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بر مطالعه منابع اطالعاتی برخط است .مقاله نتیجه میگیرد

چکیده

کسب وکار توانایی بیشتری داشته و شرکتهای قدیمیتر به

دادهها ،کتابخانهای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی
شرکتهای بزرگتر برای تسخیر ارزش از نوآوری در مدل

شرکتها پیوسته در پی روشهای جدید عملیاتی هستند که

دلیل پیری ،انعطافپذیری کمتری برای نوآوری در مدل کسب

ایجاد کند .یكی از این روشها ،بازمهندسی مدلهای کسب

مدت زمان بیشتر آن ،منجر به افزایش ایده برای نوآوری در

برایشان فرصت بهبود موقعیت رقابتی و کسب مزیت رقابتی

وکار نشان میدهند .همچنین تجربه بیشتر در حوزه ائتالف و

وکار قبلی و نوآوری مدلهای جدید است؛ به بیان دیگر

مدل کسب وکار میشود.

مدل کسب وکار .هدف اصلی این مقاله مطالعه موضوع نوآوری

مقدمه

جستجوی مزیت رقابتی براساس کسب ارزش از نوآوری در

بازار به سرعت در حال تغییر ،فناوری بیوقفه در حال تكثیر،

در مدل کسب وکار و کسب ارزش از این طریق است .مقاله

عمر رو به کاهش فناوری ،و چرخه پرشتاب نوآوری ،محیطی

ضمن مفهومشناسی نوآوری در مدل کسب وکار و انواع آن ،با

بسیار پرفشار و آشفته برای شرکتها ایجاد نموده است .بقا در

بررسی ادبیات موضوعی به تاثیر فاکتورهایی همچون اندازه،

چنین محیطی تنها با تكیه بر نوآوری در حوزههای محصول و

سن ،تجربه ائتالف و مدت زمان ائتالف شرکت بر نوآوری در

فرآیند ،ناکافی است و مستلزم نوآوری در زمینههای مختلف

مدل کسب وکار و کسب ارزش میپردازد .این تحقیق از نظر

کسب وکار است .از همین رو ،تالش بسیاری از شرکتهای

هدف ،کاربردی ،از نظر نوع ،کیفی و با توجه نحوه گردآوری
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بزرگ ،تبدیل نوآوری فناوری به نوآوری مدل کسب وکار است؛

مدل مورد استفاده در راهحلهای کسب وکار باید برای شرایط

دو چندان شود .این اقدام مبتنی بر این فروض است که نوآوری

حفظ یا بهبود موقعیت رقابتی خود در بازار هستند ،باید بهطور

اقتصادی متغیر تنظیم شود .از این رو شرکتهایی که خواهان

اقدامی که موجب شده سرعت کسب مزیت رقابتی برای ایشان

مداوم در حوزههای مختلف فعالیتهای کسب وکار خود نوآورانه

مدل کسب وکار عاملی کلیدی در بهکارگیری کارآمد و موثر

عمل کنند.

نوآوری فناوری است[ ]1و درجه نوآوری مدل کسب وکار بر

نواکوسكا-گرانت ( )2014اشاره میکند که انواع مختلف

بقای شرکتهای جدید تاثیر مستقیم دارد [ .]2بر این اساس،

مفاهیم نوآوری ،بازتابدهنده تقاضای متفاوت بازار است.

نوآوری مدل کسب وکار اولویت اصلی مدیران از جنبه ایجاد

بنابراین ایجاد مزیت رقابتی میتواند از طریق اجرای راهحلهای

مزیت رقابتی و دستیابی به عملكرد برتر است [ .]3مطالعات

جدید در حوزه محصوالت ،فناوری و سازماندهی شرکت به

نشان میدهد شرکتهایی که تاکید بیشتری بر نوآوری مدل

دست آید .نوآوری همچنین باید با منطق عملیاتی و سازماندهی

کسب وکار دارند ،سود نهایی عملیاتیشان سریعتر از رقبای رشد

مدیریت شرکت مرتبط باشد .به بیان دیگر نوآوری به محصول

داشته است [.]4

نوآوری مدل کسب وکار اهمیت ویژهای برای شرکتهای

و فرآیندها محدود نشده و باید مدل کسب وکار شرکت را نیز

بقایشان تاثیر میگذارد[ .]5عوامل اصلی در افزایش اهمیت

مؤلفههای خاص مدل کسب وکار و یا روابط بین آنها در

شامل شود .در نتیجه ،به منظور رقابت در بازار ،الزم است

نوپا دارد؛ زیرا بر موقعیت رقابتیشان و ،در نتیجه ،شانس

شرکتها اجرا شود.

نوآوری در مدل کسب وکار عبارتند از فرآیندهای جهانیسازی،

نوگالسكی ( )2009معتقد است خاستگاه تغییر مدل کسب

چرخههای کوتاه تولید (که مبتنی بر راهحلهای نوآورانه

وکار ،تغییر محیط است .این تغییر نشاندهنده پاسخ مناسب

هستند) ،تغییرات شدید فناوری و افزایش نقش اطالعات ،منابع

به تغییر شرایط عملیات واحد است و میتواند به عنوان بهبود

نامشهود و سرمایههای فكری در دستیابی به اهداف تعیین شده

راهبردی در نظر گرفته شود .لیندگارد و همكاران ( )2009بیان

در شرکتها .این عوامل تالشها برای بهبود قابلیت رقابت

میکنند مدل کسب وکار در حال نوآورانه شدن است ،چرا که

در بسیاری از بخشهای شرکت را برانگیخته و بر راهبرد و

تغییر دو یا چند عنصر آن باعث میشود با استفاده از روشی

سازماندهی راهحلهای کسب وکار تاثیر قابل توجهی گذاشته

جدید ،ارزش ایجاد شود.

است.

شرکتها به منظور حفظ ارزش ایجاد شده در سطح قبلی و

این مقاله با بهرهگیری از آخرین دستاوردهای ادبیات

نوآوری در مدل کسب وکار خود میگیرند [ .]6بنابراین ،مسئله

شناسایی نقطه اثر نیروها برای ایجاد نوآوری ،به شناسایی عناصر

موضوعی ،ضمن ارائه مفهومشناسی مدل کسب وکار ،به منظور

یا تالش برای افزایش سطح ایجاد ارزش تصمیم به پیادهسازی

مدل کسب وکار میپردازد .مقاله سپس به مفهومشناسی نوآوری

اساسی در مدیریت معاصر ،ایجاد و معماری مدل کسب وکاری

مدل کسب وکار ،عوامل و نیروهای محرك نوآوری در مدل

است که منجر به ایجاد ارزش شود ،دستیابی به ثبات در محیط

کسب وکار ،و انواع نوآوری مدل کسب وکار پرداخته و سپس

آشفته را ممكن سازد ،و به موفقیت در بازار کمک کند .لذا مدل

به تاثیر فاکتورهایی همچون اندازه ،سن ،تجربه ائتالف و مدت

کسب وکار جامع ،پویا و نوآورانه در حال تبدیل شدن به عامل

زمان ائتالف شرکت بر نوآوری در مدل کسب وکار میپردازد.

