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Abstract 

In the past, businesses controlled their supply 
chain and took ownership of it, competing 
with each other in a market environment. In 
the future of businesses, a core company, as a 
core part of a business ecosystem, manages a 
range of companies, the business ecosystem 
can provide a beneficial balance between 
competitive needs and collaboration. 
First, the base model is extracted by 
systematically reviewing related articles (23 
articles) and using the base model, which is 
based on the life cycle model and static and 
dynamic characteristics of business 
ecosystem; three prominent companies were 
studied and by analyzing the inductive 
content, a new theoretical model was 
presented. This model can be a guide to 
evaluate the formation and developmental 
stages of digital ecosystems. 
The results of this study showed that the 
requirements for establishing a business 
ecosystem include: forming complementary 
roles in the business platform, adapting to 
environmental requirements, having a central 
platform, utilizing existing resources, and 
complementary potential, network 
                                                 
* Corresponding author: kosari@nrisp.ac.ir 

governance, development of inspirational 
vision, formation of different layers (core 
value, complementary value and enabler 
value) of the business process and emerging 
market. 
 

Keywords: Pattern Formation, Business 
Ecosystem, Emerging Technology, Inductive 
Content Analysis 
  

 

Volume 12, Number 2, Summer 2020 Journal of Science & Technology Policy 
(JSTP)



13  

 
  پژوهشی- فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

  1399 تابستان، 2، شماره دوازدهم سال

 

  

  وکارهاي مبتنی بر فناوري نوآیند سازگان کسب گیري بوم شکل الگوي

  3فاطمه ثقفی، 2علیرضا یاري، *1سحر کوثري

  علمی گروه سیاست علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران هیأتعضو  -1
  علمی پژوهشکده فناوري اطالعات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات، تهران عضو هیأت -2

  علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران عضو هیأت -3
  

  دهیچک
وکار، یک شرکت محوري به مثابه بخش  در فضاي آتی کسب. پرداختند بازار به رقابت با هم میتأمین خود در محیط   وکارها با کنترل زنجیره در گذشته، کسب
تواند توازنی سودمند  گیري با رعایت الزاماتی می وکار در مسیر شکل سازگان کسب کند و بوم ها را مدیریت می وکار طیفی از شرکت سازگان کسب اصلی یک بوم

وکار حول یک شرکت مبتنی بر فناوري نوآیند  سازگان کسب گیري بوم مقاله حاضر به دنبال تحلیل نحوه شکل. را برقرار کندبین نیازهاي همکاري در عین رقابت 
ه که مبتنی بر مدل چرخ -برداري از آن  استخراج و با بهره) مقاله 23(مند مقاالت مرتبط  ابتدا الگوي مبنا با مرور نظام. گیري از مفهوم چرخه عمر است با بهره

سه شرکت برجسته مورد مطالعه قرار گرفتند که در نهایت با تحلیل محتواي استقرائی، الگوي  -سازگان است  هاي ایستا و پویاي بوم عمر و همچنین ویژگی
راهبرد . اي دیجیتالی باشده سازگان گیري و مراحل رشد بوم تواند راهنمایی براي ارزیابی نحوه شکل این الگو می. نظري جدیدي در این زمینه ارائه شده است

هاي  گیري نقش شکل: وکارهاي مبتنی بر فناوري نوآیند عبارتند از سازگان کسب گیري بوم ها حاکی است که الزامات شکل تحقیق، مطالعه چندموردي بوده و یافته
اي، توسعه  اري از منابع موجود و بالقوه مکمل، حکمرانی شبکهبرد ، بهره وکار، انطباق با الزامات و نیازهاي محیطی، وجود پلتفرم مرکزي مکمل در پلتفرم کسب

  .یافته و مکمل هاي ارائه ارزش اصلی، ارزش توسعه وکار در الیه گیري فرآیندهاي اصلی کسب ، توجه به بازار و شکل بخش اندازي الهام چشم

  تواي استقرائیوکار، فناوري نوآیند، تحلیل مح سازگان کسب گیري، بوم الگوي شکل: ها کلیدواژه
 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می

Kousari, S., Yari, A., & Saghafi, F. (2020). Formation Pattern of Business Ecosystem based on Emerging 
Technology. Journal of Science & Technology Policy , 12(2), 13-28. {In Persian}. 
DOI: 10.22034/jstp.2020.12.2.1170 

  
  1مقدمه -1

ارزش  رهیزنج يها از جنبه ياریبس ،انبوه دیتول در دوران
رقابت  چنان کههم. ]1[د شرکت واحد بو کیتحت کنترل 

 دیصنعت ناپد ياز مرزها ياریشده و بس تر یو جهان تر عیرس
 مجموعه جادیا يبرا يعمود يساختارها سایر و اند شده

 مختلف يها نهیتخصص در زمنیازمند که  یرقابت تمحصوال
با زنجیره شرکت  مسلماً یک ؛هستند هم قابل استفاده نیستند

                                                           
DOI: 10.22034/jstp.2020.12.2.1170  

  kosari@nrisp.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *

نیازهاي یک بازار  کردنقادر به برآورده ارزش مشخص 
با سایر نیست و نیازمند همکاري و مشارکت  غیرمطمئن

 بازارهاي ثابتها به تنهایی عموماً  شرکت بازیگران است زیرا
و مشخص را انتخاب کرده و محیط را تقریباً ایستا در نظر 

هاي همکاري متعددي به شرح  نظریه ن اساس،یبر ا .گیرند می
  :زیر مطرح شده است

هاي کلیدي  میان قابلیت، ]2[همکاري از جنس اتحاد راهبردي 
قطعیت بازار، فناوري  جهت مواجهه با عدم ا بیشتردو سازمان ی

این ارتباط این   نتیجه. کند ارتباط ایجاد میو نیازهاي مشتریان 



  وکارهاي مبتنی بر فناوري نوآیند سازگان کسب گیري بوم الگوي شکل

14  

ها و  ها، فناوري است که تمام طرفین با تبادل مهارت
این  .برند محصوالت با یکدیگر، از همکاري متقابل سود می

ها ضمن حفظ استقالل  اتحاد یک همکاري است که شرکت
عدم قطعیت ( شان مشترك خود، از آن براي حل مشکالت

  ].3[ کنند استفاده می )بازار، فناوري و کاربرد
هاي  منظانوع جدیدي از  ]4[ 1شبکه مجازي تولید جهانی

 هک یطی، محتولیدي مبتنی بر یک محیط عملیاتی جدید است
سازي و استقرار  هاي تولیدي امکان دسترسی، بهینه منظابه 

بسیار متکی به ویژگی قابلیت دهد و  منابع راهبردي را می
کنندگی با بازیگران خارج از پلتفرم  همکاري و روابط تکمیل

  .اصلی است
قطعیت ناشی  بر آمادگی جهت مواجهه با عدم] 5[ نوآوري باز

هاي  هاي نوآیند، چالش از بازار به لحاظ تنوع نیاز، روند
. و کاربردهاي جدید متکی است ندیآهاي نو جدید، فناوري

بر تمرکز جغرافیایی به هم پیوسته  ]6[ نظریه خوشه صنعتی
  . ، توجه دارد ها و مؤسسات در یک زمینه خاص شرکت

کند و  اي از روابط را بررسی می مجموعه ]7[وکار  بشبکه کس
بازار و قابلیت  اطمینانعدم  مواجهه با عناصرسطحی از شامل 

  .است با شرکاهمکاري 
هاي همکاري به لحاظ  رسد تفاوت اساسی نظریه به نظر می

هاي ناشی از بازار، فناوري و  میزان مواجهه با عدم قطعیت
در سطح پلتفرم یا (ت همکاري قابلیکاربرد و همچنین میزان 

است و ) کنندگی با بازیگران خارج از پلتفرم روابط تکمیل
 توان مواجهه با به طور کاملهمکاري  هاي نظربهاز  کی چیه

رو به  نیاز ا ،]8[را ندارند  يهمکار تیو قابل تیعدم قطع
و  تیعدم قطع حداکثر توان مواجهه با يبرا دیجد يتفکر
در همین راستا مفهوم  .بوده است نیاز يهمکار تیلقاب
 1993در سال  2اولین بار توسط موروکار  سازگان کسب بوم

عدم  يها به حوزه يادیمور توجه ز. ه استپیشنهاد شد
تا مرز ( يهمکار تیو قابل) پیچیده وکار کسب طیمح( نانیاطم

  ].9[ دارد) تحول مشترك همکاران
نظر  وکار اتفاق سازگان کسب در خصوص بوم ،ها تمام تعریف

و  دهیچیوکار پ کسب طیمح يبرای فیتوصدارند که این مفهوم 
 تأکید دهیا نیبر ا دگاهید این]. 10[ استمملو از عدم قطعیت 

را بدون  یبخش دینبا ده،یچیپ يها منظاکند که در مورد  یم
                                                           
1- Global Manufacturing Virtual Network (Gmvn) 
2- Moore 

، 4، نوآیندي3خودسازماندهی .رددرك کل، مطالعه ک
مفاهیمی هستند که در ارتباط با  6و سازگاري 5تکاملی هم

وکار  سازگان کسب هاي خاص بوم پیچیدگی و به عنوان ویژگی
سازگان  هایی در بوم وجود چنین ویژگی]. 11[ شود بررسی می

هاي  وکار باعث شده که قدرت مواجهه با عدم قطعیت کسب
  .محیطی و قابلیت همکاري در آن به حداکثر برسد

وکارهاي نوآیند نظیر گوگل، آمازون و اپل  سازگان کسب بوم
الذکر مسیر رو به رشدي را در  هاي فوق با توجه به ویژگی

توسعه علمی و فناورانه کشورها در پیش گرفته و در طول 
. هاي اخیر نقش و جایگاه آنها رشد بسیاري داشته است سال

یري گ هاي اخیر توجه زیادي به شکل در ایران نیز در سال
کاال،  وکارهاي دیجیتالی از جمله دیجی سازگان کسب بوم

ها،  در همه این سال. سی و غیره شده است بامیلو، اسنپ، تپ
وکارهاي نوظهور و  سازگان کسب گیري بوم نحوه شکل

گذاري براي توسعه آنها از مسایل اساسی  سیاست
گذاران این حوزه بوده که منجر به انجام این تحقیق  سیاست
  :این است مقالهدر همین راستا سؤال . است شده

وکارهاي حول یک  سازگان کسب گیري بوم الگوي شکل
در طول چرخه عمر آنها  7شرکت مبتنی بر فناوري نوآیند

  چگونه است؟
مند جهت تعیین  ، ابتدا مرور نظام پاسخ به این سؤال يبرا

الگوي مبنا انجام و بر اساس آن، محتواي تجربیات سه شرکت 
ARM ،Intel  وMTK  به صورت موردکاوي بررسی و

