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بهبود ارزش پیشنهادی مشتریان در مدل کسب  ،ت های نوآفرینکتقویت بیانیه ماموریت شر

 وکار
 

 بین حسیننیک

 یکاربرد یمدرس دانشگاه جامع علم ،ینیکارآفر یدکتر

 چکیده

امروزه شرکت ها  .است بهبود ارزش پیشنهادی مشتریان در مدل کسب وکار شرکت های نوآفرینپژوهش به دنبال  نیا

 سازمان ها برای بقای خود، دلیل و هدف برای مشتریان دچار مشکل شده اند.برای متمایز ساختن پیشنهادهای ارزشمند 

بیانیه مأموریت، پاسخی مختصر، اما  منعکس می گردد.ها ، در بیانیه مأموریت سازمان رمنحصر به فردی دارند. این انحصا

همسویی میان  برای مشتریان، یک ارزش پیشنهادی مناسب صحیح و مناسب به این سوال است که کسب و کار ما چیست؟

در ورود به بازار، نوآوری و سرعت از این رو بهبود آن بویژه برای شرکت هایی که نیازمند  را می طلبدذینفعان ع همه مناف

توصیفی و کاربردی بوده و به روش مروری تجمیع گردیده است  پژوهشاین  تجربه بهتر برای مشتریان  هستند مشهود است.

تقویت عوامل و عناصر تدوین کننده بیانیه  احصاء شود.شرکت های نوآفرین  عناصر تدوین کننده بیانیه ماموریتعوامل و تا 

، جامعه و توجه به کاالها و خدمات، اهداف ن، تامین کنندگاناکارکنان، سهامدارمشتریان، ماموریت سازمان شامل نیازهای

 می تواند به بهبود ارزش پیشنهادی در مدل کسب وکار منجر شود. ،نوآفرینغیرمالی، ارزش ها و چشم انداز شرکت های 

جهت بهبود ارزش پیشنهادی مشتریان در مدل کسب  تقویت هر یک از عوامل و عناصر مذکوردر راستای ، در پایان مقاله

می تواند  وآفرینبرای شرکت های ن های علمی و کاربردی ارائه شده است که توجه و لحاظ نمودن آنهاتوصیه وکار

 افزایش رضایت مشتریان و مزیت رقابتی ناشی از ارزش پیشنهادی مشتریان را بهمراه داشته باشد.

 مدل کسب وکار، ارزش پیشنهادی مشتری، شرکت نوآفرین، بیانیه ماموریت :کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

شرکت ها برای باشد.  می شرکت و کننده مصرف هر میان ضمنی مذاکره نتیجه ،جهان در ارزش در عصر رقابتی حاضر

 مصرف امروزه .دچار مشکل شده اند (CVP)1ارزش پیشنهادی مشترییا  ارزشمند به مشتریان متمایز ساختن پیشنهادهای

 هم هنوز دارند، اما خدمات و محصوالت از گوناگونی های انتخاب دیگری زمان هر از بیشتر اینکه با کنندگان

. پیشنهاد هنگامی ارزشمند است که از دیدگاه مشتری به آن نگریسته شودارزش واقعی یک  .می رسند نظر به ناراضی

تبعات زیادی داشته  ها برای سازمانمی تواند  ارزش از کنندگان مصرف ترجیحات در تغییر تشخیص عدم پیامدهای

 (.1392هاشمی و توکلی،)باشد

سازمان منعکس می  2انحصار، در بیانیه مأموریتسازمان ها برای بقای خود، دلیل و هدف منحصر به فردی دارند. این 

موثر و بیانیه مأموریت، پاسخی مختصر، اما صحیح و مناسب به این سوال است که کسب و کار ما چیست؟ پاسخ  گردد.

بیانیه مأموریت تنها (. Haghighi et al,2010)می شود در سازمان باعث القای اطمینانآگاهی دهنده به این سوال، 

کارکنان،  در آن به همراه توجه به نیازهای است که عوامل و عناصرییک مفهوم صرف نیست، بلکه بسته ای شامل 

 کاالها و خدمات، اهداف غیرمالی، ارزش ها و چشم انداز، تاکید زیادی بر نیازجامعه،سهامداران، تامین کنندگان، 

بیانیه  (.Nwachukwu and Zufan, 2017; Nassehifar and Pourhosseini, 2008است) مشتریان شده

سازمان می  های گوناگونمأموریت سازمان دارای ویژگی هایی  می باشد که تأثیر هرکدام از این ویژگی ها بر عملکرد

 (. Mirabent et al, 2019 ; Delimpasis and Kitsios, 2018)تواند متفاوت باشد

درباره بیانیه مأموریت سازمان، اختالف قابل مالحظه ای درباره تدوین بیانیه مأموریت مشاهده در تحقیقات انجام شده 

شده است. هنوز اهمیت تدوین بیانیه مأموریت و کاربرد گسترده آن برای سازمان ها مشخص نشده است. اتفاق نظر 

