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Abstract�
Background�&�Purpose:�The� lack�of�coherent�and�comprehensive� knowledge�
about�business�model� innovation�drivers� in�order� to�design� innovative�business�
models� has� led� to� challenges� in� the� development� of� knowledge� in� the� field� of�
business� model� innovation.� The� purpose� of� this� study� was� to� determine� the�
drivers�of�the�business�model�innovation�coherently�and�harmoniously�based�on�
the�type�of�theoretical�perspective�and�levels�of�analysis.�
Methodology:�The�present�study�was�conducted�in�a�systematic�review�based�on�
the� last� 20� years� and� three-step� process� of� Turnfield� et� al� (2003).� To� achieve�
these� goals,� 160� related� articles� published� in� peer-reviewed� journals� were�
selected�as� the�research�sample�and�analyzed�using�qualitative�research�method�
based�on�thematic�analysis.�
Findings:� According� to� the� research� findings,� the� drivers� of� business� model�
innovation�consisted� of� organizational�activities,�Organizational� characteristics,�
External�Stakeholders�and�so�on�are�an� integrated� framework�derived� from�the�
existing�works�on�the�drivers�of�an�business�model�innovation�and�with�in-depth�
analysis� of� theoretical� perspectives� on� strategic� management,� organizational�
studies,� entrepreneurship� and� marketing� and� levels� of� analysis� of� individual,�
team,�firm,�network�and�the�institution�has�been�completed.�
Conclusion:� The� present� study� consistently� identified� the� information� in� the�
field� of� business�model� innovation� drivers� and� discussed� this� information� in� a�
categorized� manner.� The� results� of� the� research� will� help� organizations� to�
understand�the�required�drivers�of� the�model�and�design�the�model�accordingly�
before�they�try�to�design�an�innovative�business�model�for�their�organizations.�
Keywords:� Business� Model,� Business� Model� innovation,� Business� Model�
innovation�drivers,�Systematic�Review.�
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��چکیده

نوآورانـه�بـه�نـوعی�����وکـار��کسـب��مدل�يها�شرانهیپعدم�وجود�دانشی�جامع�و�منسجم�درباره��:زمینه�و�هدف

�وکـار��کسـب�مـدل���يهـا��شرانهیپهدف�پژوهش�حاضر،�شناسایی�و�تعیین�.�چالش�در�این�حوزه�منجر�شده�است

��.مختلف�استبر�اساس�سطوح�تحلیل��نوآورانه

این�پژوهش�از�نظر�هدف،�کاربردي�و�از�نظر�نوع�استفاده،�پژوهشی�اکتشافی�است�و�در�آن�از��:شناسی�روش

سال�اخیـر�و�بـر����20مند�مطالعات��مرور�نظاماین�پژوهش�با�.�روش�کیفی�و�راهبرد�تحلیل�مضمون�استفاده�شد

مقالـه�مـرتبط����160در�این�پـژوهش�تعـداد����.انجام�شد)�2003(اي�ترنفیلد�و�همکاران��فرایند�سه�مرحله�اساس

��.محور�به�عنوان�نمونه�تحقیق�انتخاب�و�تحلیل�شدند-منتشر�شده�در�مجالت�داوري�همتا�و�علمی

سـازمانی،���يهـا��تیـ�فعالنوآورانـه�شـامل����وکـار��کسـب�هـاي�مـدل����ها،�پیشرانه�بر�اساس�تحلیل�داده�:ها�یافته

هـاي�نظـري�مـدیریت�����هـا�بـا�تحلیـل�عمیـق�دیـدگاه������یافته�این.�خارجی�بودند�نفعان�يذسازمانی،��يها�یژگیو

،�شـبکه�و�نهـادي���وکـار��کسـب�استراتژیک،�مطالعات�سازمانی،�کارآفرینی�و�بازاریابی�و�سطوح�تحلیل�فرد،�تیم،�

��.تکمیل�شدند

نوآورانه�براي�سازمان�خود�طراحی�کننـد�در���وکار�کسببخواهند�مدل��ها�سازماندر�صورتی�که��:گیري�نتیجه

��.مورد�نیاز�مدل�را�درك�کرده�و�متناسب�با�آن�به�طراحی�مدل�اقدام�کنند�باید�يها�شرانهیپامر�ابتداي�

��.مند�نظامنوآورانه،�مرور��وکار�کسبمدل��يها�شرانهیپنوآورانه،��وکار�کسب،�مدل�وکار�کسبمدل��:ها�کلیدواژه

مـدل���هـاي��شرانهیپ�ییشناسا).�1400(.�میرا�،محمدرحیم؛�سیدابوالقاسم،�اسفیدانی؛�پگاه،�امامی�اقلیمی:�استناد

،�)12(�4،�هاي�دفـاعی��مدیریت�نوآوري�در�سازمانفصلنامه�.�دمن�مرور�نظام�کی�از�استفاده�با�نوآورانه�وکار�کسب

49-76.��
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�مقدمه �

قرار�گرفته�اسـت؛��ها��نوآورانه�مورد�توجه�بسیاري�از�سازمان�وکار�کسباخیر،�مدل��يها�سالدر�

،�1تسـه�(�کنـد��یمـ�،�جذب�و�حفظ�مشتریان�ایجاد�يور�بهرهافزایش��این�مدل�مزایایی�در�جهت

اسـت���يا�گونهاین�تغییر�به�.�است�وکار�کسبو�شامل�نوعی�تغییر�عملی�در�مدل�فعلی�)�2010

این�دشواري�تقلید�ماحصل�ایجاد�تغییرات�عملی�.�که�رقبا�به�راحتی�قادر�به�تقلید�از�آن�نیستند

نوآورانـه�فـارغ�از�هـر�����و�کـار��کسـب�مدل�.�لی�استفع�وکار�کسبمختلف�مدل��يها�قسمتدر�

تناسـب�داشـته����وکـار��کسبهاي�محوري�و�استراتژي�بلندمدت�یک��تغییري،�باید�با�شایستگی

براي�ایجاد�مزیت�رقابتی�و�برآوردن�نیازهاي�مشتریان�بایـد��).�2�،2012بوچرر�و�همکاران(باشد�

بـراي�رقبـا����هـایی��واند�چـالش�ت�این�اصالحات�می.�صورت�گیرد�وکار�کسباصالحاتی�در�مدل�

��).3�،2010مگ�گراث(ایجاد�نماید�

و��وکارهـا��کسـب�سـازي�و�توسـعه�فنـاوري،�بسـیاري�از�صـنایع،�������از�آنجایی�کـه�جهـانی��

بقــاي�،�)4�،2003اســتامبولیس�و�اســکانایس�(رفتارهــاي�مشــتریان�را�تغییــر�داده�اســت����

نوآورانه�خواهـد���وکار�کسبنوعی�مدل�در�محیط�رقابتی�کنونی�مستلزم��ي�مذکوروکارها�کسب

�وکارهـا��کسبعالوه�بر�ایجاد�مزیت�رقابتی،�عملکرد��مدل؛�این�)5�،2017آمبروز�و�اومرزل(بود�

�وکـار��کسباز�تناسب�بین�گزاره�ارزش�و��)6،�2015کوکوللی�و�همکاران(�بخشد�میرا�نیز�بهبود�

�؛2010تسـه،��(شـود���هاي�مشتري�به�رضایت�مشـتري�و�کسـب�ارزش�منتهـی�مـی�����و�خواسته

طراحـی�و���با)�8�،2011جورج�و�باك(نوآورانه��وکار�کسببنابراین،�وجود�مدل�).�7�،2007چسبرو

�متفاوت��اجراي�روش بـراي�کسـب�مزیـت�رقـابتی�و�����)�9�،2015؛�ولـو�2010تسـه،��(هاي�کامالً

��.حائز�اهمیت�است�وکارها�کسبموفقیت�

�وکـار��کسـب��لمـد��هاي�یشرانهپنوآورانه،�شناسایی��وکار�کسبگام�مقدماتی�طراحی�مدل�

�يهـا��پـژوهش�مـذکور�در���هاي�یشرانهپرغم�تالش�محققان�براي�شناسایی��علی.�نوآورانه�است

،�10لینـدر�و�ویلیانـدر��(هماهنگ�و�منسجم�انجام�نشده�است��پیشین،�این�کار�تاکنون�به�صورت

��

1.�Teece�
2.�Bucherer�et�al.�
3.�McGrath�
4.�Stamboulis�&�Skayannis�
5.�Ambrož�&�Omerzel�
6.�Cucculelli�et�al.�
7.�Chesbrough�
8.�George�&�Bock�
9.�Velu�
10.�Linder�and�Williander�



�مند�نظامنوآورانه�با�استفاده�از�یک�مرور��وکار�کسبهاي�مدل��یشرانهپایی�شناس�

�
�

/51�

نوآورانـه�بسـیار����وکـار��کسـب�مـدل���هـاي��یشرانهپگر،�آثار�موجود�در�مورد�یبه�عبارت�د)�2017

هاي�این��ها�به�پیشرانه�یکی�از�دالیل�پراکندگی�آن�است�که�در�اغلب�پژوهش.�هستند�پراکنده

هـاي�سـازمانی����و�ویژگـی��و�همکاري،�عوامل�محیطی�سازي�يا�شبکهها،��از�جمله�فعالیت(مدل�

و�دلیـل�دیگـر�آنکـه����)�1�،2017اوانس�و�همکـاران�(به�صورت�جداگانه�پرداخته�شده�است�...)�و

اي�شامل�بازاریابی�یا��نوآورانه�را�با�یک�دیدگاه�نظري�یک�رشته�وکار�کسباکثر�محققان،�مدل�

سـطوحی�ماننـد���(و�بهره�گرفتن�از�یک�سطح�تحلیـل،��...�کارآفرینی�و�یا�مدیریت�استراتژیک�و

اصلی��مسئلهبر�این�اساس،�).�2010مگ�گراث،�(اند��بررسی�نموده...)�و��وکار�کسبفرد،�تیم�یا�

نوآورانـه�بـه�صـورت�����وکـار��کسـب�مـدل���هاي�یشرانهپربوط�به�این�مطالعه،�کمبود�اطالعات�م

�وکار�کسبهاي��هاي�مدل�شود�که�پیشرانه�پاسخ�داده�می�سؤالمنسجم�و�جامع�است�و�به�این�

��نوآورانه�کدام�هستند؟

�پژوهش�ۀپیشین �

�پیشینه�نظري �

در�هر�دو�حوزه�پژوهشی�و�عملی�بـه�یـک�مفهـوم�جـذاب������وکار�کسباخیر�مدل��يها�سالدر�

حضور�خـود���وکار�کسبدر�حالی�که�مفهوم�مدل�).�2�،1957بلمن�و�همکاران(�است�شدهتبدیل�

مـدل���يهـا��تفـاوت�،�بسـیاري�از�نویسـندگان���اسـت�نهادینـه�کـرده����و�کـار�را�در�ادبیات�کسب�

بـه�عنـوان�مثـال،�از�دیـدگاه�����)�3�،2001آمیـت�و�زوت�(اند��و�استراتژي�را�بیان�کرده�وکار�کسب

بازتاب�استراتژي�تحقق�یافته�آن��وکار�کسب،�یک�مدل�)2010(�4مازانل�و�ریکارد-کاسادسوس

را�ابزاري��وکار�کسب،�برخی�از�محققان�مدل�وکار�کسببا�این�مفهوم�از�مدل�.�است�وکار�کسب

کـالن�از��)�نماینـده�(و�آن�را�بازنمـایی���داننـد��یم�وکار�کسب�هاي�ياستراتژبراي�اجراي�صحیح�

�6متعاقبـاً،�کاوالکانتـه��).�5،2010ان�و�همکـاران�دهـ�(�کننـد��یمـ�پیشنهاد��وکار�کسبهاي��فعالیت

وکارهـا���اي�از�فرآیندهاي�اصلی�و�مکـرر�کسـب���وکارها�را�به�عنوان�نماینده�مدل�کسب)�2014(

،�اصالح�و�وکار�کسبمانند�ایجاد�مدل��وکار�کسببندي�تغییرات�مدل��و�به�طبقه�کند�یمتعریف�

بـر���وکـار��کسبد�و�پویایی�جایگزین�مدل�مبتنی�بر�فرآین�يساز�مفهوماین�.�پردازد�اتمام�آن�می

بـا�توجـه�بـه����.�استو�تنها�توسط�چند�نویسنده�اتخاذ�شده��استاساس�فرآیندهاي�اصلی�بوده�

��

1.�Evans�et�al.�
2.�Bellman�et�al.�
3.�Amit�and�Zott�
4.�Casadesus-Masanell�and�Ricart�
5.�Dahan�et�al.�
6.�Cavalcante�
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،�منـابع�و��ها�یتفعالاز�تصمیمات،��يا�مجموعهبه�عنوان��وکار�کسبادبیات�موجود،�ماهیت�مدل�

هـاي���تـا�از�فرصـت���کنـد��کمکوکارها��به�کسب�تواند�یمشود�که��میفرایندهایی�در�نظرگرفته�

عالوه�بر�این،�.�بازار�استفاده�کنند�و�از�این�طریق�براي�خود�و�ذینفعان�خود�ارزش�ایجاد�نمایند

،�محققان�معموالً�این�تصمیمات�را�از�طریق�رویکردهاي�قیاسی�اتخـاذ��یشناخت�روشاز�دیدگاه�

یـدگاه�شـناختی�شـکل����د�نـام�در�ادبیات�بـه���وکار�کسباخیراً،�مفهوم�متفاوتی�از�مدل�.�کنند�می

،�مـدل��)2010(در�گذشـته�تسـه���).�2010بـه�عنـوان�مثـال،�تسـه�و�همکـاران،������(گرفته�اسـت��

بـا�ایـن�وجـود،�ایـن�����.�توصـیف�کـرد���»الگـوي�شـناختی�و�نـه�مـالی����«را�به�عنوان��وکار�کسب

��.سازي�را�بیشتر�توسعه�نداد�مفهوم

�مفهوم�دیگري�به�نام�وکار�کسب�يها�مدلمفهوم��يریگ�شکلپس�از� �وکار�کسب�لمد،

�گرفت �مدیران �توجه �مورد �نوآورانه .� �مدل ��وکار�کسبمفهوم �در �زمینهها�روشنوآورانه �و��، ها

؛�برخی�از�مسیرهاي�تکامل�بر�اساس�بررسی�آثار�قبلی�قابل�شود�یمهاي�مختلف�استفاده��رشته

�شناسایی�هستند �ارزش�و��وکار�کسبمدل��هیاولتحقیقات�. �بر�روي�رابطه�بین�ایجاد نوآورانه

�اند�داشتهنوآورانه�تمرکز��وکار�کسبمدل� �به�عنوان��وکار�کسبمقاالت�اولیه،�مدل�. نوآورانه�را

� �مدل �در �فنی �نوآوري �کسب�وکار�کسبمقدمه �در ��موجود �اند�تصورکردهوکارها �و�. موریس

�2005(�1همکاران �تحول) �ماهیت �بر �بار ��اولین �مدل �توسعه �فرآیندهاي �و �وکار�کسبآمیز

براي�مطالعه�تکامل��گرا�تحولیک�رویکرد�)�2010(�2آن،�دمیل�و�همکارانپس�از�.�تأکیدکردند

� �و��وکار�کسبمدل �وینتر �توسط �بار �اولین �که �کردند �ایجاد �اجزا �پویایی �رویکرد �اساس بر

،�سوسنا�و�)2010(این�رویکرد�پویا�بعداً�توسط�چسبرو�.�بود�شدهمعرفی�)�2001(�3سزوالنسکی

�2010(�4همکاران �همکار) �بونساك�و �2014(�5انو �شد) �دنبال �تسه�. �کار �مطابق �مقابل، در

�تعریف�مدل�)2010( �حفظ�ارزش��وکار�کسب، �تحویل�و �معماري�ایجاد، �با�طراحی�و نوآورانه

�ارتباط�دارد �مدل�. �وي، �نظر �مدل��وکار�کسباز �اساس�دیدگاه �به��وکار�کسببر �باید نوآورانه

�شود �بازبینی �مداوم �صورت �کالس. �و �میتچل �توسط �که �و�)2003(�6چیزي �میتچل ،

��.است�شدهنیز�بیان�)�2004(�7بروکنرکالس

��

1.�Morris�et�al.�
2.�Demil�and�Lecocq�
3.�Winter�and�Szulanski�
4.�Sosna�et�al.�
5.�Bohnsack�et�al.�
6.�Mitchell�and�Coles�
7.�Mitchell�and�Bruckner�Coles�
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� ��حوزهچهار �مدل �توجه �مورد ��وکار�کسباصلی �مطالعات�سازمانی،�(نوآورانه بازاریابی،

�کارآفرینی �استراتژیک�و �)مدیریت �مدل �مفهوم �دیدگاه�وکار�کسب، �از �را �دیگر��نوآورانه هاي

ورانه�عمدتاً�به�عنوان�تغییر�در�مشتري�هدف�نوآ�وکار�کسبدر�بازاریابی،�مدل�.�کنند�یممتمایز�

؛�به�عنوان�)2�،2013؛�وو�و�همکاران1�،2014دمیتریف�و�همکاران(و�گزاره�ارزش�مرتبط�با�آن�

�يساز�مفهومو�به�عنوان�یک�)�3�،2015باومیستر�و�همکاران(توزیع�جدید�/�یک�الگوي�مصرف

�محصوالت�تولیدي� �خدمات�و �مانند �استو(محصول�جدید �4ربکانونون�و �و�2012، �استوربکا ؛

�5همکاران ،2012� �مدل��.شود�یمشناخته�) �به��وکار�کسبدر�مطالعات�سازمانی، نوآورانه�عمدتاً

� �تصور �تغییري �ک�شود�یمعنوان �و �مدیران ��يها�میته �طریق��توانند�یممدیریتی �از �را آن

�يها�تیفعال�و)�7�،2001؛�ریندووا�و�کوتا6�،2010به�عنوان�مثال،�مک�گرات(یادگیري،�آزمایش�

،�9�،2000سون�و�همکارانکنی-ولزک؛�نی8�،2007به�عنوان�مثال،�فریمن�و�انگل(�و�خطاآزمون�

�توشمان �و �10اوریلی �بیاموزند�)2008، .� �مدل �استراتژیک، �مدیریت �در �مقابل �وکار�کسبدر

�به�عنوان�معرفی�راه هاي�نوآورانه�براي�ایجاد�و�حفظ�ارزش�براي�ذینفعان�یک��نوآورانه�عمدتاً

��وکار�کسب ��يا�شبکهیا ��وکارها�کسباز �مدل �طریق است��شده�يساز�مفهوم�وکار�کسباز

�واینگوال( �11تونگور ،2014� �آمیت، �زوت�و ��2008؛ �2010و �مدل�). �کارآفرینی، �در سرانجام،

آوردن��دست�بهو�اساسی�همراه�است�که�براي��نیآفر�تحول�يها�ينوآورنوآورانه�با��وکار�کسب

��يها�فرصت �اقتصادي �جدید �توسعه �و �همکاران(�اند�افتهیمعرفی �و �12گراسیمنکو ؛�2015،

نوآورانه��وکار�کسبهاي��همچنین،�مدل�).14�،2017،�بنکه�و�کیبل13�،2015و�دیوالد�اوسایسکی

�می ��را �فرد �شامل�سطح�تحلیل �این�سطوح �مختلف�تحلیل�نمود؛ �اساس�سطوح �بر به�(توان

؛�سطح�)به�عنوان�مثال،�مدیریت�ارشد(�؛�سطح�تحلیل�تیم)عنوان�مثال،�کارآفرینان�و�کارکنان

��

1.�Dmitriev�et�al.�
2.�Wu�et�al.�
3.�Baumeister�et�al.�
4.�Nenonen�and�Storbacka�
5.�Storbacka�et�al.�
6.�McGrath�
7.�Rindova�and�Kotha�
8.�Freeman�and�Engel�
9.�Nicholls-Nixon�et�al.�
10.�O�'Reilly�and�Tushman�
11.�Tongur�and�Engwall�
12.�Gerasymenko�et�al�
13.�Osiyevskyy�and�Dewald�
14.�Behnke�and�Kibbel�
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�عنوان�مثال�مشارکت(اي��تحلیل�شبکه �و�کنسرسیوم�به �ها�ها به�(�وکار�کسبو�سطح�تحلیل�)

��).1�،2017اندرینی�و�بتینلی(هستند�)�عنوان�مثال�صنعت،�بازار،�بخش�و�جامعه

ر�مختلفی�قـرا��يها�گروهاست�در��وکار�کسبروي�سطح�تحلیل��ها�آنمقاالتی�که�تمرکز�

کـه�در���اند�نظرگرفتهرا�در��وکار�کسباولین�گروه�از�این�مقاالت،�رفتارهایی�در�سطح�.�رندیگ�یم

وارد��تازه�يوکارها�کسبمانند�رفتارهاي�وابسته�به�مسیر��افتد�یمنوآورانه�اتفاق��وکار�کسبمدل�

ــاران( ــو�جســت؛�)2�،2014بنســاك�و�همک ــان��يوج ــایش�همزم ــدریس�و�(از�راه�دور�و�آزم ان

هـاي�جدیـد�مـدل�����از�آزمایشات�بـراي�بررسـی�گزینـه����وکار�کسب�استفاده؛�)3�،2013همکاران

نیر�(�وکار�کسب؛�و�انباشت�منابع�دانش�بنیان�توسط�)2012و�همکاران،��4سین�فیلد(�وکار�کسب

