا2013تا  2007دهه )از  ميرا در حدود ن آي او اس عاملستميس
البته بايد  .(Boudreau, 2010به دست آورد ) نديفرآ نيدر ارا  ييكاربر نها ارديليم کي

نخواهد  يرقابت تيمز جاديسکو ا کي يبرايي تنهابه ينوآورتوجه داشت كه افزايش سهم 
 زيمتما خود يرا از رقبا تا آناست  يرقابت تيتوسعه و حفظ مزمالک سکو  تيمسئولكرد. 

                                                            
1. mechanism 

2. Inflow 
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 قطعاًزمان  ذشت، باگكندشروع  يفني برتر ايمشخص  يرقابت تياگر سکو با مز يكند. حت
معنا  نيبه ا يترقاب تيمز كار سکو با، شروع گريدانيببهرقبا به آن دست پيدا خواهند كرد. 

جام مقدس  يجستجو يجا، بهنيبنابرا .است داكردهيپدست  داريپابه مزيتي كه  ستين
-Tiwana, 2013; 144)موقت فکر كرد  تيمز يداريبه پا دي، بادارپاي يرقابت تيمز

171). 

 .مطالعات پيشين

 هافتهاي مستخرج از مطالعات مرتبط با پژوهش به تفصيل در بخش يهاافتهاز آنجا كه ي
 1به چند مطالعه در جدول  صرفاًاشاره شده، جهت جلوگيري از اضافه گويي و تکرار 

 اشاره شده است.

 پيشينه پژوهش. 6جدول 
 نتيج  نويسنده

روحل ميلوود و 
(9084)  

 يمعرف يچنداانب  برا يبر همکار يمبتن يدر سازوکارها يضرور ينديفرا يآواسازهم
نوآوران  مشترک  قاتيدر تحق يمهم يژگيو و دياد يهاينوآور يموف ، توسع ، اارا

 يريپذ نتايص تيريدانح، مد ييايپو تيريمد نديپژوهح س  فرا نياست. در ا
عنوان نوآوران  ب  يهاشبک  يواسازآشبک  در هم يداريپا تيريو مد ينوآور

پژوهح موردتوا  قرارگرفت  است.  يچهارچوب اول  

اوزرن، ساتسيوگلو 
 و آيدين8)9084(

آواسازي هم يندهايو ساختار شبک  بر فرآ يک  طراح دهديپژوهح نشان م جينتا
شبک ، تراکم  يهمچون اندازه و تنوع اعضا ياست. عواملتأثيرگذار  يااتماع نانيکارآفر
آواسازي تأثيرگذار هم يندهايشبک  بر فرا گاهيو اا يساختار و مرکز ارياخت زانيو م

 ينوآور يامدهايآواسازي شبک  بر پشده است ک  ابعاد همنشان داده نيهمچن هستند.
 شبک  محور تأثيرگذار است.

فيسين، واگنر و 
(0909بالسترين )  

بر اساس نتايج پژوهح فرآيند هدايت و سازماندهي شبک  در چهار مرحل  تعريف 
دانح و  جيکند ک  امکان ترک جاديا يزيمتما يهابرنام  ديبا مرکزيشرکت  .شوديم

همچنين الزم است شرکت مرکزي در توسع   .آورديرا فراهم ماعضا  يهايستگيشا
دومين مرحل  در  کاري اهتمام ورزد.پويايي دانح در مراحل مکتلف پروژه هم

 ياست ک  اعضا نياز ا نانيهدف آن اطمي است ک  نوآورآواسازي صيانت پذيري هم
.ب  دست آورندعادالن  را  ينوآور پيامدهايشبک  بتوانند  سومين مرحل  در  

آواسازي ارتقاي پايداري شبک  است.هم  

                                                            
1. Ozeren, Saatcioglu & Aydin 
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 روش

 هادادهرويکرد كيفي، از منظر جمع آوري پژوهش حاضر از منظر هدف كاربردي، از منظر 
ت. ي بوده است. راهبرد پژوهش مبتني بر فراتركيب اساكتابخانهي و از نوع مطالعات اكتابخانه

و محققان علوم اجتماعي توجه اندكي بر نوع نگاه و تحليل  ي گذشته، انديشمندانهادههدر 
ي فناوري اطالعات و هاشرفتيپدليل  (. اما امروزه بهCooper, 2016داشتند )ادبيات تجربي 

ون ي گوناگهاحوزهآن بر مواردي همچون دسترسي آسانتر بر مطالعات انجام شده در  ريتأث
اقبال محققان به بررسي نظام مند ادبيات موضوعي افزايش يافته است. يکي از رويکردهاي 

در توسعه،  توانديماهبرد بسيار مهم در بررسي نظام مند ادبيات، راهبرد فراتركيب است. اين ر
 (.1310عابدجعفري و اميري، باشد )كمک كننده  هايه نظربسط و همچنين شناخت عميق 

 ي از مطالعات كيفي است كه با استفاده از نتايج مطالعات كيفياگونهدر واقع فراتركيب 
از همان پديده  ترجامعديگري در حوزه موضوعي خاص به جهت ارائه تحليلي جديد و 

پژوهشگر را در درک و استباط  توانديماين رويکرد  (.Bergdahl, 2019كند )يماستفاده 
دهد ي موجود در مطالعات كيفي يک حوزه به خصوص ياري هاتفاوتو  هاشباهتاز 
(Aguirre & Bolton, 2014 در اين پژوهش از رويکرد هفت .)ي سندلووسکي و امرحله

مراحل هفتگانه فراتركيب از  1ده شده است. در شکل ( به فراتركيب استفا2007)1باروسو
ژوهش هاي پمنظر اين دو محقق به تصوير كشيده شده است. در ادامه متن و در بخش يافته

 هر كدام از اين گام ها و فرآيندهاي انجام شده در آن به ترتيب تبيين خواهند شد. 

