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کاروکسباکوسیستموکاروکسبشبکهتحلیلیمقایسه

2ترکمنجبار-1دهکرديمبینیعلی

چکیده

موجبمحیطیفزایندهتغییراتکناردرکاروکسبحوزهدرجدیدمفاهیمروزافزونبروزوظهور

راعملیونظريآمادگیوآگاهیاهمیت،مستمرتحوالتوتغییراین.استشدهحوزهاینپیچیدگی

عرصهفعاالنوعلمیمحافلتوجهکهمفاهیمیازمورددو.کندمیدوچندانپیرامونمحیطبهنسبت

حاضرپژوهش.است»کاروکسباکوسیستم«و»کاروکسبشبکه«،کردهجلبخودبهراکاروکسب

دواینمیانمرزتردقیقتبیینبهموضوعدوایندرشدهارائهگوناگونمفاهیمبررسیباتاداردتالش

منظوراینبه.کندبررسیراکاروکسباکوسیستمگیريشکلسمتبهحرکتپیامدهايوپرداخته

بررسیمورد،2019تا2000سالزمانیبازهدرگوگلواینسایتامرالد،دایرکتساینسهايپایگاهاسناد

مقاالتتحلیلجهت.شدندشناساییمرتبطسند54تعدادراستاایندروگرفتندقراراسنادي-تحلیلی

براي.شدنداعتبارسنجیخبرگانپانلتوسطواستخراجموضوعهربامرتبطاصلیمفاهیم،شدهانتخاب

،ساختاريبعدسهدرهایافتهنهایتدر.شداستفادهکدگذاريروشازمفاهیمترکیبوتحلیل،استخراج

تشابهاتدارايذهنیوساختاريابعاددرمفهومدو.شدندمقایسهوتحلیل،بنديدستهنسبیوذهنی

اکوسیستمگیريشکلپیامدهايترینمهماز.استترملموسهاتفاوتنسبیبعددراماهستندبسیاري

.استتعاملیوجذبینوآوريهبتقلیديوکارانهمحافظهازنوآوريمدلتغییرکاروکسب

.گرانیبازتعامل،ياسنادلیتحلکار،وکسبستمیاکوسکار،وکسبشبکه:کلیديواژگان

)(.ایرانتهران،تهران،انشگاهدکارآفرینی،دانشکده،دانشیار1
)(:مسئولنویسندهتهران،دانشگاهکارآفرینی،دانشکده،يفناورینیکارآفرارشدیکارشناس2
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مقدمه

مفاهیممداومطوربه.استشدههمراهگوناگونیتحوالتوتغییرباکاروکسبفضاي

بهترنزدیکمکاناحدتاومتفاوتشکلیبهداردتالشهریککهگرددمیمطرحجدیدي

فضايهمودانشگاهیفضايدرهمکهمفاهیمیجملهاز.کندتوصیفرافضااین،واقعیت

وکسباکوسیستم«و»کاروکسبشبکه«اند،کردهپیدابسیارياهمیتکاروکسب

,(هستند»کار پیشازبیشنزدیکی).2013

مفاهیماینبروزدالیلتریناصلیازمحیطیتغییراتباانطباقرايبکارهاوکسب

ومفاهیماینتشریحوتبیینبهگوناگونطرقبهمحققانترتیباینبه.باشندمی

کهاستایننمایدمیتوجهجلبمیانایندرکهاينکتهاند.پرداختههریکهايویژگی

نگرفتهصورتمفهومدواینشفافدادنمییزتوکردنتفکیکبرايچندانیتالشتاکنون

سواالتاین،داردوجودمفهومدواینتعاریفدرکهمشترکینقاطوجودباواقعدر.است

ایناگرهستند؟یکیکاروکسباکوسیستموکاروکسبشبکهآیاکهشودمیمطرح

شرایطیوعواملچهدارد؟وجودمفهومدواینمیانهاییتفاوتچهنیستندیکیمفاهیم

وکسباکوسیستمگیريشکلپیامدشود؟میکاروکسباکوسیستمگیريشکلبهمنجر

هايتفاوتدرکچیست؟،کارآفرینیوکاروکسبمفاهیمارتباطبهتوجهباویژهبه،کار

رقابتیشدتبهفضايدرکهاستمهمجهتآنازمفهومدواینمیاندقیقوجزئی

موردبقابرايکاروکسبمحیطباهاشرکترفتاروراهبردهاتربیشهرچهسبتنا،امروز

ایناهمیت.فضاستایندرستشناختودرکمسیرایندرنخستگامواستنیاز

اکوسیستمکلیديعنصرعنوانبهانسانینیرويکهشودمیدوچندانجهتآنازموضوع

استمعنادارکامالاکوسیستمتوسعهدرآننقشوشودمیشناختهنوآوريوکاروکسب

مطالعهاینلذا).2013(

.دهدپاسخهاپرسشاینبهکهداردتالش

شبکهمفاهیمازهریکبرايشدهمطرحهايویژگیوتعاریفابتداپژوهشایندر

استخراجباسپس.استشدهارائهموضوعادبیاتدرکاروکسباکوسیستموکاروکسب
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برمؤثرعواملچنینهموتمایزات،خبرگانتوسطاعتبارسنجیوکلیديمفاهیم

اکوسیستمگیريشکلپیامدهاينهایتدراند.شدهارائهکاروکسباکوسیستمگیريشکل

هایینمونهعنوانبهاکارهوکسبنوآوريمدلچنینهموفرصتازبرداريبهرهوایجادبر

.گرفتندقراربررسیموردکارآفرینیکلیديمفاهیماز

بازیگرانکهشودگرفتهنظردرفضاییعنوانبهتواندمیکاروکسبشبکهیک

کندمیمتصلیکدیگربهاند،دادهاختصاصخودبهراجایگاهیهریککه،راگوناگون

هايسازمانبرخیبالقوهطوربهوهاشرکتازايمجموعهشبکهچنینهم).2016(

).2005(متصلندیکدیگربهکاروکسبانجامبرايکهاستدیگر

ازرامنابعکهگیرندمیشکلبازیگرانیتوسطکاروکسبهايشبکهاینتردقیقطوربه

(بندندمیکاربهوکردهیکپارچهتعاملطریق

بلکه،نیستکاروکسبشبکهازخارجنهاديشرکتیکواقعدر).2010

(دهدمیشکلراموجودکاروکسبشبکهنیزآنتوسعهوبودهآنازبخشی

تحلیلبرايبنیاديواحديبهتبدیلکشورهاوهاشرکت،افرادجايبههاشبکه).2011

ایندر).2001(اندشدهجهانیاقتصادکدرهتج

گرفتهقراراستفادهموردکاروکسبهايشبکهبررسیوتعریفبرايهاییمشخصهمیان

اجتماعاتوهاوابستگیها،رابط،اتصالنقاطشاملشبکهیکساختاريمنظراز.است

ساختارمنظرازشبکهمفهومبهنگاه.کندمیایجادارمتصلاجزايپیکربنديکهاست

درتغییر.کندمیفراهمراآناجزايباسازمانیونهاديقالبدرشبکهارزیابیامکان

رختعاملفرآیندطریقاز،دهندمیشکلراساختارکههاوابستگیوارتباطات،اجتماعات

وکسبمیانتاگرفتهسازماندرونسانیانمنابعازمختلفسطوحدرکهتعاملیدهد.می

دنبالبهکهشودمیانجامبازیگرانیمیانتعاملاین.استجریاندرکالنسطوحدرکارها

بههاآنشبکهدرونکههستندمهمیرویدادهايبهواکنشوخوداهدافبهدستیابی

گیردقراربررسیموردگوناگونزمانیهايبازهدربایدشبکهیکساختار.پیونددمیوقوع

کناردرراهاآنبتوانچنینهموشونددیدهمختلفزمانینقاطدرآنسازندهاجزايتا

معامالتهاشرکت،عملدر).2016(کرددرکپویاساختارهايعنوانبههم
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انجامکاروکسبفضايطولدراطالعاتوخدماتوکاالهاتبادلمنظوربهراتجاري

