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Abstract 
The use of ecosystem metaphor in different branches of management, 

business, innovation and entrepreneurship, are growing increasingly. The 

evolution property of ecosystems has been highlighted. The aim of this study 

is to identify the stages of the evolution of business ecosystems. The major 

of previous studies about ecosystem’s evolution are based on case studies 

and affected by context. Then they are un generalizable. In this study we 

present a comprehensive model for evolution stages of industrial business 

ecosystems by qualitative Meta synthesis approach. 16 studies are identified 

by literature review that they were about evolution stages. Then 105 code 

were extracted and translated in 19 conceptions and a 4 stages model was 

presented. This model, by highlighting the value chain and industrial 

platforms, is a good model for industrial business ecosystems. And industrial 

researchers can use it to design a pattern for a special industrial ecosystem or 

to study and evaluation the existent industrial ecosystems. 

Keywords: Business Ecosystem, Innovation Ecosystem, Evolution Stages, 

Lifecycle, Value Chain, Industrial Platform. 
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   یکسب و کار صنعت هایستمیمدل مراحل تکامل اکوس

   یفاطمه ثقف
دانشگاه  ت،یریدانشکده مد ،یصنعت تیریگروه مد اریدانش

 رانیتهران، تهران، ا
  

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ت،یریدانشکده مد ،یصنعت تیریاستاد گروه مد   یاحمد جعفرنژاد چقوش

 

 رانیاستاد، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ا   یمنوچهر منطق

 

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یتکنولوژ تیریرشته مد یدکتر یدانشجو   یجواد موسودیس

 چکیده
علوم اجتماعی به طور روزافزون در حال گسترش است و برای  استفاده از استعاره اکوسیستم در حوزه

 های مختلف مدیریتی از جمله نوآوری، کسب و کار و کارآفرینی استفاده شده است. ویژگیمطالعه حوزه
ها بیشتر مورد توجه واقع شده است. هدف این تحقیق شناسایی مدل مراحل تکامل تکامل در اکوسیستم

ها بر مبنای های کسب و کار صنعتی است. اکثر مطالعات قبلی در حوزه تکامل اکوسیستماکوسیستم
تعمیم قابل اتکایی  مطالعات موردی انجام شده و لذا متاثر از شرایط موضوع مورد مطالعه بوده و از قابلیت

های های صنعتی برخوردار نیست. در این تحقیق مدل جامعی برای مراحل تکامل اکوسیستمبرای همه حوزه
مطالعه که  41کسب و کار صنعتی با استفاده از فراترکیب ارایه شده است. با مطالعه ادبیات موضوع، از 

 1مفهوم به هم ترجمه شدند و یک مدل  41لب کد استخراج و در قا 401اند، درباره مراحل تکامل بوده
های ای استخراج شد. این مدل با برجسته کردن دو مفهوم زنجیره ارزش و پلتفرم صنعتی و زیر بخشمرحله

های کسب و کار صنعتی است و صنعتگران و پژوهشگران ی مراحل اکوسیستمآن، مدل جامعی برا
ریزی کنند یا برای اکوسیستم صنعتی مورد نظرشان طرحنند با استفاده از آن، الگوی تکامل اتو می

 های موجود را مطالعه و تکامل آن را ارزیابی کنند. اکوسیستم

 رهیمراحل تکامل، چرخه عمر، زنج ،ینوآور ستمیکسب و کار، اکوس ستمیاکوس :ها واژهکلید

  .یارزش، پلتفرم صنعت
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 مقدمه

ویژه  تر موضوعات، روشی رایج در علوم، بهکاملتر و ها برای فهم دقیقاستفاده از استعاره

علوم اجتماعی است. قیاس و استعاره، فهمی بینشی از چگونگی حل یک مساله فراهم 

کند. اکوسیستم یکی از مفاهیمی است که با اقتباس از طبیعت برای درک مفاهیم  می

یری این کارگمدیریتی وارد حوزه دانش مدیریت شده. مطالعات نشان می دهد که به

 (. Tsujimoto et al., 2018استعاره در ادبیات مدیریت رو به گسترش است )

. کار رفت ( به4111) 4مفهوم اکوسیستم در حوزه کسب و کار اولین بار توسط مور

اجتماعی هدفمند از بازیگران » گونه تعریف کرد:  وی اکوسیستم کسب و کار را این

تری که مرتبط با انفرادی خود را در ابعاد بزرگهای اقتصادی اقتصادی که فعالیت

تری برای وی بعدا تعریف جامع«. گذارندسرنوشت همه اجتماع است، به اشتراک می

اکوسیستم کسب و کار عبارت است از یک اجتماع » کند:اکوسیستم کسب و کار ارایه می

شود. ت متقابل پشتیبانی میهایی با ارتباطاوسیله زیربنایی از افراد و سازمان اقتصادی که به

کند، کسانی این اجتماع اقتصادی کاالها و خدمات ارزشمندی را برای مشتریان تولید می

های اعضاء ها و قابلیتکه خودشان هم از اعضاء اکوسیستم هستند. در طول زمان نقش

شود و تمایل دارند خود را با جهت یک یا چند کمپانی مرکزی دچار دگرگونی می

های دارای نقش رهبری ممکن است در طول زمان تغییر کند. اما ستا کنند. شرکتهمرا

انداز یابد. زیرا رهبر اعضاء را به سمت چشمعملکرد رهبر اکوسیستم با اجتماع اهمیت می

« کندهای پشتیبانی متقابل هدایت میگذاری و ایفای نقشراستایی سرمایهمشترکی برای هم

(Moore, 1996 او با .)کارگیری استعاره اکوسیستم در حوزه مدیریت کسب و کار، به

ها را به این صورت ارایه کرد: تولد، گسترش، رهبری، مراحل تکامل اکوسیستم

 1شود. رابلو و برنوس، و چنانچه نتواند نوسازی انجام دهد وارد مرحله مرگ می2بازآفرینی

له معرفی کردند: تجزیه و چرخه عمر یک اکوسیستم نوآوری را شامل شش مرح( 2041)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Moore 

2. Birth, Expansion, Leadership, Self-renewal 

3. Rabelo  &  Bernus 



 7047تابستان  | 04شماره | دهم سال |وکار هوشمند کسب تیریمطالعات مدنشریه علمی  | 731

 

گیری و مرحله نگهداری و  تحلیل، انجام پروژه، استقرار اکوسیستم، اجرا، مرحله نتیجه

مرحله اول آن به صورت متوالی و پیوسته است و مرحله آخر به موازات سایر  1مانایی که 

( با مطالعه موردی سه شرکت در صنعت رایانه و 2011) 4مراحل جریان دارد. رانگ

های کسب و کار ارایه داد. وی در این مطالعه فرایند وبایل، مدلی برای تکامل اکوسیستمم

جزء کلیدی اکوسیستم برای مرحله  1رشد اکوسیستم را مورد توجه قرار داده و با شناسایی

 . رشد، فرایند رشد را متناسب با فازهای چرخه عمر ترسیم کرد

در خصوص تفسیر و تبیین مراحل تکامل  مطالعات متعدد با استراتژی مطالعه موردی

های کسب و کار انجام شده است که در اکثر آنها مدل مور و در تعدادی از آنها اکوسیستم

مدل رانگ مبنای کار بوده است، اما مدل رابلو و برنوس چندان مورد توجه قرار نگرفته 

اهیم متنوع و بعضا است. در تبیین اقدامات هر مرحله تکامل اکوسیستم، از عبارات و مف

که مور در توضیح فاز سوم با عنوان رهبری، به متناقض استفاده شده است. مثال در حالی

( در تبیین 2019و همکاران )2کند، فنگکاهش وابستگی اعضاء به رهبر اصلی اشاره می

تنوع در مراحل تکامل . کنند این فاز به اهمیت نقش رهبری در فاز سوم اشاره می

ها های کسب و کار و تفاسیر مختلف از اقدامات در هر مرحله تکامل اکوسیستماکوسیستم

های ارایه شده که متاثر از زمینه تحقیقات موردی بوده است، امکان الگوبرداری از مدل

جهت طراحی الگوی تکامل برای یک اکوسیستم مورد نظر را برای مدیران صنایع، 

کنولوژی و کسب و کار با مشکل مواجه گذاران و متخصصان حوزه مدیریت تسیاست

( نیز در جستجوی چارچوب تحلیلی زیست بوم 4111کرده است. الهی و همکاران )