مهم خلق ارزش برای بنگاههای اقتصادی است.

گرابوسكا ( )2015معتقد است تغییرات در مدل کسب

 .1ادبیات تحقیق و پیشینه

وکار میتواند به عنوان پدیدهای طبیعی در نظر گرفته شود

که سازمان خواهان موفقیت در بازار ،بر آن تمرکز میکند.
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تحقیقات گستردهای درباره اثرات نوآوری محصول و فرآیند
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در ادبیات موضوعی فارسی وجود دارد ،ولی نقش نوآوری مدل

آوردن مزیت رقابتی مورد استفاده قرار داد .در این مقاله ،از

معدود کارهای انجام شده در این حوزه میتوان به مقاله خاشعی

و توابع ،استفاده میشود .مقاله ضمن این که تالش میکند

کسب وکار در ادبیات فارسی نسبتا بدون کنكاش مانده است .از

رویكرد یكپارچه به منظور مطالعه مدل کسب کار ،از نظر عناصر

و همكاران ( )1395با عنوان «کاوشی بر تأثیر سكون سازمانی

درك مدلهای کسب وکار را بهبود بخشد؛ دیدگاه جدیدی در

بر عملكرد شرکتهای کوچک و متوسط با تأکید بر نقش

نوآوری مدل کسب وکار ارائه داده؛ و مسیرهای ایجاد نوآوری

نوآوری مدل کسب وکار و نوآوری باز» اشاره نمود .این مقاله در

در مدل کسب وکار را مشخص نماید .این مقاله همچنین به این

پی سنجش این موضوع است که نوآوری باز ،چگونه میتواند

موضوع میپردازد که چگونه فناوری اطالعات به بهبود نوآوری

بر تغییر سكون سازمانی برای خلق نوآوری در مدل کسب

مدل کسب وکار کمک میکند .برونكن و فردریش ()2016

وکار و بهبود عملكرد شرکت مؤثر باشد .مقاله نشان میدهد

تالش میکنند مشخص نمایند چه شرایطی اجازه دریافت و

نوآوری باز ،اثر واسطهای در رابطة سكون سازمانی و نوآوری

نگهداشت بهترین ارزش از نوآوری در مدل کسب وکار را فراهم

مدل کسب وکار و همچنین ،رابطة سكون سازمانی و عملكرد

میسازد .این مقاله بررسی میکند چگونه اندازه و سن شرکت،

این شرکتها میگذارد .خدامی و اسانلو ( )1394به ارزیابی

تجربه ائتالف و استمرار ائتالف بر اکتساب ارزش نوآوری مدل

توانمندی قابلیت مدیریت دانش مشتری در ایجاد نوآوری در

کسب وکار تاثیر میگذارد .ولو ( )2015تالش میکند به این

میدهد که اگر سازمانها از مدیریت دانش مشتری برای بهبود

بر بقای شرکتهای جدید تاثیر میگذارد .وی تاسیس و بقای

شرایط تصمیمگیری بهینه و طراحی تجربه بهتر مصرف استفاده

تجارت الكترونیكی را بین سالهای  1995تا  2004پس از

مشتریان و افزایش حجم فروش به نوآوری در مدل کسب وکار

احتمال بقای شرکتهای جدید با درجه باالی نوآوری در مدل

«مدلهای کسب وکار؛ مبانی ،ارزیابی ،نوآوری» ضمن مروری

متوسط نوآوری در مدل کسب وکار است .گرابوسكا ()2015

سریع در محیط اقتصادي ،فرهنگي ،سیاسي و فناوري ،منجر به

عملیاتی هستند که فرصتهایی برای بهبود موقعیت رقابتی و

که سازمانها دیگر از ثبات برخوردار نبوده و کسب وکارها به

این هدف وجود دارد .یكی از این روشها ،بازمهندسی مدلهای

وکار دارای وضعیت ناپایدار شده و با توسعه کسب وکار و در

از مدل کسب وکار نوآورانه در شرکتهای معاصر در زمینه

مدل کسب وکار به یكی از مهمترین مباحث مدیریتی تبدیل

جستجوی فرصتهایی برای ایجاد رقابت براساس یک مدل

از آخرین تحقیقات انگلیسی انجام شده در این حوزه میتوان

اصلی عملیات کسب وکار ایجاد و حفظ میشود ،تضمین کند.

معتقدند نوآوری در مدل کسب وکار را میتوان برای به دست

را در صنایع دفاعی بررسی نموده و بیان میدارند گرایشها در

مدل کسب وکار سازمان پرداختهاند .نتایج تحقیق ایشان نشان

پرسش پاسخ دهد که چگونه درجه نوآوری مدل کسب وکار

توانمندیهای خود در ایجاد محصوالت سفارشیسازی و ایجاد

شرکتهای جدیدی که در بازار سهام آمریكا ،پلتفورمهای

کنند ،میتوانند از طریق ایجاد ارزش براساس کامیابی در

ابداع فناوری اینترنت ارائه نمودند ،تحلیل نموده و درمییابد

دست پیدا کنند .منطقی وثاقبی سعیدی ( )1392نیز با عنوان

کسب وکار در بلندمدت بیش از شرکتهای جدید با درجه

گذرا بر مفهوم نوآوری در مدل کسب وکار بیان میکند تحوالت

معتقد است شرکتها بهطور مداوم به دنبال روشهای جدید

پیچیدهتر شدن محیط فعالیت سازمانها شده و باعث گردیده

کسب مزیت رقابتی ارائه کند .راههای مختلفی برای رسیدن به

صورتی پویا تكامل یابند .این امر باعث شده تا مدلهای کسب

کسب وکار قبلی است .هدف این مطالعه بحث در مورد استفاده

طول زمان ،تغییر یابند .همین امر سبب شده تا مفهوم نوآوری

ارزش است .این مقاله اهمیت این موضوع را ناشی از ضرورت

شود.

کسب وکار میداند که ارزشی را که برای رسیدن به هدف

به ژانگ و همكاران ( )2016اشاره نمود .نویسندگان این مقاله

مورالس و کاپلتیا ( )2013موضوع نوآوری در مدل کسب وکار
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صنایع دفاعی ،به سمت اِعمال نوآوریهای مدل کسب وکار در

که بر عقالنیت در عملیات شرکتها تاکید دارد ،ایجاد قواعدی

شرکت و شبكههای خارجی است .این مقاله به دنبال اشتراك

منطق غالب ،این موضوع توجه زیادی را در تحقیقات کسب

نظامهای خدماتی پیچیده برای انطباق و اِعمال دانش موجود در

خاص برای مدیریت شرکت را ضروری میداند .پس از طرح
وکار به خود جلب نمود .شافر ،اسمیت و لیندر ( )2005معتقدند

دیدگاهها در مورد درك رویكردهای خدماتی مشترك ،به عنوان

مدل کسب وکار بر منطق ایجاد و حفظ ارزش استوار است.

