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چکیده

بر اساس مطالعات انجامشده ،پیشران شکلگیری بومسازگان کسبوکارهای مبتنی بر فناوری نوآیند ،پدیدار
شدن بازیگران با نقشهای مختلف در کنار هم و بهوجود آمدن روابط مبتنی بر ارزش بین آنها است .بر این
اساس ،هدف این مقاله شناسایی طیف بازیگران ،منطق دستهبندی و چگونگی ارتباط بین آنها در بومسازگان
کسبوکار است .نوع تحقیق کاربردی و روش اجرای آن پیمایشی است .شیوه نمونهگیری و انتخاب آزمودنیها
غیر تصادفی و هدفمند است .در این مقاله استراتژی پژوهش مطالعه موردی (جویشگر بومی) و واحد تحلیل
بازیگران بومسازگان کسبوکار و ابزار گردآوری داده ،پرسشنامه و مصاحبههای عمیق و مطالعه مستندات علمی
معتبر بوده است .روش تحلیل دادهها ،تحلیل محتوا و استفاده از کدگذاری محوری و قلمرو زمانی پژوهش
پنجساله از سال  1393تا سال 1398بوده است .جهت استخراج چارچوب تحليل شبكه بازيگران جويشگر بومي
از مرور نظاممند استفادهشده است .پس از استخراج چارچوب اوليه ،اجزاي چارچوب با استفاده ازنظر خبرگان
اين حوزه تأييد شد و در ادامه با بهرهگیری از مرور ادبيات و تركيب آن با نظر خبرگان ،بازيگران بومسازگان
کسبوکار جویشگر بومی شناسايي شدند و شبکه جریان ارزش بازیگران این بومسازگان بر اساس چهار جريان
ارزشی شامل اطالعات ،خدمات ،مالي و ناملموس نگاشته شد .یافتههای این مقاله شامل سه بخش است )1ارائه
چارچوبي براي ورود به تحليل بومسازگان کسبوکار مبتني بر تحليل ذينفعان)2 ،شناسایی بازيگران بومسازگان
جويشگر بومي در چهار اليه  )3نگاشت شبكه ارزش بين بازيگران و جريانهاي ارزشي چهارگانه .چارچوب
نگاشت شبكه جريان ارزش ارائهشده میتواند الگويي براي شناسايي ذينفعان و برقراری ارتباط و جریان ارزش
بين آنها براي ساير موارد مشابه مانند بومسازگان اينترنت اشيا ،کالن داده ،رایانش ابری باشد.
واژگان کلیدی :بومسازگان(زیستبوم) ،شبکه جریان ارزش ،بازیگران بومسازگان (زیستبوم) ،کسبوکار
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-1مقدمه

اغلب بومسازگانهای کسبوکار بر این اصل استوار هستند که شبكهاي از بازيگران
متشکل از سازمانها ،مشتریان ،واسطهها ،سازمانهای ارائهدهنده خدمات مکمل ،نهادهای
دولتی ،انکوباتورها ،سرمایهگذاران) ،(Anggraeni & et al,2007مؤسسات تحقیقاتی و
دانشگاهها)  (Hartigh & et al,2006به هم مرتبط بوده و اعضای آ ن برای بقا و موفقیت خود
به یکدیگر وابسته هستند (Karhiniemi, 2009).روابط متقابل میان بازیگران بومسازگان موجب
میشود تا هنگامیکه يك بازيگر شبكه را ترك میكند ،ارزش شبكه براي ساير بازيگران كاهش
يابد .ورود يك بازيگر جديد به شبكه نیز باال رفتن ارزش شبكه براي ديگران را به همراه خواهد
داشت .بهعبارتدیگر بازیگران در بومسازگان بهمنظور خلق همافزایی با یکدیگر همكاري
داشته(فالح تفتی و ديگران )1394،و درعینحال براي بهدستآوردن سهم خود از منابع ،رقابت
ميكنند(جهانی زاده و ديگران .)1394،پس هر یک از بازیگران در سرنوشت و بقای بومسازگان
شريك است) (Anggraeni & et al,2007؛ با این همکاری و روابط مبتنی بر اعتماد ،رابطه برد-
برد ،تسهیم ریسک و اطالعات ،منافع میان بازیگران و محصول نوآورانه به مشتری نهایی محقق
میشود) .(Camarinha & et al,2009; Davidson & et al,2015; Tian & et al,2008بنابراین
یکی از اقدامات مهم در راستای توسعه بومسازگان کسبوکار ،شناسایی بازیگران مختلف و
فصلنامه علمي مديريت نوآوري  /سال دهم ،شماره دوم ،تابستان 1400

نحوه چینش آنها در کنار هم است که بهطور طبیعی هر یک نقشی را در فرآیند نوآوری و ایجاد
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همافزایی در توسعه ایده و محصول جدید بر عهده دارند(توکلی و همکاران.)1391 ،
ازآنجاکـه ایـن مقالـه متمرکـز بـر بخـش فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات اسـت؛ مطالعـه
زیس�تبوم کس�بوکار ش�رکتهای بـزرگ صنعت دیجیتـال ازجمله ARM, Intel, TDKنشـان
میدهـد کـه شـرکت محوری ،پس از کشـف نیاز بازار ،شـروع بـه ارائه ایدههـای جدید میکند.
در بخشهـای اصلـی صنعـت شـرکای قبلـی فراوانـی حول یک شـرکت محوری وجـود دارند.
امـا ،ایـن شـرکا بـرای صنعـت نوآینـد ،خـوب سـازماندهی نشـدهاند و ترکیبـی از نقشهـای
مجـزا و پراکنـده هسـتند .در ایـن مرحلـه شـرکت محـوری مشـتاق ایـده نـاب و بکر اسـت تا
مولـد توسـعه بـازار نوآینـد (در حـال پیدایش) و طـرح تصویری از آینده شـود و شـرکای قبلی
و جدیـد را ترغیـب بـه همـکاری کنـد (کوثـری و همـکاران .)1399 ،بنابرایـن شناسـایی انواع
بازیگـران و ذینفعـان و تحلیـل نقـش آنهـا ،بـه مدیریـت پذیـرش ایـده و محصـول جدیـد
از سـوی ذینفعـان )( (Saghafi, et. al., 2017صفـدری و همـکاران ،)1395 ،کنتـرل رفتارهـای

ه�ر یکـ از نقشه�ای موجوـد در بومس�ازگان و حلـ تع�ارض می�ان آنه�ا کم�ک میکنـد .بـا
تحلیـل انـواع بازیگـران و ذینفعـان ،نقـش و سـهم هـر یـک از بازیگران/ذینفعـان در ایجـاد
ارزش مشخصشـده و رفتـار آنهـا در تعامـل با سـایرين تحلیل میشـود .درنتیجـه تأثیرگذاری
و تأثیرپذیـری آنهـا از یکدیگـر تبییـن شـده و درنهایـت امـکان تدویـن راهبردهـای توسـعه
بومسـازگان مشـخص میشـود (Wallin, 2015).بهمنظـور ارائه راهبردهای توسـعه بومسـازگان
کسـبوکار (Xiaoren et al, 2014)،زیـورن اصولـی را جهـت طراحی بومسـازگان کسـبوکار
عنـوان کرده اسـت .بر این اسـاس نخسـت باید مجموعـهای از بازیگـران و ذینفعان شناسـایی
شـوند .سـپس نقـش و اهمیـت هـر یـک از بازیگـران ،بـا اسـتفاده از سـنجههای منتخـب مانند
قـدرت،نفـوذ ،منافـع و ...تبیین شـده و وضعیت هر بازیگر در مقایسـه با سـایر بازیگران ،تعیین
شـوند تـا در ادامـه هـر یـک از بازیگران بر اسـاس نقش و وزنی که در بومسـازگان کسـبوکار
ایف�ا میکننـد ،گروهبن�دی شـوند .در گام نهای�ی ب�اتدویـن راهبردهـا جهـت سـاماندهی روابط
میـان بازیگران ،سـازوکار مناسـب بـرای افزایش تـوان همافزایـی و تعامل بازیگـران و همچنین
کاهـش تعارضات فراهم شـود.
بــر اســاس الگ��وی نظ��ری شـ�کلگیری بومســازگان مبتنــی بــر فنــاوری نوآینــد (کوثــری
و همــکاران )1399 ،مؤلفههــای پیشــران ســازنده بومســازگان کس ـبوکار تبییــن دقیــق انــواع
ازآنجاکهــ اس�تـقرار بومساــزگان بایــد مبتنــي بــر توانمندیهــای بومــی باشــد ،پیادهســازی
بومس��ازگان بـ�ه ش��کل تقلی��دی امکانپذیرــ نيس��ت .بنابرایــن پی�شـ از ش��کلگیری
بومســازگان ،بازیگــران بایــد از منظرهــای مختلــف مــورد ارزیابــی قرارگرفتــه و روابــط
میـ�ان آنه��ا بهمنظ��ور همافزایــی مــورد تجزیهوتحلیــل قرارگیــرد تــا احتمــال موفقیــت
بومسـ�ازگان افزایــش یابــد .اه�دـاف اصل��ی ك��ه ایــن پژوهــش قصــد پاســخگویی بــه آن را
دارد عبارتنــد از:
هـدف :1شناس�ایی انواع بازیگرانی که در ش�کلگیری بومسـازگان کسـبوکار نقـش دارند.
(مبتن�ی بر تحلی�ل ذینفعان)
هدف :2شناسایی معیارهای طبقهبندی ذینفعان
هـدف :3بررسـی جریـان ارزش میـان بازیگـران بومسـازگان کسـبوکار (موردمطالعـه:
جویشـگر بومـی)
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نقشهــا (نقشهــای انطباق��ی) و ارتب��اط بی��ن آنه��ا (حکمران��ی شبــکهای) اســت .از طرفــی
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-2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 -1-2مفهوم ذينفع و شناسایی ذینفعان
در توسـعه بومسـازگان کسـبوکار ،شناسـایی انواع بازیگران و ذینفعانی ایجادکننده ارزش
از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت .در خصـوص انـواع بازیگـران در مقـاالت و تحقيقـات
مختلـف مرتبـط تعاريـف متعـددي ارائهشـده اسـت .فريدمـن ذينفعـان را فـرد يـا گروهـي
تعريـف نمـوده اسـت كـه در دسـتيابي سـازمان بـه اهدافـش تأثیـر ميگذارنـد و يـا از آن اثر
میپذیرند(هيكيلا و كوينويمـی ،2012 ،1رانـگ و شـي .)2015 ،ثقفـی و همـکاران( )1393نیـز
ذینفعـان را اشـخاص ،گروههـا یـا نهادهایـی سـازمانیافته و سـازماننیافته تعریـف میکنند که
بـه یـک پـروژه عالقهمنـد هسـتند و یـا نتیجـه آن را تحـت تأثیـر قـرار میدهند.
بهطورکلـی میتـوان مهمتريـن گروههـاي ذينفعـان را شـامل مشـتريان ،كاركنـان ،جوامـع
محلـي ،تأمینکننـدگان ،توزيعكننـدگان ،سـهامداران ،رسـانهها (راديـو و تلويزيـون) ،شـركاي
كسـبوكار ،دانشـگاهيان ،رقبـا ،سـازمانهاي غيردولتـي ،نماينـدگان ذينفعـان از قبيـل
اتحاديههـاي كارگـري ،اتحاديـه صنفـي تأمینکننـدگان و توزيعكننـدگان ،دولـت ،رگوالتورهـا
و سياسـتگذاران تعریـف کـرد .بهمنظـور شناسـايي و اولویتبنـدی ذينفعـان ،مدلهـا و
چارچوبهـاي مختلفـي ارائهشـده اسـت .در ايـن پژوهـش  11مـدل مختلـف :مـدل میلـی
فصلنامه علمي مديريت نوآوري  /سال دهم ،شماره دوم ،تابستان 1400