نوآورانـه�را���وکار�کسبمدل��يها�حل�راهو��ها�ياستراتژگروه�دوم�مقاالت،�).�5�،2012و�همکاران

نوآورانـه�ماننـد�تفکیـک�سـازمانی�واحـدها�������وکار�کسبیا�در�طول�مدل�و��وکار�کسبدر�سطح�

�شرانهیپیا�در�طول�استفاده�از�فناوري�براي�تقویت�دانش�مشتري�به�عنوان�)�6�،2013مارکیدز(

و�یـا�اجـراي�یـک����)�7�،2014؛�تانگور�و�انگـوال�2013وو�و�همکاران،�(نوآورانه��وکار�کسبمدل�

انـد���نوآورانـه�در�نظـر�گرفتـه����وکـار��کسـب�سریع�مدل�براي�ت�وکار�کسبمنطق�غالب�در�سطح�

را�بررسـی���وکـار��کسـب�طراحـی�در�سـطح����يها�تیفعالگروه�سوم،�).�8�،2013ماگیلو�و�اسپورو(

جدیـد�سـازمانی�و�چگـونگی�تـأثیر�طراحـی�مـدل��������يها�فرمبه�عنوان�مثال،�طراحی�:�کنند�یم

،�)2007زوت�و�آمیـت،��(کـارآفرینی���يوکارهـا��کسـب�مبتنی�بر�نوآوري�بر�عملکـرد���وکار�کسب

مربوط�بـه�طراحـی�و����يها�چالشو�)�2013زوت�وآمیت،�(�وکار�کسبهاي�طراحی�مدل��پیشینه

��).9�،2015گراسایمنکو�و�همکاران(�وکار�کسبجدید�مربوط�به�مدل��يها�يگذار�هیسرمااجراي�

کـه���کننـد��یمـ�روي�سطح�تحلیل�فردي�است،�بر�روي�افرادي�تمرکـز���ها�آنمقاالتی�که�تمرکز�

ـا�کـارآفرین�هسـتند���عم ـاالت�بـه�ایـن�موضـوع�������.�دتاً�بخشی�از�تیم�مدیریت�بوده�ی گـروه�اول�ایـن�مق

آسـپارا�و��(فرآینـدهاي�شـناختی�مـدیریتی����)�2014کاوالکانته،�(پردازند�که�چگونه�ابتکارات�مدیریتی��می

گیـو�و��(�گذارد�یم�ریتأثنوآورانه��وکار�کسبي�فردي�مدیران�بر�روي�مدل�ها�یژگیو،�)10�،2013همکاران

��

1.�Andreini�&�Bettinelli�
2.�Bohnsack�et�al.�
3.�Andries�et�al.�
4.�Sinfield�et�al.�
5.�Nair�et�al.�
6.�Markides�
7.�Tongur�and�Engwall�
8.�Maglio�and�Spohrer�
9.�Gerasymenko�et�al.�
10.�Aspara�et�al.�
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ـناختی�اهـداف�مـدیریتی�بـراي�������یک�جریان�تحقیق�دیگر�بر�روي�پیشـینه�).�1�،2013همکاران هـاي�ش

،�2اوسیوسـکاي�و�دیوالـد��(متمرکـز�اسـت����وکار�کسبمدل��نیآفر�تحولي�نوآوري�ها�ياستراتژپذیرش�

ـاران���������).2015 ـارآفرین�بـه�عنـوان�واحـد�تحلیـل،�کرونـر�و�همک �3در�همین�راستا�و�با�در�نظرگـرفتن�ک

.�شـود��یمرا�در�نظر�گرفتند�که�توسط�کارآفرینان�اجرا��وکار�کسبي�مدیریت�مدل�ها�ياستراتژ،�)2015(

�4انگـل��مقالـه�ماننـد��:�انـد��خود�استفاده�کرده�لیوتحل�هیتجزگروه�دوم�مقاالت�از�رهبران�به�عنوان�واحد�

ونگی�آزمـایش��نوآورانه،�چگـ��وکار�کسببه�عنوان�نقش�مسئوالن�ارشد�فناوري�در�اجراي�مدل�)�2011(

،�عوامل�اصلی�موفقیـت�رهبـران�در���)5�،2011تولنمکی�و�ولیکامنگاش(توسط�رهبران��وکار�کسبمدل�

هاي�جدیـد�توسـط����کشف�چگونگی�ایجاد�راه�،)6�،2010گیسن�و�همکاران(�وکار�کسبسازي�مدل��پیاده

ـار��کسـب�رهبران�مشاغل�براي�سازگاري�مـدل�� ـپمن��(نوآورانـه�خـود����وک نحـوه��و�)�7�،2006پولـه�و�چم

).�8�،2005دشـچمپس�(�کنـد��یمنوآورانه�را�هدایت��وکار�کسبي�رهبري�که�مدل�ها�مهارتي�ریگ�شکل

ابزارهاي�آموزشـی���براي�مثال�بررسی.�اند�گرفتهگروه�سوم�مقاالت،�فرایندهاي�یادگیري�افراد�را�در�نظر�

ـار��کسبمدل��،�چگونگی�ایجاد)9�،2013گیروترا�و�نتسین( دهاي�شـناخت��از�طریـق�فرآینـ���نوآورانـه��وک

ـادگیري����)10�،2015مارتینز�و�همکاران(مولد� ـاي�اصـلی�ی ـانز�(،�رفتاره ،�11والسـکو�و�سایموندسـون��-�س

ـاران،��(،�اهمیت�یادگیري�آزمون�و�خطا�)2008 ـا��سـتم�یسو�اسـتفاده�از�تفکـر���)�2010سوسنا�و�همک و��ه

��).12�،2014کیورا�و�همکاران(هاي�یادگیري��اهمیت�چرخه

ها�را�بـه�عنـوان�پیشـرانه،�زمینـه�یـا�������ل�مقاالت،�شبکهدر�سطح�تحلیل�شبکه،�گروه�او�

مسـائل��)�2013(�13براي�مثال�پالو�و�تهتینن�رندیگ�یموکارها�در�نظر��تسهیل�کننده�مدل�کسب

براي�ظهور�خدمات�مبتنی�بر�فنـاوري�را���يا�شبکه�وکار�کسبجالب�مربوط�به�توسعه�یک�مدل�

این�موضوع�پرداختنـد�کـه�چگونـه����به�)�2004(�14چانگ�و�همکارانش�که�یدرحالکشف�کردند،�

هـاي���نمونه.�کند�یمنوآورانه�را�تولید��وکار�کسباي�براي�منابع�جهانی،�مدل��یک�شرکت�شبکه

��

1.�Guo�et�al.�
2.�Osiyevskyy�et�al.�
3.�Chroneer�et�al.�
4.�Engel�
5.�Tuulenmäki�and�Välikangas�
6.�Giesen�et�al.�
7.�Pohle�and�Champman�
8.�Deschamps�
9.�Girotra�and�Netessine.�
10.�Martins�et�al.�
11.�Sanz-Velas.co�and�Saemundsson�
12.�Kiura�et�al.�
13.�Palo�&�Tähtinen�
14.�Chung�et�al.�
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وکارهاي�جدید�از��در�مورد�توسعه�مدل�کسب)�2010(�1دیگر�شامل�مقاله�لینندگرن�و�همکاران

گروه�دوم�مقاالت،��.مربوط�به�آن�و�مسائل�نوظهور�است�يها�چالشها�با�توجه�به��طریق�شبکه

در�مـورد�چگـونگی����2براي�مثال�چسـبرو�و�شـوارتز��.�مسائل�مرتبط�با�همکاري�را�مطرح�کردند

چسبرو�و�شوارتز،�(شرکا�مطالعه�کردند��مشتركنوآورانه�از�طریق�توسعه��وکار�کسبایجاد�مدل�

�انـد�بـراي���گروه�سوم،�مسائل�نوظهور�را�مطرح�کـرده�).�3�،2015؛�مونیوس�و�برگقویست2007

�وکـار��کسبهایی�مانند�مدل��نوآورانه�و�شبکه�وکار�کسبمثال�موضوعات�جدید�مربوط�به�مدل�

مـدل���يهـا��چـالش�یـا��)�4�،2014شـین�(هـاي�اجتمـاعی����شـبکه��يهـا��تیسانوآورانه�مبتنی�بر�

،�توسـعه��)5�،2014وسـترلود�و�همکـاران��(نوآورانه�در�زمینه�ظهـور�اینترنـت�اشـیاء�����وکار�کسب

نوآورانـه�بـراي����وکـار��کسـب�یا�پیامدهاي�مدل�)�6�،2010همکاران�یونوس�و(تجارت�اجتماعی�

��).7�،2013اسپکتور(در�سرمایه�اجتماعی�و�مرزهاي�سازمانی��يگذار�هیسرما

روي�سطح�تحلیل�نهادي�است�به�طور�ضمنی�یا�صریح�به�این��ها�آنمقاالتی�که�تمرکز�

مداخلـه�در�مـدل����پردازند�که�چگونه�نیروهـاي�خـارجی�باعـث�ایجـاد،�تعامـل�یـا�������موضوع�می

گروه�اول�این�مقاالت،�محتواي�جغرافیایی�را�مورد�بررسـی�قـرار���.�شوند�یم�نوآورانه�وکار�کسب

.�یک�حوزه�منحصربه�فرد�در�چین�را�مطالعه�کردند)�2013(�8و�جیانگ�لئوبه�طور�مثال،�.�دادند

�9سـن�بـراي�مثـال�هوانـگ�و�کریستن���.�گروه�دوم،�محتواي�صنعتی�را�مورد�بررسی�قرار�دادنـد�

�يآور�فـن�ز�کردند�که�چگونه�نوآوري�بایـد�در��کتمر�بر�صنعت�بهداشت�بر�این�موضوع)�2008(

بـازار���10همچنـین،�مالهورتـا��.�ادغام�شود�نوآورانه�وکار�کسبمدل��در�انواع�مختلف�نیآفر�تحول

).�2002مالهورتـا،��(در�نظرگرفـت���لیـ�وتحل�هیتجزسطح�از��کرا�به�عنوان�ی�کتجارت�الکترونی

بـراي�مثـال�گامبـاردال�و����.�قاالت،�تغییر�ساختار�صنعتی�را�مورد�بررسی�قرار�دادنـد�گروه�سوم�م

�وکـار��کسـب�مـدل���به�بررسی�این�موضوع�پرداختند�که�چگونـه�تحـول��)�2010(�11مک�گاهان

و�سـاختار�صـنعت،�هـدف�کلـی�فنـاوري�و�پیامـدهاي�احتمـالی�در�سـطح�بخـش�و�����������نوآورانه

االت،�محتـواي�فرهنگـی�را�مـورد�بررسـی�قـرار������گروه�چهارم�مق.�کند�را�هدایت�می�وکار�کسب

��

1.�Lindgren�et�al.�
2.�Chesbrough�and�Schwartz�
3.�Monios�and�Bergqvist�
4.�Shin�
5.�Westerlund�et�al.�
6.�Yunus�et�al.�
7.�Spector�
8.�Liu�and�Jiang�
9.�Hwang�and�Christensen�
10.�Malhotra�
11.�ambardella�and�McGahan�
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بیان�کردند�که�باید�عالوه�بر�موضوعات�فنـی�و��)�2009(�1دادند�براي�مثال�بیرکین�و�همکاران

��.نوآورانه�در�نظر�گرفته�شود�وکار�کسبمدیریتی،�موضوعات�اجتماعی�و�ارزشی�نیز�در�مدل�

�اصلی� �تمرکز �تیم�ها�آنمقاالتی�که �تیم�اعضاي��روي�سطح�تحلیل�تیم�است، مدیریت�یا

�بررسی��وکار�کسب �ندینما�یمرا ي�سطح�تیم�مانند�ها�یژگیوبرخی�از�این�مقاالت�بیان�نمودند�که�.

