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Abstract�
Background� &� Purpose:� Redesigning� the� business� model� is� a� prerequisite� for� the�
development�and�survival�of�organizations�in�the�digital�age.�Accordingly,�instead�of�relying�on�
static�models,�every�organization�should�update�its�business�logic�in�line�with�environmental�
changes�and�customer�expectations�by�utilizing�the�capabilities�of�technologies.�The�purpose�of�
this�study�is�provide�a�systematic�approach�to�business�model�innovation�based�on�using�digital�
technologies.�

Methodology:� In� the� first� phase,� business� model� innovation� components� were� extracted�
from�42�selected�articles.�Then,�by�survey�method�and�by�non-random�and�purposeful�sampling�
of� technology� experts� and� fuzzy� analysis� of� the� received� questionnaires,� the� application� of�
digital�technologies�in�the�innovation�components�of� the�business�model�extracted�in�the�first�
phase�was�presented.�

Findings:� In� the� first� phase,� the� components� of� the� model� were� identified� in� the� five�
categories,� innovation� in� value� network�macro-activities,� innovation� in� intra-� organizational�
macro-activities,�innovation�in�structure,�innovation�in�governance�and�innovation�in�financial�
affairs�and�themes.�Then,�by�extracting�the�views�of�experts�in�the�field�of�technology�regarding�
the�application�of�digital�technologies,�including�seven�groups�of�platform,�connectivity,�Actor-
based�product,�sensor-based�data�collection,�analytical�insight�generation,�analytical�interaction�
and�augmented�interaction,�the�business�model�innovation�framework�is�presented.�

Conclusion:� The� findings� indicate� in� response� to� environmental� dynamics� and� changes,�
innovation�in�what�dimensions�and�components�of�the�business�model�and�using�which�group�
of�digital�technologies�should�be�considered.�
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اسـت���ناپـذیر�زنـدگی�تبـدیل�شـده����یا�یک�طبقه�اجتماعی�خاص�فراتر�رفته�و�به�جزء�جـدایی�
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هاي�دیجیتـالی�در�حـال����نبوده�و�فناوري�عصر�کنونیوکار�نیز�از�این�تاثیرات�حوزه�کسب

نمونه�در�اقتصاد�دیجیتال�پیـروزي�در��ان�وعنبه�.�وکار�هستندتغییر�قواعد�بازي�در�دنیاي�کسب

بـه�طـوري�کـه����).�2،2017ردي�و�رینـالتز�(بازار�مانند�قبل�به�تسـلط�بـر�منـابع�وابسـته�نیسـت�����
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هـاي�نـوین�و���کارهـا�از�پتانسـیل�فنـاوري���ودر�ایـن�شـرایط،�چنانچـه�کسـب����).�3،2017یگراست
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در�حین�تحول�دیجیتال،�برندگان�و�بازندگان�بر�اساس�میـزان���،به�عبارتی).�2019و�همکاران،

برخـی���.)1398ونکاترامـان،�(شـوند��مـی�هـا�مشـخص���تفاده�از�ایـن�فنـاوري��اس�رد�شانتوانایی
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در�واقـع�قابلیـت���).�2019رمـانی�و�همکـاران،��(ه�داردرانـ�وناکارایی�بیشتري�نسبت�به�نوآوري�ف

هاي�فروش�و�زنجیره�وکار،�کانالهاي�دیجیتالی�فراتر�از�محصوالت،�فرآیندهاي�کسبفناوري

).�2016و�همکـاران،��5هـس�(اسـت��وکار�را�تحت�تـاثیر�قـرار�داده��تامین�بوده�و�کل�مدل�کسب
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ــق�امشــوف�و�اشــرفلد� ــایج�تحقی ــه�بهــرهن�اآز�نیــز�حــاکی�ا)�2015(�1نت ــرداري�از�ســت�ک ب

��.�خواهد�آوردبه�وجود�وکار�جدیدي�هاي�کسبهاي�دیجیتالی،�منطق�تکنولوژي

هـاي��وکار،�هنـوز�پـژوهش��علی�رغم�رشد�روز�افزون�مطالعات�درباره�نوآوري�مدل�کسب

وکار�انجام�نشده�و�نگرش�جامعی�هاي�کسبهاي�دیجیتالی�بر�مدلکافی�درباره�اثرات�فناوري

مسـتلزم���،پرداختن�به�این�مسـئله�).�2،2021وسکا�و�همکاران(است�ارائه�نشدهوص�صخ�در�این

یکـی�از���،بـه�عبـارت�دیگـر���.�اسـت�وکـار��زمان�جنبه�فناورانه�و�جنبـه�کسـب��لحاظ�نمودن�هم

وکـار�و��پردازي�مشترك�بین�متخصصـان�کسـب��فقدان�ایدهدر�این�حوزه،�مشهود�هایی��کاستی

در�واقع�زبـان�مشـترکی�بـین����.�استوکار�مدل�کسب�ینیرآفمتخصصان�فناوري�در�راستاي�باز

رفـع�ایـن�مشـکل�نیازمنـد�ایجـاد�نـوعی�اتصـال�بـین���������.�کارشناسان�این�دو�حوزه�وجود�ندارد

با�هدف�ارائه�رویکردي��،این�تحقیق).�3،2017اسوالد�و�کلینیمیر(متخصصان�این�دو�حوزه�است

هـاي�دیجیتـالی�و�بـا�تلفیـق�����ياورنف�وکار�از�طریق�کاربستکسب�براي�نوآوري�مدل�مند�نظام

و�در��وکار�و�دیدگاه�فناورانه�متخصصان�فناوري�انجـام�شـده��دیدگاه�تجاري�متخصصان�کسب

هاي�دیجیتـالی�را��وکار�مبتنی�بر�کاربست�فناوريپی�آن�است�که�چارچوب�نوآوري�مدل�کسب

��.نماید�ارائه

�پیشینۀ�پژوهش �

�،بـا�ایـن�وجـود����.شـده�اسـت��طالعـه��ي�مدعدوکار�توسط�محققان�متتاکنون�مفهوم�مدل�کسب

دهنـده�اسـتفاده�از���بررسـی�ادبیـات�موضـوع�نشـان����.�ي�براي�آن�وجود�نـدارد�دتعریف�استاندار

محـور�و��محـور،�اقتصـادي،�راهبـرد���محور،�دانـش�محور،�فعالیترویکردهاي�مختلف�نظیر�منبع

و��ه�زوتالعـ�طم�در).�1392منطقـی�و�سـعیدي،��(اي�در�تعاریف�پر�ارجاع�این�مفهوم�است�شبکه

.�1:�اسـت�وکـار�شناسـایی�شـده���سازي�مدل�کسباصلی�در�مفهوم�چهار�تم)�2011(�4همکاران

روشـی�بـراي�توصـیف�اینکـه�����.�2واحد�تحلیلی�که�از�محصول،�صنعت�و�شبکه�متمایز�اسـت،��

روشی�براي�.�4تاثیر�اقدامات�سازمانی،�.�3کنند،�ها�در�سطح�سیستمی�چگونه�عمل�میسازمان

بر�اساس�مطالعـات�پیشـین�سـه�کـاربرد�����)�2017(�5کالرا.�ق�و�ضبط�ارزشخل�ینگتبیین�چگو

هـا�و��ها،�سنجش�عملکرد�سازمانبندي�بنگاهطبقه:�استوکار�ذکر�کردهعملی�براي�مدل�کسب

وکـار�در��به�منظور�درك�این�مفهوم�به�برخـی�تعـاریف�مـدل�کسـب����.�نوآوري�در�یک�سازمان

��

1.�Amshoff�&�Echterfeld�
2.�Vaska�et�al.�
3.�Oswald�&�Kleinemeier�
4�.��Zott�et�al.�
5.�Kollara�
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��شده�است؛�جدول�یک�اشاره�

وکارتعریف�مفهوم�مدل�کسب�.1جدول� �

��منبع��وکارتعریف�مدل�کسب

�توضیح�میمدل�کسب �است�که �داستانی�از�چگونگی�فعالیت�یک�بنگاه دهد�وکار

��.دهدمی�مشتري�چه�کسی�است�و�چگونه�بنگاه�ارزشی�را�به�مشتري�ارائه
��1��،2002ماگرتا

ست�که�با�هم�خلق�و�ضبط�م�اهه�وکار�متشکل�از�چهار�عنصر�متصل�بمدل�کسب

این�چهار�عنصر�عبارتند�از�پیشنهاد�ارزش�مشتري،�فرمول�.�دارند�ارزش�را�بر�عهده

��.سود،�منابع�کلیدي�و�فرآیندهاي�کلیدي

جانسون�و�

��2�،2008همکاران

��.وکار�بازتابی�از�استراتژي�محقق�شده�شرکت�استیک�مدل�کسب
مسنل�-کاسادسس

��3�،2010و�ریکارت

�کسب �و��ارکومدل �استراتژیک �عینی �اهداف �مفهومی، �چارچوب �یک �صورت به

�براي� �ارزش �ضبط �و �خلق �منظور �به �ورودي �عنوان �به �را �فناوري پتانسیل

��.کندکننده�دریافت�می�مصرف

�2017کالرا�،�

�کسب �را�مدل �سازمان �یک �ارزش �ضبط �و �تحویل �خلق، �چگونگی �منطق وکار

��.کندتوصیف�می

،�4اوستروالدر�و�پیگنر

2010��

�معین�میل�کسبدم �مشتري�ارائه�وکار �به کند�که�یک�سازمان�چگونه�ارزشی�را

��.نمایددهد�و�پرداخت�را�به�سود�تبدیل�میمی
�5،�2010تیس

�ب �پایداري�و�رشد �منابع�براي�اطمینان�از �طریق�آن�اقدامات�و کار�ه�روشی�که�از

��.شوندمی�گرفته

،��6دمیل�و�لکوك

2010�

�منطق�اصلی�مدل�کسب �در�راستاي�انتخاب�ت�وکشروکار هاي�استراتژیک�آن�را

��.کندخلق�و�ضبط�ارزش�بیان�می

رمانی�و�همکاران،�

2019�

به�عنـوان��.�اندوکار�پرداختههاي�کسبدهنده�مدلبرخی�محققان�به�بررسی�اجزاء�تشکیل

بنـدي��وکار�شـامل�بخـش��نام�بوم�کسبچارچوبی�شماتیک�به)�2010(مثال�اوستروالدر�و�پیگنر

توزیع،�ارتباط�بـا�مشـتریان،�جریـان�درآمـد،�منـابع�کلیـدي،��������یشنهاد�ارزش،�کانال،�پنیامشتر

�یشنهادپ)�2014(7همچنین�افوه.�هاي�کلیدي،�شرکاي�اصلی�و�ساختار�هزینه�ارائه�دادندفعالیت

هاي�سـازمانی��یستگیشاو��مدل�رشدیه،�مدل�بازگشت�سرما،�بازار�يبندبخشي،�ارزش�مشتر

�ي�بین�اجزاء�مختلـف�ر،�لزوم�سازگایکی�از�نکات�قابل�توجه.�رشمردل�بدم�را�به�عنوان�اجزاي

