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چکیده
در عصر کنونی و رقابت فزاینده بین بنگاه های تجاری ،بحث نوآوری اهمیت روزافزونی یافته و نوآوری در مدل کسب و کار به عنوان
ضامن بقا و سودآوری ،مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و مدیران قرار گرفته است .اگرچه محققان مختلف ،هر یک ابعاد خاصی از
مفهوم نوآوری مدل کسب و کار را مورد مطالعه قرار دادهاند ،نیاز به درک عمیقتر و جامعتر از این پدیده وجود دارد .هدف از
پژوهش حاضر ارائه چارچوبی جامع از نوآوری مدلکسبوکار مبتنی بر رویکرد سیستم فعالیت است .بدین منظور ،با مرور
سیستماتیک ادبیات موضوع ،مقالههای نمایه شده در پایگاههای  WOSو  SCOPUSگردآوری شد و با بکارگیری روش فراترکیب،
تفسیر ،تحلیل و ترکیب یافتههای  06مقاله منتخب انجام شد .در نهایت ابعاد نوآوری مدل کسب و کار مشتمل بر نوآوری در محتوا
(دارای دو زیر مقوله کالن فعالیتهای شبکه ارزش (مفاهیم :کشف ارزش ،خلق ارزش ،پیشنهاد ارزش ،تحویل ارزش ،توسعه ارزش،
مدیریت داده و دانش) و زیر مقوله نوآوری در کالن فعالیتهای درون سازمانی (مفاهیم :منابع و داراییهای کلیدی ،شایستگیهای
کلیدی ،جهتگیری استراتژیک ،همسوسازی سیستمهای داخلی)) ،نوآوری در ساختار (معماری شبکه ارزش ،بهبود مستمر
معماری) ،نوآوری در حکمرانی (مفاهیم :شناسایی ذینفعان ،مدیریت نقش ذینفعان ،بهبود عملکرد شبکه ذینفعان ،روابط همکارانه
با ذینفعان ،کنترل شبکه ذینفعان) و نوآوری در جنبههای مالی (مفاهیم :ساختار هزینه ،مدل درآمد) شناسایی شد .سپس ضریب
اهمیت ابعاد و مفاهیم نوآوری مدل کسب و کار به کمک روش آنتروپی شانون و بر اساس فراوانی تکرار کدها در مقالههای منتخب
محاسبه گردید .یافتهها نشان داد که مفاهیم تحویل ارزش ،مدل درآمد و پیشنهاد ارزش در بین نوزده مفهوم ،از بیشترین ضریب
اهمیت برخوردارند.
واژههای کلیدی :نوآوری مدل کسب و کار ،سیستم فعالیت ،نوآوری در محتوا ،نوآوری در ساختار ،نوآوری در حکمرانی.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
مفهوم مدل کسب و کار با توسعه فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطی و ظهور شرکتهای اینترنتی ،در حوزه آکادمیک و
غیرآکادمیک به سرعت جای خود را باز کردهاست (دوسیلور
و تـیرکمن .)6090،9مـیتوان مدل کسـب و کار را به عنوان

نوعی ابزار مفهومی در نظر گرفت که مجموعهای از عناصر و
روابط بین آنها را دربرمیگیرد و منطق کسب و کار یک
شرکت را بیان میکند .این مدل توصیف ارزشی است که
یک شـرکت به یـک یا تعـدادی از مشـتریان ارائـه میکنـد.

1.DoSilver and Tirkman
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اگرچه بسیاری از کسب و کارها به مفهوم مدل کسب و کار
توجه ندارند ،اما باید دانست که با تاسیس هر بنگاه تجاری،
یک مدل کسبو کار خواه به صورت آشکارا و خواه به صورت
ضمنی به کار گرفته میشود (اوستروالدر 6و همکاران ،
.)6007
امروزه محیط کسب وکار با پویاییها و عدماطمینان
روزافزونی روبروست (سیگی 9و همکاران .)6095 ،به طوری
که استمرار ارزشآفرینی برای مشتریان ،نیازمند نوع
متفاوتی از کسب و کار است که چابکی ،قابلیت رشد و
سازگاری از جمله ویژگیهای اساسی آن میباشد .هر
سازمانی برای کسب موفقیت ،به جای مدلهای کسب و کار
ایستا باید همگام با تغییرات محیطی و نیازهای مشتریان،
منطق کسبوکار خود را بروز نماید (کوالکیوسز 0و همکاران،
 .)6095بدین منظور مفهوم نوآوری مدل کسب و کار برای
درک و تسهیل تحلیل و برنامهریزی تحوالت از یک مدل
کسبوکار به مدل دیگر مطرح شدهاست .قابلیت نوآوری در
مدل کسبوکار به صورت مکرر ،میتواند انعطافپذیری یک
سازمان را نسبت به تغییرات محیط افزایش دهد و یک
مزیت رقابتی پایدار باشد (گیسدوفر 7و همکاران .)6098،به
همین دلیل نوآوری مدل کسب و کار به دغدغه اصلی هر
سازمان کوچک و بزرگ در هر صنعتی تبدیل شدهاست
(چسبرو.)6005 ،2
تاکنون مطالعات متعددی در زمینه نوآوری مدلکسب و کار
انجام شدهاست ،با این حال این مطالعات عمدتا در یک
صنعت خاص به بررسی تحول مدل کسب و کار یک شرکت
پرداختهاند .همچنین هر مطالعهای از دیدگاه خاصی این
مفهوم را بررسی نموده است .به عنوان مثال مطالعات در
حوزه نوآوری مدل کسب و کار بر اساس بازیگران آن به پنج
سطح فردی (کارآفرینان ،کارمندان و مالکان) ،تیم (مدیریت
ارشد) ،شرکت (شرکتها و سازمانها) ،شبکه (شرکا و
کنسرسیوم) و محیط نهادی شرکت (صنعت ،بازار ،بخش و
جامعه) تقسیم شدهاست .همچنین مدیریت استراتژیک،
2.Osterwalder
3 .Seggie
4.Kowalkiewicz
5.Geissdorfer
6.Chesbrough

مطالعات سازمانی ،بازاریابی ،عملگرایی و کارآفرینی به عنوان
دیدگاهها و رویکردهای مورد استفاده در مطالعات این حوزه
بودهاست (اندرینی و بتینلی .)6095 ،5ارائه مدلها و
چارچوبهای گوناگون در رابطه با نوآوری مدل کسب و کار
مبتنی بر پیشفرضها و دیدگاههای مختلف ،سبب شده تا
این حوزه از جامعیت الزم برخوردار نبوده و دچار پراکندگی
و عدم انسجام گردد .بدون شک بازنگری این حجم از دانش
میتواند حقایق نوینی را در این زمینه آشکار سازد .بنابراین
نیاز به شیوهای که بتواند بررسی سازمانیافتهای از تحقیقات
قبلی ارائه دهد و نتایج گروههای مشابه این گونه تحقیقات را
در قالب تفسیری جامعتر از پدیده مورد بررسی ارائه دهد ،به
چشم میخورد .به همین دلیل این تحقیق با هدف شناخت
جامعتر و درک عمیقتر نسبت به مفهوم نوآوری مدل
کسبوکار به روش فراترکیب انجام پذیرفت.
 -2مبانی نظری
مدل کسب وکار
مفهوم مدل کسب و کار در دوران رونق تجارت الکترونیک
در دهه  9990رواج پیدا کرد .در آن زمان ،این مفهوم برای
ارائه ایدههای پیچیده تجاری به سرمایهگذاران بالقوه در بازه
زمانی کوتاه مدتی ،مورد استفاده قرار گرفت .از آن پس
مفهوم مدل کسب و کار توسعه یافته و در حال حاضر ،هم
به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل سیستمی ،برنامهریزی
و پیکربندی ارتباطات و پیادهسازی یک یا چند واحد
سازمانی و بخشهای مربوط به محیط پیچیده سازمانی آنها
کاربرد دارد و هم به عنوان یک دارایی استراتژیک برای
مزیت رقابتی و عملکرد شرکت شناخته میشود (گیسدوفر و
همکاران .)6098،مدل کسب و کار مفهومی پیچیده و چند
بعدی است که در مطالعات گذشته تعاریف مختلفی از آن
ارائه شدهاست (لی.)6095 ،8
ماسا 9و همکاران( )6095با ارزیابی انتقادی تحقیقـات انجـام
شده در موضـوع مـدل کسـب و کـار سـه تفسـیر از معنـا و
کــارکرد آن شــامل ویژگــی حقیقــی یــک شــرکت ،شــمای
شناختی یـا زبـان شـناختی و بازنمـایی مفهـومی رسـمی را
7.Andreini and Bettinelli
8.Li
9.Massa
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برشمردند .جدول یک برخی از تعاریف مدل کسـب و کـار را
نشان میدهد.
جدول  .1تعریف مفهوم مدل کسب و کار
تعریف مدل کسب و کار
مدل کسبوکار داستانی از چگـونگی فعالیـت
یک بنگاه است که توضیح میدهـد مشـتری
چه کسی است و چگونه بنگـاه ارزشـی را بـه
مشتری ارائه میدهد.
مدل کسبوکار متشکل از چهار عنصر متصل
به هم است که با هم خلق و ارائه ارزش را بـر
عهــدهدارنــد .ایــن چهــار عنصــر عبارتنــد از
پیشنهاد ارزش مشتری ،فرمول سـود ،منـابع
کلیدی و فرآیندهای کلیدی.
یـک مـدل کسـبوکـار بازتـابی از اسـتراتژی
محقق شده شرکت است.
مدل کسبوکار چارچوبی مفهومی اسـت کـه
اهداف عینی استراتژیک و پتانسیل فناوری را
بـه عنـوان ورودی بـه منظـور خلـق و ضــبط
ارزش برای مصرف کننده دریافت میکند.
مدل کسبوکار منطق چگونگی خلق ،تحویل
و ضبط ارزش یک سازمان را توصیف میکند.
مـدل کسـبوکـار معـین مـیکنـد کـه یــک
سازمان چگونـه ارزشـی را بـه مشـتری ارائـه
میدهد و پرداخت را به سود تبدیل مینماید.
روشی که از طریق آن اقدامات و منابع بـرای
اطمینان از پایداری و رشد بکـار گرفتـهمـی-
شوند.
مــدل کســبوکــار منطــق اصــلی شــرکت و
انتخــابهــای اســتراتژیک آن را در راســتای
خلق و ضبط ارزش بیان میکند.
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در تعاریف مختلف مدل کسـب و کـار مفهـوم ارزش مطـرح
شدهاست .ارزش به عنوان درجه مفید بودن یا مطلوب بـودن
چیزی به ویژه در قیاس با چیزهای دیگـر تعریـف مـیشـود

