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Abstract:
Limited researches have been presented on Blockchain technology as new concepts
in ownership dissemination. The focuses 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
پژوهشهایی محدود در خصوص مدلهاي همکاري محور مبتنی بر فناوري بالكچين بهه معنهاي مفهاهي جدیهد در
انتشار مالکيت ارایه شده اند .تمركز پژوهشهاي پيش از این بر روي مشخصات فنی پياده سازي و بهره بهرداري ایهن
فناوري بوده است و در نتيجه در این پژوهش سعی شده است تا تغييرات مورد نياز در مدل كسب و كاري سهازمانها
مورد بررسی قرار گيرد .چالش پياده سازي بالكچين در صنعت نه تنها نيازمند امکان سنجی فنی است بلکه نيازمند
همکاري در مهندسی مجدد فرآیندهاي كسب و كار ميان سازمانها است .در این پژوهش مدل كسب و كار همکهاري
محور مبتنی بر بالكچين در اپراتور تلفن همراه كشور به عنوان نمونه اي از كشورهاي در حال توسعه مورد بحث قرار
گرفته است .مدل پایه استفاده شده در این پژوهش مدل كسب و كاري كانواس ميباشد كهه ایهن دیهدگاه سهنتی و
ایزوله در توسعه كسب و كار مبتنی بر همکاري بالكچين پاسخگو نمی باشد .بر اسهاس متهدلویي تحليه محتهواي
كيفی ،كدگذاري نظرات خبرگان در دو حوزه طراحی مدل كسب و كار و صنعتی سازي فناوري بالكچين انجام شده
است و سپس بر اساس تحلي خبرگان صنعت تلفن همراه ،شخصی سازي مقوله ههاي مهدل كسهب و كهار صهورت
پذیرفت .بر اساس این پژوهش ،اپراتور تلفن همراه با استفاده از مدل كسب و كار همکاري محور در 7مقوله ،به دلي
دسترسی به زیرساخت و اطالعات شبکه ارتباطات مشتریان ،می تواند از مزیت فناوري بالكچهين اسهتفاده نمهوده و
خدمات ارزش افزوده جدید توليد نماید و همچنين خسارات مادي مدل كسب و كاري سنتی فعلی را كاهش دهد.

واژگان كلیدي :بالكچين ،مدل كسب و كار ،همکاري ،زنجيره ارزش ،تحلي محتوا ،دلفی فازي
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 -1مقدمه

از آنجا كه تغييرات تکنولویي باعث ایجاد چالشهاي جدید و همچنين فرصتهاي نوین براي
سازمانها میشوند ،عدم تغيير و تطبيق سریع در مدل كسب و كار میتواند منجر به خطاهاي ویرانگر
شود .سازمانها باید براي رسيدن به اهداف خود با رقبا و دیگر ذینفعان در صنایع دیگر در یک
اكوسيست همکاري نمایند .در فناوريهاي نوین هرچه اكوسيست ایجاد شده وسعت بيشتري داشته
باشد ،ارزش توليد شده براي ذینفعان درگير در آن شبکه بيشتر خواهد شد .در یک اكوسيست هدف
فروش محصول یا سرویس نيست بلکه تمركز بر توسعه یک پلتفرم اشتراكی براي تمامی بازیگران
میباشد .توسعه دهنده پلتفرم همزمان از مشتریان نهایی و همچنين دیگر ذینفعان كسب سود خواهد
نمود .شركتهاي اپراتور تلفن همراه به دلي بهرهبرداري از فنّاوري بهروز و گستردگی مشتریان در
حال استفاده از خدمات آنها ،داراي بيشترین نگرانی ها در بهروزرسانی مدل كسبوكار خود مطابق با
تغييرات فنّاوري هستند.
تجهيزات مبتنی بر فناوريهاي جدید مانند بالكچين قادر به توليد دادههاي بسيار هستند ،بسياري
از سازمانها میتوانند با گردآوري داده ،تجميع و فروش آنها به كسب درآمد بپردازند .سازمانهایی مانند
اپراتورهاي تلفن همراه ،كه داراي جایگاه جمعآوري داده از مشتریان هستند و حری خصوصی
اطالعات مذكور را با توجه به قوانين باالدستی و رگوالتوري رعایت مینمایند ،میتوانند از این مزیت
استفاده نمایند .مهمترین چالشهایی كه سازمانها براي توليد درآمد از فناوري جدید با آن مواجه
هستند ،كمبود استاندارد در یکپارچه سازي با سرویسهاي دیگر و نبود مدل كسب و كاري شفاف براي
سرمایه گذاري در قابليتهاي جدید فناوري بدون در نظر داشتن برگشت سرمایه میباشد.
پژوهشهایی در خصوص نحوه پياده سازي و مالحظات فنی و امنيتی فناوري بالكچين انجام شده
است اما به نحوه پياده سازي این فناوري به معناي یک مدل كسب و كاري جدید و به معناي مفاهي
جدید در انتشار مالکيت در سطح مناسب پرداخته نشده است .وجود قابليتهاي ذاتی مانند بدون
واسطه بودن ،غيرمتمركز بودن و استفاده از شبکه توزیع شده به وضوح مفهوم اقتصاد همکاري محور
را تداعی می كند و به احتمال قوي بالكچين فراتر از یک مدل كسب و كاري جدید در آینده توسعه
داده خواهد شد .مدلهاي كسب و كاري سنتی داراي رویکردي یک سویه و انفرادي براي سازمانها
است كه امکان بهره برداري از ابزاري هماهنگ با محيط همکاري محور را نمی دهد .در ارایه یک
محصول نوآورانه و خالقيت محور به دلي پيچيدگیهاي ارتباطی عناصر این مدلهاي كسب و كاري و
همچنين تغيير رویکرد وجود گروههاي مستق به اجتماع ساختار یافته ،نميتوان از مدلهاي مستق
كنونی براي ارایه محصوالت و خدمات عظي مانند پرویههاي مبتنی بر بالكچين استفاده نمود .هریک
از اعضا در هر زمان میتواند نقش همکار و یا استفاده كننده داشته باشد و در تعام با دیگر اعضا در
اكوسيست كسب و كار بصورت پویا به فعاليت بپردازد.
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با توجه به تحلي پژوهشهاي در حال انجام در خصوص صنعتی سازي فنّاوري مبتنی بر
بالكچين ،در این پژوهش سعی شده است تا نقاط داراي پتانسي بهرهبرداري از این فنّاوري توسط
اپراتورهاي تلفن همراه موردبررسی قرار گيرد .بر این اساس ،تغييرات در رویکرد ارایه خدمات جدید و
ارتقا اهميت همکاري ميان بازیگران اكوسيست با توجه به استفاده از بالكچين تحلي و مدل كسب و
كاري متناسب با این فناوري ارایه گردید .لذا این سازمانها با تکيه به مدل كسب و كاري همکاري
محور ،امکان ارائه خدمات ارزشافزوده بيشتري را به مشتركين خود خواهند داشت و با برنامهریزي
ایجاد تغييرات در مدل كسبوكاري ،خود را براي تغييرات سالهاي آینده مهيا خواهند ساخت.
بررسی سير تاریخی عملکرد در صنعت اپراتور تلفن همراه نشان ميدهد كه هدف كسب و كار و
ارزش آفرینيدر این صنعت بر اساس استفاده از پتانسي دارا بودن زیرساخت شبکه ارتباطی و تعداد
باالي مشتریان ميباشد تا بتوانند با استفاده از فناوریهاي متفاوت منجربه بهره وري سازمان و رهبري
در زنجيره ارزش كسب و كار گردند .صنعت ارتباطات تلفن همواره به سرعت در حال تحول است و
مدل كسب و كار اپراتورهاي شبکه تلفن همراه به طور قاب توجهی تغيير كرده است .در چنين
محيطی ،هر شركت باید با شبکههاي كسب و كار پيچيده اي سروكار داشته باشد كه ممکن است
صنایع مختلف را دربرگيرد.
تحلي تاریخی تاثيرات تغييرات فناوري بر صنعت تلفن همراه كشور موید این مطلب است كه به
طور معمول در كشورهاي در حال توسعه ،اطالعات دقيق و به روز از فرآیندهاي كشور براي ایجاد و
توسعه سيست هاي اطالعاتی در دسترس نمیباشد .از سوي دیگر ،عدم وجود یک چش انداز و
همکاري اشتراكی در كشورهاي در حال توسعه میتواند منجربه عدم دسترسی به اهداف تجاري و
توسعه اقتصادي كشورها گردد زیرا این كشورها با عدم امکان توسعه سيست ها و زیرساختهاي نوین
مبتنی بر فناوريهاي ارتباطی و اطالعاتی ،نمی توانند مزایاي دسترسی به اطالعات و دانش توليد شده
از طریق این سيست ها را بصورت حداكثري دریافت نموده و در محيط رقابتی برتري یابند .یکی از
مشکالتی كه كشورهاي در حال توسعه در حوزه تغييرات فناوري با آن درگير هستند ،اعتماد سازي در
نتيج ه در دسترس بودن و توزیع اطالعات براي تمامی بازارهاي مخاطب است كه نيازمند توسعه
زیرساختهاي انتقال و دسترسی به اطالعات گسترده و قابليت اطمينان به آنهاست.
واضح است كه در صورتيکه اپراتورهاي همراه كشور نيز خواهان كسب جایگاه بهتر در شرایط
رقابتی بين المللی باشند ،ميبایست بر توسعه زیرساختهاي اشتراک گذاري اطالعات مبتنی بر فناوري
اطالعات تمركز داشته باشند كه خود منجربه توسعه مدل كسب و كاري جدید در سازمانها و
موسسات میگردد  .افزایش سطح دسترسی به اطالعات و سرویسهاي ارایه شده توسط سازمانها
بصورت همکاري محور ،نيازمند ایجاد زیرساخت مناسب در تمامی كشور است كه یک چالش جدي
براي توسعه خدمات فناوري اطالعات براي سازمانها محسوب میشود .اپراتورهاي موبای و یا ارایه
دهندگان سرویس هاي ارتباطی میتوانند با تمركز و توسعه زیرساختهاي ارتباطی خود از این چالش
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به عنوان یک مزیت و پتانسي جهت ارتقا سطح همکاري هاي بين سازمانی و در نتيجه افزایش بهره
وري اقتصادي استفاده نمایند .وقوع تقلب در خدمات مختلف اپراتورهاي تلفن همراه هميشه یکی از
معضالت این صنعت بوده است و تاكنون راهکار موثري براي مقابله با آن ایجاد نشده است .این
خدمات به دلي وابستگ ی به اشتراک اطالعات توسط نهادهاي واسط و مركزي و عدم اشتراک گذاري
مستقي اطالعات ،داراي خسارات مادي سنگين بوده و منجربه ایجاد هزینهها و خسارت هاي زیادي به
این صنعت شده است .بالكچين میتواند یکی از راهکارهایی باشد كه در این حوزهها منجربه كاهش
خسارات گردد كه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است .در توسعه مدل كسب و كاري جدید
كه هدف آن یکپارچه سازي و توسعه همکاري هاي اشتراكی است ،تمامی ذینفعان نقش مهمی در
دسترسی و انتشار اطالعات بازي مینمایند و همگرا ساختن فناوريهاي نوین با تمامی ذینفعان در
زنجيره تامين میتواند به عنوان یکی از مهمترین ابزارهاي توسعه محسوب گردد.
 -2پیشینه پژوهش

