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Abstract 
Business model innovation is defined as new, non-partial and designed 
changes in key elements or the architecture of the relationships between these 
elements in a company's business model. BMI is a large new form of 
organizational innovation that requires implementation and testing. In recent 
years a lot of research has been done on the subject of business model 
innovation and has faced an exponential growth in the interest of researchers 
and executives. This highlights the need for more conceptual and empirical 
research on BMI and some refinements in this area in order to gain a better 
understanding of this phenomenon. In this article, while reviewing previous 
research related to this field in the period 1980 to 2020 in Scopus database, 
using the Meta-Synthesis qualitative method, the business model innovation 
drivers are identified and categorized from 20 selected articles. Finally, 9 
drivers (Competitive pressure, technology pressure, external environmental 
developments, external stakeholders, market development opportunities, 
management thinking model, internal challenges, internal capabilities and 
internal strategy stimulation) were identified by explaining their impact on 
business model innovation and a conceptual model is presented. 
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  کار و کسب مدل نوآوري هايمحرك چهارچوب ارائه

 ایران تهران، ،شهید بهشتی دانشگاه ها،مدیریت سیستم دکتري دانشجوي  عباس معیّا 
  

  دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایراناستادیار    علی اوتارخانی
  

 دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران استاد علی رضائیان
  

  دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران دانشیار بهمن حاجی پور

 چکیده
 معماري یا و کلیدي عناصر در شده طراحی و غیرجزئی جدید، تغییرات عنوان به BMI کار و کسب مدل نوآوري

 سازمانی نوآوري از کلانی و جدید شکل BMI. شودمی تعریف شرکت یک کار و کسب مدل در عناصر این بین روابط
 عموضو این در فراوانی هايپژوهش اخیر هايسال در. است تست و نمودن عملیاتی سازي، نظریه مستلزم که است

 مفهومی هايپژوهش به نیاز که بوده مواجه اجرایی متخصصان و پژوهشگران علاقه در تصاعدي رشدي با و گرفته صورت
 این در. کندمی برجسته را پدیده این از بهتر فهم به دستیابی منظور به هاپالایش برخی انجام و BMI در بیشتر تجربی و

 استفاده با اسکوپوس، پایگاه در 2020 الی 1980 هايسال بازه در حوزه این با مرتبط قبلی هايپژوهش مرور ضمن مقاله
مقاله مطالعه موردي  20در  کار و کسب مدل نوآوري محرکهاي بندي دسته و شناسایی به فراترکیب کیفی روش از

 ،یرونیان بنفع يذ ،یرونیب طیتحولات مح ،يفشار تکنولوژ ،یفشار رقابت( محرك 9 نهایت در. است شده پرداخته منتخب
 شناسایی) یخلدا ياستراتژ کیو تحر یداخل يها تیقابل ،یداخل يچالشها ت،یریمد يفکر يفرصت توسعه بازار، الگو

 .است شده ارائه مفهومی چهارچوب کار، و کسب مدل نوآوري در آنها اثرگذاري نوع تبیین با که شد

 و کسب مدل نوآوري، هايمحرك فراترکیب، کار، و کسب مدل نوآوري واژگان کلیدي:
 .کار

 .است بهشتی شهید دانشگاه هاسیستم مدیریت رشته دکتري رساله از برگرفته حاضر مقاله -
 :نویسنده مسئول otarkhani_ali@yahoo.com  
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 مقدمه
هاي کسب و کار هاي دانشگاهی به مفهوم مدلهاي اخیر علاقه شدیدي در پژوهشدر سال

هاي هاي کسب و کار بلکه در گروهتنها از سوي دانشکده نه پدید آمده است. این علاقه
علمی مختلف مانند مدیریت سیستم، استراتژي، مدیریت تکنولوژي، کسب و کار بین الملل 

پژوهشگران، مطالعات مدل کسب و کار را حلقه اتصال  و توسعه پایدار نیز فزاینده است.
 & Chesbrough) .دهدم پیوند میهاي مختلف را به هدانند که تئوريارزشمندي می

Rosenbloom, 2002)  
توصیف چگونگی انجام کسب و کار توسط یک شرکت، فرد یا  ۱مدل کسب و کار

ثابت از سازمان  یعکس و (Chesbrough & Rosenbloom, 2002)یک سازمان است 
تواند توصیف کننده وضعیت کنونی یا آینده آن باشد. اما در یک وضعیت است که می

دید کسب و کار فعلی و پیشتازي صنایع جگیري ایده کسب و کار جدید، توسعه مدل شکل
هستند. نوآوري در مدل کسب و  ۲هایی با موضوع نوآوري مدل کسب و کارمحور پژوهش

دهد که سازمان حداقل یکی از ابعاد ارزش پیشنهادي خود را تغییر یا کار هنگامی رخ می
کار آن  وبهبود دهد. به عبارت دیگر فرآیندي که اجزاي اصلی یک شرکت و منطق کسب 

 ,.Bucherer et al)اند. دهد را نوآوري مدل کسب و کار نامیدهرا بطور آگاهانه تغییر می
2012, p. 184)  

و  BMهاي شفافیت ابعاد و مولفه هاي کسب و کار موجباخیر در حوزه مدل مطالعات
BMI  ن مفاهیمایایجاد همگرایی بیشتر در واحد تحلیل، ابعاد و ساز و کارهاي علی ارتباط و 

ن منظور ست. به ایآزمون فرضیات مرتبط با آنها را فراهم ساخته اشده و امکان با نتایج آنها 
هاي مطالعات بعدي را از سه جنبه (مطالعه به عنوان متغیر مستقل، متغیر پژوهشگران، زمینه

 اند.وابسته یا متغیر تعدیلگر و میانجی) مورد توجه قرار داده
به عنوان متغیر وابسته، ضرورت شناسایی محرك هاي  MBIاز مهمترین سوالات مطالعه 

 Bashir(باشد که در پژوهشهاي اخیر مورد اشاره قرار گرفته است. درونی و بیرونی آن می
& Verma, 2019; Foss & Saebi, 2017a; Laukkanen & Patala, 2014; 

Wahyono, 2019( هاي خلأ پژوهشی که بطور جامع به شناسایی پیشران لیکن همچنان

1. Business Model (BM) 
2. Business Model Innovation (BMI) 
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نوآوري مدل کسب و کار و تغییرات متأثر از آنها پرداخته باشد وجود دارد که این پژوهش 
 باشد.یبه دنبال تأمین این هدف م

 )BMمدل کسب و کار (
میلادي مورد استفاده قرار گرفت.  1960و  1957هاي وکار اولین بار در سالواژه مدل کسب

توان آن را مفهومی نو در مدیریت دانست چرا که تا پایان دهه نود میلادي این مفهوم یملیکن 
هاي ان گذار از فعالیتتویمدر متون مدیریت کاربرد چندانی نداشت. علت اصلی این امر را 

. در آن زمان دانست هاسالهاي تجاري مبتنی بر اینترنت در آن تجاري سنتی به سوي فعالیت
اي از مدل بدون استفاده از استراتژي و یا منبع درآمد خاص و تنها با داشتن گونه هاشرکت
علت  نستندتوارسیدند و با کمک آن میوکار اینترنت محور به سادگی به سوددهی میکسب

 موفقیت و شکست شرکت را توضیح دهند.
اگرچه تعاریف در مطالعات مختلف متنوع است، اغلب تعاریف فعلی به تعریف تیس در  

را به عنوان طراحی یا معماري مکانیزم هاي خلق ارزش،  BMنزدیک است که  2010سال 
پژوهشگران دیگر نیز نشان  )Teece, 2010(عرضه و دریافت یک شرکت تعریف نمود. 

