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Abstract 

Numerous studies have been conducted on 

the position of the mediator in the ecosystem 

of non-electronic industries. However, there 

are limited studies on the intermediary of 

creating common value in the ecosystem of 

electronics industries. Therefore, the purpose 

of this study is to explore the dimensions of 

the value creation mediator in the ecosystem 

of electronics industries. 

The present study was conducted using a 

qualitative method and a systematic data 

theory approach. In-depth interviews were 

conducted with 19 experts in the field of 

innovation and electronics industry in order to 

gather information. From the analysis of data 

on 236 concepts, a total of 186 open source 

and after analyzing and aggregating the data, 

19 sub-categories were obtained and finally 6 

main categories were identified and 

discovered as the dimensions of the mediating 

entity of creating common value in the 

ecosystem of electronic industry. These six 

main categories are the category of "shared 

value creation institution" as a central 

phenomenon whose role is the creation and 

development of common assets, resulting 

from inter-institutional cooperation and the 

category of "creative exchange network" as 
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causal conditions that underlie the realization, 

discovery and development of assets. 

Includes the category of "cooperation 

network requirements" as effective conditions 

for enabling value-creating cooperation 

between institutions, and the category of 

"institutional cooperation conflict" as 

intervening conditions that prevent 

divergence of inter-institutional cooperation, 

and the category of "cooperation programs". 

"Joint" as an action strategy that determines 

the main way of creating value in inter-

institutional cooperation, and finally, the 

category of "eco-excellence of the electronics 

industry" as the effects and consequences of 

that central phenomenon. 
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 مقاله پژوهشی

 سازگان صنایع الکترونیکبومتبیین نهاد خلق ارزش مشترک در 

 2نوري سيدسپهر قاضی  ،*2ابوالقاسم سرآبادانی، 1 کامبيز قدس

 اسالمي، تهراندانشگاه آزاد  ،، واحد تهران مرکزگروه مدیریت تکنولوژی -1

 مدرس، تهران تربیت ، دانشگاهگروه مدیریت فناوری اطالعات -2

 

 دهيچك

در ارتباط با نهاد میانجي خلق ارزش مشترک در  به طور مشخص اما ،انجام شدهصنایع  سازگان وممتعددی در خصوص جایگاه نهاد میانجي در ب مطالعات

صنایع الکترونیک  سازگان بومباشد. لذا هدف این تحقیق کشف ابعاد نهاد میانجي خلق ارزش در  سازگان صنایع الکترونیک مطالعات محدودی موجود مي بوم

نفر از  19عمیق با   های آوری اطالعات از مصاحبه به منظور جمع ید وند انجام گردم  بنیاد نظام ه دادهتحقیق حاضر با روش کیفي و با رویکرد نظری .است

ها،  کد باز و پس از تحلیل و تجمیع داده 1۸۶ مفهوم، مجموعاً 2۳۶ها روی  متخصصان حوزه نوآوری و صنعت الکترونیک بهره گرفته شد. از تجزیه و تحلیل داده

صنعت الکترونیک شناسایي و کشف گردید.  سازگان بومابعاد نهاد میانجي خلق ارزش مشترک در  عنوان بهمقوله اصلي  ۶مقوله فرعي بدست آمد و در نهایت  19

پدیده محوری که نقش آن خلق و توسعه دارایي مشترک، حاصل از همکاری  عنوان به "نهاد خلق ارزش مشترک"این شش مقوله اصلي عبارتند از مقوله 

گردد و همچنین مقوله  شرایط علي که زیر ساخت تحقق، کشف و توسعه دارایي مشترک را شامل مي عنوان به "شبکه تبادل خالق"و مقوله  است نهادی بین

 "تعارض همکاری نهادی"آورد و مقوله  را فراهم مي نهادی بینای که امکان همکاری خلق ارزش،  شرایط تأثیرگذار زمینه عنوان به "الزامات شبکه همکاری"

راهبرد کنشي که شیوه اصلي خلق  عنوان به "های همکاری مشترک برنامه"کند و مقوله  پیشگیری مي نهادی بینگر که از واگرایي همکاری  شرایط مداخله عنوان به

 باشد.  امد ناشي از آن پدیده محوری ميآثار و پی عنوان به "صنعت الکترونیک سازگان بومتعالي "نماید و در نهایت مقوله  را معین مي نهادی بینارزش در همکاری 

 .بنیاد صنعت الکترونیک، نظریه داده سازگان بومنهاد میانجي، : ها    کليدواژه

 شود:    برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد مي

Ghods, K., Sarabadani, A. & Ghazinoory, S. (2021). Explaining the Institution of Creating Common Value in the 

Ecosystem of Electronics Industries. Journal of Science & Technology Policy, 14(4), 91-107. {In Persian}.  

DOI: 10.22034/jstp.2021.14.4.1370 

 

 1مقدمه -1
گذرد و  نظام ملي نوآوری مي ظهور مفهومبیش از دو دهه از 

 بتوانند ها دولتتا  هآورد راهم ارچوبي فچاین نظام 

و از  اجراو  را طرح ریزی های مؤثر بر فرایند نوآوری سیاست

. محققان [1] طریق آن دانش را به ثروت ملي تبدیل نمایند

نوآوری در جوامع سازی نظام  که یکي از نتایج نهادینه معتقدند

. با [۳و  2] استهای جدید  ها و دارایي ، خلق ارزشصنعتي

ر ایران دهد که نظام ملي نوآوری د این حال شواهد نشان مي
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در این خصوص، تحقیقي با هدف  هنوز به بلوغ خود نرسیده.

ی یه ارتباطات نهادواز زا، ریوکارکرد نظام ملي نوآارزیابي 

گي مؤثرنهادها، در خلق ارزش انجام شده است و عدم هماهن

های عمده نظام ملي نوآوری  الشمشترک را یکي از چ

یل ترین دال مهمدیگر،  ي. همچنین تحقیق[4] شمارد برمي

یا  ونبود را دانشگاه و صنعت نهاد ضعف یا ناکارایي ارتباط 

. در [5]د دان مي کارکرد ضعیف خلق ارزش بین این دو نهاد

 دردیگر، محقق به کارکردهای نهاد میانجي  یک تحقیق

که اینگونه نهادها  کند الکترونیک پرداخته و اشاره ميصنعت 

. البته گزارش دیگری به [۶] اند خود نرسیده بلوغ نیز هنوز به
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کارکرد نهاد میانجي در حوزه دفاعي اشاره نموده و نقش 

  .[7] شمارد هادها را با ارزش و مهم مياینگونه ن

جي نوآوری در خلق ، کشف ابعاد نهاد میانمقالهز این هدف ا

. این استنهادی در صنعت الکترونیک  ارزش مشترک بین

صنعت با قدمتي بیش از نیم قرن در ایران یکي از صنایع 

دلیل تأثیر آن بر هوشمندسازی دیگر  هباشد و ب پیشران مي

تواند عامل تحول و پیشرفت کشور باشد. این  صنایع، مي

سان کشور و سرعت با دارا بودن سهم بزرگي از مهندصنعت 

تر در مدیریت و  های مدرن زیاد رشد فناوری، نیازمند شیوه

. با اینکه این صنعت دارای گسترش زیادی در استراهبری 

های پیشرفت و تعالي این  صکشور است اما مقایسه شاخ

پیش ال را نانومواد، این سؤ یي نظیرنوپا ایععت با صنصن

تواند  های مؤثری مي که آیا عوامل و شیوه وردآ  مي

های تعالي و پیشرفت صنعت الکترونیک را بهبود  شاخص

بخشد؟ یکي از پیامدهایي که در مطالعه صنعت نانو مورد 

توجه قرار گرفت، تعدد حضور نهادهای میانجي نوآوری در 

وال، موجب مطالعه . این سصنعت نانومواد بود سازگان بوم

نهاد میانجي در صنعت الکترونیک ي از انواع یکتر  عمیق

را طراحي و راهبری  يهای پر ارزش زنجیرهکه گردید 

این موجودیت شناسایي شده را نهاد  مقاله حاضر،نماید.  مي

 .ه استخلق ارزش مشترک نامگذاری نمود

های  ، به موضوع همکاریبا اینکه در مطالعات بیشین

یکي از نیازهای  عنوان بهنهادی و نقش نهاد میانجي  بین

ولي در این مطالعات، به نوآوری اشاره شده،  سازگان بوم

چگونگي نقش یکي از انواع نادر این نهادها، در طراحي 

های خلق ارزش مشترک توجه نشده است. همچنین  زنجیره

صنعت  سازگان بومنگاه ویژه این تحقیق به نقش این نهاد در 

لعات، مطلبي در خصوص نقش باشد که در مطا الکترونیک مي

 سازگان بومنهادهای میانجي نوآوری و خلق ارزش مشترک در 

الکترونیک کشور منتشر نشده است. لذا هدف اصلي این 

، کشف و تبیین نهاد خلق ارزش مشترک در تعالي و مقاله

 . باشد  ميصنعت الکترونیک  سازگان بومبلوغ 

 
 پژوهش پيشينه -2

ظایف و نقش نهاد میانجي و تحلیل و مطالعه حاضر به ارزیابي

 لذا  .پردازد صنعت الکترونیک مي سازگان بومدر  خلق ارزش

الزم است در بیشینه تحقیق به منابعي در خصوص همکاری 

، خلق ۳، ارزش، شبکه ارزش2، نهاد میانجي نوآوری1نهادی بین

 سازگان بومو  ۶، صنعت الکترونیک5، نهاد خلق ارزش 4ارزش

 توجه داشته باشیم. 7نیکصنعت الکترو

 مطالعاتهاست که در  ، مدتنهادی بینهای  مفهوم همکاری

نوآوری سازماني جای خود را باز نموده و پیچیدگي نوآوری، 

را جهت  نهادی بینای افزایش یافته که لزوم همکاری  به گونه

در این خصوص  [۳و  2] تحقق آن ضروری ساخته است.