قرارترکیبواستفادهموردمستمرتعاملدرراگوناگونمنابعمسیرایندرودهندیم

رایکدیگربهمرتبطبازیگرانازايمجموعههاسازمانوکارخانجاتها،شرکت.دهندمی

درشبکهساختار.استبرقرارطرفینمیاندرجریاناتوارتباطاتکهدهندمیتشکیل

ومنابعوابستگی،فعالیتهايرابط،اتصالنقاطمکانورتصبهکاروکسبفضاي

مانند(گوناگونجریاناتوتعامالت،ارتباطاتکهکندمیپیدابروزبازیگراناجتماعات

.دهندمیشکلرافضاایندرنیازمورد)فناوريواطالعات

یذهنتصویرصورتبهشبکه،استشبکهمفهومشناختیبعدکهذهنیمنظراز

انسانینگرشیواقعدرزاویهاینازشبکهبهنگاه.شودمیتعریفشبکهدرحاضربازیگران

چگونهکاروکسببازیگرانازهریککهپردازدمیموضوعاینبهوداردمسئلهبه

چگونگیبرنگرشایندرتمرکز.کنندمیتجربهراخودسازمانپیرامونارتباطاتمجموعه

دربازیگرانجایگاهوگستره،وابستگی،آنساختاروشبکهازسازمانیانسانمنابعدرک

,.(داردقرارآن جنبهموضوعاینکهجاآناز).2017

اینازشبکهشناخت.سازدمیمطرحزینراقدرتشبکهدربازیگرانجایگاه،داردذهنی

)،2002(ذهنیهايهوارطرحچونهممفاهیمیقالبدردید

ازذهنیتصویرو)2003(ذهنیمرزهايعنوانبهشبکههايافق

(استشدهمطرحشبکه

رکاوکسببازیگرانکههستندمسئلهایندهندهنشانمفاهیماین،مجموعدر).2006

نقاطصورتبهراشبکهفضايونمودهدرکواحساس،تجربهراايشبکهروابطچگونه

نقشادراکواحساساینعاملعنوانبهانسانیمنابعکنند؟میترسیمهارابطواتصال

.کنندمیایفاهاشبکهگیريشکلدررامهمی

فضايدرراکاروکسببازیگرانايمقایسهونسبیجایگاه،شبکهدرنسبیبعد

يفضادرنقطهایمکانکیچگونهکهاین.کندمیتشریح،دارندحضورآندرکهايشبکه

چگونهوکسیچهباوکیستموقعیتهربازیگرکهاینوشودمیمرتبطگریکدیبهشبکه

بهواقعدرنسبیدیدزاویه.منظرنداینازمهممسائلجملهاز،شودمیمرتبطشبکهبه
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دوجانبگیهاآنبهشدناضافهباحالعیندروکندمیتکیهذهنیوساختاريبعددوهر

نسبتبازیگریکیابیجایگاهچگونگیمثالبرايدیدزاویهاین.گیردمینظردررارابطه

درشبکهکلیجایگاهوبازیگراندیگرانتظاراتبرابردربازیگرهرنقش،بازیگراندیگربه

وجایگاه،مشابهطوربهدهد.میقرارتوجهموردرامشابهمواردبامقایسهدرجهانومنطقه

سطوحدرهموشرکتکارکنانمیانوخردسطوحدرهمشبکهبازیگراننسبیروابط

اقدامبرايشرکتپتانسیلرویکرداین.استتحلیلوترسیمقابلهاسازمانمیانوکالن

(کندمیفراهمراگوناگونهايموقعیتدرجایگاهونقشارتقايراستايدر

., 2017.(

.استگرفتهقرارتوجهموردشبکهتعریفبراينیزمجاورتمفهومموارداینکناردر

).2016(استدادهنشانراستاایندرراايپیچیدهاندیشهفضاياخیرمطالعات

گرچه.شودمیتعامالتوارتباطاتمنشأکهاستافیاییجغرمجاورتاینسنتیطوربه

قابل،استاطالعاتعصربهمشهورکهامروزيدنیايدرحتیجغرافیاییمجاورتاهمیت

نیستکاروکسبشبکهگیريشکلبرمؤثرمجاورتنوعتنهاایناما،نیستکتمان

مجاورت،فناورانهاورتمج،جغرافیاییمجاورتبرعالوه).2013(

شدخواهندتعاملویادگیريبهمنجرهمگینیزنهاديمجاورتواجتماعی

،دریافتراآنفعاالنکهاستمشابهتیبرمبتنیتعامالتاین)).2005

اغلب).2005(کنندمیارزیابیوادراک،تفسیر

نیزدانشانتقالجنبهبهشبکهدرمجاورتمفهومزمینهدرپذیرفتهصورتعاتمطال

اند.پرداخته

حضورتوسطتواندمیدانشمؤثرانتقالکهاستاینمعنايبهنهاديمجاورت

توانندمی،هنجارهاوقوانینمانند،نهادها.شودتسهیلمشترکنهاديچارچوب

اشتراکبههاواسطهتوسطکهکنندایجاداستانداردرهايسازوکاوفرآیندهاازايمجموعه

داشتهاثرهاهزینهکاهشوقطعیتعدمکاهشدرطرفهدوتعاملاین.استشدهگذاشته

).2003(کندمیتقویتايمنطقهبستردرراهمکاريرفتارنتیجهدرو

.استمناسبجذبظرفیتمندنیازدانشانتقالکهاستاینبیانگرفناورانهمجاورت
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یاگذارندمیاشتراکبهرامشابهیدانشکهاقتصاديعواملکهرودمیانتظار،عملدر

ترهرینهکموترآسانرااطالعاتبتوانند،دارندمشابهیتخصصیساختارکههاییحوزه

,(.کندمیتقویترانوآوريمسئلهاینکهکنندمبادله 2013(

توانندمیروابطکهدارداشارهواقعیتاینبه)ايرابطه(اجتماعیمجاورت

مسئلهاین،نوآوريفرآیندهايبستردر.برعکسودهندبازتابرااجتماعیهايوابستگی

دانشجذبویادگیريبرايراشرکتظرفیتاجتماعینزدیکیکهاستآننشانگر

عیندروشیافزارااعتماد،یاجتماعیکینزدچراکه.کندمیتسهیلنوآوريوخارجی

درکمسئلهاینوکندمیلیتسهرايهمکارودهدمیکاهشرامعاملههاينهیهز،حال

بهتواندمیخاصطوربهجنبهایندهد.میافزایشرایکدیگرازانسانینیرويبهتر

,.(.باشدمرتبطفناوريپیشرفتمانندغیرقطعیوپذیرمخاطرهايپدیده

2013(

برايفرديظرفیتکهسازمانیاگروهیکدرونارتباطاتبهسازمانیمجاورت

این.شودمیاطالقدهد،میقرارتأثیرتحتراگوناگونهايواسطهازجدیددانشاکتساب

کهچراکندمیقیتشوراطلبانهفرصترفتارودهدمیکاهشراقطعیتعدممجاورتنوع

يساختارهااساسبرقواعدازايمجموعهدرونراهبردهاواقداماتفیتعريبراییفضا

اشکالوباشندهاشرکتمیانیادرونتوانندمیساختارهاییچنین.استیسازمان

رسمیتکههاییسازمانتاهاشرکتمیانغیررسمیروابطازطیفیدرراگوناگونی

,.(یرندگخودبهاند،یافته 2013.(

عنوانبهتوانندمی،گرفتندقراربحثموردکهمجاورتگوناگونابعاد،اینکهنتیجه

شوندگرفتهنظردرنوآوريهدفباهاشرکتهمکاريوتعاملبرايمهمشرایط

اند.شدهخالصهشدهگردآوريموارد)1(جدولدر).2009(

توسطشدهحمایتاقتصاديجامعه«کند:میتعریفگونهاینراکوسیستمامور

یکمورنظربه».کاروکسبدنیاياعضايعنوانبهافرادوهاسازمانمیانتعامالت

درشود.مینفعان ذيدیگرورقباتولیدکنندگان،مشتریان،شاملکاروکسباکوسیستم

ایفااکوسیستمحیاتدرمهمینقش»کلیديايهگونه«یااکوسیستمرهبرانمیاناین
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امروزيفضايبهتردرکبرايطبیعتازبرگرفتههاییاستعارهراموارداینمورکنند.می