 BMند که با وجود استفاده از اصطلاحات متفاوت، ادبیات در اجزاي تشکیل دهنده ددا
همگرایی دارد: ارزش پیشنهادي شرکت، بخشهاي بازار، ساختار زنجیره ارزش مورد نیاز 

هاي جذب ارزشی که شرکت به کار گرفته و چگونگی براي فهم ارزش پیشنهادي، مکانیزم
 ارتباط این اجزا با یکدیگر در یک معماري.

ها را پژوهشگران با بررسی جامع مطالعات قبلی در حوزه مدل کسب و کار این پژوهش
ند که هر یک از آنها روش متمایزي را در تعریف مدل بندي کرددر پنج حوزه مختلف دسته

 & Chesbrough( اند و همه آنها در جاي خود معنی دارند.رفتهکسب و کار در پیش گ

Rosenbloom, 2002( به نمایش درآمده است. 1در شکل هاي پنجگانه دیدگاه 
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هاي پژوهش در مدل کسب و کاردیدگاه -1شکل   

 

 انسجام بالا

 انسجام پایین

  چرایی خلق ارزش چگونگی خلق ارزش
 Chesbrough & Rosenbloom, 2002منبع: 

در این دیدگاه مدل کسب و کار توصیف کننده  هاي مدل کسب و کار:لیتسیستم فعا
هایی است که شرکت آنها را براي اجراي استراتژي خود گردآورده است. زوت و فعالیت

اي هستند که در مقالات خود مدل کسب و کار را از دید سیستم آمیت محققین برجسته
ه تعریف هاي به هم وابسته عنوان سیستمی از فعالیتها مورد مطالعه قرار دادند و آن را بفعالیت

 ,Zott & Amit( .گیردنمودند که فراتر از کانون شرکت، مرزهاي آن را نیز در بر می
2010, p. 216( 

اي از ها، مدل کسب و کار را خلاصهگروه دیگري از پژوهش :منطق مدل کسب و کار
کند و را بیشتر می» ب«بازدهی » الف«انجام بیشتر فعالیت  .دانندمنطق کسب و کار می

بالعکس. در این دیدگاه معنابخشی یک فعالیت خاص براي کسب و کار با ارزش خلق شده 
 گاه منطق زیربنایی شرکت است.توسط آن توجیه شده و مدل کسب و کار جلوه

)Casadesus-Masanell & Ricart, 2011( 
هند دالگوها منطق کلی کسب و کار شرکت را توضیح می :۱سب و کارالگوهاي مدل ک

هاي عمومی و شناخته شده خلق و اکتساب ارزش هستند و الگوهاي مدل کسب و کار منطق
 .)Baden-Fuller & Morgan, 2010(اند که از مرزهاي شرکت بالا آمده

1. Business model archetypes 

الگوهاي 
مدل کسب و کار

همسویی 
مدل کسب و کار

منطق 
مدل کسب و کار

اجزاي 
مدل کسب و کار

سیستم فعالیت هاي
مدل کسب و کار

                                                           



 1401 بهار|  103شماره |  31سال | بهبود و تحول تیریمطالعات مد | 76
 

در این دیدگاه محققین به دنبال جمع عناصر کلیدي کسب و  عناصر مدل کسب و کار:
کار و ساختاردهی مدل کسب و کار هستند. ادبیات در این بخش شامل ساختارهاي متنوعی 
است. مشهورترین این ساختارها مربوط به استراوالدر و پیگور است که چهارچوبی را شامل 

کلیدي، ارزش پیشنهادي، کانال  هاي کلیدي، منابعهاي کلیدي، فعالیتجزء: شراکت 9
هاي مشتري، ساختار هزینه و جریان درآمدي، پیشنهاد ارتباطی، روابط با مشتري، بخش

 .)Osterwalder & Pigneur, 2010(اند داده
در یکی از تعاریف اولیه، مدل کسب و کار توصیف کننده  همسویی مدل کسب و کار:

 )Magretta, 2002( شده است. چگونگی برقراري تناسب میان اجزاي کسب و کار تعریف
فته، بازار شکل گر -محصول و ماتریس محصول-در این دیدگاه که برپایه ماتریس منبع

د بلکه با شوها نه تنها با عناصر مدل کسب و کار آنها تعیین میموفقیت و شکست سازمان
 گردد.ها، روابط متقابل و همسویی آنها مشخص میمکمل

 )BMIنوآوري مدل کسب و کار (
، نوآوري مدل کسب و کار به عنوان نوع جدید و خاصی BM بعد از فراگیري مفهوم مدتی

 هايهاي قدیمی و تازه وارد پیشنهاد شد که با نوآورياز نوآوري براي هر دو نوع شرکت
تغییرات  لذا )Pedersen et al., 2017(محصول، بازاریابی، فرآیند و سازمانی متفاوت بود. 

گردد و روزمره به منظور بهبودهاي عملیاتی شامل این تعریف نمیهاي تدریجی در فعالیت
ایجاد تغییرات اساسی در اجزاء کلیدي مدل کسب و کار شرکت مانند تغییر  BMIمنظور از 

تنها نوآوري در محصول یا  BMIارزش پیشنهادي یا تغییر مدل درآمدي است. به هر حال 
 )Yip & Bocken, 2018( است. ۱فرآیند نیست، بلکه رویکردي سیستم گرا

هاي نظري محققان اغلب بر اهمیت شفافیت مفهوم یا سازه اصرار دارند و در پژوهش 
دهد را توضیح هاي مختلف پیوند میهایی که سازهخود، صریحا روابط علی و مکانیزم

توان به وجود ابهام در می BMIدهند. لیکن با مطالعه ادبیات و مقالات مرتبط با موضوع می
را به عنوان یک فرآیند نگاه کرده  BMIها برخی پژوهش پی برد. BMIخصوص چیستی 

اي ها پیامدهاي مهمی برگیرند و این تفاوتو برخی دیگر آن را به عنوان خروجی در نظر می
گیرند اغلب را یک فرآیند در نظر می BMIهایی که هاي بعدي دارد. پژوهشپژوهش

1. systems-oriented approach 
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توجه دارند.  BMIبازدارنده فرآیند رویکردي پویا دارند و به مشخصات سازمان تسهیلگر یا 
تحقق یافته را  BMIتر بوده و معمولا محتواي مطالعاتی که بر خروجی متمرکزند، توصیفی

پردازند می هاي متفاوتیاند اما به پدیدهکنند. با اینکه هر دو نوع مطالعه شایستهشناسایی می
 شود.تر میودرا بررسی کنیم، تنوع مشه BMIو اگر تعاریف ارائه شده از 

 برخی تعاریف نوآوري مدل کسب و کار در ادبیات -1 جدول
 تعریف نویسنده

(Mitchell & 
Bruckner Coles, 

2004, p. 17) 