10.Magretta
11.Johnson, Christensen, & Kagermann,
12.Casadesus-Masanell & Ricart,
13.Kollara
14.Osterwalder & Pigneur
15.Teece
16.Demil & Lecoq
17.Remane

55

(حیدری و شـمسقارنـه .)9998 ،مفهـوم ارزش بـا لنزهـای
نظــری مختلفــی نظیــر بازاریــابی (ماننــد ارزش مشــتری)،
اقتصادی (نظیر سود و حاشیه ها) ،استراتژی (به عنوان مثال
رقابت پذیری) ،سازمان (مانند کارایی سـازمانی) ،کـارآفرینی
(نوآوری) و لنز نهادی (به عنوان مثال کارایی سـاختار بـازار)
بررسی شده است (اندرینی و بتینلی .)6095 ،مدل کسـب و
کار ،بنگاهها را قادر میسازد ،خلق و ضـبط ارزش از داخـل و
خـــارج مرزهـــای ســـازمان را بیشـــینه کننـــد (هـــاکر 98و
همکاران .)6069،الزم به ذکر است که بـدون ایجـاد تعـادل
مناسب بین خلق ،ارائه و ضبط ارزش ،مدل کسـب و کـار در
طوالنی مدت بقـا نداشـته یـا سـازمان در چنـین شـرایطی
سودده نخواهد بود (تیس.)6098،
تحلیل انتقادی ادبیات موضوع نشان میدهد که بسته به
ماهیت کسب و کار و هدف آن ،اختالف نظرهایی در مورد
عناصر مدل کسب و کار وجود دارد (هیناکر 99و
همکاران .)6069،اوستروالدر و پیگنر( )6090چارچوبی
شماتیک به نام بوم کسب و کار شامل نه جز بخشبندی
مشتریان ،پیشنهادهای ارزش ،کانالهای توزیع ،ارتباط با
مشتریان ،جریان درآمد ،منابع کلیدی ،فعالیتهای کلیدی،
شرکای اصلی شبکه و ساختار هزینه ارائه دادند .تیس
( )6090مدل کسب وکار را شامل بخشبندی بازار ،پیشنهاد
ارزش ،مکانیسمهای کسب ارزش و مکانیسمهای مجزا
نمودن میداند .همچنین افوه )6090(60پیشنهاد ارزش
مشتری ،بخش بندی بازار ،مدل بازگشت سرمایه ،مدل رشد
و شایستگیهای سازمانی را به عنوان ابعاد مدل کسب وکار
بیان کردهاست.
یکی از نکات قابل توجه در این خصوص همسویی و انسـجام
درونی عناصر مدل کسب و کار میباشد .مولفههای یک مدل
باید به لحاظ داخلی منسجم و هـمتـراز شـوند .بـرای مثـال
شایستگیها باید قادر باشند ،ارزشهـای برنامـهریـزی شـده
برای مشتری را فراهم آورنـد .عـالوه بـر ایـن مـدل بایـد بـا
ساختار داخلی و شیوه مدیریتی کلـی شـرکت همسـو باشـد
(رشیدی و قیطرانی.)9999 ،

18.Haaker
19.Iheanachor
20 .Afuah
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 -3نوآوری مدل کسب و کار

برنده مسابقه نوآوری مدل کسب و کار ممکن است شـرکتی
باشد که سریع تـر بـرای تغییـر قواعـد بـازی دسـت بـه کـار
میشود یا شرکتی که اگرچه دیرتر وارد این بازی شـده ،امـا
نسبت به سایرین مدل کسب و کار بهتری را دنبال میکنـد.
به عنوان مثال گوگل اولین شرکتی نبود که موتـور جسـتجو
طراحی نمود و اولین شرکتی نبود که اسپانسر تبلیغات شـد،
اما توانست در این بازی جدید بهتر از سـایرین عمـل نمایـد
(افوه.)6090،
علیرغم اهمیت نوآوری در مدل ،در عمل کمتر بـه ضـرورت
آن توجه میشود .به عنوان مثـال بسـیاری از سـازمانهـا در
مدل کسب و کار خود به تله میافتند و داراییها و الگوهای
قبلی موفقیت ،مانع تغییر حقیقی و به موقع آنها مـیشـوند
(رینارتز 62و همکـاران .)6099،البتـه برخـی اقـدامات نظیـر
توسعه قابلیتهای پویا ،نوآوری مدل کسب و کـار را تسـهیل
میکند (احمدپور داریانی و همکاران.)9999،
گاسمن 65و همکاران ( )6095مطالعات انجام شده پیرامـون
نوآوری مدل کسب و کار را در هفـت مکتـب شـامل مکتـب
سیستم فعالیت ،مکتب شـناختی ،مکتـب فرآینـدی ،مکتـب
فناوری محور ،مکتب انتخاب استراتژیک ،مکتب بازسازی 68و
مکتب ثنویت 69دستهبندی کردهاند.

در عصــر کنــونی فشــارهای محیطــی نظیــر ســرعت توســعه
فزاینده ،جهانی شدن ،تحوالت تکنولوژیکی ،مقرراتزدایـی و
تمایل روزافزون به مباحث پایداری ،باعث توجـه بـه مبحـث
نـوآوری مـدل کسـب و کـار شـدهاسـت (ویرتـز و دایســر،69
.)6095
نوآوری مدل کسب و کار روشی برای خلق فرصتهای جدید
از طریق مـدیریت اسـتراتژیهـای سـازمان اسـت (گروتـرا و
نتسین .)6090،66تیس( )6090نوآوری مدل کسب و کـار را
به عنوان تغییر در پارادایمی که یک بنگاه بـر اسـاس آن بـه
بازار ورود کرده ،توصیف میکند .از دیدگاهی دیگـر نـوآوری
مدل کسب و کار چارچوب یا دسـتورالعملـی جهـت خلـق و
کسب ارزش از طریق انجام امور به شـیوهای متفـاوت اسـت
(افوه .)6090،نوآوری مدل کسبوکار به جستجوی منطقهـا
و روشهــای جدیــد خلــق و کســب ارزش بــرای ذینفعــان
پرداخته و بر یافتن شیوه های جدید جهت بازگشت سرمایه و
تعریف پیشنهادهای ارزش برای مشتریان ،تامینکننـدگان و
شرکا تمرکز مینمایـد (کاسادسـس-مسـنل و زو.)6099 ،69
ادبیات موضوع بیانگر آن است که خلق ارزش یکی از عناصـر
اصلی نوآوری مدل کسب و کار است که در دو بخـش خلـق
ارزش از دیدگاه سازمانی و خلق ارزش از طریـق نـوآوری در
محصول و فناوری مورد مطالعه قرار گرفتهاسـت (فیلسـر 60و
همکاران.)6069،
دیدگاه نوآوری مدل کسب و کار به لحاظ توجه به
وابستگیهای متقابل بین بازیگران یک اکوسیستم و
فرصتهای همکاری و رقابت توامان ،مورد تاکید قرار گرفته
است (زوت و امیت .)6090 ،67عالوه بر این راهکارهای
نوآورانه در مدل کسب و کار به ندرت توسط کنشگران
خارجی به طور کامل ،قابل مشاهده و کپیبرداری بوده و در
نتیجه میتواند منبع کسب مزیت رقابتی باشد (گروترا و
نتسین.)6090 ،

با مطالعه ادبیات پـژوهش مشـاهده مـیشـود کـه برخـی از
محققان از دیدگاه فرآیندی مبحث نـوآوری مـدل کسـب و
کار را بررسی کردهاند .در این مطالعات مراحل یـا اقـدامات و

21.Wirtz and Daiser
22.Girotra and Netessine
23.Casadesus-Masanell and Zhu
24.Filser
25. Zott and Amit