,2015(داندمیکاروکسب 2006.(

اکوسیستمويپردازد؛میاکوسیستمتعریفبهمتفاوتیمنظرازموردیگراينمونهدر

مشتریان،ازاجتماعیکننده،حمایتهايسازمانازیافتهبسطنظامی«راکاروکسب

تجاري،هايانجمنمالی،کنندگانتامین،نفعانذيدیگروتولیدکنندگانکنندگان،تامین

دیگرودولتیشبهودولتیمؤسساتکارگري،هاياتحادیهاستاندارد،هايانجمن

هايطرف

)پژوهشگرانازتنظیم(کاروکسبشبکههايویژگیوتعاریف-1جدول

محققانتعاریف

برايبنیاديواحديبهتبدیلکشورهاوهاشرکت،افرادجايبههاشبکه

اند.شدهجهانیاقتصادکدرجهتتحلیل
., 2001

هايوارهطرحچونهممفاهیمیقالبدردیداینازشبکهشناخت

شبکهازذهنیتصویروذهنیمرزهايعنوانبهشبکههايافق،ذهنی
.استشدهمطرح

2002
2003

Redwood, 2005
., 2006

واجتماعیمجاورت،فناورانهمجاورت،جغرافیاییمجاورتبرعالوه
.شدخواهندتعاملویادگیريبهمنجرمگیهنیزنهاديمجاورت

2005
2005

،تفسیر،دریافتراآنفعاالنکهاستمشابهتیبرمبتنیتعامالتاین
.کنندمیارزیابیوادراک

., 2005

دیگرهايسازمانبرخیبالقوهطوربهوهاشرکتازايمجموعهشبکه

.متصلندیکدیگربهکاروکسبانجامبرايکهاست
2005

ازرامنابعکهگیرندمیشکلبازیگرانیتوسطکاروکسبهايشبکه
.بندندمیکاربهوکردهیکپارچهتعاملطریق

2006
., 2010

کهشودگرفتهنظردرفضاییعنوانبهتواندمیکاروکسبشبکهیک
بهراانددادهاختصاصخودبهجایگاهییکهرکهگوناگونبازیگران
.کندمتصلیکدیگر

2016

2011بخشیبلکه،نیستکاروکسبشبکهازخارجنهاديشرکتیکواقعدر
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محققانتعاریف

دهد.میشکلراموجودکاروکسبشبکهنیزآنتوسعهواستآناز

وهاوابستگیها،رابط،اتصالنقاطشاملهشبکیکساختاريمنظراز
بهنگاه.کندمیایجادرامتصلاجزايپیکربنديکهاستاجتماعات

ونهاديقالبدرشبکهارزیابیامکانساختارمنظرازشبکهمفهوم

.کندمیفراهمراآناجزايباسازمانی

2013

تعامالتوارتباطاتشأمنکهاستجغرافیاییمجاورتاینسنتیطوربه
که،امروزيدنیايدرحتیجغرافیاییمجاورتاهمیتگرچه.شودمی

نوعتنهاایناما،نیستکتمانقابل،استاطالعاتعصربهمشهور
.باشدنمیکاروکسبشبکهگیريشکلبرمؤثرمجاورت

2013

درراوکارکسببازیگرانايمقایسهونسبیجایگاه،شبکهدرنسبیبعد

یکچگونهکهاین.کندمیتشریح،دارندحضورآندرکهايشبکهفضاي
بازیگرکهاینوشوندمیمرتبطیکدیگربهشبکهفضايدرنقطهیامکان

از،شودمیمرتبطشبکهبهچگونهوکسیچهباوکیستموقعیتهر
.باشندمیمنظراینازمهممسائلجمله

., 2017

حدي تاجوامعاینگردهماییکهدهدمیادامهچنینهمويکند.میتعریف»نفعذي

برتربیشموراولتعریف.استتصادفیحديتاحتیوشدهدهیسازمانخودآگاهانه

دهیسازمانخودوغیرمتمرکزگیريتصمیمبرويدومتعریفواکوسیستمدرونتعامالت

).2004(ارددتاکید

استفادهاستعارهیکعنوانبهکاروکسباکوسیستماز)2004(لوینویانسیتی

هرازبیششایدکهشدیممتوجهما«کند؛میکمکمسائلازبرخیدرکبهکهکردند

شبکهیکدرکبرايقوياياستعارهزیستیاکوسیستمیکها،شبکهازدیگريحالت

کنندهمشارکتيادیزتعدادتوسطیستیزهايستمیاکوس.آوردمیوجودبهکاروکسب

اعضايمانندچنینهماند.وابستهگریکدیبهطرفهدویاثربخشوبقايبراکهشودمیایجاد

بهیکدیگرباراخودسرنوشتاکوسیستمدرزیستیهايگونه،کاروکسباکوسیستم

سالماکوسیستماگر.گذاردمیاثراعضايبقابرستمیاکوسسالمت.گذارندمیاشتراک
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آسیبشدتبههاگونه،باشدناسالماکوسیستماگراما،کنندمیرشدهاگونه،باشد

سالمتوضعیتشدنمعکوس،کاروکسبهاياکوسیستممانندچنینهم.بینندمی

).2004(»دهدرخسرعتبهتواندمیاکوسیستم

استفادهمورد،پردازدمیمشترکارزشخلقبهکهايشبکهفیتوصيبرااصطالحنیا

اعضاي).2012;2010(ردیگمیقرار

ازناشیمتقابلوابستگیباوآیندمیهمگردارزشخلقمشترکاندازچشمبااکوسیستم

طوربهاغلبشبکهایناعضاي.کنندمیپیدادوامماکوسیستاثربخشیبهمستمرنیاز

).2000(پردازندمیهمکاريورقابتبههمزمان

اصطالحباباید»صنعت«اصطالحکهدهدمیپیشنهاد)2006(مور،میانایندر

بهتقسیمقابلدیگراقتصاديهايفعالیتکهچراشودجایگزین»کاروکسباکوسیستم«

هستندکلیديهايقابلیتبرمبتنیکاروکسبهاياکوسیستم.نیستندشخصیمصنایع

مشتري،کلیديمحصولبرعالوه.شوندمیگرفتهکاربهکلیديمحصوالتتولیدبرايکه

.شودمیهامکملازوسیعیطیفشاملکهکندمیدریافتنیزرا»کاملیتجربه«

،تولدمرحلهدراست:مرحلهچهاربهیمتقسقابلکاروکسباکوسیستمحیاتچرخه

يپذیرامکان،توسعهمرحلهدر،دادانجامانیمشترازینرفعازشیبيکارتااستضروري

اکوسیستمرهبريمرحلهدر،گیردمیقرارآزمونموردکاروکسبمفهوممقیاسافزایش

یاتجدیديخود،نهاییمرحلهدرویابدمیدستباالسوددهیوثباتبهکاروکسب

(دهدمیرخنوظهورهاياکوسیستمتهدیددلیلبهمرگ

2013.(

محصوالتيهمکارورقابتباوابندیمیتکاملدیجدينوآورحولکارهاوکسب

کنندمیارائهرانوآوريبعدينسلسرانجامورفعراانیمشتريازهاین،تولیدراجدیدي

)2018.(

يهمکارورقابت،یوستگیپهمبه،بودننامتمرکزشاملستمیاکوسهايیژگیو

يسپاربرونآنبهراخودشرکتخدماتکههاییشرکت،مثالعنوانبه.شودمی

،مکملمحصوالتدکنندگانیتول،يفناورکنندگاننیتام،یمالانگکنندنیتام،دیکنمی
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،گذاردمیاثرشمايندهایفرآومحصوالتبرآنانيبازخوردهاکهیانیمشترورقبایحت