کانـگاس و همـکاران( ،)2010مـدل فریدمـن و همـکاران ( ،)2006مـدل اولريـچ( ،)2012مدل
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الیـاس و همـکاران( ،)2000مـدل کالوین و همـکاران ( ،)2018مدل فنگ و همـکاران (،)2010
مـدل ریسـی ( ،)2021مـدل زیـورن و همـکاران ( ،)2014مـدل جامعـه اینترنـت ( ،)2013مدل
فريمـن و همـکاران( )1990و مدل لویاکانگاس و همکاران ( )2014بررسـي شـده اسـت .جمع
بنـدي مدلهـاي مطالعـه شـده مذكـور در جـدول ( )1ارائهشـده اسـت .از اين جـدول ميتوان
بـراي شناسـايي انـواع ذینفعـان بومسـازگان کسـبوکار اسـتفاده نمـود .بـه اين منظور ليسـت
ذينفعـان ارائهشـده در جـدول ( )1در ادامـه كار بهعنـوان چکلیسـت در اختيـار خبـرگان
قرـار ميگيـرد تـا مرتبـط بـودن يـا نبـودن آنهـا بـا بومسـازگان موردمطالعـه بررسـی شـود و
از مرـور ادبي�ات در شناس�ايي ذينفع�ان احتمال�ي استـفاده گرـدد .شناسـایی گروههـای ذینفـع
یکـی از مهمتریـن عوامـل در توسـعه بومسـازگان نـوآوری و کسـبوکار بـرای ایجـاد ارزش
اسـت) .(Ghazinoory & et al,2020در خصوـص شناس�ایی مهمترینـ گروههـای ذینفـع در
مق�االت و تحقيق�ات مختل�ف گروههـای متعـددي ارائهشـده اسـت.

جدول ( :)1مهمترین گر وههای ذینفع پلتفرم کسبوکارها از دیدگاه نویسندگان مختلف

پس از شناسايي گروههای مختلف ذينفع ،جهت شناخت عمیق و اتخاذ رویکرد مناسب جهت
مدیریت نوآوری ،معیارهای مناسب برای دستهبندی ذینفعان انتخاب و ذینفعان با آن دستهبندی
میشوند:
برخی از نویسندگان با معیار رفتار و عملکرد ذینفعان به دستهبندی آنها پرداختهاند ازجمله یانسیتی
و لوین ،)2002( 2چهار بازیگر کلیدی ،3کنام ،4سلطهگرا 5و هاب 6را معرفی کردهاند که فعالیتهای آنها
و ارتباطاتشان مبتنی بر ویژگیهای شبکههای کسبوکار است).(Iansiti& Levien, 2002
جهانـیزاده و همکارانـش ( ،)1394يـك دسـتهبندی  4تاي�ي ش�امل گروههـای مدیریـت،
واسـطه ،یکپارچهکننـده و هماهنگکننـده را بـرای بومسـازگان در نظـر گرفتهانـد .مدیریـت،
مسـئول تکامـل بومسـازگان ،پرکـردن شـکاف موجـود در توانمندیهـا ،مدیریـت روزمـره
فرآینده�ای بومس�ازگان ،حلـ تعارض�ات و سیاس�تگذاری اس�ت .واس�ط ه بـه برقـراری ارتباط
ت میپـردازد و بـه شناساـیی و اکتسـاب فرصته�ای همـکاری میپـردازد.
می�ان دو موجودی� 
یکپارچهکنندـه ب�ه انتخاـب مجموعه ش�رکای تجاری و سـاختاردهی ب�ه موجودیتهای جدیدی
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ک�ه وارد ش�بکه میش�وند ،میپ�ردازد .هماهنگکنن�ده نی�ز نقش هدایـت موجودیتهـا در خالل
ط�ول عم�ر آنها جهت رس�یدن به اهدافشـان را بـر عهده دارد(جهانـيزاده و ديگـران.)1394 ،
کاسـتالی و همکارانـش( )2013چهـار گروه ارتباطی ،7نماینـده ،8دروازهبان 9و واسـط 10را برای
بازیگ�ران بومس�ازگان برش�مردهاند نقـش ارتباطی بـه برقـراری و هماهنگی ارتباط میـان بازیگران
میپـردازد .نماین�ده بازیگ�ری استـ ک�ه نق�ش تب�ادل اطالع�ات و ی�ا مذاکرهکننـده بـا بازیگـران
خ�ارج از بومس�ازگان را ب�ر عهـده دارد .دروازهبـان بـه اکتسـاب منابع از خـارج از بومسـازگان و
توزی�ع آن می�ان اعض�ا میپ�ردازد .درنهای�ت واسـط بـه تبـادل اطالعـات میـان دو یا چنـد بازیگر
کمـک میکنـد) .((Kastalli & ،( Neely,2013ثقفـی و همکارانـش( )1398بـا بررسـی روابـط از
منظـر سـرمایه اجتماعـی؛ سـه بعد شـناختی ،رابطهای و سـاختاری را موردبررسـی قـرار دادهاند و
 24عامـل بـرای ایـن ابعـاد در نظـر گرفتهاند.
بــه نظ�رـ میرســد از جنبــه رفتــاری و عملکــردی تقســیمبندی یانســیتی و لویــن تفکیــک
بیــن نقشهــا (بازیگــران کلیــدی ،کنــام ،ســلطهگرا و هــاب) را کام ـ ً
ا مشــخص کــرده اســت
و در بســیاری از منابــع مرتبــط بــا بومســازگان کســبوکار مــورد ارجــاع قرارگرفتهانــد
و در مقایســه بــا ســایر منابــع ،از جامعیــت بیشــتری برخوردارنــد .و تعییــن میکنــد کــه
گروههــای ذینفــع بــا توجــه بــه ویژگیهــا و شــاخصهای ذاتــی کــه دارنــد در مقابــل ســایر
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بومــی نیــز بــا ایــن طیــف از بازیگــران مواجــه هســتیم کــه ســازوکار تعامــل بــا ایــن طیــف
از بازیگــران نیازمنــد شناســایی معیارهــای دقیــق جهــت اتخــاذ راهبــرد مناســب اســت .برخــی
دیگــر از نویســندگان از معیارهــای ترکیبــی جهــت اتخــاذ اســتراتژی مناســب بــرای تحــت
تأثیــر قــراردادن انــواع ذینفعــان اســتفاده کردهانــد ازجملــه:
پیفــر و همكارانــش ( ،)2020ذينفعــان را بــر اســاس منافــع در ســه دســته تقســيمبندي
كردهانــد .منافــع ســطح اول شــامل محصــول و درآمــد ،منافــع ســطح دوم شــامل قانــون و
سياســت و منافــع ســطح ســوم ،شــامل اعتبــار و خوشــنامي بــراي ســازمان اســت (Peifer et. al.,