 ای محصولات که است کار و کسب مدل جایگزینی کار، و کسب مدل نوآوري از منظور
 فرآیند از .نبودند دسترس در قبلاً که دهدمی ارائه نهایی کاربران و مشتریان به را خدماتی
 شود.می یاد کار و کسب مدل نوآوري عنوان به جدید نیز هايجایگزین این توسعه

(Markides, 2006, 
p. 20) است. موجود کار و کسب یک در متفاوت کاملا مدل یک کشف کار، و کسب مدل نوآوري 

(Santos et al., 
2009, p. 14) 

 یک موجود کسب و کار مدل در هافعالیت مجدد پیکربندي کار، و کسب مدل نوآوري
 است. جدید کند،می رقابت آن در شرکت که بازاري در که است شرکت

(Aspara et al., 
2010, p. 47) 

 هاشنق خاص، کسب و کار هايمدل کشیدن چالش به با جدید ارزش ایجاد براي کاراتابت
 خاص جغرافیایی بازارهاي در موجود روابط و

(Gambardella & 
McGahan, 2010, 

p. 263) 

 براي جدیدي رویکرد شرکت که افتدمی اتفاق زمانی مدل کسب و کار نوآوري
 کند.می اتخاذ خود زیربنایی هايدارایی سازيتجاري

(Yunus et al., 
2010, p. 312) 

 دیدج ترکیب یافتن با سود جدید منابع ایجاد از است عبارت کار و کسب مدل نوآوري
 پیشنهادي. هايارزش یا مجموعه ارزش

(Sorescu et al., 
2011, p. S7) 

 چند ای یک در فعلی روش از فراتر تغییري عنوان نوآوري کسب و کار خرده فروشی به
که  نها،آ متقابل وابستگی و) حاکمیت و هافعالیت قالب، مانند( کار و کسب مدل از عنصر

 دهد.می تغییر را ارزش و ارائه ایجاد براي فروش خرده سازماندهی منطق نتیجه در

(Bucherer et al., 
2012, p. 184) 

 یک اصلی عناصر عامدانه که کنیمفرآیندي تعریف می را کار و کسب مدل نوآوري ما
 دهد.می تغییر را آن کسب و کار منطق و شرکت

(Abdelkafi et al., 
2013, p. 13) 

 ار ارزش ابعاد از یکی حداقل شرکت که افتدمی اتفاق زمانی کار و کسب مدل نوآوري
 دهد. بهبود یا اصلاح کند

(Berglund & 
Sandström, 

2013, p. 276) 

 هدف با جدید کسب و کار مدل یک معرفی عنوان به توانمی ري مدل کسب و کار رانوآو
 کرد. تصور تجاري ارزش ایجاد

(Casadesus-
Masanell & Zhu, 

2013, p. 464) 

 براي جدید هايراه و شرکت جدید هايمنطق جستجوي به کار و کسب مدل نوآوري اصل، در
 درآمد ایجاد جدید هايراه یافتن بر اول درجه در دارد و اشاره ذینفعان براي ارزش جذب و ایجاد

 است. متمرکز شرکا و کنندگان تامین مشتریان، براي هاي پیشنهاديارزش تعریف و

(Khanagha et al., 
2014, p. 324) 

 اجزاي در هر یک از تدریجی تغییرات شامل تواندمی کار و کسب مدل نوآوري اقدامات
 موازي، کسب و کار هايمدل معرفی موجود، کار و کسب مدل گسترش کار، و کسب مدل

با مدلی  فعلی مدل جایگزینی مستلزم است ممکن که ، باشد کار و کسب مدل در اختلال تا
 اساسا متفاوت باشد.
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دهد. تعاریف را نشان می BMIتعاریف فوق فقدان شفافیت ادبیات در خصوص ماهیت  
 یمتعدد بوده و بسیاري از آنها منحصر به فرد نیستند. به همین جهت بعضی محققان نگاه

را شکل  BMIتواند گیرند که تغییر در یک جزء مدل کسب و کار میجزئی را در نظر می
هایی در زنجیره را به عنوان نوآوري Giesen et al., 2007( BMI(دهد. گیسن و همکاران 

ارزش صنعت (ورود صنایع جدید)، مدل درآمدي (ارائه پیشنهاد یا مدل قیمت گذاري نوین) 
را به عنوان  BMIو یا مدل سازمانی (بازتعریف مرزهاي سازمانی) تعریف کردند. دیگران 

فی اند. چنین تعاریهاي ارزش و نرخ موانع مالی تعریف نمودهنوآوري در تکنولوژي، شبکه
 بر اجزاي مدل کسب و کار تأکید دارد.

گروه دیگري از محققان تأکید کردند آنچه مصداق نوآوري است معماري مدل کسب  
و کار است نه اجزاي واحد آن (مانند ارزش پیشنهادي، بخش هدف بازار، زنجیره ارزش). 

کنند. براي مثال هاي زیربنایی اجزاي مدل کسب و کار تأکید میبنابراین بر پیوند بین فعالیت
دهد که هنگامی رخ می BMIادعا کردند  )Santos et al., 2009(سنتوس و همکاران 
هاي اصلی که به مشتریانش پیشنهاد (تغییر مجموعه فعالیت ۱سازي مجددشرکت درگیر فعال

(تغییر محل واحدهایی که  ۳(تغییر مرزهاي شرکت)، جابجایی ۲دهد)، جزءبندي مجددمی
(تغییر پیوندهاي واحدهاي سازمانی که  ٤ها هستند) یا پیوند مجدددر حال انجام فعالیت

 دهند) باشد.ها را انجام میفعالیت
هاي این حوزه، توافق اندکی بر مسائل پژوهشاغلب با وجود این تجربیات و کاربردها، 

تعاریف زیاد از آنجا که  اند.داشته BMIکلیدي آن از جمله واحد تجزیه و تحلیل و ماهیت 
یم شده براي رسیدن به یک سازه شفاف باید از برخی صرفنظر اي براي این مفاهو پراکنده

بر معماري  BM تعاریفتوان فهمید تمرکز اصلی می ادبیات با بررسیبطور کلی  نمود.
بر یادگیري،  BMIو تمرکز اصلی تعاریف ها و روابط آنها فعالیت ،اجزاي کسب و کار

 )Teece, 2010(ب و کار است. هاي کستکامل، ویرایش، بازآرایی، نوآوري و تجدید مدل
ادبیات در کنند که ضمن مطالعه گسترده ادبیات ادعا می 2017فاس و سائبی در سال 

و به  )Foss & Saebi, 2017b, p. 211(وجود ندارد  BMI از ابعاد نظام یافتهتحلیلی 

1. Reactivation 
2. Repartitioning 
3. Relocation 
4. Relinking 
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 ۲و قلمرو ۱اغلب با ابعاد تازگی BMI ساخت دارند کهبیان میدنبال آن در مقاله دیگر خود 
 اند:را به چهارگونه تقسیم کرده BMI. لذا  (Foss & Saebi, 2017a) تبیین شده است

 ابعاد نوآوري مدل کسب و کار -2شکل 

 
 قلمرو

 وابسته به معماري ماژولار

 تازگی
 انطباقی BMI تکاملی BMI تازه براي شرکت
 پیچیده BMI متمرکز BMI تازه براي صنعت

 Foss & Saebi, 2017aمنبع: 