جو  تحلیل و الگوي نظري جدید ارائه و جویشگر بومی پارسی
تواند  این الگو می. با استفاده از این الگو ارزیابی شده است

  .هاي دیجیتال داخلی باشد سازگان مبنایی براي بررسی بوم
  
  مبانی نظري و پیشینه پژوهش -2
 وکار کسبسازگان  بوم 1- 2

وکار عمدتاً مبتنی بر این اصل  سازگان کسب تعاریف بوم
  ها، اي از بازیگران متشکل از سازمان استوار هستند که شبکه

دهنده خدمات مکمل،  هاي ارائه سازمان  ها، واسطه  مشتریان،
مؤسسات   گذاران، سرمایه ، ز رشدکمرا  نهادهاي دولتی،

                                                           
3- Self-Organization 
4- Emergence 
5- Co-Evolution  
6- Adaptation 
7- Emerging Technology 
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براي   ط بوده و اعضاء آنها به هم مرتب تحقیقاتی و دانشگاه
بقاء و موفقیت خود به کارکردهاي یکدیگر وابسته هستند 

وکار  سازگان کسب هایی که به موضوع بوم پژوهش]. 8[
  :بندي کرد توان از چند منظر تقسیم اند را می پرداخته

 "دهیخودسازمان"سازگان، ویژگی  هاي بوم از منظر ویژگی
 چیاست که در آن ه مستمري فرآیند وکار سازگان کسب بوم

خود و  يبه خود عیوقا و وجود ندارد یداخل ای یرهبر خارج
داخل پلتفرم و خارج از آن رخ  باال در تعامالت لیبه دل
خودسازماندهی فرآیندي است که در آن الگو ]. 12[دهند  می

 شود کننده مرکزي ظاهر می و نظم بدون مداخله یک کنترل
اند  ودسازماندهی را فرآیندي دانستهدر تعریفی دیگر خ]. 13[

که در آن ساختارها، الگوها و خواصی که بر سیستم اعمال 
  ویژگی]. 14[شود ناشی از وجود عامل خارجی نیست  می
وکار نتیجه خودسازماندهی  سازگان کسب بوم "نوآیندي"

نوآیندي، فرآیندي است که نظم جدیدي را به همراه . است
توان ایجاد نظم جدید به عنوان  .کند خودسازماندهی ایجاد می

هاي پیچیده در حال تکامل استنتاج  منظاترین ویژگی  مهم
سازگان  دهنده توان باالي بوم این ویژگی، نشان]. 15[شود  می

هاي ناشی از بازار، فناوري، کاربرد  در مواجهه با عدم قطعیت
اي که قادر است به سرعت خود را با  و تقاضا است به گونه

ویژگی . ییرات محیطی تطبیق داده و نظم نوینی را ایجاد کندتغ
عنوان فرآیندي تعریف  وکار به سازگان کسب بوم "تکاملی هم"
متقابل   هاي به هم مرتبط در یک چرخه شود که در آن گونه می

یابند، به شکلی که تغییرات در یک گونه،  دائمی تکامل می
دیگر فراهم   گونه زمینه را براي انتخاب طبیعی تغییرات در

]. 16[کند و این نشان از حداکثر تعامل بین بازیگران است  می
تغییرات در میزان انطباق یک سیستم، در سطح انطباق 

هاي  گذارد؛ این وابستگی هاي دیگر نیز متقابال تأثیر می سیستم
ویژگی سازگاري ]. 17[گویند  تکاملی می متقابل را هم

فرآیندي است که طی آن یک ارگانیسم وکار  سازگان کسب بوم
دهد؛ سازگاري ساختارهایی با  خود را با محیط انطباق می

سازگان با  کند تا کل بوم عملکرد باالتر را ایجاد می
هنگامی که محیط تغییر . هاي خارجی سازگار شود محدودیت

سازگان هم خود را با شرایط تغییر یافته از طریق  کند، بوم می
]. 18[کند  تکاملی و خودسازماندهی سازگار می نوآیندي، هم

پویا در  و ایستاهاي عملیاتی  از دو دسته قابلیت] 19[ 1تیس
این دو نوع  هک کند ها یاد می ورانه شرکتآکسب دانش نو

هاي  ویژگی) 1 :قابلیت ناظر به دو نوع ویژگی است
هاي  ویژگی) 2) ایستا(سازگان  یافته و بلندمدت بوم تثبیت
مدت  هاي کوتاه نده تغییرات سیستم و فعالیتده نشان
 ).پویا(سازگان در شرایط عدم قطعیت  بوم

سازگان یانستی و  هاي مختلف در بوم ازمنظر پذیرش نقش
گر،  بازیگر کلیدي، سلطههاي  به ارائه تفاوت نقش] 20[ 2لوین

 اند؛ دن وکار پرداخته سازگان کسب در بوم اي، هاب و گوشه
هایی از قبیل  به تعریف نقش] 21[ 3آسلدانک ون و هارتیگ
بازي اشاره  حق حافظ شرکت سازگارکننده، دهنده، شکل
به این نتیجه رسیدند که این ] 22[ همکاران و 4اند؛ آیر کرده
درجه  ؛)پل کارگزار و هاب،( محوري هاي ها شامل نقش نقش

مسیر و  طول خوشه؛ ضریب درجه پیوند؛ شراکت؛ میانگین
در پژوهش خود با  5]23[آدنر و کاپور . هستند شبکه چگالی

که این ساختار  دندیرسسازگان به این نتیجه  عنوان ساختار بوم
  .ها است مکمل اجزاء و کنندگان تأمین محوري، شامل شرکت

از منظر وجود پلتفرم رابط جهت مشارکت بازیگران، 
ائتالف  براي در پژوهشی با عنوان پلتفرمی] 24[ 6کوادگراس

 استفاده براي این نتیجه دست یافت که پلتفرم بستريبه 
 و گاور جذب است؛ ظرفیت و ایجاد ها توانمندي مشترك از
سازگان  بوم در پژوهشی تحت عنوان پلتفرم] 25[ 7کوسومانو

برداري  بستري براي بهرهبه این نتیجه رسیدند که این پلتفرم 
اي ه هاي بازیگران داخل پلتفرم و جذب ظرفیت توانمندي

  .خارج از آن است
] 26[ 8رابینسون و مازوکاتااز منظر وجود منابع بالفعل و بالقوه 

ناسا به این  سازمان سازگان در پژوهش خود با عنوان بوم] 26[
 هاي روش تأمین مالی، نتیجه رسیدند که رویکرد غالب

  .باشد می 9خصوصی و عمومی بخش مشارکت همکاري
 در] 27[همکاران  و 10سازگان مارین از منظر حکمرانی بوم

یکپارچه دریافتند که این  حاکمیت عنوان مدل با خود پژوهش

                                                           
1- Teece 
2- Iansiti & Levien 
3- Den Hartigh & Van Asseldonk 
4- Iyer 
5- Adner & Kapoor 
6- Quaadgras 
7- Gawer & Cusumano 
8- Mazzucato & Robinson 
9- Public Private Partnership (PPP) 
10- Marin 
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  اندازه پیشنهادي و خدمات مقدار عاملین؛ مدل شامل تعداد
پیشینه  در مرور] 28[ 1باشد؛ آنگرانی و همکاران محیط می

به  عامالن سازگان شامل خود دریافتند که اجزاء حکمرانی بوم
 باشد و چانگ شبکه می ماع و پویاییاجت حاکمیت هم وابسته؛

 سازگان بوم در بررسی خود با عنوان حاکمیت] 29[ 2اودن و
الکترونیکی به این نتیجه رسیدند که چارچوب  یادگیري

 و اي رابطه مکانیسم سازمان؛ حکمرانی شامل ساختار
  .ها است فعالیت پردازش ارتباطات و

 3نپاور و جرجیاسازگان  وکاري بوم از منظر فرآیندهاي کسب
 وکار الکترونیک در پژوهشی تحت عنوان راهبرد کسب] 30[

وکارهاي  کسب  اصل براي پیکربندي دوباره 12دریافتند که 
در پژوهش خود ] 31[ 4الکترونیک وجود دارد؛ پلتونیمی

 سازگان بوم و خوشه ارزش،  شبکه بین  دریافت که رابطه
 و کارانه افظهمح تقلیدي،( نوآوري راهبرد در وکار کسب
عنوان  با خود پژوهش در] 32[ 5است؛ آدنر متمایز )جذبی

 سازگان دریافت سه وکار بوم کسب فرآیند در ریسک مدیریت
 آغازین، هاي وکار شامل ریسک عمده فرآیندهاي کسب ریسک
  .سازي است یکپارچه هاي ریسک و به هم وابسته هاي ریسک

در پژوهش ] 33[ 6سازگان، پلتونیمی از منظر چرخه عمر بوم
، اقتدار و  چرخه عمر شامل تولد، توسعه کند که خود اشاره می
به مراحل تکامل چرخه ] 8[ 7، رونگ و شینوسازي است

پیش از پیدایش، (سازگان  عمر محصول، صنعت و بوم
آنها مرحله . پرداختند) نوآیندي، تکثی، همگرایی و بازآفرینی
  .ندپیش از پیدایش را به چرخه عمر افزود
ها به موضوع سالمت  همچنین بخش زیادي از پژوهش

اند که در حوزه  و ارزیابی ریسک پرداخته سازگان بوم
  .عملکردي بوده و از قلمرو این مقاله خارج است

وکار به سه  سازگان کسب ها در حوزه بوم به طور کلی پژوهش
هاي مرتبط  پژوهش): 1جدول (دسته اصلی قابل تقسیم است 

و موضوعات  9، موضوعات عملکردي8ساختاري با موضوعات
سازگان در  هاي عمومی بوم موضوعات مربوط به ویژگی

                                                           
1- Anggraeni 
2- Chang & Oden 
3- Power & Jerjian 
4- Peltoniemi 
5- Adner 
6 Peltoniemi 
7- Rong & Shi 
8- System Structure 
9- Performance 

هاي  موضوعات ساختاري الگو و ساختار حکمرانی، نقش
در موضوعات . سازگان بازیگران، پلتفرم مربوطه و طراحی بوم

ها در چارچوب ارزیابی به بررسی  عملکردي بیشتر پژوهش
پردازند و در بحث  سازگان می ریسک و سالمت بوم

سازگان به موضوعاتی نظیر  هاي عمومی بوم ویژگی
سازگان پرداخته شده  عمر بوم هاي متمایز و چرخه ویژگی

ها عموماً به صورت مجزا به موضوعات  است؛ تاکنون پژوهش
هاي  ساختاري، عملکردي و موضوعات مربوط به ویژگی