�الگوهاي�مدل� یابد�و�این�مصنوعات��بصري�دیجیتال�افزایش�می�وکار�کسبهمکاري�با�استفاده�از

� �تولید �ایده �تمایل�به�اتخاذ �شود�یم�آورانهنو�وکار�کسبمدل��شدهباعث�کاهش�خالقیت�و �و�. دوز

اثر�متقابل��عنوان�بهرا��)نوآورانه�وکار�کسبتوانایی�توسعه�مدل�(چابکی�استراتژیک�)�2010(�2کوسنن

بودن��ریپذ�دسترسمدیریت�ارشد�در�بین�سه�فراقابلیت�حساسیت�استراتژیک،�وحدت�رهبري�و�میزان�

��.شده�است�نشان�داده�1ي�مطالب�فوق�در�جدول�بند�جمع.�کنند�یممنابع�توصیف�

��مقاالت�براساس�سطوح�تحلیل�مختلف�يبند�جمع.�1جدول�

سطح�

��تحلیل
��نویسندگان��تمرکز�اصلی

��وکار�کسب

رفتارهایی�در��نظرگرفتندر�

�کار�کسبکه�در�مدل��وکار�کسب

،�در�نظر�افتد�یمنوآورانه�اتفاق�

و��ها�ياستراتژگرفتن�

�وکار�کسبي�مدل�ها�حل�راه

و�یا��وکار�کسبنوآورانه�در�سطح�

نوآورانه��وکار�کسبدر�طول�مدل�

��به�عنوان�پیشرانه�یا�منطق

،�)2013(و�همکاران��سیاندر،�)2014(بنساك�و�همکاران�

�،)2012(و�همکاران��رین،�)2012(و�همکاران��لدیف�نیس

تانگور�و�انگوال�،�)2013(وو�و�همکاران�،�)2013(�دزیمارک

،�)2007(�تیزوت�و�آم،�)2013(و�اسپورو��لویماگ،�)2014(

��)2015(و�همکاران��منکویگراسا�،)2013(�تیزوت�و�آم

��فرد

عمدتاً��کهافرادي��تمرکز�بر�روي

�ایبوده��تیریمد�میاز�ت�یبخش

��هستند�نیکارآفر

و��ویگ،�)2013(آسپارا�و�همکاران�،�)2014(کاوالکانته�

کرونر�و�،�)2015(�والدیو�د�يوسکایاوس،�)2013(همکاران�

�کامنگاشیو�ول�یلنمکتو،�)2011(�انگل�،)2015(�همکاران

پوله�و�چمپمن�،�)2010(و�همکاران��سنیگ،�)2011(

،�)2013(�نیو�نتس�روترایگ،�)2005(دشچمپس�،�)2006(

�موندسونیوالسکو�و�سا-سانز،�)2015(و�همکاران��نزیمارت

و�همکاران��ورایک،�)2010(سوسنا�و�همکاران�،�)2008(

)2014(��

��شبکه
ها�به�عنوان��در�نظر�شبکه

مینه�یا�تسهیل�کننده�پیشرانه،�ز

مقاله�،�)2004(چانگ�و�همکارانش�،�)2013(پالو�و�تهتینن�

،�)2007(،�چسبرو�و�شوارتز�)2010(و�همکاران��نندگرنیل

��

1.�Birkin�et�al.�
2.�Doz�and�Kosonen�
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وکارها،�مورد�بررسی��مدل�کسب

قرار�دادن�محتواي�صنعتی،�

��مطرح�کردن�مسائل�نوظهور

،�وسترلود�و�)2014(،�شین�)2015(�ستیو�برگقو�وسیمون

،�اسپکتور�)2010(،�یونوس�و�همکاران�)2014(همکاران�

)2013(��

��نهاد

بررسی�چگونگی�تعامل�یا�

مداخله�نیروهاي�خارجی�در�مدل�

��نوآورانه�وکار�کسب

،�)2008(�ستنسنیهوانگ�و�کر�،)2013(�انگیلئو�و�ج

،�)2010(�گامباردال�و�مک�گاهان،�)2002(مالهورتا،�

��)2009(�و�همکاران�نیرکیب

��تیم
ا�تیم�بررسی�تیم�مدیریت�ی

��وکار�کسباعضاي�
��)2010(�دوز�و�کوسنن

�شناسی�پژوهش�روش �

پژوهش��سؤالمند�به�بررسی�وضعیت�جدید�در�مورد�یک�موضوع�خاص�پژوهشی�یا��مرور�نظام

�ارائه�می�هایی�پیشنهادبیشتر��يها�پژوهشپردازد�و�براي��می ).�1،2014فرنک�و�هاتاك(دهد��را

شوند،��مرور�شواهد�با�کیفیت�باال�در�نظر�گرفته�می�به�عنوان�اي�مند�به�طور�گسترده�مرور�نظام

� �از �تعدادي �اجراي �به �می�ییها�روشزیرا �که �دارند �حداقل��نیاز �به �را �خطا �سوگیري�و توانند

� �همکاران(برسانند �و �2ترنفیلد ،2003� �نظام). �منابع،��ارزش�یک�مرور �بررسی�تمام �شامل مند

�شودهنگامی�که�مشخص�).�3،2010فینک(توصیف�و�توجیه�کاري�است�که�انجام�شده�است�

ها�و�محتوا��اي�پژوهشی�یا�مطالعاتی�از�دیدگاه�نظري�از�قبیل�روش�یک�موضوع�خاص�یا�حوزه

مند�شامل��اصول�اساسی�مرور�نظام.�تواند�بسیار�مفید�باشد�مند�می�ناهمگن�هستند،�مرور�نظام

�همکاران(�تیشفاف �و �4سورپه ،2005(� �وضوح ،)� �همکاران، �و سازي��کپارچهی�،)2003ترنفیلد

،�)7�،2004پیتاوي�و�همکاران(،�برابري�)6�،2004لزور�و�همکاران(�5مجامع�تحقیق�و�کارآزمایی

�پوشش�گسترده �دسترسی، ��قابلیت �است�تحلیلو �مرور�. �انجام �منظور �پژوهش�به �این در

�مرحله�نظام �سه �فرایند �از ��مند �همکاران �و �ترنفیلد �2003(اي �برنامه) ��شامل شامل�(ریزي

�ایجاد�پروتکلگ�هدف �تهیه�طرح�پیشنهادي�و �)ذاري، �اجرا �انتخاب�و�(، شامل�مرحله�جستجو،

��.و�گزارش�استفاده�شد)�اطالعات�لیوتحل�هیتجزحذف�منابع�و�

عبـارت�اسـت�از����سـؤال�؛�این�دیمشخص�گرداصلی�آن��سؤالپژوهش،��يگذار�هدفپس�از��

ایجاد�پروتکل،�طبق�نظر�گاف��براي؟�اند�کدمنوآورانه��وکار�کسبهاي��هاي�مدل�پیشرانهاینکه�

��

1.�Frank�and�Hatak�
2.�Tranfield�et�al.�
3.�Fink�
4.�Thorpe�et�al.�
5.�Unification�of�research�and�practitioner�communities�
6.�Leseure�et�al.�
7.�Pittaway�et�al.�
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هـاي���شامل�سه�فعالیت�مهم�شناسایی�و�توصیف�پژوهش�مند�مرورنظام،�)2012(�1و�همکاران

کنـار�هـم�قـرار�دادن����و�منـد���نظام�شیوهتحقیقی�قبلی�به��هاي�گزارشارزیابی�انتقادي��مرتبط،

ات�مختلف�هاي�مطالع�هدف�این�ترکیب،�ادغام�یافته.�ها�به�صورت�گزارش�منسجم�است�یافته

�.براي�پاسخ�به�پرسش�پژوهش�است

گسترده�براي�شناسایی�شواهد�استفاده��ي،�از�یک�راهبرد�جستجومند�نظامدر�این�مرور�

در�تحقیقات�مدیریت،�ارزیابی�ارتباط�مقاالت�موجود�در��).2012گاف�و�همکاران،�(شده�است�

به�همین�دلیل،�).�2003اران،�کترنفیلد�و�هم(مند�یک�کار�چالش�برانگیز�است��یک�مرور�نظام

� �مقاالت �مجله�20فقط �در �اخیر �همتا�-علمی�هاي�سال �داوري �و �و��2محور �گوگل در

��يا�مجموعه �گرفت�3اطالعاتی�يها�بانکاز �قرار �بررسی �مورد �اي. �اطالعاتی آي��بی�بانک

��.داراي�بیشترین�پوشش�و�همراه�با�کارایی�و�دسترسی�کامل�به�مقاله�بود�4پروکوئست

در�.�از�کلمات�کلیدي�مختلفی�به�منظور�جستجوي�مقاالت�استفاده�شده�است�در�این�پژوهش

�مجموعه �بانک�نهایت، هاي�اطالعاتی��اي�از�کلمات�کلیدي�و�معیارهاي�حذف�انتخاب�شدند�و�در

داوري�مقاالت�مربوط�به�مجالت�علمی�محور�و�از�فقط��،در�این�پژوهش.�الکترونیکی�جستجو�شدند

� هاي�زیر�حذف��هومی�و�مروري�استفاده�شد�و�مقاالت�داراي�ویژگیو�مقاالت�تجربی�و�مفهمتا

اند،�مطالعاتی��متمرکز�شده�وکار�کسببیشتر�از�نوآوري�مدل��وکار�کسبشدند؛�مطالعاتی�که�بر�مدل�

در�عنوان�و�چکیده�هستند�بدون�اینکه�در�درجه�اول�بر��وکار�کسبنوآوري�در�مدل��کنندهکه�بیان�

�تحقی �مورد�آموزش�مدل��قات�منتشر�شده�در�کنفرانسروي�آن�متمرکز�باشند، �مقاالتی�که�در ها،