شته باشد، وجود ندارد و هر یک از محققین درباره بیانیه مأموریت، که باید شامل چه اجزایی باشد و چه ویژگی هایی دا

. از طرف دیگر، محققین بیشتر به ندبنا به نظر خود اجزا و ویژگی های خاصی را برای بیانیه مأموریت در نظر گرفته ا

 دهدینشان م ریاخ یهاتحوالت سال یبررس .(Payne et al, 2017)تحلیل محتوا و ویژگی بیانیه مأموریت پرداخته اند

 3وکارکسب یهادر مدل یهستند و ضرورت نوآور ایو پو عیسر اریاغلب بس یهای رقابتطیدر مح دیشد راتییکه تغ

,Cortimigli et al, 2015  ;2010 .Osterwalder and Pigneur)شوداحساس می 4برای شرکت های نوآفرین

 می امروزی نیازمند ارزش پیشنهادی ویژه برای مشتریانشرکت های نوآفرین برای بقا در محیط کسب وکار متغیر  .(

ینفعان مطلوب که برای ذ ماموریتداشتن بیانیه  .( Frederiksen and Brem, 2017; Molendijk, 2017باشند)

 
1 - Customer Value Proposition  
2 - Mission Statement 
3 - Business Model 
4 - Startup 
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بوده و به شناخت مشتریان و سرعت می تواند در این مسیرسودمند ( Powers, 2012)موجب انگیزش و ارتقاء شود

 به بازار یاری رساند و مانعی برای شکست شرکت های نوآفرین باشد.دادن ورود 

به نظر می رسد که به منظور پی بردن به عوامل و عناصری که سبب بهبود ارزش پیشنهادی مشتریان در مدل کسب وکار 

قصد دارد با  این مقاله انجام یک مطالعه جامع ضروری است. یت رقابتی ایجاد می نمایدزشده و مبرای استارت آپ ها 

آیا تقویت بیانیه ماموریت شرکت های نوآفرین در بهبود ارزش به این سوال اصلی که پژوهش های انجام شده، اتکاء بر 

 پاسخ دهد. ؟پیشنهادی مدل کسب وکار تاثیر دارد

 های انجام شده مروری بر ادبیات پژوهش -1-1

مدل کسب وکار و ارزش معرفی شرکت نوآفرین، معرفی سازمان، ماموریت  بیانیه باهای مرتبط در این بخش، پژوهش

 دهیم.را مورد بررسی قرار میپیشنهادی مشتری 

 بیانیه ماموریتهای مرتبط با پژوهش -1-2

 بوسیلة بلکه تعریف نمی شود آن، اساسنامة یا و سازمان نام با سازمان یک کار و دراکر بیان می نماید که کسب پیتر

 (.Nassehifar and Pourhosseini, 2008; David, 2014)شود می تعریف آن مأموریت یا رسالت

سازمان ها برای بقای خود، دلیل و هدف منحصر به فردی دارند. این انحصار، در بیانیه مأموریت سازمان منعکس می  

بیانیه مأموریت، پاسخی مختصر، اما صحیح و مناسب به این سوال است که کسب و کار ما چیست؟ پاسخ موثر و  گردد

 .(Haghighi et al, 2010)می شود زمانبرای سا آگاهی دهنده به این سوال، باعث القای اطمینان

 به سازمان ماموریت درصورتیکه .دهد می نشان را آن فعالیت های چارچوب یک سازمان، ماموریت دیگر، به عبارت

 خواهد آن شکست باعث شود، تعیین نادرست اگربه صورت و بود خواهد موفقیت باعث شود، طراحی درستی

 (.Nassehifar and Pourhosseini, 2008; Haghighi et al, 2010)بود

اتفاق نظر درباره بیانیه مأموریت، که باید شامل چه اجزایی باشد و چه ویژگی هایی داشته باشد، وجود ندارد و هر یک از 

 ,Haghighi et al)محققین بنا به نظر خود اجزا و ویژگی های خاصی را برای بیانیه مأموریت در نظر گرفته است

هنگامی که برنامه ها،  .)طول عمر(بروز رسانی مکرر داشته باشد از بهبیانیه مأموریت نباید طوری باشد که نی (.2010

سیاست ها و رویه های دیگر تحت این چتر تدوین شد و هنگامی که سهامداران اعتبار آن را پذیرفتند، باید برای مدت 

نتیجه حوادث ناگهانی مانند طوفان کاترینا، حمله تروریستی مرکز تجارت البته، در  .زمان معقولی ثبات برقرار باشد

بیانیه  .و بحران مالی اخیر ایاالت متحده، بیانیه های مأموریت می توانند تقریباً یک شبه منسوخ شوند 9/11جهانی 

ایجاد انگیزه برای ماموریت بایستی جهت مشخصی را برای برنامه های سطح پایین سازمان فراهم نماید به طوری که 

 کار روزمره آنها مرتبط است و بههمه کارکنان به روشنی درک کنند که  نماید ومشتریان، کارکنان و ذینفعان سازمان 

 (.Powers, 2012) منافع خود داشته باشندهمه ذینفعان باید دید واضح و واقع بینانه ای از  طوری که