ها، ناشي از  تغییر در رفتار سازماناندیشمندان متعددی به این 

ها  سرعت توسعه فناوری اشاره نموده و همکاری بین سازمان

را  شمارند و آن را شاخص مهمي در تحول و مزیت رقابتي مي

 د.ندان ها و نهادهای کوچک ضروری و الزم مي برای سازمان

هزینه به  ای کم نهادی، شیوه در واقع همکاری بین [9و  ۸، ۳]

از یکي و  [9] وآوری در فضای رقابتي استتوسعه نمنظور 

برداری  نهادی، بهره نهای بی بهترین ابزارهای توسعه همکاری

در این میان،  .[10] باشد ظرفیت نهاد میانجي نوآوری مياز 

احي تعامالت پیچیده و نقش نهاد میانجي نوآوری در طر

گری، توسعه باور  نهادی با ایفای نقش تسهیل همکاری بین

مشترک و مدیریت تعارضات مورد مطالعه قرار گرفته و اشاره 

های مفاهمه بین  تواند با ایجاد فرصت شده که این نهاد مي

های خلق  همکاری ، منجر به توسعهسازگان بومنهادهای 

در واقع نهاد میانجي از  .[12و  11]ارزش مشترک گردد 

ها، بهم رساني نوآوری و ایجاد شبکه  خت ظرفیتطریق شنا

 شبکه .[1۳] نماید یندهای همکاری را تسریع ميارزش، فرا

، از نهادی بینهای   از تبادالت دارایيای  زنجیره عنوان به ارزش

باشد و تنوعي از این  مي صنعتيمورد توجه  و مفاهیم جذاب

 های شبکهکالسیک تا  تأمین زنجیره چارچوب شبکه ها در

های اخیر، شبکه  طي سال .[14] اند تبادل نوآوری معرفي شده

انواع  از جمله پویای جدید همکاری ارزش در ساختارهای

جانبه، های چند ها و کنسرسیوم نامه جدیدی از مشارکت

و  9همکاریهای   سازه ، بن۸مجازی های ها وسازمان شرکت

                                                 
1 Organizations's Collaborations 
2 Innovation Mediator 
3 Value Network 
4 Value creation 
5 the institution of value creation 
6 Electronics industry 
7 Electronics industry ecosystem 
8 Virtual Enterprise - Virtual Organization 
9 Collaboration Platform  
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 اند قرار گرفتهیافته و مورد مطالعه  نمود 1ای حکمراني شبکه

شده، خلق ارزش  . بر اساس مطالعات انجام[11و  ۸، ۳]

 دو .[11] استي از پیامدهای شبکه ارزش ، یکنهادی بین

شده  خلق ارزش های شبکه به توجه افزایش تحول، موجب

 های تلفن های شبکه ای )مانند شبکه های وریافن :است

بنیان،  دانش های های نوآوری باز )که بنگاه و شبکه (هوشمند

 سایر با توسعه و تحقیق اتحادهای طریق از را خود فناوری

تحول همچنین  .[۳]دهند(  مي توسعه فناور های شرکت

، نوع جدیدی از سیاست صنعتي قبلدهه یک محور، از  شبکه

 سازگان بومخلق ارزش در های   را با هدف طراحي زنجیره

همکاری نوآوری و پذیری  بهبود رقابت تخصصي با هدف

 . [9و  1] تاس شکل داده

نیز  2يهای مشارکت سازه ز سوی دیگر، طي چند سال اخیر، بنا

ارزش و تحقق خلق ارزش های   به منظور سازماندهي شبکه

ها ، با شیوه  سازه اند. این بن به عرصه وجود گذاشتهمشترک پا 

و هدایت همکاری مؤثر بین نهادها  گیری ابزاری به شکل

ها، فنون  و همزمان با توسعه آن [14و  9] کنند يکمک م

ز نهادی نی سازی بین های خلق ارزش و شبکه طراحي زنجیره

. با توسعه [12و  11]باشند  در حال توسعه و تکمیل مي

سازی  طراحي زنجیره ارزش، فرایند شبکهها و فنون  سازه بن

درواقع،  وتدریج به نهاد شبکه ارزش تغییر قالب داده  هارزش ب

نهادی بازتعریف  مفهوم خلق ارزش از شکل فرایندی به شکل

فنون و این تحول بنیادین، نقش  .[14] و تکمیل شده است

های   سازگان بومهای خلق ارزش را در بازمعماری  سازه بن

های   سازگان بوم [15] تر نموده است. تخصصي شفاف

های منعطف و خودپایایي هستند که بر  تخصصي، محیط

اساس نظام هستي، بین نهادهای عضو، همزیستي و هماهنگي 

فرایندهای درهم ها و  ، نظامسازگان بومدر این  کنند.  ایجاد مي

نظمي پیشگیری و ساختار  ای وجود دارد که از بي تنیده

های   سازگان بوممطالعه  .[۳] دارند را منتظم نگه مي سازگان بوم

دهد که نهادهای میانجي خلق ارزش  تخصصي نشان مي

ثبات و و عامل  نهادی بینمشترک یکي از عوامل تنظیم روابط 

با اینکه صنعت الکترونیک  .[1۶] باشند توسعه نظم دروني مي

از قدمت زیادی در کشور برخوردار است، اما هنوز این 

                                                 
1 Network Governance Approach 
2 Collaborated Platform 

ولي در برخي از مطالعات اشاره  [۶]مفاهیم در آن پیاده نشده 

واسطه سطح باالتری از  هدفاعي، بهای   شده که حوزه فناوری

. با اینکه در [7] کند بلوغ، از نهاد میانجي، بهره برداری مي

شده در خصوص صنعت الکترونیک مقاالت  انجاممطالعات 

به موضوع ای  تخصصي زیادی منتشر شده، ولي کمتر مقاله

این صنعت توجه نموده و موضوع نهاد میانجي  سازگان بوم

 جدید است. ،خلق ارزش در این صنعت

 

 شناسی پژوهش روش -3

نکات و  ،های کیفي م مدیریت معتقدند که پژوهشعل محققان

کند. در این  ابط نهادی را بهتر کشف ميهای رو چالش

های  وهشاشاره دارد که در پژ [17]خصوص فراستخواه 

، از پایین به باال و از داده شروع و کیفي، روند تشکیل مفاهیم

معتقد است که این شیوه با نگاه  ویگردد.  به نظریه ختم مي

ها  توصیفي، تفهیمي و اکتشافي به مشاهده طبیعي پدیده

 کند.  های خاص را بازنمایي مي پردازد و موقعیت مي

ند م  بنیاد نظام این پژوهش به روش کیفي با رویکرد نظریه داده

گیری هدفمند شروع و با  . مطالعه با نمونه[1۸]د شاجرا 

ادامه یافت. با استفاده از این نوع گیری نظری  نمونه

توان اطالعات متنوع با ماهیت و ابعاد مختلفي  گیری مي نمونه

نسبت به پدیده را کشف کرد. این مطالعه با مصاحبه عمیق با 

صنعت  یا  نفر از خبرگان صنعت که در حوزه نوآوری 19

های  انجام شد. همچنین یافته ،کنند الکترونیک فعالیت مي

برداری قرار  تیم تحقیق نیز در این موضوع مورد بهرهجداگانه 

سال تجربه  15گرفت. معیار پذیرش خبرگان داشتن حداقل 

بود. نوآوری و صنعت الکترونیک  سازگان بومفعالیت در زمینه 

رساني و  اندازی، بهم بودن تجارب موفق در راههمچنین دارا

و ها، مراکز نوآوری  ، مدیریت شرکتنهادی بینهمکاری 

ساختارهای مرتبط با فناوری صنعت الکترونیک است. شرح 

 آمده است. 1شوندگان در جدول  های مصاحبه ویژگي

گیری هدفمند از مجموع موارد اشاره شده از طریق  نمونه

های گروه تحقیق تا رسیدن  مصاحبه عمیق و همچنین یافته

ای  ها به اشباع نظری ادامه یافت. اشباع نظری مرحله  مقوله

آید  های جدیدی در ارتباط با مقوله بدست نمي ست که دادها

ها برقرار و  و مقوله ها، گستره مناسبي یافته و روابط بین مقوله

ها در فواصل زماني آبان  . مصاحبه[20و  19]شود  تأیید مي
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دقیقه  ۶7ها  انجام شد. میانگین مصاحبه 1۳99تا اسفند  1۳9۸

متن صوت ضبط شده پیاده  ها ابتدا بود. پس از انجام مصاحبه

شده برای  د. سپس یک نسخه از کدهای استخراجش

شونده ارسال و تأیید شد. برای افزایش تأییدپذیری  مصاحبه

های  کنندگان مراجعه شد. از دیگر راه به مشارکت مجدداً

گیری و دیدارهای طوالني  ها، تنوع در نمونه افزایش اعتبار داده

داده و مفاهیم بود. همچنین گروه های تحلیل و تدقیق  و گروه

های داخلي خود به  ها را در نشست تحقیق نتایج مصاحبه

های جدید ارائه  صورت یافته هبحث گذاشت و نتایج آن را ب

گروه تحقیق روی نکاتي که در  ،نمود. همچنین در ادامه

ها  های تحقیق تحلیل نموده بود به مفاهیمي رسید که آن گروه

، از مجموع  ها منظور ظهور مقوله بت نمود. بهها ث را در یافته

های سطح  های کانوني، مقوله ها و نتایج گروه ها، یافته مصاحبه

ها در تمام واحدهای  یک شکل گرفت. سپس کاهش داده

سطح دو شکل گرفت های   تحلیل )کدها( ادامه یافت و مقوله

ثبت گردید. در  9نسخه  AtlasTiافزار  و دادها در نرم [21]

بنیاد نظامند و یا شیوه  ادامه تحلیل کیفي به روش نظریه داده

های اصلي  موسوم به استراس و کوربین به منظور کشف مقوله

ای و همچنین  شامل پدیده محوری، عوامل علي و زمینه

گر، راهبردها و پیامدها ادامه و تکمیل گردید.  شرایط مداخله

نامه آگاهانه، حفظ اطالعات  این پژوهش اخذ رضایت در

 عنوان بهها  سازی مصاحبه داری در پیاده هویتي و رعایت امانت

ای و  مالحظات اخالقي مد نظر قرار گرفت. طي فرایند مقایسه

های  های کیفي اولیه به مقوله ها، مجموعه این داده تحلیل داده

ادغام کدها براساس با بازبیني متعدد و . کمتری تقلیل یافت

. برای [22و  19]های اصلي استخراج گردید  تشابه، مقوله

قابلیت "، "قابلیت اعتبار "تأمین روایي و پایایي از چهار معیار 

استفاده گردید. در  "قابلیت تأیید"و  "قابلیت اتکا"، "انتقال

کننده  زمینه قابلیت اعتبار، از روش کنترل اعضای شرکت

ها در اختیار  مینه قابلیت انتقال، یافتهاستفاده شد. در ز

متخصصین قرار داده شد. در زمینه قابلیت اتکا، از روش 

توافق بین کدگذاران استفاده شد. در زمینه قابلیت تأیید، مرور 

  .[22] و بازخورد همتایان بکار برده شد

 

 ها یافته -4
، بیش ها های حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه براساس یافته