ترك بر اند اما در مقاله حاضر به صورت مش عمومی پرداخته
هاي  ویژگی(روي موضوعات ساختاري و چرخه عمر 

  .تمرکز شده است) عمومی
  وکار سازگان کسب بوم در حوزه قاتیتحق بندي طبقه) 1 جدول
  مراجع  موضوعات  بندي پیشینه دسته

هاي عمومی  ویژگی
  سازگان بوم

تکاملی، سازگاري،  هم
نوآیندي، 
دهی،  خودسازمان

ایستایی و پویایی و 
  چرخه عمر

 ]33و19-12و8[

هاي  ویژگی
ساختاري 

  سازگان بوم

هاي مختلف در  نقش
سازگان، پلتفرم رابط،  بوم

نحوه تأمین مالی، شیوه 
و الگوي حکمرانی، 

وکار،  فرآیندهاي کسب
  سازگان طراحی بوم

]20-32[ 

هاي  ویژگی
عملکردي 

  سازگان بوم

ارزیابی ریسک، سالمت 
هاي  سازگان، شاخص بوم

  ...فرآیندي و 
 ]33-31و8[

  المللی هاي کسب کار موفق بین سازگان مروري بر بوم 2-2 
 و آن هاي ویژگی و وکار کسب سازگان بوم مفهوم که حال

 که شود می بررسی ادامه در شد؛ بیان مشابه مفاهیم با تفاوتش
 ملی عرصه در اند توانسته که موفق وکارهاي کسب سازگان بوم
 را بازار از زیادي حجم و باشند تأثیرگذار المللی بین و

 شکل چگونه باشند پیشرو مربوطه صنعت در و کنند تصاحب
 گیري شکل مسیر ارائه و معرفی با هدف این .اند گرفته
 MTKو  ARM ،Intel شرکت سه وکار کسب سازگان بوم

  .شود دنبال می
  ARMشرکت  وکار کسب سازگان بوم گیري شکل 2-1- 2

 پردازنده صنعت هاي غول از یکی ARM انگلیسی شرکت
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 هاي پردازنده سازگاري پردازنده، هسته کوچک حجم .است
 توسعه ابزارهاي بودن دسترس در و قبلی هاي تراشه با جدید
است  شرکت این هاي پردازنده هاي مزیت جمله از متعدد

 اشاره آن به باید ARM شرکت مورد در که اي نکته .]34[
 بلکه نیست تراشه سازنده یک شرکت این که است این نمود
 هاي شرکت به را شده طراحی هاي هسته تولید امتیاز

 به ARM واقع در نماید؛ می واگذار هادي نیمه تولیدکننده
 و داده شکل را وکاري کسب سازگان بوم مرکزي، هسته عنوان
  .]34[پردازند  می بازار در ارزش ایجاد به بازیگران سایر

ARM کامالً باز رفتاري نگرش خود، سازگان بوم پرورش در 
 :شده انجام گام پنج در آن سازگان بوم رشد و توسعه و دارد
 براي) جدید افزار نرم یک( نوآیند حل راه یک اول، گام در

 کرد می استفاده آن از شرکت خود تنها نه که شد ایجاد صنعت
  .قابل استفاده بود نیز تأمین زنجیره شرکاي بلکه براي سایر

 تگزاس و نوکیا هاي شرکت ،ARM شرکت دوم، گام در
 ارائه مشترك حلی راه و کرده همکاري هم با اینسترومنت

 یک از زمان، درآن. شد سازگان بوم در تنوع باعث که کردند
 یک دیگر طرف از و شرکاي رهبر راهبرد شرکت این طرف،

. کنند مشارکت آن در شرکا تا کرد ایجاد یکپارچه کنسرسیوم
 وارد کنسرسیوم این در که هایی شرکت از بسیاري کار، این با

 نوظهور و متنوع هاي ایده ایجاد باعث خود، مشارکت با شدند
  .]34[شدند  سازگان بوم در ARM جدید افزار نرم مبناي بر
 موفقیت باعث رهبر، شرکاي راهبرد که دهد می نشان سوم گام

مثالً . شد بازار در رقابتی مزیت در شرکاي فعلی از بسیاري
 در نیز MCU هاي تراشه و اینسترومنت تگزاس هاي تراشه
 بازار تخصصی و و یافتند کامالً محبوبیت همراه تلفن بازار
 و کرده یابی موقعیت را شرکاي خود مرحله، این در. شد قوي

  .شدند همگرا نیز ها حل راه و یافته بازار در را خود جایگاه
 کسب به موفق شرکا از بسیاري که آن از پس چهارم، گام در

 حفظ و تثبیت به کماکان ARM شدند بازار در رقابتی مزیت
 بنابراین بود، امیدوار اصلی کننده تأمین به عنوان خود موقعیت

 و جدید ابزارهاي کردن فراهم و عملکرد بهبود با شرکت این
 اصلی بازیگران با را اش  رابطه خود افزار نرم از پشتیبانی

  .کرد اصالح را خود طرح و حفظ سازگان بوم
 شرکت این محصول جدید از ناشی ارزش ایجاد پنجم، گام
 رشد حفظ و دیگر بازارهاي به نفوذ براي مرحله این در. است

 دش و موجب بازطراحی هفتم نسخه محصول سازگان، بوم
 و بپیوندند سازگان بوم  به قبلی شرکاي بر عالوه جدید شرکاي

  .]8[کنند   به بازار عرضه را دیگري جدید محصوالت
  Intelوکار شرکت  کسب سازگان بوم گیري شکل 2-2- 2

Intel تولید بزرگ شرکت عنوان دومین به حاضر حال در 
 سامسونگ از بعد صنعت این با ارزش برند دومین و پردازنده
 کالراي سانتا در آن مدیریتی اصلی دفتر. شود می شناخته
 در Intel شرکت سهام  عمده آمار، آخرین طبق. است کالیفرنیا
 2گروپ کپیتال ،1بلک راك همچون بزرگی هاي شرکت اختیار
 وکار کسب سازگان بوم و است 3استریت استیت و 2گروپ
  ].35[است  داده شکل جهان سرتاسر در را اي گسترده
 گام پنج با توان می را Intel وکار سازگان کسب بوم ارزیابی
 عمر، چرخه اول مرحله در :کرد مقایسه ARM سازگان بوم

Intel مشابه کارهایی ARM مانند هایی نوآوري و داد انجام 
 شرکاي همچنین. کرد موبایل  رایانش وارد را بوك نوت تولید
 جدیدش راهبرد از که کرد متقاعد را قبلی تأمین زنجیره
  .کنند پشتیبانی

 سوي از صنعت سازي اختصاصی علت به دوم، مرحله در
 کوچک بازیگران مایکروسافت، و Intel مانند کلیدي بازیگران

هاي  حل و راه استقبال محصوالت ساخت در همکاري از نیز
  .متنوع ارائه کردند

 براي را شخصی هاي رایانه بین رابط Intel سوم، مرحله در
معرفی  رایانه صنعت سازي شبکه در مختلف بازیگران اتصال
  کرد؛ هاي آنها را همگرا حل و راه
 حفظ را خود مزیت تا کرد تالش Intel چهارم، مرحله در

 ایجاد براي مختلف صنعتی استانداردهاي معرفی به و کرده
. دهد ادامه کامپیوتر صنعت در شده پایدار و تثبیت ساختارهاي

 تولید کارایی توانایی سعی کرد Intelدر این مرحله 
  .بخشد بهبود را جدید پردازشگرهاي

 سازگان، بوم بازآفرینی براي کلیدي، بازیگران ، پنجم مرحله در
 رایانه شرکاي Intel. گرفتند نظر در را جدیدي محصوالت
. شوند همراه تلفن بازار وارد که کرد ترغیب را خود شخصی

 از تنها نه را وکار کسب سازگان بوم که بود این اصلی ایده
 کنند بازآفرینی نیز صنعت ساختار منظر از بلکه محصول منظر

                                                           
1- Black Rock 
2- Capital Group 
3- State Street 



  وکارهاي مبتنی بر فناوري نوآیند

هدف اصلی این . ي برتر استها هاي وضعیت شرکت
 سازگان بوم ي الگويریگ شکلپژوهش چگونگی 

خالصه فرآیند . است ندهیدر آ يبر فناور یمبتن
  .ارائه شده است 1و مراحل انجام پژوهش در شکل 

  
  پژوهش انجام مراحل) 1شکل 

مند پیشینه جهت تعیین الگوي  در مرحله اول از مرور نظام
گیري از الگوي  با بهره 3و  2در مرحله . شود

مبنا از تحلیل محتواي استقرائی تجربیات سه کشور براي 
استفاده ) گیري چارچوب شکل(ساخت الگوي نظري جدید 

مطالعه  شود؛ در این مرحله براي ادغام یافته هاي چندین
. شود از مقایسه، ترجمه، تفسیر و ترکیب استفاده می

 یفیک يها پژوهش يها افتهی قیو عم قیدق 
این کار در چهار گام . دهد ترکیبی تفسیري ارائه می

) 2انتخاب و شناسایی موارد مرتبط؛ ) 1]: 39
ترجمه و تفسیر ) 3شده؛  یبررسی دقیق محتواي موارد شناسای

ها براي معرفی  ترکیب داده) 4محتوا به موارد قابل فهم و 

در راهبرد مطالعه موردي بررسی سه مورد تجربه و مطالعه 
در این  ].38[آنها براي ارائه الگو نظري جدید کافی است 

سازگان معروف در سطح جهان  مقاله سه شرکت داراي بوم
ها توسط  علت انتخاب این شرکت. قرارگرفتند

هاي دیجیتال  خبرگان تشابه حوزه کاري آنها در حوزه فناوري
تدریجی حول یک فناوري  به طورسازگان  و شکل گرفتن بوم

)1مرحله 

مرور نظام مند جهت تعیین الگوي مبنا  

)2مرحله 

بررسی و تحلیل محتواي استقرائی تجربیات سه شرکت

)3مرحله 

ارائه الگوي نظري جدید

)4مرحله 

بررسی جویشگر پارسی جو مطابق الگوي نظري جدید

وکارهاي مبتنی بر فناوري نوآیند سازگان کسب گیري بوم الگوي شکل
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  .]36[شوند  می درگیر همراه تلفن
  MTKوکار شرکت  کسب سازگان
 بازار رهبر شرکت این. شد تأسیس
 تلویزیون موبایل، هاي تراشه تک
 MTK. است معروف دیجیتال 
 خود دست در کلید هاي حل راه 
 در چین شنژن منطقه در همراه 

