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Abstract: 
Limited researches have been presented on Blockchain technology as new concepts in 

ownership dissemination. The focus of previous researches have been on the technical 

specifications of the implementation and operation of this technology. Therefore, this study 

has tried to examine the required changes in the business model of organizations. Challenge 

of implementing Blockchain not only requires technical feasibility but also needs 

collaboration among businesses to re-engineering processes. In this study, a cooperative 

business model based on Blockchain is presented and the challenges of implementing this 

technology in the Iran's mobile operator are discussed as an example of developing country. 

Canvas is the base model in this research and conducting an in-depth review of the literature 

has showed that isolated model like canvas could not be mapped for cooperative technologies 

like Blockchain. Qualitative content analysis methodology is used to codify the experts’ 

opinions in the two fields of business model design and Blockchain technology 

industrialization and customization of model in mobile operator industry is verified by Fuzzy 

Delphi method. In the cooperation-oriented approach of the new business model, mobile 

operator can design and provide new value-added services by sharing their information 

resources and decrease the fraud. 
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 چكیده
 جدید مفاهیم ایمعن به بالکچین فناوری بر مبتنی محور همکاری هایمدل خصوص در محدود هاییپژوهش

 برداریبهره و سازیپیاده فنی مشخصات روی بر این از پیش هایپژوهش تمرکز. اندشده ارایه مالکیت انتشار در

 یوکارسبک مدل در نیاز مورد تغییرات تا است شده سعی پژوهش این در نتیجه در و است بوده فناوری این

 است فنی سنجیامکان نیازمند تنها نه صنعت در بالکچین سازیپیاده چالش. گیرد قرار بررسی مورد هاسازمان

 مدل ژوهشپ این در. است هاسازمان میان وکارکسب فرآیندهای مجدد مهندسی در همکاری نیازمند بلکه

 حال در کشورهای از اینمونه عنوان به کشور همراه تلفن اپراتور در بالکچین بر مبتنی محور همکاری وکارکسب

  که باشدمی ی کانواسوکارکسب مدل پژوهش این در شده استفاده پایه مدل. است گرفته قرار بحث مورد توسعه

 متدلوژی اساس بر. باشدنمی پاسخگو بالکچین همکاری بر مبتنی وکارکسب توسعه در ایزوله و سنتی دیدگاه این

 فناوری سازیصنعتی و وکارکسب مدل طراحی حوزه دو در خبرگان نظرات کدگذاری کیفی، محتوای تحلیل

 مدلهای مقوله سازیشخصی همراه، تلفن صنعت خبرگان تحلیل اساس بر سپس و است شده انجام بالکچین

 محور همکاری وکارکسب مدل از استفاده با همراه تلفن اپراتور پژوهش، این اساس بر. پذیرفت صورت وکارکسب

 بالکچین فناوری مزیت از تواندمی مشتریان، ارتباطات شبکه اطالعات و زیرساخت به دسترسی دلیل به مقوله، 7در

 فعلی سنتی یوکارکسب مدل مادی خسارات همچنین و نماید تولید جدید افزوده ارزش خدمات و نموده استفاده

 .دهد کاهش را
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 مقدمه -1

 یبرا نینو یهافرصت نیو همچن دیجد یهاچالش جادیا باعث یتکنولوژ راتییتغاز آنجا که 

 رانگریو یبه خطاها منجر تواندیم وکارکسبدر مدل  عیسر قیو تطب رییعدم تغشوند، یم هاسازمان

 کیدر  گرید عیدر صنا نفعانیذ گریبه اهداف خود با رقبا و د دنیرس یبرا دیبا هاسازمانشود. 

داشته  یشتریشده وسعت ب جادیا ستمیهرچه اکوس نینو یهای. در فناورندینما یهمکار ستمیاکوس

هدف  ستمیاکوس کیخواهد شد. در  شتریدر آن شبکه ب ریدرگ نفعانیذ یشده برا دیباشد، ارزش تول

 گرانیباز یتمام یبرا یپلتفرم اشتراک کیبلکه تمرکز بر توسعه  ستین سیسرو ایفروش محصول 

کسب سود خواهد  نفعانیذ گرید نیو همچن یینها انیهمزمان از مشتر متوسعه دهنده پلتفر. باشدیم

در  انیمشتر یروز و گستردگبه یاز فنّاور یبرداربهره لیاپراتور تلفن همراه به دل یهاشرکت نمود.

وکار خود مطابق با مدل کسب یروزرساندر بهها نگرانی نیشتریبدارای ، هاآنحال استفاده از خدمات 

 هستند. یفنّاور راتییتغ

هستند،  اریبس یهاداده دیقادر به تول بالکچینمانند  دیجد یهایبر فناور یبتنم زاتیتجه

به کسب درآمد بپردازند.  هاآنو فروش  عیتجم ،داده یبا گردآور توانندیم هاسازماناز  یاریبس

و  هستند انیاز مشتر داده یآورجمع گاهیجا یکه دارامانند اپراتورهای تلفن همراه،  ییهاسازمان

 ند،ینمامی تیرعا یو رگوالتور یباالدست نیاطالعات مذکور را با توجه به قوان یخصوص میحر

 یدرآمد از فناور دیتول یبرا هاسازمانکه  ییهاچالش نی. مهمترندیاستفاده نما مزیت نیاز ا توانندیم

نبود مدل  و گرید یهاسیبا سرو یسازکپارچهی درکمبود استاندارد  ،با آن مواجه هستند دیجد

 رگشتبدون در نظر داشتن ب یفناور دیجد یهاتیدر قابل یگذارهیسرمای شفاف برای وکارکسب

  .باشدیم هیسرما

انجام شده  نیبالکچ یفناور سازی و مالحظات فنی و امنیتینحوه پیادهدر خصوص  ییهاپژوهش

 میمفاه یبه معنا ی جدید ووکارکسبسازی این فناوری به معنای یک مدل است اما به نحوه پیاده

مانند بدون  یذات یهاتی. وجود قابلاستشده ن در سطح مناسب پرداخته تیدر انتشار مالک دیجد

محور  یهوم اقتصاد همکارشده به وضوح مف عیاستفاده از شبکه توز بودن و رمتمرکزیواسطه بودن، غ

توسعه داده  ندهیدر آ دیجد یوکارکسبمدل  کیفراتر از  نیبالکچ به احتمال قویو  کندمی یرا تداع

که  ستا هاسازمان یبرا یو انفراد هیسو کی یکردیرو یدارا یسنت یوکارکسب یهامدل شد.خواهد 

محصول  کی هیدهد. در ارانمی محور را یهمکار طیهماهنگ با مح یاز ابزار برداریبهرهامکان 

 نیو همچن یوکارکسب یهامدل نیعناصر ا یارتباط یهایدگیچیپ لیمحور به دل تینوآورانه و خالق

 یمستقل کنون یهاتوان از مدلیافته، نمیمستقل به اجتماع ساختار  یهاوجود گروه کردیرو رییتغ

از اعضا  کیاستفاده نمود. هر نیبر بالکچ یمبتن یهامانند پروژه میمحصوالت و خدمات عظ هیارا یبرا
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اعضا در  گریکننده داشته باشد و در تعامل با داستفاده اینقش همکار و  تواندیدر هر زمان م

  بپردازد. تیبه فعال ایبصورت پو وکارکسب ستمیاکوس

بر  یمبتن یفّناور یسازیدر حال انجام در خصوص صنعت یاهپژوهش لیبا توجه به تحل

توسط  یفّناور نیاز ا یبرداربهره لیپتانس یتا نقاط دارا ه استشد یپژوهش سع نی، در انیبالکچ

. بر این اساس، تغییرات در رویکرد ارایه خدمات جدید و ردیگقرار  یتلفن همراه موردبررس یاپراتورها

اده از بالکچین تحلیل و مدل ارتقا اهمیت همکاری میان بازیگران اکوسیستم با توجه به استف

ی وکارکسببا تکیه به مدل  هاسازمان نی. لذا ای متناسب با این فناوری ارایه گردیدوکارکسب

خود خواهند داشت و با  نیرا به مشترک یشتریافزوده بامکان ارائه خدمات ارزشهمکاری محور، 

خواهند  ایمه ندهیآ یهاسال راتییتغ یخود را برا ،یوکاردر مدل کسب راتییتغ جادیا یزیربرنامه

 ساخت. 