به منظور بررسی پيشينه تحقيقات صورت گرفته در خصوص موضوع پژوهش ،مدل كسب و كار
مبتنی بر فناوري نوین بالكچين در اپراتور تلفن همراه ،در این فص به مبانی تحقيقاتی و همچنين
پژوهشهاي عملياتی سازي شده در این رابطه پرداخته شده است.
بالكچين فناوري نوینی است كه منجر به ایجاد شبکه همتا به همتاي توزیعی شده و اعضا بدون
نياز به وجود نهاد مركزي ،میتوانند به تبادل اطالعات بپردازند و ارتباطات قاب ارزیابی و مميزي را
ایجاد كنند )Christidis 2016( .استفاده از رمزنگاري در بالكچين ،منجر به ایجاد این سطح از اعتماد
خواهد شد .درواقع در این روش گرهها یا همان اعضاي شبکه در یک محيط بدون نياز به اعتماد از
طریق اجراي فرآیندهاي رمزنگاري و قوانين بالكچين به اعتماد خواهند رسيد )Xu 2016( .اعتماد به
افراد كمک میكند تا در شرایط عدم اطمينان و داراي ریسک باال ،تصمي گيري كنند .بر اساس
 ،luhmannتصمي گيري در شرایطی كه اعتماد وجود دارد میتواند تسهي گردد زیرا بسياري از
متغيرها به دلي وجود اعتماد حذفشده و درنتيجه پيچيدگی موضوع كاهش مییابد Koehn .معتقد
است در محيط كسبوكار نيز اعتماد میتواند منجر به ایجاد ارتباطات مستمر و تراكنشهاي پایدار
گردد .كسبوكارها و خدمات مبتنی بر فناوري اطالعات نيز از این قائده مستثنا نبوده و اعتماد در
قالب استفاده و بهرهبرداري از فنّاوري در تراكنشها و اقدامات افراد و گروهها اعمال میگردد .اعتماد
در این محيط شام انتظار نتایج مطمئن در شرایط ریسکهاي مبتنی بر فناوري اطالعات است .
)(Corritore 2003