 (2007وسو )بارمراحل هفتگانه فراترکيب از منظر سندلووسكي و  .6شكل 

 
                                                            
1. Sandelowski & Barroso 
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 هايافته
 پژوهش سؤالگام اول: طراحي 

همانگونه كه در بخش مقدمه نيز ذكر شد هدف اصلي پژوهش حاضر استخراج الگوي 
آواسازي در كسب وكارهاي سکومحور مبتني بر مطالعات انجام شده در بازه راهبرد هم

مچنين اهداف فرعي ه ي معتبر پژوهشي است.هاگاهيپاميالدي در  2020الي  2000هاي سال
 پژوهش حاضر نيز به شر، زير هستند:

  وكارهاي سکومحورآواسازي در كسبي فرآيندي راهبرد همهامؤلفهشناسايي 
  وكارهاي سکومحورآواسازي در كسباي راهبرد همي زمينههامؤلفهشناسايي 

  وكارهاي سکومحورآواسازي در كسبي محتوايي راهبرد همهامؤلفهشناسايي 

 دوم: طراحي نظام مند ادبياتگام 
و چارچوب نظري پژوهش داشته و از همه مهمتر  اين گام نقش اساسي در تدوين بخش مباني

به عنوان اهرمي در بخش شناسايي مطالعات مرتبط و تحليل آنها ايفا كرده است. در واقع 
ته داش ي مرتبط با اهداف پژوهش، سعيهادواژهيكلپژوهشگر در اين گام با استفاده از 

جستجوي نظام مند و وسيعي در مطالعات منتشر شده داشته باشد. جامعه اين پژوهش شامل 
بوده  2و اسکوپوس 1دو پايگاه معتبر در نمايه سازي مطالعات پژوهشي دنيا شامل پروكوئست

الي  2000هاي است. قلمرو زماني پژوهش نيز شامل مطالعات منتشر شده در بازه زماني سال
 دي بوده است.ميال 2020

رآيند ي مرتبط با پژوهش فهادواژهيكلهمچنين سعي پژوهشگر بر آن بود ضمن شناسايي 
طابق در به دليل عدم ت صرفاًي امطالعهجستجوي نظام مند ادبيات را بگونه اي راهبري كند تا 

اسي، ي اسهادواژهيكلعنوان از گردونه غربال گري حذف نگردد. بنابراين ضمن شناسايي 
موارد به طرق گوناگون و تركيبي مورد جستجو قرار گرفتند. كليدواژه اصلي پژوهش  اين

"orchestration" هاي مکمليو ساير كلمات هم ريشه آن بوده است. همچنين از كليدواژه 
 و ... استفاده شد. "plarform" ،"platform leadership" ،"platform strategy"مانند 

                                                            
1. Proquest 

2. Scopus 
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 مناسب مطالعات مرتبط گام سوم: جستجو و انتخاب
ي داده هاگاهيپاي ثانويه منتشر شده در هادادهمناسب پژوهش از  يهادادهجهت گردآوري 

تخرج از شده است. فرآيند بازبيني منابع مس ( استفادهذكر شده در گام دوم) يالمللمعتبر بين 
ر به بررسي گي داده معتبر نيز در سه بخش صورت گرفته است. در بخش اول پژوهشهاگاهيپا

ابع ي مورد نظر پرداخت. در بخش دوم منهادواژهيكلو شناسايي كل منابع يافته شده بر اساس 
يافته شده بر اساس معيارهايي مانند عنوان، چکيده، كيفيت ارائه اطالعات در مطالعه مورد 
بررسي قرار گرفتند. در بخش سوم مطالعات نهايي بدست آمده به صورت دقيق و تفصيلي 

ورد بررسي قرار گرفتند. در نتيجه فرآيند جستجوي مقاالت، تعداد اوليه مقاالت يافته شده م
 30مقاله به دليل چکيده و  60مقاله به دليل عدم همسويي در عنوان،  46عدد بوده كه  107

 43 انجام فرآيند غربالگري جهيدرنتمقاله نيز به دليل عدم كيفيت الزم حذف گرديدند. 
 پژوهشگر قرار گرفتند. ستفادهموردامطالعه 

 گام چهارم: فرآيند استخراج اطالعات
مطالعات منتخب در تمامي فرآيند تحليلي فراتركيب به صورت مستمر تجزيه و تحليل شدند. 
پس از بررسي دقيق مطالعات منتخب هر كدام از واحدهاي معنايي يا كدهاي مستخرج جمع 

 1دي شدند. بدين منظور از راهبرد تحليل مضموندسته بن تركالنآوري شده و ذيل مفهومي 
استفاده شد. راهبرد تحليل مضمون يکي از رويکردهاي اثربخش در شناسايي الگوهاي 

(. در واقع Terry Hayfield, Clarke & Braun, 2017است )ي كيفي هادادهموجود در 
به  و گوناگوني پراكنده هادادهراهبرد تحليل مضمون، فرآيندي است كه منطبق بر آن 