. حاصل شدمقوله اصلي  ۶مقوله فرعي،  19کد باز،  1۸۶از 

که در ادامه،  است 2های اصلي و فرعي مطابق جدول  مقوله

روایت کشف شش مقوله اصلي براساس تحلیل مضامین، 

های اصلي  ، نمایش روابط بین مقولهسپسگردد و  تشریح مي

 شود.  مند نمایش داده مي مبنیاد نظا در چارچوب نظریه داده

 خالق شرایط علی: شبكه تبادل 4-1

های اصلي کشف شده در این تحقیق، مفهومي  یکي از مقوله

باشد. این مفهوم بیانگر  مي "شبکه تبادل خالق"به نام 

های  در تبدیل و افزایش دارایيای خالق  گیری شیوه شکل

. در استصنعت الکترونیک  سازگان بومارزش به پربها در  کم

های کم ارزش نهادی در یک زنجیره ارزش  این فرایند دارایي

های پرارزش  متوالي و توسط فرایندهای مکمل به دارایي

گردند. این مقوله اصلي، از سه مقوله فرعي  تبدیل مي

 "تبادل هوشمند"و  "دهنده ارزش شتاب"، "های راکد دارایي"

شوندگان  یل شده که خالصه نظرات مصاحبهتشککد باز  2۸و 

 بشرح زیر است:

که  "دارایي راکد"براساس مطالعات گروه تحقیق، مقوله فرعي 

ارزش گذاری "،"دارایي نهفته"،"دارایي پنهان"از کدهای باز 

و  "هنر بکارگیری دارایي راکد"،"ارزش و دارایي"،"دارایي

 شوندگان  هاي مصاحبه ویژگی -1 جدول

 شوندگان مصاحبه

 مصاحبه جداگانه 22نفر و انجام  19 ها تعداد مصاحبه

 صنعت الکترونیک سازگان بومدارای تجربه فعالیت موثر در  مراتب علمی یا تجربی

 هاي اجرایی سابقه فعاليت و سمت
بنیان صنعت الکترونیک و یا نهادهای نظام ملي  های دانش مدیران ارشد شرکت

 دهي و نوآوری های پژوهش و فناوری و یا مراکز شتاب نوآوری شامل صندوق

 سال 15بیش از  مدت فعاليت علمی

 دقیقه 120الي  ۶0 ها مدت زمان مصاحبه

http://www.maxqda.com/
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ز ارزش و یا به نوعي ا ،استنباط شده "ویژگي دارایي راکد"

گردد که بدلیل کم توجهي و عدم  دارایي سازماني اطالق مي

های ارزش سازماني از نقدپذیری  قرارگیری در زنجیره

 محدودی برخوردار هستند. 

در تحلیل انواع دارایي راکد بیان  1مصاحبه شونده دومدر ابتدا 
 قابل دارایي و ارزش معنای به Value یا ارزش"میکند که 

دانش فني  ،انساني نیروی سرمایه، نظیر است نهادی بین انتقال

در تشریح دارایي راکد، آن  2شانزدهمشونده  مصاحبهو  "کاال و

ها  ها که مدت برخي از دارایي "کند که  گونه تعریف مي را این 

باشند. مدیران نهاد  ها استفاده نشده، راکد و نهفته مي از آن
برداری نکرده و از  ها بهره مدتها  مرتبط از اینگونه دارایي

و در تکمیل  ”بهره هستند ها بي ارزش امروزین آن

های راکد نوعي از  دارایي”بیان کرد  ۳شونده هفدهم مصاحبه

تواند اثر  ها مي های پنهان هستند که بکارگیری آن دارایي
شونده  . و مصاحبه"وری نهاد را افزایش دهد بخشي و بهره

 در"ها اشاره نموده  کارگیری قابلیتبه هنر مدیر در ب 4سوم
 شناسایي بر ارشد مدیر توجه اقتصادی، بنگاه یک مدیریت

 ."دهد بروز و کشف را ... باشد مي ها قابلیت تمامي
از  براساس مجموع این توصیفات، مقوله دارایي راکد، بخشي 

باشد که  صنعت الکترونیک مي سازگان بومدارایي نهادهای 

تدریج  هسازماني، ب استفاده در زنجیره ارزش بین دلیل عدم هب

گردند. در واقع عدم توجه  فراموش شده و راکد و یا پنهان مي

ها در  مدیران صنعت الکترونیک به استفاده از این دارایي

گیری دارایي راکد  چرخه مدیریت ارزش سازمان، عامل شکل

 شوندگان، باشد. مطابق اعالم نظر مصاحبه و یا پنهان مي

ونیک، صنعت الکتر سازگان بومهای راکد در  ترین دارایي مهم

د که به میزان کافي از تخصص باش انساني متخصص مي نیروی

گردد. همچنین دارایي دیگری که در  استفاده نمي آنانو دانش 

ها و نهادهای صنعت الکترونیک راکد مانده  اغلب سازمان

ت دانش و باشد. نبود ساختار مدیری ، دانش فني مي است

گذاری دانش فني از دالیلي است که متخصصان  ارزش

 کنند.  دالیل رسوب و فراموشي این سرمایه یاد مي عنوان به

                                                 
 مدير يكی از صندوق های پژوهش و فناوری  1
 معاون بازرگانی يک شرکت الكترونیک 2
 معاون يكی از سازمانهای حاکمیتی 3
  های تخصصیمدير يكی از شتاب دهنده  4

د که شو به فرایندی اطالق مي "شتابدهنده ارزش" مقوله فرعي

توانایي تبدیل انواعي از دارایي را به انواع پرارزش فراهم 

شاخص توانمندی  "د. این مقوله از کدهای باز کن مي

های   منابع و ارزش "،"تبادل دارایي مشترک "،"مدیران

 د.شاستنباط  "ارزش آفریني "و"شتاب دهي ارزش"،"نوآوری

شونده چهاردهم به منابع و  در این خصوص مصاحبه 

های  برداری از دارایي بهره" نوآوری اشاره نموده کههای   ارزش

های توانایي  خصبرداری شده یکي از شا راکد و کمتر بهره
و همچنین،  ”باشد مدیران برای اداره بهتر سازمان مي

شونده دوم در خصوص نقش نظام نوآوری در  مصاحبه

 که فناوری و علم های نظام " دهي ارزش بیان کرد که شتاب

زنجیره خلق  بتوانند باید باشند داشته کارکرد موثر بخواهند
در تشریح  5شونده پنجم مصاحبهو  "کنند ایجاد ارزش

کند که  شاخص توانمندی مدیران صنعت الکترونیک بیان مي
و شناخت ظرفیتهای  نهادی های بین  توسعه همکاری"

های توانایي مدیران صنعت  یکي از شاخص نهادی بین
 ."باشد الکترونیک برای اداره بهتر سازمان مي

های مهم  میگردد که از ویژگي از مجموع نقطه نظرات برآورد

باشد. اما وقتي این  نهادهای میانجي، تبدیل و تبادل ارزش مي

های  گردد که سرجمع دارایي تبادل منجر به خلق ارزش مي

 چیزی که منجر به نقدپذیر طرفین افزایش یابد. در واقع آن 

د، تبدیل شو ميفرایند خلق ارزش در صنعت الکترونیک 

های  انواعي از دارایي کم ارزش )راکد( به انواعي از دارایي

 .استجاری و پرارزش 

تبادل دارایي "که از کدهای باز  "تبادل هوشمند"مقوله فرعي  

هزینه "،"مبدل ارزش اثربخش"،"خلق ارزش مشترک"،"راکد

به شیوه  شده،استنباط  "نهادی بینهم افزایي "و "مبادله

ابتکاری، تبدیل دارایي در زنجیره ارزش اطالق هوشمند و 

 گردد که با بکارگیری دو مفهوم قبلي مرتبط باشد. مي

شونده هفدهم در تبیین نقش تبادل هوشمند بیان کرد  مصاحبه

 که در بین نهادهای صنعت الکترونیک تبادل دارایي "که 
 را آن بتوان نهایت و در گذاری فهم و ارزش قابل شود، باید مي

در  ۶شونده هیجدهم و همچنین مصاحبه "کرد تبادل براحتي

 تشریح هنر مدیران صنعت الکترونیک در تبادل هوشمند بیان

                                                 
 مديرکل يكی از نهادهای حاکمیتی مرتبط با نوآوری  5
 مديرکل يكی از سازمانهای حاکمیتی 6
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 نمایش مقوالت اصلی و فرعی یافته تحقيق -2جدول 

 مقوله اصلی
 نهاد خلق

 ارزش مشترک

شبكه تبادل 

 ارزش

برنامه همكاري 

 مشترک

الزامات شبكه 

 همكاري

تعارض همكاري 

 نهادي

تعالی بوم سازگان 

 الكترونيک

 مقوله فرعی
 مفاهمه نهادی

 نوآوری ارزش

 ارزش مشترک

 دارایي راکد

 شتاب دهنده ارزش

 تبادل هوشمند

 چشم انداز ارزش

 زنجیره خلق ارزش

 شبکه پشتیبان

 برنامهدفتر 

 تعامالت اجتماعي

 ضرب برداری

 نقطه الحاق

 اخالق همکاری

 جابجایي ارزش

 خطا و سوء برداشت

 حکمیت و داوری

 شاخص های بلوغ

 ارزیابي و عارضه یابي

 تعالي الکترونیک

 

های یک نهاد در طول زمان و براساس  ارزش دارایي”کرد که 
کند. و  برداران تغییر مي های ذهني مدیران و بهره پارادایم

ای مدیران برای ها یکي از هنره برداری از انواع دارایي ه بهر
 1و یا مصاحبه شونده نوزدهم "باشد تحقق اهداف سازماني مي

در بیان نقش نهاد میانجي در تبادل هوشمند اشاره میکند که 

 زمان، حداقل در سرعت و حداکثر با بتواند باید میانجي نهاد"
 جابجا را ارزشها و منابع متقاضي، بهترین به کیفیت باال با

