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چکیده
اهمیت نوآوری در دنیای پر شتاب و متحول کنونی برکسی پوشیده نیست .با افزایش رقابت در حوزه
کسب وکار ،یکی ازعوامل کلیدی در بقای هر کسب و کاری نوآوری است .شرکتها در سایه بهره گیری از
فرصتها و منابع موجود همواره درصدد ایجاد نوآوری در کاال ،خدمات ،بازار و فرآیندهایشان بوده اند .با
این حال مطالعات انجام شده در حوزه کسب و کار ،از اهمیت روزافزون نوآوری مدل کسب وکار در
مقایسه با انواع دیگر نوآوری ها خبر داده و نوآوری در مدل کسب وکار را به عنوان کلید موفقیت در
رقابت بر می شمارد .این پژوهش با نگاهی دقیق تر به مفهوم مدل کسب وکار به بررسی نقش نوآوری
مدل کسب وکار در حوزه خدمات جهت خلق مزیت رقابتی ،ایجاد و ارائه ارزش برتر نسبت به رقبا
پرداخته و تاثیر آن را بر نوآوری تدریجی و بنیادین مورد مطالعه قرار می دهد .با توجه به اینکه مطالعات
موجود در مورد نوآوری در حوزه خدمات بسیار محدود است لذا پژوهش حاضر با تکیه بر تجزیه و تحلیل
مطالعات انجام شده در پژوهش های پیشین به دنبال پرکردن شکاف موجود در این حوزه است.
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مقدمه
امروزه با توجه به شدت یافتن رقابت بنگاه ها و افزایش امکان کﭙی برداری از ایده های تجاری ،داشتن ﻃرحی منطقی و منحصر
به فرد برای کسب و کار ،امری اجتناب ناپذیر است .لذا نوآوری به معنای تحقق و تجاری سازی خالقیت ها از ﻃریق ترکیب
انواع مختلف دانش برای معرفی ایده یا محصولی جدید به بازار معرفی می گردد .لذا منظور از نوآوری ،فرآورده جدید یا محصول
خالقی است که توسط یك سازمان ارائه می گردد  .این موضوع موید آن است که نوآوری میتواند محرکی جهت رقابت به
حساب آید (فراگ1011،1؛ هرارا11002،؛ مینزبرگ )31991،و در واقع مکانیزمی برای خلق بازار های جدید است (هرارا)1012،
تا از ﻃریق آن سازمان بتواند به مزیت رقابتی دست یابد .توجه به تجزیه و تحلیل نوآوری در شرکت های خدماتی نشان دهنده
اهمیت نوآوری در این شرکت ها و اهمیت بخش خدمات در اقتصاد می گردد (مایلز .)5002 ،4با وجود اینکه نوآوری در حوزه های مختلف
رایج است ولی شرکت های خدماتی و تولیدی و توریستی در خلق نوآوری رفتار یکسانی بروز نمی دهند (مارتینز 2و دیگران5002 ،؛ ساندبو
6و دیگران .)5002،امروزه نوآوری به عنوان یک نیاز برای فعالیت در بخشهای خدماتی محسوب می شود و با وجود اینکه مطالعات تجربی و
نظری در این حیطه محدود است ولی نوآوری را می توان موضوعی مهم در پژوهش های حوزه های خدماتی دانست که بر عملکرد
اقتصادی تاثیر مثبت دارد(هاالگر .) .)5000،2یک عامل مهم در نوآوری ،دانش است(هاالگر )5000،که هم شامل علوم فنی و تکنولوژیکی
است و هم علومی غیر فنی را دربر می گیرد .درشرکت های خدماتی ،نوآوری های تکنولوژیک معموال در نتیجه تکنولوژی خارجی ،دانش
فن آوری و دانش علمی هر شرکت درصنعت مربوطه است ،این نوع نوآوری ممکن است در سایر صنایع موجود در همان بازار نیز وجود
داشته باشد .در نتیجه می توان گفت که نوآوری های تکنولوژیکی مبتنی بر دانش خارجی هستند در مقابل نوآوری های داخلی اکثرا غیر
تکنولوژیکی هستند و به عنوان نمونه می توان گفت که نوآوری های غیر تکنولوژیکی مانند مدل های کسب وکار  ،راهی برای نشان دادن