 را این نوع تجارت MTKشرکت 
 بازار سهم درصد 20 کسب با

 شرکت از بعد رده در جهان،
  .]37[ دارد قرار اینسترومنت

 دهد که در می نشان MTKوکار 
 براي خود دست در کلید هاي
حلی  را به عنوان راه دوم نسل

 تا بود تالش در دوم، مرحله 
 را متنوع خود هاي حل راه تا کند
  جامعه به MTKسوم،  مرحله در
 همکاري مستقل افزارهاي نرم فروشندگان
 .گیرد قرار عموم پذیرش مورد و
 هزینه و مانع کمترین با دست در

 این. کرد فراهم شانژاي را تولید
 همراه تلفن و دیجیتال ویدئوئی

 این با. بود و بازار تخصصی و همگرا گردید
 و طراحی بر تسلط به شرکت این
 آخر، مرحله در .گماشت همت 

  .]8[ شد معرفی صنعت

گیري  جهت و از نظر اکتشافی 
رهیافت پژوهش استفهامی است زیرا 
ها با توجه به نظریه چرخه عمر در 
مراحل بعد با روش استقراء تکمیل 
. شناسی آن مطالعه کیفی چندروشی است

   موردکاويسه موردي مبتنی بر 
  فلسفه]. 38[و سپس ساخت الگوي نظري از آن است 

مقاالت، شامل کتب،  یمستندات پژوهش

هاي وضعیت شرکت گزارش
پژوهش چگونگی 

مبتن يوکارها کسب
و مراحل انجام پژوهش در شکل 

شکل 

در مرحله اول از مرور نظام
شود مبنا استفاده می

مبنا از تحلیل محتواي استقرائی تجربیات سه کشور براي 
ساخت الگوي نظري جدید 

شود؛ در این مرحله براي ادغام یافته هاي چندین می
از مقایسه، ترجمه، تفسیر و ترکیب استفاده می) مورد(

 يبازنگر بامحقق 
ترکیبی تفسیري ارائه می ،مرتبط

39[شود  انجام می
بررسی دقیق محتواي موارد شناسای

محتوا به موارد قابل فهم و 
  .الگوي جدید

در راهبرد مطالعه موردي بررسی سه مورد تجربه و مطالعه 
آنها براي ارائه الگو نظري جدید کافی است 

مقاله سه شرکت داراي بوم
قرارگرفتندمورد مطالعه 

خبرگان تشابه حوزه کاري آنها در حوزه فناوري
و شکل گرفتن بوم

مرور نظام مند جهت تعیین الگوي مبنا  

بررسی و تحلیل محتواي استقرائی تجربیات سه شرکت

بررسی جویشگر پارسی جو مطابق الگوي نظري جدید

تلفن بازار در بیشتري شرکاي تا
سازگان بوم گیري شکل 2-3- 2

MTK تأسیس 1997 سال در
تک تولید دلیل به و است

 و ویدئوئی دیسک دیجیتال،
 دلیل به بیشتر را خود شهرت

 تلفن براي) تراشه تک حل راه(
شرکت . آورد دست به 2008 سال
با و کرد آغاز 2006 سال در

جهان، در همراه تلفن هاي تراشه
اینسترومنت تگزاس و کوالکام
وکار  سازگان کسب بوم ارزیابی
هاي حل راه MTK اول، مرحله
نسل موبایل و ویدئوئی دیسک

 در و کرد معرفی نوآیند را
کند ترغیب را بیشتري شرکاي
در. کنند پیاده پلتفرم این روي
فروشندگان با و پیوست باز متن
و تعیین محلی الزامات تا کرد

MTK در کلید بهبودیافته مدل
تولید شبکه در نوآوري ایجاد براي
ویدئوئی هاي دیسک پروژه در راهبرد
بود و بازار تخصصی و همگرا گردید موفق بسیار

این چهارم، مرحله در موفقیت،
 صنعت و تثبیت ساختار حفظ
صنعت بازآفرینی براي نو هاي ایده

  
  شناسی تحقیق روش -3
 پژوهش از منظر هدف این

رهیافت پژوهش استفهامی است زیرا . ي استکاربرد پژوهش
ها با توجه به نظریه چرخه عمر در  در محتواي مورد پژوهی

مراحل بعد با روش استقراء تکمیل قیاس با هم استخراج و در 
شناسی آن مطالعه کیفی چندروشی است شود و روش می

موردي مبتنی بر  راهبرد تحقیق، مطالعه چند
و سپس ساخت الگوي نظري از آن است  موفق

مستندات پژوهشتحقیق، عملگرایی و 
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ها  سازگان این بوم. در اطراف یک شرکت مرکزي بوده است
وکارهاي  دارا بودن کسب :از قبیل یهاي مشترک داراي ویژگی

المللی؛ دارا بودن حجم  و تأثیرگذار در عرصه ملی و بینموفق 
  .بودن در صنعت مربوطه هستند وسیعی از بازار و پیشرو

جویشگر بومی با استفاده از الگوي نظري جدید  4در مرحله 
  .بررسی شده است

  
 سازگان بوم گیري شکل الگوي استخراج -4

  نوآیند فناوري بر مبتنی وکارهاي کسب
  مند و ارائه الگوي مبنا نظاممرور  1- 4

در این مرحله تعداد کل مقاالت انگلیسی مرتبط با کلید 
هاي  ها، نقش وکار نظیر ویژگی سازگان کسب هاي بوم واژه

حل، تأمین منابع، حکمرانی،  مختلف، پلتفرم ارائه راه
وکار  سازگان کسب وکار و چرخه عمر بوم فرآیندهاي کسب

، تعداد مقاالت حذف )مقاله 223(مبتنی بر فناوري نوآیند 
، تعداد عناوین قابل )مقاله 107(شده بر اساس کیفیت مجله 

، تعداد مقاالت حذف شده پس از بررسی )مقاله 116(بررسی 
 80(، تعداد چکیده مورد بررسی )مقاله 36(عناوین نامرتبط 

شده پس از بررسی چکیده مقاالت  ، تعداد مقاالت حذف)مقاله
 38(شده  ررسی، تعداد محتواي مقاالت ب)مقاله 42( نامرتبط 
شده پس از بررسی محتواي  ، تعداد مقاالت حذف)مقاله

، تعداد کل مقاالت نهایی براي )مقاله 15(مقاالت نامرتبط 
هاي مورد  پایگاه داده. بوده است) مقاله 23(مطالعه عمیق 
، گوگل اسکوالر Science Direct ،Elsevierبررسی شامل 

  .ی بوده استهاي مورد بررس هاي رسمی شرکت سایت و وب
مقاله، الگوي مبنا با توجه به چرخه  23بر اساس مطالعه عمیق 

سازگان  هاي ایستا و پویاي بوم و ویژگی] 8[عمر رونگ و شی 
  .استخراج شده است ]19[

پیش از ) 1: چرخه عمر رونگ و شی شامل شش مرحله است
) 6تثبیت و ) 5همگرایی ) 4تکثیر ) 3پیدایش ) 2پیدایش 
مزیت مدل رونگ و شی این است که آنها مرحله . نوآفرینی

. اند  اي را مد نظر قرار داده هاي زمینه پیش از پیدایش و ویژگی
به دلیل رو در این مقاله از چرخه عمر رونگ و شی  از این

سازگان  گیري بوم جامعیت آن براي تحلیل روال شکل
ضمناً از منظر نوع . هاي منتخب استفاده شده است شرکت
]: 19[سازگان دو دسته ویژگی شناسایی شد  هاي بوم ویژگی

هاي  ویژگی(سازگان  شده بوم هاي تثبیت یک دسته ویژگی
ت دهنده عدم قطعی هاي نشان و دیگري ویژگی) 1شرکتی درون

این . هستند) 2شرکتی هاي برون ویژگی(سازگان  و تغییرات بوم
الگوي نظري مبنا جهت  هاي سازنده مؤلفه موارد به عنوان

وکار  سازگان کسب شروع مطالعه و تحلیل تجارب بوم
سازگان  گیري بوم هاي برتر با هدف نحوه شکل شرکت
  .)2شکل (وکار در ادامه مورد استفاده قرار گرفته است  کسب

  
  محورهاي چارچوب نظري اولیه پژوهش) 2شکل 

  بررسی و تحلیل محتواي تجربیات سه شرکت 2- 4
بر اساس تحلیل محتواي استقرائی مستندات سه شرکت 

 سازگان بومسازنده  عناصر 2 جدول، در ]37- 34[منتخب 
فاز چرخه عمر  شش در طولها  وکار هر یک از شرکت کسب

به  دوم و اول هاي ستون در .استخراج شدند] 8[رونگ و شی 
مرحله  و )هاي ایستا و پویا بر اساس ویژگی(مؤلفه  ترتیب نوع

ها  شرکت وضعیت پنجم تا سوم هاي ستون در و عمر چرخه
 که متخصصین از نفر پنج اختیار در جدول ششم ستون و ارائه
 پنجحداقل  مبتنی بر فناوريوکار  کسبسازگان  بوم زمینه در

قرار  دارندقیقاتی حتسابقه سال  پنجسال تدریس کرده و یا 
  .شد تأیید و کدگذاري پنل، در بررسی و بحث باداده شد و 

جهت کدگذاري براي مرحله پیش از پیدایش کد صفر، پس از 
، پس از همگرایی 2، پس از تکثیر کد 1کد ) نوآیند(پیدایش 

در نظر  5و پس از نوسازي کد  4کد ، پس از تثبیت 3کد 
هاي مورد بررسی  سازگان شرکت براي بوم. گرفته شده است
  .در نظر گرفته شد 3و  2و  1به ترتیب کدهاي 

                                                           
1- Intra Firm 
2- Inter Firm 

  يها یژگیو
 سازگان بوم

  هاي منتخب شرکت

  مراحل چرخه عمر



  وکارهاي مبتنی بر فناوري نوآیند سازگان کسب گیري بوم الگوي شکل
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  MTKو  ARM ،Intelوکار سه شرکت  سازگان کسب هاي سازنده بوم مؤلفه) 2جدول 
نوع 
  مؤلفه