انطباق شرکتها با نیروهای بازار با تجهیز مجدد اولویتها،

لیندر و کانتل ( )2000بیان میکنند کسب وکار میتواند به

تمرکز بر منابع ،و اتخاذ راهبرد کسب وکار جدید محرك مدلها

عنوان منطق اساسی مورد استفاده توسط سازمان در حین ایجاد

است.

ارزش تعریف شود .چسبروگ و روزنبرگ ( )2002مدل کسب

 .2روش پژوهش

وکار را به عنوان منطق اکتشافی تعریف میکنند که پتانسیل

فناوری را با تحقق ارزش اقتصادی ترکیب میکند .مدل کسب

این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی ،از نظر نوع ،کیفی و با

وکار ،ابزاری مفهومی ارائه میدهد که شامل مجموعهای از

توجه نحوه گردآوری دادهها ،کتابخانهای (مطالعات ثانویه از

عناصر و روابط بین آنها است ،که نشاندهنده منطق عملیات

نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطالعاتی برخط داخلی

شرکت در یک حوزه خاص است .جانسون ( )2010استدالل

همچون بانک جامع مقاالت کنفرانس و همایشهای سیویلیكا [،]7

میکند که مدل کسب وکار روشی است که باید توسط شرکت

مرکز اطالعات علمی برخط جهاد دانشگاهی [ ،]8پایگاه مجالت

به منظور تامین ارزش برای گروه خاصی از مشتریان اتخاذ شود.

تخصصی نور [ ،]9سامانه نشر مجالت علمی دانشگاه تهران [،]10

نوگالسكی ( )2009آن را به عنوان شكل پیشرفته مدل سازمانی

پایگاه مطبوعات ایران [ ،]11پژوهشگاه علوم و فناوری

مدیریت شرکت تعریف میکند ،و نشان میدهد که این مدل،

اطالعات ایران [ ]12و بانکهای اطالعاتی برخط خارجی

ایده نظاممندی از مسیرهای مورد نیاز (فعالیتهای کسب وکار)

همچون ساینسدایرکت [ ،]13اسپرینگر [ ،]14جانوایلی [،]15

برای توسعه شرکت ارائه میدهد .بنابراین ،میتوان فرض کرد

آیتریپلایی [ ،]16و تیلور و فرانسیس [ ]17بدون درنظر گرفتن

که بهطور کلی ،مدل کسب وکار با منطق عملیات ،شناسایی

قید زمانی تهیه شده است .تجزیه و تحلیل اطالعات در این

میشود؛ مسیری که باید طی شود ،یا روشی عملیاتی که باید

تحقیق در سه مرحله رخ داد :با بررسی کامل ادبیات تحقیق،

در شرکت اجرا شود.

فهرستی از مقاالت مرتبط با این حوزه و حتی مقاالتی که

گرابوسكا ( )2015هستههای اصلی تعریف مدل کسب وکار

بهطور فرعی به این موضوع پرداختهاند ،تهیه گردید؛ چكیده

براساس منطق غالب را ایجاد و حفظ ارزش ،در محدوده ارزشی

کالم این مقاالت استخراج گردید و دستهبندی شد و در نهایت،

مشتری قرار داشتن ،موفق بودن در مجموعه خاصی از ابتكارات

با استخراج عناصر کلیدی ،ترکیب نهایی این موارد انجام شد و

و نوآوریها ،دستیابی به منطقه سود ،استفاده از فرصتهای کسب

جمعبندی صورت گرفت.

وکار ،و ایده مسیرهای توسعه شرکت میداند و سه جریان تحقیقاتی

 .3مفهومشناسی مدل کسب وکار

اصلی برای مفهومشناسی مدل کسب وکار شناسایی مینماید .اولین

جریان ،گروه تعاریفی است که به مفهوم زنجیره ارزش اشاره دارند.

مفهوم اولیه مدل کسب وکار با اصطالح «منطق غالب [»]18

در این حوزه ،مفاهیم مدل کسب وکار بر روش ایجاد و تامین ارزش

مطرح شد .پراهاالد و بتیس ( )1986منطق غالب را به عنوان

برای مشتریان و سپس بر روش تبدیل پرداختهای مشتریان به

مجموعهای از هنجارها و اصول میدانند که باید توسط مدیران

سود تمرکز دارد .این رویكرد ،معماری سازمانی و مالی عملیات

برای سازماندهی درست شرکتها و جستجو و استفاده از

شرکت را مشخص میکند .گروه دوم شامل تعاریفی است که

فرصتهایی به کار رود که در بازار به وجود میآیند .این رویكرد،
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منعكسکننده رویكرد منبع محور است و اشاره به فعالیتها و منابع

ارزش مشتری ،محدوده ،قیمتگذاری ،درآمد ،فعالیتهای

گروه سوم بر ایجاد کسب وکار در طول ایجاد و حفظ ارزش تمرکز

باور است که مدل کسب وکار شامل رابط مشتری ،راهبرد اصلی

مرتبط ،قابلیت اجرا ،و تداوم .با این وجود ،هامل ( )2000بر این

مورد نیاز برای ارائه محصوالت و خدمات به مشتریان نهایی دارد.

[ ،]19منابع راهبرد ،و ارزش شبكه میشود .کیائو ( )2009اظهار

دارند .البته باید به تحقیقاتی نیز اشاره شود که رویكردی جامع

اتخاذ میکنند .به عنوان مثال تعریف آفوا ( )2004اشاره میکند

میدارد که مدل کسب وکار شامل محصول ،مشتری هدف،

انجام این فعالیتها هنگام استفاده از منابع کافی به منظور ایجاد

هزینه و شبكه همكاری میشود .کوجاال و همكاران ()2010

یا برجسته محصوالت) و حصول اطمینان از موقعیت شرکت برای

این عناصر شامل مشتری ،پیشنهاد ارزش برای مشتری ،راهبرد

تاکید بر دو حوزه میشود که ماهیت مدل را مشخص میکند:

تامین کنندگان داخلی و تواناییهای کلیدی آنها هستند.

ویژگیهای مربوط به اهمیت مدل کسب وکار در هر دو بُعد ارزش

●

مشتری :گروه افراد و سازمانهایی که شرکت میخواهد

●

پیشنهاد ارزش :گروهی از محصوالت و خدمات که

●

کانالها :روشهای شرکت برای برقراری ارتباط با

ارتباط با مشتری ،کانال ،سود ،زنجیره ارزش داخلی شرکت ،و

این مسئله با فعالیتها و یا طرحهای شرکت و روشها و زمان

شش عنصر برای ساخت مدل کسب وکار شناسایی کردهاند.

باالترین ارزش ممكن برای مشتری (با توجه به هزینههای کم و

رقابتی ،موقعیت در شبكه ارزش ،منطق ایجاد درآمد ،سازمان

کسب ارزش مرتبط است .این تفسیر از مدل کسب وکار منجر به

گرابوسكا ( )2015نه عنصر را به شرح زیر در نظر میگیرد:

فعالیتها و منابع؛ و کسب ارزش .ایجاد ارزش یكی از مهمترین

برای مشتری و ارزش برای شرکت است.

به آنها دستیابی پیدا کند و به آنها خدمات بدهد.

 .4عناصر مدل کسب وکار

برای یک بخش از مشتریان تولید ارزش میکند.