26.Reinartz
27.Gassmann
28.Recombination School
29.Duality School

 -4مرور پیشینه
تاکنون مطالعات متعددی در حوزه نوآوری مدل کسب و کار
در صنایع مختلف و مبتنـی بـر رویکردهـای متفـاوت انجـام
شدهاست .در ادامه پـژوهشهـای مطـرح در ایـن زمینـه بـه
تفکیک رویکردهای فرآیندمحور ،شدت نوآوری ،اکوسیسـتم،
مفهوم طراحی ،مولفههای مدل و فاکتورهـای مـوثر بررسـی
خواهد شد:
 .1رویکرد فرآیندمحور
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عملیات مورد نیاز برای بازآفرینی مـدل ،بـه ترتیـب تشـریح
شدهاست.
90
فرانکنبرگــر و همکــارانش( )6099بــر اســاس مــدلهــای
فرآینـدی موجــود در ادبیـات مــدیریت نـوآوری و همچنــین
بررسی چهارده شرکت دارای تجربه نوآوری در مدل کسب و
کار ،چارچوب فرآیندی چهـار آی 99را توسـعه دادنـد .چهـار
مرحله فرآیند نوآوری مدل کسـب و کـار در ایـن چـارچوب
عبارتند از  .9فاز شروع (تحلیل اکوسیستم)  .6فاز ایـدهیـابی
 .9فـاز یکپارچــهسـازی (ســاخت یــک مـدل جدیــد)  .0فــاز
پیادهسازی .سازمان در هر مرحله با چـالشهـایی روبروسـت.
در فــاز شــروع بــا مســنله درک نیازهــای بــازیگران شــبکه و
شناسایی محرکها ،در فاز ایدهیابی با چالش فائق آمـدن بـر
منطــق کســب و کــار فعلــی و مــدیریت خلــق ایــده ،در فــاز
یکپارچهسازی با سرهم کردن اجزا و مدیریت شرکا و در فاز
پیادهسازی با مسنله فائق آمدن بر مقاومت درونی سـازمان و
آزمون و خطا برای تسـلط بـر پیچیـدگیهـای اجـرا مواجـه
میباشد .مطالعه فرآیندمحور دیگر ،چارچوب فرآیند نـوآوری
مدل کسب و کار کمبریج است .ایـن ابـزار بـا هـدف از بـین
بردن شکاف بین مرحله طراحی و مرحله پیادهسازی نوآوری
مدل کسب و کار پایدار ارائه شده است .چارچوب پیشنهادی
از ســه فــاز بــه نــام طراحــی مفهــوم (شــامل فرآینــدهای
ایدهپردازی ،طراحی مفهومی و نمونهسازی مجازی) ،طراحی
جزئیــات (شــامل فرآینــدهای آزمــایش ،طراحــی جزئیــات و
اجرای پایلوت) و پیادهسازی (شـامل فرآینـدهای راهانـدازی،
تنظــیم و متنــوعســازی) تشــکیل شــدهاســت (گیســدورفر و
همکاران.)6095،
 .2رویکرد مبتنی بر شدت نوآوری
در این نوع از مطالعات نوآوریهـای مـدل کسـب و کـار بـر
مبنای میزان و شدت بروز نوآوری دستهبندی شدهاند.
بر اساس تحقیق رینا و استریوکوا )6092( 96نوآوری از منظر
داخلــی در یــک طیــف دوســویه شــامل نــوآوری تــدریجی و
نوآوری رادیکال و از منظر خارجی در یـک طیـف دو سـویه
شامل نوآوری پایدار و نوآوری تحولی قرار میگیرد .چنانچـه

30 .Frankenberger
)31.4I (Initiation, Ideation, Integration, Implementation
32.Rayna and Striukova
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تغییر فقط بر یک عنصر اعمال شود ،اثـر حـداقلی بـر مـدل
کسب و کار دارد (نوآوری تدریجی) .اما درحالت تحـت تـاثیر
قرار گرفتن بسیاری از عناصر ،نوآوری رادیکال رخ میدهد .از
منظر خارجی تغییر مدل کسب و کار از حالت تغییر پایدار و
گسترش برای مشتریان فعلی (نوآوری پایدار) مـیتوانـد بـه
سمت دیگـر طیـف یعنـی وضـعیت ورود بـه صـنعت جدیـد
حرکت کند که نوآوری تحولآفرین نامیده میشود.
فاس و سائبی )6092( 99بر اساس دو بعد قلمـرو بـه معنـای
میزان تغییر (تغییر معماری یا تغییـر مـاژوالر) و نوشـوندگی
(شامل دو حالت جدید بودن برای شرکت و جدید بودن برای
صنعت) ،چهار گونـه نـوآوری مـدل کسـب و کـار (تکـاملی،
انطباقی ،متمرکـز و پیچیـده) را از هـم تفکیـک نمودنـد .در
نــوآوری مــدل کســب و کــار تکــاملی ،تغییــرات اجبــاری یــا
داوطلبانه در اجزا منفرد مدل کسب و کار اعمال مـیشـود.
این تغییرات اغلـب در طـول زمـان بـه صـورت طبیعـی رخ
میدهند .نوآوری مدل کسب و کار انطباقی شـامل تغییـر در
کلیت مدل کسب و کار است ،بـه نحـوی کـه بـرای شـرکت
جدید باشد ،ولی لزوما از نظـر صـنعتی جدیـد نیسـت .ایـن
حالت در شرایطی رخ میدهد که شرکت معماری خود را بـا
تغییرات در محیط خارجی ،منطبق میسـازد .نـوآوری مـدل
کسب و کار متمرکز بیانگر حالتی اسـت کـه شـرکت بخـش
جدیــدی از بــازار را کــه قــبال در آن حتــور نداشــت ،هــدف
میگیرد .بنابراین شرکت بازار جدیدی را خلـق مـیکنـد ،در
حالی که پیشنهاد ارزش ،تحویل ارزش و مکانیسمهای ضبط
ارزش خود را دست نخورده و بدون تغییر ،حفظ میکنـد .در
نتیجه نوآوری به تغییرات ماژوالر در مدل کسب و کار قبلـی
شرکت محدود میشود .نوآوری مدل کسب و کار پیچیده ،به
طور کامل مدل کسب و کار را تحت تاثیر قرار میدهد ماننـد
شرکتهای سنتی که به پلتفرمهای آنالین مهـاجرت کردنـد
(اقتصاد مشارکتی).
هدف اصلی پژوهش کوالرا ( ،)6095توسعه خـدمات پسـتی
دیجیتالی از طریق مدلهای کسب و کار بود .در این تحقیـق
ابتدا با مرور ادبیات ،چارچوب مدل کسب و کار مشـتمل بـر
چهار عنصر پیشنهاد ارزش ،منابع ،شبکه و مالی ایجـاد شـد.

33.Foss and Saebi

80

شناسایی و اولویتبندی مولفههای نوآوری مدل کسب و /....زهرا اسحاقیان و همکاران

سپس با استراتژی پژوهش مطالعه موردی ،مدل کسب و کار
شش شرکت پست بینالمللـی جهـت ارائـه خـدمات پسـتی
دیجیتالی بررسی گردید .طبق این پژوهش تغییرات در مدل
کسب و کار به چهار حالت افزودنیهای سنتی ،افزودنیهـای
دیجیتالی ،اکوسیستم دیجیتالی و اکوسیستم ترکیبـی قابـل
تفکیک است که هر سازمان بر اساس قابلیتها ،توان مـالی و
متغیرهای زمینهای یکی از این حالتها را هدف میگیرد.
گیسن 90و همکاران ( )6005با بررسی روش انجـام نـوآوری
در شرکتهـای مختلـف ،چـارچوبی شـامل سـه رویکـرد .9
نوآوری مدل صـنعت (سـطح اسـتراتژیک)  .6نـوآوری مـدل
درآمــد (ســطح اقتصــادی)  .9نــوآوری مــدل بنگــاه (ســطح
عملیاتی) ارائه کردند .نوآوری مدل صنعت شامل نـوآوری در
زنجیــره ارزش از طریــق منتقــل شــدن بــه صــنایع جدیــد،
بازتعریف صـنایع موجـود یـا خلـق صـنعتی کـامال جدیـد و
همچنین شناسایی یـا تحـت تـاثیر قـرار دادن دارایـیهـای
منحصر بفرد می باشد .نوآوری مدل درآمد شامل نـوآوری در
کسب درآمد با پیکربندی مجدد آفرینگ (ترکیـب محصـول،
خدمت و ارزش) یا ایجاد مدلهای جدید قیمتگذاری است.
نوآوری مدل درآمد بعدی است که از تجربیات ،ترجیحـات و
گزینشهای مشتری و فناوریهـای جدیـد متـاثر مـیشـود.
نوآوری مدل بنگاه ناظر بر نوآوری در ساختار بنگـاه و نقـش
آن در زنجیره ارزش موجود یا زنجیره ارزش جدید است .این
بعد در واقع بر بـازتعریف مرزهـای سـازمان متمرکـز اسـت.
یافتــههــای ایــن پــژوهش حــاکی از آن اســت کــه اگرچــه
مسیرهای مختلفـی بـه نـوآوری مـدل کسـب و کـار منجـر
می شود ،نـوآوری در سـاختار بنگـاه بـا تمرکـز بـر شـبکه و
همکاری و مشـارکتهـای خـارجی ،در عمـل ،متـداولتـر و
موفقتر بوده است .در مطالعه دیگـری در حـوزه بهداشـت و
سالمت ،نوآوری مدل صنعت بـه عنـوان سـطح اسـتراتژیک،
نوآوری مدل درآمد به عنوان سطح اقتصادی و نوآوری مـدل
بنگاه به عنوان سطح عملیات با بعد جدیدی بـه نـام معادلـه
سود اجتماعی به عنوان سطح اجتماعی تجمیع شـده اسـت.
طبق نتایج این پژوهش ،کاربران نهایی به لحاظ ویژگـیهـای

34.Giesen

رفتاری خود ،با هر چهار بعد ارتباط مستقیم دارنـد (پلـس و
کید.)6097،97
 .3رویکرد مبتنی بر اکوسیستم
مفهوم اکوسیستم به روابط پیچیده میان ارگانیسمهای زنـده
و محیط میپـردازد .اکوسیسـتم کسـب و کـار شـامل کلیـه
تامینکنندگان ،مشتریان ،شرکا و همکاران ،عرضهکنندگان،
سازمان های دولتی و عمومی ،مراکز پژوهشی و سایر ذینفعان
اســـت (ترابـــی و همکـــاران .)9999،در چـــارچوبهـــای
اکوسیستمی ،به جای دستهبندی روابط به دو نوع همکاری و
رقابت ،تبادل ارزش بین کلیه ذینفعان به صورت همکـاری و
رقابت توامان 92بررسی می شود .همکاری و رقابت توامـان در
مدلهای کسب و کار جدید مورد توجه قرار گرفته اسـت .در
این گونه تعامالت ،بنگاههای اقتصادی به دنبال نوعی تعامـل
برد-برد از طریق ایجاد تعادل در خلق و ضبط ارزش هستند.
چرخه عمـر کوتـاه محصـوالت ،همگـرا شـدن فنـاوریهـای
مختلــف و افــزایش هزینــههــای تحقیــق و توســعه باعــث
شکلگیری چنین روابطی شدهاست (ولو.)6092،95
فلورکه و لنر )6092(98پژوهشی با عنوان "مدل اصالح شـده
اکوسیسـتم رایــانش ابــری" انجــام دادهانــد .از دیــدگاه آنــان
رایانش ابری ،زنجیره ارزش سنتی را تغییـر داده و بازیکنـان
جدیدی را به اکوسیستم شرکتهای فنـاوری اطالعـات وارد
نمودهاست .با رویکرد تطبیقی ،کلیه پـژوهشهـای قبلـی در
این حوزه تحلیل شده و عالوه بـر آن از طریـق مصـاحبه بـا
شرکتهای فعال در حوزه فناوریهای اطالعـاتی ابـری درک
عمیقتری از اکوسیستم مذکور حاصل شدهاسـت .نهایتـا 98
بازیگر و روابط بـین آنهـا تبیـین گردیـد .در ایـن پـژوهش
مهمترین بازیگران اکوسیستم شامل مشتری ،مشاور ،تجمیع
کننده ،پلتفرم بازار ،عرضـهکننـدگان برنامـههـای کـاربردی،
عرضهکنندگان پلتفرم و عرضه کنندگان زیرسـاخت و نقـش
هر یک در اکوسیستم شناسایی شد.