��

1.�Magretta�
2.�Johnson�et�al.�
3.�Casadesus-Masanell�&�Ricart�
4.�Osterwalder�&�Pigneur�
5.�Teece�
6.�Demil�&�Lecoq�
7.�Afuah�
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مـثالً��.�هاي�یک�مـدل�بایـد�بـه�لحـاظ�داخلـی�منسـجم�و�هـم�تـراز�شـوند���������مولفه.�استمدل�

�همچنـین،�.�ریزي�شده�براي�مشتري�را�فراهم�آورندهاي�برنامهارزش�بتوانندها�باید�شایستگی

��).2018تیس،(شوند�ازگار�ی�ستریمدی�سبکمدل�باید�با�ساختار�داخلی�و�

��وکارنوآوري�مدل�کسب

در�عصر�کنونی�فشارهاي�محیطی�نظیـر�سـرعت�توسـعه�فزاینـده،�جهـانی�شـدن،�تحـوالت��������

زدایی�و�تمایل�روزافزون�به�مباحث�پایداري،�باعث�اقبال�به�نوآوري�مدل�تکنولوژیکی،�مقررات

مـروري�امـامی�اقلیمـی�و����عـه��لطاهـاي�م�یافتـه�).�1�،2017ویرتز�و�دایسـر�(استکار�شده�و�کسب

ترین�رویکردهـاي�نظـري�مـورد�توجـه�در�مبحـث������دهد�که�اصلینشان�می)�1400(همکاران�

هاي�ایجاد�ارزش،�دیدگاه�مبتنی�بر�منابع،�سیستم�فعالیت�وکار�شامل�نظریهنوآوري�مدل�کسب

��.�است�در�جدول�دو�تعاریف�این�مفهوم�بیان�شده.�استو�رویکرد�شناختی�

��وکارنوآوري�مدل�کسب�ریفاتع�.2جدول�

��منبع��تعریف�نوآوري�مدل�کسب�و�کار

متفاوت�در�کسب�و�کار�موجود،�نوآوري�مدل�کسب�کامالً�وکار�به�کشف�یک�مدل�کسب

��.شودو�کار�گفته�می

اسپیت�و�

�2،2016اشنایدر

-�هاي�جدید�از�طریق�مدیریت�استراتژيوکار�روشی�براي�خلق�فرصتنوآوري�مدل�کسب

��هاي�سازمان�است

گروترا�و�

�3،2014نتسین

2010تیس،��.کندتغییر�در�پارادایمی�که�شرکت�مبتنی�بر�آن�به�بازار�ورود�می �

�ان �طریق �از �ارزش �ضبط �خلق�و �العملی�جهت �دستور �یا �شیوهچارچوب �به �امور اي��جام

��.شودمنجر�می�کسب�و�کار�مدلمتفاوت�به�نوآوري�
2014افوه، �

هاي�کسب�اقدامات�ابتکاري�براي�خلق�ارزشی�نوین�که�از�طریق�به�چالش�کشیدن�مدل

هاي�بازار�جغرافیایی�ها�و�ارتباطات�بین�حوزهو�کار�مخصوص�یک�صنعت�خاص�و�نقش

��.شودحاصل�می

اسپرا�و�

4،2010همکاران �

)�هاي�جدیدافزودن�فعالیت(محتوا�.�1ایجاد�نوآوري�در�مدل�کسب�و�کار�با�تعریف�مجدد�

تغییر�دادن�(حکمرانی�.�3)�اي�متفاوتها�به�هم�با�شیوهمرتبط�نمودن�فعالیت(ساختار�.�2

��.شودحاصل�می)�دهندها�را�انجام�میهایی�که�فعالیتبخش

اسنیر�و�

5�،2021همکاران �

بوچرر�و�اي�یک�شرکت�فرآیندي�است�که�به�صورت�شفاف�عناصر�هسته�وکارمدل�کسب�نوآوري

��

1.�Wirtz�&�Daiser�
2.�Spieth�&�Schneider�
3.�Girotra�&�Netessine�
4.�Aspara�et�al.�
5.�Snihur�et.�al.�
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دهد�که�وکار�هنگامی�رخ�مینوآوري�مدل�کسب�.دهدوکار�آن�را�تغییر�میو�منطق�کسب

��.شودسازگار�میهاي�اساسی�خود،�سازي�داراییشرکت�با�رویکرد�جدیدي�جهت�تجاري

1،2012همکاران �

�روشبه�جستجوي�منطق �و �منظوراي�جدید�هها �ضبط�ارزش�براي�ذینفعان��به خلق�و

�شیوه �یافتن �بر �و �دارد �پیشنهادهاي�اشاره �تعریف �و �بازگشت�سرمایه �جهت �جدید هاي

��.ارزش�براي�مشتریان،�تامین�کنندگان�و�شرکا�تمرکز�دارد

کاسدسس�

ماسانل�و�

2،2013زو �

و��هدهقابل�مشـا�وکار�به�ندرت�توسط�کنشگران�خارجی،�راهکارهاي�نوآورانه�مدل�کسب

).��2014گروترا�و�نتسین،�(تواند�منبع�کسب�مزیت�رقابتی�باشدبرداري�بوده�و�در�نتیجه�میکپی

را�در�هفت��وکارمدل�کسبمطالعات�انجام�شده�پیرامون�نوآوري��)2016(�3گاسمن�و�همکاران

محـور،���مکتب�شامل�مکتب�سیستم�فعالیت،�مکتب�شناختی،�مکتب�فرآیندي،�مکتـب�فنـاوري��

هـاي��دوسـوتوانی�یـا�قابلیـت���(�5و�مکتـب�ثنویـت���4ژیک،�مکتب�بازسازياب�استراتمکتب�انتخ

���.بندي�کردنددسته))�1400نظري�و�همکاران،(برداري�گانه�اکتشاف�و�بهره�دو

وکـار�بـر�اسـاس�رویکـرد�سیسـتم�فعالیـت�مطالعـه��������در�این�پژوهش�نوآوري�مدل�کسب

ي�سازمانی�با�وابستگی�متقابـل��اهفعالیت�اي�ازسیستم�فعالیت�یک�شرکت،�مجموعه.�شود�می

.�شـوند�ها�توسط�خود�شـرکت،�شـرکا�یـا�مشـتریان�اجـرا�مـی������به�یکدیگر�است�که�این�فعالیت

رویکرد�سیستم�فعالیت�مرزهاي�سنتی�شـرکت�را�گسـترش�داده�و�قلمـرو�آن�را�بـه������،بنابراین

دیـدگاه��.�سـازد�تر�مـی�زرگگیرد،�بها�که�منابع�خارجی�را�نیز�در�برمیاي�از�فعالیتعنوان�شبکه

.�هاي�آن�استیک�تجسم�رسمی�از�بنگاه�در�سطح�فعالیت�وکارمدل�کسبفوق�تاکید�دارد�که�

هـایی��دربرگیرنده�فعالیـت�:�محتوا.�1:�مکتب�سیستم�فعالیت�از�سه�عنصر�طراحی�تشکیل�شده

میـزان��و�)�تـوالی�(هـا��چگونگی�اتصال�فعالیـت�:�ساختار.�2.�شوندکه�براي�خلق�ارزش�اجرا�می

تواننـد��مـی��هـا�از�نظـر�اهمیـت�����فعالیـت�.�نمایدوکار�را�توصیف�میدر�مدل�کسب�ها��یت�آناهم

هـا�را��چه�کسـی�فعالیـت��:�حکمرانی.�3.�باشند�اي�داشتهکننده�یا�حاشیهماهیت�اصلی،�پشتیبانی

اسـنیر�و��(شـود��کننـدگان�تنظـیم�و�مـدیریت�مـی����کند�و�چگونه�روابط�بـین�مشـارکت��اجرا�می

��).6�،2021همکاران

��هاي�دیجیتالیفناوري

.�کند،�یـک�فنـاوري�دیجیتـالی�اسـت����اي�که�بر�اساس�منطق�دودویی�کار�میهر�ابزار�فناورانه

��

1.�Bucherer�et�al.�
2.�Casadesus-Masanell�&�Zhu�
3.�Gassmann�et�al.�
4.�Recombination�School�
5.�Duality�School�
6.�Snihur�et�al.�
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به�عبارتی�.�شودسازي�نامیده�میهاي�دیجیتالی�در�صنعت،�دیجیتالآفرین�فناورياثرات�تحول

ه�ق�بـ�هـا�از�طریـ��وکـار�آن�هـاي�کسـب��هـا�و�مـدل��سازي�به�تحول�دیجیتالی�سازماندیجیتال

هـاي��تکنولـوژي�).�1،2018نوایـو�(گـردد�هاي�دیجیتالی�اطالق�میکارگیري�و�انطباق�با�فناوري

ــرکت� ــر�ش ــد�ب ــتند���جدی ــوده�و�هس ــوثر�ب ــه�م ــخاص�و�جامع ــتریان،�اش ــا،�مش ــالتز�و�(ه رین

و�ابزارهـا�و���نمـوده�را�محو��تیریو�مد�يفناور�نیب�يشدن�مرزها�یتالیجید).�2،2019همکاران

توسـعه���،ينـوآور��د،یـ�جد�یتیریمد�يها�ها�با�چالش�مواجهه�شرکتوه�نح�از�آن،حاصل��میمفاه

�يهـا�ياز�فنـاور��يبرداربهره.�است�داده�رییتغ�يریگ�طور�چشم�را�به�وکارهدایت�کسبروابط�و�

�،يعملکـرد��يادغام�محصوالت�و�خـدمات�در�سراسـر�مرزهـا����يرا�برا�ییهافرصت�یتالیجید

پیر�نانترمه�مدیر�عامـل�شـرکت���).�2021ان،و�همکارواسکا�(هددیارائه�م�ییایو�جغراف�یسازمان

سازي�دلیل�عمده�از�لیست�خارج�شدن�بـیش��توجهی�به�دیجیتالیدارد�که�بیاکسنچر�بیان�می

��.است�تاکنون�بوده�2000از�نیمی�از�شرکت�هاي�فورچون�از�سال�

شـود��انجام�میهاي�تجاري�با�کمک�انواع�فناوري�بنگاه�اي�از�فعالیتامروزه�بخش�عمده

به�عبارتی�در�اقتصاد�دیجیتـال،�فنـاوري�تنهـا����.�ها�نقش�کلیدي�در�خلق�ارزش�دارندو�فناوري

-هاي�جدید�است،�بنـابراین�کسـب���ابزاي�براي�تسهیل�امور�نیست،�بلکه�فناوري�خالق�سیستم

مطالعات�گذشته�حاکی�از�آن�است�که�).�3،2017سانچز(وکار�و�فناوري�الزم�و�ملزوم�یکدیگرند

وکار�مطـرح��ترین�عامل�خارجی�موثر�بر�نوآوري�مدل�کسبه�عنوان�مهمفناوري�ب�غییرات�درت

هاي�دیجیتالی�نقـش�کلیـدي�در�تسـهیل�نـوآوري�����فناوري).�1401حسینی�و�همکاران،(هستند

)�2022(�4ینـگ�در�مطالعـه�مـروري�تریشـلر�و�لـی����).�2018نوایو،(کنند�وکار�ایفا�میمدل�کسب