کنند،�مطالعات�موردي�براي�اهداف�آموزشی�و�در�نهایت��ي�تحقیق�بحث�میها�کیتکنیا��وکار�کسب

��.هاي�غیر�تخصصی�منابع�فارسی�منتشره�در�فصلنامه

جاد�کـرد�کـه���استناد�ای�553در�نهایت��ورشته�جستجو�بود��16این�روند�براي�مقاالت�شامل��

ـندگان�ناشـناس،�سـه�عنـوان������.�مورد�آن�به�دلیل�تکرار�حذف�شدند�151 ـا�نویس همچنین�دو�مقاله�ب

مقاله�گزارشی�حـذف�شـدند�و�����5نیهمچنمطالعه�موردي�آموزشی،�سه�مقاله�با�متن�غیر�انگلیسی�و�

هـا���ین،�چکیده،�عناو)2005(با�توجه�به�مطالعات�سورپه�و�همکاران��.استناد�تهیه�شد�389اي�از��نمونه

�شـد��یمـ�مطالعاتی�را�شـامل���»الف«�دستهبندي�شدند؛��و�مقاالت�مطالعه�شدند�و�به�سه�دسته�طبقه

ـا��آنکه�ارتبـاط���شد�یم�شاملمطالعاتی�را��»ب«دسته�.�که�کامالً�مرتبط�بودند در�ابتـدا�مشـخص����ه

��.که�مرتبط�نبودند�شد�یممطالعاتی�را�شامل��»ج«�دستهو�.�نبود

��

1.�Gough�et�al.�
2.�Practitioner�And�Academic�Peer-Reviewed�Journals�
3.�Scopus,�Ebsco,�Abi�Proquest�Complete,�Web�Of�Science�
4.�ABI�Proquest�
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فرایند�مـرور���ادامهقرار�گرفتند�از��»ج«و��»ب«هاي��بع،�منابعی�که�در�دستهپس�از�گردآوري�منا

ـاي�مختلـف����بنـدي��قرار�گرفتنـد،�در�دسـته���»الف«�دستهمند�کنار�گذاشته�شدند�و�منابعی�که�در��نظام ه

ـا�نـوآوري�و�از�����مقاله�در�مجالت�متنوعی�از�رشته�160.�توصیف�شدند ـتراتژي�ت هاي�مختلف�اعم�از�اس

مجـالت��.�بی،�کارآفرینی،�مطالعات�سازمانی�و�در�مجالت�عملی�محـور�منتشـر�شـده�بـود����جمله�بازاریا

ـتراتژي�و�������وکار�کسبدر�استقبال�از�مقاالت�مربوط�به�مدل�تر��فعال نوآورانه�شـامل�مـوارد�زیـر�بـود؛�اس

منتشـر�شـده�توسـط����(،�مجله�بـین�المللـی�مـدیریت�نـوآوري�����)Emeraldمنتشر�شده�توسط�(رهبري�

World�Scientific(مدت��ریزي�طوالنی�،�برنامه)منتشر�شده�توسـط��Elsevier�(ـاوري��� و�مـدیریت�فن

ـارات�در����).�Industrial�Research�Instituteمنتشر�شده�توسـط��(تحقیق� �Scopusهمـه�ایـن�انتش

ي�جستجو�و�اقدامات�انجـام�شـده���ها�رشته.�ذکر�شده�و�از�استحکام�علمی�نسبتاً�خوبی�برخوردار�هستند

��.شده�است�داده�نشان�1ل�در�جدو�ها�آنروي�

��کلمات�کلیدي�يجستجو�جینتا.�2جدول�
��کل��یافتن�در�عنوان��یافتن�در�چکیده��کلمات�کلیدي�به�کار�برده�شده

���163��85��248»وکار�کسبمدل�*��ينوآور«�ای�»*�نوآورانه�وکار�کسبمدل�«

���25��15��38»وکار�کسبمدل�*�تغییر�«�ای�»*�وکار�کسبدل�تغییر�م«

���5��1��6»�و�کارمدل�کسب�*�جدید��«�ای�»*�و�کارسب�کمدل�جدیدهاي�«

���0��0��0»�و�کارمدل�کسب�*�پیشرفت�«�ای�»*�وکار�کسبمدل��شرفتیپ«

���0��0��0»�وکار�کسبمدل�*�بهبود�«�ای�»*�وکار�کسببهبود�مدل�«

���1��2��3»وکار�کسبمدل�*��دیتجد«�ای�»*�وکار�کسبمدل��دیتجد�«

���3��5��8»وکار�کسبمدل��*�لیتبد«�ای�»*�وکار�کسبمدل��لیتبد�«

��24��5��29»�وکار�کسبمدل�*�توسعه�«�ای�»*�وکار�کسبتوسعه�مدل��«

���3��1��4»وکار�کسبمدل�*��شیآزما«�ای�»*�وکار�کسبمدل�مون�آز«

���11��4��15»�وکار�کسبمدل��*�تکامل�«�ای�»�وکار�کسبتکامل�مدل�«

���0��0��0»�وکار�کسبمدل��*�ارتقاء�«�ای�»*�وکار�کسبارتقا�مدل�«

���0��0��0»�وکار�کسبمدل�*�یشرفت�پ"�ای�"*�وکار�کسبمدل�پیشرفت��"

���122��14��136»�وکار�کسب*��دیجد*�مدل�"�ای�"*�وکار�کسب�دیمدل�جد"

���42��10��52»�وکار�کسبمدل��*ی�طراح«�ای�»�وکار�کسبمدل��یطراح«

���1��0��1»�وکار�کسبمدل�*�تحول�«�ای�»*�وکار�کسبمدل�تحول��«

���12��1��13»�وکار�کسبمدل�*�القیت�خ«�ای�»*�اروک�کسبل�خالقیت�مد«

���410��143��553جمع

��143=)�حذف(�13-)�تکرار(�151-)�جمع�کل(��13�553=�و�حذف��151=�تکرار

��146=�ج��86=ب�160=الف�الف،�ب،�ج�کل�مقاالت

�نظام �پژوهش��مرور �در �نشانمند ��حاضر �کداد �در �چندین�روش�براي��يها�ساله اخیر

�را�می�این�روش.�مورد�استفاده�قرار�گرفته�است�وکار�بکسمدل��مطالعه�پدیده توان�به�دو��ها



�مند�نظامنوآورانه�با�استفاده�از�یک�مرور��وکار�کسبهاي�مدل��یشرانهپایی�شناس�

�
�

/61�

کیفی�شامل�مطالعات�موردي،��يها�روش.�هاي�کیفی�و�کمی�روش:�دسته�اصلی�تقسیم�کرد

ها�است�در�حالی�که��،�مطالعات�موردي�طولی�و�استفاده�از�ابزار�مصاحبهچند�مورديمطالعات�

.�هاي�ثانویه�است�و�تجزیه�و�تحلیل�آماري�داده�ها�ها،�آزمایش�هاي�کمی�شامل�بررسی�روش

مقاله�موجود�در�این�مطالعه�از�روش�مطالعه�موردي�و�مصاحبه�در�تحقیق��160مقاله�از��85

�استفاده�کرده�بودند �خود �مقاله�شامل�تجزیه�و�تحلیل�کمی�بودند�23. �تمرکز�بر��6. مقاله�با

��وکار�کسببررسی�ادبیات�مدل� �مطالعات�مفهومی�بود، �حالت�تجربی�24و �و��1مقاله داشته

�مدل� �دانشگاهی �ادبیات ��نبوده�وکار�کسبهدف�آن�مشارکت�در �روش�تحقیق��22و مقاله

��.اي�نداشتند�صریح�و�مشخص�شده

استفاده�شده�)�2006(مند�این�پژوهش،�از�روش�تحلیل�مضمون�براون�و�کالرك��در�مرور�نظام

یـه�و�تحلیـل�و�گـزارش�مضـامین�����تجزیه�و�تحلیل�مضمون�روشی�براي�شناسایی،�تجز.�است

منـد،�مضـامین�اصـلی�����مـرور�نظـام���در�یـک��).2�،2006براون�وکالرك(ها�است��حاصل�از�داده

شـود�و�در�سـؤاالت�پـژوهش،�تعـاریف،������ساخته�می�ها�آنمفاهیمی�هستند�که�یک�مقاله�روي�

).�4�،2005؛�تـورپ�و�همکـاران���3�2011جونز�و�همکـاران�(شود��و�نتایج�بیان�می�ها�یريگ�اندازه

هـاي�اصـلی����و�زمینـه��وکـار��کسـب�درك�مدل��يتحلیل�مضمون�ابزاري�مفید�و�بسیار�مؤثر�برا

بازخوانی�مکرر�آثار�موجـود���در�تحلیل�مضمون�این�پژوهش،�محقق�ابتدا�با.�مرتبط�با�آن�است

ها�آشنایی�پیدا�کرد،�سپس�کدهاي�اولیـه�را�ایجـاد����نوآورانه�با�داده�وکار�کسبدر�خصوص�مدل�

مضامین�پرداخت�و�پـس�از�آن�نسـبت�بـه�����گذاري�نامز�آن�به�جستجو�و�بازبینی�و�نمود،�پس�ا

��.تحلیل�مضامین�اقدام�نمود

�هاي�پژوهش�یافته �

� ��يها�داده�لیوتحل�هیتجزبراي �روش �از �که��تم�لیتحلموجود �صورتی �به �شد استفاده

و�سپس�به��هاي�معنادار�از�مقاالت�مطالعه�شده�استخراج�و�به�کدهاي�اولیه�تبدیل�شدند�گزاره

از��يا�مجموعههرکدام�از�کدهاي�اولیه�یک�مضمون�فرعی�نسبت�داده�شد�و�پس�از�آن�نیز�به�

�مضامین�فرعی�یک�مضمون�اصلی�نسبت�داده�شد هاي�مدل��تمامی�این�مضامین�پیشرانه.