تاكنون ساختار اعتماد در كسبوكار بر اساس مدل متمركز و مركزي بوده است كه میتوانست
وجود نهادهاي واسط جهت تأیيد و انطباق تراكنشهاي انجامشده در كسبوكار را توجيه نماید .این
ساختار منجربه مشکالتی از جمله افزایش هزینه و زمان اجراي فرآیندها ،وابستگی اجراي خدمات به
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نهادهاي بيرونی ،عدم امکان سنجش و صحت سنجی شفاف براي طرفين معامله و اعتماد به نهاد
واسط ،عدم امکان ردیابی و پيگيري تراكنشها بصورت قاب استناد گردیده است .ایجاد اعتماد در شبکه
هاي همتا به همتا از طریق ایجاد انگيزه براي همکاري صحيح گره ها و تشریک سود با دیگران در
شبکه صورت گرفته است .انگيزه مبتنی بر اعتماد با استفاده از ارزیابی تاریخچه تراكنش هاي گره و
تغيير سطح درستکاري گره بر اساس این ارزیابی صورت می گيرد)Tang 2004( .
در ارایه یک محصول نوآورانه و خالقيت محور نيازمند همکاري سازمانهاي مختلف و تغيير در
روابط طراحی ،تامين و انتقال محصوالت میباشي در واقع اعضاي اجتماع میبایست از فاز طراحی با
یکدیگر همکاري نمایند تا بتوانند یک محصول پيچيده و ارزشمند را با اشتراک منابع توليد و ارایه
نمایند و به مرور زمان ارتقا دهند .هریک از اعضا در هر زمان میتواند نقش همکار و یا استفاده كننده
داشته باشد و در تعام با دیگر اعضا در اكوسيست كسب و كار بصورت پویا به فعاليت بپردازدJu at ( .
 )al 2016در جدول  1زیر برخی از مهمترین پژوهش هاي انجام شده در حوزه فناوري بالكچين آورده
شده است.
جدول  - 1برخی از موضوعات مورد پژوهش در حوزه بالكچين

نام پژوهش

موضوع

نویسنده

ردیف

.1

Business
Innovation
Through
Blockchain

به مثالهاي مختلف
استفاده از فنّاوري
بالكچين ،چارچوب
مدیریتی ،امنيت
سامانههاي مبتنی بر این
فنّاوري ،زنجيره ارزش و
نحوه حاكميت آن
میپردازد.

V.
Morabito

.1

Bitcoin: A
Peer-to-Peer
electronic
cash system

بررسی مشک هزینه
تکراري با استفاده از
شبکه همتا به همتا و
معرفی بيت كوین

Satoshi
Nakamoto

.0

Towards
Scalable and
Private
Industrial
Blockchains

توسعه معماري
پيادهسازي استانداردهاي
صنعتی در حوزه
بالكچين

Wenting
Li et al
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سال

7102

7112

7102

نام یورنال

Springer
Internation
al
Publishing

http://www
.bitcoin.org

BCC '17
Proceeding
s of the
ACM
Workshop
on
Blockchain
,
Cryptocurr
encies and
Contracts
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نام یورنال

Yale
Journal of
Law &
Technolog
y

Proceeding
s of the
50th
Hawaii
Internation
al
Conference
on System
Sciences
th 01
Working
IEEE/IFIP
Conference
on
Software
Architectur
e

IEEE

Elsevier

Springer
Open
access

سال

موضوع

نام پژوهش

Scott J.
Shackelfo
rd JD,
Steve
Myers

در این پژوهش به بررسی
پتانسي استفاده از
بالكچين در صنایع
"امنيتی مانند "دارپا
.پرداخته شده است

Block-by:Block
Leveraging
the Power of
Blockchain
Technology
to Build
Trust and
Promote
Cyber Peace

Kari
Korpela et
all

استفاده از بالكچين در
دسترسی به اطالعات
مشتري بهصورت مؤثر و
پایش محصول یا
سرویس در زنجيره
تأمين به منظور ایجاد
شفافيت

Digital
Supply
Chain
Transformati
on toward
Blockchain
Integration

.5

2016

Xiwei Xu
et al

از بالكچين میتوان در
زیرساخت به
اشتراکگذاري دیتا در
توليد نرمافزار در مقایسه
با سامانههاي قدیمی
استفاده نمود

The
Blockchain
as a
Software
Connector

.6

2016

Konstanti
nos
Christidis,
Michael
Devetsiki
otis

بررسی قراردادهاي
هوشمند و فرآیندهاي
خودكار آن بهمنظور
استفاده در پيادهسازي
زیرساخت اینترنت اشيا

Blockchains
and Smart
Contracts for
the Internet
of Things

.7

2015

Lam Pak
Nian,
David
LEE Kuo
Chuen

بررسی نس بعدي پول و
 بيت،پرداخت دیجيتال
كوین و ریسکهاي آن

Handbook of
Digital
Currency

.1

2016

Huaiqing
Wang,
Kun
Chen,
Dongming
Xu

استفاده از متد تحلي
انطباقی بهمنظور بررسی
ابعاد مدل بلوغ فنّاوري
بالكچين

A maturity
model for
blockchain
adoption

.9

2017

2017

نویسنده

156

ردیف

;

.1

طراحی مدل كسب و كار مبتنی بر فناوري بالكچین در كشورهاي در حال توسعه با استفاده از متد كیفی تحلیل محتوا (مطالعه موردي در اپراتور تلفن همراه ایران)

ردیف

.13

.11

نام پژوهش
Disrupting
Industries
With
Blockchain:
The
Industry,
Venture
Capital
Funding, and
Regional
Distribution
of
Blockchain
Ventures
Identificatio
n of the
determinants
of
Blockchainbased
business
model using
hybrid
method:
Content
& analysis
System
Dynamics

نویسنده

موضوع

سال

بررسی دیتاست هاي
مختلف در حوزه
شركتهاي استفاده
كننده و یا پياده ساز
فناوري بالكچين

Maximilia
n
Friedlmai
er,
Andranik
Tumasjan,
and
Isabell
Welpe

2016

بررسی مدل كسب و كار
همکاري محور در فناوري
بالكچين

Kobra
Dehbasteh
, Alireza
Pourebrah
imi,
Changiz
Valmoha
mmadi,
Mohamm
ad Ali
Afshar
kazemi

2019

نام یورنال

Proceeding
s of the
51st
Annual
Hawaii
Internation
al
Conference
on System
Sciences