  چرخه عمر
الگوي  سازنده  عام عناصر( گیري نتیجه  هاي مورد استفاده ها و شاخص مؤلفه

 )3کد ( MTK  )2کد ( Intel )1کد ( ARM  )وکار سازگان کسب بوم

گی
ویژ

 
بوم

ت 
دمد

 بلن
ا و
یست
ي ا
ها

 
ان 
ازگ
س

)
ون
در

 
تی
شرک

(  

: 0وضعیت 
پیش از 
  پیدایش

  AR10: شرکاي پراکنده. 1
  AS20: ایده جدید. 1
  AR20: شرکاي قبلی. 2

: نوآیندایده براي بازار . 1
AS30  

  AR30: شرکاي قبلی. 2

: )یانطباق يها نقش( پراکنده يها نقش. 1
AR10, AR20, AR30 

 ,AS20: )یانطباق يها حل راه( ده بکریا. 2
AS30 

: 1وضعیت 
  نوآیندي

  AS11: محصوالت ساده. 1
منابع موجود نظیر شبکه . 2

  ER11: نوکیا
بازیگر کلیدي، : ها نقش. 3

خریدار کلیدي، شرکت 
  AR11: محوري

شبکه شریک مبتنی بر . 4
  BP: پلتفرم

: حل جدید محصوالت و راه. 1
AS21  

اي،  رکت هستهش(ها  نقش. 2
  AR): 21سی  شریک سابق پی

: سی منبع قبلی در صنعت پی. 3
ER21  

هاي محوري براي  نقش. 1
سازنده آغاز محصول با 

  AR31: قطعات یاصل
  AS31: محصول نوآیند. 2

ره یبا زنج يمحور يها شرکت(نقش . 1
 ,AR11: )یانطباق يها نقش، ارزش آغازشده

AR21, AR31 
 يها حل راه( شیدایپ حال در حل راه. 2

 AS11, AS21, AS31: )یانطباق

: )گستردهمنابع ( گسترده موجود منابع. 3
ER11, ER21 

: 2وضعیت 
پس از 
  تکثیر

محصوالت با طراحی . 1
  AS12: مشترك

: حل تعاملی پلتفرم راه. 2
SP12  

شریک رهبر و سایر : نقش. 3
  AR12: هاي پشتیبان نقش

: موبلین: حل باز پلتفرم راه. 1
SP22 

محصوالت مختلف . 2
): افزار کاربردي عامل، نرم سیستم(

AS22  
، شرکاي بازیگر کلیدي(نقش . 3

): سی موبلین، شرکاي قبلی پی
AR22  

جستجوي منابع براي توسعه . 4
  ER22: بازار

  شده محصول طراحی. 1
  AS32: مشترك

تعامل نقش محوري با . 2
شرکاي محلی، شبکه تولید 

  AR32: محلی

ره یبا زنج يمحور يها نقش( ها نقش. 1
 ,AS12: )یانطباق يها نقش، متقاطع تأمین

AS22, AS32 
: )یانطباق يها حل راه( متنوع حل راه. 2

AR12, AR22, AR32 
: )حل راهپلتفرم ( آسان یدسترس با پلتفرم. 3

SP12, SP22 
: )گستردهمنابع ( مختلف منابع بیترک. 4

ER22 

: 3وضعیت 
پس از 
  همگرایی

: حل یکپارچه پلتفرم راه. 1
SP13 

 AS13: محصول منتخب. 2

): شرکاي خاص(نقش . 3
AR13 

رابط (حل یکپارچه  پلتفرم راه. 1
، ARMکامپیوتر، استرانگ 

 SP23): بوك پلتفرم نوت

شرکت  بازیگر کلیدي،. 2
  AR23: محوري

 ER23: شده منابع انتخاب. 3

 AS33: محصول منتخب. 1

: حل یکپارچه پلفترم راه. 2
SP33 

 AR33: شرکاي قبلی. 3

 یارزشره یبا زنج يشرکت محور(ها  نقش. 1
 ,AR13: )یانطباق يها نقش، منتخب

AR23, AR33 
: )یانطباق يها حل راه( منتخب حل راه. 2

AS13, AS33 
: )حل راهپلتفرم ( کپارچهی حل راه پلتفرم. 3

SP13, SP23, SP33 
 ER23: )منابع گسترده( منتخب منابع. 4

: 4وضعیت 
پس از 
  تثبیت

 AS14: شده حل نهایی راه. 1

 SP14: پلتفرم ایستا. 2

محصول با توسعه و استاندارد . 1
 AS24: بیشتر

 :شده حل نهایی پلتفرم راه. 1
SP34 

 ER34: منابع یکپارچه. 2

 يشرکا با يمحورشرکت ( ها نقش. 1
 SP14: )یانطباق يها نقش، کپارچهی

: )یانطباق يها حل راه( غالب طرح. 2
AS14, AS24 

: )حل راهپلتفرم ( حل راه پلتفرم بهبود تداوم. 3
SP14, SP34  

 ER34: )گستردهمنابع ( کپارچهی منبع. 4

: 5وضعیت 
پس از 
  نوسازي

 AS15: هاي بکر جدید ایده. 1

شرکاي دوباره . 2
 AR15: شده دهی سازمان

 AS25: محصول بکر. 1

سازنده اصلی قطعات، (نقش . 2
شرکت محوري،  بازیگرکلیدي،

 AR25): سی شرکاي قبلی پی

محصول بکر براي . 1
 AS35: نوسازي صنعت

روابط دوباره . 2
 NG35: شده دهی سازمان

 یسازمانده با يمحورنقش ( ها نقش. 1
 ,AR15: )یانطباق يها نقش( دوباره شرکا

AR25 
 ,AS15: )یانطباق يها حل راه( ده بکریا. 2

AS25, AS35  
 NG35: شده دهی روابط دوباره سازمان. 3
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  MTKو  ARM ،Intelوکار سه شرکت  سازگان کسب هاي سازنده بوم مؤلفه) 2جدول ادامه 
نوع 
  مؤلفه

  چرخه عمر
الگوي  سازنده  عام عناصر( گیري نتیجه  هاي مورد استفاده ها و شاخص مؤلفه

 )3کد ( MTK  )2کد ( Intel )1کد ( ARM  )وکار سازگان کسب بوم

گی
ویژ

 
بوم

ي 
ویا
ي پ
ها

 
یت
فعال

 و 
گان
ساز

 
ي 
ها

وتاه
ک

 
ت 
مد

)
ون
بر

 
تی
شرک

(  

: 0وضعیت 
پیش از 
  پیدایش

 VD10: ایده براي آینده. 1
بسط و توسعه ایده براي بازار . 1

 EM20: جدید

بسط و توسعه بینش . 1
 VD30: جدید

 EM30: بازار نوآیند. 2

 انداز توسعه چشم(  دیجد نشیب شروع. 1
 VD10, VD30: )دیجد

 EM20, EM30: بازار نوآیند. 2

: 1وضعیت 
  نوآیندي

 EM11: بازار مربوطه. 1

زنجیره تأمین ساده براي . 2
 BP11: محصول جدید

: ARMشریک به پشتوانه . 3
NG11 

: هماهنگی شرکاي موجود. 1
NG21 

توسعه مسیر جدید . 2
 BP21: وکار کسب

 VD21: شروع بینش مشترك. 3

 EM21: بازار نوآیند. 4

: مفهوم جدید محصول. 1
AS31 

حسب  صنعت جدید بر. 2
 BP31: استانداردها

 EM31: بازخورد بازار. 3

  

: )يا شبکه یحکمران( پشتوانه يدارا روابط. 1
NG11, NG21 

 VD21: مشترك نشیب شروع. 2

 پلتفرم به یمتک ساده یارزش رهیزنج. 3
 ,BP11, BP21: )وکار کسب هستهفرآیند (

BP31 
 ,EM11, EM21: بازار شیدایپ. 4

EM31 

: 2وضعیت 
پس از 
  تکثیر

: پذیر سازي انعطاف شبکه. 1
NG12 

 BP12: ترغیب به مشارکت. 2

 VD12: بینش مشترك. 3

 EM12: عدم قطعیت بازار. 4

 NG22: روابط پشتیبان. 1

: با طرح مشترك  مسیر آینده. 2
VD22 

 EM22: نیاز تکثیرشده بازار. 3

: شرکاي محلی پشتیبان. 1
NG32 

محصول با هزینه کم و . 2
 BP32: کارایی زیاد

سیستم اجتماعی و . 3
: پذیر سیاسی انعطاف
EM32 

: )يا شبکه یحکمران( رشدهیتکث روابط. 1
NG12, NG22, NG32 

 انداز چشمتوسعه ( مشترك طرح با نشیب. 2
 VD12, VD22: )دیجد

فرآیند ( پلتفرم به یمتک ریپذ شبکه انعطاف. 3
 BP12, BP32: )يا هسته وکار کسب

 EM12, EM22, EM32: بازار تنوع. 4

: 3وضعیت 
پس از 
  همگرایی

 NG13: روابط منتخب. 1

 EM13: شده بازار تخصصی. 2

 NG13: ائتالف نزدیک. 3

 EM23: بازار همگراشده. 1

 NG23: سازي نزدیک شبکه. 2

: شبکه منتخب شانژاي. 1
NG31 

پذیري  پذیرش تحرك. 2
 VD33: مقتصدانه

 EM33: بلوغ بازار. 3

: )يا شبکه یحکمران( منتخب روابط. 1
NG23 

 انداز چشمتوسعه ( شده یینها نشیب. 2
  VD33: )دیجد

 ,EM13, EM23: شده یتخصص بازار. 4
EM33 

: 4وضعیت 
پس از 
  تثبیت

: شده شرکاي شبکه تثبیت. 1
BP14  

  EM14: شده بازار تثبیت. 2
  NG24: ائتالف نزدیک. 1

ائتالف نزدیک با . 1
  NG34: دهی سریع پاسخ

: )اي شبکه یحکمران( کینزد روابط. 1
NG24 

فرآیند ( پلتفرم حول کیشبکه نزد. 2
 BP14: )اي وکار هسته کسب

 EM14: )پیدایش بازار( بالغ بازار. 3

: 5وضعیت 
پس از 
  نوسازي

 EM25: بازار بکر و مربوطه. EM15 1: بازار بکر. 1
: شناسایی محصول جدید. 1

VD35 
 EM35: گذار بازار. 2

 انداز چشمتوسعه ( دیجد نشیب یمعرف. 1
 VD35: )دیجد

 ,EM15: )پیدایش بازار( بازار گذار. 2
EM25, EM35 

  

شده با  هاي استخراج در هر مرحله از چرخه عمر نیز ویژگی
هاي مختلف با کد  نقششود مثالً  کدهاي خاص بیان می

1AR، 2با کد  مختلف هاي ها و ایده حل راهAS، ارائه  پلتفرم
، حکمرانی 4ERبا کد  گسترده منابع و 3SPبا کد  حل راه

                                                           
1- Adaptive Roles 
2- Adaptive Soloutions 
3- Soloution Platform 
4- Extended Sources 

، فرآیند VD6انداز با کد  ، توسعه چشمNG5اي با کد  شبکه
 EM8و بازار نوآیند با کد  BP7وکار با کد  اصلی کسب

کدها به روش استفاده از دو کدگذار،  این. مشخص شده است
ه تأیید و سپس در مورد تحلیل محتواي مستندات سه شرکت ب