اند و به چرخه عمر به عنوان یکی از همکاری فناورانه نامتقارن به این موضوع اشاره کرده

استفاده از  اند. آنها با استفاده از روش فراترکیب و بامقوالت حوزه اکوسیستم پرداخته

ای تولد، رشد و ، چرخه عمر سه مرحله2042تا  2041های مقاله مربوط به سال 1محتوای 

اند. عالوه بر محدود بودن بازه زمانی و تعداد مقاالت تجدید حیات/مرگ را پیشنهاد کرده

های همکاری بررسی شده برای استخراج مراحل تکامل، محور مطالعه آنها اکوسیستم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Rong 

2. Feng 
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( نیز موضوع چرخه عمر 4111امتقارن بوده است. همچنین محقر و همکاران )فناورانه ن

ای، به انتخاب مدل مناسب اند. آنها با تحلیل مقایسهاکوسیستم را مورد مطالعه قرار داده

اند. در این تحقیق نیز مدل چرخه عمر برای اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه پایه پرداخته

های کارآفرینی ی از مدلهای موجود برای اکوسیستمجدیدی شناسایی نشد، بلکه یک

های کسب و کار صنعتی دانشگاهی، استفاده شده است که زمینه آن متفاوت از اکوسیستم

( هم با مورد توجه قرار دادن مدل رانگ، الگوی 4111است. کوثری و همکاران )

 اند. دهفناوری اطالعات و ارتباطات بررسی کرگیری اکوسیستم را در حوزه  شگل

از آنجا که نویسندگان این مقاله قصد طراحی الگوی تکامل اکوسیستم کسب و کار 

تر ادبیات در حوزه یکی از صنایع کشور را دارند، الزم بود با مطالعه مجدد و گسترده

های کسب و کار صنعتی شناسایی و موضوع، مدل جامعی برای مراحل تکامل اکوسیستم

. لذا هدف از این تحقیق شناسایی مدلی برای مراحل تکامل شود مبنای کار قرار داده

های کسب و کارصنعتی، معرفی مراحل تکامل و اقدامات کلیدی هر مرحله اکوسیستم

 است. 

 پیشینه پژوهش

گونه  اکوسیستم کسب و کار را این (،2004) 4(، یانسیتی و لوین4112و 4111پس از مور )

هایی شناسی برای شبکهتعریف کردند: اکوسیستم کسب و کار عبارت است از یک هستی

وکار  از بازیگران با ارتباطات ضعیف که سرنوشت هر یک از اعضاء اکوسیستم کسب

ه در واقع آنها اکوسیستم کسب و کار را ب. وابسته است به سالمتی شبکه به عنوان یک کل

که مور  وکار استفاده کردند، درحالی های کسبعنوان استعاره برای توصیف شبکه

(. Anggraeni, 2007داند )های کسب و کار میکسب و کار را فراتر از شبکه اکوسیستم

های گیری شد، اکوسیستم( تعریف و پی2006) 2خط مطالعاتی دیگری که توسط آدنر

ای همکارانه مجموعه» کند:گونه تعریف می را ایننوآوری هستند. وی اکوسیستم نوآوری 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Iansiti & Levien 

2. Adner 
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ها پیشنهادات انفرادی خود را در یک راه حل مشترک با رویکرد که از طریق آن شرکت

ها، تاکید آدنر بر اهمیت پذیرش نوآوری توسط مکمل«. کنند مشتری محور ترکیب می

در تحقیقی دیگر  یپردازد. وکند و به تعمیق بیشتر مفهوم اکوسیستم نوآوری میمی

ای از راستا از مجموعهساختاری هم»( اکوسیستم نوآوری را بازتعریف کرد: 2017)

دیگر در خصوص تحقق یک گزاره ارزش تعامل بازیگران چند بعدی که الزم است با یک

های کسب و کار اولین بار توسط مفهوم پلتفرم و ماژوالریتی در حوزه اکوسیستم«. کنند

را معرفی  2صنعتی مفهوم پلتفرم 2041( معرفی شد. آنها در سال 2002) 4وکاسومانگاور و 

های سازماندهی شده ای از داراییهای داخلی )شرکت یا محصول(، مجموعهکردند. پلتفرم

ای از محصوالت تواند رشتهوسیله آن میدر یک ساختار مشترک است که یک شرکت به

های خارجی )صنعتی(، محصوالت، خدمات یا پلتفرممتنوع را توسعه داده و تولید کند. و 

هایی است که به عنوان یک پایه عمل کرده و با استفاده از آن نوآوران خارجی در فناوری

توانند محصوالت مکمل خودشان را توسعه یک اکوسیستم کسب و کار نوآورانه، می

 دهند. 

تواند اظ مفهومی میاکوسیستم نوآوری به لح دریافتند( 2017) و همکارانش 1هان

زیرا خلق مشترک ارزش  (،4باشد )شکلوکار ای از اکوسیستم کسبعنوان زیرمجموعه به

وکار( است. نیاز اکتساب ارزش نهایی )در اکوسیستم کسب)در اکوسیستم نوآوری( پیش

های کسب و کار دو بعد نوآوری و توسعه تجاری را داشته و پلتفرم را برساختی اکوسیستم

شود سازی این دو بعد باعث خلق و اکتساب ارزش میجتماعی است که با اهرما-فنی

(Thierry et al., 2017 .) 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gawer & Cusumano 

2. Industrial Platforms 

3. Han 
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: رابطه اکوسیستم کسب و کار و 1شکل

 ( Han et al., 2017نوآوری )

: ساختار اکوسیستم کسب و کار بر 2شکل

 (Thierry et al., 2017مبنای پلتفرم )

های کسب و کار، نوآوری و پلتفرمهای تحقیقات اخیر ارتباط تنگاتنگ بین اکوسیستم

شناس است، با توجه به گسترش (، که یک زیست2007) 4دهند. نیِلسِنصنعتی را نشان می

های طبیعی افزون مفهوم اکوسیستم، به بررسی ویژگیها و اصول حاکم بر اکوسیستمروز

های اجتماعی و صنعتی مقایسه کرده بکار گرفته در اکوسیستمپرداخته و آنها را با اصول 

کارگیری آن در ویژگی را که احتمال به 40های مختلف، است. وی از میان ویژگی

های اجتماعی و صنعتی بیشتر است، جهت بررسی انتخاب کرده است. وی میزان اکوسیستم

اعی را بررسی کرده است. کارگیری این استعاره در مفاهیم صنعتی و اجتمشناخت و به

هاست. این ویژگی اکوسیستم را در های طبیعی، تکامل آنهای اکوسیستمیکی از ویژگی

کند و مانع لختی و سکون آن برابر اینرسی و موانع حرکت به سوی اهداف خود تقویت می

 ها یا مباحثی به کارها، مدلای از نظریهشود. اصطالح تکامل برای تعریف مجموعه می

ها توصیف حرکت بعضی چیزها ( هدف آن4رود که دارای مشخصات معینی هستند؛  می

( این 2ها در یک زمان مشخص است. در طول زمان یا توصیف چرایی وضعیت آن

شوند، را در توصیف هر دو نوع عوامل اتفاقی و سیستماتیک، که باعث تغییر و انتخاب می

 (. Dosi, 1994 & Nelsonگیرد )بر می

 وکار را معرفی کرد که عبارتند از:های کسبر چهار مرحله تکامل اکوسیستممو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Nielsen 
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های مشتریان در این مرحله کارآفرینان روی تعریف و شناخت خواسته ( مرحله تولد:1 

-کنند و ارزشی در قالب یک محصول یا خدمت یا روش ارایه آن پیشنهاد می تمرکز می

را شناسایی و تعریف  4که بهترین گزاره ارزششود. در این مرحله موفقیت با کسی است 

های همکار توسط رهبر اکوسیستم به کند. از دیگر اقدامات این مرحله جذب شرکت

 منظور کامل کردن گزاره ارزش پیشنهادی است. 