های نهادی در فرایند چند  ، دارای در این نوع تبادل. "نماید

های ارزش در یک  ای و از طریق بکارگیری انواع مبدل مرحله

 دارایيگردند و در این تبادل، مجموع  یا چند زنجیره تبادل مي

یابد. همچنین در یک تبادل هوشمند،  کل شبکه افزایش مي

ای و  رحله، در یک بده بستان چند م های راکد ارزش دارایي

صنعت  سازگان بوموار به دارایي و با ارزش باالتر در  زنجیره

 گردد.  الکترونیک تبدیل مي

 "شبکه تبادل خالق"های تحقیق، مقوله اصلي  بر اساس یافته

،  سازگان بومهای نهادهای  به معنای تبادل هوشمندانه ارزش

های ارزش و با تأکید بر بکارگیری  دهنده توسط شتاب

 باشد. های راکد و پنهان نهادی مي دارایي

 پدیده محوري: نهاد خلق ارزش مشترک 4-2

ترین مقوله اصلي کشف شده در این تحقیق، نهادی است  مهم

که عملکرد آن منجر به توانمندسازی و خلق ارزش جدید در 

گردد. این نهاد از انواع نادر  صنعت الکترونیک مي سازگان بوم

های ارزش  که وظیفه آن کشف زنجیره استنهادهای میانجي 

باشد. این مقوله  مي نهادی بینهای پنهان  و شناسایي ظرفیت

کدباز استنباط شده و حاصل ترکیب سه مقوله  ۳4اصلي از 

 "ارزش مشترک"و  "نوآوری ارزش"، "مفاهمه نهادی"فرعي 

 .است

                                                 
 ICTمدير يكی از خبرگزاری های تخصصی  1

اهمیت نهاد "که از کدهای باز  "مفاهمه نهادی"مقوله فرعي  

نهاد های   ویژگي"،"اعتماد به نهاد میانجي"،"میانجي

همکاری "،"نهادی بینهم افزایي "،"هزینه مبادله"،"میانجي

استنباط شده به  "نقش نیروی متخصص"و "خلق ارزش

گردد که هدف آن، ایجاد مفاهمه،  کارکردی اطالق مي

های همکاری بین نهادهای  گری و ایجاد فرصت تسهیل

 باشد.  مي سازگان بوم

شونده چهاردهم در خصوص کارکرد مفاهمه نهادی  حبهمصا

 دارند کارگزاری و گری تسهیل نقش که نهادهایي”بیان کرد که 

، نوآوری ملي نظام به مردم اتصال حال عین در ضمنا و
 ”کنند ای را نیز تقویت مي رسانه جریان و سازی فرهنگ

شونده هفدهم در خصوص تاثیر نهاد میانجي  همچنین مصاحبه

 نقطه ترین بزرگ میانجي نهادهای” مفاهمه نهادی گفت کهدر 

فناوردر صنعت  و یافته توسعه های ن سازما و کشورها قوت
ها ایجاد هماهنگي در  ترین نقش آن هستند و مهم الکترونیک

شونده   و مصاحبه"باشد مي سازگان بومهای  ها و شرکت سازمان

میکند که  بیان ،در تشریح وظایف نهاد مفاهمه نهادی 2اول

که نقش آنها ایجاد زیر ساخت دانشي مشترک بین های   نهاد"
 ."باشد متفاوت در صنعت الکترونیک ميهای   حوزه

های نهادهای میانجي  در واقع مفاهمه نهادی، یکي از نقش 

های  باشد که هدف از آن، شناخت ظرفیت و ویژگي مي

تخصصي نظیر الکترونیک و به  سازگان بومنهادهای مرتبط در 

 نهادی بینهای   سازی همکاری منظور ایجاد مفاهمه و زمینه

باشد. در این فرایند نهاد میانجي با تمرکز بر شناخت  مي

های کارکردی و همچنین  های قابل مبادله، ویژگي ظرفیت

هایي را برای ایجاد  کند فرصت خطوط قرمز نهادها، تالش مي

راهم آورد. مفاهمه مؤثر بین دو نهاد، فرایند ف نهادی بینمفاهمه 
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باشد و نیازمند تجارب و  بسیار پیچیده و غیر ساختارمند مي

 باشد.  خاص مي فنون

یکي از فرایندهای مؤثر در خلق ارزش مشترک، فرایندی 

داده  "نوآوری ارزش"که گروه تحقیق بدان نام  استخالقانه 

 "زش آفرینيار"است. نوآوری ارزش که از کدهای باز 

زنجیره تبادل " ،"و ستد نوآوری داد" ،"الگوی نوآوری"،

زیرساخت نهاد " ،"هنر بکارگیری دارایي راکد" ،"ارزش

استنباط شده و به فرایندی  "سامانه نهاد میانجي"و  "میانجي

های دو یا چند نهاد،  گردد که از ترکیب دارایي اطالق مي

 گردد.  های جدیدی خلق مي دارایي

شونده اول در خصوص نوآوری  ن خصوص مصاحبهدر ای

 گستره تواند مي ارزش میانجي نهاد" ارزش بیان کرد که
شونده شانزدهم در  مصاحبه و "دهد.  را توسعه ها ارزش

 نهاد معموال" خصوص یکي از انواع نوآوری ارزش گفت که
، جدید شیوه به معادله تفسیر و ها نقش تعریف با میانجي

 تبدیل همکاری های فرصت به را طرفین منافع تعارض
شونده سوم در تشریح نوع دیگری از  و مصاحبه ”کند مي

های نهادی به  تبدیل دارایي " نوآوری ارزش اشاره کرد که
انواع جدید و موثرتر دارایي در زنجیره ارزش یکي از 

شونده   و همچنین مصاحبه "استوری وآفرایندهای نظام ملي ن
قدرت "کند که     یت مبدل ارزش بیان مياول در تشریح قابل

ارزش در صنایع پیشرفته یکي از های   مبدل ارزش در زنجیره
تواند ارزش دارایي را در  باشد و مي فرصتهای نوآوری مي

 ."طول زنجیره متحول نماید

ها و  های نهادی در ترکیب با دارایي در نوآوری ارزش، ارزش

های ترکیبي  و ارزش های سایر نهادها بازطراحي شده ارزش

های دو  کنند که حاصل ضرب برداری ارزش جدیدی خلق مي

. اگر نوآوری ارزش در صنعت الکترونیک استو یا چند نهاد 

خوبي طراحي و اجرا گردد منجر به افزایش سبد  به 

های جدید و ارزش آفرین در  های نهادی و خلق دارایي دارایي

صنعت  سازگان بومر گردد. در نوآوری ارزش د این صنعت مي

، تعیین  گذاری دارایي الکترونیک، توجه به فرایندهای ارزش

سهم طرفین در دارایي خلق شده، تضمین تداوم همکاری و 

 باشند.  مدیریت تعارضات از اهمیت زیادی برخوردار مي

 استنوعي دارایي چندبعدی  "ارزش مشترک "مقوله فرعي 

در صنعت  نهادی بینکه براساس یکي از انواع همکاری 

از این ارزش و هر نهاد سهم خود را  گرفتهالکترونیک شکل 

، "اعتبار میانجي"کند. این مفهوم از کدهای باز  مي حاصل

 ،"زنجیره ارزش پایدار" ،"زنجیره ارزش" ،"انتقال فناوری"

 "مسئله محوری" ،"منابع نوآوری"،"گذار  مقرارتنقش "

 استنباط گردید. 

شونده سوم در خصوص نقش تولید  صاحبهدر این خصوص م

 نهادهای موارد از بسیاری در "ارزش مشترک اشاره کرد که 

 نگرش تغییر فرصت از استفاده با میانجي در صنایع پیشرفته،
 "کنند مي تعریف بازی این در خود برای بازی، منفعتي طرفین

شونده با اشاره به مفهوم تغییر  و در ادامه همین مصاحبه

امپدانس و تفسیر آن در خصوص ایجاد ارزش مشترک بیان 

 طرفین بین را امپدانس تطبیق بتواند میانجي نهاد اگر“ کرد که
تواند منافع  یابد و مي مي کاهش منافع کند، تعارض تنظیم

جدیدی را طراحي کند و در واقع این مفهوم، نقطه اشتراک و 
همکار  های بین دو و یا چند نهاد یا حاصل ضرب، ارزش

 "کنند باشد که در فرایند خلق ارزش مشترک مشارکت مي مي

ارزش مشترک های   و مصاحبه شونده هشتم در تشریح ویژگي

.. در طول یک زنجیره ارزش و بین نهادهای "بیان میکند که 
مشترکي شکل میگیرد که عامل های   تبادل کننده دارایي، ارزش

 ".باشد تدوام همکاری مي

حاصل ترکیب سه  "د خلق ارزش مشترکنها"در نهایت 

باشد. ابتدا نهاد خلق ارزش  مقوله سطح دو اشاره شده مي

صنعت الکترونیک تمرکز  سازگان بومروی مفاهمه نهادی در 

نموده و سپس با اجرای فرایند نوآوری ارزش منجر به کشف 

 گردد.  های مشترک مي ارزش

 زمينه: الزامات شبكه همكاري 4-3

 که است "الزامات شبکه همکاری" ،دیگر تحقیقاصلي   مقوله

گیری، استمرار و پایداری  شامل نکاتي است که منجر به شکل

همکاری، ناشي از شناخت این گردد و  مي نهادی بینهمکاری 

. در واقع آنچه استهای داخلي نهادها از یکدیگر  عمیق الیه

 گردد، ریشه مي نهادی بینمنجر به خلق ارزش مشترک  انهایت

 ۳۶در شناخت عمیق بین نهادها دارد. براساس مرور مضامین، 

مقوله فرعي برای مفهوم الزامات شبکه همکاری  ۳کد باز و 

 د.شو  د که در ادامه تشریح ميشاستنباط 

، سازوکاری برای ایجاد "تعامالت اجتماعي"مقوله فرعي 

شناخت عمیق و پایدار بین عوامل تأثیرگذار در نهادها با 
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انگیزه "ست. این مقوله از مرور مهمترین کدهای باز یکدگر ا

شیوه تبادل ارزش " ،"برند و اعتبار انسانها" ،"همکاری

برتری روابط بر " و "سازمانهای اجتماعي" ،"نهادی بین

های  استنباط گردید.در واقع این سازوکار به عامل "ضوابط

کند که خصوصیات و فرهنگ  مرتبط با هر نهاد کمک مي

 سازماني نهادهای متقابل را بهتر بشناسند. 

