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Abstract: Electronic Theses and Dissertations (ETDs) programs often
encounter obstacles of technical, legal, financial and business nature. To
develop a multifaceted view of ETD programs, the concept of Business
model (BM) can be used. BM helps to grasp a detailed understanding
of business feasibility and viability, which entails a broad spectrum of
key factors and features the business. The existing BM ontologies and
frameworks however are often generic and do not match the specific
context of ETDs programs. The purpose of this paper is to fill the gap
and identify and empirically evaluate a BM ontology that corresponds
to the peculiarities of the ETDs context. In this study a multi-method
approach is chosen. First, by means of a systematic literature review,
different ontologies and frameworks in the literature were reviewed. The
findings were used as an input to conduct a series of interviewing with
National ETD (NETD) program’s managers around the world. Based on
the interviews, ETD-specific BM ontology is proposed, which consists
of eight key components, including users, financial aspect, governance,
content providers, content, services, technology, and cooperation.
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i

Business-driven challenges of ETD programs have not been studied by academic community
properly. This research is the first attempts to study NETD programs through BM perspective
and aims to investigate BM of such programs at ontology level. Since NETD programs are
collecting, organizing, and making TDs available for their users, their viability is important.
Defining of BM’s key components of these programs allows their mangers and policy-makers
to address business-driven needs and ensure viability and stability of the programs.
Keywords: Electronic Theses and Dissertations (ETDs), Content, Business Model,
Information, Ontology
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چكيــده :طرحهــای ملــی پایاننامههــا و رســالههای الکترونیکــی (پارســا) از
کارآمدتریــن کانالهــا بــرای افزایــش مشــاهدهپذیری پایاننامههــا و رســالهها
(پــارس) بــه شــمار میآینــد .بــرای راهانــدازی و نگهــداری چنیــن طرحهایــی در
ســطح ملــی نیــاز بــه مــدل کس ـبوکاری مؤثــر اســت کــه بتوانــد زیس ـتپذیری
آنهــا را تضمیــن کنــد .بــا ایــن حــال ،هستیشناســیها و چارچوبهــای مــدل
کسـبوکار کنونــی کلــی هســتند و بــا بافــت طرحهــای «پارســا» همخوانــی ندارند.
هــدف ایــن مقالــه شناســایی اجــزای کلیــدی مــدل کسـبوکار طرحهــای «پارســا»
در ســطح ملــی اســت .رویکــرد ایــن پژوهــش کیفــی اســت و بــرای گــردآوری
دادههــا از ابــزار مصاحبــۀ ســاختنیافته و پروتکلــی از پیــش تنظیمشــده بــرای
انجــام مصاحبههــا بهرهبــرداری شــده اســت .بــا  10نفــر از مدیــران پایگاههــای
ملــی «پارســا» از کشــورهای گوناگــون مصاحبــه بــه عمــل آمــد ،متــن مصاحبههــا
پیادهســازی ،و ســرانجام در نرمافــزار « َمکــس کیــودیای» تجزیــه و تحلیــل شــد.
بــرای تجزیــه و تحلیــل داده از رویکــرد «مایلــز»« ،هابرمــن» ،و «ســالدانا» پیــروی
شــده اســت کــه آمیــزهای از روش «گرانــدد تئــوری» و قومنــگاری اســت .مــدل
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کســبوکار فراهــمآوری منابــع اطالعاتــی دیجیتــال و بهویــژه طرحهــای ملــی «پارســا» در ســطح
هستیشناســی دربردارنــدۀ هشــت جــزء کلیــدی اســت :کاربــران نهایــی ،مســائل مالــی ،حاکمیــت،
تأمینکننــدگا ِن محتــوا ،محتــوا ،خدمــات ،فنــاوری ،و همــکاری .هــر یــک از ایــن اجــزا ،خــود
مؤلفههــای گوناگونــی را پوشــش میدهنــد و رویهمرفتــه بایــد  46مؤلفــۀ کلیــدی را در مدیریــت
طرحهــای ملــی «پارســا» در نظــر داشــت .جنبــۀ کســبوکاری طرحهــای «پارســا» در نوشــتههای
کنونــی بــهشــکلی مؤثــر در کانــون توجــه نبــوده اســت .ایــن مقالــه از نخســتین پژوهشهایــی اســت
کــه طرحهــای ملــی «پارســا» را از دیــدگاه کســبوکاری بررســی میکنــد و میکوشــد کســبوکار
ایــن طرحهــا را ب ـ ه شــکلی فراگیــر در ســطح هستیشناســی بررســی کنــد .از آنجــا کــه طرحهــای ملــی
«پارســا» بهدنبــال گــردآوری ،ســازماندهی ،و اشــاعۀ «پارســا» هســتند ،زیس ـتپذیری آنهــا بســیار مهــم
اســت .پیشــنهاد ابعــاد و اجــزای مــدل کس ـبوکار ایــن طرحهــا بــه مدیــران و سیاس ـتگذاران اجــازه
میدهــد کــه بــه طــرح و ســازماندهی نیازهــای کس ـبوکاری خــود بپردازنــد و از زیس ـتپذیری ایــن
پایگاههــا مطمئــن شــوند.
كليدواژههــا :پایاننامههــا و رســالههای الکترونیکــی ،کســبوکار محتوامحــور ،مــدل کســبوکار،
منابــع اطالعاتــی دیجیتــال ،هستیشناســی
 .1مقدمه و بیان مسئله

طرحهــای «پایاننامههــا و رســالههای الکترونیکــی» (پارســا) کارآمدتریــن کانــال بــرای

افزایــش مشــاهدهپذیری و دسترســی بــه پایاننامههــا و رســالههای (پــارس) دانشــجویی هســتند

()Ferreras-Fernandez et al. 2016؛ چــه بــهشــکل دسترســی آزاد و چــه بــهشــکل آبونمانــی.

راهانــدازی نخســتین نســل ایــن طرحهــا بــه دهــۀ  1990میــادی بازمیگــردد ( )Soete 1998کــه

بــا اقبــال روزافزونــی در میــان مؤسس ـههای آموزشــی و پژوهشــی کشــورهای گوناگــون روب ـهرو

شــد (علیدوســتی و صابــری  )1386و از آن زمــان تاکنــون طرحهــای بســیاری در ســطح مؤسسـهای،

ملــی ،منطقــهای ،و جهانــی پایهگــذاری شــدهاند (.)Rasuli, Alipour-Hafezi and Solaimani 2015

هزینــه ـ فایــدۀ بیشــتر بــههمــراه افزایــش دسترســی ،مشــاهدهپذیری ،مانایــی ،و تأثیــر از

کلیدیتریــن ســودمندیهای ایــن طرحهــا هســتند (نــوذری 1383؛

Ferreras-Fernandez et

 .)al. 2016بــا ایــن حــال ،راهانــدازی ایــن طرحهــا بــا مســائل گوناگونــی از چالشهــای فنــی

و قانونــی گرفتــه تــا مســائل مالــی و کســبوکاری همــراه اســت (Dobratz and Schirmbacher

 .)2001هرچنــد جامعــۀ علمــی ،بســیاری از ایــن مســائل (بــرای مثــال ،مســائل فنــی ماننــد مــدل داده،

اســتانداردها ،تعاملپذیــری ،حفاظــت دیجیتــال ،و نرمافــزار را «کریمــر و تپــر» ()1381؛ Gonçalves

)،et al. (2001); Ivanović, Ivanović and Surla (2012); Schöpfel, Zendulkova and Fatemi (2014
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چالشهــای قانونــی و حقوقــی مثــل کپیرایــت ،تفاهمنامههــای همــکاری ،قانــون واســپاری ،و
تأخیــر پیــش از انتشــار را «بیــگزاده و رســولی» ()1395؛ «خســروی» ()1391؛ ;)Fineman (2003

) ،Lippincott (2006); Gould (2016جریــان گــردش کار و مــدل سیســتم مدیریــت را «علیدوســتی

و صابــری» ( ،)1387و مســائل مالــی مثــل هزینههــا ،پیامدهــای مالــی بــرای ناشــران ،و جریانهــای

درآمــدی را ) Fox et al. (1997); Teper and Kraemer (2002); Fineman (2003مطالعــه کردهانــد،
ولــی هنــوز دیــد جامعــی از کس ـبوکار ایــن برنامههــا در کانــون توجــه نبــوده اســت.

پاســخگویی بــه چالشهــای کســبوکاری طرحهــای «پارســا» ،ماننــد امکانپذیــری

راهانــدازی و زیســتپذیری بهمنظــور پتانســیلهای تجاریســازی ایــن طرحهــا ،همخوانــی بــا

بــازار و ترســیم آینــده ،میــزان گســتردگی سیســتم ،و پیونــد میــان کســبوکار و نیازهــای فنــی

( )Solaimani 2014; Solaimani, Heikkilä and Bouwman 2018در پیونــد بــا طرحهــای «پارســا» در

بافــت دسترســی آزاد هســتند ،ولــی ایــن امــر هنــوز موضــو ِع بــهنســبت تــازهای بــرای پژوهشــگران

و حرفهمنــدان حــوزۀ «پارسا»ســت .بــه هــر حــال ،ارتبــاط میــان طرحهــای «پارســا» و موضوعهــای

کسبوکارـــمحور میتوانــد بــا مفهومــی بــه نــام «مــدل کســبوکار» شــکل گیــرد (Rasuli,
and Alipour-Hafezi 2019

.)Solaimani

مــدل کس ـبوکار از اصطالحهــای رایجــی اســت کــه در دو دهــۀ اخیــر توجــه بســیاری از

دانشــگاهیان و صاحبــان کسـبوکار را بــه خــود جلــب کــرده اســت .برخــی از پژوهشــگران مــدل

کس ـبوکار را از عوامــل کلیــدی موفقیــت یــا شکســت یــک کس ـبوکار میداننــد (Weill et al.
 .)2005اگرچــه ایــن اصطــاح در حــوزۀ مدیریــت و کسـبوکار در دهــۀ  1950خلق شــد (Bellman

 ،)et al. 1957ولــی تــا دهــۀ  1990چنــدان در کانــون توجــه جــای نگرفــت (DaSilva and Trkman

 .)2014هرچنــد بســیاری از پژوهشــگران معتقــد هســتند کــه واژۀ «مــدل» تنهــا بــه ایــن دلیــل مطــرح
شــده کــه بتوانــد مفهــوم یــک کس ـبوکار را ســادهتر ســازد ( ،)Codrea‑Rado 2013بعضیهــا بــه

آن بهعنــوان یــک شــعار نــگاه میکننــد ( )Seppänen and Mäkinen 2005و بعضیهــا نیــز آن را

اصطالحــی پربســامد ولــی کمترشناختهشــده میداننــد (.)Rappa 2010

بــر پایــۀ نوشــتههای حــوزۀ «پارســا» ،طراحــی یــک مــدل کســبوکا ِر توانمنــد از عوامــل

حیاتــی موفقیــت ایــن طرحهــا بــه شــمار مـیرود (Troman, Jacobs and Copeland 2007; Rasuli,

 .)Solaimani and Alipour-Hafezi 2019طراحــی چنیــن مــدل کسـبوکاری در ســطح عمــل بــرای

مدیریــت طرحهــای «پارســا» نیازمنــد یــک هستیشناســی مناســب اســت .بــرای ســاخت ایــن

هستیشناســی کاربــردی ،شناســایی اجــزای کلیــدی مــدل کسـبوکار الزم اســت« .همــل» اجــزای
کلیــدی مــدل کسـبوکار را ،بـ ه شــکلی ســاده ،بهعنــوان بخشهایــی تعریــف میکنــد کــه مفهــوم
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مــدل کســبوکار را میســازند ( .)Hamel 2001, 63اجــزای گوناگــون یــک مــدل کســبوکار

میتوانــد منطــق یــک کســبوکار خــاص را مفهومســازی و سادهســازی کنــد (Stewart and

 .)Zhao 2000بــا ایــن حــال ،بــه نظــر میرســد هستیشناسـیهای کنونــی ،کــه اغلــب آنهــا دیــدی

کلنگــر دارنــد ،دارای محدودیتهایــی هســتند کــه موجــب میشــود بــرای کســبوکارهای

محتوامحــور ،بهویــژه در بافــت «پارســا» ،مناســب نباشــند (Rasuli, Alipour-Hafezi and Solaimani

 .)2018نظــر بــه ضــرورت طراحــی مــدل کسـبوکار در حــوزۀ طرحهــای «پارســا» ،هــدف کلیــدی

ایــن پژوهــش اســتخراج اجــزای کلیــدی مــدل کس ـبوکار بــرای فراه ـمآوری منابــع اطالعاتــی

دیجیتــال و ارائــۀ یــک هستیشناســی کاربــردی در ایــن زمینــه اســت .چنیــن هستیشناســیای

میتوانــد در راهانــدازی کس ـبوکارهای تــازۀ محتوامحــور کارســاز باشــد ،بــه تحلیــل و توصیــف

کســبوکارهای کنونــی کمــک کنــد ،و راهنمــای صاحبــان کســبوکار در تغییــر مدلهــای
کس ـبوکار پیشینشــان باشــد.