. اين راهبرد شامل مراحلي همچون آشنايي با واحد شونديماطالعاتي تفضيلي و غني تبديل 
يي ، شناساهامؤلفه، شکل دهي هاشاخصمتن(، استخراج كدهاي اوليه، استخراج ) ليتحل

 (.Clarke & Braun, 2014است )ابعاد اصلي و در نهايت گزارش دهي 

 هاافتهتحليل و ترکيب يگام پنجم: فرآيند تجزيه و 
ي پژوهش به تفضيل اين گام تشريح شده است. منطبق بر اهداف فرعي هاافتهدر بخش ي

مطر، شده در گام اول، رويکرد پژوهشگر در ارائه مدل نهايي بر اساس دسته بندي سه گانه 

                                                            
1. Thematic analysis 
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شماره  ( بوده است. در ادامه و در جدول2017)1يرمحتوا، زمينه و فرآيند راهبرد دويت و مي
 دو)بخش ابعاد( به اين گام اشاره شده است. 

 گام ششم: کنترل کيفيت
صي است شاخكاپا  بيضرجهت ارزيابي پايايي پژوهش حاضر از ضريب كاپا استفاده شد. 

+ 1+ است، كه هر چه به 1تا  -1 نيب( بوجود آماده و مقداري 1160كوهن )كه توسط 
 .باشديم ميتقتوافق متناسب و مس انگريباشد ب ترکينزد

𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎 =
𝑝𝑜 − 𝑝𝑒

1 − 𝑝𝑒
 

نشان دهنده ميزان توافق  "pe"نشانده ميزان توافق مشاهده شده و  "po"در فرمول فوق 
بوده كه نشانگر  0.71اين مطالعه شاخص كاپا برابر با  مورد انتظار ميان مرورگران است. در

العه نهايي گزينش شده توسط مط 43توافق زياد ميان مرورگران است. بنابراين تمامي 
شده است. همچنين با توجه به اينکه نحوه  دييتأ هاآنمرورگران بررسي شده و كيفيت 

ر دستاوردهاي خبرگان ب دييتأمورد بحث بوده و متکي بر  معموالًاعتبارسنجي در فراتركيب 
اد مپژوهش است، براي اعتبارسنجي الگوي بدست آمده از شاخص قابليت اعتماد يا اعت

پذيري گوبا و لينکلن استفاده شد. در اين شاخص معيارهايي همچون باورپذيري، اطمينان 
براي نيل به اين هدف از  پژوهش پذيري و انتقال پذيري استفاده شد. دييتأپذيري، 

سرمايه گذاري زماني(، پژوهش )راهبردهايي همچون درگيري طوالني مدت با مسئله 
)كمک از خبرگان و 2داري در فرآيند تحليل( و زاويه بندييادداشت برمصررانه )مشاهده 

 (.1310محمدپور، نمود )رفت و برگشت نتايج تحليلي( استفاده 

 هاافتهگام هفتم: ارائه ي
ي پژوهش اشاره شده و در بخش هاافتهدر نهايت نيز به مدل استخراج شده درانتهاي بخش ي

 ميتقس نينپژوهش حاضر و همچ يبه هدف اصلبا توجه نتيجه گيري به تبيين آن پرداخته شد. 
سکومحور  يوكارهادر كسب يآواسازراهبرد هم يدهشکل يالگو ،ياهداف فرع يبند

                                                            
1. De Wit & Meyer 

2. Triangulation 
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گزارش شده است. در  نديو فرآ نهيمستخرج از مطالعات گذشته در سه بخش محتوا، زم
 .شوديمشاهده م آواسازيشده راهبرد هم ييابعاد شناسا 2جدول شماره 

 آواسازيابعاد شناسايي شده راهبرد هم. 2جدول 
 منبع شاخص مؤلف  بعد

محتواي 
 راهبرد

افزايح 
سهم 

نوآوري 
 سکو

افزايح درون 
روانگي 
 نوآوري

(، ميلوود و روحل 9082) سيتيبالوو  نگيليشرر تولد،ير(، 9088گاور )
(، داناراج و پارک  9084) نرا يهورملو  يارواسرررت نن،يکرارا يپ(، 9084)
کاهح سرريز  (9090) نيوگنر و بالستر ن،يسيف(، 9009)

 نوآوري
خل  
مزيت 
 رقابتي

 (9082) نريبر(، 9085اسمدلوند و فغانکاني ) ---

خل  
ارزش 
 مشترک

 اکتشاف

 (9082(، کوردال و پالتي )9082(، کني و زيسمن )9083کين و ويليامز )
 انطباق
 مبادل 
 ارزيابي

فرآيند 
 راهبرد

پويايي 
 حدان

ظرفيت اذب 
 دانح

 نايهومل ،ينات(، 9088(، ساکا هلموت و ايبوت )9009داناراج و پارک  )
(، ميلوود و روحل 9084) تيزن و اسم تنکورت،يب(، 9088) و اانستون

(، 9090) نيوگنر و بالستر ن،يسر يف(، 9089) زيفلر، وگنر و ه(، 9084)
(، 9084(، هورملينررالوکررانن و نرراتي )9088گرراسرررودال و نيلسرررن )

 (9089) سرياوالندر و بلوکو نالوکانن،يهورمل

 هويت شبک 
ااتماعي 
سازي ميان 
 سازماني

صيانت 
پذيري 
 نوآوري

 نن،يکارايپ(، 9009(، داناراج و پارک  )9090) نيوگنر و بالستر ن،يسر يف اعتماد
(، 9088(،  نررامبيسررران و سررراوني ) 9084) نررايو هورمل يارواسرررت
(، کلرکس و آرتس 9089) سررررينرردر و بلوکواوال نرالوکررانن، يهورمل