در خصوص  1شونده نوزدهم در این خصوص مصاحبه

ضرورت شناخت طرفین قبل از همکاری بیان نمود که 

 و باشد بیشتر مبادله های ارزش و طرفین از شناخت هرقدر"

 شود انجام بهتر حقوقي مدیریت و اعتبارسنجي و اعتباربخشي
 مورد ارزش تشخیص و مفاهمه و تشخیص فرایندهای کیفیت

 مدیریت و کیفیت و شود بهتر حقوقي فرایندهای و مبادله
شونده هفدهم  همچنین مصاحبه ".گردد مي انجام بهتر فرایند

در خصوص ضرورت شناخت نهادها قبل از همکاری بیان 

بهترین نوع همکاری بین دو نهاد پس از فهم متقابل "کرد که 

 "گیرد خطوط قرمز و فرهنگ سازماني طرف مقابل صورت مي
و مصاحبه شونده هفتم در تشریح تاثیر نقش هماهنگي 

یکي از دالیلي که در "ه اجتماعي بین مدیران بیان میکند ک
عدم  گیرد، صنعت الکترونیک همکاری ها پا نمي سازگان بوم

و شرکتها با  ارفاقت بین مدیران و کارشناسان دستگاهه
گر است و همکاری در صورتي که مدیران دستگاهها با ییکد

 "هم رفیق باشند کمتر دچار مشکل میگردند
هزینه  ای مناسب برای کاهش تعامالت اجتماعي، شیوه 

برقراری و حفظ ارتباطات حقوقي پایدار بین نهادهای 

قدر اعضاء است. هر صنعت الکترونیک  سازگان بوم

، قبل از همکاری رسمي با یکدگر دوست باشند، سازگان بوم

. استتر  تر و کم حاشیه ارتباطات این نهادها طوالني مدت

که احتمال تعارض در بین نهادهایي که  دادنشان  مامطالعات 

روابط دوستانه بین مدیران آن برقرار است، کمتر بوده و در 

 رسند.  برخورد با تعارضات، زودتر به توافق مي

تعامالت "که از کدهای باز  "برداری ضرب"مقوله فرعي 

 ،"مبدل نوآوری" ،"نهادیهای   تنوع دارایي" ،"نهادی بین

شاخص توانمندی " ،"و ارزشسرعت تبادل دارایي "

دو های   ضرب دارایي"و  "شتاب دهنده فناوری" ،"مدیران

ای ابتکاری برای تخمین قابلیت   استنباط گردید، شیوه "نهاد

                                                 
 ICTهای تخصصی حوزه  مدير مسئول يكی از خبرگزاری 1

 سازگان بومحداکثری، بین دو و یا چند نهاد در های   همکاری

های  . در این شیوه عمق همکاریاستصنعت الکترونیک 

گردد. در  نهاد شکافته و شناخته مياحتمالي بین دو یا چند 

شونده هیجدهم برای اولین بار به مفهوم  این خصوص مصاحبه

 دو های دارایي ماتریس ضرب"ضرب ماتریسي اشاره نمود که 
 مدیران که است جدیدی ارزش، پارادیم زنجیره در نهاد

 با ارتباط برقراری و حفظ برای که سازد مي قادر را مجرب

 نهاد دو بین را افزایي هم قابلیت و جسته بهره دیگر نهاد
ضرب  " گفت شونده  و در ادامه همین مصاحبه "دهند افزایش

ماتریسي عمق و حداکثر میران همکاری دو نهاد را محاسبه 
شونده اول در خصوص تاثیرات ضرب  و مصاحبه "کند مي

های  اگر هر نهاد بتواند دامنه ارزش "برداری بیان نمود که 
تر ببیند در شرایطي که به تصلب فرایند  زتر و جامعخود را با

های مشهود به  رسد، تعارض به قدرت تبدیل ارزش تبادل مي
 ."گردد غیرمشهود برمي

ای  براساس مطالعات گروه تحقیق، ضرب برداری، شیوه 

صنعت  سازگان بومباشد که به نهادهای عضو  جدید مي

های ممکن بین دو یا  دهد عمق همکاری الکترونیک اجازه مي

چند نهاد را کشف کنند. در این شیوه نهاد میانجي پس از 

ها را  های هر نهاد، این داده ها و قابلیت شناخت ظرفیت

یک ماتریس دو بعدی مربعي در آورده و سپس با  عنوان به

ه حاصل کند ک استفاده از خاصیت ضرب ماتریسي تالش مي

های مجموعه ها را در  ها و ظرفیت ترکیب تمامي قابلیت

 های ممکن کشف نماید.  حوزه

شروع  یمفهومي است که سناریو ،"نقطه الحاق"مقوله فرعي 

ارتباط بین نهادها را براساس ظرفیت همکاری و میزان تشابه 

صنعت الکترونیک معین  سازگان بومو اختالف سازماني در 

 ،"پایداری همکاری"وله از بررسي کدهای باز سازد. این مق مي

شاخص موفقیت " ،"حفظ و بقا همکاری" ،"تداوم همکاری"

استنباط گردید .  "تناسب و چابکي و ابعاد نهادی"و "میانجي

شونده شانزدهم در خصوص توجه  در این خصوص مصاحبه

طراحي نقطه شروع " به نقطه و زمان شروع همکاری گفت

د نهاد نیازمند طراحي و توجه ویژه است همکاری دو و یا چن
و الزم است بررسي کافي انجام شود تا ارتباطات به چالش 

شونده هفدهم در خصوص  و همچنین مصاحبه "برخورد نکند

های دو نهاد نکته زیر را اعالم کرد که  تناسب ویژگي
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توانند با هم کار کنند که در  شرطي مي ها و نهادها به سازمان"
خصوص در چابکي و نظام بروکراتیک  ها به ویژگيبسیاری از 

و مصاحبه شونده چهارم در خصوص  "تناسب داشته باشند
تناسب بین چابکي و ابعاد بین دونهاد در صنعت الکترونیک 

وقتي دو نهاد قرار است با هم همکاری کنند "بیان نمود که 
شود یک شرکت تند باشد  باید با هم تناسب داشته باشند. نمي

 ."یگری کند و یا یکي بزرگ باشد و دیگری کوچکو د

نقطه الحاق، تکنیک دیگری پس از تکنیک ضرب برداری  

باشد که نقطه بهینه شروع ارتباط دو نهاد را مشخص  مي

کند. در واقع هر دو نهادی که قرار است با هم همکاری  مي

های همساني و در برخي تفاوت  نمایند، در برخي از شاخص

گیری همکاری بلندمدت و  ها مانع شکل ن تفاوتدارند که ای

گردد. بطور مثال یکي چابک است و دیگری  مؤثر مي

ای است و دیگری آماتور و یکي توان  بروکرات و یکي حرفه

مالي باالیي دارد و دیگری توان مالي محدود، نوع همکاری 

ها بایستي  کند که کدامیک از این شاخص دو نهاد مشخص مي

باشند و از سطح یکساني برخوردار باشد. بدین تناسب داشته 

را نقطه الحاق  ای که آن جهت نهاد میانجي براساس شیوه

های همساني، بهترین  نامیم پس از محاسبه شاخص مي

 نماید.  ومناسبترین نقطه همکاری دو نهاد را پیشنهاد مي

 "الزامات شبکه همکاری" براساس توصیفات باال، مقوله اصلي

های همکاری بین  گیری برنامه مل مهم در شکلیکي از عوا

. تعامالت استصنایع الکترونیک  سازگان بومنهادهای 

، سازگان بوم یکند که نهادها اجتماعي به نهادها کمک مي

ای نهادهای متناظر با خود را درک  روحیات و اخالق حرفه

باشد که برآورد حداکثر  کنند. ضرب برداری تکنیکي مي

شکافد و نقطه الحاق تکنیکي  چند نهاد را مي همکاری دو و یا

های نهادی، بهترین نقطه شروع  است که براساس حساسیت

 نماید.  همکاری را پیشنهاد مي

 گر: تعارض همكاري نهادي شرایط مداخله 4-4

ها  مقوله اصلي دیگر کشف شده که عامل نابساماني همکاری

و  است "تعارض همکاری نهادی"، باشد و توافقات مي

مشتمل بر نکاتي است که منجر به ناکارآمدی همکاری و 

های  و ایجاد سوءتفاهم بین طرف آنهای  سست شدن پایه

گردد. براساس مستندات تحقیق این مقوله اصلي  همکاری مي

جابجایي "کد باز و سه مقوله فرعي  29بر اساس مرور 

 "حکمیت و داوری"و  "خطا و سوءبرداشت"، "ارزش

های فرعي را به اختصار  هرکدام از این مقولهتشکیل شده که 

 کنیم.  تشریح مي

که از مرور مهمترین کدهای  "جابجایي ارزش"مقوله فرعي 

 ،"تغییرات فناوری" ،"تغییرات محیطي" ،"دالیل تعارض"باز 

برداشت گردید، شرایطي  "حضور رقبا" ،"برد-سناریو برد"

است که بتدریج پس از شروع همکاری به علل داخلي و 

های  خارجي شکل گرفته و منجر به تغییراتي در تناسب فرمول

های بین چند نهاد در  محاسبه ارزش و سهم همکاری

گردد. معموال ساختارهای  صنایع الکترونیک مي سازگان بوم

ابلیت دارند که به میزان معیني حقوقي مرتبط با همکاری، ق

این تغییرات را تعدیل و مدیریت نماید. اما بتدریج، این راه 

کارها تضعیف شده و براساس عدم تناسب منافع و کاهش 

 کند.  ارزش حاصل از همکاری، تعارضات بروز مي

در خصوص شرایط  1شونده اول در این خصوص مصاحبه

 نرخ دائمي بطور اگر " جابجایي ارزش مثالي را بیان نمود که
 بر  در برخي از اجزاء عالوه یابد کسب و کار کاهش منابع

برای  و تهاجمي رقابت به کار و کسب و اقتصادی رقابت
ایشان در جای  ". پردازند مي رقیب حفظ خودشان به تخریب

دیگر در خصوص نقش نهاد خلق ارزش مشترک در جابجایي 

 کار ارزش مبادله در که میانجي نهاد "ارزش بیان کرد که 

عملکرد )مشارکت  فرصت گستره آن براساس و کند مي
حقوقي برای توسعه بازارهای جدید( منجر به جذب منابع 

 محیطي و بنیادی به کاهش سطح تعارضات گردد و جدید مي

شونده دوم در بیان دالیل شکست   همچنین مصاحبه. "گردد مي
ری ارزش و سودی هر همکا"کند که   همکاری ها اشاره مي

برای طرفین دارد و اگر بتدریج این سود و ارزش تغییر یابد و 
فکری برای جبران آن نگردد، همکاری بتدریج شکست 

 ."میخورد و لغو میگردد

، که از مرور مهمترین کدهای باز "خطا و سوء برداشت"

دالیل عدم " ،"تعارض تفکر بخشي" ،"تعارض منافع"

خطاهای " ،"خطاهای انساني" ،"موفقیت نهاد نوآوری

ده ، دو عامل به شاستنباط  "برداشت عملکرد "و  "سیستمي

های  ها، بین الیه هم پیوسته هستند که احتمال بروز آن

باشد.  مدیریتي و تخصصي، در همکاری بین نهادها محتمل مي

                                                 
 از نهادهای حاکمیتی و دکترای الكترونیک، فوتونیکمشاور نواوری يكی  1
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معموال روابط حقوقي بین دو نهاد این عوامل را تا حدی 

بدانها توجه نگردد، منجر به نماید. ولي اگر  جبران مي

تعارضات غیر قابل برگشت خواهند گردید. در این خصوص 

های خطا و سوء  شونده سوم در خصوص ریشه مصاحبه

گردد،  تعارض از سه بخش ناشي مي "برداشت بیان کرد که 
یکي در نیات و مشخصات و رفتار دو طرف مبادله کننده 

تواند  که مياست و دیگری در خود کاال و خدمات است 

های حقوقي  منجر به تعارض گردد و دیگری در زیرساخت
و همچنین  "باشد  است که بین دو طرف حاکم مي

در "شونده چهارم در ترسیم این موضوع میگوید که   مصاحبه

انجامد، یا طرفین  که به شکست ميي یها  بسیاری از همکاری

ند و عدم خطا میکنند و یا از اقدامات مقابل سوءبرداشت میکن

 "تواند منجر به شکست همکاری گردد توجه به این موارد مي

گردد، در هر نوع  و در همانگونه که از موارد باال دریافت مي

مشارکت، بروز خطا اجتناب ناپذیر است و در سطوح مختلف 

سازماني ممکن است عامل خاطي، عملي را برخالف توافقات 

همچنین سوءبرداشت همکاری انجام و یا فعلي را ترک کند. 