و  وکارکسب هدف دهد کهنشان می در صنعت اپراتور تلفن همراهبررسی سیر تاریخی عملکرد 

و تعداد  یشبکه ارتباط رساختیدارا بودن ز لیاستفاده از پتانس در این صنعت بر اساس آفرینیارزش

 یو رهبر سازمان یورمتفاوت منجربه بهره یهایاز فناور باشد تا بتوانند با استفادهیم انیمشتر یباال

 مدل و تحول است حال در سرعت به هراوهم تلفن ارتباطات صنعت گردند. وکارکسبارزش  رهیدر زنج

 هر محیطی، چنین در .است کرده تغییر توجهی قابل طور به همراه تلفن شبکه اپراتورهای وکارکسب

را  مختلف صنایع است ممکن که سروکار داشته باشدای پیچیده وکارکسب یهاشبکه با باید شرکت

 . دربرگیرد

به تحلیل تاریخی تاثیرات تغییرات فناوری بر صنعت تلفن همراه کشور موید این مطلب است که 

طور معمول در کشورهای در حال توسعه، اطالعات دقیق و به روز از فرآیندهای کشور برای ایجاد و 

از و اند. از سوی دیگر، عدم وجود یک چشمباشدینمی اطالعاتی در دسترس هاستمیستوسعه 

منجربه عدم دسترسی به اهداف تجاری و  تواندیمهمکاری اشتراکی در کشورهای در حال توسعه 

و زیرساختهای نوین ها توسعه اقتصادی کشورها گردد زیرا این کشورها با عدم امکان توسعه سیستم

توانند مزایای دسترسی به اطالعات و دانش تولید شده نمی ی ارتباطی و اطالعاتی،هایورفنامبتنی بر 

دریافت نموده و در محیط رقابتی برتری یابند. یکی از بصورت حداکثری را ها از طریق این سیستم

ر سازی دمشکالتی که کشورهای در حال توسعه در حوزه تغییرات فناوری با آن درگیر هستند، اعتماد

نتیجه در دسترس بودن و توزیع اطالعات برای تمامی بازارهای مخاطب است که نیازمند توسعه 

 ست. هاآنهای انتقال و دسترسی به اطالعات گسترده و قابلیت اطمینان به زیرساخت

خواهان کسب جایگاه بهتر در شرایط اپراتورهای همراه کشور نیز واضح است که در صورتیکه 

گذاری اطالعات مبتنی بر فناوری های اشتراکبایست بر توسعه زیرساختیمللی باشند، المرقابتی بین

و موسسات  هاسازمانی جدید در وکارکسباطالعات تمرکز داشته باشند که خود منجربه توسعه مدل 

بصورت  هاسازمانهای ارایه شده توسط . افزایش سطح دسترسی به اطالعات و سرویسگرددیم
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همکاری محور، نیازمند ایجاد زیرساخت مناسب در تمامی کشور است که یک چالش جدی برای 

دهندگان . اپراتورهای موبایل و یا ارایهشودیممحسوب  هاسازمانتوسعه خدمات فناوری اطالعات برای 

عنوان های ارتباطی خود از این چالش به با تمرکز و توسعه زیرساخت توانندیمارتباطی های سرویس

 وریبهرهی و در نتیجه افزایش سازمانبین های یک مزیت و پتانسیل جهت ارتقا سطح همکاری

اقتصادی استفاده نمایند. وقوع تقلب در خدمات مختلف اپراتورهای تلفن همراه همیشه یکی از 

 معضالت این صنعت بوده است و تاکنون راهکار موثری برای مقابله با آن ایجاد نشده است. این

گذاری خدمات به دلیل وابستگی به اشتراک اطالعات توسط نهادهای واسط و مرکزی و عدم اشتراک

زیادی به های و خسارت هانهیهزمستقیم اطالعات، دارای خسارات مادی سنگین بوده و منجربه ایجاد 

به کاهش منجر هاحوزهیکی از راهکارهایی باشد که در این  تواندیماین صنعت شده است. بالکچین 

ی جدید که وکارکسبدر توسعه مدل  خسارات گردد که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

اشتراکی است، تمامی ذینفعان نقش مهمی در های و توسعه همکاری سازییکپارچههدف آن 

ی نوین با تمامی ذینفعان در هایفناورو همگرا ساختن  ندینمایمدسترسی و انتشار اطالعات بازی 

 به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای توسعه محسوب گردد.  تواندیمزنجیره تامین 
 

 پیشینه پژوهش: -2

 وکارکسببه منظور بررسی پیشینه تحقیقات صورت گرفته در خصوص موضوع پژوهش، مدل 

 همچنین وقاتی مبتنی بر فناوری نوین بالکچین در اپراتور تلفن همراه، در این فصل به مبانی تحقی

 سازی شده در این رابطه پرداخته شده است. ی عملیاتیهاپژوهش

 بدون اعضا و شده توزیعی ی1همتا به همتا شبکه ایجاد به بالکچین فناوری نوینی است که منجر

 را ممیزی و ارزیابی قابل ارتباطات و بپردازند اطالعات تبادل به توانندمی مرکزی، نهاد وجود به نیاز

 اعتماد از سطح این ایجاد به منجر بالکچین، در رمزنگاری از استفاده .(Christidis 2016) کنند ایجاد

 از اعتماد به نیاز بدون محیط یک در ها یا همان اعضای شبکهگره روش این در درواقع. شد خواهد

اعتماد به  (Xu 2016. )رسید خواهند اعتماد به بالکچین قوانین و رمزنگاری فرآیندهای اجرای طریق

 اساس بر. کنند گیریتصمیم ریسک باال، دارای و اطمینان عدم شرایط در تا کندمی افراد کمک

luhmannاز بسیاری زیرا گردد تسهیل تواندمی دارد وجود اعتماد که شرایطی در گیری، تصمیم 

 معتقد  Koehnیابد.می کاهش موضوع پیچیدگی نتیجه در و شدهحذف اعتماد وجود دلیل به متغیرها

 پایدار یهاتراکنش و مستمر ارتباطات ایجاد به منجر تواندمی اعتماد نیز وکارکسب محیط در است

 در اعتماد و نبوده مستثنا قائده این از نیز اطالعات فناوری بر مبتنی خدمات و وکارهاکسب. گردد

 اعتماد. گرددمی اعمال هاگروه و افراد اقدامات و هاتراکنش در فّناوری از برداریبهره و استفاده قالب

                                                      
1 Peer 2 Peer 
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 .است اطالعات فناوری بر مبتنی هایریسک شرایط در مطمئن نتایج انتظار شامل محیط این در

(Corritore 2003)   
 توانستمی که است بوده مرکزی و متمرکز مدل اساس بر وکارکسب در اعتماد ساختار تاکنون

این  .نماید توجیه را وکارکسب در شدهانجام یهاتراکنش انطباق و تأیید جهت واسط نهادهای وجود

ساختار منجربه مشکالتی از جمله افزایش هزینه و زمان اجرای فرآیندها، وابستگی اجرای خدمات به 