35.Pels and Kidd
36.coopetition
37.Velu
38.Floerecke and Lehner
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جدول  .2فاکتورهای موثر بر نوآوری مدل کسب و کار (فاس

 .4مطالعات مبتنی بر مفهوم طراحی
در این رویکرد ،مدل کسب و کـار بـا هـدف بهبـود و ارتقـا
مشخصههایی تحت عنوان مفهوم طراحی ،بازآفرینی میشود.
به عنوان مثال مالوترا )6000( 99بـازطراحی مـدل کسـب و
کار را با تمرکز بر مشخصـههـایی نظیـر اثربخشـی ،کـارایی،
وفاداری مشتری ،انعطافپذیری و چابکی مطرح نمودهاست.
در مطالعــه سورســکو و همکــاران ( )6099پتانســیل ایجــاد
نوآوری در مدل کسب و کار صنعت خردهفروشی بـر مبنـای
سه مفهوم کارایی ،اثربخشی و تبـادالت بـا مشـتری بررسـی
شدهاست.

و سائبی)2۱1۲،
محرکهای خارجی

تغییــر در رقابــت ،فنــاوریهــای
جدیــد ،وضــعیت شــبکه ،تغییــر
نیازهای ذینفعان

محرکهای داخلی

قابلیـــتهـــای پویـــا ،تغییـــر در
استراتژی

تعدیلگرهای سطح کالن

قواعد رقابـت ،مقـررات و قـوانین،
نهادهای اجتماعی غیر رسمی

تعدیلگرهای سطح خرد

ذهنیـــت بـــاز ،ادراک و شـــهود
مدیریتی ،عـدم وجـود مغـایرت و
تتاد

تعدیلگرهای سطح شرکت

ارزشهای سازمانی ،فرهنگ ،تـیم
مدیریت ارشد ،مشخصـات رهبـر،
توزیع قدرت

پیامدها

بهبود عملکـرد مـالی ،نـو شـدن،
کاهش هزینه

 .۵رویکرد مبتنی بر معیارهای موثر
برخی مطالعات فاکتورهای زمینهای مـوثر بـر نـوآوری مـدل
کسب و کار نظیر محـرکهـا ،موانـع و پیامـدها را اسـتخراج
کردند.
مینتگوا 00و همکاران( )6098فاکتورهای موثر بر نوآوری
مدل کسب و کار را در چهار دسته فاکتورهای شناختی
(نظیر اینرسی سازمانی ،بینش بلندمدت و چیره شدن بر
منطق مسلط در کسب و کار) ،فاکتورهای محیطی (نظیر
انطباق با تغییرات اکوسیستم و انطباق با سایر بازیگران
اکوسیستم) ،فاکتورهای مدیریتی (مانند بینش کارآفرینانه،
ماژوالر بودن ،ایجاد ویژگی مکمل بودن بین اجزا مدل
کسبوکار و انعطافپذیری استراتژیک) و فاکتورهای ارتباطی
( نظیر سازگاری بین شرکای کسب و کار و پارادایم نوآوری
باز) شناسایی نمود.
فاس و سائبی ( )6092با تحلیل انتقادی مقاالت منتشر شده
از سال  6000تا سال  ،6097محرکها ،پیامدها و متغیرهای
تعدیلکننده (در سطح کالن ،سطح خـرد و سـطح شـرکت)
نوآوری مدل کسب و کار را شناسایی کردند .ایـن عوامـل در
جدول دو لیست شده است.

39.Malhotra
40.Minatogawa

 .۲رویکرد مبتنی بر مولفههای نوآوری مدل کسب و کار
در این دسته از پژوهشها ،نوآوری مدل کسب و کار با
ایجاد نوآوری در یک یا چند مولفه مدل پیادهسازی میشود.
در بوم کسب و کار اوستروالدر و پیگنر تنها خلق ،تحویل و
ضبط ارزش اقتصادی مدنظر قرار گرفته و جنبههای محیطی
و اجتماعی دیده نشدهاست .جویس 09و همکاران ()6097
بوم کسب و کار سه الیه را با افزودن دو الیه جدید به
نامهای ارزش محیطی و ارزش اجتماعی به بوم کسب و کار
توسعه دادند .الیه دوم با نه عنصر محیطی ،نشانگر رویکرد
چرخه زندگی و الیه سوم با نه عنصر اجتماعی ،نشانگر
رویکرد ذینفعان است .عناصر چرخه زندگی شامل ارزش
کارکردی ،مواد خام ،تولید ،تدارکات و برون سپاری ،توزیع،
فاز استفاده ،پایان زندگی (مانند باز تولید ،بازیافت ،استفاده
مجدد ،جدا سازی اجزا ) ،اثرات محیطی و مزایای محیطی
میباشد .ارزش اجتماعی مشتمل بر کارمندان ،حکمرانی،
ارزش اجتماعی ،ارتباطات محلی ،فرهنگ اجتماعی ،مقیاس
دسترسی ،کاربران نهایی ،اثرات اجتماعی و مزایای اجتماعی
است.

41.Joyce, Paquin and Pigneur
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طبق تحقیق کالوس )6092( 06نوآوری مدل کسب و کار از
طریق نوآوری در خلق ارزش (نوآوری در قابلیتها،
تکنولوژی و ابزار ،شرکا و فرآیندها) ،نوآوری در پیشنهاد
ارزش (نوآوری در ارتباطات با مشتری ،پیشنهاد ،بازارها،
مشتریان و کانالها) و نوآوری در کسب ارزش (مدلهای
درآمدی جدید و ساختارهای هزینه ارزش) حاصل میشود.
در این پژوهش با توجه به مطالعات انجام شده و ادبیات
موضوع ،رویکرد سیستم فعالیت انتخاب شد .سیستم فعالیت
یک شرکت ،مجموعهای از فعالیتهای سازمانی با وابستگی
متقابل به یکدیگر است که این فعالیتها توسط خود شرکت،
شرکای آن یا مشتریان اجرا میشوند .بنابراین رویکرد
سیستم فعالیت مرزهای سنتی شرکت را گسترش داده و
قلمرو شرکت را به عنوان شبکهای از فعالیتها که منابع
خارجی را نیز در برمیگیرد ،بزرگتر میسازد (اسنیر ،زوت و
امیت .)6069 ،09مکتب سیستم فعالیت سه عنصر طراحی را
پیشنهاد میدهد .9 :محتوا :دربرگیرنده فعالیتهایی که
بوسیله شرکت با هدف پیشنهاد ارزش انجام می شود.6 .
ساختار :چگونگی اتصال فعالیتها (توالی) و همچنین میزان
اهمیت آنها در مدل کسب و کار را توصیف مینماید.
فعالیتها ممکن است ماهیت اصلی ،پشتیبانیکننده یا
حاشیهای داشته باشند .9 .حکمرانی :چه کسی فعالیتها را
اجرا میکند و چگونه روابط بین مشارکتکنندگان تنظیم و
مدیریت میشود (زوت و امیت6096،؛ هاکر و
همکاران.)6069،
محقق به چند دلیل رویکرد سیستم فعالیت را برگزید.
نخست اینکه این رویکرد بر فعالیتهای سازمان متمرکز
است که با مدل ذهنی مدیران و کارآفرینان سازگاری دارد.
بنابراین به راحتی میتوانند در خصوص مسائل و دغدغههای
مختلف سازمان در زمینه مدل کسب و کار تصمیمگیری
کنند .به عنوان مثال با اتخاذ این دیدگاه به راحتی میتوان
درمورد اینکه آیا یک فعالیت (با توجه به نقاط قوت و ضعف
سازمان ،شایستگیهای کلیدی و پتانسیل سایر اعتای
اکوسیستم) توسط خود سازمان انجام شود یا برون سپاری
گردد ،تصمیمگیری نمود .همچنین این دیدگاه تفکر
42.Clauss
43.Snihur, Zott and Amit

سیستماتیک و کلنگر را در هنگام طراحی مدلکسب و کار
آینده تشویق نموده و از انتخابهای ایزوله و تک وجهی نفی
میکند .در واقع رویکرد سیستم فعالیت این پیام را به
تصمیمگیرندگان سازمان میدهد که در خصوص مدلکسب
و کار به جای درختان ،جنگل را بنگرند (زوت و
امیت .)6090،عالوه بر این ،رویکرد سیستم فعالیت
چارچوبی پذیرفته شده مبتنی بر تحلیل زنجیره ارزش،
دیدگاه مبتنی بر منابع ،شبکههای استراتژیک و هزینه
مبادله اقتصادی 00میباشد (گاسمن و همکاران.)6095،
بنابراین هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفههای نوآوری
مدل کسب و کار بر اساس رویکرد سیستم فعالیت میباشد.
 -۵روششناسی
نوآوری مدل کسب و کار در سالهای اخیر مورد توجه
محققان قرار گرفته و دانش قابل توجهی در این زمینه تولید
شدهاست .این حجم از دانش موجب شده اطالع و تسلط
کامل بر تمامی ابعاد موضوع و به روز بودن در آن زمینه تا
حد زیادی امکانپذیر نباشد .در این شرایط انجام
پژوهشهای ترکیبی که عصاره پژوهشهای انجام شده در
موضوعی خاص را به شیوهای نظاممند و علمی پیش روی
پژوهشگران قرار میدهند ،پیشنهاد میشود .فراترکیب از
طریق فراهم نمودن نگرش نظاممند برای پژوهشگران از راه
ترکیب پژوهشهای کیفی مختلف ،موضوعات و استعارههای
جدید و اساسی را کشف میکند و با این روش دانش جاری
را ارتقا میدهد و دیدی جامع و گسترده را در زمینه مسائل
پدید میآورد (زنگنهنژاد و همکاران .)9000،فراترکیب،
ترکیب تفسیر دادهها و یافتههای اصلی مطالعات منتخب
است .فراترکیب عصارهای از تفسیرهای مطالعات پیشین
نیست ،بلکه یکپارچهسازی تفسیر یافتههای اصلی مطالعات
منتخب به منظور ایجاد یافتههای جامع و تفسیری است که
حاکی از فهم عمیق محقق در این خصوص است
(زیمر.)6002،07

44.Transaction cost economics
45.Zimmer
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تنظیم سوال
پژوهش

استخراج
اطالعات مقاله

تجزیه تحلیل و
ترکیب یافتههای
کیفی

Revolution Business Model
Transformation of Business Model
Business Model Disruption
در گام سـوم عنـاوین مقالـههـای یافـت شـده ( 700مقالـه)
بررسی و  72سـند نـامرتبط حـذف شـدند .سـپس چکیـده
مقالهها به لحاظ ارتباط موضـوعی مطالعـه شـد و طـی ایـن
مرحله  977سند دیگر حذف شد.