) .2020ثقفــی و همکارانــش ( )1393بــرای تقســیمبندی انــواع ذينفعــان از معیارهایــی نظیــر
تهدیــد ،همــکاری ،فوریــت و قــدرت  ،شــدت تأثیرگــذاری و منافــع ،قــدرت ،فوریــت ،شــدت
تأثیرگــذاري و منافــع ،ایجــاد سیســتم و عملیاتــی کــردن آن و توجــه بــه مناظــر مختلــف جهــت
تعییــن اســتراتژی بهینــه اســتفاده کردهاند(ثقفــی و همــکاران  .)1393،جانســن و چولــس (،)2002

بــراي تعييــن انــواع ذينفعــان از  2معیــار ســطح منافــع و قــدرت اســتفاده کردهانــد و بــر اســاس
ترکیبهــای ممکــن ایــن  2معیــار 4 ،راهبــرد (کمتریــن تــاش ،مطلــع نگهداشــتن ،اســتراتژی
برخوــرد ب��ا بازیگ��ران کلی��دی و راض��ی نگهداش��تن) را برــای مواجه��ه بـ�ا ه�رـ ذینفــع تعریــف
میکنــد).(Johnson & Scholes,2002
بانــك جهانــي ( )1998گزارشهاــي مختلفــي در خصــوص شناس��ايي و تحليلــ ذينفعــان
ارائ��ه نمـ�وده اس��ت.در اینــ م��دل اف��راد ،گروهه��ا و ي��ا سـ�ازمانهايي کــه از پروژه/ســازمان/
طــرح تأثی��ر (مثبتــ ي��ا منف��ي) پذیرفت��ه و ب��ر پروژه/س��ازمان/طرح تأثیــر ميگذارنــد،شناســایی
میش��وند .همچنی��ن در ای��ن مـ�دل مشــخص میشــود کــه راهبردهــای الزم بــرای مشــاركت
مؤث��ر ذینفعــان بــا یکدیگــر کــدام اســت).(Rietbergen& Narayan,1998میشــل و همكارانــش
( )1997ذينفعــان را بــر پایــه  3ویژگــی قــدرت ،مشــروعيت و فوريــت دســتهبندی میشــود.
بــا تركيــب ايــن ســه ويژگــي ،مجموعــهای از ذينفعــان (ذینفعــان ســاکت ،محتــاط ،متقاضــی،
مســلط ،خطرنــاک ،وابســته و قطعی)تعریــف میشــود کــه بــر اســاس اهميــت و نقــش آنهــا در
بومســازگان کســبوکار ،میتــوان اقــدام بــه مديريــت و تدویــن راهبردهــای مواجهــه بــا هــر
یــک از آنهــا نمــود .بــر مبنــای ایــن مــدل ،ذینفعــی کــه از هــر  3ویژگــی یادشــده برخــوردار
باشــد اهمیــت باالتــری دارد ) .(Mitchell & et al,1997فریدمــن و مایلــز ( )2006دو معيــار
ناســازگاری برحس��ب تناس��ب ايدهه�اـ و منافعــ می��ان ذینفع��ان تعری�فـ میشــود .هرچــه منافــع
ذینفعــان مختلــف تناســب بیشــتری بــا یکدیگــر داشــته باشــد ،آنهــا از ســازگاری بیشــتری
برخوردارن��د .ضــرورت ب��ر ل��زوم وجوــد ذینفعــان تأکیــد دارد و روابــط مشــروط از عــدم لــزوم
وج��ود ذینفع��ان و ی��ا داش��تن ارتب��اط ب��ا آنه��ا نش��ان دارد (Friedman & Miles, 2006) .فريمن
و اوان ( )1990دو عامــل ق��درت نس��بي ذينفعــان و پتانســيل آنهــا بــراي همــكاري يــا تهديــد
یکدیگرــ را ب��راي تعييــن ذینفع��ان مورداس��تفاده ق�رـار میدهن��د .پتانسيــل ذينفعــان بــراي
همـ�كاري ب��ا توج��ه بـ�ه ظرفيـ�ت آنه��ا بـ�راي گستــرش وابس��تگي خ�وـد ب��ا س��ایر ذینفعــان
تعيي�نـ ميش��ود .ه��ر چـ�ه وابستــگي می��ان ذینفعــان مختلــف بيشــتر باشــد ،آمادگــي و تمايــل
بــراي همــكاري میــان آنهــا بيشــتر خواهــد بــود) .(Freeman & Evan, 1990در جــدول ()2
معیاره��ای طبقهبن��دی ذینفعــان ارائهشــده اســت.
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جدول ( :)2معیارهای ترکیبی دستهبندی ذینفعان (جمعبندی نویسندگان بر اساس پیشینه)
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اگر با رویکرد حداکثری و تحلیل محتوای استقرایی به بررسی جدول ( )2و معیارها پرداخته
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شود میتوان اینگونه جمعبندی کرد که هر گروه ذینفع چه میزان از حضور در بومسازگان

منتفع میشود چه میزان ایجاد ارزش میکند و از چه سطحی از قدرت برخوردار است تقریب ًا

همه معیارهای مطرحشده توسط نویسندگان مختلف یا مستقیم ًا به این معیارها اشاره دارند و یا
زیرمجموعه این سه معیار اصلی بودهاند ،بنابراین مهمترین معیارهای دستهبندی ذینفعان شامل
ضرورت منافع ،میزان قدرت و ایجاد ارزش (متمایز) بوده و بهصورت زیر تعریف میشود.
معیار قدرت ناشی از میزان نفوذ بر سایر ذینفعان ،میزان منابع در اختیار ذینفع ،قابلیت
کنترل و نظارت بر سایر ذینفعان و دانش و تخصص ذینفع است که در این مقاله از آن تحت
عنوان منابع انسانی و مالکیت معنوی یادشده است .ضرورت منافع ،نشاندهنده درجه اهمیت
و فوریت مطالبات ذینفعان است .درنهایت قابلیت همکاری و یا رقابت با سایر ذینفعان
حاکی از میزان ایجاد ارزش توسط ذینفع میباشد .بعد از استخراج اين معيارها ،نتايج در
اختيار تيم خبرگان اين تحقيق قرار گرفت .ازآنجاکه میزانی که یک ذینفع قابلیت نوآوری و

یا کارآفرینی دارد ،در ارزشافزودهای که میتواند برای یک مجموعه ایجاد نماید ،تأثیرگذار
است درنتیجه دو عامل نوآوری و کارآفرینی نیز توسط تيم خبرگان این تحقیق به معیار ایجاد
ارزش اضافه شد .بنابراین سه معیار اصلی ضرورت منافع ،ایجاد ارزش و قدرت که در شکل
( )1نشان دادهشده است ،بهعنوان ابعاد معيارهاي دستهبندي ذینفعان در پنل خبرگان تائید شد.
ازآنجاکه منطق دستهبندی ذینفعان (شکل ( ))1از ادبیات استخراجشده ،پس از اعتبار کافی
برخوردار است (محمدپور )1392،و ازآنجاکه پس از بحث و بررسی در پنل ،مورد تائید خبرگان
قرارگرفته ،پس دارای خصوصیت باورپذیری و اطمینانپذیری نیز بوده و از پایایی برخوردار
است (محمدپور.)1392،

شکل( :)1منطق دستهبندی ذینفعان در تحقیق حاضر (جمعبندی نویسندگان بر اساس پیشینه)

-3-2شناسایی انواع ارتباطات بین ذینفعان
نظر بگیریم تاکنون در خصوص گرهها و ویژگیهای آنها و استراتژیهایی که بازیگر اصلی
(گره اصلی) با توجه به موقعیتهای مختلف در برابر سایر بازیگران (گرهها) اتخاذ خواهد
کرد و همچنین تأثیراتی که سایر گرهها در موقعیتهای مختلف روی گره (بازیگر) اصلی و
یا سایر گرهها (بازیگران) خواهند گذاشت بحث شده است؛ اما در کنار شناخت گرهها ،نوع
ارتباطات بین گرهها (یالها) نیز حائز اهمیت است .ویلر و همکاران به اهمیت جریان ارزش
بین گرهها پرداخته و جریان خدمت و جریان مالی را بهعنوان متداولترین جریانهای ارزش بین
بازیگران مختلف معرفی کردهاند) . (Weiller & Neely, 2013یارمحمدی و همکاران ()1396
توانمندسازهای اصلی مشارکت را اشتراک منافع ،رهبری پلتفرم ،شایستگی قوانین و مقررات،
بلوغ شرکای تجاری و سرمایهگذاران میدانند (یارمحمدی و همکاران  .)1396 ،خانم دن اودن