سنجی شفاف برای طرفین معامله و اعتماد به نهاد امکان سنجش و صحت نهادهای بیرونی، عدم

بصورت قابل استناد گردیده است. ایجاد اعتماد در  هاتراکنشواسط، عدم امکان ردیابی و پیگیری 

و تشریک سود با دیگران در ها همتا به همتا از طریق ایجاد انگیزه برای همکاری صحیح گرههای شبکه

گره و ی هاتراکنششبکه صورت گرفته است. انگیزه مبتنی بر اعتماد با استفاده از ارزیابی تاریخچه 

 ( Tang 2004گیرد. )می تغییر سطح درستکاری گره بر اساس این ارزیابی صورت

در  رییلف و تغمخت یهاسازمان یهمکار ازمندیمحور ن تیمحصول نوآورانه و خالق کی هیدر ارا

با  یاز فاز طراح ستیبایاجتماع م یدر واقع اعضا یمباشیو انتقال محصوالت م نیتام ،یروابط طراح

 هیو ارا دیو ارزشمند را با اشتراک منابع تول دهیچیمحصول پ کیتا بتوانند  ندینما یهمکار گریکدی

استفاده کننده  اینقش همکار و  تواندیاز اعضا در هر زمان م کیو به مرور زمان ارتقا دهند. هر ندینما

 Ju at) بپردازد. تیبه فعال ایبصورت پو وکارکسب ستمیاعضا در اکوس گریداشته باشد و در تعامل با د

2016al )  انجام شده در حوزه فناوری بالکچین آورده های زیر برخی از مهمترین پژوهش 1جدول در

 شده است.
 بالکچین حوزه در پژوهش مورد موضوعات از برخی -1جدول 

 نام ژورنال سال سندهینو موضوع نام پژوهش فیرد

1.  
Business 

Innovation 

Through 

Blockchain 

های مختلف به مثال

استفاده از فنّاوری 

بالکچین، چارچوب 

مدیریتی، امنیت 

مبتنی بر این  هایسامانه

فنّاوری، زنجیره ارزش و 

نحوه حاکمیت آن 

 .پردازدیم

V. 

Morabito 
2017 

Springer 

Internation

al 

Publishing 

2.  
Bitcoin: A 

Peer-to-Peer 

electronic 

cash system 

بررسی مشکل هزینه 

تکراری با استفاده از 

شبکه همتا به همتا و 

 معرفی بیت کوین

Satoshi 

Nakamoto 
2008 

http://www

.bitcoin.org 



 (رانیااپراتور تلفن همراه در  یمحتوا )مطالعه مورد لیتحل یفیدر حال توسعه با استفاده از متد ک یدر کشورها نیبالکچ یبر فناور یمبتن وکارکسبمدل  یطراح

152 

 نام ژورنال سال سندهینو موضوع نام پژوهش فیرد

3.  

Towards 

Scalable and 

Private 

Industrial 

Blockchains 

توسعه معماری 

سازی استانداردهای پیاده

صنعتی در حوزه 

 بالکچین

Wenting 

Li et al 
2017 

BCC '17 

Proceeding

s of the 

ACM 

Workshop 

on 

Blockchain

, 

Cryptocurr

encies and 

Contracts 

4.  

Block-by-

Block: 
Leveraging 

the Power of 

Blockchain 

Technology 

to Build 

Trust and 

Promote 

Cyber Peace 

در این پژوهش به بررسی 

پتانسیل استفاده از 

بالکچین در صنایع 

 "دارپا"امنیتی مانند 

 پرداخته شده است.

Scott J. 

Shackelfo

rd JD, 

Steve 

Myers 

2017 

Yale 

Journal of 

Law & 

Technolog

y 

5.  

Digital 

Supply 

Chain 

Transformati

on toward 

Blockchain 

Integration 

استفاده از بالکچین در 

دسترسی به اطالعات 

و  مؤثرصورت مشتری به

پایش محصول یا 

سرویس در زنجیره 

به منظور ایجاد  نیتأم

 شفافیت

Kari 

Korpela et 

all 

2017 

Proceeding

s of the 

50th 

Hawaii 

Internation

al 

Conference 

on System 

Sciences 

6.  

The 

Blockchain 

as a 

Software 

Connector 

در  توانیم از بالکچین

زیرساخت به 

گذاری دیتا در اشتراک

افزار در مقایسه تولید نرم

قدیمی  هایسامانهبا 

 استفاده نمود

Xiwei Xu 

et al 
2016 

13th 

Working 

IEEE/IFIP 

Conference 

on 

Software 

Architectur

e 

7.  

Blockchains 

and Smart 

Contracts for 

the Internet 

of Things 

بررسی قراردادهای 

و فرآیندهای  1هوشمند

منظور خودکار آن به

سازی استفاده در پیاده

 زیرساخت اینترنت اشیا

Konstanti

nos 

Christidis, 

Michael 

Devetsiki

otis 

2016 IEEE 

                                                      
1 Smart Contracts 
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 نام ژورنال سال سندهینو موضوع نام پژوهش فیرد

8.  
Handbook of 

Digital 

Currency 

بررسی نسل بعدی پول و 

پرداخت دیجیتال، بیت 

 های آنکوین و ریسک

Lam Pak 

Nian, 

David 

LEE Kuo 

Chuen 

2015 Elsevier 

9.  
A maturity 

model for 

blockchain 

adoption 

استفاده از متد تحلیل 

منظور بررسی انطباقی به

ابعاد مدل بلوغ فنّاوری 

 بالکچین

Huaiqing 

Wang, 

Kun 

Chen, 

Dongming 

Xu 

2016 

Springer 

Open 

access 

10.  

Disrupting 

Industries 

With 

Blockchain: 

The 

Industry, 

Venture 

Capital 

Funding, and 

Regional 

Distribution 

of 

Blockchain 

Ventures 

های بررسی دیتاست

مختلف در حوزه 

کننده های استفادهشرکت

فناوری ساز و یا پیاده

 بالکچین

Maximilia

n 

Friedlmai

er, 

Andranik 

Tumasjan, 

and 

Isabell 

Welpe 

2016 

Proceeding

s of the 

51st 

Annual 

Hawaii 

Internation

al 

Conference 

on System 

Sciences 

11.  

Identificatio

n of the 

determinants 

of 

Blockchain-

based 

business 

model using 

hybrid 

method: 

Content 

analysis & 

System 

Dynamics 

 وکارکسببررسی مدل 

همکاری محور در فناوری 

 بالکچین

Kobra 

Dehbasteh

, Alireza 

Pourebrah

imi, 

Changiz 

Valmoha

mmadi, 

Mohamm

ad Ali 

Afshar 

kazemi 

2019 

Romanian 

Journal of 

Informatio

n 

Technolog

y and 

Automatic 

Control 

 
شده است و  هاسازمانی وکارکسبفناوری بالکچین منجربه تغییرات اساسی در صنایع و مدل 

ی وکارکسببایست مدل می برای باقی ماندن در دامنه رقابت و گرفتن سهم بازار بیشتر هاسازمان

میان ی مبتنی بر فناوری بالکچین همکاری وکارکسبخود را با این فناوری همراستا نمایند. در مدل 

مدل های بایست عالوه بر بلوکمی شبکه در اشتراک گذاری اطالعات اهمیت باالیی دارد وهای گره

 Dehbastehسنتی، نقش این عامل را نیز در توسعه مدل جدید در نظر گرفت. ) وکارکسب
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Pourebrahimi, Valmohammadi and Kazemi 2019) در این پژوهش محققین بر روی )

ی سنتی کانواس و اثرگذاری همکاری در فناوری وکارکسبت مورد نیاز در مدل شناسایی تغییرا