جملهاز،دارندکاروکسببريقوامامتاخرياثرکههارسانه،مقرراتمیتنظينهادها

).2004(هستندهاآن

نظرازکهستندهشرکتیهربراينفعذينوعچهاروجودبهقائلکلیطوربهبرخی

.مشتریانوکارهاوکسب،کارکنان،دارانسهامجامعهگیرند:قرارتوجهموردبایدهاآن

،زادهجهانی(شودگرفتهنظردربایداکوسیستمیدیدگاههمکاريمزایايبررسیبراي

).1394،ینیحسوجیکردنائ،یمشبک

وريبهره،اولداردوجودکاروکسباکوسیستمیکبرايموفقیتکلیديعاملسه

تعیینراکاريوکسبنوعهرموفقیتمواردبرخیدرواستعاملترینايپایهکه

درپابرجایی.باشدپابرجابایدکاريوکسباکوسیستمنوعهر،دوم.کندمی

کهاستبیرونییادرونیهايشوکبرابردربقاقابلیتمعنايبهطبیعیهاياکوسیستم

،تهدیدهااینبرابردرکاروکسبیاتیحهايویژگیجملهاز.کندمیتهدیدراماکوسیست

،سوم.استیطیمحراتییتغزماندررییتغتیقابلوگوناگونمنابعازیرقابتتیمزارائه

تازهبرايهافرصتوايگوشهبکرنقاطخلقتواناییبایدکاروکسباکوسیستمیک

فعاالنهبهتدافعیحالتازهانگرشدرتغییرينیازمندوضعیتینا.باشدداشتهراواردان

).2006(است

وکسباکوسیستمیکدرهاسازمانبرايممکننقشچهار)2004(لوینویانسیتی

وکندمیفعالیتتوانمندسازعنوانبهکهاستشرکتی،کلیديبازیگرکردند؛تشریحراکار

رااکوسیستمازکوچکیبخشهاآن،حالاینبا.دارداکوسیستمکلبرشدیدثیريتا

یکدرحاضرجمعیتبزرگترین،دیگرطرفدر،بکرهايگوشهبازیگران.دهندمیتشکیل

اززیاديمنابعکههستندهاییسازمان،مالکانوحاکمان.هستندکاروکسباکوسیستم

متقابلیرفتار(دهندنمیانجامزیاديکارمتقابالاماکنندمیجذبخودبهرااکوسیستم

).ندارد

مفهومبررسیوتعریفبرايکهنیزرادیگريمفاهیمموضوعادبیاتتردقیقبررسی

مورنظراساسبر.سازدمیعیان،استگرفتهقراراستفادهموردکاروکسباکوسیستم
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حیوانات.استآگاهانههايانتخابنقشدراعیاجتموطبیعیهاينظاممیاناصلیتفاوت

،اقتصاديدنیايدر،دیگرسويدر.کنندمیانتخابراخودرفتاروجفت،گاهسکونت

بهراجعتفکروشرایطدرکصرفرازیاديزمانانگذارسرمایهومدیرانگذاران،سیاست

کهاستقدیمیمفهومیبانتخامفهوم.کنندمیگوناگونهايانتخاباحتمالیپیامدهاي

وشرکتهايتیقابلبریتکاملاقتصاديمحوردهیا.استگرفتهنشاتتکاملیاقتصاداز

قواعدوشرکتهايقابلیت.استاستوارستمیاکوسباآنتناسبوآنگیريتصمیمقواعد

حلاقداماتتأثیرتحتهموتصادفیرویدادهايتأثیرتحتهمشرکتگیريتصمیم

ارائهراهاییحلراهتربیشعالیهايحلراهارائهجايبهشرکتیک.استآگاهانههمسئل

کردنلتریفکاروساز،انتخاب،پوتسمنظراز.هستندخوبکافیاندازهبهکهکندمی

،استسوددهیکافاندازهبهکهيمواردبلکهکندنمیانتخابراترینسوددهلزوماکهاست

کافیاندازهبهنیزتنوعکهاستالزم،معنادارانتخابامکانمنظوربه.شودمیانتخاب

).2000(باشدموجود

واقعیسودآوريبابلکه،ممکنحالتبهترینبانهشرکتهرسودآوريدیگرطرفاز

تکاملیهم.سازدمیمطرحراتکاملمفهوموضعیتاین.شودمیمقایسههاشرکتدیگر

هايسازمانازمتشکلاکوسیستممنظرایناز.دهدنمیرخانزوادرکهاسترویدادي

توجهقابلنکته.پذیرندمیاثرآنازهموگذارندمیاثراکوسیستمبرهمکهاستفعالی

اطالعاتودانشانتقالویادگیريبامفهوماینکهاستاینتکاملیهمدربارهدیگر

دهدرخمحیطدرموجوداکوسیستمچندمیانحتیتواندمیرویداداین.استمرتبط

)2003.(

هايویژگیوساختارآنطیکهاستشدهتعریففرآینديعنوانبهدهیسازمانخود

پیدابروزدرونیايکنندهکنترلیابیرونیبازیگريدخالتبدونسیستمیکدرجدید

خودپیامدبودنجدیدوتازگی.استمستمرفرآینديدهیسازمانخود.کندمی

کندمیپیدابروزمختلفاشکالبهمختلفهايسیستمدرکهاستدهیسازمان

)2005.(

بازیگرهر.استنامتمرکزکنترل،اکوسیستمادبیاتدرموجودمفاهیمازدیگریکی
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بینیپیشکهجاآنازچنینهم.ردداتغییربراثرگذاريبرايمشخصیدانشوقدرت