بررسی متون به
شکل نظام مند

جستجو و انتخاب
مقالههای مناسب

کنترل کیفیت
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تعداد مقاالتی که
یافت شد700 :

ارائه
یافتهها

شکل .1گامهای روش فراترکیب (سندلوسکی و

تعداد مقاالت رد شده
از نظر عنوان72 :

بروسو)2۱۱3،

در ایــن پــژوهش از فرآینــد هفــت مرحلــهای ساندلوســکی و
بروسو )6009( 02برای انجام فراترکیب استفاده شـده کـه در
شکل یک ترسیم گردیده است.
گام اول تنظیم سوال پژوهش میباشـد .محقـق در پـژوهش
حاضر به دنبال شناسایی ابعـاد و مولفـههـای نـوآوری مـدل
کسب و کار است .بنابراین سوال اصلی تحقیـق ایـن اسـت:
ابعاد و مولفههای نوآوری مدل کسب و کار چیست؟
بر اساس مبانی نظری و با اتخاذ رویکرد سیستم فعالیت،
چارچوب نوآوری مدل کسب و کار با سه بعد نوآوری در
محتوا ،نوآوری در ساختار و نوآوری در حکمرانی در نظر
گرفته شد .برمبنای این سه جز  ،سه سوال مطرح شد که
هدایتگر مسیر مطالعه و استخراج اطالعات از اسناد
میباشد .این سه سوال عبارتند از:
 .9مولفههای نوآوری در محتوای مدل کسب و کار چیست؟
 .6مولفههای نوآوری در ساختار مدل کسب و کار چیست؟
 .9مولفههای نوآوری در حکمرانی مدل کسب و کار چیست؟
گام دوم بررسی متون به روش نظاممند و شناسـایی مقـاالت
مرتبط میباشد .جامعه مـورد مطالعـه ایـن پـژوهش تمـامی
مقالــههــای نمایــه شــده در پایگــاههــای وبآو ســاینس 05و
اسکوپوس 08از سال  6000تا سال  6099مـیباشـد و کلیـد
واژههای زیر مورد جستجو قرار گرفت:
Business Model Innovation
Evolution Business Model
46.Sandelowski and Barroso
47.Web Of Science
48.Scopus

تعداد مقاالت برای
غربال چکیده000:
تعداد مقاالت رد شده
از نظر چکیده977 :
تعداد مقاالت برای
غربال محتوا689 :
تعداد مقاالت رد شده از
نظر محتوا و روش605:
تعداد مقاالت نهایی:
06

شکل  .2فرآیند تعیین مقاالت منتخب

سپس مقاالت باقی مانده ،از نظر محتوا و روش بررسی
شدند .در این مرحله از ابزار برنامه مهارتهای ارزیابی
حیاتی 09جهت غربال مقالهها استفاده شد .بر اساس این
سیستم امتیازبندی ،مقالهها از منظر ده معیار شامل اهداف
تحقیق ،منطق روش ،طرح تحقیق ،نمونهبرداری ،جمعآوری
دادهها ،انعکاسپذیری ،مالحظات اخالقی ،دقت در تجزیه و
تحلیل ،بیان شفاف یافتهها و ارزش تحقیق ،بررسی و به هر
معیار امتیازی از یک تا پنج تخصیص داده شد .نهایتا
اسنادی که میانگین امتیاز کمتر از  7/6داشتند از فرآیند
فراترکیب حذف شدند (فینفگلد .)6009،70در این مرحله
 605مقاله حذف و  06مقاله برای فاز بعدی روش فراترکیب
انتخاب شد.

)49.Critical Appraisal Skills Programme (CASP
50.Finfgeld
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در گام چهارم ،مقاالت منتخب به طور دقیق مطالعه شد.
کدهای مرتبط از متن مقاالت استخراج و در سه دسته
محتوا ،ساختار و حکمرانی گروهبندی شدند .برخی از کدها
نیز با هیچ یک از این سه گروه مرتبط نبود .این کدها در
دسته جداگانهای قرار گرفتند.
گام پنجم تجزیه و تحلیل و ترکیب یافتههای کیفی میباشد.
در این گام کدهای استخراج شده در مرحله قبل که دارای
ماهیت مشابه بودند ذیل یک دسته قرار گرفته و مفاهیم را
تشکیل دادند .در ادامه نیز مفاهیم مشابه ،مقولهها را ایجاد
کردند.
گام ششم به کنترل کیفیت مربوط میشود .روایی مدل
حاضر ،از طریق روایی محتوا مبتنی بر دو دیدگاه حاصل
شدهاست .دیدگاه نخست به کاربرد اجزا و عوامل مدلهای
پیشین به منظور ارائه چارچوب جدید مربوط میشود .در
دیدگاه دوم روایی محتوا از طریق تشکیل جلسه گروه کانونی
و ارائه مدل به خبرگان مدیریت حاصل شد .در این حالت
عدم تغییر مدل توسط خبرگان نشان دهنده روایی آن بوده
است.
ارزیابی پایایی از طریق کدگذاری مجدد توسط فرد دیگری و
محاسبه شاخص کوهن انجام شد .بدین صورت که شخص
خبره دیگری اقدام به دستهبندی کدهای استخراج شده از
مقالههای منتخب نمود و سپس مفهومهای حاصل توسط
این فرد با مفهومهای پژوهشگر مقایسه شدهاست .شاخص
کوهن برابر  596/0محاسبه شد که بر اساس جدول وضعیت
شاخص کاپا (جنسن و آلن )9999،79در سطح معتبر قرار
دارد.
 -۲یافتههای پژوهش

گام هفتم فراترکیب ،به ارائه یافتههای پژوهش اختصاص
دارد .در این پژوهش تمامی مولفههای مربوط به نوآوری
مدل کسب و کار از  06مقاله منتخب به روش فراترکیب
استخراج شد .اگرچه طبق رویکرد سیستم فعالیت ،مدل
کسب و کار از سه بعد محتوا ،ساختار و حکمرانی تشکیل
شده است ،برخی از کدهای استخراج شده از مقاالت منتخب
با هیچ یک از این سه گروه مرتبط نبودند .از آنجایی که این

51.Jensen and Allen

کدها همگی به مباحث مالی اختصاص داشتند ،کدهای
مذکور در بعد نوآوری در جنبههای مالی قرار گرفتند.
همچنین کدهای مربوط به بعد محتوای مدل که بیانگر
تمامی فعالیتهایی است که در یک شبکه ارزش انجام
میشود ،به دو دسته کلی تقسیم شدند .فعالیتهایی که
مربوط به خود سازمان هستند ،در دسته کالن فعالیتهای
درون سازمانی جای گرفتند .سایر فعالیتها که برای ارائه
ارزش به مشتری نهایی باید اجرا شوند و بسته به شرایط
توسط هر یک از اعتای اکوسیستم قابل پیاده سازی
هستند ،در دسته کالن فعالیتهای شبکه ارزش قرار داده
شدند .جدول سه کدها و مفاهیم استخراج شده را نشان
میدهد.
جدول  .3کدها و مفاهیم استخراج شده از مقاالت
برخی کدها

مفهوم

منابع جدید ،نوآوری در
تخصیص منابع ،کسب
داراییهای مکمل،
شناسایی و تحت تاثیر
قرار دادن داراییهای
منحصر بفرد

منابع و
داراییهای
کلیدی

قابلیتهای کلیدی و
جدید ،نوآوری در
مهارتها و شایستگیها

برخی منابع
76

(آگارد ،)6098،
(ابدلکافی ،مخوتین و
79

پسلت ( ،)6099،زاو،
70

ونگ و لو )6098،
(کلوس،)6092،
شایستگیهای
کلیدی

77

(کوالکوسکی ،)6090،
(اسپیت و
72

اشنایدر )6097،
توجه به روندها و
محرکها ،نوآوری در
استراتژی و جهتگیری-
های جدید

(دسیالس و
75

جهتگیری
استراتژیک

سکو ،)6099،
(کرلسن

78

و

همکاران،)6092،
(کوالکوسکی)6090،
بهبود جریانهای کاری،
نوآوری در ساختار
سازمانی ،مدیریت منابع

همسوسازی
سیستمهای
داخلی

(گیسن و
همکاران( ،)6005،مولر و
79

هانداهل ،)6098،

52.Aagaard
53.Abdelkafi, Makhotin and Posselt
54.Zhao, Hwang and Lu
55.Kowalkowski
56.Spieth and Schneider
57.Desyllas and Sako
58.Karlsson
59 Müller and Hundahl
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برخی کدها

مفهوم

انسانی ،آموزش و توسعه
و مدیریت فرهنگ

(رمدانی

20

و

همکاران)6099،

نــوآوری در محصــوالت و
خــدمات ،نــرمافــزار بــه
عنــوان خــدمت ،توســعه
پلتفرم ،ارائـه مزیـتهـای
اجتماعی و محیطی ،انواع
ارزشهای قابـل ارائـه بـه
مشـــتری و پورتفلیـــوی
محصول