ییرات طبیعی یک جزء از مدل کسب و کار در تغ به عنوان ۳تکاملی BMIبدین ترتیب 
 که از دید باشدمی تغییرات در جزئی از مدل کسب و کار ٤متمرکز BMIاست و  طول زمان

تغییرات در کلیت  به معناي ٥انطباقی BMIاست. همچنین  سایر بازیگران صنعت مغفول مانده
 ٦پیچیده BMI، اما منظور از در صنعت نهمدل کسب و کار که براي شرکت تازگی دارد ولی 

 .شودکه موجب تحول در آن صنعت خاص می است مدل کسب و کار ی درتغییرات
 وگرایی موفق نیازمند شناسایی شفاف ساختار علی یک نظریه اثبات انباشتگی نظري و 

 )Fry & Smith, 1987(هاي کلیدي مورد نظر می باشد. چگونگی پیوند علی سازهتبیین 
 ومنجر به استحکام نظري ادبیات  BMIها و پیامدهاي به همین جهت تبیین ابعاد، پیشران

 شود.می این مفهوماي علی هتوافق بر واحد تحلیل، ابعاد و مکانیزم

 BMIهاي قبلی مرور پژوهش
حول محورهاي متنوعی انجام شده از جمله: چگونگی طراحی، توسعه،  BMIمطالعات قبلی 

ي، بندي، تکرار، نوآوري، تغییر، تبدیل، نوسازسازي، پیکرهایجاد، همسویی، مدیریت، پیاده
. هاي کسب و کارآزمایش، انتقال، سازگاري، خلق مشترك، بخش بندي و فراموشی مدل

(Priem et al., 2017) هاي هاي مختلف مانند قابلیتحوزه هایی دردر دو دهه اخیر نظریه

1. Novelty 
2. Scope 
3. Evolutionary BMI 
4. Focused BMI 
5. Adaptive BMI 
6. Complex BMI 
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 BMIو  BMو ... براي فهم  ریه کارآفرینی، رویکرد منبع محور، نظپویا، اقتصاد هزینه مبادله
 هایی مانند یادگیري، شناخت مدیریتی، عملکرد، نوآوري و ... ارائه شده است.در زمینه

ادي به ارزش پیشنهبندي برخی محققین نوآوري در مدل کسب و کار را بر اساس پیکره
 بندي ارزش است و نوع دیگرتغییر ذیل یک پیکره BMIاند. نوع رایج دو نوع تقسیم کرده

تر و بسیار هاي نوع دوم چالشی BMI. بدیهی است پردازدمیبندي ارزش در پیکره به تغییر
اي گسترده، دو محقق دیگر در مطالعه (Fjeldstad & Snow, 2017)ویرانگر هستند. 

 )Foss & Saebi, 2017b( :که عبارتند از را شناسایی کردند BMI چهار جریان پژوهشی
 BMIپردازد و تعاریف و مفهوم سازي جریان اول به خود پدیده می :BMIمفهوم سازي 

 است BMIبر مسائلی مانند حداقل تعریف معنادار از  تمرکز آنها دهد. بنابر اینرا پیشنهاد می
 توانند در مدل کسب و کار خود نوآوري ایجاد کنند.ها با آن میو ابعادي که شرکت

BMI :تغییر  براي قوي ینوآوري اغلب به عنوان چالش به عنوان فرآیند تغییر سازمانی
لذا این جریان پژوهشی  )Damanpour, 1996(نی شناخته شده است. فرآیندهاي سازما

BMI هاي یادگیري ها، رهبري و مکانیزمو بر قابلیت کردهتبط را به فرآیند تغییر سازمانی مر
 مورد نیاز است. BMIتأکید دارد که براي موفقیت 

BMI هاي کسب و کار جدید در یک صنعت ظهور مدل رسومین جریان ب: به عنوان پیامد
اشاره دارد و تمرکز آن بر توصیف یک نوع خاص از تغییر مدل کسب  و پیامدهاي آن خاص

 هاي اثبات کننده است.بدون ارائه شاخصاغلب ي جدید بودن آن ادعا . اماو کار است
را مورد اشاره قرار  BMIچهارمین جریان، عملکرد سازمانی متأثر از : BMIپیامدهاي 

را به پیامدهاي حاصل  BMI هی فرآینديبا نگا مطالعات گروهی ازدهد. در این جریان می
 .کنندرا بر عملکرد شرکت ارزیابی میجدید  BMاثر انواع  برخی دیگرکنند و مرتبط می

ها و مطالعه پیشران اندکی به هايپژوهشدهد که هاي نویسنده نشان میبررسی
 Bashir(ا بشیر و ورمتوان از مقاله مروري اند. در این باره میپرداخته BMIهاي محرك

& Verma, 2019( اي عوامل زمینه نام برد که در آنBMI بر ساختار،  در ادبیات را مشتمل
ه سشناسایی نمودند. آنها در مدل خود به فرهنگ و اینرسی سازمانی، رهبري و تکنولوژي 

 & S. Müller( دو محقق دیگرنیز اشاره نمودند. دو عامل تعدیلگر  و BMI پیامد
Hundahl, 2018(  فناوري اطلاعات در  هايمحركبه بررسیBMI  پرداخته و با تقسیم

ا تبیین رمضامین مرتبط با هر یک  ،این عوامل به سه گروه زنجیره تأمین، زیرساخت و مشتري
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به بررسی اثر متغیرهاي انعطاف پذیري  )Liao et al., 2018( لیائو و همکاران .نمودند
با تهیه پرسشنامه برخط و مطالعه  BMIده و پویایی محیطی بر استراتژیک، رهبري توزیع ش

 Pucihar et( پوچیار و همکارانهمچنین اند. هایی در صنایع مختلف چین پرداختهشرکت
al., 2018( ر ب را عات و فرهنگ نوآوريرابطه سه عامل محیط کسب و کار، فناوري اطلا

BMI  بررسی نمودندبا ابزار پرسشنامه صنایع اسلوونی. 
هاي یافت پژوهش BMIهاي هایی به محركتوان در آنها اشارهاز دیگر مواردي که می

 اتیکسیستم محدودي بطور خاص به مرورمروري هستند. لیکن در این بخش نیز مطالعات 
 ,Foss & Saebi(به عنوان نمونه فاس و سائبی  اند.پرداختهبا روشی علمی  BMIادبیات 
2017b( اهیممفو  »نوآوري مدل کسب و کار« عبارت مقالات معتبر، هاي اطلاعاتیدر بانک 

را  مدل کسب و کار ٥و تکامل ٤، انتقال۳، پویایی۲، نوسازي۱دیگر مانند خلق مجدد مشابه
بندي، نمودند. آنها در جمع مطالعه را استخراج ومقاله  150 ج،بررسی نتای پس از وجستجو 

 اند.هاي آینده را ترسیم کردههاي تئوریک و مسیر پژوهشأهاي پژوهشی، خلجریان
است که در مطالعه خود با بررسی  )Wahyono, 2019(مقاله مهم دیگر مربوط به وایونو 

، پیشنهادات خود را براي تکمیل BMIدر مطالعات مقاله ضمن شناسایی چهار حوزه  219
) ارائه نموده است. BMIهاي خلأهاي نظري در سه محور (رویکردها، درجه و مکانیزم

را مورد بررسی قرار دادند، پیش نیازها،  BMIمقاله  35) که 2013اشنایدر و اسپیت (همچنین 
را به عنوان سه مضمون راهنما در ادبیات معرفی نمودند و به لزوم  BMIفرآیند و اثرات 

 بینیو نیز توانمند سازها و اثرات آن در پیش BMIمطالعات بیشتر در حوزه فرآیند و عناصر 
 )Schneider & Spieth, 2013(و پاسخ به تحولات روز افزون محیطی اشاره نمودند. 