Romanian
Journal of
Informatio
n
Technolog
y and
Automatic
Control

فناوري بالكچين منجربه تغييرات اساسی در صنایع و مدل كسب و كاري سازمانها شده است و
سازمانها براي باقی ماندن در دامنه رقابت و گرفتن سه بازار بيشتر می بایست مدل كسب و كاري
خود را با این فناوري همراستا نمایند .در مدل كسب و كاري مبتنی بر فناوري بالكچين همکاري ميان
گره هاي شبکه در اشتراک گذاري اطالعات اهميت باالیی دارد و می بایست عالوه بر بلوک هاي مدل
كسب و كار سنتی ،نقش این عام را نيز در توسعه مدل جدید در نظر گرفتDehbasteh( .
) )Pourebrahimi, Valmohammadi and Kazemi 2019در این پژوهش محققين بر روي
شناسایی تغييرات مورد نياز در مدل كسب و كاري سنتی كانواس و اثرگذاري همکاري در فناوري
بالكچين بررسی نمودند و این عام به عنوان یک بلوک جدید با استفاده از متد كيفی تحلي محتوا و
سيست دیناميک م عرفی گردید .در مقاب در پژوهش جاري بر روي بررسی اثرگذاري بر روي دیگر
بلوک هاي مدل كسب و كار كانواس صحبت شده است كه هریک از این بلوک ها می توانند دچار
تغييرات ،ه پوشانی و تغيير معنا گردند و هدف دستيابی به مدل اختصاصی مبتنی بر ماهيت
بالكچين است .همچنين پژوهش جاري به عنوان بررسی موردي این مدل كسب و كار را در صنعت
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اپراتور تلفن همراه كشور مورد بررسی قرار داده است و از خبرگان این حوزه در رابطه با اثرگذاري این
مدل كسب و كار بر روي مشکالت و چالشهاي فعلی این صنعت تحلي نموده است.
مدل كسبوكار توضيحی مفهومی از چگونگی ایجاد ،توزیع و بازگشت ارزش به سازمان است.
( )Ghezzi 2014دراكر ادعا نموده است كه رقابت سازمانها بر روي محصوالت خود نبوده بلکه این
رقابت متمركز بر روي مدل كسبوكاري آنها است .مدل پایه مورد استفاده در این پژوهش مدل
كسب و كاري كانواس شام  9آیت از جمله ذینفعان اصلی ،فعاليتهاي اصلی ،منابع اصلی ،توليد
ارزش ،ارتباط با مشتري ،كانالهاي ارتباطی ،دسته بندي مشتریان ،ساختار هزینه اي و جریان درآمدي
می باشد(Ju 2016) .
در مقاب مفهوم سنتی مدل كسب و كار ،مدل كسب و كار همکاري محور وجود دارد كه مدل
مبتنی بر همکاري بر اساس ترغيب به همکاري بيشتر اعضا صورت ميگيرد .ایجاد مدلهاي مبتنی بر
همکاري بر اساس عدم تعادل عرضه و تقاضا ایجاد شده اند كه توسط ایجاد همکاري و استفاده بهينه
از منابع موجود بهبود می یابد )Dilger 2017( .مدل همکاري محور به معناي ائتالفی از افراد است كه
بصورت داوطلبانه با نيازهاي مشترک اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی یک مجموعه مشترک دموكراتيک
و با مالکيت مشترک را ایجاد نموده اند .در این گروهها مدیریت بصورت سلسله مراتبی نبوده و می
توان آن را بخشی از اقتصاد همکاري محور و اقتصاد مشاركتی ،مصرف مشاركتی به معناي راهکار
جدید مصرف ،آموزش ،سرمایه گذاري و توليد كه از شبکه اي از انسانها و محصوالت ميان افرادي كه
با یکدیگر آشنایی ندارند ولی از طریق فناوري اعتماد می بخشند ،استفاده كرد )Dair 2015( .واضح
است كه در صورتيکه سازمانها خواهان كسب جایگاه بهتر در شرایط رقابتی باشند ،می بایست بر
توسعه زیرساختهاي اشتراک گذاري اطالعات مبتنی بر فناوري اطالعات تمركز داشته باشند كه خود
منجربه توسعه مدل كسب و كاري جدید در سازمانها و موسسات می گردد .در جدول  1زیر خالصه
بررسی انجام شده در مورد عوام موثر بر مدلهاي كسب و كار فناوري هاي جدید آورده شده است.
جدول  – 1برخی از موضوعات مورد پژوهش در حوزه مدل كسب و كار

ردیف

.1

نام پژوهش

موضوع

نویسنده

Prototyping
Business
Models for
IoT Service

پژوهش در حوزه توسعه
چارچوب مدل کسبوکار از
طریق بررسی ادبیات
موضوعی که دو آیتم
دسترسی به تحلیل دیتا و
اکوسیستم باز میتواند
منجر به ارائه ارزش جدید
گردد(.معرفی مدل  9ایتمی
کانواس)

Jaehyeon
Ju, MiSeon Kim,
Jae-Hyeon
Ahn

151

سال

2016

نام ژورنال

Information
Technology
and
Quantitativ
e
Manageme
nt
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ردیف

نام پژوهش

موضوع

.2

Challenges
of Smart
Business
Process
Management
: An
Introduction
to the
Special Issue

.3

The IoT
electric
business
model:
Using
blockchain
technology
for the
internet of
things

.4

A business
model
research on
telecommuni
cation
operator
transformati
on

معرفی یک چارچوب برای
مدیریت فرآیند کسبوکار
هوشمند دارای سه سطح از
فرآیند مدیریت کسبوکار،
مدیریت چند فرآیندی،
مدیریت مدل فرآیندی،
مدیریت فرآیند نمونه.
طراحی مجدد مدل
کسبوکار با استفاده از
زیرساخت همتا به همتا در
اینترنت اشیا(معرفی مدل
مبتنی بر اشخاص ،کاال،
حالت عملیاتی ،حالت
تراکنش)
ارائه مدل کسبوکار بر
اساس تغییرات اینترنت و
استفاده از مزایا توسط
اپراتور(معرفی مدل
کسبوکار مبتنی بر
شناسایی ارزش در زنجیره
صنعتی)

.5

.6

Strategy and
business
model
design in
dynamic
telecommuni
cations
industries: A
study on
Italian
mobile
network
operators
Business
ecosystem
strategies of
mobile
network
operators in
the 3G era:
The case of
China

نویسنده

Jan
Mendling
et al

Yu Zhang,
Jiangtao
Wen

Zheng
Chang,
Shoulian
Tang

بررسی تأثیر تغییرات در
محیط اپراتور و ارائه
چارچوب تدوین استراتژی
در این محیط(معرفی مدل
کسبوکار مبتنی بر
شناسایی ارزش)

Antonio
Ghezzi,
Marcelo
Nogueira
Cortimigli
a,
Alejandro
Germán
Frank

بررسی اکوسیستم اپراتور و
لزوم همکاری اپراتور با
دیگر ذینفعان در اکوسیستم
بهمنظور موفقیت و ایفای
نقش مرکزی در زنجیره
ارزش و به اشتراکگذاری

Zhang
Jingn,
Liang
XiongJian
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سال

2017

2016

2010

2014

2011

نام ژورنال

Decision
Support
Systems

Springer
Science+B
usiness
Media

IEEE

Elsevier

Elsevier

فصلنامه علمی بهبود مدیریت :دوره  41شماره ( 2پیاپی  )14تابستان 4911

ردیف

نام پژوهش

موضوع

Mobile

ارزش

Designing
Business
Models in
the Era of
Internet of
Things
Business
models for
the Internet
of Things, in
Architecting
the internet
of things

نویسنده

سال

ارائه مدل کسبوکار در
حوزه اینترنت اشیا(معرفی
چارچوب کسبوکار مبتنی
بر شبکه ارزش)

Stefanie
Turber et
al

2014

مدل کانواس در اینترنت
اشیا شامل اهمیت اطالعات
بهعنوان منابع تولید ارزش و
ارائه ارزش

E.
Bucherer
and D.
Uckelman
n

2011

.9

Internet of
Things
Business
Models

مدل سه وجهی شامل
همکاری ،شبکه ،متد،
ورودی ،سرویس ،سود،
استراتژی ،محتوا

H.C. Chan

2015

.11

Business
models for
the Internet
of Things

مدل کانواس و یافتن
اهمیت هر بالک در
اینترنت اشیا

R.
Dijkman
et al

2015

.7

.8

نام ژورنال

Springer
Internation
al
Publishing

Springer

Journal of
Service
Science
and
Manageme
nt
Internation
al Journal
of
Information
Manageme
nt

در ادامه این پژوهش ،در بخش پنج روش تحقيق مورد استفاده در این پژوهش ارایه و نتایج
آناليز داده ها در بخش شش توضيح داده شده است .در بخش هفت به بيان نتيجه گيري پایانی
پژوهش تاكيد داشته و پيشنهادات بهبود در آینده بيان گردیده است.
 -3روش شناسی پژوهش