 .2ادبیات و پیشینۀ پژوهش

اگرچــه مفهــوم مــدل کس ـبوکار اصطــاح بــهنســبت تــازهای میــان جامعــۀ علمــی اســت

و بیشــتر پژوهشهــا در ایــن حــوزه از دهــۀ  1990بــه ایــن ســو و بــا گســترش اینترنــت و تجــارت

الکترونیکــی شــکل گرفتهانــد ،ولــی در چنــد ســال گذشــته توجــۀ چشــمگیری بــه ایــن حــوزه شــده

اســت ( .)Ritter and Lettl 2018هنــوز بــر ســر تعریــف مــدل کسـبوکار اجمــاع نیســت (Zott, Amit

 ،)and Massa 2011ولــی طبــق تعریــف «تیــس» ،مــدل کسـبوکار یــک مــدل مفهومــی اســت برای

انجــام کس ـبوکار ،نــه فقــط یــک مــدل ســادۀ مالــی ( .)Teece 2010ولــی «اســتروالدر ،پگنیــور و
توشــی» تعریفــی از مــدل کســبوکار ارائــه کردهانــد کــه بــه نظــر جامعتــر و پراســتفادهتر از

دیگــر تعریفهاســت .آنهــا بــرای تعریــف مــدل کسـبوکار ایــن مفهــوم را بــه دو بخــش مــدل و

کســبوکار میشــکنند و اینگونــه مینویســند:

«مــدل کســبوکار ابــزاری مفهومــی دربردارنــدۀ مجموعــهای از چیزهــا ،مفاهیــم ،و

پیونــد میــان آنهاســت و بــا هــدف بیــان منطــق کســبوکار یــک شــرکت خــاص

ارائــه میشــود .بنابرایــن ،بایــد ببینیــم کــدام مفاهیــم و پیوندهــا میتواننــد توصیــف

و بازنمــون سادهسازیشــدهای از ارزشهــای پیشــنهادی بــرای مشــتریان ،چگونگــی

انجــام کســبوکار ،و پیامدهــای مالــی آن ارائــه کننــد» (Osterwalder, Pigneur and
2005
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بررســی نوشــتهها نشــان میدهــد کــه پژوهشــگران ایــن حــوزه روی ســه ســطح از مــدل

کســبوکار تمرکــز داشــتهاند :هستیشناســی ،گونهشناســی ،و دنیــای واقعــی .هستیشناســی،

در باالتریــن ســطح مــدل کس ـبوکار ،دربردارنــدۀ اجــزای کلیــدی گوناگــون یــک کس ـبوکار،

روابــط میــان آنهــا ،و تعاریــف اســت .گونهشناســی دربردارنــدۀ گونههــای متفــاوت یــا

متامدلهــای مدلهــای کس ـبوکار اســت .دنیــای واقعــی مــدل کس ـبوکار آنجاســت کــه یــک

مــدل کسـبوکار در عمــل یــک کسـبوکار معینــی را مفهومســازی ،نمایــان ،و توصیــف میکنــد
( .)Osterwalder, Pigneur and Tucci 2005از آنجــا کــه موضــوع ایــن مقالــه هستیشناســی مــدل

کســبوکار اســت ،بــه پژوهشهایــی اشــاره خواهــد شــد کــه در ایــن حــوزه انجــام شــدهاند.

مطالعاتــی کــه بــا موضــوع اجــزای کلیــدی مدلهــای کسـبوکار انجــام میشــوند ،در واقــع،

بــا تجزیــۀ مدلهــای کســبوکار الکترونیکــی بــه عناصــر اتمــی ســروکار دارنــد .رویکردهــای
متفاوتــی بــه تعریــف یــک جــزء وجــود دارد .همانطــور کــه «پاتلــی و گیاگلیــس» اشــاره میکننــد،

از نمونــۀ ایــن رویکردهــا میتــوان بــه تجزیــۀ سلســلهمراتبی (تحلیــل از بــاال بــه پاییــن) ،تحلیــل

ماتریکــس (ابعــاد افقــی و عمــودی) ،و تحلیــل ارزش (بــر مبنــای ارزش) اســتناد کــرد (Pateli and

 .)Giaglis 2004بســیاری از محققــان بــر مبنــای همیــن رویکردهــای متفــاوت ،نامهــای گوناگونــی

بــرای اجــزای پیشــنهادی خــود برمیگزیننــد .بــه نظــر «زوت ،آمیــت ،و ماســا» ،در نزدیــک بــه 40

درصــد ادبیــات مربــوط بــه مدلهــای کســبوکار بــه مفهومســازی مــدل کســبوکار پرداختــه
شــده؛ بــه ایــن معنــا کــه اجــزای یــک مــدل کسـبوکار در ایــن مــدارک مشــخص شــدهاند (Zott,

 .)Amit and Massa 2011دیگــر نوشــتههای ایــن حــوزه ،توجــه خاصــی بــه اجــزای مدل کسـبوکار

نداشــته و در ســطوح دیگــر بــه مدلهــای کس ـبوکار پرداختهانــد .اگرچــه همــۀ نوشــتههایی کــه
جــزء ایــن  40درصــد هســتند نیــز خــود اجــزای جدیــد پیشــنهاد نکردهانــد و تنهــا برخــی از آنهــا

بــه تعریــف اجــزای تــازه پرداختهانــد.

بررســی نوشــتهها در پیونــد بــا مــدل کس ـبوکار در ســه پایــگاه کتابشــناختی «اســکوپوس»،

«وبآوســاینس» ،و «ابســکو» نشــان میدهــد کــه رویهمرفتــه بیــش از  60مــدل کســبوکار

گوناگــون در نوشــتههای علمــی پیشــنهاد شــده کــه هــر یــک اجــزای متفاوتــی را بــرای یــک مــدل

کســبوکار در نظــر گرفتهانــد .برخــی از ایــن مدلهــا کلنگــر هســتند و برخــی از آنهــا ویــژۀ
فضــای برخــط و تجــارت الکترونیــک بــوده ،برخــی نیــز تنهــا حــوزۀ خدمــت را بررســی کردهانــد؛

ولــی دیگــران توجهــی بــه کســبوکارهای محصولمحــور یــا خدمتمحــور نداشــتهاند و

کوشــیدهاند کــه دیــدی فراگیــر نســبت بــه کســبوکارها داشــته باشــند .بــه هــر شــکل ،ارزش،
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محصــول ،خدمــت ،مشــتریان ،کانالهــای عرضــه ،پیونــد بــا مشــتریان ،اســتراتژی ،مأموریــت،
قوانیــن و مقــررات ،قیمــت و قیمتگــذاری ،فنــاوری ،دامنــه ،ســود ،بازاریابــی ،فعالیتهــا ،منابــع،
تاکتیــک ،شــرکا ،جریــان لوجســتیکی ،فــروش ،راهبــرد رقابتــی ،تمایــز ،میانجیهــا ،محتــوا،

ســاختار ســازمانی ،معمــاری ،قابلیتهــا ،مــدل بــازار ،مــدل مالــی ،ســرمایهگذاری ،حامیــان،
موقعیــت ،کارگــزاران ،زنجیــرۀ ارزش ،و شــبکۀ ارزش کلیدیتریــن اجزایــی هســتند کــه در
هستیشناس ـیهای بررسیشــده توزیــع شــدهاند .برخــی از ایــن هستیشناس ـیها ب ـ ه شــکلی ســاده
و تنهــا بــا  3جــزء ســاخته شــدهاند ،در حالــی کــه شــمار اجــزای برخــی از آنهــا بــه  12جــزء هــم

میرســد.

بررســی نوشــتههای دانشــگاهی و غیردانشــگاهی (در حــوزۀ کســبوکار و عمــل) نشــان

میدهــد کــه «تابلــوی طراحــی مــدل کســبوکار» ،کــه در ســال  2004توســط «الکســاندر

اســتروالدر» ارائــه شــد ،بیشــتر از دیگــر هستیشناســیها در کانــون توجــه بــوده اســت .تابلــوی

طراحــی مــدل کســبوکار از  4بعــد و  9جــزء ســاخته شــده اســت :زیرســاخت (فعالیتهــای
کلیــدی ،منابــع کلیــدی ،و شــبکۀ شــرکا) ،پیشــنهاد (ارزشهــای پیشــنهادی) ،مشــتریان (گروهبنــدی

مشــتریان ،کانالهــای ارائــۀ ارزش ،و پیونــد بــا مشــتریان) ،و مســائل مالــی (ســاختار هزینــه و

جریانهــای درآمــدی) (« .)Osterwalder 2004ویــل و ویتــال» نیــز مــدل کس ـبوکار خــود را بــا

عنــوان مــدل کســبوکار الکترونیکــی طــرح میکننــد و آن را مجموعــهای از  8جــزء میداننــد:
ارائهدهنــدۀ محتــوا ،ارتبــاط مســتقیم بــا مشــتری ،ارائهدهنــدة تمــام خدمــات ،میانجــی ،زیرســاخت

مشــترک ،یکپارچهکننــدۀ شــبکۀ ارزش ،جامعــۀ مجــازی ،و شــرکت بهعنــوان یــک کل (Weill

.)and Vitale 2001

«آفــوا و توشــی» نیــز یکــی دیگــر از هستیشناس ـیهای رایــج را ســاختهاند کــه دربردارنــدۀ

 10جــزء کلیــدی اســت )1( :فضــای کســبوکار )2( ،ارزش ارائهشــده بــه مشــتری )3( ،دامنــه،

( )4قیمــت و قیمتگــذاری )5( ،منابــع بازگشــت ســرمایه )6( ،فعالیتهــای زنجیــروار)7( ،

اجــرا )8( ،قابلیتهــا )9( ،پایــداری یــا ثبــات ،و ( )10ســاختار هزینــه (.)Afuah and Tucci 2001

ولــی هستیشناســی «آلــت و زیمرمــن» پیچیدگــی کمتــری دارد و دربردارنــدۀ شــش جــزء
اســت :مأموریــت ،ســاختار ،فرایندهــا ،درآمدهــا ،مســائل حقوقــی /قانونــی ،و فنــاوری

(Alt

 .)and Zimmermann 2001ســرانجام مــدل «همــل» اســت کــه توانســته توجهــی نســبی از جامعــۀ

دانشــگاهی دریافــت کنــد و دربردارنــدۀ چهــار جــزء اســت :راهبــرد اصلــی ،منابــع راهبــردی ،شــبکۀ

ارزش ،و رابــط مشــتری (.)Hamel 2001
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در میــان مدلهــای کنونــی تنهــا دو مــدل ویــژۀ محتــوا ارائــه شــده اســت :هستیشناســی Van

) der Beek, Krueger and Swatman (2003و هستیشناســی ).Fetscherin and Knolmayer (2004

از دیــدگاه ) Van der Beek, Krueger and Swatman (2003مــدل کس ـبوکار محتــوا دربردارنــدۀ

اجــزای درآمــد ،محتــوا ،زیرســاخت ،همــکاری ،و رشــد اســت .گویاســت کــه در ایــن مــدل ،جــزء
مهــم مشــتری /کاربــر نادیده گرفتــه شــده اســت .هستیشناســی )Fetscherin and Knolmayer (2004

نیــز دربردارنــدۀ اجــزای محصــول ،مشــتری ،درآمــد ،قیمتگــذاری ،و تحویــل [محصــول] اســت.