نوآوری بالقوه درشرکت های خدماتی است.در نتیجه مفهوم مدل کسب وکار شامل سیستمی از فعالیت های منسجم و نظامند
جهت خلق و ارائه ارزش اهمیت می یابد (چسبراگ1002 8،؛ زوت و آمیت  .)1010،9بر اساس نظر مارگرتا یك مدل کسب و
کار مناسب ،توانایی آن را دارد که با پاسخگویی به سؤاالتی در زمینه مشتری ،ارزش مشتری و چگونگی کسب درآمد ،زمینه
منطق اقتصادی فعالیت سازمان را توضیح داده و شرح دهد که چگونه می توان ارزش مورد نظر مشتریان را با هزینه کم فراهم
آورد بطوریکه که منجر به دستیابی به بخش قابل توجهی از بازار گردد .بررسی مطالعات مختلف نشان می دهد که صرف
برخورداری از مدل کسب وکار ،تضمینی بر موفقیت سازمان در عرصه پر تالﻃم کنونی نیست و هر مدل کسب و کاری جهت
کارا بودن باید به ﻃور مستمر و منظم به تغییر در تولید ،مالکیت ،کاربرد و بهربرداری از دانش بﭙردازد .همچنین عالوه بر اینکه
داشتن یك مدل کسب و کار مناسب در زمان آغاز به کار شرکت مهم است باید به این نکته توجه نمود که آنچه حیاتی تر
است ،حفظ وبهینه سازی مستمر آن در ﻃول حیات سازمان است .مطالعات سالهای اخیر در حوزه کسب و کار نشان میدهد ،
نوآوری مدل کسب وکار ( )BMIهمان مفهومی است که به شرکت اجازه میدهد چیزی متفاوت از رقبا را ارائه کرده و ساختاری
نوآورانه جهت خلق ودستیابی به ارزش را پدید آ ورد تا بتواند ارزش پیشنهادی جدیدی به مشتریان خود ارائه نماید .نوآوری
مدل کسب و کار به معنای بینشی اگاهانه که درمکان و زمان مناسب ارائه شده و مزیت رقابتی قابل اعتمادی را ایجاد می کند
اﻃالق می گرددکه در واقع رابط میان نوآوری و خلق ارزش (چسبراگ وراسنبلو )1001،10ازﻃریق برگرداندن نوآوری تکنیکال
به کارکرد تجاری است(تسه .)1010،11در نتیجه ،نوآوری در کسب و کار فرآیندی پیچیده است .کتابچه راهنمای اسلو نوآوری
در شرکت های تجاری را براساس سه مفهوم شامل محصول ،فرایند و روش سازمانی جدید تعریف می کند .در میان تعاریف
مختلفی که از نوآوری وجود دارد  ،آنچه مهم است میزان جدید بودن و تازگی نوآوری است که به شرکت جهت دستیابی به
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مزیت رقابتی کمك شایانی کرده و از ﻃریق پایداری در نوآوری شرکت را در صنعت مذبور پیشرو قرار می دهد .از آنجا که
مطالعات صورت گرفته در حوزه نوآوری مدل کسب و کار ،سال های جوانی خود را پشت سر می گذاردو همچنین مطالعات
موجود در مورد نوآوری در حوزه خدمات نیز بسیار محدود است(ادجوک5002،0؛ اتیله وروسنال؛ .)55000لذا پژوهش حاضر ،به بررسی
نوآوری مدل کسب وکار در شرکتها پرداخته و تاثیر آن را بر موفقیت تدریجی و ریشه ای نوآوری ها مورد مطالعه قرار می دهد .به بیان
دیگر،ی به ارزیابی اینکه آیا درجه یا میزان جدید بودن نوآوری شرکت به مدل کسب وکار جدید وابسته است می پردازد همچنین به توضیح
اینکه مدل کسب و کار موجود در شرکت  ،مانعی در مقابل ایجاد نوآوری است یا اینکه بالعکس سبب محافظت از نوآوری در برابر تقلید می
باشد.
مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
 .1بازبینی مفهوم نوآوری در خدمات
گاردی )1992( 3خدمت را به معنی سازماندهی یك راه حل برای مسئله معرفی میکند که صرفاً شامل تهیه یك کاال نیست.