بالکچین بررسی نمودند و این عامل به عنوان یک بلوک جدید با استفاده از متد کیفی تحلیل محتوا و 

سیستم دینامیک معرفی گردید. در مقابل در پژوهش جاری بر روی بررسی اثرگذاری بر روی دیگر 

توانند دچار می هاکانواس صحبت شده است که هریک از این بلوک وکارکسب مدلهای بلوک

تغییرات، هم پوشانی و تغییر معنا گردند و هدف دستیابی به مدل اختصاصی مبتنی بر ماهیت 

را در صنعت  وکارکسببالکچین است. همچنین پژوهش جاری به عنوان بررسی موردی این مدل 

رد بررسی قرار داده است و از خبرگان این حوزه در رابطه با اثرگذاری این اپراتور تلفن همراه کشور مو

 های فعلی این صنعت تحلیل نموده است.بر روی مشکالت و چالش وکارکسبمدل 

. است سازمان به ارزش بازگشت و توزیع ایجاد، چگونگی از مفهومی توضیحی وکارکسب مدل

(Ghezzi 2014 )این بلکه نبوده خود محصوالت روی بر هاسازمان رقابت که است نموده ادعا دراکر 

مدل پایه مورد استفاده در این پژوهش مدل  .است هاآن وکاریکسب مدل روی بر متمرکز رقابت

های اصلی، منابع اصلی، تولید از جمله ذینفعان اصلی، فعالیت آیتم  9ی کانواس شامل وکارکسب

 و جریان درآمدیای بندی مشتریان، ساختار هزینهتباطی، دستههای ارارزش، ارتباط با مشتری، کانال

 .(Ju 2016) باشدمی

همکاری محور وجود دارد که مدل مبتنی  وکارکسب، مدل وکارکسبدر مقابل مفهوم سنتی مدل 

های مبتنی بر گیرد. ایجاد مدلبر همکاری بر اساس ترغیب به همکاری بیشتر اعضا صورت می

که توسط ایجاد همکاری و استفاده بهینه از  اندعدم تعادل عرضه و تقاضا ایجاد شدههمکاری بر اساس 

مدل همکاری محور به معنای ائتالفی از افراد است که  .(Dilger 2017) یابدمی منابع موجود بهبود

بصورت داوطلبانه با نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک مجموعه مشترک دموکراتیک 

توان می ها مدیریت بصورت سلسله مراتبی نبوده و. در این گروهاندمالکیت مشترک را ایجاد نموده و با

آن را بخشی از اقتصاد همکاری محور و اقتصاد مشارکتی، مصرف مشارکتی به معنای راهکار جدید 

ی که با و محصوالت میان افراد هانااز انسای گذاری و تولید که از شبکهمصرف، آموزش، سرمایه

واضح است  .(Dair 2015) بخشند، استفاده کردمی یکدیگر آشنایی ندارند ولی از طریق فناوری اعتماد

بایست بر توسعه می خواهان کسب جایگاه بهتر در شرایط رقابتی باشند، هاسازمانکه در صورتیکه 

باشند که خود منجربه گذاری اطالعات مبتنی بر فناوری اطالعات تمرکز داشته های اشتراکزیرساخت

خالصه بررسی انجام  2جدول گردد. در می و موسسات هاسازمانی جدید در وکارکسبتوسعه مدل 

 جدید آورده شده است.های فناوری وکارکسبهای شده در مورد عوامل موثر بر مدل
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 وکارکسبمدل  حوزه در پژوهش مورد موضوعات از برخی –2جدول 

 نام ژورنال سال سندهینو موضوع نام پژوهش فیرد

1.  
Prototyping 

Business 

Models for 

IoT Service 

پژوهش در حوزه توسعه 
وکار از چارچوب مدل کسب

طریق بررسی ادبیات 
 تمیآموضوعی که دو 

دسترسی به تحلیل دیتا و 
 تواندیماکوسیستم باز 

ارزش جدید  ارائهمنجر به 
ایتمی  9)معرفی مدل  گردد.

 کانواس(

Jaehyeon 

Ju, Mi-

Seon Kim, 

Jae-Hyeon 

Ahn 

2016 

Information 

Technology 

and 

Quantitativ

e 

Manageme

nt 

2.  

Challenges 

of Smart 

Business 

Process 

Management

: An 

Introduction 

to the 

Special Issue 

معرفی یک چارچوب برای 
وکار مدیریت فرآیند کسب

هوشمند دارای سه سطح از 
وکار، فرآیند مدیریت کسب

مدیریت چند فرآیندی، 
مدیریت مدل فرآیندی، 
 مدیریت فرآیند نمونه.

Jan 

Mendling 

et al 
2017 

Decision 

Support 

Systems 

3.  

The IoT 

electric 

business 

model: 

Using 

blockchain 

technology 

for the 

internet of 

things 

طراحی مجدد مدل 
استفاده از وکار با کسب

زیرساخت همتا به همتا در 
)معرفی مدل  اینترنت اشیا

مبتنی بر اشخاص، کاال، 
حالت عملیاتی، حالت 

 تراکنش(

Yu Zhang, 

Jiangtao 

Wen 
2016 

Springer 

Science+B

usiness 

Media 

4.  

A business 

model 

research on 

telecommuni

cation 

operator 

transformati

on 

کار بر ومدل کسب ارائه
اساس تغییرات اینترنت و 
استفاده از مزایا توسط 

معرفی مدل ) اپراتور
وکار مبتنی بر کسب

شناسایی ارزش در زنجیره 
 (صنعتی

Zheng 

Chang, 

Shoulian 

Tang 

2010 IEEE 

5.  

Strategy and 

business 

model 

design in 

dynamic 

telecommuni

cations 
industries: A 

تغییرات در  ریتأثبررسی 
 ارائهمحیط اپراتور و 

چارچوب تدوین استراتژی 
معرفی مدل ) در این محیط

وکار مبتنی بر کسب

Antonio 

Ghezzi, 

Marcelo 

Nogueira 

Cortimigli

a, 

Alejandro 

Germán 

2014 Elsevier 
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 نام ژورنال سال سندهینو موضوع نام پژوهش فیرد

study on 

Italian 

mobile 

network 

operators 

 Frank (شناسایی ارزش

6.  

Business 

ecosystem 

strategies of 

mobile 

network 

operators in 

the 3G era: 

The case of 

China 

Mobile 

بررسی اکوسیستم اپراتور و 
لزوم همکاری اپراتور با 

دیگر ذینفعان در اکوسیستم 
منظور موفقیت و ایفای به

نقش مرکزی در زنجیره 
گذاری ارزش و به اشتراک

 ارزش

Zhang 

Jingn, 

Liang 

Xiong-

Jian 

2011 Elsevier 

7.  

Designing 

Business 

Models in 

the Era of 

Internet of 

Things 

وکار در مدل کسب ارائه
)معرفی  حوزه اینترنت اشیا

وکار مبتنی چارچوب کسب
 بر شبکه ارزش(

Stefanie 

Turber et 

al 

2014 

Springer 

Internation

al 

Publishing 

8.  

Business 

models for 

the Internet 

of Things, in 

Architecting 

the internet 

of things 

اینترنت  درمدل کانواس 
اشیا شامل اهمیت اطالعات 

عنوان منابع تولید ارزش و به
 ارزش ارائه

E. 

Bucherer 

and D. 

Uckelman

n 

2011 Springer 

9.  

Internet of 

Things 

Business 

Models 

مدل سه وجهی شامل 
همکاری، شبکه، متد، 

سرویس، سود، ورودی، 
 استراتژی، محتوا

H.C. Chan 2015 

Journal of 

Service 

Science 

and 

Manageme

nt 

10.  
Business 

models for 

the Internet 

of Things 

مدل کانواس و یافتن 
اهمیت هر بالک در 

 اینترنت اشیا

R. 