 ,Mirabent et al)خواهد چه کسی باشد و به چه کسی می خواهد خدمت کندبا برجسته کردن اینکه سازمان می 

سازمان عوامل و عناصری از قبیل: نیازهای مشتریان، کارکنان، سهامداران، تامین  ماموریت درتفکیک بیانیه( 2019
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ان های گوناگون سازمکه  جامعه،  کاالها و خدمات، اهداف غیرمالی، ارزش ها و چشم انداز را شاهد هستیمکنندگان، 

عده ای از دانشمندان به عناصر د. ناز این عوامل و عناصر در تدوین بیانیه ماموریت بهره می برو فعالیتشان بسته به نوع 

 آنها بیان می نمایند اشاره می نمایند.، بقا، سود، فلسفه، باورها و تصور عمومی فناوریشامل:  ماموریتدیگر تدوین بیانیه 

مأموریت واضح و مکتوب  در دنیای رقابتی موفق شوند باید بیانیهشرکت هایی که می خواهند با افزایش رضایت مشتری 

بیانیه تدوین نمایند.  است باورها و تصور عمومی، ه مشتری که شامل محصوالت و خدمات، فناوری، فلسفهرا از دیدگا

بر بیانیه ماموریتی که بر مشتری تمرکز دارد  ت و مشتریان کمک کند.ماموریت می تواند به ایجاد و تداوم پیوند بین شرک

 Nwachukwu and Zufan, 2017; Nassehifar andمیزان رضایت مشتری تاثیر دارد)افزایش 

Pourhosseini, 2008 .)  ند به عنوان مبنایی برای ارتباطات که از دیدگاه مشتری نوشته شده می توابیانیه مأموریت

اهداف  هاشرکتبیان می نمایند که  (2019میرابنت و همکاران) (.Power, 2012)دبازاریابی با مشتریان استفاده شو

که اشاره می نمایند  آنها. کنندانتفاعی ایجاد می های انتفاعی و غیرو پلی بین شرکت لحاظ نمودهاقتصادی و اجتماعی را 

 دندهمورد توجه قرار میبا ارائه خدمات ن را مشتریا صراحتاً ،بیانیه ماموریتابزار استراتژیک هایی که در آن شرکت

 (.Mirabent et al, 2019) دندهرا نشان می عملکرد اقتصادی باالتری

 معرفی شرکت نوآفرین -1-3

 وجود باالیی ابهام که شرایطی درد جدی خدمت یا محصول یک ارائه برای که است انسانی نهاد یک شرکت نوآفرین

 نفر یک خالقیت و ایده براساس معموال که هستند کوچکی های تیم یا شرکتها نوآفرین ها. است آمده وجود به دارد

 از یکی به روزها این و کنند آفرینی ارزش مناسب خدمات و محصول ارائه با تا اند گرفته شکل ازافراد ای مجموعه یا

 (.Frederiksen and Brem, 2017)اند شده تبدیل جهان مختلف کشورهای در اقتصادی توسعه عوامل مهمترین

الویت بندی آنها مشکل است است و  ادیز اریدر نظر گرفته شود بس دیبا دیکار جدکسب و  کیشروع  یکه برا یعوامل

 است. داده شنهادیرا پ ری( موارد ز1975)کویحال، گر نیا با

 ؛ هیسرما یازهاین نیی( تع1)

 ؛ یکمک حقوق افتی( در2)

 در بازار ؛ قی( تحق3)

 ؛ کسب وکار یابی( مکان 4)

 پرسنل ؛ یساز منی( ا5)

 ؛ و یکیزی( ارائه امکانات ف6)

 سود. برنامه ای برای کی جادی( ا7)

 امل بازاریابی، فن آوری، اقتصادی، مالی، دولتی،نیازمند در نظر گرفتن عو یتموفقبرای یک کسب وکار نوآفرین 

 Lee andمتفاوت است)بسته به نوع کشور و ماهیت کسب وکار است که این عوامل  مدیریتی های نظارتی و توانایی

Osteryoung, 2002.)  کمک می کند تا پژوهشی در مورد بیانیه مأموریت در صنعت هواپیمایی به مدیران هواپیمایی
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مأموریت، اعتماد به نام تجاری و ارزش ویژه نشان تجاری و چگونگی استفاده از این ک واضح تری از رابطه بین بیانیه در

بیانیه ماموریت یکی از ابزارهای مفید در فرآیند برندینگ است و ممکن است فرصتی برای  .رابطه در عمل ارائه دهند

 (.Lin and Ryan, 2016فرد فراهم نماید)تأکید بر ویژگی های منحصر به 

در بیانیه ماموریت کسب وکار های مولفه فناوری نشان داد که پژوهشی در زمینه کسب وکارهای الکترونیکی 

شامل چابکی،  شرکت های نوآفرینقابلیت های . همبستگی مثبت و معناداری دارد ملکرد مالیعبا معیار الکترونیکی 