منطقیکامالرویکرديخوداقداماتدربازیگران،استغیرممکنباالقطعیتباآینده

بهتنهاسیستمکهدلیلاینبهدهدمیافزایشنیزراپابرجایینامتمرکزکنترل.ندارند

خودونمودهمنطبقناگهانیتغییراتباراخودتواندمیونیستوابستهآناعضايازیکی

اند.شدهخالصهشدهگردآوريموارد)2(جدولدر).2004(کندبازیابیرا

شناسیروش

بهواسناديهادادهگردآوريکیفی،هادادهماهیتکاربردي،ايتوسعهپژوهشاینهدف

هايروشبینازاست.توصیفیتحلیلیپژوهشانجامروشوبرداريفیشصورت

استگرفتهقراراستفادهموردتفسیريرویکردبافراترکیبروشمطالعهایندرفرامطالعه،

مطالعاتازايمجموعهبهبخشیعمقنوعیفرامطالعهشد.خواهددادهتوضیحادامهدرکه

مطالعات(بررسیفراتحلیلشاملخودفرامطالعهاست.مشخصموضوعیکدرشدهانجام

(کمالی،نتایج)تفسیروترجمهوکیفیمطالعات(بررسیفراترکیبآماري)،نتایجوکّمی

(بررسیفرانظریهواستفاده)موردپژوهشهايروشهاي(بررسیفراروش)،1396

).1396رودي،وجعفرآبادخلیلی(سهرابی،شودمیها)نظریهوهاچارچوبالگوها،

سازيیکپارچهومند نظاممرورهدفشکهاردداشارهعلمیبررسیفرآیندبهفراترکیب

سازيکپارچهیرویکرد،اینهدفاست.شدهانجامکیفیمطالعاتهايیافتهتفصیلی

قومشناسی،پدیدهشاملهادادهازيریتفسبیترکخودکهاستکیفیهايیافتهتفسیري

هانمونهودادهارویها،پدیدهازجامعتوضیحاتوتوصیفاتدیگروهانظریهشناسی،

مطالعاتمختلفهايبخشصرفبنديجمعازفراتربسیارفراترکیبمطالعاتباشد.می

ادغامباهستند،وفادارقبلیمطالعاتهايیافتهبهکهحالیدرهاآنهستند.قبلی

ارائهقبلیهايیافتهازجدیديتفسیرکلیکصورتبهمطالعاتاینمختلفهايبخش

یعنیفراترکیببرحاکمرویکرددومیاناز).2007(کنندمی

پیداوسازيیکپارچهتشابهات،یافتنمطالعات،گردآوري(شامل»کنندهیکپارچه«رویکرد

قبلیمطالعاتعمیقتفسیر(شامل»تفسیريترکیب«رویکردوها)آنمیانروابطکردن
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)پژوهشگرانازتنظیم(کاروکسباکوسیستمهايویژگیوتعاریف-2جدول

محققانتعاریف

وابستگیباوآیندمیهمگردارزشخلقمشترکاندازچشمبااکوسیستماعضاي

اغلبشبکهایناعضاي.کنندمیپیدادواماثربخشیبهمستمرنیازازناشیمتقابل
.پردازندمیهمکاريورقابتبههمزمانطوربه

2000

ازمتشکلاکوسیستممنظرایناز.دهدنمیرخانزوادرکهاسترویداديتکاملیهم
.پذیرندمیاثرآنازهموگذارندمیاثراکوسیستمبرهمکهاستفعالهايسازمان

2003

تامین،مشتریانازاجتماعی،کنندهحمایتهايسازمانازیافتهبسطنظامی

،تجاريهايانجمن،مالیکنندگانتامین،نفعانذيدیگرودکنندگانتولی،کنندگان
دیگرودولتیشبهودولتیمؤسسات،کارگريهاياتحادیه،استانداردهايانجمن
نفعذيهايطرف

2004

برايقوياياستعارهزیستیاکوسیستمیکها،شبکهازدیگريحالتهرازبیش
تعدادتوسطیستیزهايستمیاکوس.آوردمیوجودبهکاروکسببکهشیکدرک

گریکدیبهطرفهدویاثربخشوبقايبراکهشودمیجادیاکنندهمشارکتيادیز

اند.وابسته

2004

.1،اولدارد:وجودکاروکسباکوسیستمیکبرايموفقیتکلیديعاملسه
بیرونییادرونیهايشوکبرابردرپابرجایی.2،عاملترینايیهپاعنوانبهوريبهره

برايهافرصتوايگوشهبکرنقاطخلقتوانایی.3وکندمیتهدیدرااکوسیستمکه
.واردانتازه

.,
2006

هايویژگیوساختارآنطیکهاستشدهتعریففرآینديعنوانبهدهیسازمانخود
پیدابروزدرونیايکنندهکنترلیابیرونیبازیگريدخالتبدونسیستمکیدرجدید

.کندمی
2005

استفادهمورد،پردازدمیمشترکارزشخلقبهکهايشبکهفیتوصيبرااصطالحنیا
.ردیگمیقرار

2010

2012

اعضايعنوانبهافرادوهاسازمانمیانتعامالتتوسطشدهحمایتاقتصاديجامعه

کاروکسبدنیاي
.,

2015

محصوالتيهمکارورقابتباوابندیمیتکاملدیجدينوآورحولکارهاوکسب

ارائهرانوآوريبعدينسلسرانجامورفعراانیمشتريازهاین،تولیدراجدیدي
.کنندمی

.,
2018
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جستجوبراياستفادهموردکلیديواژگان-3جدول

کلیديواژگانفارسیمعادل

اکوسیستم

شبکه

کاروکسباکوسیستم

کاروکسبشبکه

در(ارزشخلق،مفهوم،رویکرد،فرآیند،مدل،تعامل
)باالمواردباترکیب

چیت(نادري،شودمیانتخاب»تفسیريترکیب«رویکردها)،آنمیانتعامالتدرکو

ايمرحله7فرآینداساسبرمطالعهدرشدهطیمراحل).1394شیرعلی،وساز

تنظیممطالعه،منطقوهدفتعیینشاملکهباشدمی)2007(باروسووساندلوسکی

ومفاهیماستخراجپیشین،مطالعاتمند نظامانتخابوجستجوتحقیق،هايپرسش

برايشود.میهایافتهارائهوکیفیتکنترلها،یافتهترکیبوتحلیلمرتبط،کدهاي

دانشجوينفر8ودکتريمدرکداراينفر3(خبرگانپنلازهایافتهاعتبارسنجی

3طیمفاهیمدهیوزنونامهپرسشطراحیازپسروشایندرشد.فادهاستدکتري)

تاییدلیکرت)تایی5(طیف3ازباالترامتیازمیانگینکسبمعیاربانامهپرسشتوزیعدور

پذیرفت.صورتهایافته

وکسباکووکاروکسبشبکهمفهومدومیاندقیقمرزتبیینمطالعهاینازهدف

فراترکیبدربنابراین،است.کاروکسباکوسیستمگیريشکلپیامدهايیبررسوکار

شود:میدادهپاسخمشخصیهايپرسشبهکلیطور به

ورویکردهاها،مدلتعاریف،کلیدي،مفاهیماستخراجوشناسایی):(چیزيچه

؛کاروکسباکوسیستموشبکهفرآیندهاي

گوگلواینسایتامرالددایرکت،ساینسدادههايپایگاه):(مطالعهموردجامعه

؛اسکالر

ودهکردي(مبینی2000تا2019زمانیبازه):(زمانیمحدودهچه
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).1396همکاران،وسهرابی؛1395کشتکارهرانکی،

مند نظامانتخابوجستجوبایدمطالعه،هايپرسشپاسخوهدفشدنمشخصازپس

اولگامشود.میتقسیمتريجزئیهايگامبهخودمرحلهاینشود.انجامپیشینمطالعات

مورد)3(جدولدرموجودکلیديواژگاناساساینبراست.جستجوهايکلیدواژهتعیین

گرفت.قراراستفاده

در.استمطالعهموردزمانیبازهوجامعهمعیارهايبهتوجهباجستجوانجامدومگام

بهمرحلهاینهايگام.پذیردمیصورتشدهگردآوريمطالبتخابانوبررسیسومگام

میزانتعیینوشدهگردآوريمطالببررسیازپسکهمعنابدینهستند؛بازگشتیصورت

ودقتتاشودمیانتخابجدیدهايکلیدواژه،تحقیقهدفوموضوعباهاآنارتباط

دربارهخودجامعکتابدر)2007(باروسووساندلوسکی.یابدافزایشجستجوجامعیت

،عنوانبررسیترتیبرعایتبهمطالببررسیفرآیندکردنمندنظامبرايفراترکیب

اند.کردهاشارهنامرتبطمواردگذاردنکناروارتباطمیزانتعیینبرايمقالهمتنوچکیده

مواردحذفهمرحلچندازپسکهبودمنبع499شاملاولیهجستجوي،مطالعهایندر

.شدانتخابنهاییبررسیبرايمورد54نهایتدرنامرتبط

هایافته

وگرفتندقرارعمیقبررسیموردمنتخبموارد،هدفمقاالتشدنمشخصازپس

استخراجکاروکسباکوسیستموکاروکسبشبکهموضوعدوهربامرتبطمفاهیم

اند.شدهدادهننشا)4(جدولدرشدهاستخراجعبارات.شدند

)پژوهشهايیافتهمنبع:(شدهاستخراجعبارات-4جدول

محققانمفاهیماجزايمتن

ارزشخلقمشترکاندازچشمبااکوسیستماعضاي
نیازازناشیمتقابلوابستگیباوآیندمیهمگرد

ایناعضاي.کنندمیپیدادواماثربخشیبهمستمر

همکاريورقابتهبهمزمانطوربهاغلبشبکه
.پردازندمی

چشمبرمبتنیارتباطبرقراري
مشترکانداز

همکاريورقابتهمزمانوجود
2000
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محققانمفاهیماجزايمتن