یابد تا بر های کسب و کار گسترش میدر این مرحله اکوسیستم ( مرحله گسترش:2 

وکارها ممکن است با مقاومت کمی گسترش بعضی از کسبقلمروهای جدید مسلط شود. 

ور های رقیب به همان محدوده حملهمواجه شود اما در موارد دیگر ممکن است اکوسیستم

کنندگان و افتد. هر اکوسیستم به تامینشوند. جنگ مستقیمی برای سهم بازار اتفاق می

یت یک اکوسیستم نوآوری کند. در نهامشتریان برای اتصال و عضویت فشار وارد می

ممکن است پیروز شود. به طور کلی دو شرط برای این مرحله ضروری است: اول، یک 

مفهوم کسب و کار که تعداد زیادی از مشتریان برای آن ارزش قایل خواهند شد و دوم، 

های ظرفیت بالقوه آن مفهوم برای رسیدن به این بازار گسترده. در طول این مرحله شرکت

 کنند.  شده فشار زیادی در تولید، بازاریابی، توزیع و فروش را تجربه می تاسیس

های کسب وکار دو شرط در ورود به مرحله رهبری در اکوسیستم ( مرحله رهبری:3 

( اکوسیستم باید رشد مناسب و سودآوری داشته باشد تا برای جنگیدن 4وجود دارد: 

رزش افزوده و فرایندهایی که برای کسب و ( ساختار اجزاء با ا2ارزشمند به حساب آید. 

کار اکوسیستم محوری هستند، باید به طور معقول به پایداری رسیده باشد. این پایداری به 

ها گذاری کرده و برای تامین آندهد تا اجزاء خاصی را هدفکنندگان اجازه میتامین

های ای گسترش فعالیتکند تا بررقابت کنند. این شرایط اعضاء اکوسیستم را تشویق می

تر است، روی آورند. ها نزدیکهایی از زنجیره ارزش که به توانمندی آنخود به فعالیت

شود. در این مرحله این رفتار باعث کاهش وابستگی کل اکوسیستم به رهبر اصلی می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 . Value proposition 
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ده کننتامین -ها، ساختار ماژوالر و روابط مشتریوسیله استانداردها، اینترفیسها بهشرکت

 شوند. احاطه می

-وکار بالغ بهافتد که ارتباطات کسباین مرحله زمانی اتفاق می ( مرحله بازآفرینی:0 

شود. تغییر شرایط محیطی مانند تغییر در های جدید تهدید میها و نوآوریوسیله اکوسیستم

عامل  تواندمقررات دولتی، الگوهای خرید مشتریان، و تغییر در شرایط کالن اقتصادی می

کنند.  ورود اکوسیستم به مرحله خود نوسازی باشد. این دو عامل یکدیگر را تقویت می

هدایت موفق تولیدات نوآوری و توانایی اکوسیستم برای موفقیت بلندمدت بسیار حیاتی 

ها توانند یکی از سه رویکرد زیر یا ترکیبی از آنهای غالب میاست. در این شرایط شرکت

توانند به آرامی رشد یک اکوسیستم جدید را های غالب می( شرکت4: را انتخاب کنند

شان های جدید را به اکوسیستمتوانند سعی کنند تا نوآوریها می( آن2ریزی کنند. پایه

توانند ساختار اکوسیستم خود را به نحوی تغییر دهند تا با موقعیت ها می( آن1وارد کنند. 

 (. Moore,1993جدید منطبق شوند )

( برای مراحل تکامل و چرخه 2044( توسط رانگ )1مدل دیگری مطابق شکل ) 

وکار ارایه و الگوی چرخه عمر و فرایند رشد و تحول اجزای های کسبعمر اکوسیستم

 وضعیت به شرح زیررسم شده است.  2اکوسیستم با 

  وسیله شرکت های نویی وجود دارد که بهایده (:1)پیش از ظهور 4وضع

مرکزی پیشنهاد شده است. با این حال درآن زمان شرکا هنوز پراکنده هستند و سازماندهی 

 اند. نشده

  های مرکزی یک زنجیره تامین ساده را شرکت (:2)پس از ظهور 1وضع

کنند تا شبکه شرکا به صورت یک  کنند، محصوالت شبکه را معرفی می هماهنگ می

 زنجیره تامین شکل بگیرد. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Pre Emerging 

2. Post Emerging 
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  ها های مرکزی و شرکای پراکنده آنشرکت (:1سازیاز متنوع)پس  2وضع

وکار ارایه های محصولی بسیار متنوعی را برای انطباق با الزامات پویای کسبحلراه

 شود. سازی، محصوالت متنوع و شبکه شرکا منعطف و پیچیده میدهند. بعد از فاز متنوع می

 
 ( Rong, 2011فرایند رشد آن )وکار و : چرخه عمر اکوسیستم کسب3شکل

  های محصولی برای برآورده کردن حلبعضی راه (:2گرایی)پس از هم 3وضع

گیری زنجیره تامین انتخاب شود. شرکا برای شکلالزامات یک بازار خاص انتخاب می
کنند و صنعت جدید بنیان گذاشته  ها هم استانداردسازی را شروع میشده و سایر سازمان

 شود.  می

  وری صنعت پیشنهاد طرح غالب برای بهبود بهره (:3)پس از تثبیت 0وضع

 شود. صنعت پایدار است.  می

  های جدید باعث ارتقای صنعت موجود اگر ایده (:1)پس از نوسازی 1وضع

شود شود، این وضع همانند وضع صفر است و یک چرخه عمر جدید شروع می
(Rong,2011 ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. post diversifying 

2. post converging 

3. post consolidation  
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(، اکوسیستم نوآوری به عنوان یک بازیگر 2015برنوس ) از نقطه نظر رابلو و
تواند زمانی که شود که میاجتماعی در سطح استراتژیک و کالن در نظر گرفته می

هایشان در مورد توسعه اقتصادی و اجتماعی ها و موسسات در حال ترسیم برنامه دولت
کند و بازیگران عمل میکننده ها باشد و به عنوان یک محیط تسریعهستند، پشتیبان آن

سازی نقش بازیگران متعدد در یک کننده برای اهرممرتبط را با مقررات و اجزاء پشتیبانی

راستا کند. به عبارت ها همروش سازماندهی شده و همکارانه به سوی توسعه نوآوری
ا و ای باز، پویها اکوسیستم نوآوری را به عنوان یک محیط کسب و کار شبکهتر، آن دقیق

کند. در این های ارزشمند را هدایت میها به خروجیاند که تبدیل ایدهپایدار تعریف کرده
شود: فاز تجزیه و مدل، چرخه عمر یک اکوسیستم نوآوری شامل شش فاز معرفی می

گیری و فاز نگهداری و مانایی تحلیل، فاز پروژه، فاز استقرار اکوسیستم، فاز اجرا، فاز نتیجه
اول آن به صورت متوالی و پیوسته است و فاز آخر به موازات سایر فازها جریان فاز  1که 
 دارد. 