شوند. براي مثال مروري محسوب می یمقالات ،مقالات اندك دیگر در بهترین حالت
 BMIاند اما سه روشی را که سازه ) ادعاي پیمایش ادبیات را نکرده2014اسپیت و همکاران (

 )Spieth et al., 2014(مورد بحث قرار دادند.  بوده رامحققان و متخصصان  مورد توجه
مقاله و  103با تحلیل  ، امااندرا بررسی نکرده BMIادبیات بطور خاص  زات و همکاران

کسب و کار به  هاي، یکی از آنها را تمرکز بر مدلBMشناسایی سه جریان پژوهشی در 

1. Reinvention 
2. Renewal 
3. Dynamics 
4. Transformation 
5. Evolution 
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بطور مشابه  )Zott et al., 2011(منبعی از نوآوري سازمانی بر شمردند. یک نمونه یا عنوان 
را بررسی و تعدادي جریان پژوهشی  BMتایی از مقالات  69لامبرت و دیویدسون یک نمونه 

 )Lambert & Davidson, 2013(اشاره دارد.  BMIز آنها به شناسایی کردند که یکی ا
یک پاسخ ضروري به انقطاع و ناپیوستگی  BMIدر برخی مقالات مطالعه موردي نیز، 

، فشار )Doz & Kosonen, 2010, p. 370(استراتژیک، همگرایی و شدت رقابت جهانی 
، تغییر بزرگ و غیر قابل پیش )Johnson, Mark et al., 2008(مبانی رقابت  رقابتی، تغییر

بینی در محیط کسب و کار، افزایش اهمیت نوآوري و دانش به عنوان مشخصه هاي خلق 
 ,Voelpel et al., 2004(ارزش و سرعت فزاینده محیط کسب و کار معرفی شده است 

p. 264(  اما با اینکه در بعضی از مطالعات مذکور به ضروت مطالعه جامع و شناسایی
 مقالاتبه عنوان پیشنهاد جهت مطالعات بعدي اشاره شده است، لیکن  BMIهاي محرك

 پردازي کردند.را نظریه BMIهاي نسبتا کمی بطور سیستمی پیشران
هاي گذشته مشخصات یک جریان اغلب پژوهش با توجه به توضیحات فوق، به هر حال

 و که به طور شفاف و همچنان ضرورت پژوهشی پژوهشی انباشته و خوش تعریف را ندارد
د وجود دارد. چنانکه این خلا و سهم نظري صراحتا توسط بپرداز BMIهاي به پیشران جامع

 ,Bashir & Verma, 2019; Foss & Saebi( محققان اخیر مورد اشاره قرار گرفته است.
2017a; Laukkanen & Patala, 2014; Wahyono, 2019( 

 روش تحقیق
در سالیان اخیر در حوزه علوم انسانی  از جمله مطالعات موردي هاي پژوهش کیفیروش

ردي اولیه هاي این مطالعات مواما گردآوري و انباشت یافته اندار مورد استفاده قرار گرفتهبسی
توان واکنشی به را می ۱فراترکیب )Hoon, 2013(چندان مورد توجه قرار نگرفته است. 

 هاي کیفی دانست.هاي پژوهشفراوانی و در عین حال استفاده کم از یافته
فراترکیب یکی از رویکردهاي پژوهش کیفی است که نخستین بار توسط استرن و هریس 

و در دهه گذشته  استفاده شدو در اشاره به ادغام گروهی از مطالعات کیفی  1985در سال 
فراترکیب یک طرح  )Hoon, 2013(جتماعی بسیار مورد توجه بوده است. در حوزه علوم ا

پژوهشی اکتشافی و استقرایی است که نه تنها براي معنا بخشیدن به مطالعات پژوهشی متعدد 

1. Metasynthesis 
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دار ها در یک بدنه پژوهشی برخوریی شکافاهمیت دارد بلکه از پتانسیل لازم براي شناسا
سازي، تلفیق ترکیب از طریق یکپارچهکند. فرابوده و به تفسیر مطالعات کیفی نیز کمک می

 هاي کیفی نتایجی تفسیري تولید کرده و در حقیقت چیزي بیشهاي پژوهشو مقایسه یافته
 )Sandelowski & Barroso, 2006(هاست. اي از آن یافتهاز ارائه خلاصه

ه است که از پتانسیل در فراترکیب استفاده شد )2(جدول  در این پژوهش از مدل هون
بالایی در ساخت نظریه برخوردار است. هون قائل به مفید بودن توجه به آثاري است که با 

گیرد اند. زیرا هم زیربناي روش شناسانه آثار مورد توجه قرار مییک روش یکسان انجام شده
ور ز ظهشود و حتی ممکن است معانی جدیدي نیو هم معناي به دست آمده در آنها حفظ می

منحصر به  هایی است که با پدیده ايپیدا کنند. او معتقد است فراترکیب بیشتر مناسب حوزه
هاي کمی کافی موجود نیست. بنابر این هدف از فراترکیب فرد مواجهند که در آنها سنجه

 هاي موجود یا تولید نظریه است.نظریه پردازي از طریق پالایش یا بسط نظریه

 مراحل مدل فراترکیب هون -2 جدول
 عنوان مرحله ردیف

 چهارچوب بندي سوال پژوهش 1

 مشخص کردن پژوهش هاي مرتبط 2
 تعیین معیارهاي ورود و خروج 3

 استخراج و کدگذاري داده ها 4

 انجام تحلیل در سطح هر مورد 5

 ترکیب در سطح میان موردي 6

فراترکیبنظریه سازي بر اساس  7  

 بحث و نتیجه گیري 8
 Hoon, 2013منبع: 

 هاي نوآوري مدل کسب و کارفراترکیب محرك
هاي نوآوري مدل در نخستین گام، سوال پژوهش مشخص شد که عبارت است از: محرك

جه هاي مرتبط پایگاه اسکوپوس با توبراي جستجوي پژوهشکسب و کار کدامند؟ سپس 
 تعبار جستجو باو به جامعیت و قابلیت اعتماد به عنوان مرجع جستجو انتخاب شد 

“Business Model Innovation”  ،نتیجه  1908در عنوان، چکیده و واژگان کلیدي
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هاي کلید واژهر سایبا  ،داشت که با اضافه کردن جستجو بر اساس پیشنهاد پژوهشگران قبلی
 ”Business Model Reinvention“و  ”innov* Business Model“مشابه از جمله: 

و  ”Business Model Transformation“و  ”Business Model Renewal“و 
“Business Model Evolution”  و“Business Model Dynamics” )Foss & 

Saebi, 2017b(  محدود کردن  مقاله منجر شد. 2934نتایج تکراري در مجموع به و حذف
الی  1980هاي گلیسی بین سالمقالات چاپ شده در مجلات بین المللی به زبان ان نتایج به