  .کار گرفته شد
                                                           
5- Network Governance 
6- Vision Development 
7- Business Process 
8- Emerging Market 
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کد بر اساس تحلیل محتواي شرکت  29در این مرحله 
ARM ،27  کد بر اساس تحلیل محتواي شرکتIntel  27و 

) کد 83جمعاً ( MTKکد براساس تحلیل محتواي شرکت 
  .استخراج شده است

 سازگان بوم يریگ شکلالگوي  2با توجه به مطالعه جدول 
ي ایستا و ها شناخت ویژگی کردیرو اساس بر وکار کسب
و  ARM، Intelشرکت  سهوکار  کسب سازگان بوم پویاي

MTK هاي موجود در طول چرخه عمر  با مطالعه واقعیت
  .قابل تشخیص است 3 جدول مطابق آنها،

  ارائه الگوي نظري جدید 3- 4
در این مرحله جهت ارائه الگوي نظري مقاله مراحل چرخه 

هاي اصلی سازنده  مؤلفه ووکار  سازگان کسب عمر بوم
هاي ایستا و پویا با هم  با حفظ ویژگی) 3جدول (سازگان  بوم

اي که از الگوي نظري ارائه شده  تقاطع داده شده است؛ نکته
وکار  کسبسازگان  هاي بوم ه به ویژگیجقابل استنتاج است تو

در . است) تکاملی و سازگاري خودسازماندهی، نوآیندي، هم(
هاي  وکار جهت سازگاري با محیط، ایده سازگان کسب بوم

گیرند و به واسطه خودسازماندهی، نظم جدید  نوآیند شکل می
کننده مرکزي ظاهر  سازگان بدون مداخله یک کنترل بوم
وکار در  کسب سازگان تکاملی اجزاء بوم شود و مراحل هم می

  .گیرد شکل می 4 جدولطی زمان به شرح 
وکارهاي  سازگان کسب گیري بوم تفسیر الگوي نظري شکل

  :مبتنی بر فناوري نوآیند به شرح زیر است
 یک شرکت، براي کشف نیاز بازار، : در فاز پیش از پیدایش

هاي اصلی  در بخش. کند هاي جدید می شروع به ارائه ایده

صنعت، شرکاي قبلی فراوانی حول یک شرکت کلیدي وجود 
ها براي صنعت نوآیند، خوب  دارند؛ با این حال، این بخش

هاي  نقش(هاي مجزا  اند و ترکیبی از نقش دهی نشده سازمان
در این مرحله شرکت محوري مشتاق . هستند) AR: پراکنده
 ربازا  است تا باعث توسعه )AS: بکر  ایده(ناب   یک ایده

و طرح تصویري از آینده ) EM: بازار در حال پیدایش(نوآیند 
و جدید را ترغیب به  شود و شرکاي قبلی ) VD :بینش جدید(

  .همکاري کند
کلیدي را در دو   در وضعیت پیش از پیدایش، عناصر سازنده

در حال تغییر و (و پویا ) شده تثبیت(هاي ایستا  دسته ویژگی
  :بندي نمود که عبارتند از دستهتوان  می) قطعیت داراي عدم

عد در - پراکنده هاي نقش: سازگان ایستاي بوم هاي ویژگی ب 
)AR (بکر   ایده و)AS(  
عد در - جدید  بینش ایجاد: سازگان بوم پویاي هاي ویژگی ب
)VD(  و بازار نوآیند)EM( 

 حل  سازي راه ها تجاري در فاز نوآیندي، هدف شرکت
در . جدید براي بازار نوآیند با تکیه بر شرکاي مختلف است

پس از پیدایش، اوالً، شرکت محوري از قبل،   نتیجه، در نقطه
: حل نوآیند راه(حل کلیدي نوآیند را فراهم کرده است  راه

AS (بازار نوآیند را   آیندهتواند نیازهاي  حل، می که این راه
ثانیاً، شرکت محوري، به ). EM: بازار نوآیند(برطرف سازد 

حل خود، از قبل شرکایش را ترغیب کرده  راهارتقاء منظور 
و مسیر ) AR: ارزش  هاي کلیدي در زنجیره نقش(است 
حل مشخص ساخته است  صنعت را براي این راه  آینده  توسعه

منابع (و به منابع موجود نزدیک شده است ) VD: بینش عام(

  نوآیند يفناور بر یمبتن وکار کسب سازگان بوم سازنده هاي مؤلفه) 3جدول 
  تعریف  وکار سازگان کسب هاي سازنده بوم مؤلفه  نوع مؤلفه

ایستا و  هاي ویژگی
سازگان  بلندمدت بوم

  )شرکتی درون(

  هاي منحصر به فرد در پلتفرم وجود شرکاي مختلف جهت پذیرش نقش  AR: هاي انطباقی نقش
  وکار کسبسازگان  حل متناسب با الزامات مختلف بوم ارائه راه  AS: هاي انطباقی حل راه

  وجود پلتفرم رابط جهت مشارکت همکاران  SP: حل دهنده راه پلتفرم ارائه
  بهره برداري از منابع موجود و بالقوه مکمل جهت نوآوري  ER: منابع گسترده

هاي پویا و  ویژگی
سازگان  مدت بوم کوتاه
  )شرکتی برون(

  و شرکا يمرکز يها شرکت نیتعامل بتکامل   NG: اي حکمرانی شبکه
  سایر شرکاستبخش  صنعت که الهام ندهیاز آ دیجد يریتصو  VD: انداز جدید توسعه چشم

  BP: وکار اصلی فرآیند کسب
در  دیتوسعه محصول جدجهت وکار  کسب يدیکل هايفرآینددهی  شکل

  گیري شبکه متکی به پلتفرم مرکزي مرکزي، شکلاطراف پلتفرم 
 نوظهوروجود بازار   EM: بازار نوآیند
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ثالثاً شرکت محوري، با ). ER: موجود نظیر شرکا و فناوري
ارزش،   ، در زنجیره)NG: روابط اتکایی(اتکاء به شرکاي خود 

  زنجیره(حل خود ساخته است  تأمین پیرامون راه  یک زنجیره
، در فاز پس از پیدایش). SP: متکی به پلتفرم  تأمین ساده

عد ویژگی هاي تثبیت یافته و در حال تغییر  عناصر کلیدي در ب
  :سازگان عبارتند از قطعیت بوم و داراي عدم 

عد در - هاي کلیدي در  نقش :سازگان بوم ایستاي هاي ویژگی ب
و منابع  (AS) نوآیندهاي  حل ، راه(AR)ارزش جدید   زنجیره

  ؛(ER) گسترده موجود
عد - ی ئروابط اتکا :سازگان بوم پویاي هاي ویژگی در ب(NG) ،

و  (BP) متکی به پلتفرم  تأمین ساده  ، زنجیره(VD)بینش عام 
 .(EM) بازار در حال پیدایش

  در فاز تکثیر یا رشد، امکان تکثیر و تنوع بازار را با
پس از تکثیر،   در نقطه. شود هاي متعدد فراهم می حل راه

شود  تصویر صنعت آینده، به صورت مشترك طراحی می
حل که  و پلتفرم ارائه راه) VD: مشترك شده  بینش طراحی(

: حل با دسترسی آسان پلتفرم راه(کند  میشرکت محوري ارائه 
SP(گیرد تا آنها را قادر  ، به سادگی در دسترس شرکا قرار می

هاي محصول، ایفاء نمایند  حل  سازد نقش خود را در تکثیر راه
شرکت محوري (هاي مختلف  ؛ نقش)AS: حل تکثیرشده راه(

شوند  دهی می به خوبی سازمان) AR: با زنجیره ارزشی متقاطع
هاي مختلف قرار دهند و یکدیگر را  تا خود را در موقعیت

این نوع شبکه، بسیار ). ترکیب منابع مختلف(تکمیل نمایند 
دهی کند  تواند شرکا را از نو سازمان پذیر است و می انعطاف

هاي تکثیرشده بیشتر  تا تعداد ایده) NG: روابط تکثیرشده(
حل شرکت  شود و فرآیند پرورش یافته حول پلتفرم راه

 :پذیر متکی به پلتفرم شبکه انعطاف(محوري، به پایداري برسد 
BP .(هاي اجتماعی و سیاسی نیز بسیار  به عالوه، سیستم

تنوع بازار و (پذیر هستند تا به بازار امکان تکثیر دهند  انعطاف
عناصر ). EM: پذیر سیستم سیاسی و سیستم اجتماعی انعطاف

شده و درحال  هاي تثبیت د ویژگیدر فاز تکثیر، در بع  سازنده
  :سازگان عبارتند از قطعیت بوم تغییر و داراي عدم

  هاي مبتنی بر فناوري نوآیندوکار کسب سازگان بوم يرگی شکل الگوي نظري) 4 جدول

گی
ویژ

  ها 

هاي سازنده  مؤلفه  وکار سازگان کسب مراحل چرخه عمر بوم
سازگان  بوم

  وکار کسب
پس از ) 6

  نوسازي
پس از ) 5

  تثبیت
پس از ) 4

  همگرایی
  نوآیندي) 2  پس از تکثیر) 3

پیش از ) 1
  پیدایش

ستا
ای

  

نقش محوري 
با سازماندهی 
  مجدد شرکا

شرکت 
محوري با 
شرکاي 
  یکپارچه

شرکت محوري 
با زنجیره ارزش 

  منتخب

هاي  شرکت
محوري با زنجیره 
  ارزش متقاطع

هاي  شرکت
 محوري با زنجیره
  ارزش جدید

هاي  نقش
  جداشده

  هاي انطباقی نقش

  طرح غالب  ایده بکر
هاي  حل راه

  منتخب
  هاي انطباقی حل راه  ایده بکر  هاي نوآیند حل راه  هاي متنوع حل راه

--  
تداوم بهبود 
  حل پلتفرم راه

حل  پلتفرم با راه
  یکپارچه

پلتفرم با دسترسی 
  آسان

--  --  
دهنده  پلتفرم ارائه
  حل راه

  منابع منتخب  منبع یکپارچه  --
ترکیب منابع 
  مختلف

منابع موجود 
  گسترده

  منابع گسترده  --

ویا
پ

  