در�عناصـر���ایـ�و�پوکـالن��هدفمنـد،���راتییتغ�به�عنوانر�وکال�کسبمد�هاي�دیجیتالیينوآور

هاي�فیزیکـی�و��محتوا�ای�ندهایفرآ��ها،دارایی�لیکه�با�تبدتعریف�شده�وکار�مدل�کسب�يدیکل

��.شودیم�جادیا�یتالیجید�يهابه�قالبآنالوگ�

ي�هـایی�نظیـر�شناسـایی�نیازهـا����ها�و�ریسـک�ها�و�تحول�دیجیتال�با�هزینهالبته�نوآوري

انایی�و�اینرسی،�پذیرش�سـاختارهاي�جدیـد�و�گـزینش�رویکردهـاي�مناسـب������غلبه�بر�متغییر،�

ه�بـ��وکـار�خـود�از�طریـق���هاي�تجاري�براي�بازآفرینی�مدل�کسـب�بنابراین�بنگاه.�مواجه�است

رینـالتز�و��(هـاي�دیجیتـالی�بـا�مسـیر�پرچـالش�و�دشـواري�روبـرو�هسـتند��������کارگیري�فنـاوري�

��).2019همکاران،

��

1.�Nwaiwu�
2.�Reinartz�et�al.�
3.�Sánchez�
4.�Trischler�&�Li-Ying�
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�ربیپیشینه�تج �

��.هاي�پیشین�بر�اساس�رویکرد�و�نتایج�تشریح�شدندپژوهش�ول�سهدر�جد

��پیشینه�تجربی�.3جدول

��محقق��شرح�پژوهش��رویکرد

رویکرد�

��فرآیندي

فـاز��.�2)�تحلیـل�اکوسیسـتم��(فاز�شروع�.�1توسعه�چارچوبی�شامل�چهار�مرحله�

.�سـازي�فـاز�پیـاده��.�4)�ساخت�یک�مـدل�جدیـد��(سازي�فاز�یکپارچه.�3یابی�ایده

در�فـاز�شـروع�بـا�مسـئله�درك�����.�هایی�روبروستله�با�چالشدر�هر�مرحسازمان�

ها،�در�فاز�دوم�با�چالش�فائق�آمدن�نیازهاي�بازیگران�شبکه�و�شناسایی�محرك

وکار�فعلی�و�مدیریت�خلق�ایده،�در�فاز�سـوم�بـا�سـرهم�کـردن�����بر�منطق�کسب

درونـی��ر�مقاومـت��اجزاء�و�مدیریت�شرکا�و�در�فاز�آخر�با�مسئله�فـائق�آمـدن�بـ���

��.هاي�اجرامان�و�آزمون�و�خطا�براي�تسلط�بر�پیچیدگیساز

�1فرانکنبرگر

و�همکاران��

2013��

رویکرد�

��فرآیندي

طراحـی��:�وکار�کمبریج�مشتمل�بر�سـه�فـاز��چارچوب�فرآیند�نوآوري�مدل�کسب

،�)سازي�مجازيپردازي،�طراحی�مفهومی�و�نمونهشامل�فرآیندهاي�ایده(مفهوم�

و�)�زمایش،�طراحی�جزئیات�و�اجراي�پایلوتآیندهاي�آشامل�فر(�طراحی�جزئیات

��)�سازياندازي،�تنظیم�و�متنوعشامل�فرآیندهاي�راه(سازي�پیاده

گیسدورفر�

و�همکاران��

2017��

شدت�

��نوآوري

نوآوري�از�منظر�داخلی�در�یک�طیف�دوسویه�شامل�نوآوري�تدریجی�و�نوآوري�

ایـدار�و��نـوآوري�پ��سـویه�شـامل��رادیکال�و�از�منظر�خارجی�در�یـک�طیـف�دو���

چنانچه�تغییر�فقط�بر�یک�جزء�اعمـال�شـود،�اثـر����.�گیردنوآوري�تحولی�قرار�می

درحالـت�تحـت�تـاثیر�قـرار�����).�نوآوري�تدریجی(دارد�وکارمدل�کسبحداقلی�بر�

از�منظـر�خـارجی�تغییـر����.�دهدگرفتن�بیش�از�یک�جزء،�نوآوري�رادیکال�رخ�می

تـا�ورود�بـه���)�نوآوري�پایدار(یان�فعلیبراي�مشتراز�تغییر�پایدار�و�گسترش�مدل�

��شودرا�شامل�می)�آفریننوآوري�تحول(صنعت�جدید

رینا�و�

��2استریوکوا

2016��

شدت�

��نوآوري

و�)�تغییر�معماري�یا�تغییر�مـاژوالر�(بر�اساس�دو�بعد�قلمرو�به�معناي�میزان�تغییر

اي�شامل�دو�حالت�جدید�بـودن�بـراي�شـرکت�و�جدیـد�بـودن�بـر������(نوشوندگی�

تکـاملی،�انطبـاقی،�متمرکـز�و����(وکـار�مـدل�کسـب���ه�نـوآوري�چهار�گون�،)صنعت

تغییرات�اجباري�یا�داوطلبانـه�در��:�تکاملی�نوآوري.�از�هم�تفکیک�شدند)�پیچیده

وکار�که�این�تغییرات�اغلب�در�طول�زمـان�بـه�صـورت����اجزاء�منفرد�مدل�کسب

نحوي�ه�ب�وکارسبمدل�کتغییر�در�کلیت�:�انطباقی�نوآوري.�دهندطبیعی�رخ�می

این�حالـت��.�که�براي�شرکت�جدید�باشد،�ولی�لزوما�از�نظر�صنعتی�جدید�نیست

دهد�کـه�شـرکت�معمـاري�خـود�را�بـا�تغییـرات�در�محـیط��������در�شرایطی�رخ�می

فاس�و�

��3سائبی

2016��

��

1.�Frankenberger�
2.�Rayna�and�Striukova�
3.�Foss�and�Saebi�



�هاي�دیجیتالیوکار�مبتنی�بر�کاربست�فناوريچارچوب�نوآوري�مدل�کسب�

�

/9�

��محقق��شرح�پژوهش��رویکرد

شرکت�بخش�جدیدي�از�بازار�را�کـه��:�متمرکز�نوآوري.�سازدخارجی،�منطبق�می

ش�و�تحویـل�ارز�اد�ارزش،�اما�پیشـنه�.�گیردقبال�در�آن�حضور�نداشت،�هدف�می

در�.�شـوند�هاي�ضبط�ارزش�دست�نخورده�و�بـدون�تغییـر،�حفـظ�مـی����مکانیسم

�نـوآوري�.�شـود�قبلـی�محـدود�مـی���مـدل��نتیجه�نوآوري�به�تغییرات�ماژوالر�در�

-دهد�مانند�شرکترا�تحت�تاثیر�قرار�می�وکارمدل�کسببه�طور�کامل�:�پیچیده

��)رکتیقتصاد�مشاا(ت�کردندهاي�آنالین�مهاجرهاي�سنتی�که�به�پلتفرم

نوع�تغییر�

��اجزا

.�وکـار�بـود��هدف�پژوهش،�توسعه�خدمات�پست�دیجیتالی�از�طریق�مدل�کسـب�

وکار�مشتمل�بر�چهار�عنصر�پیشـنهاد��ابتدا�با�مرور�ادبیات،�چارچوب�مدل�کسب

سـپس�بـا�اسـتراتژي�پـژوهش�مطالعـه������.�ارزش،�منابع،�شبکه�و�مالی�ارائه�شـد�

طبق�این�.�المللی�بررسی�گردیدوکار�شش�شرکت�پست�بینکسبردي،�مدل�مو

هـاي�سـنتی،���وکـار�بـه�چهـار�حالـت�افزودنـی�����پژوهش�تغییرات�در�مدل�کسب

هاي�دیجیتالی،�اکوسیستم�دیجیتالی�و�اکوسیستم�ترکیبی�قابل�تفکیک�افزودنی

ي�یکـی��اها�و�متغیرهاي�زمینهاست�که�هر�سازمان�بر�اساس�توان�مالی،�قابلیت

��.گیردها�را�هدف�میاین�حالتاز�

کوالرا��

2017��

شدت�

��نوآوري

.�1هـاي�مختلـف،�چـارچوبی�شـامل�����با�بررسی�روش�اجراي�نوآوري�در�شرکت

)�سطح�اقتصادي(نوآوري�مدل�درآمد.�2)�سطح�استراتژیک(نوآوري�مدل�صنعت

نـوآوري�مـدل�صـنعت�شـامل�����.�شـد�ارائه)�سطح�عملیاتی(نوآوري�مدل�بنگاه.�3

ز�طریق�انتقال�به�صـنایع�جدیـد،�بـازتعریف�صـنایع�����ره�ارزش�اي�در�زنجینوآور

-جدید�و�شناسایی�یا�تحت�تاثیر�قرار�دادن�داراییکامالً�موجود�یا�خلق�صنعتی�

نوآوري�مدل�درآمد�شامل�نوآوري�در�کسب�درآمـد��.�باشدهاي�منحصر�بفرد�می

-د�مـدل�یا�ایجـا�)�ترکیب�محصول،�خدمت�و�ارزش(با�پیکربندي�مجدد�آفرینگ

هـاي��این�بعد�از�تجربیات،�ترجیحات�و�گـزینش�.�گذاري�استید�قیمتجد�هاي

نوآوري�مدل�بنگاه�ناظر�بر�نـوآوري��.�شودهاي�جدید�متاثر�میمشتري�و�فناوري

در�ساختار�بنگاه�و�نقش�آن�در�زنجیره�ارزش�موجـود�یـا�زنجیـره�ارزش�جدیـد�����

ایـن��هـاي��افتـه�طبـق�ی�.�است�و�بر�بازتعریف�مرزهاي�سـازمان�متمرکـز�اسـت���

پژوهش�بین�این�سه�رویکرد،�نوآوري�بنگاه�با�تمرکز�بـر�شـبکه�و�همکـاري�و����

��.استتر�بودهتر�و�موفقهاي�خارجی،�در�عمل،�متداولمشارکت

و��1گیسن

همکاران��

2007��

اکوسیستم�

کسب�و�

��کار

فناوري�رایانش�ابري�زنجیره�ارزش�سنتی�را�تغییر�داده�و�بازیکنان�جدیدي�را�به�

هـاي��با�تحلیـل�پـژوهش��.�ي�فناوري�اطالعات�وارد�نمودهاهتم�شرکتاکوسیس

بـازیگر���18هاي�فعـال�ایـن�حـوزه،����قبلی�به�روش�تطبیقی�و�مصاحبه�با�شرکت

-ذینفعانی�مانند�مشـتري،�مشـاور،�تجمیـع���.�ها�تبیین�شداصلی�و�روابط�بین�آن

فلورکه�و�

���2لنر

2016��

��

1.�Giesen�
2.�Floerecke�and�Lehner�
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��محقق��شرح�پژوهش��رویکرد