سرعت در بازار، ظرفیت نوآوری، تخصص در فناوری، تمرکز بر مجموعه محصوالت محدود، فشار قانون گذاری کم تر 

قوانین و  نیازمند تدوین استانداردها، شرکت های نوآفرینبرای داشتن یک راهبرد موفق برای  مشتری است.بهتر و تجربه 

 هاآن شکست و توسعه  جلوگیری از و که منجر به رفع موانع آن هستیم به طورینقشه و پیاده سازی  مقررات و ترسیم

 (.Delimpasis and Kitsios, 2018شود)

حداقل محصول  آزمایش در توسعه محصول جدید،کار،  دخالت مصرف کننده و مشتری در توسعه محصول و کسب و

در یک شرکت نوآفرین ناب می  1اصر گوناگون ملموس و انتزاعیعن تفکر کارآفرینی برای انجام کار و مناسب

 یم را نانیاطماین  یشنهادیپاحی ارزش طر (.;1396Frederiksen and Brem, 2017مرادی و همکاران، باشند)

 یم نیرا تضم شرکت های نوآفرین مدت یطوالن یشود و بقا یو ثروت منجر م تیبه موفقطراحی  یکه استراتژ دده

 .(Pigneur, 2010)کند

 معرفی مدل کسب وکار -1-4

عنوان یک وکار بهدر مباحث علمی مطرح شده است. مدل کسب میالدی به بعد 1970از دهه وکارواژه مدل کسب

، 4توربیو نعنوان یک سبک معماری )دوبوسوبه، (2005، 3اسمیت عنوان یک ارائه )شفر وبه، (2000، 2توصیف )اپلگیت

، 6زوت )آمیت وعنوان یک الگوی ساختاریبه، (2005، 5همکاران)استروالدر وعنوان یک ابزار مفهومی یا مدلبه، (2002

Wirtz et al,01Amit and Zott, 20 ; )معرفی شده است (2001، 7سه)آفوا و تعنوان یک روشبه و(2001

وکار را به خود اختصاص داده است در ارتباط با کسبهای جریان تحقیقی که تا امروز بیشترین توجه به مدل(.2016

وکارهای  کسب وبازارهای الکترونیکی  شاملوکار الکترونیکی  معنای واژه کسب .وکارهای الکترونیکی استکسب

رنت وسیله اینت اشاره دارد که معامالت تجاری خود را با شرکاء و خریدارانشان به هاییمبتنی بر اینترنت است و به شرکت

 (.Dmitriev, 2014; Mahadevan, 2000)کننداداره می

 
1- Abstract  

2- Applegate 

3- Shepher & Smitt  

4- Dubosson & Torbay  

5- Osterwalder et al 

6- Amitt & Zott 

7- Afuah & Teece 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 
کارآفرینان مدل کسب وکار )طراحی مدل کسب وکار -1. شودمی شامل دو موضوعکسب وکار ی هانوآوری در مدل

 .(ددهنرا بهبود می خود های کسب وکار فعلیمدیران مدل)بهبود مدل کسب وکار -2( کنندایجاد می جدیدی را

سازی نوآوری در ارتباط ادبیات تجاری ادر مدل کسب وکار برای طراحی مدل کسب وکار جدید، بنوآوری 

باشد از طرف دیگر نوآوری مدل کسب وکار که برای بهبود مدل کسب وکار می( 2002، 1چسبرو وروسنبلوم)است

 (.; Gerard et al, 2010 Amit and Zott, 2010)با ادبیات مدیریت استراتژی دارد تمایل به ارتباط

و مظهر معماری  بودهنیازهای مشتریان  در راستایشرکت  ی های فناورانهنوآور وکار مکانیسمی برای ارتباط مدل کسب

های یک مدل کسب وکار گذاری بر سایر بخشاثرتواند با می فناورانههای سازی نوآوریتجاری. وکار استمالی کسب

 (.Teece, 2010 )ها و افزایش سود کسب وکار شودباعث کاهش هزینه

نمایند که شامل پایین اشاره می باال و سود وکار باهای کسبویژگی برای مدل 27( به 2014و همکاران ) 2مالمستروم 

حصول، عدم اطمینان تکنولوژی محصول، بلوغ بازار، پویایی پیچیدگی تکنولوژی، پیچیدگی مهای ذیل است: ویژگی

های اجتماعی، استفاده از اطالعات، پیچیدگی در ساختار فروش، بازار، احتمال نفوذ مدل در آمدی، استفاده از شبکه

ر وکار، طول پنجره بازاوکار، کسب درآمد از یک رویکرد زمانی، انعطاف در مدل کسبدرگیری مشتری در مدل کسب

وکار، درجه تمرکز تکنولوژی در مدل کسب، های فروش خارجی، سطح ساختار سازمانیبرای محصول، استفاده از کانال

گیری، ظرفیت سرمایه تمرکز بازار، استفاده از شایستگی خارجی، فاصله ارتباطی با مشتری، پیچیدگی در فرآیند تصمیم