  روابط تکثیرشده  روابط منتخب  روابط نزدیک  --
روابط داراي 
  پشتوانه

  اي حکمرانی شبکه  --

معرفی بینش 
  جدید

  شده بینش نهایی  --
بینش با طرح 
  مشترك

شروع بینش 
  مشترك

شروع بینش 
  جدید

انداز  چشم توسعه
  جدید

--  
 بالغ  شبکه
  پلتفرم حول

 يشبکه همگرا
  پلتفرم به یمتک

 ریپذ انعطاف  شبکه
  پلتفرم به یمتک

 یارزش رهیزنج
 به یمتک ساده

  پلتفرم

--  
وکار  فرآیند کسب
  اصلی

  بازار بالغ  گذار بازار
بازار 
  شده تخصصی

  پیدایش بازار  تنوع بازار
بازار در حال 
  پیدایش

  نوظهوربازار 
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عد در - شرکت( ها نقش:  سازگان بوم ایستاي هاي ویژگی ب 
 ،(NG)متنوع  روابط ،)AR: متقاطع زنجیره ارزشی با محوري
 با حل راه پلتفرم ارائه ،(VD) مشترك  شده طراحی بینش

  ؛(ER) مختلف منابع ترکیب ،(SP) آسان دسترسی
عد در - تکثیرشده روابط: سازگان بوم پویاي هاي ویژگی ب 

(NG)، مشترك  شده طراحی بینش (VD)، پذیر انعطاف  شبکه 
 سیستم و سیاسی سیستم و بازار تنوع ،(BP) پلتفرم به متکی

  .(EM) پذیر انعطاف اجتماعی
 براي ایجاد یک پلتفرم  کلیدي  در فاز همگرایی ایده ،
حل یکپارچه براي کاربردهاي مختلف کاربر نهایی استفاده  راه
پس از همگرایی، شرکا با نهایی کردن بینش   در نقطه. شود می

صنعت،   ، در مورد مسیر آینده)VD: شده بینش نهایی(صنعت 
حل خود  ارائه راه شرکت محوري با پلتفرم . رسند به توافق می

) AR: کت محوري با زنجیره تأمین منتخبشر: ها نقش(
روز به روز . سازد نیازهاي تخصصی بازار را برآورده می

: حل یکپارچه پلتفرم راه(هایشان  هاي بیشتري پلتفرم شرکت
SP (کنند  را در ارائه محصول به کاربر نهایی تلفیق می)حل  راه

شرکا را حول پلتفرم شرکت   که نهایتاً، شبکه) AS: منتخب
). BP: همگراي متکی به پلتفرم  شبکه(کند  ري، همگرا میمحو

روابط (شان  هاي محوري و شرکاي منتخب به عالوه، شرکت
  به دنبال منابع مناسب براي پشتیبانی از توسعه) NG: منتخب

: منابع منتخب(گردند  شان می حجم محصوالت و خدمات
ER (را وري و تأثیرگذاري صنعت  تواند نهایتاً بهره که می

هاي محوري از سیاستی  افزون بر این، شرکت. ارتقاء دهد
سیستم (نمایند  پخته براي پیشبرد صنعت تخصصی استفاده می
  ).EM: اجتماعی و سیاسی قابل اقتباس و تخصصی بازار
شده و  هاي تثبیت عناصر سازنده فاز همگرایی در سطح ویژگی

  :قطعیت عبارتند از در حال تغییر و داراي عدم
عد در - شرکت( ها نقش: سازگان بوم ایستاي هاي ویژگی ب 

 منتخب هاي حل راه ،)AR: منتخب زنجیره ارزشی با محوري
(AS)، یکپارچه حل راه پلتفرم (SP) منتخب منابع و (ER)؛  

عد در - منتخب روابط: سازگان بوم پویاي هاي ویژگی ب 
(NG)، شده  نهایی نگرش(VD)، به متکی همگراي  شبکه 
 و اقتباس قابل سیاسی و اجتماعی سیستم ،(BP) پلتفرم

 (EM) بازار تخصصی

 هاي  هاي محوري به معرفی پلتفرم در فاز تثبیت، شرکت

در نتیجه، . دهند خود به منظور حفظ مزیت رقابتی ادامه می
شوند  هاي مختلف حول شرکت محوري یکپارچه می شرکت

کت شر: ها نقش(شان را افزایش دهند  تا حجم محصوالت
محصول یا (طرح غالب ). AR: محوري با شرکاي یکپارچه

شود شرکاي  سبب می) AS: خدمت به عنوان طرح غالب
در نتیجه، روابط بین شرکا، باثبات . بیشتري با هم کار کنند

شرکت محوري، همچنان به ). NG: روابط نزدیک(شود  می
دهد تا مزیت رقابتی را حفظ  حل ادامه می بهبود پلتفرم راه

منابع پشتیبان، با ). SP: حل بهبود مستمر پلتفرم راه(ماید ن
وري صنعت  شوند تا بهره شرکت محوري و شرکا یکپارچه می

پس از آن، یک شبکه از ). ER: منابع یکپارچه(افزایش یابد 
حل شرکت محوري شکل  شرکاي نزدیک حول پلتفرم راه

و  سیستم اجتماعی). BP: بالغ حول پلتفرم  شبکه(گیرد  می
شود  شرکا، کامالً قابل اقتباس می  سیاسی نیز براي این شبکه

در فاز تثبیت ). EM: سیستم اجتماعی پشتیبان و سیاست بالغ(
هاي تثبیت شده و در حال  عناصر سازنده در سطح ویژگی

  :سازگان عبارتند از قطعیت بوم تغییر و داراي عدم
عد در - هاي شرکت( ها نقش: سازگان ایستاي بوم هاي ویژگی ب 

حل  راه پلتفرم بهبود تداوم ،)AR: یکپارچه شرکاي با محوري
(SP) یکپارچه  منابع و(ER)طرح غالب  ؛(AS)  

عد در - نزدیک روابط: سازگان بوم پویاي هاي ویژگی ب 
(NG)، بالغ سیاست و پشتیبان اجتماعی سیستم (EM) ،شبکه  

  (BP)بالغ حول پلتفرم 
 هاي  شرکت. در فاز نوآفرینی، بازار کنونی اشباع شده است

بینش جدید (کنند  محوري، بینش خود را معرفی می
، که این بینش، گذار از بازار اصلی را محقق )VD: شده معرفی
نه ) AS: بکر  ایده(این نوع ایده ). EM: گذار بازار(سازد  می

  غییر شبکهت  کند بلکه ایده تنها محصوالت جدیدي ایجاد می
: شرکا  دهی دوباره نقش محوري در سازمان: ها نقش(شرکا 

AR (تعامل آنها با یکدیگر را به دنبال دارد  و نحوه) تغییر
هاي  این فاز در سطح ویژگی  عناصر سازنده). NG :روابط
سازگان  قطعیت بوم شده و در حال تغییر و داراي عدم تثبیت

  :عبارتند از
عد در - هاي شرکت( ها نقش :سازگان ایستاي بوم هاي ویژگی ب 

بکر   ایده ،)AR: شرکا  شبکه  دوباره دهی سازمان در محوري
(AS)؛  
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عد در - جدید بینش معرفی: سازگان پویاي بوم هاي ویژگی ب 
(VD)، بازار گذار (EM) شده  دهی و روابط دوباره سازمان
(NG).  

هاي  مؤلفهآید تمام  همانطور که از الگوي نظري فوق بر می
اند به  سازگان در طی چرخه عمر تکامل یافته سازنده بوم

عنوان نمونه شرکاي جدا از هم به شرکاي یکپارچه، ایده بکر 
به ایده غالب، منابع موجود گسترده به منابع یکپارچه، روابط 
داراي پشتوانه به روابط نزدیک، بینش جدید به بینش نهایی 

پلتفرم به شبکه بالغ حول شده، زنجیره ارزش ساده حول 
 .پلتفرم و بازار در حال پیدایش به بازار بالغ تکامل یافته است

در ضمن روابط پویاي بین این پارامترها نیز قابل بررسی است 
]40.[  
  جو مطابق الگوي نظري جدید بررسی جویشگر پارسی 4- 4

سازگان  با استفاده از الگوي نظري استخراج شده این مقاله بوم
اي از  که به عنوان نمونه 1جو پارسیوکار جویشگر بومی  کسب
وکار مبتنی بر فناوري نوآیند داخلی است و  سازگان کسب بوم

هاي آن هم دسترسی وجود دارد؛ مورد تحلیل قرار  به داده
هدف از به کارگیري جویشگرهاي بومی ارائه بهترین . گرفت

کان محتوا، تصویر، آوا، ویدئو، خدمات م(خدمات جستجو 
به زبان بومی، توانایی باال در جستجو به زبان ...) محور و

ها و همچنین توجه به  بومی، کیفیت باال در شناسایی مکان
جویشگرهاي بومی در . باشد نیازهاي کاربران محلی می

و روسیه ) ناور(و کره جنوبی ) بایدو(کشورهایی مثل چین 
در کشور . تنیز مورد استفاده قرارگرفته اس... و ) یاندکس(

جو مراحل پیش  وکار جویشگر پارسی سازگان کسب ایران بوم
از پیدایش، نوآیندي و پس از تکثیر را پشت سر گذاشته و 

اکنون در مرحله همگرایی است و در زمان تدوین این  هم
مقاله نیز هنوز وارد مرحله تثبیت و نوسازي نشده است که در 

راج شده تحلیل ادامه این مراحل مطابق با الگوي استخ
  :اند شده
هاي  اولین فعالیت: جو مرحله پیش از پیدایش پارسی) الف

وکار جویشگر بومی در  سازگان کسب گیري بوم مرتبط با شکل
شروع شده است؛ تمرکز بر 1389ایران تقریباً از ابتداي سال 

هایی با زبان خاص یک منطقه یا یک  روي ارائه سرویس
جو در رقابت با  جویشگرپارسی کشور، به امتیازي مهم براي

                                                           
1- https://parsijoo.ir/ 

بازارهاي (جویشگرهاي معروفی مثل گوگل تبدیل شد 
و شوراي راهبري  گیري در این دوره، شکل). EM :نوظهور

به  (ES) تدوین برنامه راهبردي و تخصیص بودجه خاص
 نیتر مهماز توسعه جویشگر بومی از طرف دولت 

سازگان  بوم پیدایشدر  بوده که نقش مهمی ییها فعالیت
: اي حکمرانی شبکه( اند داشته وکار جویشگر بومی کسب
NG(.  
در این مرحله با شناسایی : جو مرحله نوآیندي پارسی) ب

هاي مشابه  بر روي سامانه مطالعه باهاي بومی فعال  سرویس
، تحقیق در زمینه )AR: هاي مختلف پذیرش نقش(

رائه ا(هاي افراد  هاي لبه فناوري و اخذ ایده سرویس
، نسبت به تهیه لیستی از )AS: هاي مختلف حل راه

هاي بالقوه جهت استفاده در جویشگر بومی اقدام  سرویس
سپس مذاکرات تجاري و ). VD: انداز مشترك چشم(گردید 

هاي حمایتی جهت ایجاد انگیزه در  اقتصادي و ارائه پیشنهاد
هاي فعال به منظور ارائه سرویس از طریق  صاحبان سرویس