هاي غیر مرتبط با مقاله منتج شد. با توجه به وجود برخی مقالات در حوزه 1403، به 2020
وهشی یا مروري با موضوع مدیریت، حسابداري و پژوهش، در گام بعدي نتایج به مقالات پژ

رسید. سپس با توجه به تمرکز روش فراترکیب  906کسب و کار محدود و تعداد مقالات به 
بر جمع بندي نتایج مقالات با روش مطالعه موردي، در عنوان، چکیده و کلیدواژه، عبارت 

“Case Stud*”  تخراج شدتر اسمقاله براي بررسی دقیق 239جستجو شد که. 
در گام سوم روش هون، ارتباط با سوال پژوهش، استفاده از روش مطالعه موردي و 

به عنوان معیارهاي ورود و خروج تعیین شدند. به  BMIهاي ها و محركپرداختن به پیشران
، عناوین و چکیده مقالات بررسی شد و در مقالات فوقپس از استخراج اطلاعات این ترتیب 

له که با هدف و سوالات پژوهش تناسب نداشتند کنار گذاشته شد. در نهایت مقا 182نتیجه 
 هااي به محركاشاره مقاله که به 37مقاله باقیمانده مطالعه و بررسی شد و تعداد  57متن کامل 

 140 معرفی شده در BMIهاي محركدر گام چهارم و پنجم روش،  و ،حذف نداشتند
هاي هر شناسایی شد که به همراه تحلیل یافته ،اله منتخبمق 20 کسب و کار مورد مطالعه در

 .ارائه شد 3جدول در  مورد
ها، توصیف نویسنده مقالات از فضاي کسب و کار هر یک از به منظور استخراج محرك

به دقت  ،هاي انجام شده که در مقالات درج شده بودهاي مصاحبهموارد و برخی از بخش
 گیري نوآوري مدل کسب و کارمطالعه و مصادیقی که به عنوان محرك و پیشران در شکل

مورد اشاره قرار گرفتند به تفکیک هر کسب و کار (در مواردي که اطلاعات تفکیک شده 
ارائه شده بود) استخراج شد. با توجه به متنوع بودن صنعت، اندازه و محیط کسب و کارهاي 

هایی مصداق به مقوله 197در گام بعدي تلاش شد با استانداردسازي ادبیات این مورد مطالعه، 
، هاي معرفی شده در بررسی پیشینه تحقیقبراي عموم کسب و کارها و الگوبرداري از محرك

 هایی عمومی براي نوآوري مدل کسب و کار شناسایی و ارائه گردد.محرك



 85 | و همکاران معیّا

 BMIرونی هاي بینتایج این پژوهش، محرك توان گفت بر اساسها میبا جمع بندي یافته
 تحولات ،ینروینفعان بيذ ،یرونیب طیتحولات مح ،يفشار تکنولوژ ،یفشار رقابت :شامل

نیز عبارتند از: الگوي فکري  BMIهاي درونی محرك هستند. فرصت توسعه بازارصنعت و 
  .هاي داخلی و تحریک استراتژي داخلیهاي داخلی، قابلیتمدیریت، چالش

 توسط محقق شده ییشناسا کار و کسب مدل ينوآور يهامحرك -3 جدول
 عوامل مورد اشاره روش عامل اصلی مرجع

(Latilla et al., 
 فشار تکنولوژي (2020

مطالعه  1
 موردي

نوآوري نتیجه نیاز به رویارویی با تحول دیجیتال پیش رو 
و ارائه ارزش  BMIاست که تأسیسات انرژي را مجبور به 

 کند.می پیشنهادي جدید به مشتریان

(Tiscini et 
al., 2020) 

تحولات محیط 
 بیرونی

مطالعه  1
 موردي

پایدار در  BMIک منبع تکنولوژي بلاکچین به عنوان ی
 صنعت کشاورزي مواد غذایی به شمار می آید.

(Snihur & 
Zott, 2020) 

الگوي فکري 
 مدیریت

مطالعه  6
 موردي

در قوت و ضعف الگوي فکري و رفتاري مالک شرکت 
شکل گیري نوآوري مدل کسب و کار در شرکت موثر 

 است.

(Liu & Bell, 
2019) 

هاي داخلی، لیتقاب
تحولات محیط 

بیرونی و فرصت 
 توسعه بازار

مطالعه  4
 موردي

مورد بررسی  ICTدر شرکتهاي  BMIسه محرك کلیدي 
عبارتند از: چرخه سریع و پیوسته تکرار محصول، واکنش 
به تغییرات محیطی و رفتار فرصت طلبانه براي توسعه 

 کسب و کار در بازارهاي جدید.

(Gupta & 
Bose, 2019) 

الگوي فکري 
مدیریت، تحولات 

 محیط بیرونی

مطالعه  1
 موردي

هاي پیشرو با توسعه سریع تکنولوژي و فشار شرکت
مستمري براي پذیرش تغییرات مواجهند. لیکن باید از 

ا کاهش تغییر ریادگیري استراتژیک بهره گیرند تا ریسک 
داده و به مدل موفق و منحصر به فرد خود براي حفظ 

 حاکمیت در بازار برسند.

(Arifiani & 
Arifiani, 

2019) 

فشار رقابتی، فشار 
 تکنولوژي

مطالعه  4
 موردي

توسعه تکنولوژي ابري و محاسبات دیجیتال و نیز جهانی 
ها و رقابت بازارهاي جهانی، کسب شدن و مواجهه با چالش

خود  و کارها را مجبور به نوآوري در مدل کسب و کار
 ساخته است.

(Zhang et al., 
2018) 

الگوي فکري 
مدیریت و 

تحولات محیط 
 یرونیب

مطالعه  2
 موردي

با مطالعه دو شرکت خدمات سنتی و نوین بانکی، چهار 
محرك نوآوري تحول آفرین مدل کسب و کار را شناسایی 
کرده: موقعیت یابی غیر معمول مشتري، ارزش پیشنهادي 
 مبتنی بر تجربه مشتري، زیرساخت فراگیر مبتنی بر پلتفرم،

 قابلیت اهرمی مبتنی بر پلتفرم

  3 جدولادامه 
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 عوامل مورد اشاره روش عامل اصلی مرجع

(J. M. 
Müller et 
al., 2018) 

فرصت توسعه 
بازار و ذي نفعان 

 بیرونی

68 
مطالعه 
 موردي

اري بر اجزاي مختلف و اثرگذ BMIموجب  4صنعت 
BM شود و از جمله خلق، ارائه و اکتساب ارزش می

ها براي به کارگیري آن به دو صورت محرك شرکت
هاي بازار) ویا بیرونی درونی (ناشی از درك فرصت

 (ناشی از نیازهاي مشتریان بزرگ) است.
(Berti & 
Casprini, 

2018) 

تحولات محیط 
 بیرونی

مطالعه  1
 موردي

یک  BMIتغییر برنامه ملی حمل و نقل ایتالیا موجب 
 شرکت هواپیمایی در این کشور شد.

(Bouwman 
et al., 2018) 

فشار تکنولوژي 
و تحریک 

 استراتژي داخلی

مطالعه  4
 موردي

ها به عنوان پیشران رسانه هاي اجتماعی و کلان داده
BMI هاي در شرکتSME  اروپایی است و دیجیتالیزه

هاي استراتژیک داخلی و تحولات شدن ناشی از محرك
 تکنولوژي بیرونی است.