امروزه اهمیت نیاز به نوآوری در بنگاههای خدماتی به دلیل حفظ موقعیت رقابتی بنگاهها در بازار و صنعت است .نوآوری در
بنگاه خدماتی ،مقولهای نس بتاً جدیدی است که ﻃی دو دهه گذشته مطرح شده و ادبیات وسیعی پیرامون آن در حال
شکلگیری است .با این حال مطالعات موجود در مورد نوآوری خدمات بسیار محدود است(ادجوک1002،؛ اتیله
وروسنال؛ .)1011این محدودیت حتی در زمینه های تجربی و تئوریك هم وجود دارد که در نتیجه ی مسائل مرتبط با مفاهیم
متغیرها درخدمات و همچنین به دلیل کمبود داده های در دسترس در این حیطه می باشد .در یك چارچوب گسترده ،نوآوری
میتواند در سه حوزه نوآوری محصول جدید ،فرآیند جدید ،یا روشهای سازمانی جدیدی معرفی گردد که در نهایت به ایجاد
ارزش افزودهی اقتصادی جدید منجر می شود .نوآوری تنها حاصل فعالیت بنگاه اقتصادی نیست ،بلکه میتواند در نتیجه ارتباط
با ذینفعان سازمان از قبیل تأمین کنندگان ،همکاران ،رقبا ،مشتریان ،زیر ساختهای تکنولوژی ،شبکههای حرفه ای و فضای
حاکم بر محیط فعالیتهای اقتصادی ایجاد گردد .با توجه به مطالعات اورفیال 1و دیگران ( )1009فرآیند نوآوری رابطه نزدیکی
با مشتریان و میزان تعهد کارکنان دارد و به بیان دیگر نوآوری خدمات نیازمند مشارکت میان مشتریان و کارکنان است .نوآوری
در برگیرنده هر گونه تغییری است که در مشخصات محصول جدید به وجود میآید .این تغییر میتواند در ابعاد مختلف مانند
نوع خدمتی که ارائه می شود ،قابلیت کاربردی و یا امکانات تکنیکی باشد که آن محصول عرضه میکند به عالوه هدف نهایی
نوآوری استفاده از دانش جدید در برآوردن نیازهای مشتریان است .همچنین فرآیند نوآوری تنها به محدود به مرزهای داخلی
یك شرکت نیست و هر دو منابع داخلی وخارجی در نوآوری با اهمیت هستند(چسبراگ1002،؛ ون هیﭙل .)11988،به هر حال
شرکت ها قادر به نوآوری در انزوا نیستند و در واقع نیازمند به همکاری با دیگر شرکت ها و نهاد ها جهت افزایش فرصتهای
نوآوری هستند .در نتیجه نوآوری می تو اند هم به صورت داخلی در همکاری با دیگر اشخاص هم به صورت خارجی در تعامل با
دیگر نهاد ها نمود پیدا کند .انتخاب یك شریك مناسب بستگی به نقش آن در تولید یا بهره برداری از یك نوآوری دارد.
 .1مفهوم انواع نوآوری
نوآوری تجاری سازی اختراعات است ،و در واقع اجرایی ساختن ایده ها از ﻃریق ارائه محصول جدید ،فرآیند ها وروش های
سازمانی به بازار است  .بنابراین ،محصول ،فرآیند و نوآوری سازمانی به عنوان سه نوع اصلی نوآوری مطرح می شوند .نوآوری
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محصول به تجاری سازی محصوالت و خدمات جدید یا بهبود محصوالت فعلی اﻃالق می گردد ( OECDو ارستات.)1002،1
نوآوری یك محصول ،راه حلی جدید و خالقانه برای شرایط و تمایالت فعلی و آتی می باشد و تمایالت و نیازهای پنهان و
آشکار و خواسته های مشتریان و سهام داران را برآورده می کند .نوآوری فرآیند شامل معرفی روشهای جدید یا بهبود روشهای
موجود است ( OECDو ارستات )1002،که تمام فرآیند ها را از تولید خدمات تا فروش و تحویل آن را شامل می شود .به بیان
دیگر نوآوری در فرآیند به مواردی اﻃالق می شود که در آن سازمان روش ها و نحوه ی تولید یا ارائه خدمات خود را تغییر داده
ویا بهبود می بخشد. .هدف غایی از نوآوری فرآیند در دستورالعمل اسلو ( )1002تقویت بهروری عنوان شده است .نوآوری
سازمانی بر روشهای جدید سازمانی و مدیریتی یا روشهای کسب و کار اشاره دارد ( OECDو ارستات(.)1002،شکل )1

شکل  :0طبقه بندی نوآوری ها
تمامی نوآوری های عنوان شده مبتنی بر دانش و تکنولوژی های جدید و یا ترکیب دانش وتکنولوژی های فعلی هستند.مفهوم