بهتبدیلکشورهاوهاشرکت،افرادجايبههاشبکه

اقتصادکدرجهتتحلیلبرايبنیاديواحدي
اند.شدهجهانی

گرفتنقراریکدیگرکنار

هارکتشوافرادازايمجموعه
شبکهتشکیلبراي

., 2001

چونهممفاهیمیقالبدردیداینازشبکهشناخت
مرزهايعنوانبهشبکههايافق،ذهنیهايوارهطرح
استشدهمطرحشبکهازذهنیتصویروذهنی

طرحمنظرازشبکهمطالعه
ذهنیتصویروهاافقها،واره

2002
Hol

2003

Redwood, 2005
.,

2006

از.دهدنمیرخانزوادرکهاسترویداديتکاملیهم
فعالهايسازمانازمتشکلاکوسیستممنظراین

آنازهموگذاردمیاثراکوسیستمبرهمکهاست
.پذیردمیاثر

اعضاياثرپذیريواثرگذاري

2003تکاملیهمروزبواکوسیستم

،کنندهحمایتهايسازمانازیافتهبسطنظامی
تولیدکنندگان،کنندگانتامین،مشتریانازاجتماعی

هايانجمن،مالیکنندگانتامین،نفعانذيدیگرو
،کارگريهاياتحادیه،استانداردهايانجمن،تجاري

ذيهايطرفدیگرودولتیشبهودولتیمؤسسات
نفع

ونفعذيطرفینازاجتماعی
یاخدماتارائهمسیردردرگیر

2004محصوالت

اکوسیستمیکها،شبکهازدیگريحالتهرازبیش
وکسبشبکهیکدرکبرايقوياياستعارهزیستی
توسطیستیزهايستمیاکوس.آوردمیوجودبهکار

يبراکهشودمییجاداکنندهمشارکتيادیزتعداد

اند.وابستهگریکدیبهطرفهدویاثربخشوبقا

براياياستعارهاکوسیستم
تعدادازايمجموعهتعریف
کنندهمشارکتزیادي

بقابرايطرفینمیانوابستگی

اثربخشیو

2004

،فناورانهمجاورت،جغرافیاییمجاورتبرعالوه
منجرهمگینیزنهاديمجاورتواجتماعیمجاورت

.شدخواهندتعاملویادگیريبه

شاملمجاورتگوناگونانواع
واجتماعی،فناورانه،جغرافیایی

میانتعاملویادگیريبرنهادي
.موثرنداعضا

2005
2005

راآنفعاالنکهاستمشابهتیبرمبتنیتعامالتاین
.کنندمیارزیابیوادراک،تفسیر،دریافت

میانشدهادراکمشابهت
شکلراتعامالتطرفین
دهد.می

.,
2005
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محققانمفاهیماجزايمتن

برخیبالقوهطوربهوهاشرکتازايمجموعهشبکه

بهکاروکسبانجامبرايکهاستدیگرهايسازمان
.هستندمتصلیکدیگر

هايسازمانازايمجموعه

شکلراشبکهیکدیگربهمتصل
2005هد.دمی

طیکهاستشدهتعریففرآینديدهیسازمانخود
بدونسیستمیکدرجدیدهايویژگیوساختارآن

بروزدرونیايکنندهکنترلیابیرونیبازیگريدخالت
.کندمیپیدا

جدیدهايویژگیوساختاربروز
بیرونیبازیگردخالتبدون
موجبرادهیسازمانخود
.شودیم

2005

کسباکوسیستمیکبرايموفقیتکلیديعاملسه
ترینايپایهعنوانبهوريبهره.1دارد:وجودکارو

یادرونیهايشوکبرابردرپابرجایی.2،عامل
توانایی.3وکندمیتهدیدرااکوسیستمکهبیرونی
.نوارداتازهبرايهافرصتوايگوشهبکرنقاطخلق

تواناییوپابرجاییوري،بهره

کهواردانتازهبرايفرصتخلق
موفقیتکلیديعامل

.هستنداکوسیستم

., 2006

بازیگرانیتوسطکاروکسبهايشبکهتردقیقطوربه
یکپارچهتعاملطریقازرامنابعکهگیرندمیشکل

.بندندمیکاربهوکرده

بستنارکبهوکردنیکپارچه
ازشبکهبازیگرانتوسطمنابع

تعاملطریق

2006
.,

2010

ارزشخلقبهکهايشبکهفیتوصيبرااصطالحنیا
.ردیگمیقراراستفادهمورد،پردازدمیمشترک

کسبمتقابلوابستگیوتعامل
ارزشخلقجهتکارهاو

مشتریانبرايمشترک

,
2010

2012

کاروکسبشبکهازخارجنهاديشرکتیکواقعدر
شبکهنیزآنتوسعهواستآنازبخشیبلکه،نیست
دهد.میشکلراموجودکاروکسب

شبکهازبخشیعنوانبهشرکت
توسعهراآنکاروکسب
دهد.می

2011

،اتصالاطنقشاملشبکهیکساختاريمنظراز

پیکربنديکهاستاجتماعاتوهاوابستگیها،رابط
ازشبکهمفهومبهنگاه.کندمیایجادرامتصلاجزاي
ونهاديقالبدرشبکهارزیابیامکانساختارمنظر

.کندمیفراهمراآناجزايباسازمانی

موارديشبکهاجزايپیکربندي

ها،رابط،اتصالنقاطچونهم
شاملرااجتماعاتوهاوابستگی

دیدزاویهنیازمندکهشودمی
.استشبکهبهساختاري

2013

منشأکهاستجغرافیاییمجاورتاینسنتیطوربه
مجاورتاهمیتگرچه.شودمیتعامالتوارتباطات

قابلاثريجغرافیاییمجاورت
2013تعامالتوارتباطاتبرتوجه
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محققانمفاهیماجزايمتن