11

در اين زمينه مطالعاتي داشته است .او در مطالعهاش جریانهای ارزش بر مبنای  4جریان خدمت،
اطالعات ،مالی و ارزش ناملموس را معرفی کرده است و از رویکردی جامع در معرفی انواع
جریان ارزش بهره برده است ) .(Den Ouden, 2012روش دن او دن روشی پرتکرار در نگاشت
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اگر بازیگران مختلف و روابط بین آنها را بهمثابه گرهها و یالهایی در فضای شبکهای در
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جریان ارزش پلتفرمهای شرکتهای بزرگ همچون مایکروسافت و گوگل است .شرکت اپل
نیز در ترسیم جریان ارزش بین الیههای مختلف بومسازگان کسبوکارش از این مدل بهره برده
است (کوثری ،سبزهپرور)1399 ,؛ درنتیجه ازآنجاکه شرکت اپل بهصورت موفقیتآمیز در حوزه
صنعت دیجیتال فعالیت میکند ،اين مدل از قابلیت اطمینان مناسبی برای استفاده در نگاشت
جريان ارزش براي طرحهاي مختلف ازجمله طرح جویشگر بومی برخوردار است؛ پس میتوان
چارچوبي با  3بعد براي استخراج اطالعات گروههای ذینفع بومسازگان جويشگر بومي بر
اساس تحلیل سیستماتیک انجامشده در نظر گرفت:
)1انواع گروههای ذینفع (از منظر رفتار و عملکرد)
)2معیار طبقهبندی گروههای ذینفع
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)3انواع جریانهای ارزش بين گروههای ذینفع.
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شکل ( :)2چارچوب مبنا مطالعه بومسازگان کسبوکار جويشگر بومي (جمعبندی نویسندگان)

در ادامه با استفاده از چارچوب پژوهش و با رویکردی اکتشافی به شناخت بازيگران جویشگر
بومی و تبیین جریان ارزش میان آنها پرداخته ميشود .تالش محققان بر آن بوده كه انواع
بازیگران جویشگر بومی و جریانهای ارزش میان آنها از دیدگاه خبرگان شناسایی شود تا
با استفاده از روش نگاشت ارزش بومسازگان ،نسبت به طراحی جریان ارزش میان بازیگران
جویشگر بومی اقدام شود.

-3روش پژوهش

ایـن پژوه�ش بـر اساـس دس�تهبندی ی�ن کیف�ی -توصیفـی میباش�د و در تحلیـل دادهها از

روشه�ای کیف�ی استفادهش�ده اس�ت  (Yin,2014).ش�یوه نمونهگیـری هدفمنـد و غیرتصادفـی
اس�ت .بر اس�اس دس�تهبندی ارائهش�ده توس�ط ین ( ،)2014اسـتراتژی پژوهش مطالعه موردی

(جویش�گر بوم�ی) و واح�د تحلی�ل بازیگ�را ِن بومسـازگان کسـبوکار جویشـگر بومی اسـت.
روش مطالعهمـوردی ،بـا عمیـق شـدن در یک مـورد به پژوهشـگران این فرصـت را میدهد که
پویاییهـای موجود در مسـئله پـی ببرنـد). (Creswell,2009
کرسـول بیـان کرده اسـت کـه در پژوهشهای کیفـی روایـی و پایایی داده بایـد در دو بخش
جمـعآوری و تحلیل دادهها بررسـی شـود(خیاطیان یـزدی و همـکاران .)1399 ،در زمینه روایی
و پایایـی تحقیـق کیفـی ،محمـد پـور( )1392به نقـل از گوبا و لینکلـن چهار معیـار باورپذیری،
انتقالپذیری،اطمینانپذیـری و تائیـد پذیـری را ارائـه کـرده اسـت .روایی درونـی (باورپذیری)
در تحقیـق کیفـی بااعتبـار درونی در پوزیتویسـیم مشـابهت دارد یعنی آیا برسـاختهای تحقیق
بـرای سـازندگان واقعیـت چندگانه(کنشـگران) باورپذیر اسـت ،روایـی بیرونـی (انتقالپذیری)
در تحقیق کیفی بااعتبار بیرونی در پوزیتیویسـم مشـابهت دارد و انتقال اسـتنباطها از یک بسـتر
فرسـتنده خـاص بـه یک بسـتر گیرنـده خاص داللـت دارد .پایایـی در تحقیق کیفی بـا بیطرفی
و عینیـت در پوزیتویسـم مشـابهت دارد .اطمینانپذیـری کـه معـادل کمـی روایی اسـتبر توانایی
ابـزار انسـانی برای کسـب نتایج سـازگار و منطقـی داللت دارد .تائیـد پذیری یا عینیت نشـانگر
محمدپور.)1392،
در ایـن پژوهـش بهمنظـور روایـی پژوهـش از منابـع اطالعاتـی چندگانـه (مصاحبههـا،
مشـاهدات و تحلیـل اسـناد) کـه بـه مثلث سـازی هم موسـوم اسـت اسـتفاده شـد و ازآنجاکه
نتایـج همدیگـر را تائیـد میکردنـد بـرای افـراد کلیـدی و مطلـع جهـت تائیـد نتایـج نهایی در
هـر مرحلـه از پژوهـش باورپذیـر اسـت .بهمنظـور روایـی بیرونـی و انتقالپذیـری از توصیف
شـرایط پژوهـش و نمونههـای مطالعـات مـوردی موجـود بهرهگیـری شـده اسـت .لـذا در
شـرایطی کـه بـا شـرایط پژوهش فعلی مشـابهت داشـته باشـد نتایـج قابلتعمیم اسـت .لذا این
مـورد هـم مـورد تائیـد قـرار میگیـرد .جهـت اطمینانپذیـری پژوهـش ،پژوهشـگران گزارش
دقیقـی از واحدهـای تحلیـل پژوهش و بسـتر گـردآوری دادهها و نحوه اسـتخراج اطالعات در
پنلـی از خبـرگان ارائـه کردهاند.ضمنـ ًا نتایـج مصور شـده اسـت .لذا کمبـود اجـزا و ارتباطات

بیـن آنهـا در تصویرهـا در حیـن جلسـات بحـث خبرگانـی در پنـل یـادآوری و اصالحشـده
اسـت.از منظـر تائیـد پذیـری نیز محصـول نهایی و روالهـای انجامشـده ،مورد تائیـد خبرگان

شبکه جریان ارزش بازیگران بومسازگان (زیستبوم) کسبوکار جویشگر بومی

آن اسـت کـه آیـا نتایج منطقی هسـتند و یا سـوگیری وجـود داشـته اسـت(عباسزاده 1391 ،و
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قـرار گرفـت .بهعلاوه پایـگاه داده مطالعـه موردی ایجادشـده اسـت.
دادههـای موردنیـاز مطالعـه مـوردی از منابـع مختلـف و بـا روشهـای مختلـف نظیـر
مصاحبـه ،مشـاهده ،مطالعـه اسـناد و غیـره بهدسـتآمده اسـت درمجمـوع  9مصاحبـه عمیـق
و نیمـه سـارختاریافته انجامشـده اسـت .محـل فعالیت ،جایـگاه سـازمانی مصاحبهشـوندگان و
مدتزمـان مصاحبههـا در جـدول ()3قابلمش�اهده اس�ت.
مصاحبهشـوندگان با اسـتفاده از نمونهگیـری هدفمند و با روش نامدارگزینی 12انتخاب شـدند؛
جامعـه آمـاری شـامل متخصصانـی اسـت کـه هـم در زمینـه زیسـتبوم کسـبوکار و فنـاوری
اطالعـات و ارتباطـات و هـم در زمینـه مدیریـت راهبـردی و سیاسـتگذاری دارای سـوابق
پژوهش�ی و ش�غلی (س�وابق مدیریت�ی در زمین�ه خدمـات ارزشافـزوده و مکمل ارزش هسـتهای
پلتفـرم جویـش گر بومی نظیـر تولید محتوا ،ترجمه ،پسـت الکترونیک ،سـرویس خبـر ،خدمات
نقشـه ،واسـط تبلیغـات ،تأمینکننده زیرسـاخت ،خدمـات اپراتـوری ،فراهمکننده خدمـات کاربر
نهای�ی و خدم�ات خریدوف�روش) بـوده و در دسـترس هـم باشـند .بر ایـن اسـاس 9 ،متخصص
بهعنـوان نمونـه در دسـترس انتخـاب شـدند ( 11متخصـص یافـت شـدکه  9مـورد در دسـترس
بودن�د) .همـه مصاحبههـا دارای دسـتورالعمل مشـخصی بودند.
در مصاحبههـا بـر اسـاس هـدف پژوهـش ،سـؤاالتی طـرحشـد از قبیـل اینکـه گروههـای
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ذینفـع جویشـگر بومـی چـه گروههایـی هسـتند؟ بـر اسـاس معیارهـای عملکـردی آنهـا را
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چگونـه طبقهبنـدی میکنیـد؟ جریـان ارزش (مالـی ،خدماتـی ،ناملمـوس و اطالعاتی)بین آنها
چگونـه اسـت؟ گفتگوهـای هر جلسـه ضبـط ،پیادهسـازی و تحلیل میشـد .برگزاری جلسـات
مصاحبـه تـا حـدی پیش رفـت که دادهها به حد اشـباع رسـیدند (يعنـي مصاحبه با افـراد بعدي
تـا زمانـي كـه تيـم تحقيق احسـاس كنـد كه اسـتداللهاي الزم بـراي شـناخت مفاهيـم بهاندازه
كاف�ي وج�ود دارد؛ ادامـه يافـت) .همـراه بـا هـر پژوهشـگر ،دسـتیاری هـم بهصـورت همزمان
بـه ثبـت و ضبـط فراینـد ،محتـوا ،رفتارهـای مصاحبهشـوندگان ،واکنشهـا ،مفاهیـم نهفتـه در
کالم ایشـان و پاسـخهای غیرکالمـی را ثبـت کردنـد تـا اطالعـات مربـوط به پاسـخهای کالمی
تکمیل شـود.
در ضمـن اسـناد متعـددی شـامل برنامـه راهبـردی و مصوبـات شـورای راهبردی جویشـگر
بومـی پارسـیجو ،گزارشهای عملکرد و پیشـرفت طرح جویشـگر بومی ،اطالعـات موجود در
وبسـایت جویشـگر بومـی پارسـیجو  ،گزارشهـای طرحهای مرتبط با جویشـگر پارسـیجو
موردمطالعه قـرار گرفتند.