راهحلهای نوآورانه در مدل کسب وکار از طریق تغییرات در

بخشهای فردی مشتریان و انتقال پیشنهاد ارزش.

حوزه ساخت مدل ،یعنی عناصر مدل کسب وکار ایجاد میشود.

از این رو شناسایی مولفههای اصلی مدل کسب وکار برای

●

روابط با مشتریان :ویژگیهای روابطی که شرکت را با

نمایندگان بخش مشتریان مرتبط میکند.

فعالیتهای نوآورانه الزامی است .شایان گفتن است نوآوری در

مدل کسب وکار ممكن است با هر یک از عناصری که مدل

●

جریانهای درآمد :تعداد ابزارهای تولید شده توسط
شرکت در ارتباط با خدمات برای هر نوع خدمات بازار.

را تشكیل میدهند مرتبط باشد .آنها ممكن است یک ماهیت

کلی و جامع داشته باشند ،اما همچنین میتوانند با تغییرات

●

منابع کلیدی :مهمترین منابع الزم برای عملكرد مناسب

شرکت.

رادیكال مرتبط باشند و شامل اقدامات اصالحی در حوزههای

کوچک و طرحهایی در عناصر منطق عملیات در شرکت باشند.

●

فعالیتهای کلیدی :مهمترین فعالیتهایی که شرکت
باید برای کارکرد موثر مدل شروع کند.

بنابراین پیش از ورود به بحث نوآوری در مدل کسب وکار ،نیاز

به شناسایی عناصر تشكیلدهنده مدل کسب وکار است .این

●

شرکای کلیدی :شبكههای تامین کنندگان و شرکایی

که عملكرد کارآمد شرکت را تحت تاثیر قرار میدهند.

موضوع از آن رو مهم است که مشخص میکند تغییر در کدام
عنصر و چه تعداد عنصر به نوآوری در مدل یا تغییر مدل کسب

●

ساختار هزینهها :همه مخارج مرتبط با استفاده از یک

مدل کسب وکار خاص.

وکار منتهی میشود.

ژانگ و همكاران ( )2016نیز عناصر مدل کسب وکار را مشتمل

روشهای مختلفی به منظور تجزیه و تحلیل عناصر مدل

بر بازار هدف ،فرآیند عملیاتی ،محصول اصلی ،مبانی تخصیص

کسب وکار مود استفاده قرار گرفتهاند .به عنوان مثال آفو و

ارزش؛ و ساختار زنجیره ارزش میدانند (شكل  .)1براساس این

توچی ( )2001مدل کسب وکار را به هفت عنصر تقسیم نمودند:
5
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مدل یک شرکت ،محصول اصلی خود را ،که با تخصص اصلی

میاورد .اثربخشی نوآوری مدل کسب وکار ،خود را از تغییرات

ارائه میکند .سه جریان ،مشتمل بر جریان نقدینگی ،جریان

مدل کسب وکار میتواند به روشنی رابطه بین ارزش شرکت

مدل کسب وکار متمایز میسازد .ایجاد مدلی برای نوآوری

شرکت هماهنگ است ،از طریق فرآیند عملیاتی به بازار هدف

و مدل کسب وکار شرکت را تشریح کند .همانگونه که در

تدارکات ،و جریان اطالعات ،در فرآیند عملیاتی وجود دارد .اصل

فرمول ( )1دیده میشود ،متغیر وابسته  Yنشاندهنده ارزش

تخصیص ارزش و ساختار زنجیره شرکت نیز همانند کنترلکننده و
توزیعکننده ،بر این سه جریان تاثیر میگذارند .تولیدات اصلی یک

یک شرکت است .متغیر مستقل  Xنشاندهنده مواد تولیدی

شرکت ،شامل کاال و خدمات ،بازتابکننده تخصص اصلی یک

شرکت ،از جمله منابع ،نیروی انسانی و سرمایه است .تابع  Fنیز

شرکت هستند .خدمات ویژه یک شرکت را میتوان با محصوالت

نشاندهنده منطق فرآیندی است که یک شرکت منابع تولیدی

آن یكپارچه نمود تا نوآوریهای مدل کسب وکار را به دست آورد.

را به ارزش تبدیل میکند .بهطور خالصه میتوان گفت ،شرکت،

شرکت ،ارزشی را به جامعه هدف خود ارائه میکند که ،پس از

مواد تولیدی ( )Xرا با استفاده از مدل کسب وکار ( ،)Fبه منظور

تقسیم و مشخص نمودن مشتریان هدف ،میتواند یک سازمان و

ایجاد ارزش( ،)Yادغام میکند.

یا مشتریان خاص باشد .فرآیند عملیاتی شرکت شامل جنبههای

)1

مدیریتی مختلف از جمله مدیریت سازمان ،فرآیند کسب وکار ،و

)Y=F(X

فرمول ایجاد ارزش شرکت را میتوان ،هنگامی که مدل

فعالیتهای عملیاتی میشود .اصول تخصیص ارزش شرکت ،بر

کسب وکار شرکت تغییر میکند ،به وسیله فرمول  2نشان داد.

نظام تامین مالی میشود ،که در برگیرنده راهبرد کسب ،راهبرد
توزیع و درآمد و سود میباشد .ساختار زنجیره ارزش یک شرکت

)2

شامل همكاریهای رو به باال و رو به پایین ،ارتباط با مشتری ،و

)Y'=F'(X

فرض کنیم که  Xتغییر نكند ،هنگامی که مدل کسب وکار

ساختار زنجیره ارزش داخلی شرکت ،میشود.

تغییر کند ،تابع  Fبه ' Fتبدیل میشود .در نتیجه ایجاد ارزش

شرکت از  Yبه ' Yتغییر میکند .بر این اساس ،اگر  Y'>Yباشد
(یعنی بهبود عملكرد شرکت ،از جمله سود ،جریان نقدینگی و

صالحیت را در پی داشته باشد) ،تغییر مدل کسب وکار موثر بوده
است ،که در این صورت به عنوان نوآوری در مدل کسب وکار

تلقی میشود .نوآوری مدل کسب وکار فرآیندی پیچیده و پویا
است که به همافزایی تمام عناصر تشكیلدهنده بستگی دارد.