 
 ( Rabelo & Bernus, 2015گیری اکوسیستم نوآوری )چرخه عمر و مدل شکل .0شکل

                                                                                                                                        
1 . post renewing 
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های کسب و کار انجام شده است که اکثر مطالعات متعددی مرتبط با تکامل اکوسیستم

رانگ و با استراتژی مطالعه موردی انجام شده است. در ایران نیز ها مبتنی بر مدل مور یا آن

ها اشاره شد. الهی چند مطالعه در این زمینه انجام شده است که در مقدمه به تعدادی از آن

( برای اکوسیستم همکاری فناورانه نامتقارن با استفاده از روش 4111و همکاران )

( نیز با تحلیل 4111اند. محقر و همکاران )هفراترکیب، چرخه عمر اکوسیستم ارایه نمود

ای، به انتخاب مدل مناسب چرخه عمر برای اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه پایه مقایسه

 های این مقاالت در بخش مقدمه اشاره شد. (. به محدودیت1اند )شکل پرداخته

 
 ( 1331کاران،های فناورانه نامتقارن )الهی و همچرخه عمر اکوسیستم همکاری .1 شکل

 روش 

گیری از دستاوردهای تحقیقات قبلی است تا مدلی برای تکامل این مقاله به دنبال بهره

آورد. این هدف با استفاده از روش ترکیب  دستهای کسب و کار صنعتی بهاکوسیستم

انجام شده است. ترکیب تحقیقات کیفی با توجه به اهداف مورد نظر  1تحقیقات کیفی

 3و روش فراترکیب کیفی 2شوند؛ روش فراتخلیص کیفیمحققان به دو دسته تقسیم می

(Sandelowski &Barroso, 2006 .) 

ای از هایی موضوعی یا زمینههایی یا پیمایشدر روش فراتخلیص کیفی، خالصه

های با فراوانی باالتر شناسایی ها و یافتهدر این روش فراوانی یافته شود.ها ارایه می داده

ماند. فراتخلیص کیفی های هر گزارش به قوت خود باقی میشود. در این روش یافته می

ممکن است خودش هدف نهایی باشد یا اینکه گامی برای روش فراترکیب کیفی، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Qualitative Research Synthesis 

2. Qualitative Metasummary 

3. Qualitative Metasynthesis 
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سازی اعتبار ترکیب تولید شده باشد. بهینه ها برای فراترکیب کیفی وسازی مرور یافته آماده

اما از آنجا که در این تحقیق به دنبال مدلی جامع بر پایه ادبیات موضوع هستیم، از 

های پارچه از یافتهفراترکیب کیفی استفاده خواهد شد. در فراترکیب کیفی، تفسیری یک

دستاورد روش فراترکیب، ها هستند. شود که خودشان حاصل تحلیل دادهکیفی ارایه می

ها تک گزارشهای تکای است که از مجموع اجزای خود، یعنی یافتهپارچهیافته یک

دهد. این های موجود در ادبیات را بدست میبیشتر است. این روش، تفسیر نویی از یافته

ای پارچهتک گزارشات و مقاالت پایبند نیست، اما یافته یکهای تکروش به نتایج و یافته

دهد مشتق شده از همه گزارشات به عنوان یک کل است. در این روش، که ارایه می

های قبلی تفسیر و در نهایت شود بلکه همه یافتههای قبلی انجام نمیمقایسه یا انتقاد از یافته

ها نیست، های قبلی ندارد یا در تضاد با آنیک یافته جدید که لزوما انطباق کامل با یافته

بندی گستره توان از ابزارهایی مثل طبقهکند. برای انجام تحقیقی در این روش میمی ارایه

های اولیه استفاده های هدفمند، خلق یا عاریه مفاهیم خارج از یافتهها، مقایسهمفهومی یافته

 نمود. 

 1الگوهای مختلفی برای اجرای روش تحقیق فراترکیب پیشنهاد شده است؛ الگوی 

(، و 1998) 1ای نوبلت و هیرمرحله 1(، الگوی 2006لوفسکی و باروسو )ای سندمرحله

(. روش این تحقیق از الگوی نوبلیت و هیر 2011و همکاران ) 2ای اروینمرحله 2الگوی 

 های زیر است:شامل گام

 شود. شروع: در این گام ارتباط روش با هدف تحقیق مشخص می -گام اول

 تعیین مطالعات مرتبط با هدف تحقیق )حوزه و حیطه ترکیب( -گام دوم:

 ها و تفاسیر مطالعه منابع برای کشف مفاهیم، استعاره -گام سوم

 دیگرتعیین ارتباط مطالعات با یک -گام چهارم

دیگر: در این گام استعاره و مفاهیم اصلی ترجمه و تبدیل مطالعات به یک -گام پنجم

 شود. استعاره و مفاهیم سایر مطالعات مرتبط میهر مطالعه با 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Noblit & Hare 

2. Erwin 
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 ها( ها )مقایسه مفاهیم و استعارهترکیب ترجمه-گام ششم

بیان و ارایه ترکیب: در این گام باید نتایج فراترکیب متناسب با مخاطبان  -گام هفتم

و  نوبلیتشود. وضوح در این مرحله دارای اهمیت زیاد است )ها بیان تحقیق و به زبان آن

 (. 4111هیر، 

 ها  یافته

های هرر  های هفت گانه الگوی نوبلیت و هیر انجام شده است. یافتهاین تحقیق بر اساس گام

 گام در ادامه تشریح شده است. 

گونه که در مقدمره اشراره شرد، هردف ایرن تحقیرق شناسرایی مردل         همان شروع:-گام اول

صرنعتی مبتنری برر ادبیرات موضروع      وکرار  های کسرب جامعی برای مراحل تکامل اکوسیستم

است. در این تحقیق حداکثر مطالعات در دسترس که به نحوی در خصوص مراحل تکامرل  

تری نسربت  ها با استفاده از روش فراترکیب، مدل جامعباشد، شناسایی و با ترکیب نتایج آن

فاده از های ارایه شده قبلی ارایره شرده اسرت. لرذا اجررای روش فراترکیرب و برا اسرت        به مدل

 ای نوبلیت و هیر مستقیما منجر به حصول نتیجه تحقیق شده است. مرحله 1الگوی 

با جستجوی اینترنتی و از طریرق سرایت    تعیین مطالعات مرتبط با هدف تحقیق:-گام دوم

گوگل تعدادی از مقراالت مررتبط برا حروزه اکوسیسرتم شناسرایی شرده و از طریرق مراجرع          

( و 4111هرای کسرب و کرار شرامل )مرور،     تکامل اکوسیستممقاالت، مطالعات مرجع حوزه 

( و تعدادی دیگر از مقاالت مرتبط شناسایی شد. برا اسرتفاده از ایرن مقراالت     2044)رانگ، 

، 2WoSو  4های مرتبط شناسایی و سپس با جستجو در دو پایگاه داده اسرکوپوس کلید واژه

نروان مبنرای جسرتجو انتخراب     آوری شد. ابتردا پایگراه اسرکوپوس بره ع    مقاالت مرتبط جمع

 ( انجام شد. 4گردید. جستجو با ترکیبات جدول )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Scopus 

2. Web Of Science 
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 های دادهترکیبات جستجو شده در پایگاه .1جدول

 های دادهترکیب عبارات جستجوی مقاالت در پایگاه اختصار عبارات

BEE ‘‘Business Ecosystem’’ + Evolution 

BEL ‘‘Business Ecosystem’’ + ‘‘Life Cycle’’ 
IEE ‘‘Innovation Ecosystem’’ + Evolution 
IEL ‘‘Innovation Ecosystem’’ + ‘‘Life Cycle’’ 

بهمرن   21به منظور اطمینان از پوشش قابل قبول اکثر تحقیقات انجام شده پیشین، در تراری   

هرای  نیز انجام شد. چهار ترکیب جستجو در پایگاه WoSجستجو در پایگاه اطالعاتی 4111

-ها تکامل اکوسیستممقاله شناسایی شد که موضوع آن 11انتخاب شد. با این جستجو، داده 

-ها بود. اکثر این مقاالت مراحل چرخه عمر را به صورت پیش فرض مبتنی بر یکی از مدل

های مور یا رانگ در نظر گرفته و به سایر موضوعات مرتبط با تکامل از جمله برازیگران در  

مقاله شناسایی شد که به صرورت مشرخص بره مراحرل      44ودند. فقط ها پرداخته باکوسیستم

ها پرداخته بودنرد. در دو مجلره فارسری مردیریت نروآوری و مردیریت       تکامل در اکوسیستم

توسعه فناوری نیز با کلید واژگان اکوسیستم، زیست بوم و بوم سازگان، جستجو انجرام شرد   