ممکن است منجر به  ،از فعل و یا ترک فعل طرف مقابل

الزم است نهاد  لذاسست شدن اعتماد به طرف مقابل گردد. 

 میانجي و طرفین برای پیشگیری از موارد خود را آماده نمایند. 

که از مرور کدهای باز نظیر  "حکمیت و داوری"مقوله فرعي 

تبط ضعف قوانین مر"و"ادینه بینداوری "،"خدمات حقوقي"

ای برای رسیدگي  ، اشاره به شیوهاستنباط شده "با نهاد میانجي

شونده نهم در  به اختالفات دارد. در این خصوص مصاحبه

بدلیل احتمال دالیلي که بروز "ضرورت حکمیت بیان کرد 
سازد، ضرورت  خطا و یا سوءتفاهم را در همکاری ممکن مي

یع، چابک و موثر را برای رفع داد طرفین همکاری مدلي سر
ها حکمیت  خطا در همکاری تعبیه نمایند که بهترین این شیوه

شونده اول در خصوص  در ادامه مصاحبه ."و داوری است

داور  عنوان بهمشروعیت و مقبولیت نهاد میانجي خلق ارزش 

اگر نهاد میانجي بطور یک سازمان طبیعي ارزش  " بیان نمود
شود و معموال نهاد میانجي  ط سیستم ميمدار باشد، باعث بس

یک نهاد مقبول و مطلوب است و اجزاء سیستم را توسعه 
درواقع یکي از . "کند  دهد وبه مثابه یک داور عمل مي مي

های سریع و مؤثر برای رسیدگي به اختالفات بین دو یا  شیوه

چند همکار در یک برنامه مشترک، حکمیت و داوری است. 

فین در صورت بروز هرگونه اختالف که از در این شیوه طر

طریق مذاکره قابل حل نباشد به داور و یا حکم مراجعه 

طرف  یک شخصیت بي عنوان بهکنند. داور وظیفه دارد  مي

موضوع را از زوایای مختلف بررسي و شیوه مناسب جهت 

 ادامه همکاری و یا قطع همکاری پیشنهاد نماید. 

از ترکیب سه مقوله  "هادیتعارض همکاری ن"مقوله اصلي 

ترین آسیب در  مهم :فرعي باال بشرح زیر تشکیل شده است

همکاری های   همکاری، تغییرات تدریجي سهم و ارزش

گردد. این  های حقوقي جبران نمي باشد که توسط سیستم مي

آسیب در کنار خطاها و یا ترک فعل نهادهای همکار و یا 

لطمات جبران ناپذیری  های از عملکرد، منجر به سوءبرداشت

گردد. اگر طرفین همکاری توافق نمایند  های اعتماد مي به پایه

که به داوری و حکمیت توجه کنند، ممکن است به شیوه کم 

ای، همکاری ادامه و یا لغو معقول گردد و در غیر این  هزینه

 د. شصورت همکاری دچار تعارض جدی و شکست خواهد 

 همكاري مشترک راهبردهاي کنش: برنامه 4-5

 "برنامه همکاری مشترک"گر کشف شده مقوله اصلي دی

است. این مفهوم پس از مصاحبه با تعدادی از نهادهای 

صنعت الکترونیک و براساس  سازگان بوممیانجي فعال در 

های داخلي گروه تحقیق و  تحلیل رفتار این نهادها در نشست

سایر های سطح یک و دو و تحلیل  براساس تحلیل مقوله

، طراحي زنجیره و یا آنمنظور از  شد کهمستندات کشف 

باشد  های تبادل خلق ارزش مشترک بین چند نهاد مي زنجیره

که منجر به یک همکاری پایدار و با هدف خلق ارزش 

کد باز، از چهار مقوله  ۳5گردد. این مقوله با مرور  مشترک مي

های  کهشب"، "زنجیره خلق ارزش"، "انداز ارزش چشم"فرعي 

تشکیل شده است که هرکدام از این  "دفتر برنامه"و  "پشتیان

  :کنیم های فرعي را به اختصار تشریح مي مقوله

سند مشترکي که به منظور توافق نهادهای همکار در 

انداز  چشم"گردد،  صنعت الکترونیک ایجاد مي سازگان بوم

د. این مقوله از مرور مهمترین کدهای شنام گذاری  "ارزش

تصور خلق ارزش " ،"ارزش مشترک پایدار"باز اصلي 

و  "بلند مدتهای   ارزش" ،"چشم انداز همکاری" ،"مشترک

استنباط گردید. در این خصوص  "طراحي همکاری"

انداز  شونده شانزدهم در خصوص ارتباط چشم مصاحبه

 های برنامه در“مشترک با برنامه همکاری مشترک بیان کرد که 
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 همکاری ماوتد به منجر آنچه نهادی بین مشترک همکاری
پایدار براساس  و بلندمدت مشترک ارزش خلق گردد مي

 کافي انگیزه تواند مي موضوع این و استانداز مشترک  چشم
شونده  در ادامه مصاحبه ”آورد فراهم همکاری تداوم برای را

تصویر مشترک همکاری، عامل مهمي برای " نهم بیان نمود
و یا  "استها و افراد برای همکاری  مانجذب و توسعه ساز

ارزش " مصاحبه شونده دهم در این خصوص میگوید که

مشترک بین دو یا چند شرکت و یا سازمان فرصتي برای 
 ."بلند مدت میگرددهای   پذیرش همکاری

، قدرت جاذبه جمع کردن نهادها برای  انداز ارزش چشم

باشد. این مفهوم معموال موضوعي جذاب،  همکاری مي

ترین ویژگي آن فهم مشترک و  که مهم استپرارزش و کالن 

باشد. اغلب  نسبتا یکسان آن، در سطح نهادهای همکار مي

گردد که قبال در  انداز، براساس مفاهیمي انتخاب مي چشم

گذاری شده ولي به  بدان توجه و حتي سرمایه گانساز بوم

دالیلي به نتیجه نرسیده است. این سند مسیر حرکت و 

 دهد.  های مشترک نهادهای همکار را نشان مي ارزش

که از مرور مهمترین  "زنجیره خلق ارزش"مقوله فرعي 

 ،"خلق ارزش مشترک" ،"نهادی بینخالقیت "کدهای باز 

استنباط  "اقتصاد نوآوری "و  "نهادی بینهای   تنوع همکاری"

گردد که به  گردیده به بخشي از برنامه عملیاتي اطالق مي

های نهادها با یکدیگر و در مسیر خلق  منظور تبادل ظرفیت 

شونده  ارزش مشترک شکل گیرد. در این خصوص مصاحبه

در خصوص ارتباط بین زنجیره خلق ارزش و برنامه  1نوزدهم

برنامه همکاری مشترک، به " ه کرد کههمکاری مشترک اشار
گردد که بین چند نهاد و  ای و هدفمند اطالق مي فعالیتي شبکه

گردد و تمامي  در قالب یک زنجیره ارزش مشترک اجرا مي
مند  نهادهای همکار از نتایج و پیامدهای این برنامه بهره

شونده اول در خصوص قابلیت زنجیره  و مصاحبه "گردند مي

از نگاه تبادل ارزش، جایگاه نهاد  "کرد  یان خلق ارزش ب

شود و براساس  های ارزش دیده مي میانجي در نوآوری مدل
تواند  دارد مي سازگان بوماشرافیت که نهاد میانجي نسبت به 

های تخصصي که در فضاهای محدود  در خلق و تبدیل ارزش
تواند در تعریف  قابل حصول نیست اقدام نماید و این نهاد مي

  "های نهفته سیستم هم نقش داشته باشد.  تکوین ارزش و

                                                 
 مدير يكی از نهادهای میانجی فعال در بوم بوم صنعت الكترونیک 1

آوری شده،  ها و مفاهیم جمع براساس درک عمیق از داده

زنجیره خلق ارزش، برنامه عملیاتي جمع سپاری نهادها به 

در چارچوب یک یا چند زنجیره است که منظور همکاری  

گیرد. این زنجیره شامل یک مسیر اصلي  خلق ارزش شکل مي

باشند که نهادها در این مسیرها  ادی مسیرهای جانبي ميو تعد

های  گردند. نهادهای مسیر اصلي مبدل ارزش جانمایي مي

باشند. در مقابل نهادهای توانمندساز و پشتیبان در  اصلي مي

زنجیره حول تبادل یک و  گیرند. هر  های فرعي قرار مي زنجیره

هدف اصلي  گیرد. یا چند ارزش و یا دارایي اصلي صورت مي

های کم  های ارزش، ایجاد فرصتي برای تبدیل دارایي زنجیره

های پر ارزش در انتهای  ارزش از ابتدای زنجیره به دارایي

 باشند.  زنجیره مي

که از مرور مهمترین کدهای  "های پشتیبان شبکه"مقوله فرعي 

شبکه ترویج " ،"شبکه تامین فناوری" ،"شبکه تامین مالي"باز 

شبکه تنظیم " ،"شبکه سیاستگذاری" ،"سازیو فرهنگ 

استنباط گردیده، نهادهای  "شبکه توانمند سازی"و "مقررات

منظور تأمین نیازهای  کشد که به   ای را به تصویر مي شبکه

های تخصصي نظیر  نهادهای زنجیره ارزش، بویژه در حوزه

 باشند.  انساني و فناوری مي تأمین مالي، نیروی

شونده هفدهم درتبیین نقش  در این خصوص مصاحبه

های  سازگان بومهمه “که  داشتهای پشتیبان بیان  شبکه

تخصصي از جمله صنعت الکترونیک به شبکه تامین مالي و 
های دیگری هم  رسد شبکه گذاری نیاز دارد و بنظر مي سرمایه

مصاحبه شونده سوم در  ."بصورت مشترک مورد نیاز باشند 

های پشتیبان در کاهش هزینه و افزایش  ثیر شبکهخصوص تا

بر طبق نظریه اقتصاد نهادی کامونز،  " وری گفت که بهره

تواند به افزایش  مدیریت و کاهش هزینه تبادل نهادی مي
شونده  همچنین مصاحبه "کارآمدی نظام نهادی منجر گردد 

های افقي  شبکه" کرد یازدهم در خصوص تنوع این شبکه بیان 
ي نظیر شبکه تامین فناوری و تامین مالي از جمله تخصص

 . "باشند های تخصصي مي سازگان بومهای توسعه  نیازمندی

آوری شده در این تحقیق، تمامي  براساس مفاهیم جمع

های خلق ارزش، نیازهای مشترکي دارند که تأمین  زنجیره

باشد. بطور  های مستقل و پرهزینه مي ها مستلزم زیرساخت آن

تأمین منابع مالي برای شروع یک فرایند، جذب مثال 

گذار، تأمین وام و تسهیالت نیازمند فرایندهای خاصي  سرمایه
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های دیگر خلق ارزش هم بدان نیاز دارند.  باشد که زنجیره مي

طراحي یک شبکه تأمین مالي، متشکل از چند نهاد تخصصي 

ي و تواند بطور همزمان از چند زنجیره خلق ارزش، پشتیبان مي

های تأمین منابع  حمایت نماید. به همین ترتیب شبکه

سازی، مطالعات، آینده  انساني،فناوری، ترویج و فرهنگ

پژوهي، استاندارد، تأمین مواد اولیه، صادرات و سایر 

توانند به کاهش هزینه و  های تخصصي از این نوع، مي شبکه

 سرعت دسترسي زنجیره ارزش کمک نمایند. 