عصربهمشهورکهامروزيدنیايدرحتیجغرافیایی

نوعتنهاایناما،نیستکتمانقابل،استاطالعات
کاروکسبشبکهگیريشکلبرمؤثرمجاورت
.نیست

.داردکارهاوکسب

میانتعامالتتوسطشدهحمایتاقتصاديجامعه
کاروکسبدنیاياعضايعنوانبهافرادوهاسازمان

اقتصاديايجامعهاکوسیستم
اعضايحمایتتحتکهاست
استآن

.,
2015

باوابندیمیتکاملدیجدينوآورحولکارهاوکسب
،تولیدراجدیديمحصوالتيهمکارورقابت

بعدينسلسرانجامورفعراانیمشتريازهاین
.کنندمیارائهرانوآوري

،کارهاوکسبمشترکتکامل
وکسبمیانهمکاريورقابت

جدیدنسلتوسعهوکارها
نوآوري

.,
2018

درفضاییعنوانبهتواندمیکاروکسبشبکهیک
یکهرکهگوناگونبازیگرانکهشودگرفتهنظر

یکدیگربهراانددادهاختصاصخودبهجایگاهی
.کندمتصل

هارابطوبازیگرانشاملفضایی
تصالاارتباطنوعیداراییکه
.هستندیکدیگربا

2016

ايمقایسهونسبیجایگاه،شبکهدرنسبیبعد
آندرکهايشبکهفضايدرراکاروکسببازیگران

مکانکیچگونهکهاین.کندمیتشریح،دارندحضور
وشوندمیمرتبطگریکدیبهشبکهيفضادرنقطهای

وسیکچهباوکیستموقعیتهربازیگرکهاین
مهممسائلجملهازشودمیمرتبطشبکهبهچگونه

.منظرندایناز

وکسبمیانرابطهونسبیبعد
چگونگیوشبکهدرکارها

نسبیموقعیتوارتباطبرقراري
یکدیگربهنسبتکارهاوکسب

., 2017

دروانتخابهاآنمیانازموضوعدوهراصلیمفاهیم،عباراتاستخراجازپس

شدندبنديدستهنسبیوذهنی،ساختاريبعدسهدرمقالهدراستفادهموردچارچوب

قراراستفادهموردتحلیلوبررسیوبحثبخشبرايچارچوباین،نهایتدر).5جدول(

.گرفت
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)پژوهشهايیافتهمنبع:(اکوسیستموشبکهکدهاي-5جدول

بازکدگذاريکدمحوريکدگذاريکدانتخابیکدگذاريکد

1

اکوسیستموشبکه

کاروکسب
ساختاريبعد11

بازیگران111

ارتباطات112

پیوندها113

هارابط114

اجتماعیوابستگی115

اقتصاديوابستگی116

افرادمیانپیوند117

منابعوابستگی118

ماکوسیستوشبکه
کاروکسب

ذهنیبعد12

ذهنیتصویر121

افق122

مرزها123

نسبیبعد21کاروکسبشبکه2

نقش211

مجاورت212

نامتمرکزکنترل213

جایگاه214

3

وکسباکوسیستم

کار
نسبیبعد31

نقش215

مجاورت216

زنامتمرککنترل217

انتخاب218

تکاملیهم،مشترکتکامل219

رقابتیهم،همکاريورقابت311

مشترکارزشخلق312

دهیسازمانخود313

جایگاه314



نفتتصنعدرانسانیمنابعمدیریتپژوهشی-علمینامه فصل

9139تابستان /44شماره/یازدهمسال

22

)پژوهشهايیافتهمنبع:(اکوسیستموشبکهکدهايومفاهیم،ابعاد-6جدول

مطالعهابعاد

)هامقوله(

شبکهمفهومکنندهتعریفيکدها

کاروکسب

مفهومکنندهتعریفکدهاي

کاروکسباکوسیستم

هاوابستگیها،رابط،بازیگرانساختاريبعد
گرانیباز

هارابط

متقابلوابستگی

ذهنیبعد
،شبکهافق،شبکهازذهنیتصویر

شبکهمرزهاي

اکوسیستمازذهنیتصویر
اکوسیستمافق

اکوسیستممرزهاي

مجاورت،نقش،جایگاهنسبیبعد

گاهیجا
نقش
مجاورت

نامتمرکزکنترل
انتخاب

تکاملیهم،مشترکتکامل

رقابتیهم،همکاريورقابت
مشترکارزشخلق
دهیسازمانخود

بایداکوسیستمسپسوشبکهوضعیتبهکارهاوکسبارتباطیوضعیتتغییربراي

).1شکل(شودایجادهاآنمیانروابطدرسبینوذهنی،ساختاريلحاظبهتغییراتی

اکوسیستموکاروکسبشبکهمفهومدوهرمیانزیاديهايشباهتساختاريبعددر

نسبتهاوابستگیوارتباطاتازشکلیدارايکهبازیگرانیمجموعهدارد.وجودکاروکسب

مفهومدرمتقابلتگیوابسدارد.تفاوتهاوابستگیایننوعاماهستند.یکدیگربه

استممکنحتیکهايگونهبهدارد،تريبیشبسیارنمودکاروکسباکوسیستم

باشدمیتربیشاشتراکاتوروابطعمقبنابراینکنند.پیدامشترکیسرنوشتهاسازمان

)2006.(
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کاروکسباکوسیستمگیريشکلپیامدهايومراحل-1شکل

شبکهسطحدرالبته.داردوجودمفهومدومیانزیاديتشابهاتزنیذهنیبعددر

همینبه،استبازیگرانازکمیتعدادمیانومحدودارتباطاتبرموجودذهنیتتربیش

تصویراکوسیستمسطحدراما.باشدمیخاصیمواردبهمحدودتنهامشترکذهنیتدلیل

برايمبناییذهنیتصویراین.شودیمگذاردهاشتراکبهبازیگرانمیانتريکالن

(استبازیگرانسويازاقداموگیريتصمیم
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2016.(

هاشبکه.دارندوجودتريبیشتمایزاتوبحثقابلمفاهیماماايرابطهونسبیبعددر

طوربهکهداردراخودویژهوظایفعضوهر.دارندهمکاريبرمبتنیساختاريعمدتا

درمقابلدر.نداردوجوداعضامیانشدیديرقابتمعموالواستشدهتعریفمشخص

اینبهرقابتیهممفهوم.استهمزمانطوربههمکاريورقابتبرتاکیداکوسیستمفضاي

باشندرابطهیکاجزايزمانیکدرتوانندمیهمکاريورقابتکهدارداشارهنکته

وقیتحقزمینهدررقابتکهاینوجودبا،مثالعنوانبه).2000(

باشرایطاین.شودمنابعاتالفموجبتواندمیچنینهماماداردراخوديایمزاتوسعه

.استپیشگیريقابلهمکاري

اطالعاتحددرمعموالومحدودصورتبهشبکهسطحدردانشگذارياشتراکبه

نیازمندمشترکارزشخلقوجدیدمحصولتوسعهکهاستحالیدراین.استیاتیعمل

جملهازمشترکسرنوشتومتقابلارتباطمیانایندر.استهمکاريازباالتريسطح

،متقابلارتباطکهکردبیانطوراینتوانمی.هستنداکوسیستمدرکلیديعناصر

اکوسیستمدرارزشودانشمشترکخلقمحرک،مشترکسرنوشتواستتوانمندساز

).2004(است

مذاکرهقدرتنقشتوانمیکلیطوربهاکوسیستموشبکهدرکنترلوقدرتمورددر

ترقويوبزرگتراعضاي،شبکهدرخاصطوربهاما.کردارزیابیمهمرااعضازنیچانهو

,.(دارندیگرانبازسایربرشرایطتحمیلبرتريبیشتالش در).2016

بهنیازومتقابلوابستگیچونهمدالیلیبهاماکلیديبازیگرانوجودبا،اکوسیستمسطح

.نداردوجوددهد،میانجامشبکهرهبرکهچهآنمانندشرایطتحمیلامکانمشترکخلق

درمثالعنوانبهدارد؛وجهیتقابلاثردهیسازمانخودبرنامتمرکزکنترلوضعیتاین

گرچه.کندمیعملدهیسازمانخودتوانمندسازیکعنوانبهبازارخود،بازاراقتصادنظام

خودآلیایدهشرایطدرقابلیتاینعمومینهادهايهايدخالتبرخیدلیلبهعملدر

وزهانیااساسبردهیسازمانبراينسبیعملآزاديسیستمحالاینباامانیست

).2004(داردراعضوهايسازمانهايقابلیت
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امکانبرطرفینازهریککهدارداشارهطرفهدوتعاملازشکلیبهتکاملیهم