جدول شماره ( :)3اطالعات مصاحبهشوندگان و مدت و زمان مصاحبه با آنها

ردﻳﻒ

ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

1

ﻣﺪﻳﺮ ﻃﺮح ﺟﻮﻳﺸﮕﺮ ﺑﻮﻣﻲ

ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري

ﺗﺎرﻳﺦ

زﻣﺎن
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

97/4/20

120

2

رﺋﻴﺲ ﺷﻮراي راﻫﺒﺮي

وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت

97/4/25

62

3

ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﺗﻴﻢ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

97/5/10

90

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻃﺮح ﺟﻮﻳﺸﮕﺮ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري

ﺑﻮﻣﻲ

اﻃﻼﻋﺎت

97/5/15

90

97/6/13

45

97/6/18

54

7

ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي راﻫﺒﺮي

ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت

97/7/1

48

8

ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي راﻫﺒﺮي

ﺷﺮﻛﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ

97/8/2

59

9

رﺋﻴﺲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﮋوﻫﻲ

97/5/15

80

4
5
6

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻴﻢ ﻓﻨﻲ ﻃﺮح ﺟﻮﻳﺸﮕﺮ ﺑﻮﻣﻲ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻴﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻃﺮح ﺟﻮﻳﺸﮕﺮ

اﻃﻼﻋﺎت

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري
اﻃﻼﻋﺎت
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ

ﺑﻮﻣﻲ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري
اﻃﻼﻋﺎت

بهمنظور تحلیل دادهها مبتنی بر چارچوب نظری استخراجشده (شکل ( ))2در این پژوهش
چارچوب در يك جمع  9نفره از خبرگان مورد تأييد قرار گرفت .اكنون مرحله پيادهسازي
چارچوب است.
براي شناسایی گروههای ذینفع بومسازگان جویشگر بومی ،ابتدا از مصاحبههای نیمهساختاریافته،
مشاهده ،حضور و مشارکت در جلسات تخصصی ،استفاده شد زيرا نويسندگان مقاله در پروژه
جويشگر بومي مشاركت داشتند .در ادامه چك ليستي كه از محورهای اول و دوم چارچوب مبنا
(شامل رفتار و عملکرد ذینفعان و معیارهای منتخب طبقهبندی ذینفعان) بدست آمده بود در
اختيار مصاحبهشوندگان قرار گرفت و از آنها خواسته شد انواع گروههای ذینفع جویشگر بومی
بر اساس رفتار و عملکرد (بازیگر هاب ،کلیدی ،کنام و سلطهگر) تعیین شود و همچنین تعیین
کنند هریک از این گروهها به لحاظ معیارهای منتخب (قدرت ،ضرورت منافع و ایجاد ارزش) در چه
وضعیتی قرار دارند.
در گام دوم ،از مصاحبهشوندگان درخواست شد تا بر مبنای  4جریان خدمت ،اطالعات ،مالی و
ارزش ناملموس نظر خود را در خصوص جریان ارزش میان بازیگران اعالم کنند .تعداد  9مصاحبه

شبکه جریان ارزش بازیگران بومسازگان (زیستبوم) کسبوکار جویشگر بومی

گامهای زیر برداشته شد .در گام اول ،پس از استخراج چارچوب پژوهش (شکل ( ،))2اين
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با خبرگان در دسترس و مطلع در حوزه بومسازگان جویشگر بومی انجام شد .طول مدت مصاحبه
بین  45تا  120دقیقه بود و مصاحبهها تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت .يعني مصاحبه با
افراد بعدي تا زماني كه تيم تحقيق احساس كند كه استداللهاي الزم براي شناخت مفاهيم بهاندازه
كافي وجود دارد؛ ادامه يافت.
پس از انجام مصاحبه با خبرگان ،متن مصاحبهها پیادهسازی و مورد تحلیل کیفی صورت
گرفت .متن مصاحبهها بعد از بررسی و بازخوانی دقیق توسط محققان بر اساس چارچوب نظری
پژوهش (شکل  )2کدگذاری محوری(ثقفی و همکاران )1398 ،و تحلیل شد ) .(Yin,2014انواع
گروههای ذینفع بر اساس رفتار و معیار عملکرد (بازیگر هاب ،کلیدی ،کنام و سلطهگر) موضوعات
تحلیل محتوا در مقاله حاضر محسوب میشوند .عالوه بر تحلیل محتوای مصاحبهها (دادههای
اولیه) ،متون اسناد ،گزارشها و تحلیل (دادههای ثانویه) مرتبط با نگاشت جریان ارزش بومسازگان
کسبوکار و نیز هر مطلب دارای داللت بر ذینفعان و معیار طبقهبندی آنها (تمهای تحلیلی) با
قید منبع جمعآوری و تحلیلشدهاند .کدهای مورداستفاده جهت شناسایی هر موضوع ،کلمات یا
عبارت دارای داللت مستقیم بر مصادیق نگاشت جریان ارزش (ذینفعان جویشگر بومی ،معیارهای
طبقهبندی و روابط بین آنها) است.
در موضوع رفتار و عملکرد ذینفعان ،تمام عبارات و کلماتی که داللت بر موضوع داشتند عبارتند
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از »:هدایتگر زیستبوم»« ،برقرار کننده انواع ارتباطات» « ،ذینفعان خطرناک»« ،هماهنگکننده»،
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«تسهیمگر منافع»« ،ذینفعان وابسته» و «ذینفعان قطعی»  .همچنین کدهای «ضرورت»« ،قدرت»،
«ایجاد ارزش»« ،رقابت»« ،تمایل به همکاری» و «ظرفیت همکاری» ازجمله کدهای مورداستفاده در
موضوع معیارهای طبقهبندی ذینفعان بودهاند .در موضوع روابط بین ذینفعان ،عبارات و کلماتی
که داللت بر روابط داشتند عبارتند از« :تبادالت مالی»« ،ارائه خدمات به یکدیگر»»،ارائه محصول»،
«بهرهبرداری از نام تجاری» .نحوه کدگذاری در اینجا بهصورت نمونه بیان میشود« .ارزش اصلی
ارائهشده توسط جویشگر بومی تولید محتوا است ما از جویشگر انتظار نداریم که حتم ًا سرویس
ایمیل ،خبر ،نقشه و ترجمه داشته باشد این موارد خدمات مکمل هستند و باعث بازدید بیشتر صفحه
جویشگر میشوند» (مصاحبهشونده . 3m2)3
عدد  3نشاندهنده شماره مصاحبهشونده؛  mنشاندهنده مدیران میانی مرتبط با توسعه جویشگر
بومی و عدد  2نشاندهنده یکی از مؤلفههای نگاشت جریان ارزش میباشد.
بر این اساس اﺟﺰاي ﻣﻌﻨﻲدار و کلیدی مرتبط با ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳؤﺍﻻﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ نگاشت جریان
ارزش بین ذینفعان ،تفسير و در قالب شكلي نگاشته شد .در انتها نتايج در پنل موردبررسی

قرار گرفت و به تأييد متخصصان جويشگر بومي رسيد .در بخش بعد يافتههاي پژوهش مطابق
گامهای بیانشده ارائه ميشود.

-4تجزیهوتحلیل یافتهها

-1-4یافتـه :1ايـن يافتـه در پاسـخ بـه هـدف شناسـایی بازیگـران بومسـازگان کسـبوکار

جویشـگربومی ارائهشـده اسـت .در ایـن بخـش نگاشـت بازیگـران بومسـازگان کسـبوکار
جویشـگر بومـی و دسـتهبندي آنها به شـرح جدول ( )5ارائهش�ده اس�ت .در ادامـه نمونههایی از
مصاحبههـای پیادهسـازی شـده باهـدف شناسـایی انـواع گروههای ذینفـع (هاب ،کلیـدی ،کنام
و س�لطهگر)در بومس�ازگان کس�بوکار جویشگر بومی ارائهش�ده اس�ت»:در واقع فراهمآورندگان
تصویـر ،صـوت و محتـوا تأمینکنندگان ارزش اصلی ارائهشـده در جویشگرهسـتند و توقع اصلی
کاربران از جویشـگر ،جسـتجوی ایناسـت ،پس به نظر میرسـه ایـن بازیگران ،بازیگـران کلیدی
باشند»(مصاحبه شـونده .1p1)1
عدد  1شماره مصاحبه شونده است p،سیاستگذار حوزه جویشگر بومی است و عدد  1بعدی
نشان دهنده یکی از انواع گروههای ذینفع است (کد :1بازیگر کلیدی).
«اپراتور شبکه ،بازیگران سلطهگر طرح جویشگر بومی هست  .آنها تمایل به کنترل سایر بازیگران
کنند قدرت خود شان را زیاد کنند و تنوع سازمانهای همکار در جویشگر بومی را کم کنند و سالمت
جویشگر بومی را به خطر بیندازند تا خودشان حکومت کنند» (مصاحبهشونده شماره .2p3 )2

عدد  2شماره مصاحبه شونده است P .کد سیاستگذار حوزه جویشگر بومی است و عدد3
کد یکی از انواع گروههای ذینفع است (کد :3بازیگر سلطه گرا)
جدول ( :)4نگاشت بازیگران بومسازگان کسبوکار مبتني بر تئوری ذینفعان (یافتههای نویسندگان)
بازیگر هاب

بازیگر کلیدی

بازیگر

بازیگر کنام

سلطهگرا

سکوی جویش (تصویر ،صوت )...