از آنجــا کــه کسـبوکارهای محتوامحــور امــروزی بیــش از آنکــه روی محصــول تمرکــز کننــد،

بهدنبــال پیشــنهاد ارزش در قالــب خدمــات هســتند ،ایــن هستیشناســی کامــل بــه نظــر نمیرســد.
بــا ایــن حــال ،بــا توجــه بــه اهمیــت محتــوا و کس ـبوکارهای در پیونــد بــا آن ،امــروزه بــه نظــر
میرســد کــه مدلهــای کســبوکار ویــژه بــرای مدیریــت کســبوکارهای محتوامحــور ،یعنــی

کس ـبوکارهایی کــه محتــوا کلیدیتریــن محصــول یــا خدمــت آنهاســت (هماننــد پایگاههــای

اطالعاتــی ،شــرکتهای انتشــاراتی ،و حتــی مؤسس ـههای آموزشــی و پژوهشــی) ،بایــد در کانــون
توجــه دانشــگاهیان جــای گیــرد.

طرحهــای «پارســا» نیــز از کســبوکارهایی هســتند کــه بــا محتــوا ســروکار دارنــد .ایــن

طرحهــا برنامههایــی هســتند کــه در ســطح مؤسســه ،کشــور ،منطقــه ،یــا جهانــی بــه گــردآوری،

ســازماندهی ،مدیریــت ،و اشــاعۀ «پارس»هــای دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی میپردازنــد.
ایــن طرحهــا بهدنبــال طراحــی ســازوکارهایی هســتند کــه بــه کارآمدتریــن شــکل دسترســی

کاربــران بــه «پارس»هــا را فراهــم ســازند .بهگفتــۀ «ترومــن ،جیکبــز و کوپلنــد» چالشهــای در
پیونــد بــا کســبوکار از مســائل کلیــدی مدیریــت طرحهــای «پارســا» هســتند Troman, Jacob,

) .and Copland (2007در همیــن راســتا« ،رســولی ،علیپــور حافظــی و ســلیمانی» بــه تحلیــل مــدل

کســبوکار طرحهــای ملــی «پارســا» در کشــورهای گوناگــون بــر پایــۀ تابلــوی طراحــی مــدل

کس ـبوکار پرداختنــد .جمعبنــدی ایــن پژوهــش آن بــود کــه بــوم طراحــی نمیتوانــد ب ـ ه شــکل
کامــل همــۀ جوانــب کس ـبوکاری ایــن طرحهــا را پوشــش دهــد و بــه هستیشناســی ویــژهای در

ایــن زمینــه نیــاز هســت ( .)Rasuli, Alipour-Hafezi and Solaimani 2019افــزون بــر حــوزۀ «پارســا»،

در چنــد ســال گذشــته بــا جــای گرفتــن «دسترســی آزاد» در کانــون توجــه ،برخــی از پژوهشــگران
ماننــد

;)Vardi (2018); Fecher and Ross-Hellauer (2018); Siler, et al. (2018); Alizon (2018

) Schimmer, Geschuhn, & Vogler (2015); Suber (2009کوشــیدهاند مدلهــای کســبوکاری

بــرای ایــن جنبــش تــازه پیشــنهاد کننــد؛ اگرچــه مدلهــای آنهــا بیشــتر ناظــر بــر چگونگــی ایجــاد
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تعــادل میــان هزینههــا و درآمدهــا هســتند .بــرای نمونــه ،برخــی از آنهــا بهرهگیــری از مــدل
تبلیغــات را بــرای دسترســی آزاد پیشــنهاد کردهانــد.

جمعبنــدی بررســی نوشــتهها نشــان میدهــد کــه علیرغــم اهمیــت حــوزۀ محتــوا در

ســالهای گذشــته ،هنــوز ب ـه شــکلی جــدی بــه هستیشناس ـیهای کس ـبوکار ویــژۀ ایــن حــوزه
توجــه درخــوری نشــده اســت .زمانــی کــه وارد حــوزۀ «پارســا» میشــویم ،ایــن توجــه بســیار ناچیزتر

اســت؛ در حالــی کــه پژوهشــگران ایــن حــوزه جنبههــای کســبوکاری طرحهــای «پارســا» را
امــری کلیــدی بــرای زیســتپذیری آنهــا دانســتهاند .از ایــن رو ،ایــن پژوهــش میکوشــد تــا

نــوری بــر هستیشناســی کســبوکار ویــژۀ طرحهــای «پارســا» بتابانــد.
 .3روش پژوهش

هــدف ایــن پژوهــش شناســایی اجــزای کلیــدی مــدل کســبوکار فراهــمآوری محتــوای

دیجیتــال در ســطح هستیشناســی اســت .میتــوان گفــت کــه مــدل کســبوکار ،پیــش از هــر

چیــز ،یــک پدیــدۀ اجتماعــی اســت؛ چــرا کــه در ذهــن افــراد نقــش میبنــدد و تعریــف میشــود.
از ایــن رو ،شــواهدی کــه در بافــت اجتماعــی واقعی-کــه افــراد و مــردم واحدهــای آن را تشــکیل

میدهنــد -گــردآوری شــوند ،بهتــر میتواننــد در شناســایی ایــن پدیــده مؤثــر باشــند .بنابرایــن،
فلســفة ایــن پژوهــش تفســیرگرایی بــوده و در صــدد اســتخراج واقعیـ ِ
ـت اجــزای مــدل کسـبوکار
از ذهــن کنشــگران کلیــدی آن ،یعنــی مدیــران کسبوکارهاســت و از منطــق اســتقرایی بــرای

شناســایی موانــع و راهکارهــا و دســتهبندی آنهــا اســتفاده میشــود .ولــی ،جهانبینــی پژوهــش
ا فلســفۀ تفســیرگرایی نیســت ،چــون همــۀ واقعیـ ِ
کامـ ً
ـت مــدل کسـبوکار تنهــا در ذهــن کنشــگران

نیســت و بخشــی از آن در جهــان واقــع هســت .از ایــن رو ،قــدری از بنیانهــای فلســفۀ عملگرایــی
نیــز بهرهبــرداری شــده و در بخشهایــی از فراینــد پژوهــش ،بــرای ســاخت دانــش از منطــق

قیاســی بــرای دانشافزایــی دربــارۀ مــدل کس ـبوکار اســتفاده شــده اســت .اســتفاده از چارچــوب
اولیــۀ پایــه بــرای شــناخت مقدماتــی ســازههای پیشســاختۀ موضــوع ایــن پژوهــش نشــانههایی از

ایــن جهانبینــی اســت .از ایــن رو ،پیداســت کــه در پاس ـخگویی بــه پرس ـشهای ایــن پژوهــش،

رویکــرد کیفــی بهتــر از رویکــرد کمــی مؤثــر اســت .گامهایــی کــه بــرای پیشــبرد ایــن پژوهــش

طراحــی شــده ،در نمــودار  1آمدهانــد.
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ﭘﮋوﻫﺶ
ﮔﺎم
اﺟﺮايپژوهش
ﻫﺎياجرای
های
ﻧﻤﻮدار.1.1گام
نمودار

اﺑﺘﺪا ﻻزم ﺑﻮد دﻳﺪ ﻓﺮاﮔﻴﺮي از ﻣﺪلﻫﺎي ﻛﺴﺐوﻛﺎري ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺳﻄﺢ ﻫﺴﺘﻲﺷﻨﺎﺳﻲ اراﺋـﻪ
ابتــدا الزم بــود دیــد فراگیــری از مدلهــای کســبوکاری کــه تاکنــون در ســطح
ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪدﺳﺖ آﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روﺷﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ در ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ
هستیشناســی ارائــه شــدهاند ،بهدســت آیــد .بنابرایــن ،در گام نخســت پژوهــش ،بهتریــن روشــی
ﻣﺪلﻫﺎي ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ» ،ﻣﺮور ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ« ﺑﻮد .ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺮور ﻧﻈﺎمﻣﻨـﺪ،
کســبوکار موجــود کارآمــد باشــد« ،مــرور نظاممنــد
کــه میتوانســت در شناســایی مدلهــای 1
از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه در »دﺳﺘﻨﺎﻣﺔ ﻛﻮﻛﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﺮور ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ« ﭘﻴﺮوي ﺷـﺪ )ﺟـﺪول Higgins ) (1
1
نوشــتهها» بــود .بــرای انجــام مــرور نظاممنــد ،از فراینــد پیشنهادشــده در «دســتنامۀ کوکریــن بــرای
 .(and Green 2011ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﻣﺪارك ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺑـﺎ ﺟﺴـﺖوﺟـﻮي ﻋﺒـﺎرت » «business modelدر
مــرور نظاممنــد» پیــروی شــد (جــدول  .)Higgins and Green 2011( )1پژوهشــگران ،مــدارک
ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﺔ ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
کتابشــناختی
برجســتۀ
هــای
»
ه
پایگا
در
مرتبــط را بــا جســتوجوی عبــارت «business model
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ 64 ،ﻣﺪل ﻛﺴﺐوﻛﺎر واﺣﺪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪاي
بازیابــی
کردنــد.اﺟﺰاي ﻛﻠﻴﺪي را ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺪل ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎر اﺟﺰاي
ﻛﻮﺷﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
هــر ازیــک
ﮔـﺎمکــه
شــدند
ﭘﻴﺸﺒﺮدشناســایی
ﺑﺮايواحــد
ﺑﻮد.وکار
کســب
ﻣﺪلمــدل
ﻫﺮ64
درها،
نوشــته
پــس
روش
ﺑﻌـﺪي،
ﭘﮋوﻫﺶ ،در
ﻣﺘﻔﺎوت
بررســی ﺟﺰء
ﻫﺎ ازاز  3ﺗﺎ 12
اﻳﻦ ﻣﺪل
ﻳﻜﺮدــنهاد
یافته پیش
ﻛﻪبوکار سـ
ﺷﺪکسـ
ﺑﺮداريـدل
ﺑﻬﺮهــک مـ
ـرای ی
ـدی را بـ
اجــزای کلیـ
)(2014ـیده بودنـ
ای کوشـ
بهگونـه
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
ﻣـﺎﻳﻠﺰ
ـازماران»رو
روﻳﻜﺮدﺷﺎن
Miles,
Huberman
ـد &
Saldaña
متفــاوت
جــزء در
ﻛﻴﻔﻲاز« 3ﻣﻲتــا 12
ﻫﺎيلهــا
ایــن مد
شــمار
وکننــد.
پیشــبرد
بــود.از بــرای
ﻛﻴﻔـﻲ
ﭘـﮋوﻫﺶ
ﺧﺎﺻﻲ
مــدلﺑﻪ ژاﻧﺮ
هــرﻛﺎﻣﻞ
ﺷﻜﻞ
ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
اجــزای داده
ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻫﺎﺑﺮﻣﻦ
بــرداری
پیشــنهادی
ـﺐروش
بعــدی،ـ از
گام
ـﺘﮕﻲ در
پژوهــش،
)(2014ﻛﻴﻔــﻲ را
ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن
روشﻫــﺎي
ـﺪ و ﺗﺮﻛﻴ
ﻧﺪارﻧـ
واﺑﺴـ
روش
بهرـهـﺎ ﺑــﻪ
Miles,آنﻫ
Hubermanروش
 Saldañaﻣـ&ـﻲﭘﺴــﻨﺪﻧﺪ.