بهكارگيري روشهاي متعدد امکان چند بعد نگري را فراه مينماید و پذیرش گستردهتري دارد و
منجر به اطمينان بيشتري میشود )Mousakhani et al 1389( .در این پژوهش از روش تحقيق
كيفی براي روشن شدن عوام مربوط به پدیده موردمطالعه یا مدل كسبوكار مبتنی بر بالكچين
استفاده شده است .در واقع با استفاده از متد تجزیه تحلي محتوا به بررسی و آناليز كيفی نظرات
خبرگان در مقاالت و سند معتبر در رابطه با تغييرات مدل كسب و كار و فناوري بالكچين پرداخته
شده است .اسنادي كه براي بررسی عوام موثر در توسعه مدل كسب و كار مبتنی بر فناوري بالكچين
استفاده گردیده ،در دو بخش فناوري بالكچين و توسعه مدل كسب و كار می باشند .پس از تدوین
نحوه اجراي پژوهش ،بررسی هریک از مقاالت و اسناد تا زمان رسيدن به اشباع نظري ادامه یافت .در
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این اسناد ،هدف شناسایی دیدگاه خبرگان در خصوص تاثيرات فناوري بالكچين بر روي صنعتی سازي
آن و تغييرات مدل كسب و كار سازمانها و صنایع می باشد .همچنين در مقاالت مربوط به مدل هاي
كسب و كار ،تمركز اصلی بر روي بررسی نظرات خبرگان صنعت اپراتور تلفن همراه و فناوري بالكچين
در خصوص مهمترین عوام در هنگام تغيير مدل كسب و كار سازمان در مواجهه با فناوري جدید
بوده است .پس از مطالعه هر سند ،محتواي هریک از آنها تحلي شد و پيش از سند بعدي ،مراح
كدگذاري اوليه صورت پذیرفت.
با توجه به اجرایی نشدن پرویه هاي بالكچين بصورت صنعتی و نوین بودن این مفهوم در زمان
اجراي پژوهش ،از تکنيک تحلي محتوا به عنوان یک روش اسنادي با هدف پژوهش و مطالعه ،تحلي
و بررسی اسناد و متون استفاده شده است .درواقع به دلي اینکه دسترسی به اسناد دست اول نتایج
اجراي پرویه هاي مبتنی بر بالكچين در صنعت در دسترس نمی باشد و این پرویه ها هنوز اجرایی
نشده اند روش تحلي محتوا مورد بهره برداري قرار گرفت .به منظور بررسی اسناد و مقاالت در دو
بخش مدل كسب و كار و فناوري بالكچين ،مطابق با روش پژوهشی كيفی تجزیه تحلي محتوا ،از ابزار
تحلي كيفی  MaxQDAنسخه  11استفاده گردید .جهت اطمينان از اینکه مقولههاي شناسایی
شده از اسناد و مقاالت ،داراي اعتبار در صنعت اپراتور تلفن همراه هستند و براي رسيدن به اجماع
خبرگان این صنعت در كشور و همچنين بررسی اعتبار مدل به منظور طراحی مدل نهایی و
اعتبارسنجی كيفی مدل ،از تکنيک دلفی فازي استفاده شده است.
 -4یافتههای پژوهش

در بررسی اسناد به روش تحلي محتوا 60 ،مولفه استخراج شد و سپس مولفه هاي شناسایی
شده در  13مقوله اصلی طبقه بندي شدند .بصورت مجموع در اسناد مورد تحلي  ،تعداد  1161كد
شناسایی گردید كه هریک به تناسب محتواي خود در یک مولفه و سپس در مقوله مربوطه طبقه
بندي گردیدند 60 .مولفه شناسایی شده در اسناد و مقاالت ،شام  13آیت موثر در توسعه مدل
كسب و كار بوده كه بر اساس بررسی پيشينه پژوهش 9 ،آیت آن در مدل كانواس آورده شده است.
این اسناد عالوه بر  9آیت مدل كسب و كار مبتنی بر ارزش ،تاكيد بر مقوله دیگر داشتند كه تحت نام
"همکاري در ایجاد مدل كسب و كار" در بسياري از اسناد مدل كسب و كار و همچنين مقاالت
فناوري بالكچين شناسایی گردید .این مقوله ها شام موارد زیر در جدول  0ميباشند كه هریک در
هنگام توسعه و یا تغيير در مدل كسب و كار سازمانها در مواجهه با فناوري هاي جدید مانند بالكچين،
می بایست مورد توجه و تحلي قرار گيرند .در ادامه جزیيات هریک از مقوله ها و كدهاي شناسایی
شده در اسناد در قالب مولفه ها و مقوله ها در شک  1ارایه شده است .در شک  1نيز به جمعبندي
تعداد كدهاي شناسایی شده در هر مقوله به تفکيک دو حوزه پرداخته شد.
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جدول  – 0مقوله هاي شناسایی شده از متد تحلي محتوا

نام مقوله

تعداد كدهاي شناسایی شده در اسناد

ردیف
.1

جریان درآمدي

16

.1

بخش مشتریان

19

.0

منابع كليدي

01

.1

شركاي كليدي

01

.5

كانالهاي توزیع

11

.6

ساختار هزینه اي

19

.7

ارتباطات با مشتریان

167

.1

اقدامات كليدي

113

.9

پيشنهاد ارزش

105

.13

همکاري

119
1161

مجموع

شک  – 1مقوله هاي شناسایی شده در اسناد و مقاالت
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شک  – 1كدها و مقوله هاي شناسایی شده در اسناد و مقاالت

در شک زیر ،بررسی مدل كسب و كاري سازمان بر اساس تغييرات فناوري بالكچين بر اساس
نظرات خبرگان مطابق با تحلي مقاالت و اسناد صورت پذیرفت و در قالب مدل پایه كانواس ارایه
گردید .هریک از بلوک هاي نمایش داده شده در مدل كسب كاري فوق بر اساس ميزان اهميت مقوله
ها در تحلي كيفی اسناد نخبگان این حوزه ارزشگذاري گردید .همانطور كه مشاهده می گردد بر
اساس نظرات خبرگان تغييرات فناوري نوین می بایست ميزان همکاري در اكوسيست را افزایش دهد
تا در نتيجه تمامی اعضاي اكوسيست بتوانند به ارزش بيشتري دست یابند .در واقع همانطور كه در
اسناد گفته شد ،تاكيد مدلهاي جدید از مدل سنتی مبتنی بر مسای مالی بر روي توسعه همکاري و
ایجاد ارزش بيشتر از طریق همکاري می باشد .طرح اوليه مدل كسب و كار مبتنی بر فناوري بالكچين
در شک  0بر اساس ميزان كدهاي شناسایی شده ارایه شده است.
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شک  – 0طرح اوليه مدل كسب و كار مبتنی بر فناوري بالكچين