و  يکيپرکز، کوالکووس(، 9002) ريو بلومسرکو  اليآرم تاال،ير( 9083)
 زيفلر، وگنر و ه(، 9088و اانسرررتون ) نايهومل ،ينرات (، 9087) ترل يو
(، 9084(، هورملينالوکانن و ناتي )9088(، گاسررودال و نيلسررن )9089)

 (9088ايبوت ) (، ساکا هلموت و9084ميلوود و روحل )

عدالت 
 ايروي 

مالکيت دارايي 
 مشترک

پايداري 
 شبک 

(، ميلوود و روحل 9009(، دانراراج و پارک  ) 9090دسررراين و پراردو )  ارتقاي شهرت
(، هورملينالوکانن و ناتي 9002) ريو بلومسررکو اليآرم تاال،ير(، 9084)
و  يکيلکووسررپرکز، کوا(، 9090) نيوگنر و بالسررتر ن،يسرريف(، 9084)
 زيفلر، وگنر و ه(، 9088و اانسرررتون ) نايهومل ،ينرات (، 9087) ترل يو
اوالندر و  نرالوکرانن،  يهورمل(، 9088(، گراسرررودال و نيلسرررن ) 9089)

 (9088(، ساکا هلموت و ايبوت )9089) سريبلوکو

ارتقاي 
 چندگانگي

تصويرسازي 
 آينده
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 . 2جدول ادامه 
 منبع شاخص مؤلف  بعد

 فرآيند
 راهبرد

تدوين 
 چشم انداز

تعريف ارزش 
(، 9088کاسررامانو )(، گاور و 9084هورملينالوکانن و ناتي ) هامکمل

تعريف دقي   (9087) تليو و يکيپرکز، کوالکووس
 هانقح

تحرير 
 نوآوري

 افشاي دانح

و  يارواست نن،يکارايپ(، 9087) تليو و يکيپرکز، کوالکووس
(، مر اينتيري و 9084) يکابولونسررر(، ي9084) نرا يهورمل

 (9089مولر )(، پارتانن و 9087) نواسانيريس

حمايت از 
ي هاشرفتيپ

 نوآوران 
ا و هارزيابي قابليت

 منابع

مشروعيت 
 بکشي

تعريف معيارهاي 
شبک  همسو با 

 هاي نوظهورارزش
و  يلوانت نو،يداگن(، 9087) تررليو و يکيپرکز، کوالکووسررر

(، پارتانن 9087پسونن و آرتو ) ،يکينهمت(، 9089) ارويموس
هاي معرفي ارزش (9089مولر )و 

 شبک 

زمين  
 راهبرد

هاي اهرم
 رهبري

مقياس و دامن  
 سکو

 فناوري محصول (9007گاور و کاسامانو )
 روابط خاراي
 سازمان داخلي

مديريت 
مرزهاي 
 سکو

 ن،يون آلسرررت(، 9087) (، آدنر9082) دنريپان و ل ونرگ، يل مرز کارايي
(، کاماسانو و گاور 9002(، باسول )9089ي )پارکر و چودار

(، گررازاونرر  و هنفريسرررون 9088(، کرراه و فيچمن )9009)
 (9082(، کوردال و پالتي )9009(، داناراج و پارک  )9083)

 مرز شايستگي
 مرز قدرت
 مرز هويتي

 هاي شبک پويايي
 دنريپان و ل ونگ،يل(، 9089) يودارچپارکر و  ن،يون آلسررت

(9082) 

هاي مؤلف 
 سکو

هاي نرم سامان 
 افزاري

 ننيتيو ل ياوندروس، گانامانن(، 9088) توماس و اوتو و گان
(، 9088(، اوتيو و توماس )9088(، گاور و کاسامانو )9085)
(، باکاس و کاتسررراماکاس 9087) هارتمن و وارگو لنرد، يو
ي و شررر نيرانررگ، ل(، 9084) وو و يي نررگ،يد(، 9004)
 (9082(، کوردال و پالتي )9083)

هاي سکت سامان 
 افزاري

 استانداردها قوانين سکو
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 يهاسه بخش مؤلفه يشده در اهداف فرعمطر، يبنددر دسته نکهيبا توجه به ا
 نيابرابن ،)گام پنج(اندشدهيمدل معرف يعنوان ابعاد اصلبه يانهيو زم ييمحتوا ،ينديفرآ

 ده است.ش نييابعاد ارائه و تب نيدر هر كدام ا يپژوهش اتيدر ادامه بحث مدل برآمده از ادب
 كرده تيهدا ندهيرا به آ بنگاهكه  يبيترك يهاو انتخاب ماتيتصممحتواي راهبرد. 