وسرعه فنراوری شناسرایی شرد کره فقرط دو       مقاله در مجله ت 2مقاله در مجله نوآوری و  1که 

( در مورد چرخه عمر اکوسیسرتم  4111( و )محقر و همکاران،4111مقاله )الهی و همکاران،

بود که پیشتر در مورد آن توضیح داده شد. در مجموع جستجوی اینترنتری اولیره و جسرتجو    

ل اکوسیسرتم  مطالعه که بخش یا تمرام آن بره تشرریح مراحرل تکامر      41های داده، در پایگاه

کسب و کار اختصاص داده شده بود، شناسایی گردید و مبنای مطالعه قررار گرفرت. لیسرت    

 آمده است.  2ها در جدول این مقاالت و زمینه مطالعه آن

منبع شناسایی شده به دقت  41در این گام هر  مطالعه مقاالت انتخاب شده:-گام سوم

 ن در جدولی گردآوری شد. مطالعه و مفاهیم اصلی شناسایی شد و خالصه آ

در این گام جهت شناسایی ارتباط نتایج  تعیین ارتباط مطالعات با یکدیگر:-گام چهارم

تحقیقات مختلف، ابزاری برای مقایسه نتایج تحقیقات مورد نظر باید طراحی شود. هدف 
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-وکار صنعتی است. نمیهای کسباین تحقیق ارایه مدلی برای مراحل تکامل اکوسیستم

برد. همچنین در ان با بررسی عناوین مراحل، به ماهیت دقیق اقدامات هر مرحله پیتو

بسیاری از مطالعات بررسی شده، از عناوین فازهای مطالعات مرجع، یعنی مدل مور و مدل 

پوشانی وجود داشته و مدل جدیدی تولید نشده است. رانگ استفاده شده است و عمال هم

شناسایی ماهیت مراحل تکامل، اقدامات کلیدی که در هر مرحله در این تحقیق، برای 

 آمده است.  2شود، مالک کار قرار گرفته که نتیجه آن در جدول انجام می

 های مختلف تکامل، اقدامات کلیدی هر مرحله و کدگذاری آناستخراج مدل .2جدول 

کد 

 تحقیق
 محققین و زمینه تحقیق

عنوان 

 مرحله
 های کلیدیفعالیت

A 

Moore,1993 

IBM وال مارت، صنعت ،

اتومبیل اوایل قرن بیستم در 

 آمریکا

 تولد

A11-،معرفی گزاره ارزشA12- ارایه یک

تعریف و شناخت -A13محصول یا خدمت جدید، 

های جذب شرکت-A14های مشتریان، خواسته

 همکار توسط رهبر اکوسیستم

 گسترش

A21- ،افزایش سهم بازارA22-  رقابت با سایر

ارایه پیشنهادات جدید برای  -A23ها، اکوسیستم

قوی شدن در بازاریابی و -A24یک بازار بزرگ، 

 در فروش

 رهبری

A31-انداز قانع کننده برای جذب ارایه یک چشم

رقابت اعضا برای -A32کنندگان و مشتریان، تامین

کاهش وابستگی -A33تصرف سهم بیشتر بازار، 

غلبه استانداردها، -A34اعضا به رهبر اصلی، 

A35-توسعه ساختارهای ماژوالر 

 نوسازی

A41- ،تغییر برای انطباق با تغییرات محیطA42-

-A43کار با نوآوران برای جذب ایده های جدید، 

 مرگ اکوسیستم

B 

Attour&Peruta,2016, 
در هند  FIRSTپروژه 

)توزیع ارزاق عمومی( مبتنی 

 بر پلتفرم دیجیتال

 گیری زنجیره ارزششکل-B11 تولد

 گیری پلتفرم صنعتیشکل-B21 گسترش
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کد 

 تحقیق
 محققین و زمینه تحقیق

عنوان 

 مرحله
 های کلیدیفعالیت

C 

Dedehayir& 

Seppanen, 2015 

های ویژه در ساخت کوره

 صنعت مس

 تولد
C11- ،اختراع و تمرکز بر توسعه فناوریC12-

 استارتاپ و تمرکز بر توسعه کاربردهای تکنولوژی

 گسترش و تسهیل پذیرش توسط سایرین-C21 گسترش

D 

Feng, et al., 2019 
شرکت خودروسازی 

Cherry 

دن/ شقدم پیش

-ترسیم چشم

 انداز

D11-های درآمدیتبدیل ایده به جریان 

 ورود به بازار و پوشش حداکثری بازار-D21 گسترش

رهبری و 

 نوسازی

D31- ،تقویت نقش رهبریD32- تقویت

 مشارکت اعضاء

E 

Rong,2011 
، ARM ،Intelهای شرکت

MTK  در صنعت کامپیوتر

 و موبایل

 ظهور
E11- ،تشکیل زنجیره تامین سادهE12- معرفی

 محصول/خدمت شبکه

 ارایه محصوالت/خدمات متنوع -E21 متنوع سازی

 گراییهم
E31- ،پاس  به نیاز بازارهای خاصE32-

 استانداردسازی محصوالت و خدمات

 تثبیت
E41-وری، پیشنهاد طرح غالب برای افزایش بهره

E42-پایدار شدن صنعت 

 های جدیدجذب ایده-E51 نوسازی

F 

Chen et al. 2014 

اکوسیستم توربین بادی در 

 چین

 ظهور

F11- توسعه کاربری از طریق ارایه محصوالت

های دانشی مشترک انجام طرح-F12خارجی، 

 های داخلیدانشگاه و شرکت

 متنوع سازی

F21- با انتقال ساخت محصوالت خارجی در داخل

ظهور شبکه همکاری -F22المللی، تکنولوژی بین

المللی، ها با شرکای بینسازندگان محلی ماژول

F23-ها با همکاری سازندگان محلی ماژول

 ها و موسسات تحقیقاتیدانشگاه

 گراییهم

F31-های سازنده محصول با همکاری شرکت

 های پیشرو داخلیالمللی و دانشگاهطراحان بین

F32-گیری شبکه همکاری بین سازندگان شکل

ها، سازندگان محصوالت خارجی و داخلی ماژول
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کد 

 تحقیق
 محققین و زمینه تحقیق

عنوان 

 مرحله
 های کلیدیفعالیت

 های پیشرو داخلیدانشگاه

F33-گیری شبکه همکاری بین سازندگان شکل

 هامحلی محصوالت و ماژول

 تثبیت

F41-المللی با شرکتهای توسعه همکاریهای بین

ها، پیشرو توسط سازندگان محلی محصوالت و ماژول

F42- های همکاری بین گیری شبکهشکل

 های محلیسازندگان محصوالت و ماژول

G 
Lu et al., 2014 

 صنعت خودو الکتریکی چین
 پیش قدم شدن

G11- ،تحقیقات پایهG12- ،پشتیبانی سیاستی

G13-های اولیهتعریف پروژه 

 است Rong,2011سایر فازها همان فازهای  ظهور...