که از مرور مهمترین کدهای باز  "تر برنامهدف"مقوله فرعي 

برنامه ریزی " ،"اشرافیت بر همکاری" ،"راهبری برنامه "

استنباط  "از محیط بازخور"و  "راهبری بالدرنگ" ،"غلتان

شده، نهادی برنامه ساز به منظور راهبری برنامه همکاری 

انداز  باشد. این دفتر از طریق طراحي چشم مشترک مي

های  ادن زنجیره ارزش و ساماندهي شبکهمشترک، شکل د

شونده  رساند. مصاحبه پشتیبان این مهم را به نتیجه مي

های چند نهادی  برنامه" هیجدهم در تبیین این مفهوم گفت
ریز نهادی دارند که بهتر است از همان  نیاز به یک برنامه

 "سوز از همان حوزه تشکیل گردد و با متولیان دل سازگان بوم

در خصوص ریشه مفهوم دفتر  1شونده یازدهم هو مصاحب

های ملي از  برای راهبری برنامه "گونه بیان کرد که  برنامه این
مفهوم ستاد و در بخش دفاعي از کلمه قرارگاه استفاده 

برای راهبری  ۸0های دهه  ای طي سال گردد. ولي کلمه مي
حوزه مشترک دفاعي و ملي فضایي استفاده شد که مفهوم 

 ."باشد، بنام دفتر برنامه فضایي  مي زیبایي

دفتر برنامه ساختار و نهادی است که تمامي سه ابزار قبلي را  

کند و بطور مستمر در راهبری برنامه  ساماندهي و منتظم مي

انداز مشترک  کند. این دفتر چشم همکاری مشترک فعالیت مي

ا کند. زنجیره ارزش ر را تدوین و نهادها را با آن هماهنگ مي

کند. دفتر برنامه  طراحي و شبکه پشتیان را ساماندهي مي

ترین نقش را در تشکیل و راهبری برنامه همکاری  مهم

کننده و  ساز، هماهنگ مشترک دارد. دفتر برنامه نهادی برنامه

 باشد.  ساز مي جریان

از ترکیب چهار مقوله  "برنامه همکاری مشترک"مقوله اصلي 

منظور  ها به رکیب این مقولهفرعي تشکیل شده که شیوه ت

دفتر برنامه  :باشد ساماندهي مقوله اصلي به قرار زیر مي

                                                 
 يكی از مديران ارشد دفاعی  1

دهنده برنامه همکاری مشترک در  ترین نهاد شکل مهم عنوان به

انداز مشترک را تهیه  دستانه سند پایه چشم  یک اقدام پیش

کند. به موازات این اقدام، دفتر برنامه، زنجیره خلق ارزش  مي

کند. در ادامه  انداز ارزش طراحي مي در راستای چشمپایه را 

همین دفتر، با تعدادی از نهادهای زنجیره ارزش، روی سند 

انداز مشترک به توافق رسیده و نهادها را در زنجیره  چشم

کند. در نهایت دفتر برنامه بر توسعه  ارزش جانمایي مي

زش و انداز ار ها و نهادهای همکار تمرکز کرده و چشم زنجیره

 دهد.  های ارزش را ارتقاء مي زنجیره

 الكترونيک سازگان بومپيامدها: تعالی  4-6

 "الکترونیک سازگان بومتعالي "مقوله اصلي دیگر کشف شده 

ترین هدف و آرمان مشترک فعاالن این  است. این مقوله مهم

اساس مستندات تحقیق، این مقوله از  باشد. بر مي سازگان بوم

ارزیابي و "، "های بلوغ شاخص"مقوله فرعي  کد باز و سه 24

تشکیل شده که هریک از  "تعالي الکترونیک"و  "عارضه یابي

 :کنیم های فرعي را به اختصار تشریح مي این مقوله

که از مرور مهمترین کدهای  "های بلوغ شاخص"مقوله فرعي 

 ،"تصور پیامدهای همکاری" ،"ابعاد پذیری شرکتها"باز 

استنباط  "ها سطج بلوغ شرکت"و. "میانجي سطح بلوغ نهاد"

تواند درجه بلوغ  که مي استهایي  سنجهشامل شده، 

ها  صنعت الکترونیک را مشخص نماید. این سنجه سازگان بوم

در تمامي ابعاد زیرساختي، اثر بخشي و نوآوری مطرح 

های  شونده اول در تشریح برخي از شاخص باشد. مصاحبه مي

دهي سیستم  اگر سرعت پاسخ " بیان کرد که سازگان بومبلوغ 

کنیم و  به مطلوبیت کل پایین باشد، اقدام به توسعه نهادی مي
ار ایجاد کند و بخشي از تعهدات تواند اعتب نهادی که مي

. سازدهای موجود تبدیل و معتبر  به ارزشرا تمایالت( )
یابد ولي لزوما توسعه  بنابراین فرهنگ در بستر توسعه مي

شونده  . مصاحبه"گي در تمام اجزاء یکسان نخواهد بودفرهن

 سوم در خصوص اعتبار سنجي و ارزیابي سطح بلوغ اشاره

گردیم به مدل فرایندی و در مدل هرچقدر  باز برمي " کرد که
های مبادله بیشتر باشد و اعتبار  شناخت از طرفین و ارزش

 بخشي و اعتبار سنجي بهتر انجام شود، کیفیت فرایندهای
تشخیص و مفاهمه و تشخیص ارزش مورد مبادله و 

براساس نتایج  "فرایندهای حقوقي بهتر انجام خواهد گردید. 

، سازگان بومهای ارزیابي سطح بلوغ در یک  تحقیق شاخص
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، تنوع نهادی، سطح ارتباط بین  های متعددی از جمله به حوزه

ها، شناختي در نهاد های پشتبیان، معارفه و هم نهادها، شبکه

روایي نهادی، سازماندهي نهادی، فرهنگ سازماني و  حکم

شوندگان در  باشد. اما مصاحبه عوامل متعدد دیگری مرتبط مي

این تحقیق به موضوعاتي همچون اثربخشي، زیرساخت 

 های پشتیبان( و سطح نوآوری اشاره بیشتری نمودند.  )شبکه

مترین که از مرور مه  "یابي ارزیابي و عارضه"مقوله فرعي 

 ،"سازگان  یابي بوم  عارضه"،"ارزیابي فرایندها"کدهای باز 

استنباط  "سامانه پایش"و  "نظام مسائل" ،"کشف مسائل"

اند که برای سنجش وضعیت و  شده ، دو فرایند به هم پیوسته

باشد.  الکترونیک مورد نیاز مي سازگان بومارتقاء سطح تعالي 

 سازگان بوماط ضعف های اصلي و نق یابي، ریشه در عارضه

شونده اول در  . در این خصوص مصاحبهدشو شناسایي مي

اگر  "کند که  خصوص قدرت ارزیابي نهاد میانجي بیان مي
های نهادی  ها و دارایي منشاءآسیب را در شناخت جامع ارزش

تعریف کنیم، یک نهاد میانجي پایدار، قدرت شناخت و 
از بهترین حالت ارزیابي دارد و سطح ارزیابي آن بایستي 

های حوزه عمل، بطور نسبي باالتر و در الیه رشد  سیستم
یابي  به عارضه" که کردشونده چهاردهم بیان  مصاحبه ".باشد

 . "استکمتر توجه شده و از موضوعات مهم  سازگان  در بوم

گیری رو به  جهت عنوان به، "تعالي الکترونیک"مقوله فرعي 

گیرد. این مقوله که از  مورد توجه قرار مي سازگان بومجلو 

پیشرفت صنعت " ،"اثربخشي سازمان"کدهای باز 

وری صنعت   بهره"و  "سازگان  تعالي بوم"،"الکترونیک

گیری این  ترین دلیل شکل استنباط شده، مهم "الکترونیک

شونده اول  تحقیق و همکاری گروه تحقیق بوده است. مصاحبه

الي و بلوغ صنعت الکترونیک بیان در خصوص میزان تحقق تع

فرض اول پایه این است که آیا ما در صنعت  "نمود که 

الکترونیک نظام ملي نوآوری داریم و یا اجزایي از نظام را 
اند و ما عدم بلوغ را  داریم که هنوز به بلوغ ساختاری نرسیده

شونده در جای دیگر در خصوص  همین مصاحبه "بینم مي

انجي خلق ارزش مشترک در ارتقاء تعالي و نقش مؤثر نهاد می

نهاد میانجي در بلوغ و گستره  "گفت  سازگان بومسطح بلوغ 
نظام ملي تاثیر دارد و مدیریت تبادل ارزش از یک طرف در 

و مصاحبه شونده سوم در  "سطح بلوغ نظام تاثیرگذار است. 
 "خصوص سطح بلوغ صنعت الکترونیک بیان نمود که 

ای تخصصي در این صنعت ، ما هنوز شاهد علیرغم پیشرفته
 ."سطح بلوغ پاییني در این صنعت پیشرفته در کشور هستیم

حاصل ترکیب  "الکترونیک سازگان بومتعالي "مقوله اصلي 

، به سازگان بومباشد. مسیر تعالي و بلوغ  سه مقوله فرعي مي

های ارزیابي گره خورده است. درواقع قدم اول در  شاخص

هایي است که باید در  مسیر بلوغ و پیشرفت، درک شاخص

این مسیر تحلیل و ارزیابي گردند. قدم بعدی، شناخت فرایند 

باشد. این  یابي مي ارزیابي سطح بلوغ و سپس اقدام به عارضه

را با چرخه دو چرخه، فرایندهایي هستند که ناظر بیروني 

دهند. و در نهایت مدل تعالي ، فرصت  بهبود مستمر پیوند مي

الکترونیک را پیش پای اعضاء قرار  سازگان بومبلوغ و تعالي 

 دهد.  مي

 الكترونيک سازگان بومنهاد خلق ارزش مشترک در  4-7

روش تحقیق بیان گردید، شیوه گروه  بندهمانگونه که در 

باشد و بدلیل  بنیاد مي نظریه دادهتحقیق کیفي و بر مبنای روش 

ند برای نمایش مدل نهایي استفاده شده م  تناسب از شیوه نظام

ها نیز،  یافته بنددر  شداست. همچنین همانگونه که مالحظه 

های اصلي نیز بر همین  ها و نمایش مقوله آوری داده مدل جمع

شیوه تنظیم شده بود تا چارچوب و روایي تحقیق حفظ گردد. 