اثربخش  آواسازيهم .(De Wit & Meyer, 2017; 14شود )يم دهيراهبرد نام يمحتوا
 زيخلق تماو  در سکو يسهم نوآور شيافزا الک سکو با دو هدفتوسط م ستمياكوس
 يهايسهم نوآور شيافزا. شوديم رفتهگ كاربه  خود يسکو نسبت به رقبا يرقابت
 اناتياست. جر يسهم درون روانگ شيو افزا يخروج اناتيمستلزم كاهش جر ستمياكوس
راعات ده از حق ثبت اختو استفا يرقابت يهاسکو انياز شدت رقابت م يتابع ي نيزخروج

 تيمز جاديسکو ا کي يبرا ييتنهابه يسهم نوآور شيافزا از سوي ديگرخواهد بود. 
است تا آن  يترقاب تيمالک سکو توسعه و حفظ مز تيمسئولبنابراين نخواهد كرد.  يرقابت

. يکي ديگر از پيامدهاي (Tiwana, 2013; 155-162كند ) زيخود متما يرا از رقبا
شده خلق ارزش مشتركي است كه ناشي از شبکه ايجاد شده بواسطه گردهم شناسايي 
تحت رهبري مالک سکو بوده است. خلق ارزش مشترک از  هامکملي از امجموعهآمدن 

 Kenneyآمد )طريق فرآيندهايي همچون اكتشاف، انطباق، مبادله و ارزيابي پديدخواهد 

& Zysman, 2019; 13-43; Srinivasan, 2021; 243-255.) 
، يونگراهبرد به چگ ندي. فرانامنديراهبرد م نديراهبرد را فرا جادينحوه افرآيند راهبرد. 

(. بر اساس De Wit & Meyer, 2017; 14) شوديو زمان راهبرد مربوط م يستيك
 آواسازي استخراج شده است.مطالعات بررسي شده شش مکانيسم هم

ران در ي بازيگهانقشاز طريق تعريف دقيق سکو  اندازچشم. تدوين اندازچشمتدوين 
از بازيگران در سکو يکي از  هركداماكوسيستم سکو و تعريف ارزش آتي و محتمل 

 تياست كه هو نيدهنده ابرآمده از مطالعات نشان جينتاي هم آواسازي است. هاسميمکان
 يازاسمهم در هم آو يهاسمياز مکان يکيسکو توسط رهبر  يارزش آت رامونيپ يبخش

 تيابانتقال اعتبار و جذ قيارزشمند از طر يجذب شركا ازمندياست. درواقع رهبران شبکه ن
(. Dagnino, Levanti & Mocciaro Li Destri, 2016) هستندخود  يتجار يهادهيا
الزم  نيانداز ارزش مکمل در شبکه است. بنابراچشم نيدر تدو شدهيياز ابعاد شناسا يکي

د. داشته باش هاآن گاهيها و جامکمل ندهياز احتماالت رشد آ ينديآاست رهبر شبکه بر



 0010 زمستان|  011شماره |  10سال | بهبود و تحول تيريمطالعات مد | 11
 

ردها برآو گونهني. بر اساس ااست يسکو اصل يفراتر رفتن از مرزها يامر به معنا نيا
ت نامشخص بوده مشارك ونوپا كه مبهم  يهانهيو زم هادهيبه ا يدهرهبران شبکه در شکل

بکه ش يهااست. منظور از درک و پرورش نقش شبکه يهانقش في. بعد دوم تعركننديم
 تيلروش مسئو نيطور خاص جهت توسعه ارزش در سکو است. رهبران شبکه با اتخاذ ابه

 ,Perks) كننديم ييها را در شبکه شناسااز نقش ياگرفته و مجموعهشبکه را برعهده

Kowalkowski, Witell & Gustafsson, 2017.) 
 يرا برا تيمسئول نيشتريب ي، شركت مركزآواسازهمعنوان به مديريت پويايي دانش.

دانش  پويايي شيافزا در شبکه بر عهده دارد. هايستگيدانش و استفاده از شا پويايي شيافزا
 يماعشبکه و اجت هويتجذب دانش، ويژه  نديتا بر سه فرا كنديرا ملزم م يشركت مركز
د است موجو يهاتيقابل ديجد بيز تركا يناش ينوآور .تمركز كند يسازمان سازي ميان

(Hurmelinna-Laukkanen & Nätti, 2012). مرتبط با  يهايفناور بيترك
 او ي يطياز دانش مح يبردار، جذب و بهرهييشناسا ييمستلزم توانا ديجد يهاروش
 يزهادر مر يريادگي تيدهنده قابلاست كه اساساً نشانشبکه جذب در سطح  تيظرف

اين امر از طريق  .(Bittencourt, Zen, Schmidt & Wegner, 2018سازمان است )
 يركاش ميانمشترک  تيهو .صورت گيرد شبکه ياعضا ميانمشترک  تيهو تيتقو

. است يدانش ارزشمند ضرور و تسهيم مشاركت يدر اعضا برا زهيانگ جاديا يشبکه برا
 يه براك كنديرا فراهم م يمنسجم يرويو ن كرده جاديرا ا تيو حسن ن نانيمنطق اطم رايز
 ,Milwood & Roehlاست ) يدانش ضرور انيجر منظوربه ي مستعدطيمح جاديا

2018; Feller, Finnegan, Hayes & O’Reilly, 2012). سازي يسرانجام، اجتماع 
هسته ن آ ياست كه ط گريد ينديفرا (شبکه ياعضا ميان يررسميو غ يرسم يوندهاي)پ

 ينيبشي، پيآور نوآورسرسام تيماه دهد. شيدانش را افزا پويايي توانديم مركزي
ي سازي اجتماعدر مقابل و  ساخته رممکنيرا غ ينوآور يهايخروج قيو زمان دق تيماه

 شدي خواهد او رابطه ياجتماع هيسرما شيافزا ي منجر بهسازمان يگسترده در مرزها
(Faccin, Wegner & Balestrin, 2020; Gausdal & Nilsen, 2011).  مديريت