بــرای تحلیــل دادههــای کیفــی» مینامنــد
شــد کــه
«رویکــردﺗﺌﻮري«
رویکردشــان ازرا »ﮔﺮاﻧﺪد
ﻧﮕﺎري« ﺑﺎ آﻣﻴﺰهاي
»ﻗﻮم
هابرمــناﺳﺖ.
مایلــز 2وﻧﺰدﻳﻚ
ﻣﻨﺪـتگی ندارنــد و ترکیــب روشهــای
وابسـ
ﻓﺮاﻳﻨﺪکیفـ
پژوهــش
کــه بــهشــکل کامــل بــه ژانــر خاصــی از
ـیﻧﻈﺎم
ﻣﺮور
ﺟﺪول .1

ﻧﺪ؟
آنﻫﺎ ﻛﺪاما
اﺟﺰاي
اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ
روشوﻛﺎر
بــهﻛﺴﺐ
هــاﻣﺪل
ﺷﻨﺎﺳﻲِ
یﻳﻲ در
ﻣﺪلﻫﺎ
گوناگــوناﺻﻠﻲ :ﭼﻪ
← ﭘﺮﺳﺶ
«گرانــدد
ﻛﻠﻴﺪي از
آمیــزهای
نــگاری» وبــا
«قوم
ﻫﺴﺘﻲ آن
ﺳﻄﺢروش
پســندند.
کیفــی را م
ﺟﺴﺖوﺟﻮي ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ :ﺟﺴﺖوﺟﻮي ﻋﺒﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ) (business modelدر ﻋﻨﻮان ،ﭼﻜﻴﺪه ،و ﻛﻠﻴﺪواژه ﺗﺎ
←←
تئــوری» 2نزدیــک اســت.
اول ژاﻧﻮﻳﺔ  2017از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي ﻛﺘﺎبﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻳﻌﻨﻲ EBSCO Business Source
.Complete (EBSC), Web of Science, Scopus

2. grounded theory

1 1. Cochrane

. Cochrane
. grounded theory

2
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جدول  .1فرایند مرور نظاممند

1

← پرســش اصلــی :چــه مدلهایــی در ســطح هستیشناســیِ مــدل کس ـبوکار ارائــه شــدهاند

و اجــزای کلیــدی آنهــا کدامانــد؟
←← جس ـتوجوی نوشــتهها :جس ـتوجوی عبــارت مناســب ) (business modelدر عنــوان،

چکیــده ،و کلیــدواژه تــا اول ژانویــۀ  2017از طریــق پایگاههــای کتابشــناختی مرتبــط ،یعنــی

.EBSCO Business Source Complete (EBSC), Web of Science, Scopus
←←← گزینــش پژوهشهــا :گزینــش مقالههــای منتشرشــده در نشــریههای علمــی و
ســمینارهای «ایتــیدی» 1و فصلهــای نوشتهشــده در کتابهــای دانشــگاهی کــه احتمــاالً بــا
موضــوع ایــن مقالــه مرتبــط بودهانــد .پــس از حــذف رکوردهــای تکــراری 7644 ،مــدرک

واحــد مطالعــۀ اولیــه (بــا چکیــده) شــدند و تمــاممتــن  146رکــورد (مقالــۀ نشــریه) بــهشــکلی

عمیقتــر مطالعــه شــد .ســرانجام ،پــس از مطالعــۀ تمــام متــن ،مــدارک دیگــری نیــز در فهرســت

منابــع و مآخــذ مقالههــا بــه نمونــه افــزوده شــدند و  192رکــورد بهعنــوان نمونــۀ نهایــی در نظــر
گرفتــه شــدند.
←←←← تجزیه و تحلیل دادهها :تحلیل دادهها از طریق دستهبندی آنها.

←←←←← ارائۀ یافتهها :مدلهای کسبوکار در جدولهای مناسب ارائه شدهاند.
←←←←←← بحث دربارۀ یافتهها و جمعبندی.
روش گــردآوری دادههــا در گام دوم مصاحبــۀ نیمهســاختیافته بــود .ابتــدا ،چندیــن پرســش

کلیــدی بــر پایــۀ خروجــی گام نخســت (مــرور نظاممنــد) طــرح شــد و ایــن پرسـشها از افــراد آگاه

در ایــن زمینــه پرســیده شــد .بــا تکنیــک «نمونهگیــری هدفمنــد»  10نفــر از مدیــران طرحهــای ملــی
«پارســا» در کشــورهای ایــران (ســه نفــر) ،انگلســتان (یــک نفــر) ،آمریــکا (یــک نفــر) ،آفریقــای
جنوبــی (یــک نفــر) ،هنــد (دو نفــر) ،کانــادا (یــک نفــر) ،و برزیــل (یــک نفــر) گزینــش شــدند
و بــا برخــی از آنهــا ب ـ ه شــکل حضــوری (در ایــران و در همایــش  ETD2015در کشــور هنــد) و

برخــی از آنهــا ب ـ ه شــکل مجــازی (بــا نرمافــزار «اســکایپ») مصاحبــه شــد .ایــن مصاحبههــا بــه

شــکل ســاختنیافته بودنــد .اگرچــه محورهــای مصاحبــه از پیــش روشــن بــود ،ولــی دربــارۀ هــر
محــور بــه شــکلی عمیــق گفتوگــو میشــد .پیــش از آغــاز مصاحبههــا پروتــکل مصاحبــه تهیــه
شــد کــه ســه پدیــدآور ایــن مقالــه روی آن بــه توافــق رســیدند .ایــن پروتــکل دربردارنــدۀ جزئیاتــی
1. ETD symposiums
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هماننــد شــیوۀ هماهنگــی جلسـهها ،شــیوۀ آغــاز و مدیریــت جلســه ،شــیوۀ ضبــط و ثبــت دادههــا ،و

ماننــد اینهــا بــود .ســه جلســۀ مصاحبــه بــهزبــان فارســی و هفــت جلســۀ مصاحبــه بــهزبــان انگلیســی
برگــزار شــد .محتــوای ایــن جلس ـهها ضبــط و بــرای تحلیلهــای بیشــتر بــه شــکل متــن پیادهســازی

شــدند .جلســههای مصاحبــه در پاییــز و زمســتان  1395هدایــت و انجــام شــد .انــدازۀ جلســههای

مصاحبــۀ پیادهسازیشــده از  2000تــا نزدیــک بــه  5000واژه بــود.

روشــی کــه در ایــن پژوهــش بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا ب ـهکار گرفتــه شــده ،روشــی

اســت کــه ) Saldana (2013در «دســتنامۀ کدگــذاری بــرای پژوهشــگران پژوهــش کیفــی» معرفــی

و ) Miles, Huberman and Saldana (2014در کتــاب خــود بــا عنــوان «تحلیــل دادههــای کیفــی:

منبــع روشهــا» بســط دادهانــد .بــه ایــن ترتیــب ،تحلیــل دادههــا در دو مرحلــۀ کدگــذاری و الگویابی
انجــام شــد .در مرحلــۀ نخســت کــه کدگــذاری بــود ،بــه هــر بخــش از دادههــا ُکــدی اختصــاص

داده شــد .کدهــا ،واژه یــا عبــارت کوتاهــی هســتند کــه ب ـه شــکل نمادیــن بــه نســبتی از دادههــا

اختصــاص مییابنــد .در مرحلــۀ دوم ایــن کدهــا در دســتههای بزرگتــری ســازماندهی شــدند
کــه همــان الگویابــی اســت .بــا کمــک ویرایــش  11نرمافــزار «مکسکیــودیای» 1کدگــذاری

و الگویابــی دادههــا انجــام شــد .بــرای افزایــش روایــی و پایایــی ،یادداشــتبرداری ،پیادهســازی

گفتــار ،و بهرهمنــدی از دیــدگاه چنــد نفــر در کدگــذاری از راهبردهــای کلیــدی بهکاررفتــه در

ایــن پژوهــش بودهانــد .بــرای رعایــت اخــاق پژوهــش ،مشــارکت در ایــن پژوهــش داوطلبانــه بــود

و بــرای تضمیــن ناشــناسماندن هویــت مشــارکتکنندگان ،اطالعــات فــردی آنهــا در مصاحبــه
ضبــط نشــده اســت .فایلهــای ضبطشــده روی رایانههــای شــخصی پژوهشــگران نگهــداری شــده

اســت و تنهــا خــود آنهــا بــه فایلهــا دسترســی داشــتهاند .بــه مشــارکتکنندگان نیــز اطمینــان

داده شــد کــه تنهــا در ایــن مطالعــه و بهمنظــور پاســخگویی بــه پرس ـشهای پژوهــش از دادههــای

گردآوریشــده بهرهبــرداری میشــود.
 .4یافتههای پژوهش

بــر پایــۀ تحلیــل دادههــای گردآوریشــده گمــان مــیرود هــر مــدل کســبوکار بــرای

ت کــم
فراهــمآوری منابــع اطالعاتــی دیجیتــال ،و بهویــژه طرحهــای ملــی «پارســا» ،بایــد دســ 
هشــت جــزء کلیــدی داشــته باشــد :کاربــران نهایــی ،مســائل مالــی ،حاکمیــت ،تأمینکننــدگا ِن
1. MAXQDA
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محتــوا ،محتــوا ،خدمــات ،فنــاوری ،و همــکاری .ایــن هشــت جــزء ،خــود مؤلفههــای گوناگونــی

دربردارنــد کــه میتواننــد زیس ـتپذیری طرحهــای ملــی «پارســا» را تضمیــن کننــد .هشــت جــزء

ﻣﺪل ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﻓﺮاﻫﻢآوري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻣﻮردﻛﺎوي ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ | رﺳﻮﻟﻲ
نمــودار  ،1آمدهانــد .همانگونــه
کلیــدی مــدل کســبوکار بــه همــراه مؤلفههــای گوناگــون در

کــه در نمــودار  ،2نشــان داده شــده ،محتــوا و کاربــران نهایــی دو جــزء بســیار کلیــدی بــا بیشــترین

مؤلفههــا هســتند.