H 

Rong et al., 2018 

های اینترنتی آسیایی شرکت

 )علی بابا، باهاراتی(

 ظهور
H11-گیری زنجیره ارزش کلی، شکلH12-

 سازی زنجیره ارزشتخصصی

 متنوع سازی
H21-  ،توسعه پلتفرم توسط شرکت مرکزی

H22-نفعان در اثر شبکهتجمع ذی 

 گراییهم
H31- تکاملی گیری اکوسیستم در اثر همشکل

 اعضا

K 
Li, 2009 

وکار اکوسیستم کسب

Cisco 

 نوآوری -K12اختراع و-K11 اول

 توسعه پلتفرم -K22و توسعه استاندارد-K21 دوم

 ها حول شرکت مرکزیگیری مکملشکل-K31 سوم

L 
Chen et al., 2016 

 ای چینصنعت انرژی هسته

رشد 

 اکوسیستم

L11-وکار مرکزی به شکل گیری کسبشکل

 بنچ مارک یادگیری-L12زنجیره تامین، 

 گیریشکل

L21-گیری شبکه گسترده همکاران، شکلL22-

طراحی -L23نوآوری تقلیدی کاربر محور، 

 تنظیم استانداردهای مرتبط-L24ماژوالر، 

 بازآفرینی

L31-های پیرامونی اکوسیستم، گیری بخششکل

L32- ،نوآوری داخلی و نوآوری بازL33- ایجاد

 بازسازی-L34های باز، پلتفرم

M 
Lee,2019 

 زیستیهمصنعت لوازم زیبایی و 
M11-های جمع شدن بازیگران از طریق فعالیت

 ارزشی
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کد 

 تحقیق
 محققین و زمینه تحقیق

عنوان 

 مرحله
 های کلیدیفعالیت

زندگی  آرایشی کره

 مشترک
M21-زمانیادگیری عرضی هم 

 آفرینیهم
M31- کار مشترک برای تولید محصول/خدمت

 ایجاد جاویژه مشترک-M32نوآورانه، 

 تکاملیهم
M41- مابین، طریق روابط فیرشد ازM42- ارتقاء

 بهترین تجارب

N 
Rabelo& Bernus, 

2015 

 مرور سیستماتیک ادبیات

 تجزیه و تحلیل
N11-های استراتژیک، تعریف اصول و سیاست

N12-آنالیز استراتژیک اکوسیستم 

 اجرای پروژه
N21- ،طراحی اکوسیستمN22-سازی آماده

 اکوسیستم

استقرار 

 اکوسیستم

N31- جذب بازیگران وN32- ،بازاریابیN33-

ساخت ساختمان فیزیکی، -N34استخدام بازیگران، 

N35-گذاری اکوسیستمپایه 

اجرای 

 اکوسیستم

N41- ،مدیریت اکوسیستمN42- عملیات

 اکوسیستم

 گیرینتیجه
N51- ،دگردیسی اکوسیستمN52- انحالل

 اکوسیستم

نگهداری و 

 مانایی
N61- ،تکاملN62-پایداری اکوسیستم 

P 
Basole&Karla 2011 

 صنعت موبایل

 ایجاد پلتفرم و شبکه آن-P11 اول

 هاافزایش تعداد پلتفرم-P21 دوم

 دری بین اعضای شبکهارتباطات ضرب-P31 سوم

R 
Beltagui et al., 2020 

 بعدیصنعت پرینتر سه

Exaptation 

R11- جستجوی کاربری جدید برای ماژولی

های عرضه نوآوری-R12موجود در اکوسیستم، 

 جدید حول ماژول وارد شده

رشد 

 اکوسیستم

R21-های تخصصی برای توسعه جذب شرکت

ها شکست محصول به ماژول-R22تکنولوژی، 

ها برای ساخت ورود شرکت-R23جهت توسعه، 

 هاماژول
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کد 

 تحقیق
 محققین و زمینه تحقیق

عنوان 

 مرحله
 های کلیدیفعالیت

 تخریب داخلی

R31- کنترل اکوسیستم توسط رهبران از طریق

M&A ،R32-گیری بازارهای ویژه، شکلR33-

-R34ها، خلق محصوالت از طریق ترکیب ماژول

 رقابت برای کنترل اکوسیستم

تخریب 

 خارجی

R41- ،تمرکز بر بهبود تدریجیR42- تثبیت

جستجوی کاربردهای جدید -R43های غالب، طرح

های قدیمی شرکتبرای تکنولوژی و تخریب 

 هارقابت بین اکوسیستم-R44ها، اکوسیستم

با بررسی اقدامات کلیدی در مطالعرات   گام پنجم: ترجمه و تبدیل مطالعات به یکدیگر:

بنردی اقردامات   مختلف، مفاهیم مشترکی قابل شناسایی است. در این مرحله به منظرور دسرته  

ک از مطالعات با یک حرف بزرگ کلیدی، از تکنیک کدگذاری استفاده شده است. هر ی

انگلیسی کدگذاری شده است. به هر یک از اقدامات یک کد تخصریص داده شرده اسرت.    

کدها از یک حرف بزرگ انگلیسی و دو رقرم تشرکیل شرده اسرت. حررف انگلیسری، کرد        

مطالعه، رقم اول، شماره مرحله تکامل در آن مطالعه و رقم دوم، شماره فعالیرت کلیردی در   

است. در ادامه، اقدامات شناسایی شرده مشرابه در مطالعرات مختلرف برا یکردیگر        هر مرحله

گذاری شرد. بره عنروان مثرال     مقایسه و اقدامات با معنا و مفهوم یکسان تحت یک مفهوم نام

هررای تعریررف و شررناخت خواسررته-A13»، «معرفرری گررزاره ارزش -A11»اقرردامات کلیرردی 

جسرتجوی کراربر جدیرد از     -R11»و « درآمدی هایتبدیل ایده به جریان-D11»، «مشتریان

، با توجه بره مفهروم کلمرات و اصرطالحات بره کرار رفتره در        «ماژولی موجود در اکوسیستم

 12گذاری شد. بره ایرن ترتیرب    نام« شناسایی گزاره ارزش»ها، تحت عنوان اقدام کلیدی  آن

شرده بودنرد، در    بار تکررار  2کد استخراج شده که در مطالعات مختلف حداقل  401کد از 

آمرده اسرت.   1مفهوم به یکدیگر تبدیل و ترجمه شردند کره نتیجره آن در جردول      41قالب 

ها در جدول بر اساس قرار داشتن شرماره مرحلره کردهای تشرکیل     ترتیب قرار گرفتن مولفه

شود، رقرم اول کردهای مربروط    گونه که مشاهده میدهنده هر مولفه تنظیم شده است. همان
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هرا کره از مطالعرات مختلرف انتخراب      اول یک است. یعنی اینکه همه ایرن مولفره   مولفه 2به 

اند، در مرحله اول مدل ارایه شده در آن مطالعه قرار دارند. بره همرین ترتیرب رقرم اول     شده

تشرکیل   2و  1، 1های آخر از اعرداد  های قرار گرفته در ردیفکدهای تشکیل دهنده مولفه

 اند. شده

 هافاهیم کلیدی و دسته بندی آناستخراج م .3جدول 

 کدهای شکل دهنده مفاهیم مفاهیم شناسایی شده ردیف

 C11, G11, K11, K12, R12 اختراع و نوآوری 4

 A11, A13, R11, D11 شناسایی گزارش ارزش 2

 A14, C12, E11, H12, L11 تشکیل زنجیره تامین 1
 B11, H11 گیری زنجیره ارزششکل 1

 A12, C14, E12, F11 محصول/خدمتارایه  1
 F12, G13,G13, L12 کسب دانش 2

 E31, N32, A21, A22, A23, A24, D21, R32 گسترش بازار 1
 E32, R33 سازی محصوالتمتنوع 1
 D32, F32, F33, H22, L21, R21, R23 تشکیل شبکه همکاران 1
 H21, K22, B21, C21, P11, P21, L33 توسعه پلتفرم 40
 A35, L23, R22, R33 طراحی و تولید محصوالت ماژوالر 44

 A34, E32, K21, L24 توسعه استانداردها 42
 E41, M42, R42 های غالبظهور طرح 41
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در این مرحله مفاهیم حاصل از ترجمه اقدامات کلیدی به  ها:ترکیب ترجمه-گام ششم

مفهوم شناسایی شده در  41اند تا مراحل تکامل شناسایی شوند. یکدیگر، با هم ترکیب شده

 .یکدیگر ترکیب و مراحل تکامل شناسایی شدندمرحله با  1قالب 

دهرد کره ایرن مفراهیم     مفهوم اول نشران مری   2بررسی  تشکیل زنجیره ارزش:-مرحله اول

هرایی اسرت کره    پوشانی هستند. کسب دانش، اختراع و نوآوری، مجموعه فعالیتدارای هم

محصرول یرا ارایره    شود. تشکیل زنجیره تامین برای تولیرد  منجر به شناسایی گزاره ارزش می

هرا  باشد. در واقع ایرن دسرته فعالیرت   خدماتی که نتیجه اختراع و نوآوری است، ضروری می

هرا را در قالرب مفهروم    توان همه آنشود. لذا میمنجر به تولید ارزش محوری اکوسیستم می

بره عنروان    Hو  Bدر یرک دسرته قررار داد. ایرن مفهروم در مطالعره       « تشکیل زنجیرره ارزش »

-گرذ ت اصلی مرحله اول تکامل اکوسیستم شناسایی شده است. لذا این مفهوم برای نامفعالی

های انتخراب شرده توسرط مرور، یعنری      شود. این نام از ناماری مرحله اول تکامل انتخاب می

تر اسرت. تشرکیل زنجیرره ارزش بره     تر و شفافگذاری رانگ، یعنی ظهور، جامعتولد، و نام

های الزم برای تولید محصول یرا خردمتی   ه بازیگران و زیرساختمعنی آن است که باید هم

سرو  که حاوی ارزش است، شناسایی، یا ایجاد شود و در راستای تولید ارزش مورد نظرر هرم  

 شوند. 