ن�پلتفـرم��کنندگاهاي�کاربردي،�عرضهکنندگان�برنامهکننده،�پلتفرم�بازار،�عرضه

��.کنندگان�زیرساخت�و�نقش�هر�یک�در�اکوسیستم�شناسایی�شدو�عرضه

تم�

��طراحی

هایی�نظیر�اثربخشـی،�کـارایی،����کار�با�تمرکز�بر�مشخصه�و�بازطراحی�مدل�کسب

���.پذیري�و�چابکیوفاداري�مشتري،�انعطاف

��1امالوتر

2000��

تم�

��طراحی

وشـی�بـر�مبنـاي�سـه�تـم�کـارایی،�������رفعت�خردهصن�وکارمدل�کسبنوآوري�در�

��اثربخشی�و�تبادالت�با�مشتري

سورسکو�و�

همکاران�

2011��

متغیرهاي�

��ايزمینه

وکـار�شـامل�فاکتورهـاي����شناسایی�فاکتورهاي�موثر�بـر�نـوآوري�مـدل�کسـب����

،�)وکـار�اینرسی�سازمانی،�بینش�بلندمدت،�غلبه�بر�منطق�مسلط�کسـب�(شناختی

،�)و�سایر�بازیگران�اکوسیستم�اکوسیستم�ا�تغییراتانطباق�ب(فاکتورهاي�محیطی

بینش�کارآفرینانه،�ماژوالر�بـودن،�ایجـاد�ویژگـی�مکمـل�����(فاکتورهاي�مدیریتی

،�فاکتورهـاي��)پـذیري�اسـتراتژیک��،�انعطـاف�وکـار�مدل�کسـب�بودن�بین�اجزاء�

��)�کار،�پارادایم�نوآوري�باز�و�سازگاري�بین�شرکاي�کسب(ارتباطی

و��2مینتگوا

همکاران��

2018��

اي�هریمتغ

��ايزمینه

-محرك:�وکار�در�شش�بخشکسببندي�فاکتورهاي�موثر�بر�نوآوري�مدلدسته

هاي�جدید،�وضعیت�شبکه،�تغییر�نیازهـاي��تغییر�در�رقابت،�فناوري(هاي�خارجی

�،�تعدیلگرهاي)هاي�پویا،�تغییر�در�استراتژيقابلیت(هاي�داخلی،�محرك)ذینفعان

،�)اي�اجتمـاعی�غیـر�رسـمی���،�نهادهنیات�و�قوانقواعد�رقابت،�مقرر(سطح�کالن

ذهنیـت�بـاز،�ادراك�و�شـهود�مـدیریتی،�عـدم�وجـود�������(تعدیلگرهاي�سطح�خـرد�

هاي�سازمانی،�فرهنگ،�تـیم��ارزش(،�تعدیلگرهاي�سطح�شرکت)مغایرت�و�تضاد

بهبود�عملکرد�مالی،�نـو��(،�پیامدها)مدیریت�ارشد،�مشخصات�رهبر،�توزیع�قدرت

��)شدن،�کاهش�هزینه

و�فاس�

�سائبی��

2016��

اجزاء�

��مدل

هـا،��نوآوري�در�قابلیت(وکار�از�طریق�نوآوري�در�خلق�ارزشنوآوري�مدل�کسب

نـوآوري�در��(،�نـوآوري�در�پیشـنهاد�ارزش��)تکنولوژي�و�ابزار،�شـرکا�و�فرآینـدها��

و�نوآوري�در�کسـب��)�ها�ارتباطات�با�مشتري،�پیشنهاد،�بازارها،�مشتریان�و�کانال

��)�زینه�ارزشارهاي�هتخجدید�و�ساهاي�درآمدي�مدل(ارزش

���3کالوس

2016��

هاي�مختلـف��وکار�از�جنبهبررسی�ادبیات�پژوهش�بیانگر�آن�است�که�نوآوري�مدل�کسب

مورد�...�نظیر�فرآیندمحوري،�اجزاي�مدل،�سطح�بروز�نوآوري،�تم�طراحی�مدل،�عوامل�موثر�و�

متـر�پرداختـه���ي�مدل�کرولی�در�نوآهاي�دیجیتااما�به�قابلیت�فناوري.�است�مطالعه�قرار�گرفته

هاي�دیجیتـالی�در��به�عبارت�دیگر�مطالعات�جامع�و�کافی�در�خصوص�تاثیر�فناوري.�استشده

بنـابراین�پـژوهش�حاضـر�بـا�هـدف�ارائـه�������.�اسـت��وکار�انجام�نشدهجهت�نوآوري�مدل�کسب

��

1.�Malhotra�
2.�Minatogawa�
3.�Clauss�
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.�یرفتهـاي�دیجیتـالی�انجـام�پـذ����کار�مبتنی�بر�کاربست�فناوريوچارچوب�نوآوري�مدل�کسب

نخست�اینکـه�رویکـرد���.�دلیل�در�این�پژوهش�رویکرد�سیستم�فعالیت�را�برگزیدبه�چند��قمحق

محـور،��شده�مبتنی�بر�تحلیـل�زنجیـره�ارزش،�دیـدگاه�منبـع�����سیستم�فعالیت�چارچوبی�پذیرفته

و�به�علت�لحاظ�نمودن�منـابع�خـارجی،����استهاي�استراتژیک�و�هزینه�مبادله�اقتصادي�شبکه

همچنـین���.)2016همکـاران،�گاسمن�و�(وشی�کاربردي�استابتی،�رقرنبع�مزیت�براي�توضیح�م

هاي�سازمان،�با�مدل�ذهنی�مدیران�و�کارآفرینـان�سـازگاري�دارد�و���به�جهت�تمرکز�بر�فعالیت

وکـار�را��هاي�مختلف�سازمان�در�زمینه�مدل�کسـب�گیري�در�خصوص�مسائل�و�دغدغهتصمیم

نگـر�را�در�هنگـام���و�کل�مند�نظام�ت،�تفکریلسیستم�فعاعالوه�بر�این،�رویکرد�.�کندتسهیل�می

.�کندهاي�ایزوله�و�تک�وجهی�نفی�میوکار�آینده�تشویق�نموده�و�از�انتخابکسبطراحی�مدل

دهد�که�در�طراحی�گیرندگان�سازمان�میدر�واقع�رویکرد�سیستم�فعالیت�این�پیام�را�به�تصمیم

��.)2010ت،یمزوت�و�ا(دوکار�به�جاي�درختان،�جنگل�را�بنگرنکسبمدل

�شناسی�پژوهش�روش �

و�دانـش�قابـل�����هاي�اخیر�مورد�توجـه�محققـان�قـرار�گرفتـه�����وکار�در�سالنوآوري�مدل�کسب

تواند�حقایق��بدون�شک�بازنگري�این�حجم�از�دانش�می.�است�توجهی�در�این�زمینه�تولید�شده

هـدف���بی�بـه�ایـن��الجـرم�بهتـرین�روش�بـراي�دسـتیا����.�نوینی�را�در�این�زمینه�آشـکار�سـازد��

هـاي�حاصـل�از�مطالعـات�پیشـین������مند�ادبیات�و�فراترکیب�یافته�گیري�از�روش�مرور�نظام�بهره

فراترکیـب��.�هاي�اصلی�مطالعات�منتخـب�اسـت���ها�و�یافتهفراترکیب،�ترکیب�تفسیر�داده.�است

هـاي�اصـلی���سازي�تفسیر�یافتـه�اي�از�تفسیرهاي�مطالعات�پیشین�نیست،�بلکه�یکپارچهعصاره

هاي�جامع�و�تفسیري�است�که�حـاکی�از�فهـم�عمیـق����ظور�ایجاد�یافتهب�به�منختطالعات�منم

مند�براي�پژوهشگران�این�روش�با�فراهم�آوردن�یک�شیوه�نظام.�محقق�در�این�خصوص�است

پردازد��هاي�جدید�و�اساسی�می�از�طریق�ترکیب�مطالعات�کیفی،�به�کشف�موضوعات�و�استعاره

اي�نسـبت�بـه�مسـائل�بـه�����ید�جامع�و�گستردهداده�و�د�را�گسترش�و�با�این�روش،�دانش�فعلی

�2اي�ساندلوسکی�و�بروسـو�در�این�پژوهش�از�فرآیند�هفت�مرحله).�1،2006زیمر(آورد��وجود�می

��.مطابق�شکل�یک�استفاده�شد)�2003(

��

1.�Zimmer�
2.�Sandelowski�&�Barroso�
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��
��)2003سندلوسکی�و�بروسو،(هاي�روش�فراترکیب���گام:1شکل

وکـار��ه�منظور�نوآوري�مدل�کسبالی�بتیهاي�دیجيشناسایی�کاربرد�فناوربه�فاز�دوم��در

هـاي��کلیـه�فنـاوري��)2018(1بدین�منظور�بر�اساس�مطالعه�برگر�و�همکـاران�.�شود�پرداخته�می

جهـت�تسـهیل�دسترسـی�بـه�����:�کالس�پلتفـرم�.�1:�بندي�شدنددیجیتالی�در�هفت�کالس�دسته

ط�هـم�ارتبـا���دیـت�را�بـه��به�عنوان�یک�مرکز�که�چندین�موجو.�هاي�یک�منبع�کاربرد�داردداده

:�3کـالس�اتصـال��.�2.��فاقد�سرور،�رایانش�ابري�هیبرید�2دهد�مانند�پلتفرم�به�عنوان�خدمتمی

بدین�معنا�که�افراد�به�طور�مستقیم�بـا�ایـن���.�روندکار�میه�ها�به�صورت�منفعالنه�باین�فناوري

�رشـود�نظیـ��یدسته�فناوري�در�تماس�نیستند،�بلکه�این�تعامل�از�طریق�یک�واسـط�انجـام�مـ���

هـا�از�لحـاظ���این�دسته�بـا�بهبـود�کـارایی�فعالیـت����:�4محورکالس�محصول�نقش.�3ین�بالکچ

کاربرد�ایـن�دسـته���.�دهندسرعت،�مصرف�منابع�و�هزینه،�محیط�فیزیکی�را�تحت�تاثیر�قرار�می

هـایی��هـا�بـر�اسـاس�دسـتورالعمل����عملیات�اجرا�روي�داده�است،�بدین�معنا�که�این�تکنولوژي

کنند�نظیر�خودروي�خودران�و�پرینتر�رات�مشخص�شده�را�اجرا�میدستو�ونموده�ار�به�کشروع�

هاي�فیزیکی�از�با�استفاده�از�سنسور،�داده:�5محورکالس�گردآوري�داده�سنسور.�4.�چهار�بعدي

به�منظور�:�6سازکالس�تحلیل�بینش.�5.�شوند�مانند�خاك�هوشمندآوري�میمنابع�مختلف�جمع

گیري�کاربرد�دارد�مانند�یادگیري�ماشین�و�هـوش�مصـنوعی���منش�و�تصمیپشتیبانی�از�خلق�دا

هاي�این�دسته�نظیر�دسـتیار�مجـازي�و�نـاظر�هوشـمند�بـر������فناوري:�7کالس�تعامل�تحلیلی.�6

بـر��:�8کـالس�تعامـل�افـزوده���.�7.�ها�به�دنیاي�فیزیکی�متمرکز�اسـت�تحلیل�داده�و�انتقال�داده

متمرکز�است�)�ترانجام�تحلیل�عمیقل�بدون�ماقابلیت�تع(هاي�دریافتیآوري�و�انتقال�دادهجمع