(Heikkilä et 
al., 2018) 

تحریک 
 ستراتژي داخلیا

11 
مطالعه 
 موردي

هاي کوچک و متوسط شامل: اهداف استراتژیک شرکت
شروع کسب و کار جدید، رشد یا سودآوري محرك 

BMI  و تغییرات چرخه اي، تغییر در سمت راست یا
 شوند.چپ اجزاي مدل کسب و کار می

(Laudien & 
Daxböck, 

2017) 

الکوي فکري 
مدیریت، 

تحولات محیط 
بیرونی، ذي 
 نفعان بیرونی

10 
مطالعه 
 موردي

هاي عامدانه دارند اما شرکت BMIهاي برتر شرکت
شوند. رصد مواجه می BMIمتوسط طی چهار فاز با 

نفعان و تحولات خارج از صنعت، کسب اطلاع از ذي
ها و تهدیدهاي شناسایی شده دیدگاه مدیریت به فرصت

 هاي این فرآیند شناخته میشوند.به عنوان پیشران
(Comberg 

& 
Velamuri, 

2017) 

 فشار رقابتی
مطالعه  1

 موردي

موجب  eBayفشار رقابتی در فضاي کسب و کار شرکت 
نوآوري مدل کسب و کار شرکت و ایجاد یک کسب و 

 شد. eBay Classifiedکار موازي با مدل فعلی به نام 

(Marolt et 
al., 2016) 

فرصت توسعه 
هاي بازار، چالش

داخلی، فشار 
 رقابتی

مطالعه  4
 موردي

فرصتهاي داخلی (مانند بهبود فرآیندهاي  BMIریشه 
داخلی)، فرصتهاي بیرونی (مانند تغییرات تکنولوژي 

 هکلیدي)، تهدیدهاي داخلی (مانند برون سپاري و سرمای
هاي جدید) و تهدیدهاي بیرونی (مانند گذاري بر قابلیت

تهدیدهاي رقابتی، تغییر جهت بازار، تغییرات قانونی) 
 است.

(Alegre & 
Berbegal-
Mirabent, 

2016) 

تحولات محیط 
بیرونی، تحریک 
 استراتژي داخلی

مطالعه  2
 موردي

هاي فعال در حوزه اشتغال زایی براي معلولین در شرکت
ش اهداف رشد شرکت با کاهدر اسپانیا، تقابل استراتژي و 

تقاضاي بازار به جهت جهانی سازي، کاهش تقاضا و 
کاهش درآمد شرکت، موجب نوآوري مدل کسب و کار 

 آنها شده است.
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  3 جدولادامه 
 عوامل مورد اشاره روش عامل اصلی مرجع

(Roaldsen, 
 هاي داخلیقابلیت (2014

مطالعه  2
 موردي

هاي پویا (همکاري در دو شرکت صنایع غذایی، قابلیت
مدیریتی، یادگیري جمعی، قابلیت مزیت یابی، قابلیت 
پیشبرد با اعتماد و به روز رسانی فرآیند عملیاتی) به عنوان 

 شناخته شدند. BMIپیشران 

(Aspara et 
al., 2013) 

الگوي فکري 
مدیریت، تحولات 

محیط 
یرونی،چالشهاي ب

 داخلی

مطالعه  1
 موردي

میلادي  90نوآوري مدل کسب و کار هلدینگ نوکیا در دهه 
ناشی از ادراك مدیریتی، تغییر قوانین سرمایه گذاري در 
فنلاند و چالش هاي داخلی شرکت بود و با کاهش تعداد 

بخش موجب افزایش سودآوري و  3به  7حوزه ها از 
 جذابیت سرمایه گذاري شد.

(Schneider et 
al., 2013) 

فشار رقابتی، 
تحولات محیط 

 بیرونی

مطالعه  12
 موردي

 ع هوایی، تمایلبا فشار رقابتی و مقررات زدایی از صنای
هاي ها و ورود شرکتها به برون سپاري فعالیتایرلاین
OEM  به چرخه خدمات پس از فروش، تولید کنندگان

قطعات صنایع هوایی آلمان با چالش تغییرات بازار (توسعه 
تکنولوژي، تغییر چرخه صنعت و تغییر تقاضا) و تغییرات 

 اتصنعت (رکود اقتصادي، افزایش قیمت سوخت، مقرر
 شدند. BMIزدایی و ظرفیت مازاد) مواجه و مجبور به 

(Habtay, 
2012) 

فشار تکنولوژي، 
محیط تحولات 

بیرونی، ذي نفعان 
 بیرونی

مطالعه  4
 موردي

BMI هاي واحد ها متأثر از فعالیتدر بعضی شرکت
R&D هاي جدید در شرکت براي و توسعه تکنولوژي

أثر ها متهاي بازار و در بعضی شرکتگیري از فرصتبهره
از تحولات ارزش پیشنهادي، نیازهاي مشتریان یا تغییر 

 است. جایگاه در زنجیره تأمین

(Pynnönen et 
al., 2012) ذي نفعان بیرونی 

مطالعه  1
 موردي

شناخت نیازها و ترجیحات مشتري از ضروریات هر کسب 
شرکت  BMIو کار براي بقا و تطبیق با تحولات است. لذا 

ICT  مورد مطالعه در چهار فاز: تحلیل ترجیحات و مدل
، تست و سنجش نظرات BMIارزش مشتري، توسعه 

مشتریان، و اعمال تغییرات لازم در مدل کسب و کار انجام 
 می پذیرد.

مقالات:  مجموع
مقاله 20  

 مطالعه موردي 140 محرك 9
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 هاي نوآوري مدل کسب و کارارائه چهارچوب مفهومی محرك
گام ششم و هفتم روش هون شامل ترکیب مطالعات و توسعه نظري بر اساس فراترکیب 
مطالعات قبلی است. در این مراحل از مطالعات انفرادي فراتر رفته و با تجزیه و تحلیل 

شوند. ها و پیامدهاي متغیر کانونی پدیدار میاي از مطالعات، عوامل، مکانیزممجموعه
(Hoon, 2013, p. 539) اط هاي گام قبل، ارتببه همین جهت در این بخش با توجه به یافته

هاي بر اساس جمع بندي(قلمرو و تازگی)  BMIهاي سازه ها با ابعاد و مولفهاین محرك
 BMIمقالات مورد مطالعه از تأثیر قابل توصیف و ارتباط هر محرك در نوع نویسندگان 

ایجاد شده بررسی و چهارچوب مفهومی پژوهش ارائه شده است. در ادامه برخی از شواهد 
اشاره مستقیم مقالات مرجع به نوع اثر محرك بر نوآوري مدل کسب و کار ذکر شده است. 