، وجودنيباا .شوديارزش م جاديدانش درون شبکه باعث ا صيانت پذيري نوآوري. پويايي
توسط  دهجادشيحاصل كند كه ارزش ا نانيرا برداشته تا اطم يقدم بعد ديبا يمركز بنگاه

ب با اغل يعيتوز نيازآنجاكه چندرک شده است.  و عيطور عادالنه توزبهاعضاي شبکه 
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 يهااز دغدغه يکي صيانت پذيرياست،  همراه يطلبو فرصت 1آزاد يسوارمشکالت 
 يادهيا رگيباز كه افتدياتفاق م يسوار زمان گانيراسواري  است. ياقتصاد نوآور ياصل

تار رف .كنديدانش در شبکه استفاده م انيجر ياي، اما از مزاكنديرا به شبکه وارد نم
 ايطور ناعادالنه به ديجد يهادهيا ياحتمال يازسيشامل حذف تجار ه نيزطلبانفرصت
 ,Pikkarainen, Ervastiاست )ه از ويژگي گشودگي ساير بازيگران شبکه استفاد

Hurmelinna-Laukkanen & Nätti, 2018; Faccin, Wegner & Balestrin, 

2020; Dhanaraj & Parkhe, 2006.) ي از يندهايبا تمركز بر فرآ بايد يمركز بنگاه
عادالنه ارزش را  عيتوزي و مالکيت دارايي مشترک اهيروبيل اعتمادسازي، عدالت ق

 & Nambisanرا كاهش دهد ) صيانت پذيري آنمربوط به  يهايكرده و نگران نيتضم

Sawhney, 2011; Hurmelinna-Laukkanen, Olander, Blomqvist & 
Panfilii, 2012; Deveaux, Higuchi, Uçar, Wang, Härri & Altintas, 

2020). 
 اي ارزش جاديا يبراگزينه مناسبي  افولشبکه در حال مديريت پايداري شبکه. 

 يركزم بنگاه يبرا در هم آواسازيمهم  فهيوظ کي نيبنابرانخواهد بود. استخراج ارزش 
 يوآورن يهادر شبکهويژگي پايداري باعث ايجاد معمايي  شبکه است.پايداري ارتقاء 

 يها دارا، شبکهياشکال سازمان 2آزادانه يهمراهويژگي  لي، به دلسوکي ازخواهد شد. 
 دازحشيب شي، فرساگريد يسو از هستند. يو چابک يدوگانه سازگار يهايژگيو

 يتوجهابلطور قبه تواندينوبه خود مبه ده وش ناپايداريمنجر به  تواندياتصاالت شبکه م
 & Dhanaraj & Parkhe, 2006; Milwoodرا مختل كند ) ينوآور يخروج

)Roehl, 2018 .يا  ، مهاجرت3ازجمله انزوا يبه طرق مختلف توانديشبکه م ناپايداري
 يمنزو تواننديشبکه م کي گرانيبازدرواقع  شود. جاداي 6و فرسايش 5باندبازي، 4خروج

ممکن است  يگرانيباز نينامطلوب گذشته(، و چن اتيتجرب ايرشد شبکه  ليشوند )به دل
ممکن  گرانيبازاز طرفي برخي  خود را با شبکه قطع كنند. يوندهايكه پ رنديبگ ميتصم

 يشتريب ارزش بيرق يهاشبکه نيا كهيمهاجرت كنند، درصورت بيرق يهااست به شبکه

                                                            
1. Free-riding 

2. loosely coupled 

3. Isolation 

4. migration 

5. cliques 

6. attrition 
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خود  رموردنظگروه و باند  جاديا يممکن است برانيز  دسته ديگر كنند. جاديها اآن يبرا
، اطاتارتب ضعيف دمانيچ لي، به دلسرانجام كاهش دهند. يكزمربنگاه ا شان را بروابط
 تيباشد، قابل شتريب ناپايداريهرچقدر  جهيدرنت .رنديگيقرار م شيها تحت فرساشبکه

 ;Ritala, Armila & Blomqvist, 2009شود )يارزش شبکه كمتر م جاديا

Dessaigne & Pardo, 2020.) 

 1يمنف ريشبکه )حفظ رشد غ يايپو پايداري توانديم يركزبنگاه م، آواسازهمعنوان به
 ريتأث)2ندهيآ هيساافزايش شهرت،  شيدهد: با افزا شيافزا قيدر طول زمان( را از چند طر

Laukkanen, P., -Hurmelinna)3يچندگانگ از طريق ايجادو  آينده بر اقدامات فعلي(

& Nätti, 2018). 
آواسازي تحريک نوآوري است. اين  ي همهاسميمکاني. يکي ديگر از نوآور کيتحر
 يهاتيانجام فعالي، نوآور خلق يدر منابع برا مالک سکو يگذارهيبا سرما مکانيسم
در شبکه  سکو يبا به اشتراک گذاشتن منابع محوريا از شبکه و  يندگيبه نما انهنوآور
 جيسه بشبکدر قالب ها را سازمان شرويپ بنگاهشبکه، هم آواسازي  در .شوديم نمايان

ا ب تعامل تيشبکه مستلزم ظرف مندنظام تيريمد(. Möller & Svahn, 2009) كنديم
 & Müller-Seitzعملکرد شبکه است ) يكل اوضاعشبکه و شکل دادن به  يشركا ريسا

Sydow, 2012; Paquin & Howard-Grenville, 2013) .يريگشکل ةنيزم در 
القاء  يبه معنا امر نيا است.آن  4يشاره يشبکه به معنا يتحت رهبر کرديسکو، رو