در�جـدول�چهـار���.�9یعـ�یسـخ�بـه�سـوال�بـه�زبـان�طب�����هـاي�کنتـرل�چهـره�و�پا���مانند�فنـاوري�

��

1.�Berger�et�al.�
2�.�Platform�as�a�Service�(PaaS)�
3.�Connectivity�
4.�Actor-based�product�
5.�Sensor-based�data�collection�
6.�Analytical�insight�generation�
7.�Analytical�intraction�
8.�Augmented�intraction�
9.�Natural�Language�Question�Answering�
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��.است�هاي�هر�کالس�ذکر�شده�مشخصه

��)�2018برگر�و�همکاران،(هاي�دیجیتالی�بندي�فناوريگروه:��4جدول

تکنولوژي�

�دیجیتالی

نقش�

�افراد

عملیات��

��ايداده
��جهت��نوع�ارتباط��وجیرخ��ورودي

نقش�

��فناوري
��حوزه

�پلتفرم
کاربرد�

��فعاالنه
��دیجیتال��دیجیتال��انتقال

یک�به�

��چند

دو�

��طرفه
��سایبر��زیرساخت

�اتصال
کاربرد�

��منفعالنه
��دیجیتال��دیجیتال��انتقال

چند�به�

��چند

دو�

��طرفه
��سایبر��زیرساخت

�-محصول

�نقش

کاربرد�

��فعاالنه
��فیزیکی��دیجیتال��اجرا

�یک�به

��یک

یک�

��هفطر
��کاربرد

-سایبر

��فیزیکال

�-داده

�سنسور�

کاربرد�

��فعاالنه
��دیجیتال��فیزیکی��گردآوري

یک�به�

��یک

یک�

��طرفه
��کاربرد

-سایبر

��فیزیکال

تحلیل�

�سازبینش

کاربرد�

��فعاالنه
��دیجیتال��دیجیتال��تحلیل

یک�به�

��یک

دو�

��طرفه
��سایبر��کاربرد

تعامل�

�تحلیلی

کاربرد�

��فعاالنه
��فیزیکی��دیجیتال��انتقال

یک�به�

��یک

دو�

��طرفه
��کاربرد

-سایبر

��فیزیکال

تعامل�

�افزوده

کاربرد�

��فعاالنه
��دیجیتال��فیزیکی��گردآوري

یک�به�

��یک

دو�

��طرفه
��کاربرد

-سایبر

��فیزیکال

���������
هـاي�دیجیتـالی�در���اي�طراحی�شد�تا�نظر�خبرگان�حوزه�فناوريدر�این�مرحله�پرسشنامه

ز�یـک�تحقیـق�گـردآوري����ه�در�فادشاستخراج��هايدر�مولفه�مورد�کاربرد�هفت�کالس�فناوري

�،کـم��اریکـاربرد�بسـ���،بدون�کاربردتایی�شامل�پاسخ�هر�سوال�از�طیف�لیکرت�هفت�يبرا.�شود

جامعه�.�ي�استفاده�شدضرورکامالً�و��ادیز�اریکاربرد�بس،�ادیکاربرد�ز،�کاربرد�متوسط،�کاربرد�کم

حداقل�سـه���قه�کاريبامرتبط�و�سهاي�دیجیتالی�با�تحصیالت�پژوهش،�خبرگان�حوزه�فناوري

گیـري�هدفمنـد���نمونـه�.�گیري�غیر�تصادفی�برگزیده�شدنداعضا�به�صورت�نمونه.�سال�هستند

مستلزم�گزینش�بخشی�از�جامعه�است�که�اعضاي�آن�بر�پایـه�داوري�محقـق�یـا�کارشناسـان�����

زه�حجم�نمونه�به�عواملی�مانند�امکان�دسترسی�به�افراد،�تخصـص�در�حـو��.�شوندمشخص�می

پرسشـنامه�در�گوگـل�فـرم����.�بستگی�داردي�دیجیتالی�و�تمایل�به�تکمیل�پرسشنامه�اهفناوري

ده��نهایتـاً�.�شـد�طراحی�گردید�و�لینـک�آن�بـراي�خبرگـان�حـوزه�فنـاوري�دیجیتـال�ارسـال��������

�شـناختی�خبرگـان�در�جـدول�پـنج�آورده�شـده�����پرسشنامه�تکمیل�گردید�که�اطالعات�جمعیت

��.است

��
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��رگانبخت�جمعیت�شناختی�اطالعا:��5جدول�

��)سال(سابقه���سن��جنسیت�تخصص�یا�شغل

���36�7زن��محقق

���38�6مرد�کارشناس�ارشد�صنایع

��32�4مرد�دکتري�فناوري�اطالعات

���38�8مرد�مدیریت�فناوري�اطالعات�-عضو�هیات�علمی�

��36�5زن�دکتري�فناوري�اطالعات

���36�4مرد�محقق

���37�11مرد�عاتمدیریت�فناوري�اطال�-عضو�هیات�علمی�

��35�10مرد�دکتري�فناوري�اطالعات

��32�8مرد�کارشناس�ارشد�فناوري�اطالعات

��36�7زن�دکتري�فناوري�اطالعات

سـازي،���ها�به�روش�تحلیل�فـازي�شـامل�سـه�مرحلـه�فـازي�����تجزیه�و�تحلیل�پرسشنامه

ر�طیف�لیکرت�هاي�مبتنی�بسازي�پاسخدر�مرحله�فازي.�زدایی�انجام�شدمیانگین�فازي�و�فازي

��.��شش�به�اعداد�فازي�تبدیل�شد�ن،�مطابق�جدولاگخبر

��تبدیل�طیف�لیکرت�به�عدد�فازي:���6جدول

��عدد�فازي�مثلثی��متغیر�زبانی��ردیف

��)0،0،1(��بدون�کاربرد��1

��)0،1،3(��کم�اریکاربرد�بس��2

��)1،3،5(��کاربرد�کم��3

��)3،5،7(��کاربرد�متوسط��4

��)5،7،9(��ادیکاربرد�ز��5

��)7،9،10(��ادیز�اریبس�کاربرد��6

��)9،10،10(��يضرورکامال7���ً

.�در�مرحله�میانگین�فازي،�میانگین�اعداد�فازي�مثلثـی�بـراي�هـر�سـوال�محاسـبه�شـد������

در�ایـن�تحقیـق�از�روش���.�زدایی�به�معناي�تبدیل�عـدد�فـازي�بـه�عـدد�معمـولی�اسـت�������فازي

گر�نازدایـی،�بیـ��فـازي��عدد�حاصل�از�مرحله.�مینکوفسکی�ارائه�شده�در�فرمول�زیر�استفاده�شد

��.�باشدوکار�میهاي�دیجیتالی�جهت�نوآوري�در�مدل�کسبن�کاربرد�هر�دسته�از�فناوريمیزا

�
در�این�تحقیق�براي�بررسی�اطمینان�از�اینکه�اجزاي�تشکیل�دهنده�پرسشنامه�چیـزي�را��

ی�روایـ�.�اسـتفاده�شـد���ییکنـد�از�روایـی�محتـوا���گیري�میکه�مورد�نظر�پژوهشگر�است،�اندازه
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.�گـردد�متخصـص�در�زمینـه�موضـوع�تعیـین�مـی�����بـه�کمـک�افـراد�����،�غالباًرازابیک��یمحتوای

ابعاد�(�یافتهپرسشنامه�این�پژوهش�مبتنی�بر�اجزایی�است�که�توسط�پژوهشگران�پیشین�توسعه

بنـدي��ات�گذشـته�بـه�روش�فراترکیـب�و�طبقـه����وکـار�مسـتخرج�از�مطالعـ���نوآوري�مدل�کسب

محققان�استفاده�شده�و�از�این�جهت��و�توسط�))2018و�همکاران،برگر�(هاي�دیجیتالی�فناوري

پایایی�یک�ابزار�به�معناي�دربرداشتن�خاصیت�تکرارپذیري�.�داراي�سطح�باالیی�از�روایی�است

بـراي�بررسـی�پایـایی�از�روش�تکـرار�آزمـون������.�و�ارائه�نتایج�یکسان�در�شرایط�یکسـان�اسـت��

وري�توسـط�خبرگـان�فنـا����هار�در�فاصـله�یـک�مـا���بدین�صورت�که�پرسشنامه�دو�ب.�شداستفاده

آمده�در�دو�سطح�زمانی�یا�ضریب�باز�به�دست�بر�اساس�همبستگی�بین�نمرات�.�تکمیل�گردید

��.آزمون،�پایایی�پرسشنامه�تایید�شد

�هاي�پژوهش�یافته �

��:یک�به�شرح�زیر�هستند�فازهاي�یافته

نمـودن�سـواالت����گام�اول�در�اجراي�روش�فراترکیب�مشخص:�تنظیم�سوال�پژوهش.�1

هـاي�نـوآوري�مـدل����ژوهش�حاضر�به�دنبال�شناسایی�ابعاد�و�مولفهمحقق�در�پ.�است�شهپژو

هـاي�نـوآوري�مـدل����ابعـاد�و�مولفـه��:�بنابراین�سوال�اصلی�تحقیق�این�اسـت�.�کار�استوکسب

زیـر��وکار�چیست؟�بر�اساس�مبانی�نظري�و�با�اتخاذ�رویکرد�سیستم�فعالیت،�سـه�سـوال���کسب

�بودند؛خراج�اطالعات�از�اسناد�عه�و�استلاگر�مسیر�مطهدایت�مطرح�شد�که

��وکار�چیست؟هاي�نوآوري�در�محتواي�مدل�کسبمولفه�·

��وکار�چیست؟هاي�نوآوري�در�ساختار�مدل�کسبمولفه�·

��وکار�چیست؟�هاي�نوآوري�در�حکمرانی�مدل�کسبمولفه�·

ات،�یبمند�ادمرور�نظام�در�گام�دوم،�با�استفاده�از�روش:�مندبررسی�متون�به�روش�نظام.�2

شـده��هاي�نمایـه��جامعه�مورد�مطالعه�این�پژوهش�تمامی�مقاله.�مقاالت�مرتبط�شناسایی�شدند

هاي�زیر�مـورد�جسـتجو���باشد�و�کلید�واژهمی�2019تا�سال��Scopusو��WOSهاي��در�پایگاه

��:قرار�گرفت
Business� Model� Innovation,� Evolution� Business� Model,� Revolution� Business�
Model,�Transformation�of�Business�Model�,�Business�Model�Disruption�

)�مقالـه��500(هاي�یافت�شـده�در�گام�سوم�ابتدا�عناوین�مقاله:�انتخاب�مقاالت�مناسب.�3

هـا�بـه�لحـاظ�ارتبـاط�موضـوعی������سپس�چکیده�مقالـه�.�سند�نامرتبط�حذف�شدند�56بررسی�و�

باقی�مانـده،�از�نظـر���سپس�مقاالت�.�شد�فسند�دیگر�حذ�155ه�شد�و�در�طی�این�مرحلمطالعه
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جهـت���1هاي�ارزیـابی�حیـاتی����در�این�مرحله�از�ابزار�برنامه�مهارت.�محتوا�و�روش�بررسی�شدند