کشف ارزش

نوآوری در فرآیند
ساخت ،بهبود کارایی
عملیاتی ،مدیریت منابع
ورودی ،بکارگیری ابزار و
تجهیزات جدید

خلق ارزش

بسته ای کردن
محصوالت و خدمات،
آفرینگ جدید ،خدمات و
کاالهای عمودی و افقی،
کاالها و خدمات و
اطالعات ترکیبی،
محتوای ارزش،

پیشنهاد
ارزش

بازاریابی ،فروش ،نوآوری
در کانال توزیع،
لجستیک مستقیم و
معکوس ،مدیریت سفر
مشتری ،مدیریت تجربه
مشتری ،ارتباط با
مشتری ،تغییر کمیت و
کیفیت ارتباطات ،رفتار
مشتری،

تحویل ارزش

فعالیتهای تحقیق و
توسعه ،بازخورد ارزش،

برخی منابع

(امیت و زوت،)6009،
(بونز و لودک-
29

فروند ( ،)6099،چیه و
26

ونگ )6095،

(چیه و ونگ،)6095،
(کلوس( ،)6092،ونگ،
29

ونگ و لی )6005،

(زوت و امیت،)6096،
(انتیکیننو
20

ولکوکری ،)6092،
27

(گانزل و هلم )6099،

22

(نگ ( ،)6098،کرلسن
و همکاران،)6092 ،
25

(منگ و لی )6092،

28

توسعه ارزش

(چن ،)6009،
29

(کولکوسکی )6090،

برخی کدها

مفهوم

برخی منابع

توسعه محصول و خدمت
گردآوری ،پردازش و
تحلیل داده ،تسهیم
دانش ،یادگیری سازمانی،
دسترسی به اطالعات،
امنیت جریان اطالعات،
ساختاردهی داده ،داده
به هنگام
نوآوری در فرآیندهای
کاری ،معماری شبکه
ارزش ،نوآوری در شیوه
پیکربندی شبکه ارزش،
تعیین فعالیتهای اصلی
و پشتیبان در شبکه
ارزش ،نوآوری در اتصال
فعالیتها
سادهسازی فعالیتها،
اتوماسیون فرآیندها،
بهبود اثربخشی ،ارتقا
کارایی شبکه ارزش،
چابکی

نوآوری در نقش اعتای
اکوسیستم ،تغییر جایگاه
در شبکه ارزش ،بازآرایی
نقش شرکا ،نوآوری در
روابط اکوسیستم ،درگیر
ساختن طرفهای
سوم  ،زنجیره ارزش

مدیریت داده
و دانش

(چیه و ونگ،)6095،
(مولر و هونداهل)6098،

50

معماری
شبکه ارزش

بهبود مستمر
معماری
شبکه ارزش

شرکای جدید ،درگیر
ساختن سهامداران،
تامینکنندگان ،شرکای
لجستیک معکوس ،درگیر
کردن مشتریان،
شناسایی بازیگران جدید،
ذینفعان کلیدی،
نیازسنجی ذینفعان

56

60.Ramdani, Binsaif and Boukrami
61.Boons and Lüdeke-Freund
62.Cheah and Wang
63.Wang, Wang and Li
64.Antikainen and Valkokari
65.Günzel and Holm
66.Ng
67.Meng and Lai
68.Chen

87

شناسایی
ذینفعان

(تارن و بوار ،)6097،
(کلوس( ،)6092،ونگ و
59

چریستنسن )6008،

(مونل و
هونداهل( ،)6098،ونگ
و همکاران،)6005،
(امیت و زوت)6009،

(ابدلکافی و همکاران،
( ،)6099امینف و
همکاران،)6095،
(انتیکیتینن و
همکاران)6092،

(دلیانا ،سیمتوپنگ و
59

مدیریت نقش
ذینفعان

دونتو ( ،)6092،رمدنی
و همکاران،)6099،
(انتیکیتینن و
همکاران)6092،

داخلی ،زنجیره ارزش
69.Kowalkowski
70.Taran and Boer
71.Hwang and Christensen
72.third parties
73.Dellyana, Simatupang and Dhewanto
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82
برخی کدها

مفهوم

برخی منابع

خارجی ،تبادل ارزش بین
ذینفعان مختلف

درآمدی جدید ،فرمول
سود ،مدیریت جریان
نقدی ،نوآوری در
معماری مالی ،تنوع
درآمدی

بهبود اثربخشی شبکه
کسبوکار ،سادهسازی
روابط بین شرکا،
یکپارچهسازی سمت
تقاضا ،یکپارچهسازی
سمت عرضه ،شبکههای
ارزش عمودی ،افقی و
چندبعدی ،کاهش
واسطهها و نوآوری و
بهبود ارتباطات بین
ذینفعان

بهبود عملکرد
شبکه
ذینفعان

(ونگ و
همکاران( ،)6005،مولر و
هونداهل( ،)6098،امیت
و زوت)6009،

انگیزهبخشی،
اعتمادسازی و تقویت
همکاری و مشارکت بین
ذینفعان مختلف ،درگیر
کردن ذینفعان

روابط
همکارانه با
ذینفعان

(امیت و زوت،)6009،
(انتیکیتینن و
همکاران( ،)6092،مولر و
هونداهل)6098،

تغییر سازوکارهای
حاکمیتی ،نوآوری در
فرآیندهای کنترلی،
تمرکززدایی در
اکوسیستم ،افزایش
خودگردانی سازمان

کنترل شبکه
ذینفعان

هزینههای ثابت و متغیر،
صرفه اقتصادی ناشی از
محدوده ،صرفه اقتصادی
ناشی از مقیاس ،کمینه
سازی هزینه ،مدیریت
هزینه

ساختار هزینه

نوآوری در استراتژی
قیمتگذاری ،جریانهای
درآمدی جدید ،فرمول
سود ،مدیریت جریان
نقدی ،نوآوری در
معماری مالی ،تنوع
درآمدی

مدل درآمد

نوآوری در استراتژی
قیمتگذاری ،جریانهای

برخی کدها

(رینا و
استریوکوا( ،)6092،امیت
و زوت( ،)6009،زوت و
امیت)6096،

(بونز و لودکه-
فروند( ،)6099،رینا و
استریوکوا( ،)6092،وو،
50

ما و شی )6090،

(گیسن و
همکاران،)6005،
(دسیلس و
57

سکو ( ،)6099،شاو،
52

مفهوم

برخی منابع
(دسیلس و
55

سکو ( ،)6099،شاو،
58

زینگ و شی )6096،

بعد اول :نوآوری در کالن فعالیتهای درون سازمانی
کالن فعالیتهای درون سازمانی ناظر به فعالیتهایی است
که در راستای شناخت وضعیت حال حاضر بنگاه اقتصادی و
ارتقای هماهنگی بین کلیه فعالیتهای بنگاه میبایست
مدنظر قرار گیرد .این بعد شامل چهار مفهوم منابع و
داراییهای کلیدی ،شایستگیهای کلیدی ،جهتگیری
استراتژیک و همسوسازی سیستمهای داخلی است.
بعد دوم :نوآوری در کالن فعالیتهای شبکه ارزش
کالن فعالیتهای شبکه ارزش ،فعالیتهایی هستند که در
راستای ایجاد ارزش برای مشتری توسط خود سازمان یا
سایر ذینفعان انجام میشوند .کالن فعالیتهای شبکه ارزش
شامل شش مفهوم کشف ارزش ،خلق ارزش ،پیشنهاد ارزش،
تحویل ارزش ،مدیریت داده و دانش و توسعه ارزش میباشد.
کشف ارزش به تمامی فعالیتهای الزم جهت شناسایی
ارزشهای قابل ارائه به مشتریان و ذینفعان اشاره دارد .خلق
ارزش به فعالیتهایی که به طور مستقیم به تولید محصول
یا ارائه خدمات منجر میشوند ،میپردازد .پیشنهاد ارزش
بیانگر بستهای از منافع است که نیازهای یک بخش خاص از
مشتریان را برآورده مینماید .منافع ترکیب مطلوبی از
محصوالت ،خدمات ،اطالعات ،قابلیت دسترسی ،قابلیت
استفاده و کاهش ریسک هستند .تحویل ارزش به تمامی
فعالیتهای حوزه بازاریابی و فروش اطالق میگردد .توسعه
ارزش به فعالیتهایی که در جهت جلوگیری از تخریب و
فرسایش ارزش انجام میشوند ،اشاره دارد.

زینگ و شی )6096،
مدل درآمد

(گیسن و
همکاران،)6005،
74.Wu, Ma and Shi
75.Desyllas and Sako
76.Shao, Xing and Shi

77.Desyllas and Sako
78.Shao, Xing and Shi
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بعد سوم :نوآوری در ساختار
ساختار به چگونگی ارتباط فعالیتهای شبکه ارزش و میزان
اهمیت آنها اشاره دارد و از دو مفهوم معماری شبکه ارزش
و بهبود مستمر شبکه ارزش تشکیل شده است.
بعد چهارم :نوآوری در حکمرانی
در بعد حکمرانی مشخص میشود فعالیتهای شبکه ارزش
توسط کدام اعتای اکوسیستم اجرا شود .همچنین به
سازماندهی و مدیریت اکوسیستم پرداختهمیشود .این بعد
شامل پنج مفهوم شناسایی ذینفعان ،مدیریت نقش ،بهبود
عملکرد شبکه ذینفعان ،روابط همکارانه بین ذینفعان و
کنترل شبکه میباشد.
بعد پنجم :نوآوری در جنبههای مالی
نوآوری در جنبههای مالی یا به عبارت دیگر نوآوری در
کسب ارزش به چگونگی تبدیل ارزش پیشنهادی مشتریان
به پاداش و پول برای بنگاه میپردازد و شامل دو مفهوم
ساختار هزینه و مدل درآمد است .از آنجایی که بقای
سازمان به سودآوری آن وابستهاست ،مالحظات مالی
میبایست در تمامی تصمیمهای نوآوری مدنظر قرار بگیرد.
ساختار هزینه تمام هزینههایی را تشریح میکند که اجرای
مدل به همراه دارد .مدل درآمد تشریحکننده منابع سود،
مقدار سود از هر منبع و نحوه توزیع آن می باشد .مدل
درآمد چارچوبی برای ایجاد درآمد مالی است و مشخص
میکند که کدام منبع درآمدی دنبال شوند و چگونه ارزش
پیشنهادی ،قیمت گذاری گردد.
 -7رتبهبندی مولفههای نوآوری مدل کسبوکار
به منظور تعیین میزان پشتیبانی مطالعات گذشته از هر یک
از مفاهیم شناسایی شده ،از روش آنتروپی شانون استفاده
شد .بدین منظور فراوانی هر مفهوم در مقاالت منتخب و
همچنین فراوانی کدهای استخراج شده مرتبط با هر مفهوم
در هر مقاله ،به عنوان مبنای تعیین ضریب اهمیت هر
مفهوم در نظر گرفتهشد .به عنوان مثال در  95مورد از
مقاالت منتخب ،کدهای با مفهوم کشف ارزش وجود داشت
و  90کد از این  95مقاله استخراج شده و در مفهوم کشف
ارزش قرار گرفتهاست .بر مبنای ضریب اهمیت ،رتبهبندی
مقولهها و مفاهیم انجام شد و نتایج در جدول چهار قابل
مشاهده است.