سررازی مفهرروم بعرردی، یعنرری گسررترش بررازار، متنرروع  2 گسههترش پلتفرمههی:-مرحلههه دوم

پلتفررم، تشرکیل شربکه     محصول/خدمت، طراحری و سراخت محصروالت مراژوالر، توسرعه     

سرازی  کننده هم هستند. متنوعهمکاران، و توسعه استانداردها به نوعی با هم مرتبط و تکمیل

هرررای تولیرررد شرررود. یکررری از روشمحصرررول/خدمت منجرررر بررره گسرررترش برررازار مررری  

محصررررروالت/خدمات متنررررروع، تولیرررررد محصررررروالت/خدمات مررررراژوالر اسرررررت. و  

هایی است که بازیگران مختلف بتوانند برا  لتفرممحصوالت/خدمات ماژوالر مستلزم توسعه پ

آفرینری کننرد و اسرتانداردها از    نوآوری و تولید یک ماژول، به عنوان عضوی از شبکه نقش

ملزومات همکاری در ساخت محصوالت مراژوالر اسرت. لرذا توسرعه برازار، متنروع سرازی        
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و توسررعه هررای صررنعتی محصرروالت و گسررترش شرربکه همکرراران منرروط برره ایجرراد پلتفرررم  

کررد اشرراره کننررده برره  1کررد اشرراره کننررده برره توسررعه پلتفرررم و  1استانداردهاسررت. وجررود 

-محصوالت ماژوالر، ضرورت تاکید بر مفهوم توسعه پلتفرم در مرحلره دوم را آشرکار مری   

شرود. ایرن مفهروم مرحلره     گرذاری مری  نرام « گسترش پلتفرمی» کند. لذا مرحله دوم با عنوان 

گرایری  سازی و همدهد. همچنین دو مرحله متنوعمور را پوشش می گسترش از مراحل مدل

گرایی به معنری محردود شردن تنروع     دهد. در اینجا هم( را پوشش می2044در مدل رانگ )

-هایی است کره برا توسرعه پلتفررم، متنروع     گیری هابمحصوالت نیست؛ بلکه به معنی شکل

 کنند.   سازی محصوالت/خدمات را تسهیل می

-مفهوم بعدی، مرحله سوم تکامل شکل مری  1از ترکیب  تثبیت اکوسیستم:-وممرحله س 

شوند. اعضا جهت تصاحب سرهم بیشرتر برازار    های غالب ظاهر میگیرد. با گذر زمان، طرح

یابرد. ارتباطرات   هرای مرکرزی کراهش مری    کنند. وابستگی بره شررکت   با یکدیگر رقابت می

مرذکور نشران دهنرده حالرت پایردار اکوسیسرتم       شرود. شررایط   پیرامونی بین اعضا برقرار می

است. تراکم ارتباطات بین اعضا زیاد شده و اعضا دو به دو رفتارشان را نسربت بره یکردیگر    

تروان برا توجره بره     رسد. این مرحله را مری کنند و اکوسیستم به خودسازماندهی می تنظیم می

رحلره رهبرری در مردل مرور و     نامید. این مرحله منطبق با م« تثبیت اکوسیستم»شرایط حاکم، 

 مرحله تثبیت در مدل رانگ است.  

ها ساختارهایی زنده هسرتند. همچنران کره در مرحلره     اکوسیستم دگردیسی:-مرحله چهارم

کنند و نسبت به تغییرات  شود، محیط را نیز رصد میتثبیت ارتباطات پیرامونی اعضا زیاد می

از اجزاء محیط، اعم از تغییرر در سرایر   آن حساس هستند. در صورت ایجاد تغییر در هریک 

المللری، یرا مطررح    های دولتی، یا تغییر در شرایط بینها، تغییر در قوانین و سیاستاکوسیستم

دهرد. برا خلرق    العمل نشان میشدن موضوعات جدید جهانی، اکوسیستم نسبت به آن عکس

ه برا تغییررات دچرار    های بیرونی، برای مواجهنوآوری در داخل اکوسیستم یا جذب نوآوری

شود. چنانچه شرایط تثبیت ایجاد شده در مرحله قبل، مانع از دگردیسی و پوست اندازی می
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العمررل اکوسیسررتم نسرربت برره تغییرررات محرریط گررردد، مرررگ و انحررالل   تحرررک و عکررس

اکوسیستم حتمی است. لذا این مرحله که از ترکیب سه مفهوم نوآوری مجردد، دگردیسری   

ه است، مرحله دگردیسی نامیده شده است. دگردیسی یعنی نوآوری و و مرگ شناسایی شد

ناپذیر و فراگیر. در اینجا منظور نوآوری و تغییر جزیی مثال نوآوری در یک تغییری اجتناب

شرود.  های جزیی و تدریجی در همان مرحله تثبیرت هرم انجرام مری    محصول نیست. نوآوری

هرای  نایی اکوسیستم است. گزاره ارزش و پلتفررم دگردیسی به معنی تغییر در همه ابعاد زیرب

 شوند. حتی رهبران اکوسیستم ممکن است تغییر کنند.  پایه دچار تغییر یا حتی تعویض می

مراحل مدل شناسایی شده و اقدامات و مفراهیم کلیردی هرر     -گام هفتم: بیان ارایه ترکیب

 آمده است. 1مرحله در شکل 

شرود.  ین مرحله با شناسایی گرزاره ارزش شرروع مری   ا تشکیل زنجیره ارزش:-مرحله اول

یعنی چیزی را که مشتریان حاضرند در ازای دریافرت آن پرول پرداخرت کننرد، بایرد دقیقرا       

تواند پاسر  بره یرک نیراز مشرتریان، یرا کراهش قیمرت و یرا          مشخص شود. گزاره ارزش می

تروان از طریرق   یآفرینی قبلی باشرد. گرزاره ارزش را مر   های ارزشافزایش کیفیت در روش

هرا، مراکرز   اختراع و نوآوری یا کسب دانرش و تقلیرد از سرایرین شناسرایی نمرود. دانشرگاه      

نوآوری، واحدهای تحقیق و توسعه و مخترعین و پژوهشگران بازیگران اصلی در شناسرایی  

هرای  هرا و زیرسراخت  گزاره ارزش هستند. گام دوم این مرحله، شناسرایی مجموعره فعالیرت   

هرا را اجررا و   برای تحقق گزاره ارزش و برازیگرانی اسرت کره بتواننرد آن فعالیرت     مورد نیاز 

ای از برازیگران جهرت تحقرق گرزاره     ها را توسعه دهند. لذا در این گام مجموعره زیرساخت

شوند. و در نهایت باید گزاره ارزش از طریق ارایه محصول یا خردمتی کره   ارزش جذب می

 قق شود.  دهند، محاین بازیگران ارایه می
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 مدل شناسایی شده با استفاده از فراترکیب .1شکل

پلتفررم صرنعتی عبرارت اسرت از محصروالت، خردمات یرا         توسعه پلتفرمهی: -مرحله دوم