و  ها درکسکو است كه توسط خود آن يبرا ديجد يمنظور ارائه ارزششبکه به ياعضا
از  تياحم ،دانش يافشاابعادي همچون  تليو و يکيپركز، كوالکووس .شوديم يابيارز
وري ذكر نوآ ابعاد تحريک عنوانبهرا  و منابع هاتيقابل يابيارز و نوآورانه يهاشرفتيپ

 ,Perks, Kowalkowski, Witell & Gustafsson, 2017; Pikkarainenاند )كرده

Ervasti, Hurmelinna-Laukkanen & Nätti, 2018; Yablonsky, 2019) .
 يركتشميان  يهادر شبکه تيفعالمشروعيت بخشي الزمه رهبري و  ي.بخش تيمشروع
 ياهسازمان توانديم يساز تيمشروع يهاتينشان داده است كه فعال قاتيتحقاست. 

                                                            
1. Nonnegative 

2. the shadow of the future 

3. multiplexity 

4. letting go 
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 Dagnino, Levanti, & Mocciaro Liكند ) ياطراف شبکه را جذب و گردآور

Destri, 2016.) دتوانيبرجسته در شبکه م تيموقعاتخاذ و  يروابط رسم برقراري 
نشان  اهدوتقويت كند. ششبکه  ليتشک هيدر مراحل اول ژهيورا به رهبر شبکه تيمشروع

 تم آنسکو و اكوسيس يرا برا يقدرتمند يتيحما ميسمکانكه مشروعيت بخشي  دهديم
يکي از  .(Perks, Kowalkowski, Witell & Gustafsson, 2017دهد )يارائه م
 ي شبکه به ذينفعان داخلي و خارجيهاارزشمشروعيت بخشي معرفي  شدهييشناساابعاد 
 يتماعاج يهاموجود مانند رسانه يارتباطمعموالً از منابع بدين منظور رهبران شبکه  است.
خود  يهابه كاربران بالقوه خارج از شبکه توسط سکو شدهخلق نشان دادن ارزش يبرا

 .كنندياستفاده م
 نهي، زمشدهنييراهبرد تع نديو فرآ آن محتوا در بستركه  يطيمجموعه شرازمينه راهبرد. 

ي موردبررسبا توجه به ادبيات . (De Wit & Meyer, 2017; 14شود )يم دهيراهبرد نام
زمينه دروني سکو و زمينه بيروني آن  دودستهزمينه راهبرد را در پژوهش حاضر به  توانيم

 شدهتخراجاسو قوانين سکو مبتني بر ادبيات  مؤلفهدروني دو بُعد  نهيزم درتقسيم كرد. 
ها با عملکرد آن نحوه رافزاري در كناسخت و افزارينرم يهامؤلفه به ماژولاست. 

ت هايي اسمشيها و خطهم شامل استانداردها، پروتکل نيدارد. قوان اختصاص گريکدي
شبکه  ريمجموعه تحت تأث ني. اروديكاربران شبکه به كار م تيفعال يدهسازمان يكه برا

 ,Thomas, Autio & Gann, 2014; Saebi & Foss, 2015; Ondrusقرار دارد )

Gannamaneni & Lyytinen, 2015) .يکي ديگر از  عنوانبهي رهبري هااهرم
و دامنه  اسيمقي دروني سکو داللت دارد. دهسازمانبر  شدهييشناساي راهبرد هانهيزم

 هشدييشناساي هامقوله ازجملهي سازمان داخلو  يروابط خارج ،محصول يفناور ،سکو
 در آن هستند.

و محصوالت از داخل يا خارج سکو داللت  خدمات نيتأميا مقياس سکو بر نحوه  دامنه
 & Gawerبود )ي خود خواهد هامکملميزان وابستگي رهبران بر  كنندهمشخصداشته و 

Cusumano, 2003; 2007).  ي دهشکلارتباطات خارجي نيز بر توانايي رهبر سکو در
لي داخ يدهسازمانو بازيگران اكوسيستم سکو داللت دارد. در حوزه  هامکملروابط با 
جود گاهي اوقات وكند.  تيريطور مؤثر مدها را بهمکمل ميانروابط  ديسکو با نيز رهبر

اهداف متعارض منجر به بهبود عملکرد سکو خواهد شد، گاهي اوقات نيز نتيجه برعکس 
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 & Gawerبود )خواهد بود. تشخيص نحوه عملکرد سيستم بر عهده رهبر خواهد 

Cusumano, 2007). 
تقاضا ي خارجي دو مفهوم مديريت مرزهاي سکو و طرفين عرضه و هانهيزمدر حوزه 

ر از دو منظ هاآن. توجه به مرزهاي سکو و مديريت اندشدهييشناساو خريداران(  ها)مکمل
 يگونگچ يبررسو از منظر  هاسکوي هامرزها و روابط شبکه نسبت به ترعيوسارائه ديد 

ه از آن اهميت دارد. پنج مقوله مرز كارايي، مرز حاصلسودمند و منافع  مديريت روابط
 شدهتخراجاسي موردبررسي شبکه از ادبيات هاييايپوهويتي، مرز قدرت، مرز شايستگي و 

 است.