85

جدول .4رتبهبندی مولفههای نوآوری مدل کسب و کار به
روش آنتروپی شانون
مقوله

مفهوم

فراوانی
در
مقاالت

فراوانی
کدها

ضریب
اهمیت

رتبه

نوآوری در

منـــــــــابع و
دارایـــیهـــای
کلیدی

98

99

0۳079

8

کالالالالالالن
فعالیتهای

شایستگی هـای
کلیدی

90

99

0۳099

90

سالالالازمانی

جهـــتگیـــری
استراتژیک

2

2

0۳099

97

درون
(وزن:
0۳992
رتبه) 0 :

همسوســــازی
سیســتمهــای
داخلی

5

9

0۳067

99

نوآوری در

کشف ارزش

95

90

0۳059

7

کالالالالالن-

خلق ارزش

2

8

0۳066

96

فعالیتهای

پیشنهاد ارزش

69

90

0۳090

9

شالالالالبکه

تحویل ارزش

90

80

0۳950

9

ارزش(وزن:

توسعه ارزش

6

0

0۳009

99

 0۳985رتبه:
)9
نوآوری در
سالالالاختار
(وزن:
۱۸۱.2
رتبه)۵ :

مــدیریت داده و
دانش

0

99

0۳066

96

معماری شـبکه
ارزش

98

67

0۳025

2

بهبــود مســتمر
شبکه ارزش

9

5

0۳097

92

شناســـــــایی
ذینفعان

96

92

0۳000

9

نوآوری در

مــدیریت نقــش
ذینفعان

60

62

0۳056

0

(وزن:

بهبــود عملکــرد
شبکه ذینفعان

0

90

0۳069

90

حکمرانالالی
۱۸1۲4
رتبه) 3 :

نوآوری در
جنبه مالی

همکـــاری بـــا
ذینفعان

9

5

0۳097

92

کنتــرل شــبکه
ذینفعان

0

0

0۳099

98

ساختار هزینه

69

69

0۳025

2

مدل درآمد

08

75

0۳927

6

(وزن:
۱۸232
رتبه)2 :

طبق نتایج آنتروپی شانون مقولهها به ترتیب وزن عبارتنـد از
نوآوری در شبکه ارزش ،نوآوری در جنبه مـالی ،نـوآوری در
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حکمرانی ،نـوآوری در کـالن فعالیـتهـای درون سـازمانی و
نوآوری در ساختار .همچنین در بین نـوزده مفهـوم نـوآوری
مدل کسبوکار ،تحویل ارزش ،مدل درآمد و پیشـنهاد ارزش
از نظر اهمیت ،در رتبه اول تا سوم قرار دارند.
 -.بحث و نتیجهگیری
تحقیقات متعددی در مورد نوآوری مدل کسب و کـار انجـام
شده که هر یک ابعاد خاصی از این مفهـوم را مـورد مطالعـه
قرار داده انـد ،امـا تعـدد و پراکنـدگی مطالعـات باعـث شـده
استفاده از نتایج این تحقیقـات و تصـمیمگیـری بـر مبنـای
شواهد و یافتههای پژوهشی و علمی مطرح شده در آنهـا ،بـه
درستی صورت نپذیرد .بنابراین نیاز بـه شـیوهای کـه بتوانـد
بررسی سازمانیافتهای از تحقیقات کیفی قبلی ارائـه دهـد و
نتــایج گــروههــای مشــابه ایــن گونــه تحقیقــات را در قالــب
تفسیری جامعتر از پدیده مورد بررسی ارائه دهد ،بـه چشـم
میخورد .ایـن تحقیـق بـا هـدف شـناخت جـامعتـر و درک
عمیقتر مفهوم نوآوری مـدل کسـب و کـار انجـام پـذیرفت.
چارچوب نوآوری مدل کسب و کار پژوهش حاضـر ،بـه روش
فراترکیب و با رویکرد سیسـتم فعالیـت ارائـه شـد کـه ایـن
رویکرد تنها در معدودی از منابع مدنظر بوده و این منابع نیز
روش نظاممند را برای تعریف مولفهها طی ننمودهاند .بررسی
نظاممند ادبیات ،زوایای این مفهوم را به صـورت کامـلتـر و
جامعتر تبیین نمـود .بـه عنـوان نمونـه در مطالعـات قبلـی،
مدلکسب و کار بر اساس رویکرد سیستم فعالیت مشتمل بر
ســه جنبــه محتــوا ،ســاختار و حکمرانــی تبیــین شــده بــود
(گاســمن و همکــاران .)6095،در پــژوهش حاضــر طبــق
یافتههای فراترکیب ،جنبه نوآوریهای مالی هـم بـه عنـوان
یکی از مقولههای نوآوری مدلکسـب و کـار شناسـایی شـد.
طبق یافتههای سجودین 59و همکـاران( )6060نیـز یکـی از
عوامل تعیینکننده اثربخشـی نـوآوری مـدل کسـب و کـار،
سازگاری بین فعالیتهای خلق ارزش و فعالیتهای مـالی یـا
ضبط ارزش میباشد.
از دیگر تمایزات قابل توجه یافتههای این پژوهش نسبت بـه
عموم منابع مطالعه شده ،گسترش مرزهای سنتی شـرکت و
لحاظ نمودن نقـش سـایر اعتـای شـبکه ارزش و همچنـین
79. Sjödin