دانش به عنوان یك منبع حیاتی با توجه به نقش آن در دستیابی به نوآوری در محصول ،فرایند و سازمان اهمیت می یابد .در
واقع نوآوری عالوه بر اینکه نتیجه دانش علوم و دانش تکنولوژیکی جدید است بلکه شامل استفاده ترکیبی از دانش علمی یا
تکنولوژیکی موجود نیز می باشد (لی و ماگیتی 1و دیگران1013،و میلر 3ودیگران .)1002 ،هر کدام از نوآوری های بیان شده
(محصول  ،فرآیند و سازمان) درجات مختلفی از میزان جدید بودن وتازگی را شامل می شوند زیرا که میزان جدید بودن در
بطن نوآوری وجود دارد و امری تفکیك ناپذیر است.با توجه به همین میزان تازگی و جدید بودن نوآوری می توان ﻃبقه بندی
دیگری از آن را بصورت نوآوری تدریجی و نوآوری بنیادین مطرح ساخت(.شکل  )1چمﭙتر1931(1و )1911نوآوری بنیادین را
کلید توسعه اقتصادی از ﻃریق ایجاد تغییری انقالبی و شکستن ساختارهای قبلی بر روی محصوالت وفرآیندها یا سازمان بر
شمرد .این نوآوری حاصل مدیریت موفق شرکت در مواردی است که به صورت همزمان مدل کسب و کار و تکنولوژی تغییر
میکند به همین دلیل دارای درجه تازگی باالیی است و نتیجه آن یافتن مسیر های جدید است .یك نوآوری بنیادین مناسب
میتواند در محیط رقابتی صنعت تغییرات اساسی ایجاد کند .نوآوری تدریجی عبارت است از اضافه کردن تغییراتی بر روی
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مدل کسب و کار و یا تکنولوژیهای موجود و بهبود آن ها .پورتفولیو یك شرکت معموالً مملو از نوآوریهای تدریجی به عنوان
روشی جهت کسب ارزش بیشتر از محل محصوالت و خدمات موجود میباشد .سرمایه گذاری کامل بر روی نوآوری تدریجی
میتواند سازمان را در مقابل رقابت آسیب پذیر کند .همچنین درجه تازگی و جدید بودن این نوع در مقابل نوآوری بنیادین
کمتراست (مارتینز –رزو دیگران  )1009 ،و تا حدودی می توان گفت که نوآوری تدریجی مستمر می تواند منجر به نوآوری
های ریشه ای شود.

شکل .1روند نوآوری ها
 .3نوآوری مدل کسب وکار شرکتها  ،در ارائه خدمات
مدیران با استفاده از مدل کسب و کار به دنبال ایجاد ارزش و ارائه آن به شرکتها هستند(،چسبراگ .)1002،لذا نوآوری مدل
کسب وکار( )BMIاشاره به مجموعه ای از فعالیت های جدید با ساختاری نوآورانه برای خلق و ارائه ارزش به شرکت ،شرکا و
مشتریانش داردو در واقع به معنای بینشی آگاهانه ،که درمکان و زمان مناسب ارائه شده و مزیت رقابتی قابل اعتمادی را ایجاد
می کند معرفی می گردد.همچنین رابط میان نوآوری و خلق ارزش (چسبراگ وراسنبلو )1001،ازﻃریق برگرداندن نوآوری
تکنیکال محصوالت و خدمات به کارکرد تجاری آن است (تسه .)1010،به عالوه شواهد نشان می دهد که حرکتی بزرگ را در
جهت ارائه خدمات در صنایع آغاز شده است .تا جای که حتی سازمان های سنتی نیز با اتخاذ روندی جدید در کسب و کار
خود به تمرکز بر سیستم های خدمات رسانی پرداخته اند .دالیل متعددی را میتوان در شکل گیری این حرکت دخیل دانست
از جمله سود قابل توجه و پایداری که شرکت ها با تمرکز بر خدمات از ﻃریق گسترش بهره وری و ارزش زایی به محصوالت
خود بدست می آورند و همچنین ایجاد توانایی در خلق بازار های جدید برای محصوالت شرکت با توجه به اینکه روند رقابت در
بازار های جهانی روز به روز در حال افزایش است .کسب و کار های سنتی غالبا از مفهوم تمرکز بر خدمات به عنوان مسیری به
سمت سود ،رشد و افزایش سهم بازار استفاده می کردند(روتنبرگ. )1002،1روند حرکت از تولید محوری به صنایع مبتنی بر
خدمات در بین سالهای 1900تا  1920در ایاالت متحده و کشورهای غربی با این سوال که چگونه می توان اهمیت کسب
وکار را افزایش داد پدیدار شد(گالوج و ویندرام )1009،1به منظور خلق نوآوری رقابتی و سودآور ،دانستن اینکه چرا شرکت ها