های مالی وجود آمده داخلی، وامهای مالی بهخلی، ابزارهای داوکار، شایستگیوکار، ریسک کسبدر مدل کسب

 (.Chroneer et al, 2015ر)وکاخارجی، سرمایه مخاطره آمیز خارجی، حساسیت به چرخه کسب

 های انجام گرفته در حوزه مدل کسب وکار( پژوهش1جدول )

 های کسب وکارهای شناسایی شده مرتبط با مدلشاخص
سال انجام 

 پژوهش
 نویسنده یا نویسندگان

 &|Wirtz & Pistoia 2016 رقابت، نوآوری، تغییر، تکامل، طراحی

Ullrich & Gottel 

 Gerard& Bock 2010 ساختار منابع، ساختارارزش، ساختار انتقالی

شرکت، مصرف کنندگان، فروشگاههای بنگاه مشتری، مشتری مشتری، 

 تامین کنندگان، تبلیغات، کارمندان
2015 Weiweia & Yue 

 Nambisan 2016 های جدید، ، رسانه اجتماعیاطالعات باز، کشف فرصت

ماهیت بازار، ماهیت شرکت، نوآوری، پایداری مدل کسب وکار، ، 

 بازارهای نوظهور، توسعه محلی، بازار نوظهور محلی
2016 Landav &et al 
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 های کسب وکارهای شناسایی شده مرتبط با مدلشاخص
سال انجام 

 پژوهش
 نویسنده یا نویسندگان

هزینه هاست، پیاده سازی ، چیدمان عناصر، رهبری که دنبال کاهش 

 ها، مزیت رقابتی، تغییرنیروی انسانی مفید، کاهش قیمت
2014 Solice & Grifell 

اجزاء، زیر ساخت، ریسک کم تر، منابع، تامین کنندگان، صبر در زمان 

 عدم اطمینان
2011 Partanen 

 Wirtz 2016 جزء استراتژی ، جزء بازارومشتری ، جزء ارزش افزوده ، مدل تدارکات
ها، خلق ارزش، اجزاء مدل های شرکتری ، بازیگران ، فعالیتنوآو

 های ارتباطیکسب وکار،کانال
2010 Amit & Zott 

های بازار انتخاب تکنولوژی مناسب، میزان سودآوری، معرفی بخش

 های درآمدی ، طراحی مکانیسمی مطلوبهدف، جریان
2010 Teece 

مدل درآمدی، نیاز بازار، ساختار بندی بازار، ارزش برای مشتریان، بخش

 آوریهزینه، پتانسیل سود
2014 Dmitriev 

 Kawaf & Tagg 2017 های انگیزشیطراحی وب سایت، کیفیت وب سایت، سازه
 6را ارائه می نمایند که شامل  در حوزه کسب وکارهای الکترونیکی مدل کسب وکار موثر (2016نیک بین و همکاران)

ارزش پیشنهادی برای مشتریان ارائه که می تواند با  ویژگی فردی، کیفیتی، ارتباطی، زیر ساختی، سیستمی و محیطی است

بع شرکت محور مننماید. توجه به ویژگی زیر ساختی در کسب وکار می تواند  ی ایجادرقابتمزیت در دنیای کسب وکار 

 مفید باشد. در مدل کسب وکار ت آن در راستای ایجاد ارزش پیشنهادی مشتریانو تقوی محسوب شده

 
 (1396)نیک بین و همکاران،( منظومه مدل کسب وکار مؤثر1)شکل

 معرفی ارزش پیشنهادی مشتری -1-5

در اصل از  مطرح بوده که کسب وکارکی از اصطالحات پرکاربرد دربه عنوان ی( CVP)مشتریارزش پیشنهادی  مفهوم
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 .داشته است در ادبیات رشد سریع و سپساخذ شده  ( و شرکت مشاوره مک کنزی1988مایکل لنینگ و ادوارد مایکلز)

 ,Payne et alمی داند) لم بازاریابی و علم کسب وکاردر ادبیات ع را حوزه اصلی ارزش پیشنهادی (2017)مولدانیک

 آن در که محور کاال دیدگاه از بازاریابیدر ادبیات علم بازاریابی،  ( بیان می نمایند که 1392توکلی) هاشمی و (.2017

 فرایندهای آن نامشهودات، در که محور خدمت دیدگاه به دارد قرار مرکز در مجزا تراکنش های و مشهود نتایج

ارزش ساز مشارکت فعال مشتری در فعالیت های بنابراین  .است کرده حرکت دارد، قرار مرکز در ارتباطات و مبادله

در معرفی  .و داشتن پتانسیل الزم در مرحله درک نیاز مشتری در اولویت فرآیند ارزش می باشد اهمیت می یابدسازمان 

 برای خلق ارزش پیشنهادی وعده هایی ارزش یان می نمایند که( ب2015ارزش پیشنهادی مشتریان اسکالن و همکاران)

 (.Skalen et al, 2015)بنا می شوند ی سازمانهستندکه براساس منابع و روش ها

راحی یا یک مدل کسب وکار را می توان به عنوان ط در ادبیات مدل های کسب وکارنیز بیان شده است. CVPمفهوم 