هــا�از�منظــر�ده�معیــار�شــامل�اهــداف�تحقیــق،�منطــق�روش،�طــرح�تحقیــق،�غربــال�مقالــه

وتحلیـل،��تجزیـه��ردحظات�اخالقی،�دقت�پذیري،�مالها،�انعکاسآوري�دادهبرداري،�جمع�نمونه

شد�و�به�هر�معیار�امتیازي�از�یک�تا�پنج�تخصیص�ش�تحقیق،�استفادهها�و�ارزبیان�شفاف�یافته

در�).�2،2003فینفگلـد�(داشتند�حذف�شـدند��5/2اسنادي�که�میانگین�امتیاز�کمتر�از��نهایتاً.�یافت

��.تخاب�شدمقاله�براي�فاز�بعدي�ان�42مقاله�حذف�و��247این�مرحله�

در�این�گام،�مقاالت�منتخب�مطالعه�و�کدهاي�مـرتبط�از��:�ات�مقاالتاطالع�جااستخر.�4

کدهایی�که�.�بندي�شدندمتن�مقاالت�استخراج�و�در�سه�دسته�محتوا،�ساختار�و�حکمرانی�گروه

��.�اي�قرار�گرفتندبا�هیچ�یک�از�این�سه�گروه�مرتبط�نبودند،�در�دسته�جداگانه

در�گـام�پـنجم�کـدهاي�اسـتخراج�شـده�در������:�فیکی�هايو�ترکیب�یافتهتحلیل�وتجزیه.�5

-ها�را�تشکیل�میمرحله�قبل�که�داراي�ماهیت�مشابه�هستند،�ذیل�یک�دسته�قرار�گرفته�و�تم

در�فاز�قبل�کدهاي�استخراج�شده�از�مقاالت�در�چهار�مقوله�محتوا،�ساختار،�حکمرانـی�و��.�دهند

رم�حاکی�از�آن�است�کـه��بندي�شده�در�دسته�چهاي�دستههابررسی�کلیه�کد.�سایر�قرار�گرفتند

به�همین�دلیل�بعد�چهارم،�.�هاي�سازمانی�مربوط�هستندهاي�مالی�فعالیتها�به�جنبهاین�مولفه

هاي�موجود�در�دسته�محتـوا�بـه���در�این�مرحله�تم.�هاي�مالی�نامگذاري�گردیدنوآوري�در�جنبه

هـاي��مقوله�کالن�فعالیـت�د،�به�دو�زیرموعه�خوهاي�زیرمججهت�تعدد�و�ماهیت�متفاوت�مولفه

و�کـالن��)�وضعیت�حال�حاضر�بنگـاه�اقتصـادي�و�ارتقـاي�یکپـارچگی�درونـی�����(درون�سازمانی

هایی�که�در�راستاي�ایجاد�ارزش�براي�مشتري�توسـط�خـود���فعالیت(هاي�شبکه�ارزش�فعالیت

��.�تقسیم�شدند)�شوندسازمان�یا�سایر�ذینفعان�انجام�می

یی�مدل�حاضر،�از�طریق�روایی�محتوا�مبتنی�بر�دو�دیـدگاه�حاصـل���روا:�فیکنترل�کی.�6

در�.�اسـت��هاي�معتبر�پیشـین�اخـذ�شـده���نخست�اینکه�چارچوب�پیشنهادي�از�مدل.�است�شده

دیدگاه�دوم�روایی�محتوا�از�طریق�تشکیل�جلسه�گروه�کانونی�و�ارائه�مدل�به�خبرگان�مدیریت�

.�اسـت��خبرگان�نشان�دهنده�روایـی�آن�بـوده���دل�توسطدر�این�حالت�عدم�تغییر�م.�حاصل�شد

ارزیابی�پایایی�از�طریق�کدگذاري�مجدد�توسط�فرد�دیگري�و�محاسبه�شاخص�کـوهن�انجـام���

بنـدي�کـدهاي�اسـتخراج�شـده�از�����بدین�صورت�که�شخص�خبره�دیگري�اقدام�به�دسـته�.�شد

مقایسـه���هاي�پژوهشـگر�هاي�حاصل�توسط�این�فرد�با�تمهاي�منتخب�نمود�و�سپس�تممقاله

��.�محاسبه�شد�که�در�سطح�معتبر�قرار�دارد�712/0شاخص�کوهن�برابر�.�استشده

��

1.�Critical�Appraisal�Skills�Programme�(CASP)�
2.�Finfgeld�
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تـم�بـه�عنـوان�����19مقولـه�و���5با�اجـراي�مراحـل�فراترکیـب،����:�ها�پژوهشارائه�یافته.�7

الزم�به�ذکر�است�تعـداد��.�است�هاي�مدل�استخراج�گردید�که�در�جدول�هفت�آورده�شده�مولفه

ها�بیش�از�تعداد�مقاالت�منتخب�است،�به�این�دلیـل�کـه�از���خی�تممربوط�به�برتکرار�کدهاي�

��.برخی�مقاالت،�چندین�کد�مرتبط�با�تم�مربوطه�استخراج�شده�بود

هاي�شناسایی�شدهها�و�تم�مقوله:��7جدول �

��تکرار��تم��کدها��مقوله

کالن�

هاي���فعالیت

درون�

��سازمانی

،�هاي�مکملییمنابع�جدید،�نوآوري�تخصیص�منابع،�کسب�دارا

��هاي�منحصر�بفردشناسایی�و�تحت�تاثیر�قرار�دادن�دارایی

منابع�و�

��هاي�کلیدي�دارایی
19�

��هاها�و�شایستگیهاي�کلیدي�و�جدید،�نوآوري�در�مهارتقابلیت
هاي��شایستگی

�کلیدي
11�

-هـا،�نـوآوري�در�اسـتراتژي،�جهـت����توجه�به�روندها�و�محـرك�

��هاي�جدید�گیري

گیري�جهت

�کاستراتژی
6�

هاي�کاري،�نوآوري�در�ساختار�سـازمانی،�مـدیریت���جریان�بهبود

��منابع�انسانی،�آموزش،�توسعه�و�مدیریت�فرهنگ

همسوسازي�

�هاي�داخلی��سیستم
9�

کالن�

هاي���فعالیت

شبکه�

��ارزش

افزار�بـه�عنـوان�خـدمت،����نوآوري�در�محصوالت�و�خدمات،�نرم

شناسـایی���هاي�اجتماعی�و�محیطـی،�توسعه�پلتفرم،�ارائه�مزیت

��هاي�قابل�ارائه�به�مشتري�زشار

��30کشف�ارزش

نوآوري�در�فرآیند�ساخت،�بهبود�کارایی�عملیاتی،�مدیریت�منابع�

��ورودي،�ابزار�و�تجهیزات�جدید
��8خلق�ارزش

خـدمات�و���پیشـنهاد��ي،ارزش�مشـتر��شـنهاد�یپ�،دیـ�جد�نگیآفر

محصوالت،�خدمات�و�اطالعات�ارائه��ی،و�افق�يعمود�يکاالها

��،�پورتفلیوي�محصولیبیترکشکل��به

��30پیشنهاد�ارزش

نوآوري�بازاریابی�و�فروش�و�کانال�توزیـع،�رفتـار�مشـتري،�لجسـتیک�����

مستقیم�و�معکوس،�مدیریت�سفر�مشتري،�مـدیریت�تجربـه�مشـتري،����

��ارتباط�با�مشتریان،�تغییر�کمیت�و�کیفیت�ارتباطات

��80تحویل�ارزش

��4توسعه�ارزش��زخورد�ارزشتحقیق�و�توسعه،�نوآوري�مبتنی�بر�با

گردآوري،�پـردازش�و�تحلیـل�داده،�تسـهیم�دانـش،�یـادگیري������

سازمانی،�دسترسـی�بـه�اطالعـات،�امنیـت�جریـان�اطالعـات،�������

��ساختاردهی�داده،�داده�به�هنگام

مدیریت�داده�و�

�دانش
11�

نوآوري�در�

��ساختار

��

نوآوري�در�فرآیندهاي�کاري،�معماري�شبکه�ارزش،�نـوآوري�در��

هـاي�اصـلی�و�����ه�ارزش،�تعیـین�فعالیـت��یکربنـدي�شـبک��شیوه�پ

��هاپشتیبان�در�شبکه�ارزش،�نوآوري�در�نحوه�اتصال�فعالیت

معماري�شبکه�

�ارزش
25�

سازي�و�اتوماسیون�فرآینـدها،�بهبـود�اثربخشـی�و�کـارایی�����ساده

��شبکه�ارزش،�چابکی

بهبود�مستمر�

�شبکه�ارزش
7�
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��تکرار��تم��کدها��مقوله

نوآوري�در�

��حکمرانی

کننـدگان،��،�تـامین�ن�سـهامداران�شرکاي�جدیـد،�درگیـر�سـاخت���

شرکاي�لجستیک�معکوس،�شناسایی�بازیگران�جدید،�ذینفعـان��

��کلیدي،�نیازسنجی�ذینفعان

����16شناسایی�ذینفعان

نوآوري�در�نقش�اعضاي�اکوسیسـتم،�تغییـر�جایگـاه�در�شـبکه�����

ارزش،�بازآرایی�نقش�شرکا،�نوآوري�در�روابط�اکوسیستم،�درگیر�

ی،�زنجیـره�ارزش��ه�ارزش�داخلـ�هاي�سوم،�زنجیـر�ساختن�طرف

��خارجی،�تبادل�ارزش�بین�ذینفعان�مختلف

مدیریت�نقش�

�ذینفعان
26�

سازي�روابط�بین�شـرکا،��وکار،�سادهبهبود�اثربخشی�شبکه�کسب

سـازي�سـمت�عرضـه،����سازي�سـمت�تقاضـا،�یکپارچـه���یکپارچه

هـا،��هاي�ارزش�عمودي،�افقی�و�چندبعدي،�کاهش�واسطهشبکه

��ذینفعان�رتباطات�بیننوآوري�و�بهبود�ا

بهبود�عملکرد�

�شبکه�ذینفعان
10�

بخشی،�اعتمادسازي،�تقویت�همکـاري�و�مشـارکت�بـین����انگیزه

��ذینفعان�مختلف�و�درگیر�ساختن�مشتریان

روابط�همکارانه�

�با�ذینفعان
7�

تغییر�در�سازوکارهاي�حاکمیتی،�نوآوري�در�فرآیندهاي�کنترلی،�

��ماندگردانی�ساززدایی�اکوسیستم،�افزایش�خوتمرکز

کنترل�شبکه�

��ذینفعان
4��

نوآوري�در�

��جنبه�مالی

هاي�ثابت�و�متغیر،�صرفه�اقتصـادي�ناشـی�از�محـدوده�و����هزینه

��سازي�و�مدیریت�هزینهمقیاس،�کمینه
��21ساختار�هزینه

درآمدي�جدیـد،�فرمـول����گذاري،�جریاننوآوري�استراتژي�قیمت

��يتنوع�درآمد�سود،�مدیریت�نقدینگی،�نوآوري�معماري�مالی،
��57مدل�درآمد

ها،�براي�هـر�یـک�از�نـوزده�مولفـه�نـوآوري�مـدل�������پس�از�انجام�تحلیل�فازي�پرسشنامه