1.Rothenberg
2.Gallouj & Windrum
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باید بر خدمات تمرکز کنند و اینکه چطور نوآوری مدل کسب وکار آنها را در دستیابی به مزیت رقابتی حاصل از آن یاری کند
اهمیت می یابد.شافر و همکاران در مطالعات خود دلیل دیگری را هم برای حرکت به سمت تمرکز بر خدمات برشمردند آنها
تاکید می کنند که بقای سازمان با توانایی سازمان برای ایجاد و اعمال یك مدل کسب و کار مناسب به منظور جذب و ایجاد
ارزش رابطه مستقیم دارد .عالوه بر این ،مدل کسب وکار مدیران را در تجزیه و تحلیل و برقراری ارتباط بین تصمیم های
استراتژیکشان یاری می رساند(شافر وهمکاران .)1002،در نتیجه ،یك محصول یا خدمات برای اینکه بتواند ارزش اقتصادی پیدا
کند نیازمند یك مدل کسب وکار مناسب است( .شکل )3

شکل .3نوآوری مدل کسب وکار
لذا امروزه شرکتها جهت دستیابی به مزیت رقابتی نیازمند نوآوری درمدل کسب و کار خود با توجه به تغییر دادن بازار یا
خصوصیات یك محصول خاص برای ارائه ارزش افزوده به مشتریان خود هستند .در نتیجه مدل های کسب و کار و نوآوری
مدل کسب و کار محرکی برای نفوذ در بازار های مختلف ازجمله بازار خدمات اﻃالق می شود .همچنین ،یافته های سوسنا و
همکاران نشان می دهد که یکی از اشکال تغییر در مدل کسب و کار ایجاد نوآوری پایدار است(سوسنا  .همکاران.)1010،
همچنین تسه ( )1010بیان می کند ،که ایجاد فرمها و روش های جدید سازمانی  ،مانند نوآوری در مدل کسب و کار ،برای
جامعه و سازمان دارای اهمیت است .اهمیت مدل کسب و کار و نوآوری مدل کسب و کار سبب شده است که شرکت ها با
تخصیص دادن بودجه به بخشهای  R&Dکه منجر به کشف فن آوری های جدید ،و بهرمندی از مزایای رقابتی می شود نسبت
به شرکت هایی که توجه کمی به نوآوری مدل کسب و کار خود دارند پیشرو تر باشند(چسبراگ .)1010،لذا مشخص است که
مدل های کسب و کار و نوآوری مدل کسب و کار به منظور رقابت در خدمات بسیار مهم هستند .وال مارت یکی از موفق ترین
مدل های کسب و کار در تاریخ شرکت هاست .این شرکت به اهمیت متفاوت بودن با سایر رقبا پی برده بود بنابراین تالش کرد
خدمات خود را به گروه متفاوتی از مشتریان در بخش های متفاوتی از بازار ارائه دهد .در نتیجه تصمیم گرفت فروشگاههای
خود را در شهرهای کوچکی که به فراموشی سﭙرده شده بودند قرار دهد .شرکت  DELLزمانی که سایر کارخانه ها محصوالت
خود را به وسیله کارگزارها به فروش می رساندند فروش مستقیم به مصرف کننده نهایی را آغاز کرد .این کار نه تنها باعث
کاهش هزینه ها شد بلکه باعث شد شرکت به اﻃالعات مهمی در مورد نیاز ها و خواسته های مشتریان دست یابد که سایر
شرکت های فعال در این حوزه از آن باخبر نبودند .با این مدل کسب و کار اگر شرکت های رقیب دل می خواستند به صورت
مستقیم اقدام به فروش محصوالت خود کنند بسیاری از کانال های فروش خود وهمچنین فروشندگان خود را از دست می
دادند .به منظور پیاده سازی یك مدل کسب و کار جدید ،همچنین نوآوری و یا بهبود شرایط موجود ،شرکت ها نیاز به مهیا
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ساختن شرایطی دارندکه روتنبرگ در سال  1002درشش دسته تقسیم کرده است .که از جمله می توان به اینکه سازمانها باید
بر نقاط قوت خود تکیه کنند و به تغییر مهارت ها پرداخته بتوانند مهارتهای جدید کسب کنند و مدل کسب وکاررا براساس
توافقات قراردادی دوباره تعریف کنند .در روند تکامل کسب و کار ،نوآوری امری حیاتی است .شرکت های نوآورانه در مسیر
تولید محوری به سمت تمرکز بر خدمت باید درصدد ارزش افزایی به محصوالت خود باشند و چیزی متفاوت از دیگر رقبارا به
مصرف کنندگان و بازار ارائه کنند.