رار اي مورد اشاره قه مستقیم نبوده یا اثرات چندگانه(روابطی که در مقاله اصلی مورد اشار
 گرفته مدنظر قرار نگرفت)

پژوهشگران فشار تکنولوژي (مانند فناوري دیجیتال) و تحولات محیط بیرونی (مانند 
اند که گسترش تکنولوژي بلاکچین) را محرکی براي نوآوري مدل کسب و کارها دانسته

تغییر داده، بطوري که تمام صنعت را متأثر کند.  شرکت را BMتواند ترکیب اجزاي می
(Latilla et al., 2020, p. 2; Tiscini et al., 2020, pp. 1628–1632)  به علاوه

) و تحریک استراتژي داخلی (مانند ۱هاي داخلی (مانند چرخه تکرار محصولقابلیت
استراتژي توسعه، رشد یا سودآوري) را موجب نوآوري در عناصر مختلف مدل کسب و کار 

 (Heikkilä et al., 2018, pp. 123–124; Liu & Bell, 2019, p. 527)دانند. می
هاي توسعه بازار (مثلا در خارج از کشور) و دهد فرصتهاي قبلی همچنین نشان میپژوهش

کسب و  هايگیري مدلتوانند موجب شکلذي نفعان بیرونی (مانند مشتریان یا شرکاء) می
 Laudien & Daxböck, 2017, pp. 426–427; Liu)کار جدیدي در صنعت شوند. 

& Bell, 2019, p. 525) دهند که الگوي فکري از سوي دیگر مطالعات موردي نشان می
هاي داخلی (مانند اختلاف بین سهامداران) و مدیریت (مانند یادگیري استراتژیک) ، چالش

شدن) معمولا موجب تغییراتی ماژولار در مدل کسب و کار فعلی  فشار رقابتی (مانند جهانی
 .Arifiani & Arifiani, 2019, p. 814; Aspara et al., 2013, p)شوند. شرکت می

467; Gupta & Bose, 2019, p. 873). 

1. Iterative Product Development 
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هاي فوق و فراترکیب شواهد استخراج شده از مطالعات موردي با یافتهتوجه به  با
هاي درونی و بیرونی توان مدلی از تأثیر محرك، می BMIمفاهیم توسعه یافته در ادبیات 

 & BMI (Fossبر اساس ابعاد سازه  لذا بر نوآوري مدل کسب و کار ارائه نمود.
Saebi, 2017a) هاي رایج در هایی فراتر از مدلعواملی که باعث نوآوري توانمی

ازند سشده و به نوعی معماري مدل کسب و کار شرکت را دستخوش تغییر می صنعت
ایجاد نموده تا شرکت  BMپیچیده و عواملی را که معماري جدیدي از  BMIرا پیشران 

انطباقی دانست. به همین ترتیب  BMIبتواند جایگاه رقابتی خود را حفظ کند، پیشران 
دهند، در صورتی که و کار را تغییر میهایی که یک یا چند جزء از مدل کسب محرك

متمرکز و در غیر این  BMIمدل جدید، براي صنعت تازگی داشته باشد آن را پیشران 
 تکاملی دانست. BMIصورت آن را پیشران 

بدین ترتیب به عنوان گام هشتم مدل هون و نتیجه پژوهش انجام شده، چهارچوب 
داده شده  شینما 3شکل در  و نیمدل کسب و کار تدو ينوآور يهامحركمفهومی 

 .است

 هاي نوآوري مدل کسب و کارچهارچوب مفهومی محرك -3شکل 

 
 

 
  

فشار تکنولوژي•

ونیتحوالت محیط بیر•

ذي نفعان بیرونی•

رفرصت توسعه بازا•

تحریک •
استراتژي داخلی

قابلیت هاي داخلی•

تالگوي فکري مدیری•

چالش هاي داخلی•

فشار رقابتی•

BMI تکاملیBMIانطباقی

BMIپیچیده BMIمتمرکز
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 گیري و پیشنهادهانتیجه
د که در آینوآوري مدل کسب و کار، مفهوم نسبتا جدیدي در ادبیات مدیریت به حساب می

هاي اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و مقالات متعددي در نشریات معتبر با این سال
 و گیري این مفاهیمتاریخچه شکلموضوع چاپ و منتشر شده است. اما به دلایلی از جمله 

 نظريتوانه اند ولی پشدر عمل براي کسب و کارها مفید بوده اتی که شایدموضوع پرداختن به
اي این مطالعات هگردآوري و انباشت یافته، توجه به ابعاد مختلف تئوریک و دقیقی نداشتند

 .چندان مورد توجه قرار نگرفته است
 هاي کیفی از طریقبا روش فراترکیب، که هدف آن ترکیب پژوهش در این پژوهش

هاي ست، پیشرانانتایجی تفسیري  ادبیات و تولیدهاي سازي، تلفیق و مقایسه یافتهیکپارچه
در  قبلی اي یا چندگانهانفرادي، مقایسه مطالعات موردينوآوري مدل کسب و کار که در 

در قالب چهارچوب  BMIادبیات معرفی شده بودند استخراج و نوع اثرگذاري آنها بر ابعاد 
 شد.مفهومی ارائه 

بدین منظور ضمن جستجوي مقالات با موضوع نوآوري مدل کسب و کار و پالایش 
در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس نمایه شده بود، در  2020مقاله که تا پایان سال  2934

مقاله مرتبط با هدف پژوهش شناسایی شد. با بررسی چکیده و متن این  239نهایت 
محرك معرفی شده در  9)، تعداد 2013هون (گیري از روش فراترکیب مقالات و بهره

این مقالات استخراج شد. سپس بر اساس تحلیل نوع تأثیر بر مدل کسب و کار فعلی 
ها شامل بندي شدند. گروه اول محركها به چهار گروه تقسیمها، این محركشرکت

 رهاي داخلی و فشار رقابتی هستند که باعث تغییراتی دالگوي فکري مدیریت، چالش
 BMIشوند و اصطلاحا به آن سطح یک یا چند جزء از مدل کسب و کار شرکت می

هاي ها، تحریک استراتژي داخلی و قابلیتشود. گروه دوم محركتکاملی گفته می
باشند که موجب تغییر در معماري مدل کسب و کار شرکت شده و اصطلاحا داخلی می

ها شامل ذي نفعان بیرونی و محركشود. سومین گروه انطباقی گفته می BMIبه آن 
هاي کسب و کار و فرصت توسعه بازار هستند که موجب تغییر در اجزایی از مدل

شود. گروه متمرکز گفته می BMIشود که اصطلاحا به آن نوآوري در یک صنعت می
هاي فشار تکنولوژي و تحولات محیط بیرونی است که موجب تغییر چهارم نیز محرك
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شود که بنیادي ترین نوع تغییر است و اصطلاحا کارهاي یک صنعت می معماري کسب و
 شود.پیچیده گفته می BMIبه آن 

ها بسته به تازگی تغییرات مدل کسب و کار در سطح شرکت بدین ترتیب این محرك
ي هایا صنعت و قلمرو تغییرات حاصله در اجزاء یا معماري مدل کسب و کار، نوآوري

کنند که در چهارچوب مفهومی پژوهش ارائه کسب و کار ایجاد میمتمایزي را در مدل 
 شده است.

قبلی در  هايچنانچه در روش تحقیق بیان شد این پژوهش به دنبال فراترکیب پژوهش
ها و عوامل بصورت یک پژوهش اکتشافی. بوده است و نه شناسایی محرك BMIحوزه 

تواند ختلف و جامعه مورد مطالعه میهاي شناسایی شده بسته به محیط صنایع ملذا محرك
ینده باشد تا هاي آتواند راهنمایی براي پژوهشتر باشند. مدل تبیین شده میبسیار گسترده
هاي نوآوري کسب و کار دست تري از محركهاي علمی به شناسایی جامعبا سایر روش

 یابند.
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