نمودار  .2اجزاء و مؤلفههای کلیدی مدل کسبوکار فراهمآوری منابع اطالعاتی دیجیتال
ﻧﻤﻮدار  .2اﺟﺰاء و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﻣﺪل ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﻓﺮاﻫﻢآوري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ دﻳﺠﻴﺘﺎل

ﻣﺤﺘﻮا
ﺑﻲﺗﺮدﻳﺪ از ﻛﻠﻴﺪيﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰاي ﻣﺪل ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ آوري ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﻣﺤﺘـﻮاﻳﻲ
1466اﺳــﺖ ﻛــﻪ اﻳــﻦ ﻛﺴــﺐوﻛﺎرﻫــﺎ ﮔــﺮدآوري ،ﺳــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ،و ﺗﻮزﻳــﻊ ﻣــﻲﻛﻨﻨــﺪ .ﺗــﺎ ﻣﺤﺘــﻮاﻳﻲ ﻧﺒﺎﺷــﺪ
ﻛﺴﺐ وﻛﺎري ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد .از اﻳﻦ رو ،ﻣﺤﺘﻮا در ﻗﻠـﺐ ﻛﺴـﺐ وﻛـﺎر ﺟـﺎي
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محتوا

بیتردیــد از کلیدیتریــن اجــزای مــدل کســبوکار بــرای فراهــمآوری منابــع اطالعاتــی

محتوایــی اســت کــه ایــن کســبوکارها گــردآوری ،ســازماندهی ،و توزیــع میکننــد .تــا

محتوایــی نباشــد کس ـبوکاری نیــز پیرامــون ایــن محتــوا شــکل نمیگیــرد .از ایــن رو ،محتــوا در

قلــب کسـبوکار جــای دارد .محتــوا میتوانــد قالبهــای گوناگــون داشــته باشــد؛ از مقالــه گرفتــه
تــا ویدیــو .بــا ایــن حــال ،در طرحهــای ملــی «پارســا» عمــدۀ محتــوا ،پایاننامــه و رســاله و منابــع

همــراه آنهــا یعنــی ویدیــو ،صــدا ،یــا تصویــر اســت .یکــی از مصاحبهشــوندگان میگویــد« :بــه

نظــرم مهمتریــن چیــزی کــه مــا داریــم محتــوا اســت؛ حــاال در هــر شــکل و قالبــی .پایــگاه «پارســا»
لزومــاً بــر پایــۀ محتــوا شــکل میگیــرد .تــا محتوایــی نباشــد پایگاهــی شــکل نمیگیــرد( ».م  8ـ
پ .)10

جــزء محتــوا دارای مؤلفههایــی اســت .نخســتین جــزء «ســطح دسترســی» اســت .طــرح «پارســا»

بایــد روشــن ســازد کــه بــه هــر یــک از کاربرانــش چــه میــزان دسترســی (اطالعــات کتابشــناختی،

چکیــده ،تماممتــن ،و غیــره) بــه محتــوا میدهــد .ممکــن اســت ایــن ســطح دسترســی ،بعدهــا منجــر
بــه جریانهــای درآمــدی متفــاوت شــود .مؤلفــۀ دیگــر ،دامنــۀ دسترســی اســت کــه میتوانــد

محلــی ،ملــی ،منطقــهای یــا جهانــی باشــد .امنیــت محتــوا نیــز دارای اهمیــت اســت کــه یــک
کسـبوکار بایــد بــرای آن چارهاندیشــی کنــد .از آنجــا کــه منابــع اطالعاتــی دیجیتــال را نمیتــوان

هماننــد منابــع اطالعاتــی چاپــی نگهــداری کــرد و ویژگیهــای خــاص خــود را دارد ،امنیــت محتــوا

میتوانــد بــر برنــد کس ـبوکار و اعتمــاد بــه آن تأثیرگــذار باشــد .امنیــت دارای دو جنبــه اســت:
امنیــت محتــوای حســاس (آنچــه کــه نبایــد بــرای همــه در دســترس باشــد) و امنیــت ســایبری .یکــی

از مصاحبهشــوندگان میگویــد« :خــوب ببینیــد ،مســائل زیــادی هســت کــه میتوانــد در ارتبــاط

بــا محتــوا مطــرح شــود .بــرای مثــال ،شــما بایــد مشــخص کنیــد چــه کســی بــه چــه بخشــی از محتــوا
دسترســی داشــته باشــد .تنهــا اطالعــات کتابشــناختی بدهیــد یــا تماممتــن را .یــا اینکــه شــما
ممکــن اســت بــرای دانشــجویان ایرانــی تماممتــن بدهیــد ،ولــی بــه خارجیهــا فقــط اطالعــات

کتابشــناختی .چــون مســائل امنیتــی هــم مطــرح اســت( ».م  8ـ پ .)10

شــیوۀ گــردآوری منابــع اطالعاتــی ،یعنــی بــه شــکل مســتقیم (از طریــق دروندهــی منابــع

توســط خــود مؤسســهها) یــا غیرمســتقیم (بــهشــکل «هاروســتینگ» 1یــا گــردآوری منابــع از

1. harvesting
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واســپارگاههای ســازمانی) نیــز بااهمیــت اســت .هــر یــک از ایــن روشهــا میتوانــد هزینههــای
متفاوتــی بــرای کسـبوکار بــههمــراه داشــته باشــد و قابلیتهــا و منابــع گوناگونــی بخواهــد .یکــی

از مصاحبهشــوندگان میگویــد« :برخــی از مؤسس ـهها بــه مــا اجــازه میدهنــد کــه دادههــای آنهــا

را بـه شــکل هاروســتینگ گــردآوری کنیــم و بــه ایــن شــکل هزینههــای مــا کاهــش مییابــد( ».م 7

ـ پ  .)29قالــب گــردآوری منابــع نیــز از مســائلی اســت کــه تنهــا در کسـبوکارهای محتوامحــور
موضوعیــت دارد .مؤلفــۀ دیگــر ،گــردش کار اســت .گــردش کار بــهمعنــای همــۀ فراینــدی اســت
کــه یــک منبــع اطالعاتــی وارد کســبوکار شــده و ســرانجام در دســترس کاربــران گذاشــته

میشــود .در هــر گا ِم ایــن فراینــد ،شــاید فعالیتهــای گوناگونــی روی منبــع اطالعاتــی انجــام
میشــود تــا ســرانجام همــان شــود کــه کاربــران چشمداشــت دارنــد .یکــی از مصاحبهشــوندگان
میگویــد« :نخســتین چیــزی کــه مــا [در ســاخت پایــگاه «پارســا»] درگیــرش بودیــم ،ســازماندهی،
گــردش کار ،اســناد قانونــی ،و حقــوق پدیــدآوران بــود( ».م  1ـ پ  .)9منابــع اطالعاتــی زمانــی

بــرای کاربــران نهایــی ارزشــمند اســت کــه بـه شــکلی درســت ســازماندهی شــده و باکیفیــت باشــند.

شــاید در ایــن زمینــه نیــاز بــه اعمــال اســتانداردهای گوناگــون ،پیادهســازی فرادادههــای کارآمــد،
و بهرهگیــری از شــیوههای طبقهبنــدی بــروز باشــد .نگهــداری محتــوا نیــز از دیگــر مؤلفههاســت.

ب ـه گفتــۀ یکــی از مصاحبهشــوندگان «مــا تنهــا فــراداده و محتوایــی را میپذیریــم کــه ب ـ ه شــکل

درســت وارد شــده اســت .اگــر محتــوا درســت نباشــد ،مــا آن را نمیپذیریــم( ».م  5ـ پ .)13
پشــتیبانگیری ،ذخیرهســازی ،و بــروز نگهداشــتن پایــگاه از مســائل کلیــدی نگهــداری هســتند.

ســرانجام ،ارزش افــزوده نیــز از مؤلفههــای مهمــی اســت کــه نبایــد از آن غافــل شــد .بــر پایــۀ نیــاز

کاربــران میتــوان ارزشهــای افــزودهای هماننــد پیشــنهاد مــدارک مرتبــط ،تحلیــل متــن ،و غیــره

روی محتــوا پیادهســازی کــرد .آنگونــه کــه یکــی از مشــارکتکنندگان میگویــد« :درســت
اســت کــه خــو ِد گــردآوری محتــوا کار مهمــی اســت ،ولــی بــه نظــرم نبایــد صرف ـاً همــان محتــوا
را بــه کاربــر بدهیــم .بایــد کارهایــی روی آن انجــام دهیــم کــه ارزش بیشــتری بــرای کاربــر ایجــاد

شــود( ».م  10ـ پ .)21
کاربران نهایی

کاربــران یــا مشــتریان از جملــه اجــزای کلیــدی هر کسـبوکاری هســتند .ایــن کاربران هســتند

کــه زیســتپذیری یــک کســبوکار را توجیــه میکننــد و کســبوکارها نیــز بهدنبــال راضــی
نگهداشــتن کاربــران خــود هســتند .کاربــران ،افــراد یــا نهادهایــی هســتند کــه بــه منبــع اطالعاتــی

نیــاز دارنــد یــا خدمــت خاصــی را درخواســت میکننــد .جــزء کاربــران میتوانــد مؤلفههــای
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گوناگونــی دربــر داشــته باشــد .نخســتین مؤلفــه در ایــن جــزء« ،ارزش» اســت .بهگفتــۀ دیگــر ،ایــن
ارزش یــک کســبوکار اســت کــه میتوانــد زیســتپذیری آن را تضمیــن کنــد .اینکــه یــک

کس ـبوکار چــه ارزشهایــی بــرای کاربــران خــود بــه ارمغــان م ـیآورد ،پرسشــی بســیار کلیــدی

در راهانــدازی و مدیریــت کســبوکار اســت .ســپس ،گروهبنــدی کاربــران اســت کــه بــر پایــۀ
نیازهــا ،رفتارهــا ،و ویژگیهــای همانندشــان انجــام میشــود .دانشــجویان ،پژوهشــگران مســتقل

(کــه بــه هیــچ نهــادی وابســتگی ندارنــد) ،اســاتید دانشــگاه ،صنعتگــران و صاحبــان کس ـبوکار،

و سیاســتگذاران علــم و فنــاوری کلیدیتریــن گروههــای کاربــران هســتند کــه نیازمنــد منابــع
اطالعاتــی یــا خدماتــی مرتبــط هســتند .از ایــن رو ،کســبوکارها بایــد بهدرســتی نیازهــای

گروههــای گوناگــون را شناســایی کننــد تــا بتواننــد برایشــان محصــول یــا خدمــت خاصــی ارائــه
دهنــد .همانگونــه کــه یکــی از مصاحبهشــوندگان اشــاره میکنــد «گروههــای بســیاری از افــراد

[کاربــر پایــگاه] هســتند؛ دانشــجویان ،اســتادان دانشــگاه ،پژوهشــگرانی کــه وابســته بــه ســازمانی
نیســتند ،یــا حتــی دولــت .ســازمانهای پشــتیبان مالــی پژوهــش هــم هســتند .اخیــرا ً «جامعــۀ آلزایمــر»
هــم از دادههــای مــا بــرای گزارشــی بــرای «مؤسســۀ َرنــد» بهرهبــرداری کــرده اســت .خــوب ،بایــد
بدانیــم کــه آنهــا چــه چیــز الزم دارنــد و مــا چگونــه میتوانیــم بــه آنهــا یــاری رســانیم( ».م  6ـ

پ  .)78نیازســنجیها ،پژوهشهــای بــازار ،و پیمایشهــای همگانــی روشهــای کارآمــدی بــرای
دســتیابی بــه ایــن مســئله هســتند .نگــرش کاربــران نیــز بــرای یــک کس ـبوکار بااهمیــت اســت.

دیدگاههــا و تصویــری کــه آنهــا از کســبوکار دارنــد میتوانــد بــر موقعیــت کســبوکار در
بــازار اثــر بگــذارد .بنابرایــن ،بایــد در ایــن زمینــه کارهایــی انجــام شــود .ســرانجام ،ایــن مســائل

فرهنگــی ،هماننــد هنجارهــا و رفتارهــای اجتماعــی هســتند کــه در مــدل کسـبوکار مؤثــر هســتند.