را نشان  در مدل کسب وکار لفه اصلیویک م CVPو  تحویل و جذب ارزش درک کرد ،معماری سازوکارهای ایجاد

 .(Osterwalder and Pigneur, 2010)می دهد

نقشی اساسی برای تأمین  ابزاری استراتژیک است که (CVPمشتری) پیشنهادی ارزشمی توان با جدیت بیان نمود که 

ارائه بسته ارزش  ع،منابتوانایی به اشتراک گذاری سازمان ها با  دارد. که یکی از اهداف شرکت هاست ارزش به مشتریان

به عنوان یک وسیله ارتباطی برجسته بر نقش منابع و CVP بنابراین  .نمایندرا تسهیل می  خود فاهدابرتر به مشتریان 

 CVP واژهمدیران و دانشمندان به طور فزاینده ای از  .تأکید داردجهت ارائه بسته مناسب برای مشتریان اشتراک منابع 

برای فرآیند  این مفهوم با توجه به اینکه درک و پیاده سازی نشده است.به خوبی ، اما این مفهوم هنوز استفاده می کنند

آندرسون  .(Payne et al, 2017باشد ) ها سازماندهی شرکتبرای مهمترین اصل  بایستی ایجاد ارزش بسیار مهم است

هیچ توافق مشترکی در د و دار ها نقش قابل توجهی در عملکرد سازمان CVPبیان می نمایند که  (1998و همکاران)

یک ارزش است. با شرکت و الزمه بهبود آن تعامل فعال مشتریاند را تشکیل دهد وجود ندار CVPمورد آنچه که 

بیشتر ادبیات بر چگونگی ارائه ارزش در ابتدا  .بازیگران سیستم را می طلبدع همه همسویی میان مناف ،پیشنهادی مناسب

که توسط ای   یک طرفه ارزش این مباحث غالباً بر د.نمشتریان تأکید دارقابل توجه شرکت به مشتریان، بدون مشارکت 

 (.Kowalkowski, 2011;Anderson and Narus,1998)کردند تأمین کننده از قبل تعیین شده است تأکید می

شامل  ذینفعانطیف وسیعی از موضوعات را مانند در نظر گرفتن طیف وسیع تری از  CVPتحوالت بیشتر در ادبیات 

تأکید دو طرفه بر روی  داده ومسائل اخالقی و تمرکز بر نوآوری و شیوه ها مورد توجه قرار  ،محیط زیست، جامعه

CVP متضمن وعده های متقابل ارز( شی استBallantyne and Varey, 2006 ; Kaufmann, 2020 ).  

غالباً به طور غیر معمولی و به صورت پیش پا افتاده ای به کار می رود   CVPاصطالح   بیان می نماید که( 1988)لننینگ

 ,Lanning and Michaelsاستفاده شود)به روش بسیار استراتژیک، دقیق و عملی  این درحالی است که بایستی

1988.) 

، اما همه آنها بر اهمیت ادغام ارزش پیشنهادی خود را توسعه دهندهیچ راهی عمومی وجود ندارد که استارت آپ ها 
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اران بیشترین تأثیر را در توسعه ارزش سرمایه گذ ،مشتری در این فرآیند تأکید می کنند. به نظر می رسد در کنار مشتریان

 (Molendijk, 2017) رونق دادمشتری  مشارکتپیشنهادی دارند. پیشنهاد ارزش را می توان با 

تمرکز بر سطوح گوناگون  و تمرکز بر وسعت ابعاد ارزش بایستی واضح CVPبه منظور داشتن   CVPدر طراحی 

 ت و بخش بندی مشتریان در سطح فردی در طراحیمشتریان داشت به این مفهوم که بیانیه ماموریت در سطح شرک

CVP  کنداهمیت پیدا می(Payne et al, 2017.) 

، پیشروترین ارائه دهنده موتور جستجوی جهانی و یک شرکت فناوری چند Alphabet Incبخش بزرگی از ، 1گوگل

ارائه  اطالعات جهان وش را ساماندهی مأموریتبیانیه ملیتی است که خدمات مبتنی بر اینترنت را توسعه و تجاری می کند. 

، آن از طریق تبلیغات آنود (. بیشتر درآمد و سGoogle, 2020)یان بیان می نمایددر دسترس جهانبه صورت مفید  آن

 حاصل می شود. نتایج موتور جستجوی آن ویعنی فروش فضای تبلیغاتی هدفمند 

بنا شده است که آن را به بازارهای مختلفی شامل  انارزش پیشنهادی مشتری بر اساس مجموعه گوگلکسب وکار 

های مختلفی در  ازارهای محصول بخشپیوند می دهد. این ب (آنالینبر خط)کاربران موتور جستجو و تبلیغ کنندگان 

ت سرعت و ممکن اس انهای مشتری ، برخی از بخشبه عنوان مثال، برای محصوالت موتور جستجو درون خود دارند.