 .1نوآوری تدریجی و بنیادین در خدمات
نوآوری مدل کسب و کار به معنای به کارگیری انواع نوآوری ها با توجه به الویتهای شرکت برای ایجاد تغییری عمده در
قابلی ت ها و بهینه سازی فرآیندها و حرکت به سمت سودآوری و ایجاد مزیت رقابتی برتر نسبت به رقبا می باشد .لذا ایجاد
تحول در خدمات نیازمند نوآوری در مدل کسب وکار از ﻃریق ارائه خدماتی جدید یا ترکیبی از خدمات فعلی که همان امکان
استفاده از نوآوری تدریجی و بنیادین در این حوزه است بیان می شود .در نتیجه نوآوری در مدل کسب وکار را می توان به
عنوان زیر ساختی از دانش و تکنولوژی که نوآوری تدریجی وبنیادین برای ایجاد تغییر در محصول وخدمات نیازمند است ،بیان
کرد .مازتینز ودیگران )1009(،به اهمیت منابع و قابلیت های شرکت در نوآوری اشاره دارند .و بیان می دارند که نوآوری ها به
منابع و قابلیت های درون شرکت و همچنین منابع وقابلیت های که شرکت می تواند از محیط بدست آورد وابسته است .ولی
نوآوری مدل کسب وکار به تغییر در منابع و قابلیت های و آیتم های نوآوری شرکت تاکید داردو در پی خلق ارزشی باالتر است
لذا مفهوم ارزش افزوده را به عنوان عنصر کلیدی در نوآوری مدل کسب وکار ،معنادار پیدا می کند(.زوت وآمیت 1001،و
چسبراگ و روسنبلوم1001،؛ تس  .)1010،در حقیقت نوآوری نتیجه تولید ،ترکیب و کاربرد دانش است (آراندا ومولینا-
فرناندز )1001،1و نمی تواند به تنهایی سب ب ایجاد ارزش افزوده شود و نیازمند سیستمی جدید از فعالیت ها است .با توجه به
اینکه مدل کسب وکار سیستمی از فعالیت ها در جهت خلق ،ارائه وتحویل ارزش است انتظار می رود بتواند بر نوآوری تدریجی
و نوآوری بنیادین در جهت ارزش آفرینی ماثر باشد .پژوهش های انجام شده حاکی از وجود تاثیر مستقیم و مثبت نوآوری مدل
کسب وکار بر نوآوری تدریجی و بنیادین دارد(سویوتو .)11012،همچنین این پژوهش نشان داد که نوآوری مدل کسب وکار بر
تولید وکسب تکنولوژیکی و غیر تکنولوژیکی نوآوری تدریجی وبنیادین تاثیرگذار است .بنابراین نوآوری مدل کسب وکار زمینه
جدیدی را برای نوآوری فراهم می کندو در حقیقت مدل کسب وکار را به سوی استفاده از تکتیك های جدید سوق می
دهد(.تس 1010،و زوت وآمیت )1011،

شکل  .3ارتباط میان نوآوری مدل کسب وکار و نوآوری
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بحث و نتیجهگیری
امروزه تغییر امری اجتناب ناپذیر است ،افزایش سرعت تغییر در فن آوری ها و رقابتی تر شدن عرصه کسب و کار در صنایع
موجب شده که شرکت ها توجه بیشتری را در کارگیری مستمر نوآوری ها و تغییر بر روی فرآیند ها اعمال نمایند .مطالعات
نشان داده است ،نوآوری مدل کسب و کار می تواند یك عامل کلیدی در عرصه رقابت و پایداری نوآوری به حساب آید.