کســبوکارها شــاید مجبــور شــوند در جوامــع کاربــر خــود فرهنگســازیهای هدفمنــدی
انجــام دهنــد؛ بهویــژه زمانــی کــه کس ـبوکاری بــا محــور محتــوا شــکل گرفتــه باشــد .یکــی از

مصاحبهشــوندگان اشــاره میکنــد «بــه نظــرم چیــزی کــه بــه آن توجــه نشــده بافــت فرهنگــی
ماســت .ببینیــد باالخــره ،فرهنـ ِ
ـگ مــرد ِم کشــورها بــا یکدیگــر متفــاوت اســت .بنابرایــن ،بایــد بــه

ایــن هــم توجــه شــود( ».م  10ـ پ .)49
مسائل مالی

منظــور از مســائل مالــی همــان دخــل و خرجــی اســت کــه در یــک کســبوکار هســت.

بیتردیــد انجــام هــر کاری بــا هزینههایــی همــراه اســت و بــرای تأمیــن ایــن هزینههــا منابــع مالــی
مــورد نیــاز اســت .در بســیاری از کســبوکارهایی کــه ســودمحور هســتند مســائل مالــی نقشــی
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کلیــدی در زیســتپذیری کســبوکار دارنــد .در اینگونــه کســبوکارها بخــش بزرگــی از
منابــع مالــی بــا فــروش کاال و خدمــات بهدســت میآیــد کــه درآمــد کســبوکار را تشــکیل

میدهــد ،ولــی در دیگــر کس ـبوکارهایی کــه هدفشــان کســب ســود نیســت و اهــداف دیگــری
ِ
گذاری نهادهــای پشــتیبان کــه هــدف خاصــی دارنــد،
دنبــال میکننــد ،منابــع مالــی شــاید بــا ســرمایه

تأمیــنشــود .بــههــر شــکل ،گمــان مـیرود کــه در کسـبوکار منابــع اطالعاتــی دیجیتــال ،مســائل
مالــی دارای ســه محــور باشــد :منابــع مالــی ،هزینههــا ،و قیمتگــذاری .منابــع مالــی میتوانــد از

دو راه بودجــۀ عمومــی (بهویــژه دربــارۀ طرحهــای ملــی «پارســا» کــه هدفشــان تضمیــن منافــع

عمومــی اســت) و بودجــۀ اختصاصــی (یعنــی درآمدهایــی کــه خــود طــرح میتوانــد بــا فــروش

خدمــات بهدســت آورد) تأمیــن شــود .یکــی از مصاحبهشــوندگان میگویــد «خــوب ،ببینیــد
بخشــی از بودجــۀ مــا را دولــت تأمیــن میکنــد و اص ـ ً
ا ایــن وظیفــه بــه مــا محــول شــده اســت.
ولــی خــوب ،خودمــان هــم درآمدهایــی داریــم کــه البتــه ،آن را هــم دولــت بــه مــا تکلیــف کــرده

اســت .گفتــه کــه بخشــی از هزینههــای خودتــان را بایــد خودتــان دربیاوریــد ،مــا هــم همیــن کار
را میکنیــم» (م  10ـ پ  .)33از ســوی دیگــر ،حقــوق منابــع انســانی و دیگــر هزینههــا (هماننــد

خریــد و نگهــداری تجهیــزات ،تعمیــر و نگهــداری ســاختمان و تجهیــزات ،و مصــرف انــرژی)
کلیدیتریــن هزینههــای اینگونــه کســبوکارها هســتند .یکــی از مصاحبهشــوندگان در
پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه «ظاهــرا ً بیشــتر بودجــۀ شــما صــرف حقــوق کارکنــان میشــود؟» پاســخ

میدهــد« :بلــه ،یقینــاً ،بــدون تردیــد صــرف کارکنــان میشــود .چــون ماشــینها بســیار ارزانتــر
از نیــروی انســانی هســتند( ».م  1ـ پ  .)50-48کســبوکارهای منابــع اطالعاتــی دیجیتــال بایــد

دربــارۀ دو حــوزۀ دیگــر یعنــی قیمتگــذاری محتــوا و خدمــات نیــز تصمیمگیــری کننــد .خــود
ایــن قیمتگذاریهــا نیــز روشهــا و مدلهــای گوناگونــی دارنــد .یکــی از مصاحبهشــوندگان

اشــاره میکنــد« :مــن فکــر میکنــم قیمــت و قیمتگــذاری در ایــن زمینــه بســیار مهــم هســتند؛
زمانــی کــه مــا دربــارۀ مــدل کس ـبوکار یــک شــرکت گفتوگــو میکنیــم( ».م  2ـ پ .)35-34

تأمینکنندگان محتوا

شــاید هــر انــدازه کــه محتــوا در کســبوکار منابــع اطالعاتــی دیجیتــال مهــم اســت،

تأمینکننــدگان محتــوا نیــز مهــم هســتند .تأمینکننــدگان محتــوا بهعنــوان یکــی از
کلیدیتریــن همــکاران میتواننــد زیســتپذیری یــک کســبوکار را تضمیــن کننــد .ایــن امــر
در کســبوکارهایی کــه بســیار وابســته بــه تأمینکننــدگان هســتند ،حتــی مهمتــر اســت .در

طرحهایــی ماننــد طــرح ملــی «پارســا» کــه وابســته بــه همــکاری مؤسســههای آموزشــی عالــی
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بــرای مجموعهســازی «پارســا» هســتند ،اهمیــت تأمینکننــدگان محتــوا بســیار کلیــدی اســت.

نــوع مشــارکت تأمینکننــدگان محتــوا ،یعنــی داوطلبانــه یــا اجبــاری بــودن ،نخســتین مســئله در
ایــن جــزء اســت .یکــی از مصاحبهشــوندگان میگویــد[« :مؤسســههای همــکار مــا] میتواننــد

بخشــی از پــروژه نباشــند ،اگــر نمیخواهنــد .مشــارکت داوطلبانــه اســت( ».م  6ـ پ .)38

مشــارکت اجبــاری اغلــب آنجــا پیــش خواهــد آمــد کــه یــک حاکمیــت وجــود داشــته باشــد.

بــرای نمونــه ،در طرحهــای ملــی «پارســا» ،وزارتخانــۀ در پیونــد بــا آمــوزش عالــی میتوانــد بــا

قوانیــن و آییننامههایــی ،مؤسســههای ناشــر «پارســا» را کــه وابســته بــه بودجــۀ عمومــی هســتند،
مجبــور بــه مشــارکت کنــد .از ایــن رو ،نــوع (ماننــد مؤسســههای دولتــی ،نیمهدولتــی ،و آزاد) و

ســطح تأمینکننــدۀ محتــوا (ماننــد گــروه آموزشــی ،دانشــکده ،مؤسســه ،اعضــای هیئــت علمــی ،و
دانشــجویان) نیــز در ایــن مــدل کسـبوکار تأثیرگــذار هســتند .مســائل در پیونــد بــا تفاهمنامههــای

همــکاری (ماننــد محتــوای تفاهمنامــه ،شــیوۀ همــکاری و نماینــدگان طرفیــن) نیــز از مســائل دیگــر
مطــرح در ایــن جــزء اســت .بــهگفتــۀ یکــی از مشــارکتکنندگان «بهگمانــم ،میدانیــد ،چیــزی

کــه شــما الزم داریــد ،تعریــف مشــارکتکنندگان [در پــروژه] ،تعریــف شــرایط مشــارکتی اســت
کــه قــرار اســت بــر پایــۀ آن کار کنیــد [( ».]...م  7ـ پ  .)43ســرانجام ،اگــر قــرار اســت گــردآوری

دادههــا بــ ه شــکل غیرمســتقیم و از طریــق واســپارگاههای ســازمانی انجــام شــود ،ویژگیهــا،
دسترســی ،و ضوابــط نیــز اهمیــت خواهنــد داشــت.

حاکمیت

چگونگــی ادارۀ یــک کس ـبوکار از اجــزای کلیــدی مــدل کس ـبوکا ِر فراه ـمآوری منابــع

اطالعاتــی دیجیتــال اســت .ویژگیهــای ســازمانی کســبوکار ،ماننــد مأموریتهــا ،هدفهــا،

وظایــف ،و ســاختار پیشبرنــدۀ کســبوکار هســتند و بایــد در برنامهریزیهــا بــه آنهــا توجــه
شــود .از جملــه موضوعهــای مهــم در ادارۀ یــک کسـبوکار نهــاد یــا شــورایی اســت کــه حاکمیت

کس ـبوکار را بــر عهــده دارد .وظایــف ،و اختیــارات اعضــای ایــن نهــاد /شــورا /کمیتــه میتوانــد

در طراحــی مــدل کسـبوکار تغییــر ایجــاد کنــد .یکــی از مصاحبهشــوندگان اشــاره میکنــد« :بلــه،
اساسـاً مــا یــک کمیتــۀ ملــی داریــم و در ســازمان خــود نیــز افــراد بــا تجربـهای را بــرای پیگــری امور
در نظــر گرفتهایــم .گاهــی پیشــنهادهایی هــم بــه ایــن کمیتــه میدهیــم( ».م  4ـ پ  .)38ایــن نهــاد/

شــورا /کمیتــه بایــد از همــۀ مســائل حقوقــی در پیونــد بــا کسـبوکار آشــنا باشــد و بــه آنهــا توجــه
کنــد .دربــارۀ کسـبوکارهای محتوامحــور قانــون کپیرایــت از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت.

توافقنامههــا ،اجارهنامههــا ،و قوانیــن مربــوط بــه مالکیــت نیــز از شــمار مســائلی هســتند کــه توجــه
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بــه آنهــا در زیس ـتپذیری کس ـبوکار مهــم اســت .یکــی از مصاحبهشــوندگان میگویــد« :بلــه،
کپیرایــت ،چــون میدانیــد ،آن وابســته بــه قوانیــن کشورهاســت .مــا در برزیــل چنیــن قانونــی
داریــم ،ولــی در ایــران ممکــن اســت کمــی متفــاوت باشــد .خــوب ،آن یکــی از موانــع کلیــدی

ماســت( ».م  1ـ پ  .)11افــزون بــر ایــن نهــاد /شــورا /کمیتــۀ ادارهکننــده ،تــوان منابــع انســانی نیــز
در پیشــبرد یــک کســبوکار کلیــدی اســت .متخصصانــی ماننــد نمایهســازان و چکیدهنویســان،

مهندســان فنــاوری اطالعــات ،و تکنســینها میتواننــد در طراحــی مــدل کس ـبوکار مؤثــر باشــند.