پس از آن كه مقولهها و مولفههاي مربوط به بخش كيفی شناسایی گردید ،پرسشنامه دلفی فازي
با هدف كسب نظر خبرگان در مورد ميزان موافقت آنان با مقولههاي شناسایی شده طراحی گردید .در
این پرسشنامه به دلي همپوشانی برخی از بلوک ها در اكوسيست بالكچين ،مقوله هاي زیر توسط
مورد خبرگان مورد بررسی قرار گرفت .مقوله هاي مشتري ،شركاي كليدي و منابع كليدي در سيست
هاي مبتنی بر فناوري بالكچين داراي مفهوم یکسان بوده و هر گره بصورت مشترک تامين كننده
منابع ،شریک توسعه و ارایه سيست و همچنين دریافت كننده خدمات در سيست می باشد ،بنابراین
در مدل كسب و كار مبتنی بر بالكچين می توان این سه مفهوم را یکسان و مقوله گره شبکه در نظر
گرفت .مقوله هاي ارتباط به مشتري و كانال توزیع هر دو اشاره به زیرساخت شبکه بالكچين دارند
ارتباطات و تعام و اخذ بازخورد از مشتري طی فرآیندهاي شبکه بالكچين صورت می گيرد و براي
تمامی گره هاي شبکه در دسترس می باشد و همچنين كانال توزیع با ارایه خدمات و اطالعات به
مشتري و یا دیگر گره ها نيز از طریق تراكنشهاي مبتنی بر شبکه بالكچين صورت می گيرد .این دو
مقوله به اس ارتباطات همتا به همتا نام گذاري شده است .اقدامات كليدي ،جریان درآمدي ،ساختار
هزینه اي و ارایه ارزش مقوله هاي دیگر این مدل كسب و كار هستند كه همگی در ذی تعامالت و
تفکر همکاري محور ميان گره ها صورت می گيرند.
پرسشنامه دلفی فازي در اختيار خبرگان قرار داده شد .طيف پاسخدهی به سواالت و اعداد فازي
مثلثی میباشد .اعداد فازي قطعی شده توسط فرمول مينکووسکی بدست آمدهاند .در ادامه ،نظرسنجی
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در طی چند مرحله براي رسيدن به وحدت نظر خبرگان براي مقولههاي و مولفهها انجام شده است .در
مرحله اول اعتبارسنجی مقوله ها نظرسنجی از خبرگان صورت پذیرفت .در این مرحله ،مقولههاي
شناسایی شده در فاز كيفی ،در قالب پرسشنامه به  13نفر از خبرگان ارائه گردید .ميانگين قطعی
بدست آمده در جدول  1نشان دهنده شدت موافقت خبرگان با هركدام از مقولهها است.
جدول -1ميانگين فازي مثلثی و ميانگين قطعی مقولهها (مرحله اول)

ميانگين فازي مثلثی

ميانگين فازي زدایی شده
(قطعی)

ردیف

مقولهها

1

جریان درآمدي

β
0.068

α
0.234

m
0.821

0.7795

1

گره شبکه

0.084

0.265

0.812

0.76675

0

ساختار هزینه اي

0.085

0.261

0.798

0.754

1

ارتباطات همتا به
همتا

0.079

0.251

0.796

0.753

5

اقدامات كليدي

0.078

0.215

0.715

0.68075

6

ارایه ارزش

0.081

0.241

0.736

0.696

7

همکاري

0.085

0.236

0.802

0.76425

در مرحله بعد براي 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 كه اختالف بين دو مرحله
كمتر از حد آستانه خيلی ك (یعنی  )3/1باشد ،فرآیند نظرسنجی متوقف خواهد شد (چنگ و لين،
 .)1331نتایج در جدول  5ارائه شده است.
جدول  -5ميانگين فازي مثلثی و ميانگين قطعی مقولهها (مرحله دوم)

ميانگين فازي مثلثی

ميانگين فازي
زدایی شده
(قطعی)

اختالف
مرحله اول و
دوم
0.03025

ردیف

مقولهها

1

جریان درآمدي

0.069

1

گره شبکه

0.074

0.265

0

ساختار هزینه اي

0.082

0.251

0.798

1

ارتباطات همتا به
همتا

0.098

0.248

0.796

0.7585

5

اقدامات كليدي

0.087

0.268

0.715

0.66975

0.011

6

ارایه ارزش

0.084

0.254

0.736

0.6935

0.0025

7

همکاري

0.105

0.258

0.802

0.76375

0.0005

β

α

M

0.236

0.791

0.74925

0.812

0.76425

0.0025

0.75575

0.00175
0.0055
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بنابراین میتوان گفت براي هر تمام مقوله ،خبرگان به وحدت نظر رسيدهاند و لذا نظرسنجی
براي مقولههاي شناسایی شده متوقف گردید و اعتبارسنجی مقولههاي شناسایی شده توسط اجماع
نظر خبرگان و روش دلفی فازي مورد تایيد قرار گرفت.
مدل كسب و كار مورد تایيد خبرگان در اپراتورهاي تلفن همراه مبتنی بر فناوري بالكچين شام
 7مقوله می باشد .مقوله هاي گره شبکه ،مقوله ارتباط همتا به همتا ،اقدامات كليدي ،جریان درآمدي،
ساختار هزینه اي و ارایه ارزش مقوله هاي این مدل كسب و كار هستند كه همگی در ذی تعامالت و
تفکر همکاري محور ميان گره ها صورت می گيرند كه در شک  1بر اساس ميزان كدهاي شناسایی
شده ارایه شده است و همچنين توضيح هریک از مقوله هاي مدل كسب و كار همکاري محور مبتنی
بر بالكچين تشریح شده است.