های شش بخش قبلي در  یافته شده تااین بخش تالش  در

قالب مدل معروف به استراس کوربین تبیین و ارائه گردد. در 

 گردد.  ارتباط این عناصر تبیین مي 1 شکل

 

 بحث -5

های نهاد خلق  حاضر با هدف درک نقش و ویژگي مقاله

است.  شده  تدوینالکترونیک  سازگان بومارزش مشترک در 

نهاد خلق ، ها، پدیده محوری در این پژوهش براساس یافته

عملکرد این نهاد، موجب  است کهارزش مشترک 

صنعت  سازگان بومتوانمندسازی و خلق ارزشهای جدید در 

گردد. این نهاد از انواع نادر از نهادهای میانجي  الکترونیک مي

ي های ارزش و شناسای باشد که روی کشف زنجیره مي

نماید. هر چند  فعالیت مي نهادی بینهای پنهان  ظرفیت

مطالعات متعددی در خصوص نقش و اهمیت نهاد میانجي در 

انجام گردیده، ولي در  نهادی بینگری و بهبود روابط  تسهیل

این مطالعات به عملکرد دقیق این نهاد و چگونگي خلق 

 و نوری  گردد، بطور مثال قاضي ارزش اشاره روشني نمي
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 صنایع الکترونیک سازگان بوم( نهاد خلق ارزش مشترک در 1 شکل
 

در ادبیات نظام در مطالعه خود به اهمیت این مفهوم مکاران ه

 و همکاران بیگي. همچنین [2۳] دنکن اشاره ميملي نوآوری 

را در تحقیق خود، کارکرد نهاد میانجي در حوزه دفاعي 

مرور برخي از  به و همکاران و صادقي [7]بررسي 

 [۶] دنپرداز کارکردهای نهاد میانجي در صنعت الکترونیک مي

نیز در مطالعات  و همکاران و نوروزی و همکاران و اسمیت

خود به عملکرد پایین به باال و همچنین تناسب این نهاد برای 

با  [25و24] .کنند نوآوری اشاره مي نظامهای  پاسخ به شکست

های متعددی  اینکه در تمامي مطالعات انجام شده، به نقش

برای نهاد میانجي توجه دارد، ولي به چگونگي تأثیر این نهاد، 
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اشاره  سازگان بومدر خلق ارزش مشترک در بین نهادهای 

 گردد.  روشني نمي

عامل علي در این مدل  عنوان بههمچنین، شبکه تبادل ارزش 

ای خالق در تبدیل و افزایش  یوهد. این شبکه، شششناسایي 

صنعت  سازگان بومهای کم ارزش به پر بها، در  دارایي

های کم ارزش  باشد. در این فرایند دارایي الکترونیک مي

نهادی در یک زنجیره ارزش و توسط فرایندهای مکمل به 

د. در خصوص این موارد، شون های پرارزش تبدیل مي دارایي

و  نهادی بینود به شبکه ارزش در مقاله خ و همکاران کیج

و . همچنین دیون [12]د نکن برخي از فرایندهای آن اشاره مي

در توصیف شبکه ارزش و نقش آن در اقتصاد همکاران 

. آلي [27] اند بنیان، مطالب مفصلي ارائه کرده های دانش شرکت

 نامشهود دارایي مدیریت نیز به نحوه تأثیر شبکه ارزش در

در مقاله خود و همکاران و در نهایت الیسا  [۳]کند  اشاره مي

به نوع خاصي از تبادل ارزش در زنجیره ارزش نهادهای 

که محتوای این منابع،  [15] دنکن فرهنگي و علمي اشاره مي

 نمایند. هریک به نوعي دستاوردهای این تحقیق را تأیید مي

ای  شرایط زمینه عنوان بهمقوله اصلي الزامات همکاری مشترک 

ها و نکاتي است که منجر به  و بسترساز که شامل تکنیک

در  نهادی بینهای   گیری، استمرار و پایداری همکاری شکل

د. در واقع تحلیل شو صنعت الکترونیک مي سازگان بوم

  دهد که شیوه عملکرد برخي از نهادهای میانجي نشان مي

ها، منجر به شناخت عمیق نهادها، قبل از شروع  فعالیت آن

که این موضوع منجر به پایداری و تداوم  شدهفرایند همکاری 

 شده، در انجامهای   گردد. بر اساس بررسي يهمکاری م

 خلي، به الزامات شبکهشده، هیچ مقاله دا مطالعات انجام

ای نکرده و  سازگان صنایع الکترونیک اشاره همکاری در بوم

بطور مشخص کشف سه مقوله شاخص در این الزامات ؛ 

تعامالت اجتماعي، ضرب برداری و نقطه الحاق از 

باشد. با این حال در خصوص  های این تحقیق مي نوآوری

اخالق همکاری، مطالب ارزشمندی توسط برخي از 

ندیشمندان، اشاره شده که نشانگر اهمیت و توجه متخصصان ا

حوزه مدیریت سازماني به مباحث اخالق همکاری در 

 . [2۶و  15و  12و  ۳]باشد  نهادی مي تعامالت بین

عنوان شرایط  مقوله اصلي تعارض همکاری نهادی به

اکارآمدی و سست شدن گر، عاملي است که منجر به ن مداخله

های  های اعتماد و همکاری و ایجاد سوءتفاهم بین طرف پایه

ای، مقوله تعارض  گردد. در مطالعات کتابخانه همکاری مي

همکاری بطور مکرر مورد توجه قرار گرفته و موضوعاتي 

نظیر جابجایي ارزش، خطا و سوءبرداشت و حکمیت از 

رداخته شده است. از مواردی است که در منابع حقوقي، بدان پ

به تفضیل در خصوص جابجایي ارزش و نقش  [۳]جمله آلي

گذاری دارایي در رفع مشکالت حقوقي بین همکاران  ارزش

اشاره نموده است. کیج و همکاران در خصوص تعارضات 

های رفع تعارض اشاره  بین سازماني به برخي از شیوه

و استوارت و همکاران ، کلرکس و همکاران و  [12] اند نموده

دایزیل بطور جداگانه در خصوص نقش نهاد میانجي برای 

اما . [29تا  27] اند کاهش تعارضات نکات مهمي را بیان نموده

ر مشخص در بررسي مقاالت داخلي و خارجي، این بطو

سازگان صنایع الکترونیک مورد عنایت  موضوع از منظر بوم

 قرار نگرفته است.

راهبرد کنشي تحقیق  عنوان بههای همکاری مشترک  برنامه

مند، به منظور ایجاد همکاری  نظاماین فرایند دهد که  نشان مي

هدفمند و با هدف خلق ارزش مشترک، بین نهادهای 

باشد. این مفهوم بطور  صنعت الکترونیک مي سازگان بوم

توسط و بدون تخصیص در صنعت الکترونیک،  محدود

 نوروزی و، [۳1] همکاران و فر اندیشمندان داخلي نظیر اسدی

و همچنین  [۳0] همکاران و ، الیاسي[25] همکاران

 ،[2] وهمکاران ماتوس-اندیشمندان خارجي نظیر کامارینها

 .است بودهمورد توجه  [۳۳] و جانسون [15] وهمکاران الیسا

صنایع الکترونیک از  سازگان بوممقوله اصلي بلوغ و تعالي در 

باشد و مقاالت کمي  موضوعات نوآورانه در این مقاله مي

و  اند. بطور مثال صادقي  مرتبط با این موضوع به چاپ رسیده

خود بدون پرداختن به سطح بلوغ خود  مقاله در همکاران 

صنعت به بررسي سطح بلوغ پایین نهادمیانجي در صنعت 

به  بیگي و همکاران . همچنین [۶] اند الکترونیک پرداخته

حوزه دفاعي اشاره نموده و  سازگان بومسطح بلوغ 

ارتباط وناکارامدی یل ضعف دال، به و همکاران محمدهاشمي

های  پرداخته، که برخي از شاخص دانشگاه و صنعت در ایران

 سازگان بومتواند در موضوع سطح بلوغ  این دو گزارش مي

. و همچنین [7،5]قرار گیرد. الکترونیک نیز مورد استفاده 
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های   سازه در تحقیق خود به بلوغ بنو همکاران البست 

 .[14]همکاری بین دانشگاه و صنعت اشاره نموده است

موارد اشاره شده نشان میدهد که هرچند مفاهیم کلي نهاد 

در مقاالت مورد  نهادی بینمیانجي ، همکاری و خلق ارزش 

تلفیق این مفاهیم در چارچوب توجه قرار گرفته ولي اثری از 

صنعت الکترونیک به  سازگان بومکه در  مشخصیک نهاد 

 گردد. مي پردازد مشاهده نمي نهادی بینهای   خلق ارزش

 

 گيري نتيجه -6

گردد، کشف ابعاد و  چه نوآوری این پژوهش محسوب مي آن

یکي  عنوان بهمشترک، چگونگي اثر بخشي، نهاد خلق ارزش 

صنعت  سازگان بوماز انواع نادر نهاد میانجي، در تعالي و بلوغ 

تحقیق نشان میدهد که این نهاد های   باشد. یافته الکترونیک مي

همکاری مشترک و بر اساس های   با اتخاذ رویکرد برنامه

الزامات شبکه همکاری و رعایت نکات مرتبط با مدیریت 

صنعت الکترونیک به خلق ارزش  سازگان بومتعارضات، در 

 مشترک مي پردازد.

تعداد کمي از ابعاد این نهاد را تبیین  ،این تحقیقهای   یافته 

نهاد های   نموده و ضرورت دارد که در خصوص سایر ویژگي

صنعت الکترونیک  سازگان بومخلق ارزش مشترک در 

مطالعات بیشتری انجام گیرد. بویژه اینکه فرایند خلق ارزش 

دارد که پرداختن به تمامي  متعددیشترک، زوایای پنهان م

وجوه آن از حوصله این کار پژوهشي خارج بوده و نیازمند 

 سازگان بومباشد. همچنین بلوغ  کارهای مطالعاتي دیگری مي

یابد که  صنعت الکترونیک از طرق دیگری نیز مي تواند ارتقاء 

 جدیدتر باشد. برای مطالعاتای  تواند بهانه این طرق نیز مي
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