فراهم آورندگان محتوا

حاکمیت (سیاستگذار)... ،

فراهم آورنده زیرساخت

وسایل کاربر نهایی (مرورگر)... ،

کاربران (شرکتهای خصوصی)... ،

فراهمکنندگان خدمات (نقشه)... ،

فراهمکننده خدمات (ترجمه)... ،

دارندگان محتوا

استارتاپ ها

فراهمکنندگان خدمات پرداخت

پست الکترونیک

واسط تبلیغات

نهادهای آموزشی و تحقیقاتی

اپراتورهای شبکه

رقبا

بــا توجــه بــه تشــریح ویژگیهــای بازیگــران بومســازگان ،در ادامــه نســبت بــه انطبــاق
نقــش بازیگــران و گروههــای مختلــف آنهــا اقداماتــی انجــام شــد .بــه ایــن منظــور نگاشــتی

شبکه جریان ارزش بازیگران بومسازگان (زیستبوم) کسبوکار جویشگر بومی

و کسب قدرت دارند .رقبا نیز با جذب بازیگران جویشگر بومی به زیستبوم خودشون ،سعی می
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میــان  4گــروه بازیگــر (ســلطهگر ،كنــام ،کلیــدی و هــاب) و وضعيــت انطبــاق آن بــا معیارهــای
تقس��یمبندی ذینفعاــن در بومســازگان جويش��گر بوم��ي در جــدول ( )5برقرارشــده اســت.
در ایــن مرحلــه پرسشــنامهای طراحــی شــد و از خبــرگان ( 9نفــر) خواســته شــد کــه انتخــاب
کننــد کــه هــر بازیگــر (ســلطهگر ،کنــام ،کلیــدی و هــاب) بــه لحــاظ قــدرت در هــر زیــر
معیــار چــه امتیــازی خواهــد گرفــت و هرکــدام از چارکهــا کــه دارای فراوانــی بیشــتری
بودنــد بهعنــوان گزینــه منتخــب ،اعــام شــدند بــرای هــر دســته از ذینفعــان (ســلطهگرا،
کنــام ،کلیــدی و هــاب) اجمــاع نظــر حداقــل ســه نفــر از متخصصــان و متصدیــان مدنظــر

قــرار گرفــت .مثــ ً
ا بازیگــران ســلطهگر از نفــوذ و جایــگاه باالیــی برخــوردار هســتند و
بازیگــران کنــام ،کلیــدی و هــاب در همیــن معیــار بــه ترتیــب از رتبــه کــم ،زیــاد و متوســط
برخوردارنــد.
جدول( :)5طبقهبندی بازیگران بومسازگان بر اساس معیارهای دستهبندی ذینفعان (یافتههای نویسندگان)
بازیگران

بازیگران بازیگران

سلطهگر

كنام

كلیدی

نفوذ /جایگاه

زیاد

كم

زیاد

متوسط

منابع مالی /داراییهای فیزیکی

زیاد

كم

زیاد

زیاد

نقش نظارتی و كنترل /قابلیت سیاستگذاری

زیاد

كم

كم

متوسط

منابع انسانی /مالکیت معنوی /دانش /تخصص

متوسط

متوسط

زیاد

متوسط

زیاد

کم

زیاد

متوسط

كم

متوسط

زیاد

زیاد

رقابت /درجه سازگاری /درجه استقالل

كم

متوسط

زیاد

كم

نوآوری

كم

متوسط

زیاد

متوسط

كارآفرینی

كم

متوسط

زیاد

متوسط

کم

متوسط

زیاد

متوسط

متوسط

کم

زیاد

کم

معیار دستهبندی ذینفعان

قدرت
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همکاری/تمایل به همکاری /ظرفیت همکاری /كیفیت روابط/
پشتیبانی از منافع سایرین
ایجاد ارزش

ایجاد ارزش
ضرورت منافع

بازیگران هاب

بــا توجــه بــه ویژگیهــای شناساییشــده بــرای بازیگــران ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
بازیگــر هــاب همــان ذینفعــان مســلط در ادبیــات تحلیــل ذینفعــان اســت .ایــن بازیگــران
کــه دارای بیشــترین حجــم ارتباطــات بــا ســایر بازیگــران بــوده از مشــروعیت و قــدرت
باالیــی برخــوردار هســتند امــا ضــرورت منافــع پایینــی دارنــد و بــا توجــه بــه ارزشآفرینــی
باالیــی کــه بــرای بومســازگان دارنــد ،صاحــب بومســازگان تلقــي شــده و بایــد منافــع
آنهــا در طراحــی و توســعه بومســازگان در نظــر گرفتــه شــود .بازیگــر ســلطهگر از قــدرت

زیــادی برخــوردار اســت ،ضــرورت باالیــی بــرای كســب منافــع نــدارد زيــرا فنــاوري خــود
را مســلط وتكتــاز در بــازار ميدانــد و ارزشآفرینــی اندکــی بــرای بومســازگان کســبوکار
در پــی دارد .بازیگــر کلیــدی بــه ســبب دانــش و تخصــص بــاال و منابــع در اختیــار خــود ،از
قــدرت باالیــی برخــوردار اســت و بــه ســبب همــکاری باالیــی کــه بــا ســایر بازیگــران دارنــد،
منجــر بــه افزایــش نــوآوری و کارآفرینــی میشــود کــه درنتیجــه ارزشآفرینــی باالیــی بــرای
بومســازگان کس ـبوکار دارد .بــا توجــه بــه ارزشآفرینــی و قــدرت بــاالی بازیگــر کلیــدی،
ضــرورت توجــه بــه منافــع ایــن بازیگــر اهمیــت باالیــی دارد .بازیگــر كنــام منابــع کمــی در
اختیــار دارد و بــه علــت نفــوذ کــم آن بــر ســایر بازیگــران ،قــدرت کمــی دارد .بــا توجــه
بــه اینکــه ایــن بازیگــر اغلــب بــه دليــل فقــدان منابــع كافــي و نفــوذ مناســب ،از ارزش
ایجادشــده توســط بازیگــران کلیــدی بهــره میبــرد ،لــذا ارزشآفرینــی چندانــی بــه همــراه
نخواهنــد داشــت و برطــرف نمــودن نیازهــای آن نیــز ناديــده گرفتــه ميشــود هرچنــد اگــر
ايــده فناورانــه خوبــي داشــته باشــند ،اليــق حمايــت هســتند .درنهایــت هابهــا قــدرت و
ارزشآفرینــی متوســط و ضــرورت منافــع کمــی دارنــد.
-2-4یافتــه  :2پــس از شناســایی انــواع بازیگران/ذینفعــان و طبقهبنــدی آنهــا بــر اســاس
معیارهــای مشخــص  ،میتــوان نقــش هــر یــک از بازیگــران بومســازگان جویشــگر بومــی
بهــره گرفــت و درنهایــت شــبكه ارزش و جریانهــای مرتبــط بــا آن را در بومســازگان
کس��بوکار جویش�گـر بوم��ی ترس��يم ك��رد .در نتیجــه در ادامــه الزم اســت انــواع جریانهایــی
کــه میتوانــد میــان بازیگــران جــاری شــود ،شناساییشــده و در جهــت بهینهســازی آنهــا،
اقدامــات الزم صــورت بگیــرد .بــه ســبب محدودیــت در نشــان دادن جریــان ارزش میــان کلیــه
بازیگــران ،در ایــن جــدول تنهــا جریــان ارزش میــان تعــداد معــدودی از بازیگــران در جــدول
( )6ارائهشــده اســت.