مزیت رقابتی مشتق شده از یک مدل کسب وکار ،منحصر به
فرد است ،چرا که تقلید مدل کسب وکار مشكل است .بنابراین،

شکل  .1عناصر مدل کسب وکار []20

دو شرط برای نوآوری مدل کسب وکار الزم است :حداقل یک یا
چند عنصر مدل ،کامال از شرکتهای دیگر متمایز باشد؛ و این

مفهومشناسی نوآوری مدل کسب وکار

عنصر یا عناصر به صورت قابل توجهی ارزش شرکت را بهبود

نوآوری مدل کسب وکار روندی است برای بهینهسازی و

بخشند .جایگزینی مدل کسب وکار هنگامی رخ میدهد که

بهرهگیری از نوآوری مدل کسب وکار ،سود بیشتری به دست

پیشتر گفته شد در این مقاله ،مدل کسب وکار متشكل از پنج

حداقل چهار عنصر مدل کسب وکار تغییر یابند .همانطور که

بازمهندسی منابع پیچیده .در واقع میتوان گفت ،شرکت با
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عنصر در نظر گرفته شده است (محصوالت اصلی ،بازار هدف،

اهداف خود دست یابد؛ شرکت میتواند آن را کنترل نماید؛

عنصر نقش غیرقابل تعویضی در فرآیند ایجاد ارزش شرکت

است .به دلیل منحصر به فرد بودن ،سرمایه اجتماعی نیز شامل

منحصر به فرد است؛ و شامل قابلیتها و منابع بالقوه و بالفعل

روش عمل ،اصل تخصیص ارزش و ساختار زنجیره ارزش) .هر

سرمایه انسانی ،ساختار سازمانی شرکت ،نظامهای شرکت،

دارد .اما همه عناصر سهم یكسانی در فرآیند ایجاد ارزش ندارند.

فرهنگ سازمانی ،و غیره میشود .در روند نوآوری در مدل

بنابراین ،برخی از عناصر در مدل کسب وکار غالب هستند و

کسب وکار ،سرمایه اجتماعی بهطور ملموس نشاندهنده قابلیت

برخی از عناصر دیگر جزء ضروری مدل کسب وکار هستند.

نوآوری سازمانی است .بنابراین ،شرکت هرچه سرمایه اجتماعی

 .6عوامل و نیروهای محرک نوآوری در مدل
کسب وکار

بیشتری داشته باشد ،قابلیت نوآوری قویتری خواهد داشت.

هنگامی که شرکت با رقابتها و موقعیتها روبهرو میشود،
سرمایه اجتماعی میتواند مبنای کسب مزیت رقابتی باشد .بر

ژانگ و همكاران ( )2016عوامل و نیروهای محرك نوآوری

این اساس ،نوآوری مدل کسب وکار ،فرآیند بازمهندسی موثر

در مدل کسب وکار را به دو دسته درونزا [ ]21و برونزا []22

سرمایه اجتماعی است.

دستهبندی میکنند .ایشان عوامل و نیروهای درونزای محرك

محرك برونزای نوآوری در مدل کسب وکار شامل تقاضای

نوآوری در مدل کسب وکار شرکت را کارآفرین ،و سرمایه

بازار ،پیشرفت فناوری ،تغییرات محیط اقتصادی ،و رقابت شدید

اجتماعی سازمانی شرکت میدانند .کارآفرین روح شرکت و

است .تقاضای بازار ،انواع مختلف انگیزهها را ایجاد میکند ،که

تصمیمگیرنده توسعه سازمانی است .درك شرکت و محیط

از آن جمله میتوان به نوآوری مدل کسب وکار اشاره نمود .یک

رقابتی اطراف آن ،عامل کلیدی برای ایجاد نوآوری در مدل

شرکت ،برای آنكه همواره با تقاضای بازار هماهنگ باشد ،باید

کسب وکار است .لذا کارآفرین ،محرك اصلی داخلی نوآوری

به صورت مستمر نوآوری نماید .با این حال ،تقاضای بالقوه بازار

در مدل کسب وکار است و شرکت حامل این نوآوری است.

در حال رشد است ،هنگامی که این رشد به سطح تقاضای بازار

کارآفرین با روحیه کارآفرینی و نوآوری ،برای انجام نوآوری در

رسیده و یا از آن عبور کند ،یک نوآوری عنصر تنها ،نمیتواند

مدل کسب وکار مناسبتر است .قابلیت نوآوری کارآفرین شامل

نیاز بازار را برآورده کند .بنابراین ،شرکت باید یک تحول ایجاد

توانایی یادگیری ،سطح دانش و ظرفیتهای دیگر است .قابلیت

نماید .نوآوری مدل کسب وکار باید به منظور تغییر تمام عناصر

نوآوری کارآفرین بسیار حائز اهمیت بوده و روند نوآوری مدل

مختلف برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده بازار ،مورد استفاده

کسب وکار را تحت تاثیر قرار میدهد .در طول نوآوری در مدل

قرار گیرد .در عین حال ،یک مدل کسب وکار موفق میتواند

کسب وکار ،کارآفرین نه تنها آغازگر فعالیتهای نوآوری ،بلكه

تقاضای جدید بازار ایجاد کنید .بر این اساس ،تقاضای بازار

مجری و رهبر آن است .بهویژه ،کارآفرین ایدههای جدید را با

چرخه نوآوری در مدل کسب وکار را برمی انگیزد.

دقت به بخشهای مختلف کاربردی ،ارائه میکند ،و به هر

پیشرفت فناوری نیز میتواند موجب ارتقای نوآوری مدل

کارمند کمک میکند تا هدف و ارزشهای خود را بشناسد .در

کسب وکار شود .فناوری اینترنت نوآوری مدل کسب وکار

نتیجه ،کارآفرین ،فعالیتهای نوآوری را به صورت موثر رهبری

را تسهیل کرده است ،که موجب ظهور شرکتهای موفقی

کرده و به شرکت در رسیدن به نوآوری مدل کسب وکار کمک

همچون گوگل ،آمازون و غیره شده .بدیهی است ،پیشرفت

میکند.

فناوری الهامبخش انواع مختلف نوآوری در فناوری در عصر

سرمایه اجتماعی سازمانی ،نیروی درونی برای تعیین

اقتصاد اطالعات است .نوآوری فناوری را میتوان از طریق مدل

موفقیت نوآوری در مدل کسب وکار است .سرمایه اجتماعی

کسب وکار به بازار ارائه نمود .بنابراین ،به منظور برآورده کردن

دارای چهار ویژگی مهم است :به شرکت کمک میکند تا به
7
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نیازهای جدید مشتریان و ایجاد ارزش شرکت ،مدل کسب وکار

موثرترین راه عبارت است از جستجوی بازار هدف

شرکت است .هنگامی که مدل فعلی کسب وکار با نوآوریهای

ارائه محصوالت یا خدمات نوآورانه به مشتریان برای

گستردهتر و با ارزشتر که بازار بالقوه نامیده میشود؛

مناسب یک ضرورت برای استفاده موثر از نوآوری در فناوری

برآورده ساختن تقاضای بالقوه بازار .نوآوری موفق

فناوری در حال تغییر ،هماهنگ نباشد ،به نوآوری در مدل کسب

براساس این دو عنصر برای شرکت سود به ارمغان

وکار نیاز است .بنابراین ،نوآوری فناوری ،یكی دیگر از دالیل

میآورد .افزون بر این ،شرکت باید برای حفظ اثربخشی

نوآوری مدل کسب وکار است.

در نهایت ،تغییرات محیط اقتصادی و رقابت شدید نیز دو

عناصر تازه ابداع شده ،فرآیندهای عملیاتی خود را به

وکار میکنند .شرکتها به دنبال راهبردهای موثر برای رویارویی

ساختار زنجیره ارزشی خود را برای حفظ مزیت رقابتی،

کار گیرد .شرکت همچنین باید اصل توزیع ارزش و

عامل خارجی هستند که شرکت را وادار به نوآوری مدل کسب

تعدیل نماید.