Dijkman 

et al 

2015 

Internation

al Journal 

of 

Information 

Manageme

nt 

 
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش ارایه و نتایج  سومدر ادامه این پژوهش، در بخش 

گیری پایانی به بیان نتیجه چهارم توضیح داده شده است. در بخش پنجمدر بخش ها آنالیز داده

 پژوهش تاکید داشته و پیشنهادات بهبود در آینده بیان گردیده است.
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 شناسی پژوهش:روش -3

 دارد تریگسترده پذیرش و نمایدمی فراهم را نگری بعد چند امکان متعدد هایروش کارگیریبه

در این پژوهش از روش تحقیق  .(Mousakhani et al 1389) شودمی بیشتری اطمینان به منجر و

 بالکچینوکار مبتنی بر کیفی برای روشن شدن عوامل مربوط به پدیده موردمطالعه یا مدل کسب

استفاده شده است. در واقع با استفاده از متد تجزیه تحلیل محتوا به بررسی و آنالیز کیفی نظرات 

و فناوری بالکچین پرداخته شده  وکارکسبخبرگان در مقاالت و سند معتبر در رابطه با تغییرات مدل 

بالکچین  مبتنی بر فناوری وکارکسباست. اسنادی که برای بررسی عوامل موثر در توسعه مدل 

باشند. پس از تدوین نحوه می وکارکسباستفاده گردیده، در دو بخش فناوری بالکچین و توسعه مدل 

اجرای پژوهش، بررسی هریک از مقاالت و اسناد تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در این 

سازی آن ی صنعتیاسناد، هدف شناسایی دیدگاه خبرگان در خصوص تاثیرات فناوری بالکچین بر رو

های باشد. همچنین در مقاالت مربوط به مدلمی و صنایع هاسازمان وکارکسبو تغییرات مدل 

، تمرکز اصلی بر روی بررسی نظرات خبرگان صنعت اپراتور تلفن همراه و فناوری بالکچین وکارکسب

ا فناوری جدید بوده در مواجهه ب سازمان وکارکسبدر خصوص مهمترین عوامل در هنگام تغییر مدل 

تحلیل شد و پیش از سند بعدی، مراحل  هاآناست. پس از مطالعه هر سند، محتوای هریک از 

 کدگذاری اولیه صورت پذیرفت. 

بالکچین بصورت صنعتی و نوین بودن این مفهوم در زمان های با توجه به اجرایی نشدن پروژه

 لیتحل مطالعه، وا هدف پژوهش ب یروش اسناد اجرای پژوهش، از تکنیک تحلیل محتوا به عنوان یک

استفاده شده است. درواقع به دلیل اینکه دسترسی به اسناد دست اول نتایج اسناد و متون  یو بررس

هنوز اجرایی ها باشد و این پروژهنمی مبتنی بر بالکچین در صنعت در دسترسهای اجرای پروژه

قرار گرفت. به منظور بررسی اسناد و مقاالت در دو  برداریبهرهروش تحلیل محتوا مورد  اندنشده

و فناوری بالکچین، مطابق با روش پژوهشی کیفی تجزیه تحلیل محتوا، از ابزار  وکارکسببخش مدل 

شده  ییشناساهای مقوله نکهیاز ا نانیجهت اطماستفاده گردید.  12نسخه  MaxQDAتحلیل کیفی 

خبرگان به اجماع  دنیرس یو برا اعتبار در صنعت اپراتور تلفن همراه هستنددارای از اسناد و مقاالت، 

 یفیک یو اعتبارسنج ییمدل نها یبه منظور طراح مدلاعتبار  یبررسهمچنین و  این صنعت در کشور

  استفاده شده است. یفاز یدلف کیمدل، از تکن
 

 پژوهش:های یافته -4

شناسایی شده های مولفه استخراج شد و سپس مولفه 63در بررسی اسناد به روش تحلیل محتوا، 

کد شناسایی  1468شدند. بصورت مجموع در اسناد مورد تحلیل، تعداد  بندیطبقهمقوله اصلی  10در 

گردیدند.  بندیطبقهگردید که هریک به تناسب محتوای خود در یک مولفه و سپس در مقوله مربوطه 

بوده که بر  وکارکسبآیتم موثر در توسعه مدل  10ت، شامل مولفه شناسایی شده در اسناد و مقاال 63
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آیتم  9آیتم آن در مدل کانواس آورده شده است. این اسناد عالوه بر  9اساس بررسی پیشینه پژوهش، 

همکاری در ایجاد مدل "مبتنی بر ارزش، تاکید بر مقوله دیگر داشتند که تحت نام  وکارکسبمدل 

و همچنین مقاالت فناوری بالکچین شناسایی گردید.  وکارکسبسناد مدل در بسیاری از ا "وکارکسب

میباشند که هریک در هنگام توسعه و یا تغییر در مدل  3جدول شامل موارد زیر در ها این مقوله

بایست مورد توجه و تحلیل می جدید مانند بالکچین،های در مواجهه با فناوری هاسازمان وکارکسب

و ها و کدهای شناسایی شده در اسناد در قالب مولفهها ادامه جزییات هریک از مقولهقرار گیرند. در 

بندی تعداد کدهای شناسایی شده در هر نیز به جمع 2شکل ارایه شده است. در  1شکل در ها مقوله

 مقوله به تفکیک دو حوزه پرداخته شد.

 
 

 شده از متد تحلیل محتواهای شناساییمقوله –3جدول 

 تعداد کدهای شناسایی شده در اسناد نام مقوله ردیف

 16 جریان درآمدی  .1

 29 بخش مشتریان  .2

 31 منابع کلیدی  .3

 31 شرکای کلیدی  .4

 41 کانالهای توزیع  .5

 89 ساختار هزینه ای  .6

 167 ارتباطات با مشتریان  .7

 180 اقدامات کلیدی  .8

 435 پیشنهاد ارزش  .9

 449 همکاری  .10

 1468 مجموع
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 شده در اسناد و مقاالتهای شناساییمقوله –1شکل

 

 
 شده در اسناد و مقاالت های شناساییکدها و مقوله –2شکل 
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بر اساس تغییرات فناوری بالکچین بر اساس  سازمانی وکارکسبدر شکل زیر، بررسی مدل 

نظرات خبرگان مطابق با تحلیل مقاالت و اسناد صورت پذیرفت و در قالب مدل پایه کانواس ارایه 

ها نمایش داده شده در مدل کسب کاری فوق بر اساس میزان اهمیت مقولههای گردید. هریک از بلوک

گردد بر اساس می گذاری گردید. همانطور که مشاهدهدر تحلیل کیفی اسناد نخبگان این حوزه ارزش

بایست میزان همکاری در اکوسیستم را افزایش دهد تا در می نظرات خبرگان تغییرات فناوری نوین

نتیجه تمامی اعضای اکوسیستم بتوانند به ارزش بیشتری دست یابند. در واقع همانطور که در اسناد 

ل سنتی مبتنی بر مسایل مالی بر روی توسعه همکاری و ایجاد های جدید از مدگفته شد، تاکید مدل

مبتنی بر فناوری بالکچین در  وکارکسبباشد. طرح اولیه مدل می ارزش بیشتر از طریق همکاری

 بر اساس میزان کدهای شناسایی شده ارایه شده است. 3شکل 

 

 
 مبتنی بر فناوری بالکچین وکارکسبطرح اولیه مدل  –3شکل

 
های مربوط به بخش کیفی شناسایی گردید، پرسشنامه دلفی فازی ها و مولفهآن که مقولهپس از 