شبکه جریان ارزش بازیگران بومسازگان (زیستبوم) کسبوکار جویشگر بومی

را مشــخص نمــوده و از اطالعــات بدســت آمــده در جهــت تعییــن روابــط میــان بازیگــران
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فراهم کنندگان زیر ساخت

سکوی جویش

بازیگر کلیدی

هاب

کاربران نهایی

کاربران

سلطهگر

بازیگر کلیدی

فراهم آورندگان محتوا

خدمات آماری ،کاهش هزینه تولید ،راهحل کاری،

هزینه دسترسی ،سهم تبلیغات

خدمات دسترسی ،پلتفرم یکپارچه

ترجیحات کاربران

اطالعات فنی و کسبوکار ،ایده کسبوکار،

سهولت ،کانال خدمات ،کیفیت ،یکپارچهسازی

کاری

راهحل و برنامه کاری ،خدمات دسترسی ،بستر

تبلیغات

خرید عمده ،مجوز ،هزینه دسترسی ،سهم از

کانال خدمات ،جامعه کاربران ،یکپارچهسازی

محتوا ،اطالعات فنی و کسبوکار ،سفارشیسازی

محتوا ،اطالعات شخصی ،ایده کسبوکار

نقشه

خدمات آماری ،راهحل و برنامه کاری ،کاهش

هاب
شبکه اجتماعی

راهحل و برنامه کاری ،پلتفرم

خدمات آماری ،تجربه غنی کاربر،

هزینه تولید ،پلتفرم یکپارچه ،خدمات

ارزشافزوده

یکپارچه

واسط تبلیغات

دارندگان محتوا

بازیگر کنام
استارتاپ ها

تخفیف ،خدمات آماری ،تجربه کاربر

سهم از تبلیغات ،هزینه توسعه

خدمات دسترسی ،بستر کاری
کمیسیون ،سهم از تبلیغات

کاهش هزینه تولید ،راهحل و برنامه
محتوا ،اطالعات در مورد ترجیحات کاربران/سفارشیسازی،

کاری ،بستر کاری ،خدمات دسترسی
توصیه شخصی ،اطالعات فنی ،ایده

حق امتیاز مالکیت فکری ،فروش اطالعات ،سهم از تبلیغات

مالکیت فکری ،هزینه دسترسی ،سهم از

محتوا ،اطالعات فنی ،ایده کسبوکار
سهولت ،آگاهی ،دقت و کیفیت ،رضایت مشتری

کسبوکار

جامعه کاربران ،بستر فروش ،شهرت

راهحل و برنامه کاری ،خدمات رسانه،
بستر کاری

مجوزها ،خرید خدمات ،کارمزد
فروش محصول

اطالعات فنی و کسبوکار،
سفارشیسازی

بستر فروش

شهرت ،سهولت ،کانال خدمات،

تولید محتوا ،راهحل و برنامه کاری

مشتری ،بستر فروش

تخفیف ،راهحل کازی ،خدمات
رسانه ،بستر کاری

خرید عمده ،هزینه دسترسی،

اشتراك،

کمیسیون ،کارمزد فروش ،حق
ایده کسبوکار ،سفارشیسازی

بستر فروش ،یکپارچهسازی

شهرت ،سهولت ،رضایت مشتری،

حمایت مالی ،بستر کاری

تجربه کاربر ،بستر کاری

بزرگ

کسبوکار ،دانش تولید محصول ،داده

توصیه شخصی ،اطالعات فنی و

خدمات ،،فروش اطالعات

هزینه توسعه محصول/خدمت ،خرید

کازبر ،کاهش هزینه ،برنامه کازی،

حمایت مالی ،تجربه

بکپارچه سازی

شهرت ،سهولت ،جامعه کاربران،

اطالعات فنی ،دادههای بزرگ

محصول

حق امتیاز مالکیت فکری ،هزینه توسعه

تولید

حمایت مالی ،تجربه کاربر ،کاهش هزینه

شهرت ،سهولت ،جامعه کاربران

محصول

محتوا ،اطالعات شخصی ،دانش تولید

هزینه توسعه محصول

خدمات

شهرت ،سهولت ،جامعه کاربران ،پوشش

دانش تولید محصول  ،همایش

کسبوکار،

محتوا ،توصیه شخصی ،اطالعات فنی و
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تخصیص دیتاسنتر و سختافزار موردنیاز برای

گسترش سرویس ،تخفیف ،کاهش هزینه تولید،

اطالعات فنی و کسبوکار ،ایده کسبوکار
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جستوجوی تصویر

کاربران (شرکتهای خصوصی)

اپراتور

فروش ،یکپارچهسازی

کانال خدمات ،جامعه کاربران ،بستر

جریان ارزش میان بازیگران جویشگر بومی (یافتههای نویسندگان)

جدول ( :)6نمونه

-3-4یافته :3در بخش آخر مقاله ،هدف ترسیم نگاشت جریان ارزش بین ذینفعان است؛ در

اين مرحله با مشخص شدن انواع بازیگران در بومسازگان جویشگر بومی ،از مصاحبه با خبرگان
جهت تعيين ارتباط بين بازيگران استفاده شد .سپس با استفاده از نتایج حاصل از تحلیل مصاحبهها و

تمرکز بر مدل نگاشت جریان ارزش ،انواع جریانهاي (مالی ،ناملموس ،اطالعاتی و خدماتی) ميان

بازيگران شناسايي و ترسيم شد .در شکل ()3نگاشت جریان ارزش میان کلیه بازیگران بومسازگان

کسبوکار جویشگر بومی نشان دادهشده است..

هدف اصلی از توسعه جویشگر بومی در کشور ایران همانطورکه در شکل ( )1نشان دادهشده

است؛ جویش محتوا (متن ،صوت ،موسیقی و )...بهعنوان ارزش اصلی است؛ علت اصلی جهت

انتخاب جویش محتوا بهعنوان ارزش متمایز موضوعات پدافند غیرعامل ،تولید محتوای دقیقتر و
عمیقتربومی ،هزینه کمتر و سرعت باالتر برای کاربر است و خدماتی مانند نقشه ،ایمیل ،ترجمه و

خدماتی از این قبیل بهعنوان ارزش مکملِ ارزش اصلی در جویشگر بومی کشور در نظر گرفتهشده
است و اهمیت ثانویه دارد .و برخی از سازمانها هم بهعنوان توانمندساز این خدمات در نظر

گرفتهشده است که این توانمندسازها شامل اپراتورها (ایرانسل و همراه اول) ،نهادهای آمورشی و
پژوهشی(دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی) ،سکوی خدمات خریدوفروش کاال و  ...هستند.
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شکل ( :)3نگاشت شبكه جریان ارزش میان بازیگران بومسازگان جویشگر بومی (یافتههای نویسندگان)
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مطابق شكل ،هر بازیگر کلیدی میتواند بر سایر بازیگران کلیدی تأثیرگذار باشد .بهعنوانمثال
سرويس جستوجوی تصویر میتواند از طریق حق امتياز مالكيت فكري ،خدمات پريميوم و
فروش اطالعات بهصورت جریان مالی بر فراهمآورندگان محتوا تأثیرگذار باشد .از سوی دیگر
جستوجوی تصویر میتواند انواع اطالعات نظیر محتوا ،اطالعات شخصي ،اطالعات در مورد
ترجيحات كاربران/سفارشيسازي و راهنماييهاي شخصيسازيشده را در اختیار فراهمآورندگان
محتوا قرار دهد .متناسب با جریانهای یادشده ،سرويس جستوجوی تصویر پتانسیل ایجاد و
یا افزایش شهرت ،سهولت ،آگاهي ،شادی شهروندان ،دقت و كيفيت و رضايت مشتري در قالب
ارزش ناملموس برای فراهمآورندگان محتوا به ارمغان میآورد.
هدف اصلی این مقاله نگاشت جریان ارزش مبتنی بر تحلیل ذینفعان جویشگر بومی بوده است
ارزش بین

که مستلزم شناسایی گروههای مختلف ذینفع ،منطق طبقهبندی ذینفعان و شناسایی انواع

آنها است .بر این اساس بررسیها نشان داد آنچه عموم ًا در ادبیات تحلیل ذینفعان غیر زیستبوم
مشاهده میکنیم گروههای ذینفع جدا و منفک از یکدیگر در فضای "حداکثر ایجاد منفعت فردی"

است که تا مرز رقابت مخرب و سلطهگری بهواسطه داشتن قدرت ،منابع و نفوذ پیش میرود

درحالیکه تقسیمبندی نقشها در فضای بومسازگان با پیشفرض "حداکثر ایجاد منفعت جمعی" و

ایجاد ارزش مشترک است و اینگونه است که نقشهایی از قبیل ایجادکننده ارزش اصلی پلتفرم،
ایجادکننده ارزشهای تکمیلی پلتفرم و نقشهای پشتیبان و توانمندساز پلتفرم شکل میگیرد که
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همگی از هدف اصلی پلتفرم بومسازگان پشتیبانی میکنند).(Den Ouden, 2012
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بومسازگان دارای ویژگیهای منحصر بفردی از قبیل خودسازماندهی ،نوآیندی ،همتکاملی
وسازگاری است (کوثری و سبزهپرور )1399 ،که همه این خصوصیات ناظر به اصالت ویژگیهای
جمعی بومسازگان است .البته این بدین معنا نیست که در این فضا منطق داده -ستانده حاکم
نیست اما همه این تبادالت ارزشی از قبیل مالی ،خدماتی ،ارزش ناملموس و جریان اطالعات در
راستای رسیدن به هدف مشترک بومسازگان است بهگونهای که بازیگران با پذیرفتن نقشهایی
از قبیل ایجاد ارزش اصلی ،ارزش تکمیلی و ارزش پشتیبان ،بومسازگان را در مسیر ایجاد ارزش
مشترک حمایت میکنند.
اما کشورهای مختلف در رسیدن به هدف اصلی توسعه جویشگر بومی کشورشان (دستیابی
به بهترین و دقیقترین جویش به زبان بومی) خدمات متفاوتی را مدنظر قرار دادهاند .انتخاب
خدمات وابسته به امکانات زمینهای از قبیل توانمندی شرکتها در ارائه خدمات ،آمادگی همکاری
بر بستر پلتفرم مشترک ،مقیاسپذیری شرکتها و انگیزه الزم جهت مشارکت بر بستر جویش
و همچنین تقاضای مشتریان و  ...بوده است(شیرینآبادی فراهانی و همکاران .)1393 ،ازجمله

بایدو (جویشگر بومی کشور چین) که خدماتی نظیر 13محصوالت جستجو ،تسهیالت جستجو
براي نابینایان ،جستجو در فرهنگ و ادبیات چین ،محصوالت شبکه اجتماعي ،محصوالت
سرگرمي ،بالگ و پیامرسانی ،محصوالت امنیتي ،خدمات مبتني بر مکان ،خدمات تولیدشده
بر اساس محتواي تولیدشده توسط کاربر ،محصوالت و خدمات مرتبط با موبایل ،محصوالت
و خدمات براي مدیران سایت ،خدماتي براي توسعهدهندگان وب سایتها ،خدمات مبتني بر
دانش ،کیف پول الکترونیکي ،مرورگر ،مترجم ارائه میدهد ،14درحالیکه جویشگر پارسیجو
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(جویشگر بومی کشور ایران) خدماتی نظیر جستجوی محتوا ،خبر ،وب ،تصویر ،ویدئو ،آوا،
خدمات بازاری ،ترجمه ،نقشه و آبوهوا ارائه میدهد در حالیکه جویشگری همانند گوگل را
عمدت ًا با دو سرویس جویش (محتوا ،آوا ،تصویر ،صوت و )..و سرویس ایمیلش میشناسیم.