با فرصتها و تهدیداتی هستند که فضای رقابتی ایجاد مینماید

و این کار را از طریق کاهش هزینه تراکنش و تقویت یادگیری

●

داخلی و خارجی انجام میدهد .نوآوری مدل کسب وکار روشی

تولید و فروش محصول و خدمات به مشتریان برای

موثر برای کاهش هزینه معامله و تقویت ساز و کار یادگیری

ایجاد ارزش کسب وکار .بنابراین ،فرآیندهای تولید

است .بنابراین ،نوآوری مدل کسب وکار میتواند به همكاری

و فروش ،فعالیتهای اصلی هستند .فرآیند عملیات

شرکت با دیگران و حفظ مزیت رقابتی پایدار آن در یک محیط

همچنین شامل تمام فعالیتهای مرتبط میشود .ارتباط

پیچیده اقتصادی منجر شود.

متقابل میان این فعالیتها تعیین میکند که چگونه

شرکت محصوالت و خدمات هستهای خود را تولید

 .7انواع نوآوری مدل کسب وکار

کند .هزینهها و مزایای معامله بازار و روش طراحی
فرآیند عملیات را مشخص میکند .فرآیند عملیات

نوآوری در مدل کسب وکار را میتوان به انواع نوآوری اصلی،

شرکت ،درجه عناصر نوآوری مدل را مشخص میکند.

نوآوری القا شده ،و نوآوری تقلیدی دستهبندی نمود [.]23

بهطور خالصه میتوان گفت ،نوآوری فرآیند عملیات،

هزینههای معامله را کاهش و سود را افزایش میدهد.

7ـ .1نوآوری اصلی

●

نوآوری اصلی به شرکتهای تازه تاسیس و یا موجود اشاره

ارزش کانال ،و زنجیره ارزش مشتری میشود .زنجیره

ارائه میکنند .در نوآوری مدل کسب وکار موثر ،نوآوری اصلی

ارزش کسب وکار ،به عنوان مجموعهای از فعالیتهای

میتواند با الهام کارآفرین ،فناوریهای جدید و یا فرد مخترع،

مرتبط ،زنجیرهای است از فرآیندی پویا برای ایجاد

آغاز شود .بهطور کلی ،تالشها و پیشرفتهای بسیاری برای

ارزش .شرکتها بر هر یک از بخشهای خاص زنجیره

رسیدن به نوآوری اصلی مورد نیاز است .به سه جنبه مهم

ارزش کسب وکار ،به رقابت میپردازند .هنگامی که یک

نوآوری اصلی اشاره میشود:

یا همه فعالیتهای عملیاتی تغییر یافته و یا بازمهندسی

محصوالت ،خدمات و مشتری هدف :هدف نهایی

شوند ،ساختار زنجیره ارزش تغییر خواهد کرد .در نتیجه،

نوآوری کسب وکار ،کشف فرصتهای بالقوه بازار

یک شرکت از نظر کاهش هزینههای معامله و افزایش

و پاسخگویی به این خواستهها است .صریحترین و
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ساختار زنجیره ارزش :کل زنجیره ارزش ،شامل زنجیره
ارزش تامینکننده ،زنجیره ارزش کسب وکار ،زنجیره

دارد ،که کاال و خدمات خود را براساس مدلی جدید به مشتریان

●

فرآیند عملیات :فرآیند عملیات عبارت است از فرآیند

سود ،عملكرد بهتری خواهد داشت .افزون بر این،
8

برونسپاری برخی از فرآیندهای عملیات ممكن است

حاصل میشود .جریان اطالعات بر همه عناصر یک

میتواند زنجیره ارزش را گسترش دهد .هر دو تغییر

جریان اطالعات نیز ارزش شرکت را حمل میکند.

مدل کسب وکار تاثیر میگذارد .همانند عناصر اصلی،

زنجیره ارزش را کوتاه کند .با این حال ،یكپارچهسازی

هنگامی که تفاوت ارزشی چشمگیر بین عناصر اصلی و

زنجیره ارزش میتواند یک مدل کسب وکار جدید را

جریان اطالعات وجود دارد ،یک عنصر مدل کسب وکار

ایجاد نمایند.

واحد ،باید ابداع شود .تفاوت ارزش جریان اطالعات را
به عناصر مدل کسب وکار قابل استفاده و موثر تبدیل

7ـ .2نوآوری القا شده

میکند ،و در نهایت ارزش شرکت را افزایش میدهد.

نوآوری مدل کسب وکار همچنین ممكن است توسط نوآوری

القا شده ،آغاز شود .فرآیند نوآوری القا شده را میتوان به این

●

به صنعتی شدن باال قابل توجه است .هم رقابت و

صورت تشریح نمود :عوامل القاکننده خارجی بر یک و یا چند

هم تقاضای بازار میتوانند موجب بروز نوآوری مدل

عنصر از مدل کسب وکار تاثیر میگذارند؛ تغییرات چشمگیری

کسب وکار شوند .نوآوری مدل کسب وکار شرکت را

در نظام ارزشی شرکت رخ میدهد؛ این تغییرات خود را با محیط

قادر به استفاده از عناصر تولید خود و همچنین برآورده

اقتصادی پیچیده و تقاضای پویای بازار هماهنگ میکنند و

نمودن تقاضای بازار ،مینماید .این کار نه تنها موجب

ارزش کسب وکار از طریق چنین نوآوریهای القا شدهای

مزیت رقابتی برای شرکت میشود بلكه به تحول در

افزایش مییابد.
●

صنعت میانجامد .بازده نوآوری بر صنایع باالدست و

نوآوری فناوری :نوآوری فناوری ،از طریق مواد تولید رخ

پاییندست نیز تاثیر میگذارد .تحت چنین تاثیراتی،

میدهد .با این حال ،ارزش شرکت تنها زمانی افزایش

صنعت دارای نوآوری ،در میان صنایع مختلف ،سرآمد

مییابد که همافزایی بین عامل فناوری و عناصر مدل

خواهد شد .با توسعه صنعت پیشرو ،نوآوری را در صنایع

کسب وکار وجود داشته باشد( .عناصر مدل کسب کار

دیگر نیز به جریان میاندازد تا جایی که صنعتی جدید

دارای نوآوری فناوری متناظر باشند).
●

تکامل صنعت :پدیده مدل کسب وکار همگن با توجه

حاصل میشود .بنابراین ،نوآوری مدل کسب وکار

جریان اطالعات :مدل کسب وکار وقتی میتواند نوآورانه

همیشه میتواند الگوی رقابت را تغییر دهد ،صنعتی نوپا

باشد که در نظامی پویا و خود تنظیم قرار داشته باشد.

را توسعه دهد و صنعت را به مرحله بلوغ برساند .در

دانش یكی از عوامل مهم در ایجاد تغییرات در این

نتیجه ،دور جدیدی از نوآوری مدل کسب وکار ممكن

نظام پویا است .ساختار شرکت هنگامی تغییر میکند

است در محیط رقابتی صنعت مربوطه رخ دهد.