یکــی از مصاحبهشــوندگان میگویــد« :یکــی از چالشهــای کلیــدی مــا آن بــوده کــه هیــچگاه

نیــروی انســانی کافــی در اختیــار نداشــتهایم ،در حالــی کــه اگــر میداشــتیم ،کارهایمــان آســانتر و

بهتــر پیــش میرفــت .بــرای مثــال ،مــا ماهانــه هاروســتینگ انجــام میدهیــم ،در حالــی کــه روزانــه

باشــد بهتــر اســت( ».م  1ـ پ  .)11سیاسـتهای ملــی نیــز در ایــن جــزء مطــرح هســتند .بــرای نمونــه،
در یــک طــرح ملــی «پارســا» بایــد نظــام آمــوزش عالــی یــک کشــور را در نظــر گرفــت و بــر پایــۀ

آن برنامهریــزی کــرد .بهگفتــۀ یکــی از مصاحبهشــوندگان «اکنــون دسترســی آزاد یــک سیاســت

ملــی در کشــور اســت و پیشنیــاز خلــق محتواســت( ».م  5ـ پ  .)17ســرانجام ،یــک کس ـبوکار

همیشــه بایــد تغییــرات را در نظــر داشــته باشــد و بــرای آنهــا آمادگــی داشــته باشــد .از ایــن رو،

مدیریــت تغییــر نیــز بخشــی از یــک مــدل کسـبوکار بایــد باشــد.
فناوری

همانگونــه کــه از نــام کســبوکار فراهــمآوری منابــع اطالعاتــی دیجیتــال برمیآیــد،

دیجیتــال همــزاد فنــاوری اســت .بــا ظهــور فناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی در نیمههــای قــرن

بیســتم بســیاری از کســبوکارها مجبــور شــدهاند نیمنگاهــی بــه ایــن فناوریهــا و پیشــرفتهای

مرتبــط در ایــن زمینــه داشــته باشــند .از ایــن رو ،فنــاوری جــزء جداییناپذیــر مدلهــای کسـبوکار
امــروزی شــده اســت .زیرســاختهای ســختافزاری (ماننــد ســرورها) و نرمافــزاری (ماننــد

پلتفورمهــای گــردآوری و اشــاعۀ اطالعــات) از مســائل مهــم مطــرح در موضــوع فنــاوری هســتند.
از آنجــا کــه کسـبوکارهای محتوامحــور بــهشــکل برخــط بــه کاربــران خــود خدمــات میدهنــد،

شــبکه (ماننــد اینترنــت ،ســرعت اینترنــت ،و شــبکۀ محلــی) نیــز دارای اهمیــت اســت .ســرانجام ،ایــن

روزآمــدی (ماننــد روزآمدســازی تجهیــزات و پیشبینــی رویدادهــای آینــده) اســت کــه میتوانــد

کس ـبوکار را رقابتپذیــر و کاربــران را راضــی نگــه دارد .یکــی از مصاحبهشــوندگان میگویــد:

«میدانیــد ،شــما نیازمنــد زیرســاختهای فنــاوری بــر پشــتیبانی از فعالیتهــا هســتید .شــما کانالــی
میخواهیــد کــه بــا آن فــراداده را انتقــال دهیــد( ».م  7ـ پ  .)56دیگــری نیــز اشــاره میکنــد کــه
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«یکــی دیگــر از چالشهــای مــا فنــاوری اســت .همیشــه فنــاوری اســت .چــون مــا دنبــال دســتیابی
بــه آخریــن فناوریهــا نیســتیم( ».م  6ـ پ .)92
خدمات

خدمــات ،در کنــار محتــوا نیــز از اجــزای کلیــدی یــک مــدل کســبوکار ،بهویــژه

کســبوکارهای محتوامحــور اســت .ارزشهایــی کــه یــک مــدل کســبوکار میتوانــد بــرای
کاربرانــش خلــق کنــد ،میتوانــد در محتــوا و خدمــات متجلــی شــود .در طرحهــای ملــی
«پارســا» خدمــات از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت؛ چــرا کــه میتوانــد یکــی از منابــع

درآمــدی باشــد کــه بــه اســتقالل بیشــتر مالــی ایــن طرحهــا یــاری رســاند .بــهگفتــۀ یکــی از
مصاحبهشــوندگان «خــوب ،چیــز دیگــری دربــارۀ «پارســا» آن اســت کــه «پــیدیاف» چیــزی

نیســت کــه مــا میفروشــیم ،مــا [خدمــت] کاوش «پارســا» را میفروشــیم( ».م  2ـ پ  .)41انبــارۀ
پشــتیبان (کورپــس) 1نرمافزارهــای همانندجــو (ماننــد همانندجــو و «ترنیتیــن» ،)2شبکهســازی

(ماننــد شــبکههای اجتماعــی برخــط) ،و اشــاعۀ گزینشــی اطالعــات از خدمــات کس ـبوکارهای

محتوامحــور ،بهویــژه در طرحهــای «پارســا» هســتند .یکــی از مصاحبهشــوندگان معتقــد اســت:

«خــوب ،خدمــات زیــادی میتوانیــم تعریــف کنیــم .از همیــن خدمــات ســادۀ جســتوجوی
پایاننامــه بگیریــد تــا اشــاعۀ گزینشــی و امثالهــم .مث ـ ً
ا شــاید فــردا روزی بــرای پشــتیبانی از یــک

نرمافــزار کشــف تقلــب ســراغ مــا بیاینــد .بنابرایــن ،میتــوان بــه ایــن خدمــات هــم فکــر کــرد( ».م
 8ـ پ .)58
همکاری

جهــان کس ـبوکار امــروز بهقــدری شــبکهای شــده کــه پیشــبرد مأموریتهــا بــدون در نظــر

گرفتــن پتانســیلهای محیــط و بهرهبــرداری از شــبکههای کس ـبوکاری دشــوار اســت .همــکاری

بــا نهادهــا و کســبوکارهای دیگــر در بســیاری از مــوارد میتوانــد بــه کاهــش هزینههــا منجــر

شــده و بــه افزایــش کیفیــت بیانجامــد .از ایــن رو ،ســازمانهای همــکار و زمینــۀ همــکاری دو

موضــوع بســیار مهــم در ایــن جــزء هســتند .بــرای نمونــه ،دیجیتالســازی و نمایهســازی از شــمار
زمینههــای همــکاری در کس ـبوکار طرحهــای ملــی «پارســا» هســتند .بنابرایــن ،ســازمانهایی کــه

فعالیتهــای دیجیتالســازی و نمایهســازی انجــام میدهنــد ،میتواننــد تأثیرگــذار باشــند .یکــی از

مصاحبهشــوندگان اشــاره میکنــد کــه «ســرانجام در پایــان ســال  ،1997کتابخانــۀ ملــی قــراردادی
2. Turnitin

1. corpus
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بــا «پروکوئســت»[ 1بــرای دیجیتالســازی مــدارک] امضــا کــرد .آنهــا نخســتین پایاننامههــا
و رســالههایی بودنــد کــه دیجیتالســازی شــدند« .پروکوئســت» مســئول تولیــد میکروفیــش
پایاننامههــا و رســالهها هــم بــود( ».م  7ـ پ  .)10یکــی دیگــر از مصاحبهشــوندگان میگویــد:

«خــوب ،مــا از نزدیــک بــا کتابخانههــا کار میکنیــم ،چــون مأموریــت مشــترکی داریــم .]...[ .مــا
بهدنبــال همــکاری هســتیم .مــا میخواهیــم بهرهبــرداری از پایــگاه را افزایــش دهیــم .میخواهیــم
پایــگاه در دســترس همــه باشــد( ».م  2ـ پ .)93-91

 .5جمعبندی

اجــرا و پیشــرفت طرحهــای ملــی «پارســا»ها میتوانــد بــه ســاخت طــرح جهانــی «پارســا»ها

کمــک کنــد و بــهنوبــۀ خــود موجــب تســهیل اشــتراک اطالعــات و نتایــج پژوهشــی از طریــق

یــک پایــگاه بینالمللــی شــود کــه بــرای تمــام پژوهشــگران در جایجــای جهــان در دســترس
خواهــد بــود .برخــی کشــورها پیشتــر طــرح ملــی خــود را آغــاز کردهانــد و برخــی دیگــر نیــز

در صــدد اجــرای چنیــن طرحــی بــرای مدیریــت بهتــر و کارآمدتــر «پارس»هــا و افزایــش ســطح

دسترســی بــه پژوهشهــای دانشــجویان هســتند .یکــی از نگرانیهــا در پیونــد بــا اجــرا و نگهــداری

طرحهــای ملــی «پارســا» زیســتپذیری آنهــا از دیــدگاه کســبوکاری اســت کــه یــک طــرح
«پارســا»ی پایــا را تضمیــن میکنــد .بــرای راهانــدازی یــک طــرح «پارســا»ی زیسـتپذیر توجــه بــه

جنبههــای کس ـبوکاری «پارســا» الزم اســت (.)Rasuli, Alipour-Hafezi and Solaimani 2018بــه

همیــن منظــور ،بحــث کلیــدی ایــن مقالــه آن اســت کــه مدیــران ایــن طرحهــا پیــش از آنکــه خــود
را درگیــر مســائل فنــی و اجرایــی کننــد ،بایــد بــه یــک مــدل کسـبوکار مناســب اندیشــیده باشــند.
ایــن مــدل کس ـبوکار بایــد نیازهــای خــاص طرحهــای «پارســا» را در کانــون توجــه جــای داده

باشــد .بــا ایــن حــال ،جــای هستیشناســی یــک مــدل کس ـبوکار کــه ویــژۀ حــوزۀ پارســا باشــد،
در نوشــتههای دانشــگاهی خالــی اســت .در ایــن پژوهــش کوشــش شــد تــا بــا یــاری جســتن از

مــرور نظاممنــد نوشــتهها و مصاحبــه بــا متخصصــان و مدیــران ،هستیشناســی ویــژهای بــرای مــدل

کس ـبوکار طرحهــای «پارســا» طراحــی شــود تــا بــه پژوهشــگران ایــن حــوزه در بحــث دربــارۀ

امکانپذیــری و زیســتپذیری کســبوکاری ایــن طرحهــا کمــک کنــد و بــه حرفهمنــدان و

مدیــران طرحهــا نیــز در آمادهســازی ایــن طرحهــا از دیــدگاه پایایــی و تجاریســازی آنهــا،

1. ProQuest
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پیــش از افتــادن در دام چالشهــای فنــی و اجــرا ،یــاری رســاند.

مقایســۀ هستیشناســی پیشــنهادی در ایــن پژوهــش بــا هستیشناســیهای پیشــین مــدل

کســبوکار محتــوا نشــان میدهــد کــه هستیشناســی ایــن پژوهــش دربردارنــدۀ همــۀ اجــزا
(یعنــی درآمــد ،محتــوا ،زیرســاخت ،همــکاری ،و رشــد) اســت کــه Van der Beek, Krueger, and

) Swatman (2003ارائــه داد ه و یــا اجزایــی ماننــد محصــول ،مشــتری ،درآمــد ،قیمتگــذاری ،و
تحویــل [محصــول] کــه ) Fetscherin and Knolmayer (2004بــرای مدلهــای خــود ارائــه کردهانــد.

نتایــج ایــن پژوهــش نهتنهــا بــه مدیــران در اجــرای موفــق طرحهــای ملــی «پارســا»ها کمــک

خواهــد کــرد ،بلکــه چارچوبــی نیــز بــرای توصیــف کسـبوکار طرحهــا در اختیــار میگــذارد .بــا
چارچــوب پیشــنهادی در ایــن مقالــه میتــوان بــه توصیــف کسـبوکارهای محتوامحــور پرداخــت

و ویژگیهــای گوناگــون آنهــا را زیــر اجــزای کلیــدی پیشــنهادی در ایــن مقالــه ترســیم کــرد

تــا دیــد بهتــری بــرای مدیــران فراهــم شــود تــا آنهــا آســانتر بتواننــد بــه تغییرهــا واکنــش نشــان

دهنــد .کسـبوکارهای نوپــای مرتبــط بــا محتــوا نیــز کــه تــازه میخواهنــد فعالیــت خــود را آغــاز

کننــد ،میتواننــد پیــش از هــر چیــز بــا مــدل پیشــنهادی در ایــن مقالــه بــه تحلیــل جوانــب گوناگــون
کســبوکار خــود بپردازنــد .افــزون بــر ایــن ،پایگاههایــی نیــز کــه منابــع خــود را بــهشــکل

دسترســی آزاد در اختیــار کاربرانشــان میگذارنــد ،میتواننــد بــا توجــه بــه چارچــوب پیشــنهادی
در ایــن مقالــه مــدل کس ـبوکار خــود را طراحــی و منتشــر کننــد.