�هستند�وکار�کسب �نوآورانه �شامل��وکار�کسبهاي�مدل��مضامین�پیشرانه. مضمون��5نوآورانه

��

1.�Empirical.�
2.�Braun�and�clarke�
3.�Jones�et�al.�
4.�Thorpe�et�al.�
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�ساز�يها�تیفعال �محیطی، �عوامل �خارجی، �ذینفعان �خدمات�در��يها�یژگیومانی، �و سازمانی

�.شود�یممشاهده��2جدول�

�نوآورانه�وکار�کسبهاي�مدل��مضامین�پیشرانه.�3جدول�

��کدهاي�اولیه��مضامین�فرعی��مضامین�اصلی

هاي��یتفعال

��سازمانی

��

�مدیریت�دانش

قداماتی�نوآورانه�از�ا�وکار�کسبباید�براي�ایجاد�یک�مدل��ها�شرکت�·

�.مانند�خلق�دانش�و�کمک�به�تسهیم�آن�استفاده�کنند

نوآورانه�را�از�نظر�عملکرد�مورد��وکار�کسبدانش�و�خلق�آن،�مدل��·

�دهد�یمبررسی�قرار�

و�سهم�قابل�قبولی�را��دهند�یمکه�به�دانش�اهمیت��ییها�سازمان�·

� �مدل �طراحی �در �دارند �عهده �بر �آن �تسهیم نوآورانه��وکار�کسبدر

�تندهس�تر�موفق

لزوم�استفاده�از�

کارآفرینی�

��سازمانی

کارآفرینی�سازمانی��از�طریق�استفاده�از�اصول�توانند�یم�ها�سازمان�·

�.نوآورانه�برسند�وکار�کسببه�یک�مدل�

·�� �مدل �طراحی �در �سازمانی �اهمیت��وکار�کسبکارآفرینی نوآورانه

��دارد�اي�یژهو

�هاي�ينوآور

�فنی

�وکار�کسبتیابی�به�یک�مدل�دس�يها�راهاز��تکنولوژیکیدر��ينوآور�·

�.نوآورانه�هستند

�یروزرسان�بهنوآورانه�نیاز�به��وکار�کسب�مدلمسائل�فنی�در�طراحی��·

��دارند

طراحی�مدل�

�وکار�کسب

�نوآورانه

·�� �یک�مدل �به �دستیابی �منظور �به �مهم �عوامل �از �وکار�کسبیکی

�.است�وکار�کسبهاي�طراحی�مدل��نوآورانه،�اهمیت�نقش�و�شیوه

��قرار�بگیرد�ها�سازمانطراحی�باید�در�دستور�کار��هاي�هیوشمطالعه��·

�بازاریابی

�رویکردهاي�بازار�منجر�به��· �و �تحلیل�بازار مدیریت�دانش�مشتري،

�.شود�یمنوآورانه�را��وکار�کسبایجاد�یک�مدل�

·�� �از �مدل��هاي�یوهشاستفاده �یک �ملزومات �از �نوین بازاریابی

��شود�یمنوآورانه�محسوب��وکار�کسب

وم�در�لزوم�تدا

�یادگیري

·�� �آزمون �و �یادگیري�سازمانی �خطاآزمایش، �یک�مدل��و �ایجاد به

�.کند�یمنوآورانه�کمک��وکار�کسب

��ان�باید�همواره�در�حال�یادگیري�باشندنکارک�·

�حسابداري

�.است�مؤثرنوآورانه��وکار�کسبدر�ایجاد�یک�مدل��یابی�ینههز�هاي�یستمس�·

�نوآورانه�اختصاص�یابد�روکا�کسببه�طراحی�مدل��يا�بودجهنیاز�است�تا��·

·�� �اقداماتی�درخصوص�شناسایی �ایجاد��هاي�ینههزباید �براي آتی�سازمان

��تغییرات�احتمالی�در�مدل�فعلی�انجام�شود

�وکار�کسباقدامات�مسئولیت�سازمانی�به�شکلی�قابل�توجه�بر�مدل��·مسئولیت�
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اجتماعی�

�سازمانی

�.گذارد�یمنوآوري�تأثیر�

زامات�آن�از�مسائل�اصلی�است�که�و�ال�وکار�کسبتوجه�به�اخالق��·

�بگیرد�سازمان�قرارباید�مورد�توجه�

�وکار�کسبتوجه�به�حقوق�افراد�و�کارکنان�از�ملزومات�طراحی�مدل��·

��نوآورانه�است

ذینفعان�

�خارجی

��

�شراکت

�.وکاري�جدید�نقش�دارد�کسب�يها�مدلهمکاري�در�دستیابی�به��·

��یرقابت�هم�· �عوامل �از ��بر�مؤثریکی �به �يها�مدلدستیابی

�.وکاري�جدید�است�کسب

�گذاري�یهسرما

�یزآم�مخاطره

�وکار�کسب�يها�مدل�گذاري�خطر�پذیر�در�تغییر�هاي�سرمایه�شرکت�·

�.هستند�تأثیرگذار�یستأستازه��يها�شرکت

دارند�که�گاهی��گذاري�یهسرمانوآورانه�نیاز�به��وکار�کسب�يها�مدل�·

��.مخاطره�آمیز�باشد�تواند�یم

لزوم�وجود�

�عددذینفعان�مت

·�� �نفوذ �و �قدرت ��نفعان�يذتأثیر �مدل �بر نوآورانه��وکار�کسبمتعدد

�.وجود�داشته�باشد�نفع�يذبیشتر�از�حالتی�است�که�تنها�یک�

�نفع�يذکارمندان�از�یک�ظرف�و�مشتریان�از�طرف�دیگر�به�عنوان��·

هردو�گروه��يها�خواستهو�مدل�نهایی�سازمان�باید��آیند�یمبه�حساب�

��را�در�نظر�بگیرد

�عوامل

�محیطی

��

�پایداري�محیط

براي�دوام�پایداري�یکی�از�عوامل�محرك�مدل��ییها�فرصتایجاد��·

�.نوآورانه�است�وکار�کسب

·�� �مدل �طراحی �در �آشفته �ایجاد��وکار�کسبمحیط �اختالل نوآورانه

�کند�یم

·�� �مدل �بازدارنده �عوامل �از �محیط �در �مداوم �وکار�کسبتغییرات

��آید�یمنوآورانه�به�شمار�

�هاي�ینهزم

��گیفرهن

�وکار�کسبو�ابتدایی�در�تغییر�مدل��تأثیرگذاریکی�از�عوامل��فرهنگ�·

�است

�وف�· �اعتقادات �حاصل �و �بوده �سازمان �بر �حاکم �تفکر �رهنگ

�سازمان�است�رعاملیمد�هاي�نگرش

·�� ��کیافراد ��توانند�یمسازمان �واسطه �سازمانبه �فرهنگ مدل�،

��دهند�رییسازمان�را�تغ�وکار�کسب

هاي��یژگیو

��سازمانی

��

��ارشدمدیریت�

·�� �و �ارشد �مدیران �شناختی �از��هاي�یژگیوفرآیندهاي فردي،

�.نوآورانه�هستند�وکار�کسباصلی�مدل��يها�محرك

·�� �مدل �ارتقا �در �مخمی �نق �سازمان �باالي �رده �وکار�کسبمدیران

�فعلی�سازمان�دارند

رهبري،�امکان�ایجاد�شتاب،�تجدید�و�تغییر�را�در�مدل��هاي�یتقابل�·�هاي�یتقابل
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�.کند�یمفراهم��کارو�کسب�سازمانی

��هاي�ییتوانا�· �از �اعم �دیگر�فنی�هاي�ییتواناسازمانی �موارد در��و

�طراحی�مدل��يها�بخش �تسریع��وکار�کسبمختلف�فرایند نوآورانه�را

��کند�یم

وابستگی�به�

�مسیر�کاري

نوآورانه��وکار�کسببر�مدل��تأثیرگذارمسیر�به�عنوان�یکی�از�عوامل��·

�.شود�یمشناخته�

�الزامات�مشخص�کردن�مراح�· �آن�از ل�طراحی�مدل�و�پایبندي�به

��نوآورانه�است�وکار�کسبیک�مدل�

�پویایی�گروه

·�� �مدل �بر �گروه �اعضاي �بین ��وکار�کسباحترام، �یرتأثنوآورانه

�.گذارد�می

�تمامی��· �در �و �سازمان �در �اصل �یک �عنوان �به �باید هماهنگی

�شود�سازي�یادهپآن��يها�گروه

·�� �مدل ��وکار�کسبطراحی �نیاز �به�نوآورانه �و �مداوم �همکاري به

��صورت�پویا�دارد

��خدمات

��

منطق�غالب�

��خدمات

�در�ینیآفر�هم�· �محرك �عوامل �یکی �عنوان �مدل��ارزش�به ایجاد

�.شود�یمنوآورانه�به�شمار��وکار�کسب

در�خدمات�به��رییتغ�کی�جادیا�يبه�معنا�وکار�کسبدر�مدل��ينوآور�·

�آنان�است�مشکالتو�رفع��انیمشتر�ازیمنظور�برطرف�کردن�ن

نوآورانه�نیاز�داند��وکار�کسببه�منظور�طراحی�بهتر�مدل��ها�سازمان�·

�دنبه�خرج�ده�يشتریدر�ارائه�خدمات�خود�ابتکار�بتا�

�یريگ�جهت

�خدمات

�مدل��· �در �محصول�محور�به�یک�مدل�خدمات��وکار�کسبتغییر از

�.شود�یممحور�نوعی�نوآوري�محسوب�

�همچنین�جمعیت��· �شده�و هدف�مشخص�کردن�نوع�خدمات�ارائه

��نوآورانه�است�وکار�کسبدریافت�کننده�این�خدمات�از�الزامات�یک�دل�

��يها�تیفعال �اصلی �مضمون �اولین ��يها�شرانهیپسازمانی، �و��وکار�کسبمدل �است نوآورانه

�نزدیک��وکار�کسبمسیري�است�که�مدل��دهنده�نشان �پدیده �به �بر��شود�یمنوآورانه و�عمدتاً

�انجام��نوآورانه�وکار�کسببراي�مدل��ها�سازمانمتمرکز�است�که��ییها�تیفعال .�دهند�یمخود

� �گروه�ها�تیفعالاین �افراد، �کار ��به ��ها�سازمانها، �مدل �به �دستیابی نوآورانه��وکار�کسببراي

�است �مربوط .� �روي ��ها�تالشتمرکز ��يا�آگاهانه�يها�تیفعالو �مدل��تواند�یمکه �ایجاد به

�پیشرانه�وکار�کسب �این �به �شود، �منجر �است�نوآورانه �مربوط �ها �نظام. �مرور �این مند��در

�ایجاد�مدل��فعالیت �به �عنوان�مضامین�فرعی�شناسایی�شدند�که نوآورانه��وکار�کسبهایی�به
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،�کارآفرینی�)1�،2002مالهورتا(از؛�مدیریت�دانش��اند�عبارتاین�مضامین�فرعی�.�شود�یممنجر�

� �2میچالسکی(شرکتی �نوآوري�)2003، ،)� �گامبارد2013کاولکانته، ،� �و �3گاهان�مکال ،2010�،

�کیریستنسن �و �4هوانگ �همکاران�2008، �و �5اسواتمن ،2006(� �طراحی �وبربگال(، �-�تریمی

،�یادگیري�)7�،2010به�عنوان�مثال،�لی�و�هو(،�بازاریابی�)2007،�زوت�وآمیت،�6�،2012میرابنت

�همکاران( �و �سوسنا �مثال، �عنوان �8به �حسابداري�)2010، �همکاران(، �9هوانگ�و و��)2012،

�10دیکسون�و�چانگ(مسئولیت�اجتماعی�سازمانی� �مورگان�2015، �11؛ ،2015� �این�میان،�). از

�.بازاریابی،�یادگیري�و�نوآوري�است�شاملبیشترین�مضامین�

�است �خارجی �ذینفعان �دوم، �اصلی �مضمون �شراکت،�. �مانند �مضمون �این �درون مطالعات

��زیآم�مخاطره�يگذار�هیسرما �توصیف �متعدد �ذینفعان ��دکنن�یمو �مدل �چگونه �وکار�کسبکه

� �روابط �هدایت �باعث �شود�یم�وکارها�کسبنوآورانه �مفهوم�. �بر �موضوع �این �مقاالت بیشتر

ایجاد�شراکت��ریتأثنوآورانه�تحت��وکار�کسبکه�مدل��دهد�یمشراکت�متمرکز�شده�و�نشان�

�(�يا�شبکه �نگ�و�همکاران2010لیندگرن�و�همکاران، ،12� �و�تکنولوژیک�براي�ایجاد�)2013،

� �مشترك �(همکاري �2007چسبرو، (� �بین �تکنولوژیک �همکاري �همچنین �يوکارها�کسبو

�سینو(رقیب� �و �13ریتاال ،2014� �است) ��وکارها�کسب. تأثیر��زیآم�مخاطره�يها�يگذار�هیسرمابا

�کنند�یمایجاد��وکار�کسب�يها�مدلگذارند�که��می�يا�هیاول�يها�سکیرمثبتی�بر� ،�یطورکل�به.