که دانش ضمنی به دانش صریح تبدیل شود .این

تغییرات ممكن است به شرکت ،برای ایجاد محصوالت

7ـ .3نوآوری تقلیدی

و خدمات جدید ،انگیزه دهند ،که به نوبه خود منجر به

هم نوآوری اصلی و هم نوآوری القاشده از اولین محركهای

نوآوری مدل کسب وکار میشود .دانش به نوبه خود،

نوآوری مدل کسب وکار هستند .بنابراین ،مقلدانی برای نوآوری

اگر منتشر نشود ،ارزش چندانی ندارد .بنابراین ،دانش

مدل کسب وکار وجود دارند .نوآوری تقلیدی ،یكی از انواع

باید منتشر شده و برای کسب ارزش به کار گرفته شود.

مهم نوآوریهای مدل کسب وکار است .نوآوری تقلیدی توسط

در این مقاله ،جریان اطالعات را به عنوان حامل دانش

دولتهای مختلف پشتیبانی شده است .اقتصاد دیجیتال ،به

در نظر میگیریم .انتشار دانش به وسیله تاثیری که

اجرای نوآوری مدل کسب وکار در بسیاری از کشورهای توسعه

حاصل جریان یافتن اطالعات در عناصر مختلف است،
9
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یافته کمک کرده است .با این حال ،بسیاری از نوآوریهای

و همچنین ظرفیت اجرای نوآوری بهتر ،در شرکتهای

مدلهای موفق کسب وکار مشابه در کشورهای توسعه یافته

بزرگ که معموال واحد تجاری بیشتر و محصوالت

بزرگ از شرکتهای کوچک بیشتر است .شرکتهای

مدل کسب وکار در کشورهای در حال توسعه ،تقلیدی هستند.

بهتری دارند ،میتوانند اهرم پیكربندی جدید فعالیتهای

را میتوان هنگامی پیدا نمود که یک کشور در حال توسعه ،یا

زنجیره ارزش باشند .شرکتهای بزرگتر اغلب دارای

نوآوری تكنیكی و یا تحول صنعت را اتخاذ مینماید .نوآوری

قدرت چانهزنی بیشتر و وضوح بیشتری در بازار نسبت

تقلیدی ،با داشتن یک مدل کسب وکار بالغ ،تالش کمتری

به شرکتهای کوچکتر هستند که چانهزنی اجازه دست

نیاز داشته و خوداصالحی بیشتری دارد .یک شرکت با سرمایه

یافتن به بازده باالتری را میدهد .بنابراین ،شرکت بزرگتر

اجتماعی کافی ،میتواند مدل تقلیدی را سریعتر و کارآمدتر،

در مزایای تسخیر ارزش از نوآوری در مدل کسب وکار

اجرا کند .با این حال ،نوآوری مدل کسب وکار باید با محیط

توانایی بیشتری دارند که این امر موفقیت روزافزون آنها

سیاسی ،اقتصادی ،و فرهنگی آن متناسب باشد .با این وجود،

را از نظر مالی افزایش میدهد.

تقلید دقیق مدل کسب وکار مشكل است .گاهی ،بازار از پذیرش
مدل تقلیدی سر باز میزند چرا که مشتریان تمایل به دیدن

●

مدل اصلی دارند .براساس منابع و محیط خارجی خود ،شرکت

اغلب کارت ورودی برای شرکتهای جوان است ،اما

میتواند به یكپارچهسازی نوآوری با مزیتهای منحصر به فرد

همچنین ،شرکت به فرصتی کامل جهت جوانسازی

خود بپردازد .با این کار ،شرکت میتواند از مزیت رقابتی منحصر

نیاز دارد .تازهوارد بودن شرکتهای جوان (عدم تجربه

به فرد برخوردار شود.

کافی در مورد بازار و شرکای تجاری) دلیلی است برای
نیاز به زمان زیاد به منظور قرار گرفتن در جریان روابط

 .8عوامل موثر بر نوآوری مدل کسب وکار

تجاری و فرآیندهای داخلی به جهت استفاده از این

روابط .بنابراین ،شرکتهای قدیمیتر مزایای بیشتری

مدل کسب وکار ،الگویی ساختاری است که نظام فعالیتهای

در تسخیر و اعمال نفوذ بر ارزش ،نسبت به شرکتهای

درهم تنیده شرکت را توصیف نموده ،مرزهای شرکت را تحت

جوان دارند .با این اوصاف ،شرکتهای قدیمیتر به

پوشش قرار داده و به منظور ایجاد و جلب ارزش به فراتر از

دلیل پیری ،انعطافپذیری کمتری در قبال سختی و

مرزهای شرکت میرود [ .]24از این جنبه ،مدل کسب وکار،

ریسک دارند .شرکتهای قدیمیتر مشكالت بیشتری

راهبرد محقق شده و ترکیبی از منابع شرکت است که از

در زمینه سكون [ ،]28مقاومت و اعمال نفوذ تفكر

تجاریسازی محصوالت اصلی پشتیبانی میکند [ .]25بر این

کارآفرینی دارند .تمایل به حفظ حالت موجود ،سكون

اساس ،نوآوری مدل کسب وکار دربرگیرنده تغییری نظاممندتر

و مقاومت فرصتهای تسخیر ارزش از نوآوری در مدل

از نوآوری محصول یا فرآیند است؛ زیرا دربرگیرنده تغییراتی در

کسب وکار را میگیرد.

گزاره ارزش مشتری ،ارزشآفرینی و جلب ارزش است [. ]26

این تغییر نظاممند متاثر از عواملی همچون اندازه و طول عمر

●

ائتالف ،موجب تنوع بیشتر دانش و منابع میشود.

ائتالف شرکت است [.]27

شرکتهای با تجربه ائتالف بیشتر ،فرصتهای

اندازه شرکت :منابع بیشتر شرکتهای بزرگ ،اجازه

بیشتری برای ترکیب دانش جدید داخلی و یا با

تجارت موفقتر محصوالت جدید را میدهند .شرکتهای

شرکای جدید  /یا شرکای دیگر دارند که این امر جذب

بزرگ موفقیت را با نوآوری محصول به دست میآورند
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تجربه ائتالف شرکت :تجربه بیشتر در حوزه ائتالف
منجر به افزایش عملكرد میشود .تعداد بیشتر شرکای

شرکت ،تجربه ائتالف با سایر شرکتها ،و مدت زمان استمرار
●

طول عمر شرکت :نوآوری ،محصول رادیكالی است که
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و نفوذ آنها از نوآوری را در تسخیر ارزش مالی افزایش

به مزیت رقابتی ،شرکتها را وادار به پیادهسازی راهحلهای

مورد نحوه کار با شرکای ائتالف و چگونگی استفاده از

در تحقیقات وجود دارد که نشان میدهد شرکتهای معاصر

نوآورانه برای مدلهای کسب وکار میکند .یک رویكرد گسترده

میدهد .با افزایش تجربه ائتالف ،دانش بیشتری در

با محصوالت و یا خدمات رقابت نمیکنند ،بلكه با استفاده از

آنها و بهویژه نحوه اکتساب ارزش ،انباشته میگردد.