بــا آنکــه بــا روشهایــی ماننــد درگیــر کــردن افــراد بیشــتر در تجزیــه و تحلیــل مصاحبههــا

و گروهبنــدی اجــزا کوشــش شــد تــا اعتبــار بیرونــی هستیشناســی پیشــنهادی افزایــش یابــد ،ولــی

هنــوز نیازمنــد بهبــود و افزایــش اعتبــار اســت .ایــن موضوعــی اســت کــه پژوهشهــای آینــده
میتواننــد روی آن تمرکــز کننــد .همچنیــن ،کارآمــدی هستیشناســی پیشــنهادی در عمــل و
اینکــه آیــا میتوانــد زیس ـتپذیری یــک طــرح ملــی «پارســا» را تضمیــن کنــد یــا نــه ،از مســائل
دیگــری هســتند کــه نیازمنــد پژوهشهــای بیشــتری اســت.

 .6سپاسگزاری

خالص ـهای از ایــن پژوهــش در «بیس ـتویکمین ســمپوزیوم جهانــی پایاننامههــا و رســالههای

الکترونیکــی» در ســال  )etd2018.ncl.edu.tw/en( 2018در کشــور تایــوان شــفاهی ارائــه شــده

اســت .از کســانی کــه بــا دیدگاههایشــان بــه بهبــود کیفیــت ایــن مقالــه کمــک کردنــد ،بهویــژه از
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. سپاســگزاریم3» و «اســکات الدریــج،2» «آنــا پاوانــی،1»«ژوکیــم شــوپفل
فهرست منابع

 بررســی حقــوق مالکیــت مــادی و معنــوی پایاننامههــا و رســالههای.۱۳۹۵ . و بهــروز رســولی، صفــر،بیـگزاده آروق
. پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران: تهــران.دانشــجویی در ایــران
 بررسی ویژگیهای آرشیوهای ملی و منطقهای پایاننامهها و تعیین ویژگیهای مطلوب برای.۱۳۹۱ . مریم،خسروی
. پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران: تهران.آرشیو ملی پایاننامههای ایران

. نســل جدیــد مــدارک علمــی: پایاننامههــا و رســالههای الکترونیکــی.۱۳۸۶ . و مریــم صابــری، ســیروس،علیدوســتی
.۱۰۰-86:)2( ۱۸ فصلنامــه کتــاب
 فصلنامــۀ کتابــداری و. سیســتم مدیریــت اطالعــات پایاننامههــا و رســالههای الکترونیکــی.۱۳۸7 ._____
.180-159 :)3( 11 اطالعرســانی
.1381 . ترجمــۀ ســودابه نــوذری. حفاظــت درازمــدت رســالهها و پایاننامههــای الکترونیکــی.2002 . تومــاس،تپــر
.154-139 :)2( 13 فصلنامــه کتــاب
.36-29 :)2( 15  فصلنامه کتاب. راهی برای دستیابی بهتر: الکترونیکیکردن پایاننامهها.1383 . سودابه،نوذری
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رسولی
داراي ﻣﺪارك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ از داﻧﺸـﮕﺎه
بهروز رﺳﻮﻟﻲ
ﺑﻬﺮوز
ﺗﻬﺮان و داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳـﻲ در ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺎه

دارای مــدارک کارشناســی و کارشناســی ارشــد از دانشــگاه تهران و دانشــجوی
 اﻳﺸﺎن اﻛﻨـﻮن ﻣﺸـﻐﻮل.ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮان )اﻳﺮاﻧﺪاك( اﺳﺖ

آوري
شﺑـﺮاي ﻓـﺮاﻫﻢ
وﻛـﺎر
علــمزﻣﻴﻨﺔ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل
دکتــری ﺧﻮد در
اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺔ
ﻛﺴﺐدان
اطالعــات و
در پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری
شناســی
، ﺣﻘـﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﻓﻜـﺮي، ﻣﺪلﻫﺎي ﻛﺴﺐوﻛﺎر.ﻣﺤﺘﻮاي دﻳﺠﻴﺘﺎل اﺳﺖ

ــان اکنــون مشــغول انجــام رســالۀ خــود.اﺳﺖ
وي ایش
.ـت
اطالعــات ایــران (ایرانــداک) اسـ
 و ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ،ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺤﺘﻮا

در زمینــۀ طراحــی مــدل کســبوکار بــرای فراهــمآوری محتــوای دیجیتــال
 و علمســنجی،صنعــت محتــوا

.اســت

فکـرا از
ﺷﻨﺎﺳﻲ
داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت و
ﻣﺪرك
ﻋﻠﻴﭙﻮر ﺣﺎﻓﻈ
،ـری
ـت
مالکیـ
ﻋﻠﻢـوق
دﻛﺘﺮيحقـ
،وکار
کسـﻲب
ﻣﻬﺪيهــای
مدل
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﻳﺎﻓﺖ ﻛـﺮده و اﺳـﺘﺎدﻳﺎر

.اســت،دﻳﺠﻴﺘﺎل
ﻣﺤﺘﻮاي وی
پژوهشــی
ﻋﻼﻣﻪعالیــق
جملــه
،ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل
.ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ اﺳﺖ
ازداﻧﺸﮕﺎه
.و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ

ﺳــﺎم ﺳــﻠﻴﻤﺎﻧﻲ داراي ﻣــﺪرك دﻛﺘــﺮي در رﺷــﺘﺔ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳــﻲ از
 اﻳﺸـﺎن ﻫـﻢاﻛﻨـﻮن داﻧﺸـﻴﺎر داﻧﺸـﮕﺎه.داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ دﻟﻔﺖ ﻫﻠﻨـﺪ اﺳـﺖ
Haas School of »  و ﻫﻤﻜﺎر ﻣﺮاﻛﺰي ﻣﺎﻧﻨـﺪ،ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﻧﺎﻳﻨﺮود ﻫﻠﻨﺪ
SP

Jain

Institute

of

» « وBusiness,

UCBerkeley
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ﺣﻘـﻮقداﻧﺸـﮕﺎه
وﻛﺎر ،ارﺷﺪ از
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
دﻳﺠﻴﺘﺎلﻣﺪارك
رﺳﻮﻟﻲ داراي
ﺑﻬﺮوز
ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﻓﻜـﺮي،
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ وﻛﺴﺐ
اﺳﺖ .ﻣﺪلﻫﺎي
ﻣﺤﺘﻮاي
وﻫﺸـﮕﺎه
ﺷﻨﺎﺳـﻲ در
ﺟﻤﻠﻪداﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت و
ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻢ
دﻛﺘﺮي
داﻧﺸﺠﻮي
ﺗﻬﺮان و
اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲﭘﮋوي
ﻋﻼﻳﻖ
ﺳﻨﺠﻲ از
ﻣﺤﺘﻮا ،و
ﺻﻨﻌﺖ

اﻛﻨـﻮن
)اﻳﺮاﻧﺪاك(
اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮان
ﻓﻨﺎوري
مدل کسبوکار فراهمآوری منابعﻋﻠﻮم و
ﻣﺸـﻐﻮل | ...رسولی و دیگران
نامهها و
اﻳﺸﺎنپایان
اﺳﺖ .ملی
حهای
موردکاوی طر
دیجیتال
اطالعاتی
اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺔ ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﺔ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل ﻛﺴﺐوﻛـﺎر ﺑـﺮاي ﻓـﺮاﻫﻢآوري
ﻣﺤﺘﻮاي دﻳﺠﻴﺘﺎل اﺳﺖ .ﻣﺪلﻫﺎي ﻛﺴﺐوﻛﺎر ،ﺣﻘـﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﻓﻜـﺮي،
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺤﺘﻮا ،و ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

حافظی
مهدی
ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ را از
علیپورﺣﺎﻓﻈﻲ
ﻣﻬﺪي ﻋﻠﻴﭙﻮر

شﻛـﺮده
درﻳﺎﻓﺖ
ـمﻋﻠﻮم و
واﺣﺪ
ـدرک آزاد
مـ داﻧﺸﮕﺎه
اﺳـﺘﺎدﻳﺎراز دانشــگاه آزاد اســامی
شناسوــی را
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتو دان
اطالعــات
اﺳﻼﻣﻲ علـ
دکتــری
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ اﺳﺖ .ﻣﺤﺘﻮاي دﻳﺠﻴﺘﺎل ،ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل،

ﺎﺳﻲ رااسازــتادیار دانشــگاه عالمــه طباطبایــی
ـرده و
واحــد علــوم و تحقیقــات دریافــت کـ
ﻣﻬﺪي ﻋﻠﻴﭙﻮر ﺣﺎﻓﻈﻲ ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨ
و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

ست .آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﻳﺎﻓﺖ ﻛـﺮده و اﺳـﺘﺎدﻳﺎر
اداﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ اﺳﺖ .ﻣﺤﺘﻮاي دﻳﺠﻴﺘﺎل ،ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل،

محتــوای دیجیتــال ،کتابخانه
هــای دیجیتــال ،و بازیابــی اطالعــات از جملــه
و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
ﻣــﺪركاســت.
پژوهشــی وی
دﻛﺘــﺮي در رﺷــﺘﺔ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳــﻲ از
عالیــقﺳــﻠﻴﻤﺎﻧﻲ داراي
ﺳــﺎم
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ دﻟﻔﺖ ﻫﻠﻨـﺪ اﺳـﺖ .اﻳﺸـﺎن ﻫـﻢاﻛﻨـﻮن داﻧﺸـﻴﺎر داﻧﺸـﮕﺎه

ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﻧﺎﻳﻨﺮود ﻫﻠﻨﺪ ،و ﻫﻤﻜﺎر ﻣﺮاﻛﺰي ﻣﺎﻧﻨـﺪ » Haas School of
سلیمانی
داراي ﻣــﺪرك دﻛﺘــﺮي در رﺷــﺘﺔ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳــﻲ از
سامﺳــﻠﻴﻤﺎﻧﻲ
ﺳــﺎم
UCBerkeley
SP Jain
Institute
ﺎن »ﻫـﻢ of
اﻳﺸـ و
«Business,
داﻧﺸـﮕﺎه
اﻛﻨـﻮن داﻧﺸـﻴﺎر
دﻟﻔﺖ ﻫﻠﻨـﺪ اﺳـﺖ.
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ

اجرایــی از دانشــگاه صنعتــی
دارای مــدرک دکتــری در رشــتۀ مدیریــت
 «Management & Researchاﺳـﺖ .ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧـﻮآوري ،ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﻧﺎﻳﻨﺮود ﻫﻠﻨﺪ ،و ﻫﻤﻜﺎر ﻣﺮاﻛﺰي ﻣﺎﻧﻨـﺪ » Haas School of

ـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮاﻳﻨـ
Jainﻣـ
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 »Haas School of Business, UCBerkeleyو
هلنــد ،و همــکار مراکــزی ماننــد «
زﻧﺠﻴــﺮة ارزش ،ﻣــﺪلﻫــﺎي ﻛﺴــﺐوﻛــﺎر ﻧﻮآوراﻧــﻪ ،و ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮاﻳﻨــﺪ

ﺟﻤﻠﻪ&ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
«ﻛﺴﺐوﻛﺎر از
Managementاﺳﺖ »SP Jain Institute of.اســت .مدیریــت نــوآوری،
Research

مدیریــت زنجیــرۀ ارزش ،مدلهــای کسـبوکار نوآورانــه ،و مدیریــت فراینــد

کس ـبوکار از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.
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