های شناسایی شده طراحی گردید. در با هدف کسب نظر خبرگان در مورد میزان موافقت آنان با مقوله

رد زیر توسط موهای در اکوسیستم بالکچین، مقولهها این پرسشنامه به دلیل همپوشانی برخی از بلوک

های مشتری، شرکای کلیدی و منابع کلیدی در سیستمهای خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. مقوله

کننده منابع، مبتنی بر فناوری بالکچین دارای مفهوم یکسان بوده و هر گره بصورت مشترک تامین

ر مدل باشد، بنابراین دمی کننده خدمات در سیستمشریک توسعه و ارایه سیستم و همچنین دریافت
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توان این سه مفهوم را یکسان و مقوله گره شبکه در نظر گرفت. می مبتنی بر بالکچین وکارکسب

ارتباط به مشتری و کانال توزیع هر دو اشاره به زیرساخت شبکه بالکچین دارند ارتباطات و های مقوله

رای تمامی گیرد و بمی تعامل و اخذ بازخورد از مشتری طی فرآیندهای شبکه بالکچین صورت

باشد و همچنین کانال توزیع با ارایه خدمات و اطالعات به مشتری و یا می شبکه در دسترسهای گره

ه اسم گیرد. این دو مقوله بمی ی مبتنی بر شبکه بالکچین صورتهاتراکنشنیز از طریق ها دیگر گره

و ارایه ای درآمدی، ساختار هزینهگذاری شده است. اقدامات کلیدی، جریان ارتباطات همتا به همتا نام

هستند که همگی در ذیل تعامالت و تفکر همکاری محور  وکارکسبدیگر این مدل های ارزش مقوله

 گیرند.می صورتها میان گره

دهی به سواالت و اعداد فازی پرسشنامه دلفی فازی در اختیار خبرگان قرار داده شد. طیف پاسخ

اند. در ادامه، نظرسنجی قطعی شده توسط فرمول مینکووسکی بدست آمدهباشد. اعداد فازی مثلثی می

ها انجام شده است. در های و مولفهدر طی چند مرحله برای رسیدن به وحدت نظر خبرگان برای مقوله

های نظرسنجی از خبرگان صورت پذیرفت. در این مرحله، مقولهها مرحله اول اعتبارسنجی مقوله

نفر از خبرگان ارائه گردید. میانگین قطعی  10کیفی، در قالب پرسشنامه به  شناسایی شده در فاز

 ها است. نشان دهنده شدت موافقت خبرگان با هرکدام از مقوله 4بدست آمده در جدول 
 ها )مرحله اول(میانگین فازی مثلثی و میانگین قطعی مقوله -4جدول 

 هامقوله ردیف
 میانگین فازی مثلثی

 زدایی شده )قطعی(میانگین فازی 
β α m 

 0.7795 0.821 0.234 0.068 جریان درآمدی 1
 0.76675 0.812 0.265 0.084 گره شبکه 2
 0.754 0.798 0.261 0.085 ساختار هزینه ای 3
 0.753 0.796 0.251 0.079 ارتباطات همتا به همتا 4
 0.68075 0.715 0.215 0.078 اقدامات کلیدی 5
 0.696 0.736 0.241 0.081 ارایه ارزش 6
 0.76425 0.802 0.236 0.085 همکاری 7

 

در مرحله بعد برای دفعه دوم نظرسنجی از خبرگان صورت پذیرفت. در اینجا یک ستون به نام 

اختالف مرحله اول و دوم به ستون نتایج اضافه گردیده است. در صورتی که اختالف بین دو مرحله 

( باشد، فرآیند نظرسنجی متوقف خواهد شد )چنگ و لین، 1/0)یعنی  کمتر از حد آستانه خیلی کم

 ارائه شده است. 5(. نتایج در جدول 2002
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 ها )مرحله دوم(میانگین فازی مثلثی و میانگین قطعی مقوله -5جدول 

 هامقوله ردیف
میانگین فازی  میانگین فازی مثلثی

زدایی شده 

 )قطعی(

اختالف مرحله اول و 

 β α M دوم

 0.03025 0.74925 0.791 0.236 0.069 جریان درآمدی 1
 0.0025 0.76425 0.812 0.265 0.074 گره شبکه 2
 0.00175 0.75575 0.798 0.251 0.082 ساختار هزینه ای 3
 0.0055 0.7585 0.796 0.248 0.098 ارتباطات همتا به همتا 4
 0.011 0.66975 0.715 0.268 0.087 اقدامات کلیدی 5
 0.0025 0.6935 0.736 0.254 0.084 ارایه ارزش 6
 0.0005 0.76375 0.802 0.258 0.105 همکاری 7

اند و لذا نظرسنجی برای توان گفت برای هر تمام مقوله، خبرگان به وحدت نظر رسیدهبنابراین می

های شناسایی شده توسط اجماع نظر گردید و اعتبارسنجی مقولهشده متوقف های شناساییمقوله

 خبرگان و روش دلفی فازی مورد تایید قرار گرفت. 

 7مورد تایید خبرگان در اپراتورهای تلفن همراه مبتنی بر فناوری بالکچین شامل  وکارکسبمدل 

گره شبکه، مقوله ارتباط همتا به همتا، اقدامات کلیدی، جریان درآمدی، های باشد. مقولهمی مقوله

هستند که همگی در ذیل تعامالت و  وکارکسباین مدل های و ارایه ارزش مقولهای ساختار هزینه

بر اساس میزان کدهای شناسایی  4گیرند که در شکل می صورتها تفکر همکاری محور میان گره

همکاری محور مبتنی بر  وکارکسبمدل های شده ارایه شده است و همچنین توضیح هریک از مقوله

 بالکچین تشریح شده است.

 
 مبتنی بر فناوری همکاری محور بالکچین وکارکسبطرح مدل  –4شکل
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 گره شبکه

ارائه خدمات  وکارکسبی مدل مورد نظر است چرا که هدف هابلوکترین این بلوک یکی از اصلی

عضو در شبکه است و باید به کلیه سازوکارهایی که موجب افزایش اعتماد و های مناسب به تمامی گره

توجه بیشتری شود. استفاده از فناوری بالکچین منجربه تبدیل تمامی  شودیممنجر  هاآنرضایت 

باشد. نقش می شده و هر گره شبکه همزمان شریک و مشتری سازمانمشتریان به شرکای جدید 

ی خود ایفا نموده و نقش شریک هاتراکنشاطالعات به منظور اجرای مشتری خود را در دریافت 

دهد که می انجامها ی دیگر گرههاتراکنشگذاری منابع و اطالعات برای اجرای تجاری را در اشتراک

 گردد. می کلی شبکه وریبهرهمنجربه افزایش جذابیت عضویت در شبکه و ارتقا 

 ارزش پیشنهاد

ارزش  جادیا انیاز مشتر یبخش یدارد که برا یره به خدمات و محصوالتارزش اشا شنهادیبلوک پ

مشارکت های قرار گرفته است که گره ینحو مورد بررس نیپژوهش بد نیموضوع در ا نیو ا کندیم

توانند با می ستمیاکوس جادیمحور با ا یهمکار وکارکسبمدل  جادیبا ا نیکننده در شبکه بالکچ

به عنوان ارزش افزوده  دیجد یشبکه، به خدمات و محصوالتهای گره گریاز اطالعات و منابع د استفاده

اطالعات و منابع بصورت  یگذارباشند. اشتراکنمی هاآن جادیقادر به ا ییکه به تنها ندیاقدام نما

توانند به می شود ومی در شبکه ریدرگ یهاسازمان یتمام یارزش افزوده برا دیمنجربه تول هیدوسو