بررسی نظاممند مولفههای مدل میباشد .اگرچه در مطالعات
قبلی به ارتباط و تعامل بین ذینفعـان در یـک شـبکه ارزش
پرداخته شده بود (رضازاده و کاروالو ،)6095،80مطالعهای که
به طور جامع و نظاممند ،نقشهای ذینفعان و ابعـاد مختلـف
روابط و مشارکتهای بین آنها را تبیین کند ،وجود نداشت.
طبق یافتههای پژوهش حاضر ،از بین پنج بعد نوآوری مـدل
کسب و کـار دو بعـد نـوآوری در شـبکه ارزش و نـوآوری در
حکمرانی به ذینفعان کسب و کار مربوط است .هـر کسـب و
کاری با شرکای تامینکننده ،شرکای بازاریابی ،ارائهدهندگان
فناوری ،شرکتهای پژوهشی و سـایر ذینفعـان ،شـبکهای از
روابط را شکل میدهد .این شبکههای متشکل از شـرکتهـا،
اکوسیستمها را شکل میدهند که همواره بیشـتر از مجمـوع
اجزای آن هستند .این ارزش مازاد حاصـل از هـمافزایـی ،در
نتیجه همکاری بین اعتای اکوسیستم بوجـود مـیآیـد کـه
فراتر از یک تجمیع ساده عناصر اسـت .بـه عبـارتی رقابـت و
همکاری ،به طور همزمان در یک اکوسیستم تجـاری وجـود
دارند (منتخبی و همکـاران .)6069،بنـابراین یکـی از پـیش
شرطهای نوآوری در مـدل فعلـی ،تبـدیل شـدن از شـرکتی
متمرکز بر خود به شرکتی است که شرکتهای مکمل خـود
را بــه درون اکوسیســتم دعــوت مــیکنــد و آنهــا را درگیــر
میسازد .مشـارکت در اکوسیسـتم منـافع قابـل تـوجهی بـه
همراه دارد .به عنوان مثال نتایج برخی از مطالعات حـاکی از
آن اســت کــه خلــق مشــترک ارزش مــیتوانــد بســیاری از
هزینههای فرآیندهای سـازمانی را در محـیطهـای پرچـالش
کاهش دهد (حیدری و شمسقارنه.)9998،
هر کسب و کاری میبایست بر اساس شـناخت قابلیـتهـای
خود نقش مشخصی را در اکوسیستم بر عهده بگیرد و سـایر
فعالیتها را به دیگر اعتای اکوسیستم واگذار کند .در دنیای
کسب و کار باید درصدد بزرگتر کردن ظرف فعلـی ارزش و
اطمینان از کسب سهم منصفانه از آن بـود .بنـابراین چـالش
جدی اعتای اکوسیستم ،توانایی برای تشـخیص تغییـرات و
واکنش نشـاندادن بـه آنهـا بـرای بـه دسـت آوردن سـهم
منصــفانه خــود از ارزش و توســعه قابلیــتهــای الزم بــرای
اطمینان از موفقیت در آینده مـیباشـد (ونکاترامـان.)9998،
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در این پـژوهش انـواع فعالیـتهـای سـازمان در بعـد کـالن
فعالیتهای شـبکه ارزش مشـتمل بـر شـش مولفـه (کشـف
ارزش ،خلــق ارزش ،پیشــنهاد ارزش ،تحویــل ارزش ،توســعه
ارزش ،مدیریت داده و دانش) احصا شـد .ایـن شـش مولفـه،
کالن فعالیتهایی هستند که توسط خـود سـازمان یـا سـایر
شرکای کلیدی انجام میشوند .یکی دیگر از مسـائل مهـم در
اکوسیستم ،مدیریت روابط بین مشارکتکننـدگان و تنظـیم
روابط پویا و پیچیده بین شرکتهاست .اکوسیسـتم بایـد بـر
اســاس انصــاف و شــفافیت اداره شــود تــا هــیچیــک از
مشارکتکنندگان احساس باخت نداشته و به دنبال خروج از
رابطه نباشند .قوانین حکمرانی منصفانه با اعتمادسازی بـین
ذینفعان مختلف میتواند به اکوسیسـتمی پویـا ،قدرتمنـد و
سودده منجر شود .اعتماد بـین اعتـای اکوسیسـتم ریسـک
بروز رفتارهـای فرصـتطلبانـه را کـاهش داده و تعهـد بـین
طرفین را تقویت میکند (الهی و همکـاران .)9995 ،در ایـن
پــژوهش وجــوه و ابعــاد مختلــف مــدیریت روابــط در یــک
اکوسیســتم در مقولــه نــوآوری در حکمرانــی مشــتمل بــر
مولفههای شناسایی ذینفعان ،مدیریت نقش ذینفعان ،بهبـود
عملکرد شبکه ،روابط همکارانه با ذینفعـان و کنتـرل شـبکه
تبیین شده است.
یکی دیگر از وجوه تمایز این پژوهش مقایسـه و رتبـهبنـدی
میزان اهمیت ابعاد و مولفههای نـوآوری مـدل کسـب و کـار
مــیباشــد کــه تــاکنون انجــام نشــده بــود .در ایــن پــژوهش
رتبهبندی و اولویتدهی ابعاد و مولفهها بر مبنای تعداد تکرار
هر مولفه در مطالعـات قبلـی ،بـا اسـتفاده از روش آنتروپـی
شانون انجام پذیرفت.
محقق پس از بررسی ادبیات موضوع ،رویکرد نویسندگان در
مطالعات حوزه نوآوری مدل کسـب و کـار را در شـش گـروه
شامل رویکردهای فرآیندمحور ،شـدت نـوآوری ،اکوسیسـتم،
مفهوم طراحی ،مولفههای مـدل کسـب و کـار و فاکتورهـای
موثر دستهبندی نمود که بـه عنـوان یکـی از نـوآوریهـای
پژوهش حاضر مطرح میباشد .رویکردهای مـذکور در بخـش
مرور پیشینه تشریح شدهاست.
بر اساس یافتههای پژوهش ،پیشنهادهای کاربردی زیر ارائـه
میشود:
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 .9در این تحقیق  99مولفـه و بـه عبـارتی سرچشـمه بـرای
نوآوری مدل کسب و کار شناسایی گردید .بنابراین مدیران و
مسنوالن نباید تنها بر چنـد مـورد خـاص نظیـر نـوآوری در
محصول یا بـازار محـدود شـوند و سـایر مولفـههـا را نادیـده
بگیرند .توصیه مـیشـود کـه بـه صـورت مسـتمر رونـدهای
محیطــی ،فنــاوریهــا ،ایــدههــا ،شــرکا ،رقبــای ســازمان و
اکوسیســتمهــای مــرتبط تحــتنظــر باشــند و بــهموقــع در
حوزههایی که امیدوارکننـده بـه نظـر مـیرسـند و پتانسـیل
ایجاد نوآوری در مـدل را دارنـد ،سـرمایهگـذاری شـود .اگـر
نوآوریهایی وجود دارند که قابلیت خلق ارزشافزوده بیشـتر
برای مشتری دارد ،باید برای پرورش و توسعه آن هزینه کرد.
 .6یکی از نکات مهم به منظور نـوآوری مـدل کسـب و کـار
بحث مشارکت در اکوسیستمهای مناسب است .بدین منظور
پیشنهاد میشود هر سازمانی یک یا چنـد اکوسیسـتمی کـه
مشارکت با آنها مطلوب به نظر میرسد ،انتخـاب کنـد .الزم
است نقشهای سازمان در این اکوسیستمها بر مبنای کسـب
تجربه توسعه یابد .همچنین بهتر است برکسب تجربـههـایی
تاکید شود که مدلهای کسب و کـار سـازمان را بـه چـالش
میکشند و آنها را تکمیل میکنند.
 .9بحث ذینفعان از اهمیت باالیی برخوردار است.
شراکتهای مرجح میبایست شناسایی و تقویت شوند .باید
به این سوال پاسخ مناسب داد :آیا همکاری نزدیک با یک یا
دو شریک هدف ،به سازمان این امکان را میدهد که مدل
کسب و کار فعلی را متحول سازد یا دانشی کسب کند که در
متمایز شدن یا خلق ارزشی جدید به سازمان کمک کند؟
برای دستیابی به اهداف نوآورانه سازمان ،الزم است با چنین
شرکایی وارد رابطه شد .همچنین به لحاظ ماهیت پویای
روابط همکارانه و رقابتی بین ذینفعان مختلف ،توصیه
میشود سبد روابط سازمان با اعتای اکوسیستم ،به صورت
دورهای ،متوازنسازی شود.
 .0از آنجایی کـه چـارچوب حاصـل دارای مولفـههـا و ابعـاد
متعــدد در عرصــه درون ســازمانی ،شــبکه ارزش ،بــازیگران
اکوسیستم و جنبههای مالی است و تغییر و نوآوری در یـک
مولفه ،سایر ابعاد را نیز تحت تاثیر قرار میدهد .بنابراین قبل
از هرگونه اقـدام و تغییـر مـیبایسـت بـا نگـاهی فرابخشـی،
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اثرگذاری بر سایر ابعاد تحلیـل شـود و سـایر اعتـای شـبکه
ارزش در نظر گرفتهشوند.
 .7به لحاظ گستردگی مولفههای نوآوری مدل کسـب و کـار
پیشنهاد میشود بر مولفههای با رتبه بـاالتر تاکیـد بیشـتری
شود .چراکه این مولفهها در مطالعات قبلی پرتکرارتر بودهاند
و احتمال موفقیـت در آنهـا بیشـتر اسـت .طبـق خروجـی
آنتروپی شانون ،تحویل ارزش ،مدل درآمد و پیشـنهاد ارزش
بیشترین ضریب را کسب نمودنـد .پیشـنهاد و تحویـل ارزش
مشتمل بر مرتبطترین فعالیتها با مشتریان است .شناسـایی
نوآوریهایی مبتنی بر نیازها و دغدغههای مشتریان (رجوعی
و همکاران )9999،و بکارگیری رویکرد نوآوری بـاز از طریـق
تعامــل مســتمر و ســازنده بــا مشــتریان (بــاقرینــژاد و
جاوید ،)9999،نقطه شروع مناسبی به منظور بازآفرینی مدل
کسب و کار مـیباشـد .فنـاوریهـای دیجیتـالی نیـز امکـان
بکارگیری مدلهای درآمدی جدید را فراهم ساختهاند .تامین
مالی جمعی ،89فریمیوم ،خرید جمعی 86و مالکیـت مشـترک
نمونههایی از نوآوریهای مـالی در مـدلهـای کسـب و کـار
امروزی هستند (گریکو.)6069 ،89
پژوهـش کیـفی علیرغـم تمام مـزایای خود با ضعفهایی از
منابع
 .9احمدپور داریـاتی ،محمـود؛ عبـدلی محمـدآبادی ،طیبـه؛
سخدری ،کمال .)9999( .طراحی الگوی توسعه قابلیتهـای
پویا در کسبوکارهای نوپا (مطالعه موردی :کسب و کارهـای
حــوزه فنــاوری اطالعــات) ،توســعه کــارآفرینی ،دوره ،99
شماره.929-980 ،6
 .6الهــی ،شــعبان؛ خالــدی ،آرمــان ؛ مجیــدپور ،مهــدی؛
اسدیفرد ،رضا .)9995( .نیروهای تسهیلکننده و بازدارنـده
همکاریهـای فناورانـه بـین شـرکتهـای بـزرگ و کوچـک
فناوریمحور ،دو فصلنامه نوآوری و ارزشآفرینی ،سال هفتم،
شماره .59-907 ، 99
 .9باقرینـژاد ،جعفـر و جاویـد ،غزالـه .)9999( .ارائـه مـدل
نوآوری باز در صنعـت بانکداری ایران (مطالعه موردی :بانـک
81.Crowdfunding
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جمله تعمیمپذیری و اعتبار همراه است .از این رو در جهـت
افزایش قابلیت تعمیم چارچوب نـوآوری مـدلکسـب و کـار،
الزم است محققان چارچوب فوق را در صنایع و سازمانهـای
مختلف مورد ارزیابی قرار دهند .همچنـین توصـیه مـیشـود
چالشهای پیادهسازی و اجرای چـارچوب پیشـنهادی مـورد
مطالعه قرار گیرد .مطالعات طولی میتوانـد مراحـل کلیـدی
فرآیندهای نوآوری مدل کسبوکار را تبیین نماید.
محیط رقابـت امـروزه بـه شـدت تحـت تـاثیر فنـاوریهـای
دیجیتالی قرار دارد .از اینرو پیشنهاد میشود مطالعات کمـی
و کیفی بیشتری درمورد نوآوری مدل کسبوکار مبتنـی بـر
فناوریهای دیجیتالی و نوظهور انجام شود.
پایداری یک مدل کسبوکار از طریق ایجاد ارزش برای همه
ذینفعــان تتــمین مــیشــود .چــالش طراحــی مجــدد
اکوسیستمهای کسـب و کـار یـافتن شـرایط بـرد-بـرد-بـرد
میباشد (انتیکیـنن و ولکـوکری  .)6092،بنـابراین پیشـنهاد
میشود در مورد سـازوکارهای حکمرانـی در اکوسیسـتم بـه
گونـهای کـه بـرای کلیــه مشـارکتکننـدگان جـذاب باشــد،
پژوهشهای بیشتری انجام شود.
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