 گيريبحث و نتيجه
آواسازي در كسب و هدف اصلي مطالعه حاضر استخراج الگوي شکل دهي راهبرد هم

اتركيب بوده است. در اين پژوهش مفهوم كارهاي سکومحور بر اساس راهبرد پژوهشي فر
به عنوان فرآيندي جهت يکپارچگي و مديريت شبکه بين سازماني  يآواسازهمراهبرد 

ا هاي هر يک اعضبراي دستيابي به يک هدف جمعي در نظرگرفته شده كه در آن نقش
ي آن هاعاليتگرفته و فشده، اكوسيستم سکو به صورت آگاهانه شکلها پذيرفتهتوسط آن

شده است. همچنين به عنوان اهداف فرعي نيز توسط حامي يا مالک سکو از پيش تعيين
ي بوده آواسازاي و فرآيندي راهبرد همپژوهشگر به دنبال شناسايي عوامل محتوايي، زمينه

شاخص بوده  36و  مؤلفه 13است. بر اين اساس مدل نهايي پژوهش شامل سه بعد اصلي و 
 ي پژوهش به تفضيل مورد بررسي قرار گرفتند.هامؤلفههر كدام از  هاافتهاست. در بخش ي

نکته بارز پژوهش حاضر اين است كه با شکستن هدف اصلي پژوهش در قالب سه بُعد 
در  آواسازيبه دسته بندي ابعاد مطر، شده از هم صرفاًي و فرآيندي، انهيزممحتوايي، 

مذكور  راهبرد ي شکل دهندهانهيزموامل ادبيات بسنده نکرده و ضمن تبيين اين بخش، ع
آواسازي را مورد پيامدها و نتايج( ناشي از بکارگيري اثربخش هم) ييمحتوا و عوامل

ي را هامؤلفهسعي پژوهشگر بر آن بود تا به دقت عمق هر كدام از  بررسي قرار داده است.
 از ادبيات موضوعي مورد نظر استخراج كند.

كه برخي از ابعاد استخراج شده مدل از  شوديممشاهده  آمدهبا توجه به نتايج بدست 
آواسازي ابعادي همچون فراواني بيشتري برخوردارند. در حوزه فرآيندهاي راهبرد هم

بُعد  و تحريک نوآوري به نسبت دوشبکه  يداريپاي، نوآور يريپذ انتيص، دانش ييايپو
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يز بيشتر آواسازي نمطالعات پسيني همديگر از فراواني بيشتري برخوردار است. در واقع در 
همين ابعاد مرتبط با نوآوري مورد بررسي قرار گفته است. با توجه به گونه شناسي 

نوآوري و رهبري معيارهاي  مؤلفه( كه پيشتر ذكر شده دو 2001) كليندروفر، ويند و گانتر
ررسي شده يات باست. منطبق بر ادب هاسکوو  هاشبکهگونه شناسي راهبرد رهبري در سطح 

آواسازي متمركز بر مسئله بيشترين حجم و جهت گيري مطالعات موجود در حوزه هم
 نيروگنر و بالست ن،يسيفمديريت نوآوري باز بوده است. شاهد اين امر مطالعاتي مانند 

 وكس،ي(، د2010) نايهورملي و ارواست پيکاراينن،(، 2006(، داناراج و پاركه )2020)
اوالندر و  نالوكانن،يهورمل، (2011) يو ساون ساني(، نامب2020) و اوچار يگوچيه

و  (2001) کيو بلومسکو اليآرم تاال،ي( ر2013(، كلركس و آرتس )2012) سکيبلوكو
 ... است.

ولي سير پيشرفت مطالعات نشان دهنده اشباع مطالعات در حوزه ابعاد نوآوري و 
آواسازي است. شاهد اين مدعا همگرايش بيشتر مطالعات به سمت رهبري در راهبرد 

(، 2017) تليو و يکي(، پركز، كوالکووس2010) يو نات نالوكاننيهورملمطالعاتي از قبيل 
در زمينه سازي ابعاد  (2017پسونن و آرتو ) ،يکي(، متنه2016) ارويموسو  يلوانت نو،يداگن

 آواساز است.تعريف چشم انداز و مشرعيت بخشي رهبري هم
و  آواسازي به مسئله نوآوريگفت گرايش اوليه مطالعات هم توانيملي از منظر تحلي

 آواسازي از رويکرد مبتني بر شبکه و اهميتمديريت آن ناشي از نشئت گرفتن مفهوم هم
ي مبتني بر نوآوري است. مفهوم نوآوري مبتني بر هاستمياكوسكاربري نوآوري باز در 

Perks,  an & Venkatraman, 2018;Srinivasاست )يکي از همين موارد  1شبکه

Kowalkowski, Witell & Gustafsson, 2017; Cusumano, Gawer & 

Yoffie, 2019) مطالعات اختصاصي مرتبط با رهبري ميرويم. بنابراين هر چقدر به جلوتر 
 .شوديمها سکو

ر يگي دهاگونهكه  شوديمبا توجه به نتايج بدست آمده از مطالعه حاضر پيشنهاد 
رهبري كسب وكارهاي مبتني بر شبکه و سکو نيز مورد بررسي قرار گيرند. همچنين 

ه ي صنعتي و داخلي در اين حوزهاسکودر قالب  هاسکوبا توجه به گونه شناسي  توانيم
ر رهبري ب مؤثرنيز در مطالعات آينده تفکيک صورت گيرد. همچنين رتبه بندي عوامل 

                                                            
1. Network centric innovation 
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منجر به كسب نتايج اثربخش  توانديمکومحور نيز آواسازي در كسب و كارهاي سهم
 براي اين گونه كسب و كارها باشد.
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