توسعهمثالعنوانبهشود؛تغییرازنوعیبهمنجرتواندمیوگذاردمیاثردیگريموفقیت

هايپروژهگیريشکلبهمنجرتواندمیازمانسچندیایکتوسطجدیدفناوريیک

وتعاملشیوهاین.باشندیکدیگرمکملیامشابهتوانندمیکهشودمتعدديفناوريتوسعه

اعضايبرخیمتوجهتهدیديوقتیحتیکهاستمهمقدرآناکوسیستمسطحدرتکامل

رفعبرايفعاالنهديرویکربا)کلیديهايگونهویژهبه(اعضاسایرشودمیاکوسیستم

Di(کنندمیاقدامتهدید چنین).2016

وکسبمیاناکوسیستمیذهنیتنیازمندوکندمیپیدابروزهاشبکهدرکمترشرایطی

.کارهاست

.استتوجهقابلکهکندمیایجادکارآفرینیمنظرازپیامدهاییتمایزاتاینوجود

وابستگی،تکاملیهم،رقابتیهممانند(اکوسیستمبازیگرانمیانرابطهگوناگونهايجنبه

کلیديمفاهیمازیکیعنوانبه،کارهاوکسبمیانفرصتتوزیعوایجادبر)متقابل

یعنیاکوسیستمپیشگامانکهشودمیموجبرابطهنوعاین.گذاردمیاثر،کارآفرینی

سایرازالگوبرداريبااندکردهکمکاکوسیستماولیهگیريشکلبهکهکارهاییوکسب

ازالگوبرداريبااکوسیستمواردانتازهیعنیاکوسیستمهايرودنبالهوهااکوسیستم

اکوسیستماعضايترتیباینبه.بپردازندهافرصتازبرداريبهرهبهاکوسیستمپیشگامان

اکوسیستمدرونهافرصتگردشوایجادموجبیستماکوستوسعهبرايخودمشارکتبا

سطحبهفرديسطحازرافرصتازبرداريبهرهوشناساییرویکرداین.شوندمی

).2015(رساندمیاکوسیستم

کلیديمفاهیمازدیگریکیعنوانبه،نوآوريمدلبراکوسیستمیرویکردبهگذار

توانبرتمرکزشکه(کارانهمحافظهنوآوريمدلسهمیاناز.گذاردمیاثرنیز،کارآفرینی

وداخلیتوانهمزمانکه(جذبینوآوريچنینهموتقلیدينوآوري)،استداخلی

کهاستمدلیتقلیديحديتاوکارانهمحافظهنوآوري)،گیردمینظردرراخارجی

شدهتعریفوظایفبهتوجهباکهچرا،شودمیمشاهدهکاروکسبهايشبکهدرتربیش

باتاداردتالشواستخودشدهتعریفمحدودهبرتمرکزششرکتیهرکارهاوکسب
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افزایشراکیفیتوکاهشراهاهزینهخودمحصوالتوفرآیندهادرتدریجیهايبهبودي

همشاهدشبکهازبیرونکارهايوکسبازتقلیدهمموارديدر،موضوعاینکناردر.دهد

اهمیتبسیارجذبینوآوريبامرتبطراهبردهاياتخاذاکوسیستمسطحدراما.شودمی

درکارهاوکسبتکاملیهمآنتبعبهورقابتیهمباهمراستارویکرداینکهچرادارد

توسعهبرايشدتبهجذبینوآوريواقعدر).2004(استاکوسیستم

قرارتوجهموردتربیشفضاییچنیندردلیلهمینبهواستنیازمورداکوسیستم

.گیردمی

گیرينتیجهوبحث

وکاروکسبشبکهمفهوممیانمرزهايکهاستشدهتالشپژوهشایندر

بررسیازپسمنظورهمینبه.شودتبیینتريشفافطوربهکاروکسباکوسیستم

موردتمایزاتوتشابهاتمفهومهردرمؤثرعواملوهاویژگیاستخراجوموضوعادبیات

نیزکاروکسباکوسیستمبهشبکهازگذارپیامدهاينهایتدر.گرفتقراربررسیوبحث

.گرفتقرارتوجهمورد

دومیانتريبیشتمایزاتداراينسبیبعد،نسبیوذهنی،ساختاريبعدسهمیاناز

همومرزها،ذهنیتصویر،گذارياشتراکبهها،وابستگیها،رابط،بازیگران.بودمفهوم

درتريبیشتعاملوعمقاکوسیستمدرالبتهکهاستمشترکمفاهیمجملهازافزایی

مشترکخلق،تکاملیهم،رقابتیهمچونهممفاهیمینمود.داردوجودمفاهیماین

دروکهشبسطحتااستاکوسیستمسطحدرتربیشنامتمرکزکنترلچنینهموارزش

تطابقدرکههستندکاروکسباکوسیستممتمایزوخاصهايویژگیازمفاهیماینواقع

,.(باشدمیمورنظربا توامانصورتبههمکاريورقابتاکوسیستمدر).2015

رااکوسیستمکالنسطحدرویکدیگر،خودتکاملوتوسعهکارهاوکسبدهد.میروي

.شودمیمنجراعضاتوسطمشترکارزشخلقبهرویکرددواینتلفیق.ندشومیموجب

اینوجودمجموعدر.طلبدمیرانامتمرکزکنترلنوعیچنینهمتعاملیفضايچنین

.نمایدمیمحتملراکاروکسباکوسیستمگیريشکلعوامل
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هايصتفربروزچنینهمکاروکسباکوسیستمخاصهايویژگیوتمایزاتاین

سطحدرکهاستدادهنشاننیزگوناگونمطالعات.کندمیترمحتملراکارآفرینی

بهشودمیطیانسانیمنابعوافرادتوسطکهفرآینديسطحازفرصتبینشاکوسیستم

کارهاوکسبمیاندرفرصتگردشوتوزیعدلیلهمینبهورسدمیاکوسیستمسطح

.شودمیتسهیل

نوآوري.داردهاییتفاوتنیزکاروکسباکوسیستموشبکهدرنوآوريانتخابیمدل

مرسومکاروکسبشبکهفضايدرتقلیديحديتاچنینهموگرادرونوکارانهمحافظه

تعاملیوجذبینوآوريبرمبتنیتربیشاکوسیستمیفضايکهاستحالیدراین،است

نیزاکوسیستمسطحدرمشترکارزشخلقبروزامکانچراییشرایطاینمشاهدهبا.است

درنکتهاینگرددمیپیشنهاد،اکوسیستمدرنوآورانهرفتارتغییربهتوجهبا.شودمیروشن

نوآوريازنوعاینفضايوگیردقرارتوجهموردنفتوزارتنوآوريهاياکوسیستمطراحی

.گرددفراهم

ایندهندهنشانکاروکسبستمیاکوسگیريشکلازناشیپیامدهاي،اینکهآخرنکته

فضايدروتجربیبعددرکهنظريودانشگاهیبعددرتنهانهمطالعهایننتایجکهاست

.استاهمیتحائزنیزکاروکسب

منابع

دیحمدیسی،نیحسخدادادواسداله،جیکردنائاصغر،ی،مشبکفاطمه،،زادهیجهان

،کاروکسبستمیاکوسکردیرويفکریمباننییتب،)1394(

.139-160صص،)2(19،

يهاحوزهيهایژگیوکشف)،1396(امیررودي،واحمدجعفرآباد،خلیلیبابک،سهرابی،

)،4(9،،بیفراترکروشازاستفادهبانوظهوریقاتیتحق

.15-30صص

ی،عموميگذاراستیسدرآنکاربردوبیفراترکیشناسروش)،1396(یحییی،کمال

.721-736صص،)3(47،
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ينوآوريهامدلبیفراترک)،1395(مهرانی،هرانککشتکارویعلي،دهکردینیمب

.101-138صص)،26(7،،یاجتماع

يهاپژوهشبیفراترک)،1394(میابراهی،رعلیشوجوادمحمد،سازتیچ،احمدي،نادر

.27-45صص،3)16(ینیدتیهوحوزهدرشدهانجام
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