 و سود و ارزش باالتری به اعضای شبکه بازخورد داده شود. ندیاقدام نما شتریکسب سهم بازار ب

 ارتباطات همتا به همتا

 جادیا یبرا نیشبکه بالکچ رساختیپابرجا بوده و شامل ز دیجد وکارکسبدر مدل  عیکانال توز

و  یارتباطات بصورت خصوص نیباشد. امی هعضو در شبکهای گره انیم یارتباطات همتا به همتا

 وکارکسبو در مدل  هاسازمان انیکه م یخصوصهای معنا که در شبکه نیگردد بدمی فیتعر یعموم

استفاده از ارزش  رساختیز د،یگره جد تیعضو دییعضو با تا یهاسازمان ابدییمعنا مبیزنس به بیزنس 

که  ییوکارهابه ساز نیارتباطات در شبکه بالکچ آورند.می منابع را فراهم یشبکه و اشتراک گذار

 یرا بصورت همتا به همتا برا نهیزم نیا نیبالکچ یدر ارتباط بود اشاره دارد. فناور انیبا مشتر توانیم

به تعامل  گریکدیبا  ندناتومی میو مستق رمتمرکزیآورد که بصورت غمی شبکه فراهمهای گره یتمام

 شیبه افزا ،یو مکان یزمان تیو بدون محدود ندینما افتیخود را در یهاتراکنشبپردازند و بازخورد 

 شود. می شبکه پرداختههای گره انیاعتماد م

 درآمدی جریان

به خدمات و  یابیمنجر دست ن،یبالکچ یبر فناور یمبتن وکارکسبدر مدل  یدرآمد یهانایجر

در دو  نیبر بالکچ یمبتن وکارکسبدر مدل  یدرآمد انی. جرشودیم یبه صورت آن ازیاطالعات مورد ن

در  تیعضو یگردد. هر گره برامی فیتعر هاتراکنش یدر شبکه و اجرا دیجدهای گره تیمرحله عضو
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و  دینما رداختخود را پ تیتواند عضومی شده در شبکه یگذارشبکه و استفاده از اطالعات به اشتراک

گذاشتن اطالعات توسط  اریبه در اخت ازیکه نها گره گرید ازیرد نمو یهاتراکنش یاجرا یبرا نیهمچن

تراکنش اجرا شده پرداخت نمود که با توسعه  یکارمزد گره را به ازا ایتوان سهم می هر گره باشد،

 ارتقاها گره یجه درآمد تمامیو در نت شیها افزادرخواست نیشده ا یگذارشبکه و اطالعات اشتراک

 یگذارو اشتراک یهمکار زانیمحور بر اساس م یهمکار وکارکسبدر مدل  ییدرآمدزا. ابدیمی

شود، به همان  یگذاراشتراک یدتریاطالعات مف زانیشود و به هر ممی فیتعر گرانیاطالعات با د

 شیافزا ییو درآمدزا افتهی شیتراکنش بر اساس آن اطالعات افزا یاجرا یهانرخ درخواست زانیم

 . ابدیم

 کلیدی اقدامات

. افتیدست  وکارکسبدر مدل  ییافزاتوان به هممی منابع یگذاربا اشتراک نیبالکچ یدر فناور

همان  ای هاسازماناشاره دارد که  یدیبه اقدامات کلها گره یهاتراکنشاقدامات و  قیاز طر ییافزاهم

 یگذاراشتراک و هیاقدامات در قالب ارا نی. ادیاجرا نما دیخلق ارزش جد یبرا دیشبکه باهای گره

بصورت  یسازمان انیم یندهایمجدد فرآ یمهندس ستیبامی که ردیگیاطالعات و منابع صورت م

 شتریب تیو عضوها و اعتماد تمام گره تیگردد تا رضا نهینهاد نیبالکچ یمحور در قالب فناور یهمکار

 شود. شتریب دیو کسب منابع جد دیجدهای گره

 ای هزینه ساختار

 دیداشته باشد، ارزش تول یشتریشده وسعت ب جادیا ستمیهرچه اکوس بالکچین یهایدر فناور

ارکان  ییالزم است تا به شناسا نیخواهد شد. بنابرا شتریدر آن شبکه ب ریدرگ نفعانیذ یشده برا

توسعه شبکه های نهی. هزردیالزم صورت پذهای یو همکارها یهماهنگ وکارکسبمدل  لفمخت

توسعه و  نهیدرآن، شامل هز ریدرگ یهاسازمان یبرا دیجد یوکارکسبمدل  جادیبه منظور ا نیبالکچ

و  یروزرسانمحور و به یهمکار یندهایمجدد فرآ یمهندس ،یانسان یرویشبکه، ن رساختیزسازی ادهیپ

شده و به تناسب  جادیمحور ا یشبکه همکار جادیا یدر ابتداها نهیهز نیباشد. امی اطالعات نیتام

شود. در واقع می در شبکه، از نرخ آن کاسته شتریب یهاتراکنش یشبکه و اجرا یاعضا زانیم شیافزا

پس از  یباشد ولمیسازی ادهیو پ یطراح هیاول نهیهز یدارا نیبر بالکچ یمبتن وکارکسبمدل  جادیا

به شدت ها نهیشبکه، هزهای گره انیبع ممنا یو اشتراک گذار یگذشت زمان با تعامالت و همکار

 گردد.می اعضا یتمام یبرا هینرخ بازگشت سرما شیو منجربه افزا افتهیکاهش 

 همکاری

کنندگان و مانند تامین سازمانشامل ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم  وکارکسباکوسیستم یک 

تاثیرگذار هستند مانند  وکارکسبکنندگان، رقبا و مشتریان و همچنین نهادهایی که بر روی توزیع

به عنوان  هاسازمانی مبتنی بر همکاری، وکارکسبهای باشد. در مدلمی و مراکز رسانهها رگوالتوری
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همکاران تجاری اتالق شده که هدف آن ایجاد و ارتقا شرایط اعضا برای ارایه خدمات و یا سرویسهایی 

جدید که های ی مبتنی بر فناوریوکارکسبهای در مدل است که به تنهایی قادر به ارایه آن نبودند.

در  هاآنباشد، ذات می واسطه اعضا در دستیابی به خدمات بیشترهدف ارتباطات مستقیم و بی

ی برای خود وکارکسبتواند مدل نمی به تنهایی سازمانباشد. در واقع یک می هاسازمانهمکاری 

بهینه  وکارکسبهمگانی در اکوسیستم خود برای ایجاد مدل توسعه دهد و نیازمند یک تالش و تفکر 

 است. 

منجربه  افته ویتوانند به تجمیع منابع جدید دست می گذاری منابع خود،هریک از اعضا با اشتراک

شد  واهندهای جدید شوند. هریک از این اعضا تبدیل به یک گره شبکه در بالکچین خایجاد سرویس

ر سایه دن ارتباطات بپردازند. ای هاتراکنشتوانند به اجرای می همتا به همتاکه از طریق ارتباطات 

 بیشتری منابع گیرد تا هریک از اعضا با انتفاع از عضویت در شبکهمی همکاری و تشریک منابع صورت

 د گردد.دتولیرا در اختیار دیگران قرار دهد و منجربه رشد شبکه و بقا آن به عنوان یک سیستم خو

 رطرفده و باطالعاتی هریک از اعضا ایجاد شهای های اعضا شبکه بالکچین بر اساس ورودیمندینیاز

 گردد.می گردد و این تعامالت منجربه ایجاد جریان درآمدی با کمترین هزینه برای کل شبکهمی

های رقیب، دیگر صنایع، ها، شرکتاکوسیستم اپراتور تلفن همراه از اعضایی مانند دولت

 وکارکسبکنندگان، موسسات استاندارد، مشتریان و غیره تشکیل شده است. بر اساس مدل تامین

تواند به می شبکه، اپراتور تلفن همراههای گذاری اطالعات در گرههمکاری محور با هدف اشتراک

 سازیتوان با پیادهمی خدمات ارزش افزوده بیشتری دست یابد و یا از خسارات خود جلوگیری نماید.