شک  – 1طرح مدل كسب و كار مبتنی بر فناوري همکاري محور بالكچين

گره شبکه
این بلوک یکی از اصلی ترین بلوکهاي مدل مورد نظر است چرا كه هدف كسب و كار ارائه
خدمات مناسب به تمامی گره هاي عضو در شبکه است و باید به كليه سازوكارهایی كه موجب افزایش
اعتماد و رضایت آنها منجر میشود توجه بيشتري شود .استفاده از فناوري بالكچين منجربه تبدی
تمامی مشتریان به شركاي جدید سازمان شده و هر گره شبکه همزمان شریک و مشتري می باشد.
نقش مشتري خود را در دریافت اطالعات به منظور اجراي تراكنشهاي خود ایفا نموده و نقش شریک
تجاري را در اشتراک گذاري منابع و اطالعات براي اجراي تراكنشهاي دیگر گره ها انجام می دهد كه
منجربه افزایش جذابيت عضویت در شبکه و ارتقا بهره وري كلی شبکه می گردد.
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پیشنهاد ارزش
بلوک پيشنهاد ارزش اشاره به خدمات و محصوالتی دارد كه براي بخشی از مشتریان ایجاد ارزش
ميکند و این موضوع در این پژوهش بدین نحو مورد بررسی قرار گرفته است كه گره هاي مشاركت
كننده در شبکه بالكچين با ایجاد مدل كسب و كار همکاري محور با ایجاد اكوسيست می توانند با
استفاده از اطالعات و منابع دیگر گره هاي شبکه ،به خدمات و محصوالتی جدید به عنوان ارزش
افزوده اقدام نمایند كه به تنهایی قادر به ایجاد آنها نمی باشند .اشتراک گذاري اطالعات و منابع
بصورت دوسویه منجربه توليد ارزش افزوده براي تمامی سازمانهاي درگير در شبکه می شود و می
توانند به كسب سه بازار بيشتر اقدام نمایند و سود و ارزش باالتري به اعضاي شبکه بازخورد داده
شود.
ارتباطات همتا به همتا
كانال توزیع در مدل كسب و كار جدید پابرجا بوده و شام زیرساخت شبکه بالكچين براي ایجاد
ارتباطات همتا به همتاي ميان گره هاي عضو در شبکه می باشد .این ارتباطات بصورت خصوصی و
عمومی تعریف می گردد بدین معنا كه در شبکه هاي خصوصی كه ميان سازمانها و در مدل كسب و
كار بيزنس به بيزنس معنا مييابد سازمانهاي عضو با تایيد عضویت گره جدید ،زیرساخت استفاده از
ارزش شبکه و اشتراک گذاري منابع را فراه می آورند .ارتباطات در شبکه بالكچين به ساز وكارهایی
كه ميتوان با مشتریان در ارتباط بود اشاره دارد .فناوري بالكچين این زمينه را بصورت همتا به همتا
براي تمامی گره هاي شبکه فراه می آورد كه بصورت غيرمتمركز و مستقي می تونانند با یکدیگر به
تعام بپردازند و بازخورد تراكنشهاي خود را دریافت نمایند و بدون محدودیت زمانی و مکانی ،به
افزایش اعتماد ميان گره هاي شبکه پرداخته می شود.
جریان درآمدي
جریانهاي درآمدي در مدل كسب و كار مبتنی بر فناوري بالكچين ،منجر دستيابی به خدمات و
اطالعات مورد نياز به صورت آنی ميشود .جریان درآمدي در مدل كسب و كار مبتنی بر بالكچين در
دو مرحله عضویت گره هاي جدید در شبکه و اجراي تراكنشها تعریف می گردد .هر گره براي عضویت
در شبکه و استفاده از اطالعات به اشتراک گذاري شده در شبکه می تواند عضویت خود را پرداخت
نماید و همچنين براي اجراي تراكنشهاي مورد نياز دیگر گره ها كه نياز به در اختيار گذاشتن اطالعات
توسط هر گره باشد ،می توان سه یا كارمزد گره را به ازاي تراكنش اجرا شده پرداخت نمود كه با
توسعه شبکه و اطالعات اشتراک گذاري شده این درخواستها افزایش و در نتيجه درآمد تمامی گره ها
ارتقا می یابد .درآمدزایی در مدل كسب و كار همکاري محور بر اساس ميزان همکاري و اشتراک
گذاري اطالعات با دیگران تعریف می شود و به هر ميزان اطالعات مفيدتري اشتراک گذاري شود ،به
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همان ميزان نرخ درخواستهاي اجراي تراكنش بر اساس آن اطالعات افزایش یافته و درآمدزایی افزایش
ميابد.
اقدامات كلیدي
در فناوري بالكچين با اشتراک گذاري منابع می توان به ه افزایی در مدل كسب و كار دست
یافت .ه افزایی از طریق اقدامات و تراكنشهاي گره ها به اقدامات كليدي اشاره دارد كه سازمانها یا
همان گره هاي شبکه باید براي خلق ارزش جدید اجرا نماید .این اقدامات در قالب ارایه و اشتراک
گذاري اطالعات و منابع صورت ميگيرد كه می بایست مهندسی مجدد فرآیندهاي ميان سازمانی
بصورت همکاري محور در قالب فناوري بالكچين نهادینه گردد تا رضایت و اعتماد تمام گره ها و
عضویت بيشتر گره هاي جدید و كسب منابع جدید بيشتر شود.
ساختار هزینه اي
در فناوريهاي بالكچين هرچه اكوسيست ایجاد شده وسعت بيشتري داشته باشد ،ارزش توليد
شده براي ذینفعان درگير در آن شبکه بيشتر خواهد شد .بنابراین الزم است تا به شناسایی اركان
مختلف مدل كسب و كار هماهنگی ها و همکاري هاي الزم صورت پذیرد .هزینه هاي توسعه شبکه
بالكچين به منظور ایجاد مدل كسب و كاري جدید براي سازمانهاي درگير درآن ،شام هزینه توسعه
و پياده سازي زیرساخت شبکه ،نيروي انسانی ،مهندسی مجدد فرآیندهاي همکاري محور و به
روزرسانی و تامين اطالعات می باشد .این هزینه ها در ابتداي ایجاد شبکه همکاري محور ایجاد شده و
به تناسب افزایش ميزان اعضاي شبکه و اجراي تراكنشهاي بيشتر در شبکه ،از نرخ آن كاسته می شود.
در واقع ایجاد مدل كسب و كار مبتنی بر بالكچين داراي هزینه اوليه طراحی و پياده سازي می باشد
ولی پس از گذشت زمان با تعامالت و همکاري و اشتراک گذاري منابع ميان گره هاي شبکه ،هزینه ها
به شدت كاهش یافته و منجربه افزایش نرخ بازگشت سرمایه براي تمامی اعضا می گردد.
همکاري
اكوسيست یک كسب و كار شام ارتباطات مستقي و غيرمستقي سازمان مانند تامين كنندگان
و تو زیع كنندگان ،رقبا و مشتریان و همچنين نهادهایی كه بر روي كسب و كار تاثيرگذار هستند مانند
رگوالتوري ها و مراكز رسانه می باشد .در مدلهاي كسب و كاري مبتنی بر همکاري ،سازمانها به عنوان
همکاران تجاري اتالق شده كه هدف آن ایجاد و ارتقا شرایط اعضا براي ارایه خدمات و یا سرویسهایی
است كه به تنهایی قادر به ارایه آن نبودند .در مدلهاي كسب و كاري مبتنی بر فناوري هاي جدید كه
هدف ارتباطات مستقي و بی واسطه اعضا در دستيابی به خدمات بيشتر می باشد ،ذات آنها در
همکاري سازمانها می باشد .در واقع یک سازمان به تنهایی نمی تواند مدل كسب و كاري براي خود
توسعه دهد و نيازمند یک تالش و تفکر همگانی در اكوسيست خود براي ایجاد مدل كسب و كار
بهينه است.
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هریک از اعضا با اشتراک گذاري منابع خود ،می توانند به تجميع منابع جدید دست یافته و
منجربه ایجاد سرویسهاي جدید شوند .هریک از این اعضا تبدی به یک گره شبکه در بالكچين
خواهند شد كه از طریق ارتباطات همتا به همتا می توانند به اجراي تراكنشها بپردازند .این ارتباطات
در سایه همکاري و تشریک منابع صورت می گيرد تا هریک از اعضا با انتفاع از عضویت در شبکه منابع
بيشتري را در اختيار دیگران قرار دهد و منجربه رشد شبکه و بقا آن به عنوان یک سيست خودتوليد
گردد .نيازمندیهاي اعضا شبکه بالكچين بر اساس ورودي هاي اطالعاتی هریک از اعضا ایجاد شده و
برطرف می گردد و این تعامالت منجربه ایجاد جریان درآمدي با كمترین هزینه براي ك شبکه می
گردد.
اكوسيست اپراتور تلفن همراه از اعضایی مانند دولتها ،شركتهاي رقيب ،دیگر صنایع ،تامين
كنندگان ،موسسات استاندارد ،مشتریان و غيره تشکي شده است .بر اساس مدل كسب و كار همکاري
محور با هدف اشتراک گذاري اطالعات در گره هاي شبکه ،اپراتور تلفن همراه می تواند به خدمات
ارزش افزوده بيشتري دست یابد و یا از خسارات خود جلوگيري نماید .می توان با پياده سازي شبکه
بالكچين ميان اپراتورهایی كه توافق رومينگ با یکدیگر دارند ،از ميزان تقلب كاست .هریک از گرهها
نقش ماینر را ایفا نموده و تراكنشها را تایيد و صحت سنجی میكنند تا به ك شبکه اعالم گردد.
توافق تعرفه رومينگ ميان دو گره در قراردادهاي هوشمند پياده سازي میشود و هنگامی اجرا میشود
كه تراكنشی كه داراي داده جزیيات خدمات دریافت شده كاربر است در شبکه دریافت میشود .حذف
مراكز واسط منجربه كاهش هزینهها شده و همچنين تایيد و صحت سنجی اجراي تراكنشها بر روي
بالكچين منجربه اطمينان در خصوص استفاده كاربر از خدمات و كسر هزینه از او میگردد .همچنين
با این دیدگاه ،اپراتور میتواند خدمت تایيد شناسه كاربر را به شركتهاي ارایه دهنده خدمات دهد.
هنگاميکه كاربر در اپراتور یک حساب كاربري ،اپراتور یک شناسه دیجيتال براي او توليد نموده و كليد
خصوصی آن بصورت امن در سي كارت كاربر ذخيره میشود .حال اگر وب سایتی درخواست احراز
هویت كاربر را به سي كارت ارسال نماید ،بر اساس اطالعات اشتراک گذاشته شده بر روي شبکه
بالكچين احراز هویت می گردد.
 -5بحث و نتیجه گیری