، در حالی که برخی دیگر ممکن است برای کشف اطالعات جدید ارزش بیشتری قائل شوند. در کارایی را ارزیابی کنند

 از مشتریان قیمت و برخی دیگر کیفیت اهمیت پیدا می کند.خی بر برای، الینفضای تبلیغات آن

ه تأسیس شد 2009توسط دو کارآفرین در سال  که است آمریکا در یک شرکت چند ملیتی با سرعت رشد سریع2اوبر

قابل اعتماد، ی حمل و نقل سازمانش را ماموریت بیانیهرا با استفاده از فناوری متصل می کند.  مسافرانرانندگان و است که 

اوبر با ارائه پیشنهادهای ارزش جدیدی که هم . بیان می نماید، برای همه با اتومبیل های کمتر و دسترسی بیشتر در همه جا

ی به دو ارزش پیشنهاد اوبرموفقیت بوده است. موفق ر بازا، در ین کنندگان را به خود جلب می کندمشتریان و هم تأم

ب و مطابقت مشتری اپیشنهادی جذدل کسب و کار آن به  ارزش . مبستگی دارد و دیگری به راننده مسافر، یکی به متمایز

مشابه ارزش پیشنهادی خود را به روش های  3شرکت های نوآفرین با فناوری پیچیده .دارد بستگی و تأمین کنندگان

 .توسعه می دهند و به ویژه مشتریان در این روند نقش بسزایی دارند

داشتن ساختار  شامل، شرکتبه منابع توجه که در آن  ، تدوین بیانیه ماموریت سازماندر طراحی ارزش پیشنهادی مشتریان

ازار شامل دانش بازار به ، دانش محصول شامل مشخصات فنی و کاربردهای بالقوه محصول و منابع ببا فرآیند های رسمی

می تواند در ارتباطات و برند سازی اهمیت دارد. بیانیه ماموریت مفهوم داشتن دانش در مورد مشتری و رقبا، نوآوری، 

آن، مشتریان ارزش پیشنهادی را در نتیجه پیاده سازی  تصمیم استراتژی ارزش پیشنهادی برای مشتریان اثر گذار بوده و

 (.Payne et al, 2017نموده و منجر به مزیت رقابتی برای سازمان می شود)قضاوت و درک 

 
1 - Google 
2 - Uber 
3 - High Tech Startup 
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 روش پژوهش -2

سازمان  ماموریت مشتریان در مدل کسب وکار با تقویت بیانیه بهبود ارزش پیشنهاد یاز آنجایی که این پژوهش به دنبال 

ماهیت توصیفی، از نظر محیط انجام  لذا این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای، از نظر در شرکت های نوآفرین می باشد.

خلی و خارجی مرتبط با کمک مرور متون دا منظور بدین ای و در زمره تحقیقات کاربردی است.پژوهش از نوع کتابخانه

شده و  و تقویت عوامل و عناصر تشکیل دهنده بیانیه ماموریت شرکت های نوآفرین احصاءگردیده تا  تالشبا این حوزه 

  شود. لحاظ ارزش پیشنهادی مشتریانبهبود درجهت 

 های پژوهشیافته -3

بخش بیانیه ماموریت، شرکت نوآفرین، مدل کسب وکار و ارزش پیشنهادی  4در ابتدا یافته های پژوهش به تفکیک در 

مشتریان بیان می شود سپس به یافته کلی این پژوهش پرداخته می شود. در بخش بیانیه ماموریت با توجه به اثر گذاری آن 

ر تدوین یک بیانیه د می شود.کردن منافع ذینفعان امری مهم تلقی لحاظ  ،کسب وکارها یعملکردجنبه های گوناگون بر 

نیازهای مشتریان، کارکنان،  شامل:ماموریت مطلوب برای کسب وکار های نوآفرین بایستی به عوامل و عناصر 

از نیاز روز جامعه،  کاالها و خدمات، اهداف غیرمالی، ارزش ها و چشم انداز توجه نموده و سهامداران، تامین کنندگان، 

الزم به ذکر است به منظور تدوین بیانیه ماموریت کسب سازمان را در نظر بگیریم. در اختیار مشتریان غافل نبوده و منابع

در بخش شرکت نوآفرین  وکارهای نوآفرین ازدو منبع شرکت محور و بازار محور)بر مبنای مشتری( نبایستی غافل ماند.

منظور ارائه ارزش پیشنهادی برای مشتریان تاکید شده است در حالی که نباید از ویژگی به درک و فهم نیاز مشتریان به 

در  های شرکت های نوآفرین شامل: سرعت ورود به بازار، چابکی، نوآوری و ارائه تجربه بهتر برای مشتریان غافل باشیم.