بنابراین نتیجه میگیریم که اوالً طبقهبندی انواع بازیگران (هاب ،کلیدی و )...کام ً
ال وابسته به شرایط

زمینهای بوده و از یک کشور به کشور دیگر کام ً
ال متفاوت است بهعنوانمثال اگر اپراتورهای شبکه در
کشور ایران بهعنوان یک بازیگر سلطهگر طبقهبندی میشود و از ویژگیهای این نوع بازیگر برخوردار
است همین اپراتورهای شبکه در کشور چین ممکن است جزو بازیگران هاب با خصوصیات این نوع
بازیگر باشند و در کشوری مانند ایاالتمتحده امریکا با بازار آزاد و رقابتی ،اپراتورهای شبکه جزو

بازیگران کلیدی باشند .ثانی ًا خدمات ارائهشده توسط جویشگر کشورهای مختلف متفاوت است و
بستگی به عواملی نظیر جذابیت و توانمندیهای زمینهای و میزان تقاضا و ...دارد.

در اين پژوهش با بررسي عميق و جامع مقالههاي معتبر بینالمللی ،ادبیات بومسازگان
کسبوکار مرور و چارچوبي مبنا براي ورود به مطالعه بومسازگان جويشگر بومي استخراج شد.
در ادامه با استفاده از چکلیست استخراجشده از مرور ادبيات ذینفعان از یکسو و مرور ادبيات
بومسازگانها از سوي ديگر ،انواع بازیگران و نقش هر یک از آنها در بومسازگان جویشگر بومی
شناسایی و در  4دسته بازیگران کلیدی ،بازیگران کنام ،سلطهگرا و هاب دستهبندی شد.
بر این اساس بازیگران سلطهگرا در جویشگر بومی شامل رقبا و اپراتورهای شبکه ،بازیگران
کنام شامل فراهمکننده خدمات نظیر ترجمه ،اخبار ،کاریابی وپایگاه اطالعاتی و همچنین دارندگان
محتوا هستند .همچنین بازیگران هاب در جویشگر بومی عبارتند از استارتاپها ،حاکمیت نظیر
سیاستگذار ،تنظیم مقررات ،بدنه استاندارد ،انجمنهای صنفی و سمنها؛ فراهمآورنده زیرساخت؛
فراهمکنندگان وسایل کاربر نهایی مانند مرورگر و توسعهدهندگان برنامه کاربردی؛ فراهمکنندگان
خدمات پرداخت؛ نهادهای آموزشی و تحقیقاتی؛ کاربران شامل شرکتهای خصوصی ،سازمانهای

شبکه جریان ارزش بازیگران بومسازگان (زیستبوم) کسبوکار جویشگر بومی

-5جمعبندی
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دولتی و کاربران نهایی؛ واسط تبلیغات؛ پست الکترونیک و فراهمکنندگان خدمات همانند نقشه،
شبکه اجتماعی و پست الکترونیک .درنهایت بازیگران کلیدی جویشگر که نقشی اساسی در خلق
ارزش دارند شامل سکوی جویش و فراهمآورندگان محتوا هستند .در انطباق بين اين دستهبندی
با دستهبنديهاي نظريه ذينفعان ،بازيگران سلطه گرا بهعنوان ذينفع خطرناك شناسايي شدند و
بازيگران كنام بهعنوان ذینفع وابسته ،بازيگران كليدي بهعنوان ذينفع قطعي و بازيگران هاب
بهعنوان ذینفع مسلط شناسايي شدند.
پس از شناسایی انواع بازیگران در طرح جویشگر بومی ،در گام بعد تالش شد تا ارتباطات و
تعامالت میان بازیگران موردبررسی قرار گیرد .به این منظور  4جریان خدمات ،مالی ،اطالعات و
ارزش ناملموس بر اساس الگوگیری از زیستبوم جویشگر اپل شناسایی شد و سپس با نگاشت
ذینفعان و بازیگران با خدمات و شرکتکنندگان در طرح جویشگر بومی ،اقدام به طراحی شبکه
ارزش میان بازیگران زیستبوم کسبوکار و بر مبنای  4جریان یادشده گردید.
از طرفی مهمترین چالش جویشگرهای بومی جذب کاربران و قرار گرفتن در چرخه اقتصادی
مناسب است .با توجه به شرایط حاکم تنها مزیت جویشگرهای بومی دسترسی به محتوای سالم و
دقیق بومی میتواند باشد که در دسترس جویشگرهای غیربومی نباشد .بنابراین دسترسی به محتوای
بومی از یکسو و توسعه محتوای جذاب بومی از سوی دیگر بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای
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جویشگرهای بومی است که همکاری و هماهنگی بین دستگاهی الزمه آن میباشد .مهمترین مشکل
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جویشگرهای بومی نداشتن فرصت مناسب و برابر با گوگل میباشد که از حاکمیت درخواست
ایجاد این فرصت را دارند .جویشگرها ناامید از دسترسی به دادگانی میباشند که در اختیار حاکمیت
بوده و اگر در اختیار جویشگرها قرار گیرد کیفیت سرویس مناسب و متمایزی نسبت به گوگل
خواهند داشت.
مشکل بعدی دغدغه تعامل با اپراتورها است که نیاز به مشوقها و سیاستگذاری مناسب از
سوی دولت میباشد جویشگرهای بومی نیاز به بازوهای تجاریسازی قوی دارند که دسترسی به
بازار را برای آنها فراهم کرده و برندسازی مناسبی برای آنها فراهم گردد که متأسفانه این شرکتها
حاضر به فعالیت در این حوزه نیستند.
سرمایهگذارها به دلیل عدم شفافیت قوانین و مقررات این حوزه و عدم ایجاد فرصت مناسب
برای خدمات بومی ،عالقهای به سرمایهگذاری در این حوزه ندارند و شرکتها با کمبود مالی مواجه
هستند .در این راستا سیاستگذاری مناسب از حاکمیت راهگشا بوده و از این منظر سیاستهای
زیر پیشنهاد میشود.

ترویج و توسعه فرهنگ بهکارگیری محصوالت و خدمات بومی در مدارس و رسانه عمومی
کشور ،دسترسی جويشگرهاي بومي به محتوای ملی و بومی در کشور ،تشویق و هدایت سازمانهای
دولتي بهسوی خدمات جویشگرهای بومي و مدیریت دسترسی جویشگرهای غیربومی به محتوای
سازمانهای دولتی؛ ایجاد موتور محرک همکاری بین شرکتها؛ ارائه مشوقهای مالی؛ ارائه
اطالعات و خدمات مشاوره؛ کمک به توسعه فناوری؛ توسعه مهارتها و قابلیتها.
خروجي اين تحقيق ميتواند براي ساير بومسازگانهاي کسبوکاری داخل كشور مانند
بومسازگان اينترنت اشيا ،کالن داده ،هوش مصنوعی و نيز رايانش ابري بهعنوان يك پژوهش
كاربردي الگوبرداری شده و مورد بهرهبرداري قرار بگيرد .انجام پژوهشی با محور تقسیمکار بین
ذینفعان جویشگر بومی با رویکرد سیاستپژوهی میتواند موضوعی جالب و محوری باشد که
برای سیاستگذاران هم بسیار جذاب است و آنها را جهت سیاستگذاری صحیح رهنمون خواهد
کرد و از نتایج این پژوهش (شناسایی و طبقهبندی ذینفعان جویشگر بومی) نیز میتوان بهعنوان
ورودی این پژوهش استفاده کرد؛ همچنین پس از طراحي جریانهای ارزش در بومسازگان ،بايد
ميزان سالمت و موفقيت بومسازگان کسبوکار در بازههاي زماني مختلف ارزيابي شود تا از پويايي
روابط و پيشرفت اطمينان حاصل شود .عالوه بر اين ،با تزريق جريان مالي در بومسازگان و با
استفاده از مدلسازي سيستمهاي پويا ،ميتوان از ميزان دقيق ارزشافزوده در بومسازگان اطالع
توصيه ميشود.
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