همانطور كه در این پژوهش توضيح داده شد ،درگير ساختن سازمانها و همکاري با آنها در قالب
اشتراک گذاري اطالعات و منابع ،رویکرد جدید در توليد ارزش براي كسب و كار با استفاده از قابليت
هاي شفافيت و اعتماد سازي بالكچين می باشد .اپراتورهاي تلفن همراه از جمله سازمانهایی هستند
كه فعاليت آنها در ایجاد اكوسيست و تقویت همکاري در این محيط را ایجاد نموده است .فناوري
بالكچين قابليت اشتراک منابع و دستيابی به اطالعات جدید را براي اپراتور تلفن همراه از طریق
ارتباطات همتا به همتا و همکاري محور فراه می نمایند .بنابراین سازمانها براي كسب سود بيشتر از
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تحوالت و تغييرات جدید فناوري ها ،ميبایست به توسعه زیرساختهاي اشتراک اطالعات و ایجاد
اكوسيست همکاري محور مبادرت ورزند .این اكوسيست مشاركتی مبتنی بر بالكچين با قابليت هاي
فناورانه منجربه ایجاد اعتماد ميان تمامی اعضا خواهد شد و هریک از گره ها كه در نقش سازمان
فعاليت می نمایند می توانند به راحتی در شبکه بالكچين به ارایه منابع و یا اطالعات خود و همچنين
دریافت خدمات و منابع جدید اقدام نمایند .مدل توسعه داده شده كسب و كار مبتنی بر فناوري
بالكچين در خصوص اپراتورهاي تلفن همراه می بایست بر اساس مقوله هاي همکاري و اشتراک
گذاري اطالعات ميان گره شبکه بالكچين ،اقدامات كليدي آنها ،جریان درآمدي ،ساختار هزینه اي،
ایجاد ارزش ،ارتباطات همتا به همتا در شبکه و همکاري تعریف شده است .گره هاي شبکه شام
تمامی اعضاي اكوسيست تلفن همراه از كاربران تا رقبا و مراكز نظارتی تعریف شده اند ،اقدامات
كليدي به معناي ترغيب گره هاي شبکه به اشتراک گذاري اطالعات بيشتر در شبکه می باشد و
ارتباطات همتا به همتا اشاره به كانال ارتباطی گره ها و ارتباط با آنها دارد.
بر اساس نوع فعاليتها در بخشهاي مختلف شبکه اپراتور تلفن همراه ،آنها بيشترین تاثير فناوري
غيرمتمركز بالكچين و اشتراک گذاري اطالعات همتا به همتا را در مدیریت هسته شبکه خود خواهند
دید كه منجربه بهينه سازي هزینهها و ایجاد درآمد بر اساس ارزشهاي جدید خواهد شد .به عنوان
مثال م يتوان به ایجاد خدمات همکاري محور براي شناسایی راه ح رفع مشکالت فعلی خود همچون
تسهي موارد تقلب مالی كالن ،ارایه خدمت شناسه به عنوان سرویس ،مدیریت دادهها و توسعه نس
پنج اینترنت اشاره كرد كه براي اجراي آنها ،اپراتور تلفن همراه نيازمند همکاري اعضاي دیگر و
فعاليت بر اساس شفافيت در اكوسيست است و به تنهایی امکان ارایه این خدمات وجود ندارد.
بالكچين می تواند با تغيير در خدمات جاري و یا ایجاد خدمات جدید ،تغيير در ساختار ارایه خدمات،
توليد مدل كسب و كار جدید در بازار و منسوخ شدن مدلهاي قدیمی و همچنين ورود بازیگران جدید
به بازار بر مدل كسب و كار صنایع تاثيرگذار باشد .همانطور كه مشاهده می شود فناوري بالكچين می
تواند كمک مناسبی به اپراتورهاي تلفن همراه در تسهي مشکالت فعلی كسب و كار خود را داشته
باشد كه منجربه صرفه جویی بسيار در هزینه ها و خسارتهاي مالی كسب و كار می شود.
محدودیت ها ي این پژوهش به دلي جدید بودن این موضوع و غير صنعتی شدن تا زمان نگارش
پایان نامه ،می تواند شام نبود جامعه آماري متخصص در این حوزه و كمبود منابع و پيشينه
پژوهشی كاربرد استفاده از فناوري بالكچين در صنعت و محدودیت زمانی شود .با توجه به نتایج
بدست آمده در قالب این پژوهش ،پيشنهاد می شود با توجه به محدودیتهاي پژوهش صورت گرفته ،به
منظور تحلي بيشتر مفهوم مدل كسب و كار همکاري محور ،این تحقيق در سایر صنایع جهت مقایسه
نتایج پياده سازي شود و بررسی امکان پذیري توسعه مدل همکاري محور در زنجيره ارزش دیگر
صنایع مورد بررسی و تحلي قرار گيرد ،بدین معنا كه پيشنهاد می شود اكوسيست صنایع متفاوت
مورد تحلي قرار گرفته و كاربرد پياده سازي بالكچين به عنوان یک فناوري جدید در این اكوسيست
173

طراحی مدل كسب و كار مبتنی بر فناوري بالكچین در كشورهاي در حال توسعه با استفاده از متد كیفی تحلیل محتوا (مطالعه موردي در اپراتور تلفن همراه ایران)

بررسی شود .از سوي دیگر به عنوان پيشنهادات كاربردي به نظر می رسد می توان پياده سازي مدل
كسب و كار در اكوسيست تلفن همراه به عنوان زمينه اجرایی پياده سازي شود و این مدل كسب و
كار بر اساس همکاري اشتراک اطالعاتی گره هاي شبکه مورد بررسی قرار گيرد.
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