کیفیتی، ژگی فردی،وی 6که از (1396)نیک بین و همکاران،وثرمدل کسب وکار مبخش مدل کسب وکار، 

بود بیان شد. توجه به ویژگی زیرساختی مدل کسب وکار اهمیت ارتباطی،زیرساختی، سیستمی و محیطی تشکیل شده 

ارزش پیشنهادی مشتریان یک قسمت از مدل  را برای کسب وکارهای نوآفرین بیشتر می نماید. تدوین بیانیه ماموریت 

زش کار که الزمه محیط پویای عصر حاضر است بدون فراهم نمودن ارکسب وکار می باشد و نوآوری در مدل کسب و

رنج های در بخش ارزش پیشنهادی مشتریان بایستی به فعالیت مشتریان، منفعت ها و  .برای مشتریان امکان پذیر نیست

آن الزمه فعان میسر نبوده و ارائه ارزش بدون لحاظ نمودن منافع ذین و آنها را اولویت بندی نماییم. هنمودمشتریان توجه 

مشتریان به منظور ارائه ارزش پیشنهادی  اهمیت داشتن بیانیه ماموریت قوی است که بهمراه لحاظ نمودن منافع ذینفعان، به

بهبود ارزش پیشنهادی مشتریان در  ،مطلوب در کسب وکارهای نوآفرین ماموریت شود. یک بیانیهتاکید  وتمرکز ویژه 

برای کسب وکارهای نوآفرین و ورود آنها در اسرع زمان به ایجاد مزیت رقابتی فراهم نموده و سبب مدل کسب وکاررا 

 کسب وکار خواهد شد.مندی بازار به منظور کسب تجربه بهتر برای مشتریان و سود 

 نتیجه گیری وپیشنهادات -4

 نتیجه گیری -4-1

سازمان می  ماموریت پاسخ به این سوال است که تقویت بیانیهمطرح شد، هدف پژوهش حاضر  مقدمههمان طور که در 
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 تواند منجر به بهبود ارزش پیشنهادی مشتریان در مدل کسب وکار شرکت های نوآفرین شود؟

سازمان در شرکت های نوآفرین و ارتباط آن  ماموریت به عوامل و عناصر بیانیه حاضر پژوهش نوآورانه رویکرد دلیل به

 یافت حاضر پژوهش مقایسه با جهت منسجمی خارجی و داخلی کسب وکار تحقیق های با ارزش پیشنهادی در مدل

زمینه بیان ماموریت، ارزش پیشنهادی و مدل های کسب وکار با پژوهش های انجام گرفته در  ،در مقدمهبنابراین  .نشد

 ویژگیتوجه به  که در طراحی ارزش پیشنهادی مشتریان موثر می باشد.نوآفرین بیان شده  تمرکز بر شرکت های

جهت ارائه ارزش پیشنهادی مناسب به مشتریان در قالب وعده های شرکت به مشتریان  زیرساختی مدل کسب وکار موثر

ارزش پیشنهادی  طراحیبه منظور و به عنوان پل ارتباطی میان مشتریان و شرکت های نوآفرین حائز اهمیت می باشد. 

، کارکنان،نیازهای مشتریان توجه به منابع شرکت از قبیل تقویت ،در مدل های کسب وکار شرکت های نوآفرین مشتریان

سازمان، ماموریت در بیانیه  کاالها و خدمات، اهداف غیرمالی، ارزش ها و چشم اندازجامعه،سهامداران، تامین کنندگان، 

و منابع از یک سو داشتن ساختار با فرآیند های رسمی، دانش محصول شامل مشخصات فنی و کاربردهای بالقوه محصول 

 .بازار شامل دانش بازار به مفهوم داشتن دانش در مورد مشتری و رقبا، نوآوری، ارتباطات و برند سازی اهمیت دارد

فهم و قضاوت در سازمان پیاده سازی شود با درک  که چنانچه طراحی ارزش پیشنهادی مشتریان تصمیم استراتژیکی بوده

در افزایش مزیت رقابتی  و ممانعت از شکستافزایش سود، منجر به ورود سریع به بازار،  ارزش پیشنهادی توسط مشتریان

 شرکت های نوآفرین می شود. 

 پیشنهادات -4-2

 با توجه به ماهیت شرکت ها، محل فعالیت،شرکت های نوآفرین  سازمانِ ماموریت پژوهش در عوامل و عناصر بیانیه -

 منابع شرکت و...توصیه می شود.

بر ارزش پیشنهادی مشتریان که در حال تغییر هستند مانند محیط متغیر کسب وکار توصیه پژوهش در سایر عوامل موثر  -

 می شود.

بنابراین  متفاوت بوده، Business to Businessو  Business to Customer نیازهای مشتریان در الگوهای -

  دارد. در سازمان مطلوب ماموریت منفک جهت دستیابی به بیانیه های نیازمند پژوهش ،درک نیازهای متفاوت

توصیه می شودکسب وکارهای نوآفرین در بیانیه ماموریت شرکت خود مواردی مانند اخالقیات، محیط زیست، جامعه  -

 به منظور رقابت در محیط کسب وکار پویا لحاظ نمایند. اضر مشتریان محسوب می شودرا که نیاز حال ح

توصیه می شود کسب وکارهای نوآفرین نیاز مشتریان را بدرستی درک و فهم نموده  و با توجه به منابع سازمان خود  -

 بیانیه ماموریت متناسب را تدوین نمایند.
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