� �وجود �مبتنی�بر �مدل�دیدگاه �درباره �متعدد �ذینفع�وکار�کسبذینفعان �چندین �با �روابط �تأثیر ،

� �صنعت�و �دانشگاهیان، �دولت، �نشان��وکار�کسبنوآوري�در�مدل��يها�بخشمانند نوآورانه�را

��).14�،2014میلر�و�همکاران(�دهد�یم

�مورد� �چگونگی�پایداري�را �محیطی، �یعنی�عوامل �سوم �مضمون�اصلی �به مطالعات�مربوط

�قرار ��داده�بررسی �همکاران(است �و �15برکین �همکاران2009، �و �کیرون ،16� ،2013�a�،

��

1.�Malhotra�
2.�Michalski�
3.�Gambardella�and�McGahan�
4.�Hwang�and�Christensen�
5.�Swatman�et�al.�
6.�Trimi�and�Berbegal-Mirabent�
7.�Lee�and�Ho�
8.�Sosna�et�al.�
9.�Huang�et�al.�
10.�Dickson�and�Chang�
11.�Morgan�
12.�Ng�et�al.�
13.�Ritala�and�Sainio�
14.�Miller�et�al.�
15.�Birkin�et�al.�
16.�Kiron�et�al.�
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عالوه�بر�.�کنند�یمرا�تعیین��وکار�کسبجدید��يها�مدلو�ظهور�)�1�،2012مخلصیان�و�هولمن

� �پایداري، �پیشرانه�يها�نهیزمجنبه �از �دیگر �یکی ��فرهنگی، �مدل �خارجی �وکار�کسبهاي

هاي�جدید��و�تأثیر�عملکرد�در�زمینه�پردازد�یم�يساز�یالمللنوآورانه�است�که�به�موضوع�بین�

�).2014دالبی�و�همکاران،�(�کند�یمرا�بررسی��وکار�کسبملی�بر�مدل�

،�2دشچمپس(مدیریت�ارشد��يها�یژگیوسازمانی،�به�ویژه��يها�یژگیومضمون�اصلی�چهارم،�

�همکاران2005 �و �گو �3؛ ،2013(� ��يها�تیقابل، �(سازمانی �لکوك، �و �و�2010دیلیل �دوز �؛

� �)2010کوسنن، �مسیر �به �وابستگی ،)� �همکاران، �2014بونساك�و (� �گروه �پویایی والتر،�(و

2018� (� �قرار �بررسی �مورد �مدل��دهد�یمرا �ایجاد �نهایت�به �در �منجر��وکار�کسبو نوآورانه

��.شوند�می

�است �خدمات �شامل �پنجم �اصلی �مضمون �و�. �خدمات �نقش�فزاینده �بر �گروه �این مقاالت

� ��از�ها�پیشنهادتبدیل �شده �متمرکز �خدماتی �به ��استمحصوالت �مدل��ها�شرکتکه براي

�دارند�وکار�کسب �نیاز �خود �نوآورانه .� �را �دسته �این �فرعی �غالب��توان�یممضامین �منطق به

� �کرد�يریگ�جهتخدمات�و �تقسیم �خدمات �براي�. �جدید �غالب�خدمات�یک�رویکرد منطق

� �مدل �است�وکار�کسبدرك �نوآورانه �مب. �تمام �رویکرد، �این �مبادالت�در �اقتصادي، ادالت

.�کنند�یممبتنی�بر�منابع�را�حفظ��يها�تیقابلخدمات�بین�بازیگرانی�است�که��-براي�-خدمات

�به� �دانش�و �ادغام �براي �خدماتی �سیستم �نهادهاي �توسط �که �هستند �ابزاري �فقط کاالها

� ��يها�ییتوانااشتراك�گذاشتن �استفاده �دیگران �با �واسپوهرر(�شود�یمخود �4ماگلیو ،2013�.(

�وکار�کسبنوآورانه�را�به�عنوان�یک�تغییر�از�یک�مدل��وکار�کسبخدمات،�مدل��يریگ�جهت

��.ردیگ�یممحور�در�نظر�-خدمات�وکار�کسبمحور�به�یک�مدل��-محصول

�و�یـه�تجزمقاله�مورد�بررسی�در�پژوهش�حاضر،�پـنج�سـطح�مختلـف�از������160مند�از�مرور�نظام

بـه�عنـوان���(تـیم��).�ان�مثال،�کارآفرینان�و�کارمندانبه�عنو(فرد�:�تحلیل�مطالعات�به�وجود�آمد

بـه�عنـوان���(،�شـبکه��)هـا��سازمانو��ها�شرکتبه�عنوان�مثال�(�وکار�کسب،�)مثال،�مدیریت�ارشد

).�مانند�صنعت،�بازار،�بخش،�یا�جامعه(�وکار�کسبو�محیط�نهادي��)ها�یومکنسرسمثال،�شرکا�و�

�وکـار��کسـب�مـدل���وتحلیـل��یـه�تجز�براي�مقـاالت�مربـوط�بـه����یلوتحلسطح�ارجحیت�تجزیه�

در�کـل،�سـطح�فـردي����.�مقالـه�اسـت���93با�تعداد��وکار�کسبدر�سطح��وتحلیل�یهتجزنوآورانه،�

�10و�سطح�نهـادي�در���11است�در�حالی�که�سطح�تحلیل�شبکه��شدهمقاله�بررسی��17توسط�

��

1.�Mokhlesian�and�Holmén�
2.�Deschamps�
3.�Guo�et�al.�
4.�Maglio�and�Spohrer�
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بـه�آن���مورد�3تحلیل�تیم�که�در��و�یهتجزسرانجام،�سطح�.�استمقاله�مورد�بررسی�قرار�گرفته�

عالوه�بر�سطوح�تحلیل،�پنج�دیدگاه�نظري�مختلف�نیـز�در�پـژوهش�حاضـر����.�اشاره�شده�است

و��گـرا��یعملـ�شناسایی�شد؛�مـدیریت�اسـتراتژیک،�مطالعـات�سـازمانی،�بازاریـابی،�مطالعـات�������

��.کارآفرینی

�گیري�بحث�و�نتیجه �

مرتبط�منتشر��مقاله�160مقاله�از�منابع�خارجی�استخراج�شد�و��553پژوهش،�محتواي��در�این

نتیجه،�چارچوبی�تلفیقی�بود�که�از�.�شده�در�مجالت�داوري�همتا�و�علمی�محور�انتخاب�شدند

�پیشرانه �مورد �در �موجود ��آثار �مدل �عمیق��وکار�کسبهاي �تحلیل �با �و �شده �گرفته نوآورانه

�است�دیدگاه �شده �تکمیل �تحلیل �سطوح �و �نظري �هاي �نظام. �مدل��مرور �آثار �حاضر مند

�دیدگاهنو�وکار�کسب �از �برگرفته �سازمانی،��آورانه �مطالعات �استراتژیک، �مدیریت �نظري هاي

�عملی �مطالعات �و �بازاریابی �و ��کارآفرینی �از �را �تیم،��جنبهگرا �فرد، �مختلف �تحلیل سطوح

�.،�شبکه�و�نهادي�ادغام�نموده�استوکار�کسب

�يهـا��تیـ�فعال�دهنـده��سـازمان�مضـمون���5نوآورانـه�روي���وکـار��کسبهاي�مدل��پیشرانه

تمرکـز��سـازمانی�و�جریـان�خـدمات�����يهـا��یژگیوسازمانی،�ذینفعان�خارجی،�عوامل�محیطی،�

سطوح�مختلـف���ها�آنمورد�از��134مند�حاضر،��مقاله�تحلیل�شده�در�مرور�نظام�160از��.داشتند

مقالـه�بـه�ایـن�����45(منـد،�بیشـتر�مقـاالت�خـارجی������در�این�مرور�نظام�.دهد�تحلیل�را�نشان�می

�وکار�کسبمقاالت�مرتبط�با�مدل�.�متعلق�به�حوزه�مدیریت�استراتژیک�است)�موضوع�پرداختند

که�به��رندیگ�یمرا�در�نظر��ییها�ياستراتژنوآورانه�در�دیدگاه�نظري�مدیریت�استراتژیک،�عمدتاً�

منجـر���نوآورانـه��وکـار��کسـب�مـدل���نوآورانه�یا�پیامدهاي�اسـتراتژیک��وکار�کسبمدل��تسهیل

از�مقاالت�مورد�مطالعه�در�شروع�بحث�و�از�ابتداي�کار�بـه�ایـن����در�این�میان،�برخی.�شوند�یم

،�دمیـل�و��2،2010،�زوت�وآمیـت�1،2010،�تسـه�مـثالً�(موضوع�به�صورت�گسترده�اشاره�داشتند�

هـاي���محققان�مدیریت�استراتژیک�ارائه�به�پیشرانه�يها�گفتمانیک�جریان�از�).�3،2010لکوك

مند�نشـان�داد�کـه����این�مرور�نظام.�بودمربوط��نهنوآورا�وکار�کسباستراتژیک�و�پیامدهاي�مدل�

شـامل���نوآورانـه��وکـار��کسـب�رویکردهـاي�نظـري�مـورد�توجـه�در�مبحـث�مـدل��������نیتر�یاصل

،�سـوجنوا�و��مـثالً�(،�دیدگاه�مبتنی�بـر�منـابع���)4�،2009،�بیورکدلمثالً(هاي�ایجاد�ارزش��نظریه