شبکه بالکچین میان اپراتورهایی که توافق رومینگ با یکدیگر دارند، از میزان تقلب کاست. هریک از 

تا به کل شبکه اعالم  کنندیمسنجی را تایید و صحت هاتراکنشرا ایفا نموده و  1نقش ماینر هاگره

و هنگامی اجرا  شودیمسازی گردد. توافق تعرفه رومینگ میان دو گره در قراردادهای هوشمند پیاده

که تراکنشی که دارای داده جزییات خدمات دریافت شده کاربر است در شبکه دریافت  شودیم

سنجی اجرای شده و همچنین تایید و صحت هانهیهز. حذف مراکز واسط منجربه کاهش شودیم

بر روی بالکچین منجربه اطمینان در خصوص استفاده کاربر از خدمات و کسر هزینه از او  هاتراکنش

های خدمت تایید شناسه کاربر را به شرکت تواندیماپراتور  . همچنین با این دیدگاه،گرددیم

 که کاربر در اپراتور یک حساب کاربری، اپراتور یک شناسه دیجیتال دهنده خدمات دهد. هنگامیارایه

. حال اگر شودیمبرای او تولید نموده و کلید خصوصی آن بصورت امن در سیم کارت کاربر ذخیره 

سایتی درخواست احراز هویت کاربر را به سیم کارت ارسال نماید، بر اساس اطالعات اشتراک وب

 گردد. می گذاشته شده بر روی شبکه بالکچین احراز هویت

  

                                                      
1 Miner 



 (رانیااپراتور تلفن همراه در  یمحتوا )مطالعه مورد لیتحل یفیدر حال توسعه با استفاده از متد ک یدر کشورها نیبالکچ یبر فناور یمبتن وکارکسبمدل  یطراح

166 

 گیری پژوهش:نتیجه -5

در قالب  هاآنو همکاری با  هاسازماناین پژوهش توضیح داده شد، درگیر ساختن  همانطور که در

های با استفاده از قابلیت وکارکسبگذاری اطالعات و منابع، رویکرد جدید در تولید ارزش برای اشتراک

یی هستند که هاسازمانباشد. اپراتورهای تلفن همراه از جمله می بالکچینسازی شفافیت و اعتماد

در ایجاد اکوسیستم و تقویت همکاری در این محیط را ایجاد نموده است. فناوری  هاآنفعالیت 

بالکچین قابلیت اشتراک منابع و دستیابی به اطالعات جدید را برای اپراتور تلفن همراه از طریق 

برای کسب سود بیشتر از  اهسازماننمایند. بنابراین می ارتباطات همتا به همتا و همکاری محور فراهم

های اشتراک اطالعات و ایجاد بایست به توسعه زیرساختها، میتحوالت و تغییرات جدید فناوری

های اکوسیستم همکاری محور مبادرت ورزند. این اکوسیستم مشارکتی مبتنی بر بالکچین با قابلیت

 سازمانکه در نقش ها ک از گرهفناورانه منجربه ایجاد اعتماد میان تمامی اعضا خواهد شد و هری

توانند به راحتی در شبکه بالکچین به ارایه منابع و یا اطالعات خود و همچنین می نمایندمی فعالیت

مبتنی بر فناوری  وکارکسبدریافت خدمات و منابع جدید اقدام نمایند. مدل توسعه داده شده 

گذاری همکاری و اشتراکهای اساس مقولهبایست بر می بالکچین در خصوص اپراتورهای تلفن همراه

ای، ایجاد ، جریان درآمدی، ساختار هزینههاآناطالعات میان گره شبکه بالکچین، اقدامات کلیدی 

شبکه شامل تمامی های ارزش، ارتباطات همتا به همتا در شبکه و همکاری تعریف شده است. گره

، اقدامات کلیدی به اندمراکز نظارتی تعریف شده اعضای اکوسیستم تلفن همراه از کاربران تا رقبا و

باشد و ارتباطات همتا به می گذاری اطالعات بیشتر در شبکهشبکه به اشتراکهای معنای ترغیب گره

 دارد. هاآنو ارتباط با ها همتا اشاره به کانال ارتباطی گره

بیشترین تاثیر  هاآنهای مختلف شبکه اپراتور تلفن همراه، ها در بخشبر اساس نوع فعالیت

گذاری اطالعات همتا به همتا را در مدیریت هسته شبکه خود فناوری غیرمتمرکز بالکچین و اشتراک

های جدید خواهد شد. به و ایجاد درآمد بر اساس ارزش هانهیهزسازی خواهند دید که منجربه بهینه

یجاد خدمات همکاری محور برای شناسایی راه حل رفع مشکالت فعلی خود توان به ایمعنوان مثال 

و  هادادههمچون تسهیل موارد تقلب مالی کالن، ارایه خدمت شناسه به عنوان سرویس، مدیریت 

، اپراتور تلفن همراه نیازمند همکاری اعضای هاآنتوسعه نسل پنجم اینترنت اشاره کرد که برای اجرای 

ر اساس شفافیت در اکوسیستم است و به تنهایی امکان ارایه این خدمات وجود ندارد. دیگر و فعالیت ب

تواند با تغییر در خدمات جاری و یا ایجاد خدمات جدید، تغییر در ساختار ارایه خدمات، می بالکچین

های قدیمی و همچنین ورود بازیگران جدید جدید در بازار و منسوخ شدن مدل وکارکسبتولید مدل 

 شود فناوری بالکچینمی صنایع تاثیرگذار باشد. همانطور که مشاهده وکارکسبه بازار بر مدل ب

خود را داشته  وکارکسبتواند کمک مناسبی به اپراتورهای تلفن همراه در تسهیل مشکالت فعلی می

 شود.می وکارکسبهای مالی و خسارتها جویی بسیار در هزینهباشد که منجربه صرفه
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شدن تا زمان نگارش صنعتیدلیل جدید بودن این موضوع و غیر این پژوهش بههای یتمحدود

 کمبود منابع و پیشینه پژوهشی متخصص در این حوزه و جامعه آماری نبودتواند شامل می نامه،پایان

با توجه به نتایج بدست آمده در  محدودیت زمانی شود.کاربرد استفاده از فناوری بالکچین در صنعت و 

های پژوهش صورت گرفته، به منظور تحلیل شود با توجه به محدودیتمی قالب این پژوهش، پیشنهاد

همکاری محور، این تحقیق در سایر صنایع جهت مقایسه نتایج  وکارکسببیشتر مفهوم مدل 

زنجیره ارزش دیگر صنایع مورد  پذیری توسعه مدل همکاری محور درشود و بررسی امکانسازی پیاده

شود اکوسیستم صنایع متفاوت مورد تحلیل قرار می بررسی و تحلیل قرار گیرد، بدین معنا که پیشنهاد

بالکچین به عنوان یک فناوری جدید در این اکوسیستم بررسی شود. از سازی گرفته و کاربرد پیاده

در  وکارکسبمدل سازی توان پیادهمی درسمی سوی دیگر به عنوان پیشنهادات کاربردی به نظر

بر اساس  وکارکسبشود و این مدل سازی اکوسیستم تلفن همراه به عنوان زمینه اجرایی پیاده

 شبکه مورد بررسی قرار گیرد.های همکاری اشتراک اطالعاتی گره
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