کننرد ترا محصروالت،     هرا فرراهم مری   ای برای نوآوری سایر شررکت هایی که پایهتکنولوژی

هرا، خردمات و محصروالت    ها و خدمات خود را توسعه دهند. همره تکنولروژی  تکنولولوژی

توانند یک پلتفرم صنعتی شوند. برای این منظرور، پلتفررم بایرد الزامرا دارای دو ویژگری      نمی

( 2( باید کارکردی ضروری برای یک سیستم تکنولوژیرک گسرترده داشرته باشرد.     4باشد؛ 

هرا در صرنعت حرل کنرد.     یک مساله کسب و کاری را برای بسریاری از کراربران و شررکت   

(Gawer& Cusumano, 2014  در واقع پلتفررم مری .)     توانرد ارزش را از شررکت بره شربکه

گررذاران یررا (. پررس از تشررکیل زنجیررره ارزش، سیاسررتDing et al., 2014شرریفت دهررد )

هررا، خرردمات و محصرروالت  بررازیگران محرروری اکوسیسررتم بایررد از شناسررایی تکنولرروژی  

هرای پلتفررم صرنعتی را    از مولفره افزاری که ظرفیت تبدیل شدن به یکری  افزاری و نرم سخت
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ای از نروآوران و  دارند، را در دستور کار قرار دهند. سپس با ایجراد شررایط مناسرب، شربکه    

ها و خدمات را ترغیب به توسعه محصوالت خرود برر   تولیدکنندگان محصوالت، تکنولوژی

یره محصروالت   های صنعتی هزینه نروآوری و ارا پایه پلتفرم صنعتی ایجاد شده نمایند. پلتفرم

-دهد، لذا اعضای شبکه محصوالت و خردمات متنروعی را توسرعه مری    جدید را کاهش می

 دهند.  

رسرد.  دراین مرحله اکوسیستم به یک پایداری نسربی مری   تثبیت اکوسیستم: -مرحله سوم

شود، در این مرحله به طور کامل توسرعه  ها آغاز میاستانداردها که از مرحله قبل توسعه آن

هرای مرکرزی در   شوند. نقش رهبر یا شررکت های غالب شناسایی و فراگیر میطرح یابد.می

شرود.  شود و ویژگری خودسرازماندهی سرازمان تقویرت مری     رنگ میهدایت اکوسیستم کم

کنند. بر سر کسب سهم بیشتر از منابع یا بازار مشرترک   دویی برقرار می-اعضاء ارتباطات دو

 پردازند. با یکدیگر به رقابت می

توانرد برازیگران را بره    اشباع برازار و کراهش حاشریه سرود مری      دگردیسی: -مرحله چهارم

خروج از اکوسیستم تشویق کند. همچنین ارایه محصوالت یا خردمات جرایگزین از طررف    

تواند مشتریان را از اکوسیسرتم خرارج کنرد. در ایرن مرحلره اعضرای       ها، میسایر اکوسیستم

هرای  ا شناسایی و جذب آن از خارج اکوسیسرتم، گرزاره  اکوسیستم از طریق خلق نوآوری ی

پردازنرد. نروآوری براز،    کننرد و بره برازآرایی اکوسیسرتم مری      ارزش جدیدی را شناسایی می

های مشترک نوآوری، نوسازی اکوسیسرتم را تسرهیل و   استراتژی پلتفرم باز و ایجاد جاویژه

وشریار نباشرد، خرروج اعضرا و     کند. چنانچه اکوسیستم نسبت به تغییرات محریط ه تسریع می

 مشتریان منجر به تضعیف و در نهایت مرگ اکوسیستم خواهد شد. 

 گیری بحث و نتیجه

ای برررای تکامررل در ایررن تحقیررق بررا اسررتفاده از روش فراترکیررب یررک مرردل چهررار مرحلرره 

هرای مرجرع   مدل پیشنهادی در کنار مدل 1های کسب و کار ارایه شد. در جدول اکوسیستم



 717 |   و همکاران یثقف؛  یکسب و کار صنعت یها ستمیمدل مراحل تکامل اکوس

 

های مدل بدست آمده در مقایسه ( قرار داده شده است. ویژگی2044( و رانگ )4111)مور 

 های مرجع مذکور به شرح زیر است:با مدل

های کلیدی بیان شده های کلیدی بدست آمده در مرحله اول، مشابه فعالیت( فعالیت4

ظهرور(  در مرحله اول مدل مرجع مور )تولد( است که نسربت بره مرحلره اول مردل رانرگ )     

کره  « تشرکیل زنجیرره ارزش  »تر است. در اینجا سعی شده است با انتخاب عنوان جرامع  جامع

گیرد از برداشت نراقص مرحلره اول جلروگیری    های کلیدی را در برمیمضمون همه فعالیت

شررود و مررثال اختررراع یررا نرروآوری برره عنرروان مرحلرره اول لحرراظ نشررود کرره در ایررن صررورت 

( 2شررده و ظرفیررت الزم برررای تکامررل را نخواهررد داشررت.  اکوسیسررتم دچررار تولررد زودرس

هرای مرجرع بره صرورت     درمرحله دوم بر توسعه پلتفرم صنعتی تاکید شده است، که در مدل

آشکار به آن اشاره نشده است. در این مدل افزایش سهم بازار و ارایه محصوالت متنوع،که 

طریق توسعه پلتفرم صنعتی میسرر  در مراحل توسعه دو مدل مرجع به آن اشاره شده است، از 

شود. پلتفرم صنعتی با تسهیل مشارکت و نوآوری، تولیرد محصروالت/خدمات متنروع را    می

هرای کلیردی مرحلره    ( فعالیت1شود. ممکن و منجر به افزایش سهم بازار کل اکوسیستم می

هرای قبلری بره صرورت جرامع دیرده نشرده اسرت. عنروان تثبیرت           سوم در هیچ یرک از مردل  

تر از عنروان رهبرری )ماننرد مردل مرور( اسرت. عنروان        سیستم )مانند مدل رانگ( مناسباکو

رهبری با حالت اصلی اکوسیستم در این مرحله، که کاهش وابسرتگی بره رهبرر اکوسیسرتم،     

خودی است، دارای تناقض معنرایی اسرت و   افزایش ارتباطات پیرامونی و سازماندهی خودبه

هرای کلیردی   ( فعالیرت 1ت به مدل مور دارای برتری اسرت.  لذا مدل حاضر از این منظر نسب

مرحله چهارم در مدل پیشنهادی، مشابه مدل مرجع مور است. لیکن با تغییر عنوان مرحله بره  

، بر ضررورت تغییررات همره جانبره و اجتنراب ناپرذیر تاکیرد شرده اسرت. زیررا           «دگردیسی»

هرای دوره  سیستم، از ویژگری نوآوری و تغییرات جزیی، مثال نوآوری در یک محصول اکو

 تواند منحنی عمر اکوسیستم را مجددا صعودی نماید. تثبیت است و نمی
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 مقایسه مدل شناسایی شده با دو مدل مرجع مور و رانگ .1شکل

کار رفته در این تحقیق، نتایج تحقیقات معتبر قبلی است و روش استفاده شده نیز های بهداده

معتبر اجرا شده است. همچنین زمینه مطالعاتی مقاالت بررسی شده گام بهبا یک الگوی گام

پذیری مناسبی برخوردار است. صنعتگران و پژوهشگران متنوع بوده و لذا این مدل از تعمیم

های کسب و توانند برای طراحی الکوی تکامل اکوسیستمحوزه مدیریت تکنولوژی می

های صنعتی موجود، از این مدل کوسیستمکار صنعتی جدید یا مطالعه و ارزیابی تکامل ا

گیری مراحل شود نقش بازیگران مختلف در شکلاستفاده کنند. برای ادامه کار پیشنهاد می

 های کلیدی هر مرحله بررسی گردد. و انجام فعالیت
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 منابع 
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22034/jstp. 2020. 12. 2. 1170  
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