مدلهای کسب وکار خاص رقابت میکنند .بنابراین ،میتوان

افزایش تجربه ائتالف ،دانشی را در مورد مزایای ترکیب

نشان داد که خالقیت و نوآوری در حوزه محصوالت یا خدمات

و روال عادی ائتالف ارائه میدهد ،بهویژه در این مورد

تنها یكی از عوامل تضمین دستیابی به مزیت رقابتی است.

که چگونه شرکتها میتوانند ارزش مالی را از معماری

بنابراین ،اجرای راهحلهای نوآورانه که تنها ویژگیهای

ارزش جدید در ائتالف کسب کنند .مدیران شرکایی (که

محصول محور یا فرآیند محور دارند ،دستیابی (حفظ) به مزیت

مناسب تنظیمات حكومتی برای تسخیر ارزش هستند)،

رقابتی را تضمین نمیکند .استفاده از خالقیت و نوآوری در ایجاد

و بهبود روال داخلی را (که اجازه میدهد تسخیر ارزش

و یا بازسازی مدل کسب وکار ،انعطافپذیری شرکت را در بازار

بهتر و به صورت اهرمی در زنجیره ارزش جدید تنظیمات

رقابتی بهبود میبخشد .باید تاکید کرد که تغییرات و راهحلهای

باشد) انتخاب میکنند.

●

مدت زمان استمرار ائتالف :استمرار طوالنیتر ائتالف

نوآورانه عمدتا به نیازها و وضعیت یک سازمان خاص بستگی

یابد و میزان بیشتری از فعل و انفعاالت میان شرکت،

وکار کلی مرتبط باشند .اثر تغییرات بر یک عنصر خاص در کل

دارند .آنها ممكن است به یک یا چند عامل موثر بر مدل کسب

اجازه میدهد تا سطح باالتر و پیچیدهتر فناوری انتقال

نظام ،به نقشی بستگی دارد که این عنصر در یک مدل کسب

اجازه میدهد که اطالعات غنیتر ،تبادل دانش ضمنی و

وکار مورد استفاده در شرکت ایفا میکند.

یادگیری انتقال یابد .شرکتها ارزش جدید را از معماری

این تحقیق ضمن مفهومشناسی نوآوری در مدل کسب

نوآوری در مدل کسب وکار در ائتالف تعریف میکنند و

وکار و انواع آن ،با بررسی ادبیات موضوعی نتیجه میگیرد

خیلی زود و پس از آن به سمت اجرای آن کار حرکت

شرکتها برای حفظ و بهبود مزیت رقابتیشان به نوآوری در

میکنند .در شرکتهای بزرگتر که در جهت ائتالف و

فناوری ،فرآیند و محصول بسنده ننمایند؛ چنانکه نوآوری مدل

کاهش اکتساب ارزش کار میکنند ،ناسازگاری در مورد

کسب وکار موفق میتواند ارزش کسب وکار را افزایش داده و

اکتساب ارزش از نوآوری در مدل کسب وکار قویتر

موجب به دست آوردن مزیت رقابتی شود .شرکتها برحی از

خواهد بود یا قویتر قابل مشاهده خواهد بود.

ایدههای نوآوری را مبتنی بر نظریه بینامتنیت میتوانند از سایر

نتیجهگیری و مالحظات

شرکتها الهام بگیرند .مطابق اصول بینامتنیت که هیچ آغازی

وجود ندارد ،همواره یا تداوم است یا تكرار ،همواره یا دگرگونی

تغییرات پراکنده در محیط رقابتی پویا و اغلب بسیار سریع هستند.

است یا تقلید .اما تداوم ،تكرار ،دگرگونی یا تقلید بر چیزی از

بنابراین ،مدیران متوجه میشوند که مدلهای مورد استفاده

پیش موجود استوار میشوند ،ائتالف میان شرکتها میتواند

در راهحلهای کسب وکار دائمی نیستند .آنها باید به اندازه

الهامبخش ایدههای نوآوری در مدل کسب وکار شود.

کافی برای تغییر انعطافپذیر باشند .رقابت قوی ،جستجو برای

فرصتهای تقاضای جدید یا شرایط دشوار بازار ،سازماندهی

پیشنهادها

مجدد فعالیت را برای نهادهای معاصر ضروری میسازد .این

در طی فرآیند مطالعاتی این تحقیق ،برای محقق مشخص

تغییرات ،که اغلب رادیكال هستند ،در مدلهای کسب وکار

شد ایده نوآوری در مدل کسب وکار ،همانند پیادهسازی ایده

اجرا شده هم ضروری هستند .حفظ موقعیت رقابتی یا دستیابی
11
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و نوآوری در هر محصول یا خدمت ،ابتدا نیازمند مدلسازی و

 .6گرابوسكا.2015 ،

سپس نمونهسازی اولیه است .این تحقیق پیشنهاد میکند فرآیند

7. www.civilica.com
8. www.SID.ir

مدلسازی و نمونهسازی اولیه و پیادهسازی نوآوری تا مرحله

9. www.noormags.com

رسیدن به بلوغ بهعنوان بخش مغفول این حوزه مطالعاتی ،زمینه

10. journal.ut.ac.ir

مناسبی برای تحقیق بیشتر است.

11. www.magiran.com

این مقاله پیشنهادهای زیر را برای رسیدن به نوآوری مدل

12. www.irandoc.ac.ir
13. www.sciencedirect.com

کسب وکار به شرکتها ارائه میدهد:

14. Link.springer.com

 .1پیگیری بازار در حال تغییر و ایجاد یک موقعیت بهنگام.

15. Onlinelibrary.wiley.com

شرکت باید به محیط اقتصادی خود توجه نموده و به

16. Ieeexplore.ieee.org

یادگیری مزایای رقابتی برای خود و رقبای خود بپردازد.

17. www.tandfonline.com

به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار در حال تغییر،

18. Dominant Logic
19. Core Strategic

شرکتها ممكن است عناصر مدل کسب وکار خود را

 .20ژانگ و همكاران.2016 ،

تغییر دهند ،و نوآوریهای مدل کسب وکار را برای

21. Intrinsic Motivation

دستیابی به ارزش بیشتر ،اجرا کنند.

22. Extrinsic Motivation

 .2پیگیری توسعه و نوآوری تا دسترسی به پتانسیل کامل.

 .23ژانگ و همكاران.2016 ،

اقتصاد ،حاصل میشوند .بنابراین ،شرکتها باید نسبت

 .25ویدال و میچل.2013 ،

بسیاری از فرصتها معموال از آخرین اطالعات در زمینه

 .24زوت و امیت.2001 ،

به فناوریهای جدید ،ایده ها ،فرآیندهای کسب وکار ،و

 .26ولو و استایل.2013 ،

یا شرکای خود حساس باشند.

 .27برونكن و فردریش.2016 ،

 .3پاالیش منطق کسب وکار برای ابداع نظام ارزش کسب

28. Inertia

وکار .نظام ارزش کسب وکار شامل نظام ارزش داخلی
آن و اصول تخصیص ارزش اعمال شده بر شرکا است.
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