در ). NG: اي حکمرانی شبکه(ویشگر بومی به عمل آمد ج
شده که تا آن زمان  هاي شناسایی راستاي تهیه و ارائه سرویس

تولید و ارائه نشده بودند معین گردید پس از تهیه مدل تجاري 
هاي مشارکتی،  نسبت به اجراي آنها به یکی از صورت

ین اولویت ا). ES: منابع مختلف(حمایتی اقدام خواهد شد
هاي وابسته  هاي محلی و سرویس اندازي سرویس طرح در راه

ها،  در کنار تهیه سرویس). EM: بازار نوظهور(هست 
سازي بستر فنی عملیاتی شدن جویشگر بومی مانند  آماده

سامانه ورود یکتا، بستر رایانش ابري و غیره از دیگر 
: وکار فرآیند کسب(هاي این طرح در این مرحله بود  اولویت

BP.(  
در این مرحله تعامل با ذینفعان : جو مرحله تکثیر پارسی) ج

ها  آوري ایده و جمع) AR: هاي مختلف نقش(مختلف 
، اندیشیدن به ساختار مشارکت )AS: هاي مختلف حل راه(

، )NG: اي حکمرانی شبکه(هاي نوپا کارآفرینان و شرکت
: منابع انسانی مختلف(جذب استعدادهاي برتر و نخبگان 

ES( توسعه بسترهاي تولید محتوا توسط کاربران و ،
و ایجاد ) BP: وکار فرآیند کسب(هاي مرتبط با آن  تحلیل

) NG: يا حکمرانی شبکه(محیط مجازي همکاري بازیگران 
  .ها بوده است از اولویت
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در این مرحله توسعه مدل : جو مرحله همگرایی پارسی )د
همکاري بازیگران شبکه ارزش و تشکیل کنسرسیوم جویشگر 

گذاري  ، طراحی مدل سرمایه)NG: اي حکمرانی شبکه(بومی 
، توسعه )ES: منابع مختلف(مشترك طرح جویشگر بومی 

خدمات ارزش افزوده بومی منطبق با نیازهاي کاربران 
پلتفرم (، پلتفرم ایجاد ارزش مکمل )EM: ظهوربازارهاي نو(

جهت ارائه خدمات فروش و ) SP: ایجاد ارزش مشترك
توان،  اجاره مسکن، خودرو، خدمات جستجو براي افراد کم

مجله اینترنتی، گردشگري، آموزش ویادگیري از مدارس 
  .در اولویت بوده است) VD: انداز مشترك چشم(

گیري  هایی که در شکل لفهبا توجه به مدل پژوهش باید مؤ
وکار نقش دارند در مراحل مختلف چرخه  سازگان کسب بوم

عمر همواره وجود داشته باشند و طبیعتاً مصادیق آنها متفاوت 
وکار  سازگان کسب گیري بوم باشد در حالی که در شکل

اي از کارکردها  جویشگر بومی در هر مرحله تنها مجموعه
  .اند تري داشته نقش پررنگ

  
  يریگ جهینت -5

سازگان  در این مقاله با استفاده از نظریه همکاري جایگاه بوم
قطعیت محیطی  وکار در مواجه حداکثري با انواع عدم  کسب

ناشی از فناوري، کاربرد، بازار و تقاضا و همچنین ایجاد 
برداري از توان سایر بازیگران در قالب  حداکثر ظرفیت بهره
هاي منحصر  همچنین با استفاده از ویژگی .همکاري تبیین شد

تکاملی،  خودسازماندهی، هم(وکار  سازگان کسب به فرد بوم
سازگان پرداخته شد و در  ، به مفهوم بوم)نوآیندي وسازگاري

سازگان  سازگان، سه بوم هاي بوم گیري از ویژگی ادامه با بهره
مورد تحلیل قرار ) MTKو  ARM ،Intel(وکار موفق  کسب
  :تند و نتایج زیر حاصل شدگرف

سازگان با اهرم ویژگی  در مرحله پیش از پیدایش، این سه بوم
حل جدیدي  اند و راه نوآیندي و سازگاري با محیط ظهوریافته

به عبارتی از . اند را جهت پاسخ به بازاري نوظهور ارائه داده
ابتدا شرکت حول یک ارزش نوآورانه شکل گرفته است و 

اي را براي  اتکاي شرکا، زنجیره تأمین سادهشرکت مرکزي به 
  ).مرحله پیدایش(است   بازار جدید مهیا کرده

دهد که بازار داراي  مطالعه مرحله پس از پیدایش نشان می
قطعیت بازار و  عدم قطعیت است و جهت مقابله با عدم

شرکا . سازگار شدن با آن به خودسازماندهی مجدد نیاز است
هاي متنوع  حل آورده و جهت ارائه راهبه راهبرد تنوع روي 

در این مرحله شبکه شرکا جهت ارائه  .شوند تشویق می
  .پذیر است هاي متنوع بسیار باز و انعطاف حل راه

شود و  در مرحله همگرایی، به تدریج بازار تخصصی می
طبیعتاً راهبرد مورد نظر در این مرحله انتخاب طبیعی برخی از 

هستند و در نتیجه شبکه شرکا جهت شده  هاي ارائه حل راه
در این مرحله . شود سازگاري با بازار تخصصی شده، ادغام می

ها و شبکه نیز حول این  حل ، راه با تخصصی شدن بازار
  .شود  تخصص همگرا می

در مرحله تثبیت، بعد از گذشت مدت طوالنی، شبکه شرکا به 
روابط  دلیل اعتماد ایجادشده در طول همکاري پایدار شده و

گیرد که حاصل آن یک زنجیره  نزدیک بین آنها شکل می
  .یافته است تأمین غالب و یک شبکه شرکاي پایدار و تکامل

در مرحله نوآفرینی، بازار فعلی اشباع شده و به سمت افول 
لذا مجدداً بازار جدیدي در حال ظهور است و شبکه . رود می

بازار جدید سازگار شرکا دوباره خودشان را به منظور اینکه با 
کنند، در واقع  تکاملی برسند باز طراحی می و به تدریج به هم

ها دوباره به  شرکت. شود بازار جدید جایگزین بازار فعلی می
گردند تا دوباره پنج فاز را تکرار کنند و  فاز یک برمی

  .سازماندهی مجددي انجام شود
سازگان  بومگیري  به این ترتیب در هر فاز چرخه عمر شکل

وکار که در باال به آن اشاره شد ریزساختارهایی باعث  کسب
اند که به دو دسته تقسیم  ها شده گیري این مرحله شکل
) شرکتی شده و درون تثبیت(یک دسته عناصر ایستا  :شوند می

که ویژگی درونی  (حل  است که عبارتند از پلتفرم ارائه راه
وجود (هاي انطباقی  ، نقش)اي یا مرکزي است شرکت هسته

هاي منحصر به فرد در  شرکاي مختلف جهت پذیرش نقش
حل متناسب با الزامات  ارائه راه(هاي انطباقی  حل ، راه)پلتفرم

و منابع مالی و انسانی گسترده ) وکار سازگان کسب مختلف بوم
دسته . هاي درونی هر یک از شرکا است که از جمله ویژگی

است که ) شرکتی مدت و برون هکوتا(هاي پویا  دیگر ویژگی
شبکه را حکمرانی و روابط را (اي  شامل حکمرانی شبکه

سازگان را به  بوم(انداز جدید  ، توسعه چشم)کند هماهنگ می
، فرآیند )کند سمت بازطراحی و بازساماندهی هدایت می

وکار و فرآیند عملیاتی را در طی  کسب(اي  وکار هسته کسب
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منظور توسعه محصول و خدمت سازگان به  چرخه عمر بوم
گذاري  و مواردي همچون بازار، قانون) کند جدید هدایت می

  .گیرد و موارد وابسته به اجتماع در این دسته قرار می
سازگان  گیري بوم در این پژوهش الگویی براي شکل

این الگو . وکار مبتنی بر فناوري نوآیند استخراج شد کسب
سازگان، نوع اقداماتی که  بومنشان داد که در طول چرخه عمر 

  .مدت و بلند مدت انجام شود متفاوت است باید در کوتاه
هایی که در  البته با توجه به مدل پژوهش همه مؤلفه

سازگان نقش دارند در مراحل مختلف چرخه  گیري بوم شکل
عمر همواره وجود دارند فقط مصادیق آنها متفاوت است 

  ).4 جدول(
سازگان دیجیتال در ایران، با  ي موفق بومبا توجه به نبود الگو

توان به ارزیابی  الگویی که در این پژوهش استخراج شد می
وضعیت بلوغ و اقدامات الزم براي هر مرحله در 

نتایج این مقاله . هاي داخلی کشور پرداخت سازگان بوم
وکار  سازگان کسب تواند جهت تحلیل در مواردي مانند بوم می

هاي کالن داده و  وکار فناوري سازگان کسب رایانش ابري، بوم
توان  با مطالعه آنها می. اینترنت اشیا مورد استفاده قرار گیرد

وکارهاي مختلف در فازهاي مختلف  درك کرد چگونه کسب
کنند و چگونه خود را بازطراحی  چرخه عمر با هم تعامل می

باید ها و اقداماتی که در هر فاز به طور معمول  کنند راهبرد می
دست آمده از این  ها و نتایج به انجام شود چه هستند؟ یافته

ها و تحقیقات آینده مهیا  پژوهش پایه خوبی را براي بررسی
شود پس از اجراي کامل برنامه نقشه راه  پیشنهاد می .کند می

هاي مربوطه، مرحله پساارزیابی انجام و الگوي  فناوري
  .سازگان آنها اصالح شود گیري بوم شکل

. در این مقاله جویشگر بومی توسط این الگو ارزیابی شد
بوم  نتایج عملکردي در مسیر توسعه زیستبندي  جمع

گیري کارکردهاي  که توالی شکل دادنشان  جویشگر بومی
یروي پدر ایران از یک سیر منطقی  بوم جویشگر توسعه زیست

 عمدتاً اي حکمرانی شبکهکه ابتدا کارکرد  صورت نیبد. کند می
و در ادامه آن دولت با  گرفته شکلاز طریق ایفاء نقش دولت 

و تخصیص  هاي انطباقی حل راهبر کارکردهاي  يتأثیرگذار
انداز  توسعه چشمگیري کارکردهاي  زمینه را براي شکل ،منابع

 يها بخشدر  وکار جدید و فرآیند توسعه هسته کسب
از پس . فراهم کرده استو بنگاهی دانشگاهی  تحقیقاتی و

و  شده فعالشود که طرف تقاضا  یک دوره زمانی مشاهده می
دهنده  ي معطوف به کارآفرینی و بستر ارائهکارکردهاي  فعالیت

  .یابند میظهور  حل راه
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