��

1.�Teece�
2.�Zott�and�Amit�
3.�Demil�and�Lecocq�
4.�Björkdahl�
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،�مـثالً�(اً�رویکـرد�شـناختی���؛�و�اخیر)2010زوت�وآمیت،(فعالیت��يها�ستمیس�)1�،2010همکاران

��.بود)�2015مارتینز�و�همکاران،�

.�اسـت�)�مقالـه�بـه�ایـن�موضـوع�پرداختنـد������29(دومین�جایگاه�مربـوط�بـه�کـارآفرینی����

نوآورانه�در�دیدگاه�نظري�کارآفرینی�تمایـل�دارنـد�کـه�����وکار�کسبمرتبط�با�مدل��يها�پژوهش

وکارهـا،���ر�مراحل�اولیه�فعالیت�کسبوکارهاي�نوپا،�پیشرفت�د�روي�رفتارهاي�کارآفرینی،�کسب

هـا�بـه����خطوط�تحقیـق�در�ایـن�مقالـه���.�تمرکز�کنند�ها�شرکتو�کارآفرینی��نوآوري�يها�تیفعال

،�2هورانـگ�(نوآورانه�براي�کمک�به�کارآفرینی��وکار�کسبمباحث�معمول�کارآفرینی�مانند�مدل�

نوآورانه��وکار�کسبو�مدل��)3�،2013،�ولو�وخانامثالً(وکارهاي�جدید��،�پشتیبانی�از�کسب)2013

)�4�،2013مازانـل�و�زو�-،�کاسادسوسمثالً(وکارها�در�ورود�به�بازار�جدید��براي�هر�یک�از�کسب

،�مـثالً�(تأسـیس�شـده����يها�شرکتنوآورانه�به�عنوان�یک�اقدام�کارآفرینی�در��وکار�کسبمدل�

برداري�در�پاسـخ���رهنوآورانه�اکتشافی�در�مقابل�به�وکار�کسب؛�مدل�)5�،2015کوکوللی�و�بتینلی

نوآورانه�در��وکار�کسب؛�و�مدل�)�6�،2015،�اوسیوسکی�ودیوالدمثالً(�نیآفر�تحول�يها�ينوآوربه�

مربـوط��)�2015،�گراسـایمنکو�و�همکـاران،���مـثالً�(�زیـ�آم�مخاطره�يگذار�هیسرماوکارها�با��کسب

��.است

در�این�گروه�.�در�جایگاه�سوم�هستند)�مقاله�به�این�موضوع�پرداختند�25(مقاالت�تجربی�

در�عوض�مواردي�با�.�و�نتایج�ارائه�نشده�است�ها�روشتحقیق،�نظریه،��سؤالمقاالت،�ساختار�و�

،�کیـرون�و��مثـال��عنـوان��بـه�(�هـا��ینظرسـنج�از��ییهـا��گـزارش�ساختارهاي�مختلف�که�حـاوي��

،�توضیحات�)9�،2006؛�والچوس�و�همکاران�8�،2012،�برمن�و�همکاران7�،2013a�،bهمکاران

هـاي�مبتنـی����،�توصیه)11�،2007a�،b؛�چسبرو�10�،2008،�هوانگ�و�کریستینسنمثال�انعنو�به(

ــه(بــر�تجربــه� ــوان�ب ــال،�انگــل�عن ــولنمکی�و��13�،2011؛�کــوئن�و�همکــاران�12�،2011مث ؛�ت

مثـال،�کـوئن�و����عنـوان��بـه�(مبتنـی�بـر�مـورد�اکتشـافی������لیوتحل�هیتجز،�)14�،2011ولیکانگاس

��

1.�Svejenova�et�al.�
2.�Huarng�
3.�Velu�and�Khanna�
4.�Casadesus-Masanell�and�Zhu�
5.�Cucculelli�and�Bettinelli�
6.�Osiyevskyy�and�Dewald�
7.�Kiron�et�al.�
8.�Berman�et�al.�
9.�Vlachos�et�al�
10.�Hwang�and�Christensen�
11.�Chesbrough�
12.�Engel�
13.�Koen�et�al.�
14.�Tuulenmäki�and�Välikangas�
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موردي�بـا�بهتـرین�عملکـرد�����مطالعه،�یا�انتخاب�)2009،�بیرکین�و�همکاران،�2010همکاران،�

��.ارائه�شده�است)�2007گیسن�و�همکاران،�(

در�رتبـه��)�مقاله�به�این�موضـوع�پرداختنـد���19(مقاالت�مرتبط�با�دیدگاه�نظري�بازاریابی�

نوآورانه�در�دیـدگاه�نظـري�بازاریـابی�����وکار�کسبهاي�مرتبط�با�مدل��پژوهش.�بعدي�قرار�دارند

بـراي���ژهیو�بهتوانند�براي�ذینفعان�و��وکارها�می�که�چگونه�کسب�کند�یما�بررسی�این�موضوع�ر

واقعی��يها�يمشتروکارها�باید�با�تغییر��کسب.�مشتریان�ارزش�ایجاد�کرده�و�آن�را�عرضه�کنند

و�بالقوه�در�یک�محیط�متغیر،�براي�بهبود�ارزش�پیشـنهادي�و�عرضـه�شـده�بـه�بـازار،�مـدل�������

،�2،�سورسـکو�و�همکـاران��1�،2013سیمونز�و�همکاران(را�اصالح�کنند�خود��نوآورانه�وکار�کسب

�وکـار��کسـب�بنابراین،�مقـاالت�بازاریـابی�در�مـورد�مـدل������).2009،�اندرسون�و�همکاران�2011

ایجـاد�ارزش�مشـتري،���:�انـد��شـده�نوآورانه�بـه�طـور�عمـده�در�سـه�موضـوع�اصـلی�متمرکـز��������

و�دانـش�مشـتري�بـراي�ارائـه�����)�ارزشتحویل�و�حفـظ��(نوآورانه��وکار�کسبمدل��يساز�يتجار

��.بهتر�يگذار�هدفبهتر�و��يبند�میتقس

مقالـه�بـه�ایـن�موضـوع������16(در�نهایت،�مقاالت�مربوط�بـه�حـوزه�مطالعـات�سـازمانی�����

مقاالت�.�قرار�دارد)�که�مورد�مطالعه�قرار�گرفتند�ییها�مقالهاز�نظر�تعداد�(در�رتبه�آخر�)�پرداختند

ه�در�دیدگاه�نظري�مطالعات�سازمانی�کمک�قابل�تـوجهی�بـه���نوآوران�وکار�کسبمرتبط�با�مدل�

مطالعات�سـازمانی،�اهـداف�تحقیقـاتی�ویـژه�����.�اند�کردهنوآورانه��وکار�کسبتکامل�مفهوم�مدل�

نوآورانه��وکار�کسبمدل��نوآورانه،�مانند�پیوند�بین�طراحی�سازمانی�و�وکار�کسبمدل��مربوط�به

نوآورانه��وکار�کسبمدل��اري�رفتارهاي�سازمانی�در،�چگونگی�اثرگذ)2006مثالً،�زوت�وامیت،�(

مختلف�و�رویکردهاي�یـادگیري���يها�شیآزما؛�رابطه�بین�)3�،2014،�بونساك�و�همکارانمثالً(

�يریـ�گ�شـکل�در��ها�میتنقش�افراد�و�)�2013اندریس�و�همکاران،�(نوآورانه��وکار�کسبمدل��و

پـس�از�آن��.�را�شـامل�شـده�اسـت���)�2013،�آسپارا�و�همکـاران،��مثالً(نوآورانه��وکار�کسبمدل�

مـثالً،�دالبـی�و���(�اسـت�نیز�پدیـدار�شـده����نوآورانه�وکار�کسبمدل��مطالعات�فرهنگی�مربوط�به

��).4�،2014همکاران

�لیوتحل�هیتجزبراي�مقاالت�مربوط�به�سطوح��لیوتحل�هیتجزهمچنین�سطح�ارجحیت�

��وکار�کسبمدل� در�کل،�.�مقاله�است�93داد�با�تع�وکار�کسبدر�سطح��لیوتحل�هیتجزنوآورانه،

و�سطح��11است�در�حالی�که�سطح�تحلیل�شبکه��شدهمقاله�بررسی��17سطح�فردي�توسط�

��

1.�Simmons�et�al.�
2.�Sorescu�et�al.�
3.�Bohnsack�et�al.�
4.�Dalby�et�al.�
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�3تحلیل�تیم�در��و�هیتجزسرانجام،�سطح�.�استمقاله�مورد�بررسی�قرار�گرفته��10نهادي�در�

��.مورد�اشاره�شده�است

وآورانـه�پراکنـده���ن�وکـار��کسباي�از�دانش�مدل��که�بخش�عمدهنتایج�پژوهش�نشان�داد�

،�ایـن�پراکنـدگی�بـا�بـه�����بودنـد��سـطوح�تحلیـل�مختلـف����دارايو�از�آنجایی�که�مقاالت��است

همچنـین�بـا�بررسـی�دانـش�موجـود������.�هاي�نظري�مختلف�تشدید�شده�است�کارگیري�دیدگاه

مشخص�شد�که�مقاالت�بررسی�شده�در�این�پژوهش،�برخی�از�سـطوح�تحلیـل�ماننـد�سـطح�����

.�شـود��یممشاهده��ییها�شکافلذا�در�این�حوزه�تحقیقاتی��.اند�نکردهه�تیمی�را�به�درستی�مطالع

تحقیقاتی�و�همچنین�بهبود�تحقیقات�فعلـی�پیشـنهاد����يها�شکافبنابراین�به�منظور�پر�کردن�

که�به�منظور�جلوگیري�از�سردرگمی�و�افزایش�قدرت�این�حوزه�از�تحقیق،�نویسندگان��شود�یم

بـه��نوآورانـه���وکـار��کسبي،�سطح�تحلیل�و�تعاریف�مدل�در�تحقیقات�آتی�از�حیث�دیدگاه�نظر

شفاف�و�مشـخص�عمـل�نماینـد�و�بـه�منظـور�گسـترش�دانـش�و�شناسـایی�بیشـتر����������صورت�

�نیـ�ادر�.�نوآورانه�در�سایر�سطوح�تحلیل،�تحقیقاتی�صورت�گیـرد��وکار�کسبهاي�مدل��پیشرانه

�اشـاره��نوآورانـه��وکـار��کسـب�به�مفهوم�مدل��حیانتخاب�شدند�که�به�طور�صر�مقاالتیپژوهش�

مرتبط�بـا���مقاالت�از�يا�مجموعهکن�است�ملذا�م�،مرتبط�بودند�تیریند�و�با�رشته�مدبود�کرده

�ریسـا��درو��دهند�یمقرار��اریمفهوم�در�اخت�نیدر�خصوص�ا�يشتریکه�دانش�ب�وکار�کسبمدل�

��.،�حذف�شده�باشنداند�گرفتهمورد�مطالعه�قرار��علمی�يها�رشته
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