دهد�کـه��خروجی�مرحله�دوم�نشان�می.�شدوکار،�میزان�کاربرد�هر�گروه�فناوري�محاسبهکسب

�استفاده�توانهاي�فناوري�میوکار،�به�ترتیب�از�چه�گروهبراي�نوآوري�در�هر�مولفه�مدل�کسب

سـاز،��هـاي�تحلیـل�بیـنش���به�عنوان�نمونه�براي�مولفه�خلق�ارزش،�به�ترتیب�تکنولوژي.�مودن

جدول�هشت�میانگین�محاسبه�شده�بـراي��.�محور�اولویت�دارندپلتفرم،�اتصال�و�محصول�نقش

��.�دهدهر�فناوري�را�نشان�می

��وکارها�جهت�نوآوري�مدل�کسبکاربردپذیري�فناوري:��8جدول�

مدل�هاي�نوآوري�مولفه

�وکارکسب
��اتصال�پلتفرم

نقش�

��محور

سنسور�

��محور

بینش�

��ساز

تعامل�

��تحلیلی

تعامل�

��افزوده

���6/545�6/600�5/400�7/650�7/725�5/550�6/225هاي�کلیديو�دارایی�منابع

��5/850�6/45�5/45�8/55�9/825�4/425�5/325ی�هاي�کلیديشایستگ

��6/35�6/75�6/254�7/9�9/775�4/375�5/575یکژاستراتجهت�گیري�

��6/4�6/8�6/32�8/475�7/875�6/575�4/3هاسیستم�همسوسازي
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��8/675�4/25�7/925�8�10�8/875�5/75کشف�ارزش

��9/05�7/95�7/65�4/65�9/425�4/225�6/575خلق�ارزش

��7/95�4/375�4/85�6/375�9/825�7/35�6/35پیشنهاد�ارزش

��8/4�4/025�6/575�5/6�8/3�4/05�7/775تحویل�ارزش

��8/6�2/9�4/8�5/55�8/2�6/2�4/85سعه�ارزشتو

��8/1�3/6�4/55�4/928�6/8�4/65�7/55و�دانش�مدیریت�داده

��5/775�3/6�4/642�6/6�6/2�4/85�4/05معماري�شبکه�ارزش

��7/775�5/45�6/126�6/35�8/4�6/675�5/6ارزش�شبکه�مستمربهبود�

��7/1�7/975�6/452�6/575�8/4�6�5/75شناسایی�ذینفعان

��7/025�8/1�5/45�4/8�7/4�4/45�4/65ذینفعان�یریت�نقشمد

��8/8�6/225�6/125�7/95�8/825�5/375�5/775ذینفعانبهبود�عملکرد�

��8/4�7/254�6/95�8/125�9/425�6/348�5/025ذینفعان�کنترل�شبکه

��8/6�7/55�6/124�6/375�9/425�5/175�5/325ذینفعان�روابط�همکارانه

��6/725�6/8�5/324�6/45�5�6/225�5/75هساختار�هزین

��8/025�6/6�5/42�6/825�6/05�5/85�5/85مدل�درآمد

���18�12�3�16�18�7�2تعداد�انتخاب�هر�گروه

�گیري�بحث�و�نتیجه �

هـاي��وکار�مبتنی�بر�کاربسـت�فنـاوري��رچوب�نوآوري�مدل�کسباهدف�پژوهش�حاضر�ارائه�چ

بـا�تمرکـز�بـر�تحقیقـات�کیفـی������نخست�.�یافتاین�هدف�در�دو�مرحله�تحقق�.�استدیجیتالی�

فـاز��.�وکار�شناسـایی�شـدند��هاي�نوآوري�مدل�کسبها،�مولفههاي�آنگذشته�و�فراترکیب�یافته

وکار�انجـام�شـد�و���دوم�تحقیق�در�راستاي�تلفیق�رویکرد�فناورانه�با�مفهوم�نوآوري�مدل�کسب

بـراي�نـوآوري�در����هـا�ز�فناورينظرات�خبرگان�حوزه�فناوري�در�مورد�قابلیت�کاربرد�هر�گروه�ا

با�تحلیل�فازي�نظرات�خبرگـان،��.�گردآوري�شد�وکار�بوسیله�پرسشنامهنوزده�مولفه�مدل�کسب

.�هفت�گروه�فناوري�بر�اساس�میزان�کاربردپذیري�براي�نوآوري�در�هـر�مولفـه�مرتـب�شـدند����

هـاي��لفـه�بنابراین�طبق�نتایج�فاز�دوم�تحقیق�مشخص�شد�که�براي�نوآوري�در�هر�یـک�از�مو�

مطالعـه�بالسـک�و���.�هـاي�دیجیتـالی�اسـتفاده�نمـود����تـوان�از�فنـاوري��با�چه�ترتیبی�مـی��مدل

در�این�پژوهش�با�مدنظر�قرار�دادن�.�است�نیز�رویکرد�مشابهی�را�دنبال�نموده)�2017(همکاران

براي�نوآوري��مند�نظاموکار،�درصدد�یافتن�روشی�هاي�کسبهاي�فناورانه�و�جنبههمزمان�جنبه

شـامل�داده،�ابـر،���(ها�در�یک�ماتریس�عناصر�کلیـدي�دیجیتالسـازي��آن.�بودندوکار�ل�کسبمد
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انـد�تـا���وکار�در�برابـر�هـم�قـرار�داده���گانه�بوم�کسبرا�با�عناصر�نه)�وکار�و�اشیااشخاص،�کسب

اثـر��)�2015(و�همکـاران��1هانلـت�.�هاي�مختلف�خلق�ارزش�دیجیتالی�را�بررسـی�نماینـد��حالت

وکار�صنعت�خودرو�را�با�بررسی�محتواي�مجالت�هاي�کسبلیتالی�بر�مدروندهاي�کالن�دیج

نیز�به�منظور�مطالعه�نوآوري�)�2020(2مولر�و�هوندال.�مرتبط�و�به�روش�فراترکیب�ارائه�نمودند

شده�مقاالت�نمایه�مند�نظامهاي�اطالعاتی�و�ارتباطی�به�مرور�وکار�مبتنی�بر�فناوريمدل�کسب

وکارهـاي��مقالـه�در�حـوزه�کسـب����35در�این�مطالعـه��.�پرداختند�WOSو��Scopusدر�پایگاه�

وکار�و�روابط�بـین�عناصـر�مـورد����گانه�بوم�کسبالکترونیکی�گزینش�شد�و�بر�اساس�عناصر�نه

��.بررسی�و�تحلیل�قرار�گرفت

وکار�بر�اساس�رویکرد�سیستم�فعالیت�مشتمل�بر�سه�جنبـه��کسبدر�مطالعات�قبلی�مدل

در�پژوهش�حاضر�جنبـه��).�2017گاسمن�و�همکاران،(بودتبیین�شده�محتوا،�ساختار�و�حکمرانی

ایـن��.�وکار�شناسایی�شـد�کسبهاي�نوآوري�مدلهاي�مالی�نیز�به�عنوان�یکی�از�مقولهنوآوري

در�این�پژوهش�یکی�از�عوامـل��.�مشابه�است)�2020(و�همکاران�3هاي�سجودیننتیجه�با�یافته

هـاي��جنبه(اي�خلق�ارزش�و�ضبط�ارزشهین�فعالیتکننده�اثربخشی�نوآوري،�سازگاري�بتعیین

و�مالکیـت�مشـترك����5،�فریمیوم،�خرید�جمعی4تامین�مالی�جمعی.�استعنوان�شده)�مالی�مدل

��).��6،2021گریکو�و�همکاران(هاي�امروزي�هستندهاي�مالی�در�مدلهایی�از�نوآورينمونه

فنـاوري،���دهنـدگان�ائـه�کننـده،�شـرکاي�بازاریـابی،�ار���کاري�با�شرکاي�تـامین�وهر�کسب

هـاي��ایـن�شـبکه��.�دهـد�اي�از�روابط�را�شکل�میهاي�پژوهشی�و�سایر�ذینفعان،�شبکهشرکت

�اکوسیستم�نامیده�میمتشکل�از�شرکت هـاي�ایـن�تحقیـق����یافتـه�).�1398ونکاترامان،(شودها،

هاي�شبکه�ارزش�و��حکمرانی،�اعضاي�اکوسیستم�باید�مـدنظر��حاکی�از�آن�است�که�در�مقوله

توان�بـه�سـایر�اعضـاي�اکوسیسـتم�بـرون�����هاي�مختلف�شبکه�ارزش�را�میفعالیت.�رار�گیرندق

هاي�خود،�نقش�مشخصی�را�بایست�بر�اساس�شناخت�قابلیتکاري�میوهر�کسب.�سپاري�کرد

بنـابراین�یکـی�از���.�ها�را�به�دیگر�اعضا�واگذار�کنددر�اکوسیستم�بر�عهده�بگیرد�و�سایر�فعالیت

فعلی،�تبدیل�شدن�از�شرکتی�متمرکز�بر�خود�به�شرکتی�است�وري�در�مدل�هاي�نوآپیش�شرط

در�مطالعات�قبلی�نیـز�بـر���.�کندها�دعوت�میهاي�مکمل�خود�را�به�درون�اکوسیستمکه�شرکت

و�بـر�رویکـرد�مشـارکتی،����)�2015،�فلورکـه�و�لنـر،��7،2017رضازاده�و�کـاروالو�(نقش�اکوسیستم�

��

1.�Hanelt�
2.��Müller�&�Hundahl�
3.�Sjödin�
4.�Crowdfunding�
5.�Collective�Purchasing�
6.�Grieco�et�al.�
7.�Rezazadeh�&�Carvalho�
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هـاي��،�به�عنوان�یکی�از�ویژگـی�)1،2017یرگر(لق�ارزش�ها�براي�خافزایی�و�همکاري�بنگاه�هم

کننده�روابط�پویا�و�پیچیـده��حکمرانی�تنظیم.�استوکار�آینده�تاکید�شدههاي�کسبکلیدي�مدل

یـک�از��اکوسیستم�باید�بر�اسـاس�انصـاف�و�شـفافیت�اداره�شـود�تـا�هـیچ������.�هاستبین�شرکت

قـوانین�حکمرانـی���.�اشنداز�رابطه�نبکنندگان�احساس�باخت�نداشته�و�به�دنبال�خروج�مشارکت

تواند�به�اکوسیستمی�پویا،�قدرتمند�و�سـودده��منصفانه�با�اعتمادسازي�بین�ذینفعان�مختلف�می

طلبانه�را�کاهش�داده�اعتماد�بین�اعضاي�اکوسیستم�ریسک�بروز�رفتارهاي�فرصت.�منجر�شود

کـردن�ظـرف����ترصدد�بزرگکار�باید�درودر�دنیاي�کسب.�کندو�تعهد�بین�طرفین�را�تقویت�می

بنـابراین�چـالش�جـدي�اعضـاي�����.�فعلی�ارزش�و�اطمینان�از�کسب�سهم�منصـفانه�از�آن�بـود��

هـا�بـراي�بـه�دسـت�����دادن�بـه�آن�اکوسیستم،�توانایی�براي�تشخیص�تغییرات�و�واکنش�نشـان�

هـاي�الزم�بـراي�اطمینـان�از�موفقیـت�در�����آوردن�سهم�منصفانه�خود�از�ارزش�و�توسعه�قابلیت

��).�1398کاترامان،ون(باشدمی�آینده

هـاي�دیجیتـالی�شـامل�پلتفـرم،�����ها�نشان�داد�که�سه�گـروه�از�فنـاوري��تحلیل�پرسشنامه

ساز�و�گردآوري�داده�سنسورمحور�با�اخـتالف�قابـل�توجـه،�بیشـترین�کـاربرد�را������تحلیل�بینش

شود�میبنابراین�توصیه�.�وکار�دارندهاي�فناوري�جهت�نوآوري�مدل�کسبنسبت�به�سایر�گروه

ازمانی�براي�نوآوري�در�مدل�فعلی�خود�بیشترین�تمرکـز�را�بـر�توسـعه�ایـن�سـه�گـروه�������هر�س

هایی�هستند�که�جهت�انتقال�داده�بین�چنـدین�موجودیـت���ها�فناوريپلتفرم.�فناوري�قرار�دهد

تواند�با�فراهم�ساختن�بنگاه�تجاري�با�ایجاد�قابلیت�پلتفرم�می.�به�عنوان�یک�رابط�کاربرد�دارند

ترین�منابع�از�طرفی�یکی�از�مهم.�تمامی�اعضاي�اکوسیستم،�ارزش�افزوده�بیافریندارتباط�بین�

سـاز�بـا�پشـتیبانی�از����هاي�بینشگروه�فناوري.�خلق�ارزش�در�عصر�دیجیتال،�تحلیل�داده�است

امـروزه�مباحـث�یـادگیري����.�کندمحور،�این�قابلیت�را�ایجاد�میگیري�دادهخلق�دانش�و�تصمیم

وکـار�پیونـد�خـورده�و�کـاربرد�آن�����هـاي�یـک�کسـب���با�تمامی�جنبههوش�مصنوعی�ماشین�و�

هاي�گردآوري�داده�مبتنی�بر�سنسور�با�قابلیت�انتقال�گروه�فناوري.�همچنان�رو�به�توسعه�است

اي�در�صـنایع�مختلـف�دارد�و���داده�در�یک�شبکه،�بدون�نیاز�به�دخالت�انسان،�کاربرد�گسـترده�

بکـارگیري�ایـن�سـه�گـروه�فنـاوري�دیجیتـالی�������.�اسـت�ی�ساختهمفهوم�جهان�هوشمند�را�عمل

�همچنـین�دو�گـروه�فنـاوري���.�گیري�افـزایش�دهـد��وکار�را�به�طرز�چشمتواند�ارزش�کسب�می

محور�و�گروه�تعامل�افزوده�به�ترتیب�در�سه�و�دو�مولفه�انتخاب�شـدند�و�طبـق���محصول�نقش

گذاري�کمتري�براي�توسعه�ز�و�سرمایهنظر�خبرگان�از�کمترین�کاربرد�برخوردار�هستند�و�تمرک

��

1.�Greer�
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��؛شودهاي�پژوهش،�پیشنهادهاي�زیر�ارائه�میبر�اساس�یافته.�شودها�توصیه�میاین�گروه

وکار�بـه�شـکل�دقیـق�و�در�لحظـه�����هاي�کسبمحوري�نیازمند�گردآوري�و�ثبت�دادهداده

هر��ازمانی�برايهاي�سسازي�دادهها�و�بستر�گردآوري�و�ذخیرهبنابراین�تقویت�زیرساخت.�است

�.�باشدوکاري�در�عصر�دیجیتال�اقدامی�ضروري�و�زیرساختی�میکسب

بنابراین�مدیران�.�وکار�شناسایی�گردیدمولفه�براي�نوآوري�مدل�کسب�19در�این�تحقیق�

هاي�انتفاعی�نبایـد�تنهـا�بـر����هاي�دولتی�و�عمومی�و�چه�در�سازمانو�مسئوالن�چه�در�سازمان

.�هـا�را�نادیـده�بگیرنـد���بازار�محدود�شوند�و�سایر�مولفه�در�محصول�یاچند�مولفه�نظیر�نوآوري�

هـا،�شـرکا،�رقبـاي����هـا،�ایـده��شود�که�به�صورت�مستمر�روندهاي�محیطی،�فناوريتوصیه�می

هایی�که�امیدوارکننـده�بـه���موقع�در�حوزهنظر�باشند�و�بههاي�مرتبط�تحتسازمان�و�اکوسیستم

هـایی��اگر�نوآوري.�گذاري�شودا�دارند،�سرمایهري�در�مدل�ررسند�و�پتانسیل�ایجاد�نوآونظر�می

وجود�دارند�که�قابلیت�خلق�ارزش�افزوده�بیشتر�براي�مشتري�دارد،�باید�براي�پرورش�و�توسعه�

تغییر�و�نوآوري�در�یک�مولفه،�سایر�ابعاد�را�نیـز���همچنین،.�شود�آن�منابع�کافی�تخصیص�داده

بـا�نگـاهی�فرابخشـی،�����بایـد�ه�اقـدام�و�تغییـر،���بل�از�هرگونبنابراین�ق.�دهدتحت�تاثیر�قرار�می

��.شوند�اثرگذاري�بر�سایر�ابعاد�تحلیل�شود�و�سایر�اعضاي�شبکه�ارزش�در�نظر�گرفته

شناسـایی�و���بایـد�هـاي�مـرجح���شـراکت�.�بحث�ذینفعان�از�اهمیت�باالیی�برخوردار�است

یـا�دو�شـریک���زدیک�با�یـک��آیا�همکاري�ن:�باید�به�این�سوال�پاسخ�مناسب�داد.�تقویت�شوند

وکار�فعلی�را�متحول�سـازد�یـا�دانشـی����دهد�که�مدل�کسبهدف،�به�سازمان�این�امکان�را�می

کسب�کند�که�در�متمایز�شدن�یا�خلق�ارزشی�جدید�به�سازمان�کمک�کند؟�براي�دستیابی�بـه��

بحـث�مشـارکت�در���.�اهداف�نوآورانه�سازمان،�الزم�است�بـا�چنـین�شـرکایی�وارد�رابطـه�شـد�����

بدین�.�وکار�بسیار�مهم�و�قابل�توجه�استمناسب�از�دیدگاه�نوآوري�مدل�کسب�هايکوسیستما

ها�مطلوب�بـه��شود�هر�سازمانی�یک�یا�چند�اکوسیستمی�که�مشارکت�با�آنمنظور�پیشنهاد�می

ها�بر�مبناي�کسـب��هاي�سازمان�در�این�اکوسیستمالزم�است�نقش.�رسد،�انتخاب�کندنظر�می

هـاي��هـایی�تاکیـد�شـود�کـه�مـدل�����تر�اسـت�برکسـب�تجربـه���همچنین�به.�تجربه�توسعه�یابد

به�لحاظ�ماهیـت�پویـاي���.�کنندها�را�تکمیل�میکشند�و�آنوکار�سازمان�را�به�چالش�می�کسب

شود�سبد�روابط�سازمان�بـا�اعضـاي���روابط�همکارانه�و�رقابتی�بین�ذینفعان�مختلف،�توصیه�می

��.ي�شودسازاي،�متوازناکوسیستم،�به�صورت�دوره

�.شـود�ذینفعان�تضمین�می�همه�براي�ارزش�ایجاد�طریق�کار�ازواري�یک�مدل�کسبپاید

�چالش �-برد-برد�محیط�یافتن�وکارکسب�هاياکوسیستم�مجدد�طراحی�هايیکی�از �اسـت�برد

شود�در�مورد�سـازوکارهاي�حکمرانـی�در���بنابراین�پیشنهاد�می�).2016انتیکینن�و�ولکوکري�،(

�.�هاي�بیشتري�انجام�شودپژوهش�کنندگانکلیه�مشارکت�برايجذاب�اکوسیستم�



�هاي�دیجیتالیوکار�مبتنی�بر�کاربست�فناوريچارچوب�نوآوري�مدل�کسب�

�

/23�

اندازي�مـورد�وفـاق�از�دورنمـاي�آینـده�بـراي������نقشه�راه،�ابزاري�است�که�دیدگاه�و�چشم

همچنـین�نقشـه�راه�باعـث�بهبـود�سـازگاري،�دقـت،�سـرعت،��������.�کنـد�گیران�فراهم�میتصمیم

اتژیک�و�رفع�یـا�تقلیـل�موانـع�طراحـی�����اهداف�استر�گذاري�متناسب�باپذیري،�سرمایهدسترس

وکـار�مبتنـی�بـر�����گردد�در�راستاي�نوآوري�مـدل�کسـب��بنابراین�پیشنهاد�می.�گرددمناسب�می

�.�ها�تدوین�گرددهاي�دیجیتالی،�نقشه�راه�تحول�دیجیتال�سازمانفناوري

ققـان��وکـار،�الزم�اسـت�مح��کسبدر�جهت�افزایش�قابلیت�تعمیم�چارچوب�نوآوري�مدل

همچنین�توصیه�.�هاي�خصوصی،�دولتی�و�غیرانتفاعی�بررسی�کنندفوق�را�در�سازمان�چارچوب

�مطالعـات�.�سازي�و�اجراي�چارچوب�پیشنهادي�مورد�مطالعه�قرار�گیردهاي�پیادهشود�چالشمی

در�خصـوص��.�تبیین�نمایـد��را�وکارکسب�مدل�نوآوري�فرآیندهاي�اصلی�مراحل�تواندطولی�می

وکـار��ي�نظیر�فرهنگ،�منابع�انسانی�و�نوع�صنعت�بر�نوآوري�مدل�کسباهاي�زمینهتاثیر�متغیر

و�موفقیت�تحول�دیجیتال�و�تعیین�معیارهاي�مناسب�براي�رصد�کردن�درستی�مسیر�حرکـت،��

��.باشدهاي�بیشتري�مینیاز�به�پژوهش

دي�از�ها�و�نظرات�تعـداد�معـدو��هاي�این�مطالعه�در�بخش�پیمایش�با�اتکا�به�دیدگاهیافته

ن�حاصل�شده�که�این�امر�ناشی�از�محدودیت�در�شناسایی�افـراد�خبـره�و�عـدم�تمایـل�����خبرگا

هـاي��این�محدودیت�بـه�گسـتردگی�حـوزه�فنـاوري����.�باشدها�براي�مشارکت�در�تحقیق�می�آن

هـاي�اطالعـاتی�و�ارتبـاطی����دیجیتالی�نیز�مربوط�است،�اکثر�افراد�در�حوزه�خاصـی�از�فنـاوري��

بنـابراین��.�هاي�دیجیتالی،�اطالعات�کافی�نداشـتند�اع�فناوريوص�سایر�انوفعال�بودند�و�درخص

ها�و�تجربیات�افراد�معدودي�هاي�این�تحقیق�مانند�اغلب�مطالعات�کیفی�با�اتکا�به�دیدگاهیافته

��.هایی�همراه�کندها�را�با�محدودیتپذیري�یافتهتواند�تعمیمحاصل�شده�که�می
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