همچنین شرکت ها عالوه بر ایجاد مدل های کسب و کار جدید نوآوری و مدیریت ،باید خود را ملزم به انجام مسئوالنه آن نیز
نمایند .نوآوری مدل کسب و کار در پی دستیابی به بهینه سازی سریع با هزینه پایین است .بنابراین میتوان امیدوار بود که
نوآوری در مدل کسب و کار ،ظرف یك ماه از آغاز اجرای آن در وضعیت درست خود قرار گیرد و در ﻃی شش ماه بازگشت
سرمایه ایجاد نماید(میشل وکولس .)1003،1با توجه به مطالب باال درمی یابیم که امروزه با افزایش نوسانات بازار و تنوع رو به
افزایش در بخشهای مختلف ،مدل های کسب وکار سریعتر از هر زمانی نیازمند نوآوری و تغییر به عنوان رویکردی مهم در
حرکت به سمت توسعه و ایجاد ارزش هستند .در نهایت ،شرکت های خدماتی باید از ﻃریق نوآوری مدل کسب وکار عالوه بر
برآورده سازی نیاز مصرف کنندگان و ایجاد ارزش برای آنها ،باید به ارتقای مدام نوآوری مدل کسب و کار نیز در جهت
دستیابی به نوآوری پایدار با استفاده از کاهش در مواد مصرفی بدون کاهش در ارزش ایجاد شده برای مشتری بﭙردازند.
همچنین نوآوری،با معنای ایجاد ارزش ،عالوه بر خلق ارزش در کسب وکار باید به دنبال ایجاد ارزش در جامعه نیز باشد و
بتواند به این سوال که " من چه هستم و برای جامعه چه کاری انجام می دهم؟" پاسخ دهد.
به عالوه مطالعات چسبراگ ( )1001و تسه ( )1010نشان می دهد که درکسب وکار جهانی ،نوآوری های تکنولوژیك و مدل
های کسب وکار با هم رابطه ای تنگاتنگ دارندودر واقع نقش مدل کسب وکار در ارائه ارزش از ﻃریق نوآوری های
تکنولوژیکی،رسمیت پیدا می کند .نوآوری مدل کسب وکار باعث ایجاد پتانسیل های بالقوه در تکنولوژی جدید و دانش
تکنولوژیکی و غیر تکنولوژیکی شده است و به همین دلیل سبب از بین رفتن محدودیت های موجود در کسب وکارهای قدیمی
می گردد .همچنین فرصتی جدید را برا ی تولید و بهره وری از تکنولوژی و دانش برای دستیابی به اهدافی که در مدلهای قبلی
قابل دسترسی نبود فراهم می کند .بعالوه تسه ( )1010یکی از موانعی که در نوآوری مدل کسب وکار وجود دارد تقلید از مدل
کسب وکار شرکت های موفق مطرح کرد که باعث تکرار مدل کسب وکار و کاهش نوآوری می شود به عنوان مثال در هتل
داری اکثر هتل های جدید به دنبال استفاده از مدل کسب وکار هتل هایی هستند که در این عرصه موفق عمل کرده اند.این
مانع باعث می شود که یك مدل کسب وکار نتواند فاکتورهای الزم مانند منحصر یودن را جهت خلق مدلی جدید فراهم کندو
شرکت را در زمینه نوآوری با مشکل روبرو می سازد .بنابراین بایستی شرکتها محدودیت هایی در جهت تقلید از مدل کسب
وکار در درون سازمان ایجاد نمایند و با توجه به منابع و قابلیت های خود و همچنین کمك گرفتن از مدل کسب وکار دیگر
شرکت ها و نه تقلید صرف از آنها یه ارائه م دل کسب وکاری منحصر یه فرد و متناسب با موقعیت خود اهتمام ورزند تا بتوانند
در عرصه پر تالﻃم رقابت موفق عمل کنند.
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