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 چکیله
تاایی  نن  کنند بلکه بخشی از یک اکوسیستم بزرگ هستند که تحتها در خال فعالیت نمیسازمان

غییا  در واوانی ر رواباتر    وکاار مانناد ت  گذارند. تغیی  در محای  کسا   هستند و ب  نن تایی  می
وکار ساازمان باا ایا  یا ای  ساازگار یاود.        های جدید  نیازمند ای  است که مدل کس فناوری

وکاار را  های محیطی تایی گاذار با  مادل کسا     ها از ط فی مح کبناب ای  نیاز است که سازمان
ی را در خود ایجاد های پویای موردنیاز به منظور سازگاریناسایی کنند و از ط ف دیگ  وابلیت

نمایند تا بتوانند در بازار روابتی ام وز باوی بمانند. هدف ای  پژوهش تبیای  الگاوی ساازگاری    
هاای پویاای مورنیااز با ای     های محیطی تایی گذار و وابلیات کار و یناسایی مح کومدل کس 

د چندگاناه باه   وکار است. ب ای ای  منظور باا اساتدادا از نظ یاه دادا بنیاا    سازگاری مدل کس 
سال اخی ( و نیز مصاحبه با خب گان صنعت  15مند ادبیات )های حاصل از م ور نظامتحلیل دادا

ند (ر که به صورت غی احتمالی و هدفمند )گلولاه ب فای(    18فناوری اطالعات و ارتباطات ای ان )
ظاور پاساب باه    اندر پ داخته یدا است. نهایتا مدلی توسعه یافتاه کاه در نن باه من   انتخاب یدا

در یاش گا وا عوامال     وکاار های محیطی موی  ب  سازگاری مادل کسا   سواالت تحقیقر مح ک
های پویاای موردنیااز باه    سیاسی و وانونیر اوتصادیر بازارر فناوریر اجتماعی و روبا و وابلیت

 وکار در چهار گ وا وابلیت مشاهدا و ارزیابی خارجیر اکتساب منابعمنظور سازگاری مدل کس 
اناد. همننای    پ دازی یادا خارجیر پیک بندی مجدد منابع داخلی و نوسازی منابع داخلی مدهوم

وکار نیز در سه گا وا ساازگاری در ارزپ پیشانهادیر ساازگاری در خلاق      سازگاری مدل کس 
اند. مدل ای  مطالعه به دلیل یکپارچگی مای  پ دازی یداو سازگاری در کس  ارزپ مدهوم ارزپ

های فعال در زمینه فناوری اطالعاات و ارتباطاات باه منظاور     ای خوبی ب ای ی کتتواند راهنم
وکاار  های پویای موردنیاز به منظور سازگاری مادل کسا   های محیطی و وابلیتیناخت مح ک

 باید.
 

بنیراد نندگاهر ،   هرای محییر ، دهد   های پویا، محرک  وکار، قابلیتسازگاری مدل کسب :هاسلیلولژه
 هطالعات و هرتباطات صنعت فناوری

 مقاله پژوهشی
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 مقلمه

دستیابی به موفقیکت بکه وسکییه یکز سکازمای و ایجکاد       
ارزش برای مدت زمای طوالنی بستگی بکه دارا بکودی یکز    

هکا بایکد   وکار کارا دارد. برای این مدظور سازمایمدل کسب
همواره نیروهای محیطی خود را پایش ککرده و خکود را بکا    

ندد در محیط رقکابتی بکاقی   این تغییرات سازگار کددد تا بتوا
[. بککه طککور کیککی تحقیقککات و ادبیککات، در  ککال 1بماندککد  

وککار در یکز نقطکه از     رکت از مفهوم سازی مدل کسکب 
وکار ماندد نوآوری و زمای به دیدگاهی پویاتر از مدل کسب

[. امکروزه پویکایی و   2  وککار هسکتدد  سازگاری مدل کسکب 
هکا بکه مدظکور    مایوکار یز الزام برای سازتغییر مدل کسب

هکای خیکا ارزش و بکه طکور کیکی      برداری از فرصکت بهره
 [.  3  کسب موفقیت است

های پویا و رقابتی فعالیکت  هایی که در محیطاما شرکت
رو های خود دو تغییکر پکیش  کددد، به مدظور  فظ مزیتمی

( تکک ش بککرای تطککابا خککود بککا محککیط از طریککا 1دارنککد، 
( نکوآوری  2ییکرات محیطکی   وکار با تغسازگاری مدل کسب

دهی بکه بکازار از طریکا    وکار به مدظور شکلدر مدل کسب
[. اما نکته مهم آی است ککه محکیط   4  خیا نوآوری مخرب

تکر  فرارقابتی فشار زیادی برای کارایی باالتر و قیمت پکایین 
ها نیازمدد سکرتت بکه   کدد و در این شرایط سازمایوارد می

بکا توهکه بکه     .ی سریع هستددهامدظور هماهدگی با نوآوری
تکوای انتظکار   نیاز دائم به تحول در اساس مزیت رقابتی، می

وکار در محیط رقابتی ناکارا و داشت که نوآوری مدل کسب
[. در واقع بازارهای فرارقکابتی، شکرکت   5 تی مضر باشد  

ها مدابع اندکی به مدظکور نکوآوری دارنکد و نتکایز نیکز بکه       
[. در ایککن هککا 6  شککودمککیسککرتت در میککای رقبککا پخککش 

وکار بکه مدظکور تطبیکا و همراسکتایی     سازگاری مدل کسب
شود. این سازگاری بکه سکازمای   موقت با محیط پیشدهاد می

ها اهازه دهد که به سرتت به تقاضاهای بازارهکای هدیکد   
 [.4پاسخ دهدد  

و صدایع مختیف، توامل یا محکر    همچدین در بازارها
وککار  جر به سازگاری مدل کسبهای مختیفی می تواندد مد

وککار شکوند. بکرای م کال در     یا به تبارتی تغییر مدل کسب
بازار ایرای که در بسیاری از مدابع آکادمیز بکه تدکوای یکز    

[. توامکل متفکاوتی از   7  بازار نوظهور در نظر گفته می شود
هکای توسکعه یافتکه نظیکر خ هکای نهکادی، نیازهکای        بازار

وکار تواند بر مدل کسبد شرکا میمتفاوت مشتریای و کمبو
آوری سازمای تاثیر بگذارد. بر این اساس بکه مدظکور فکراهم   
وککار  شرایط الزم و کافی برای اهرای سازگاری مدل کسب

هکای محیطکی   در سازمای نیکاز اسکت تکا مهمتکرین محکر      
وککار شداسکایی   تاثیرگذار بر بکروز سکازگاری مکدل کسکب    

 شوند.
وککار در  ز در مکدل کسکب  به تک وه تغییکر سیسکتماتی   

هکایی دارد ککه   های محیطی نیاز به قابییتمواههه با پویایی
ها در مرککز مکدل   نیاز است در سازمای ایجاد شوند. قابییت

های پویا سازمای را قکادر  وکار هستدد و وهود قابییتکسب
[. قابییکت هکای پویکا    8  سکازد وکار مکی به تغییر مدل کسب

های هدیکد  برداری از فرصتیی بهرهتواند به تدوای توانامی
وکار فعیی با پیکربددی مجدد زنجیره و تغییر در مدل کسب

ارزش به مدظور دستیابی به مزیکت رقکابتی پایکدار تعریکف     
هکای سکازگاری مکدل    [. بدابراین نه تدها باید مولفکه 9  شود
وکار و محر  های محیطی تاثیرگذار بر آی شداسکایی  کسب

امل توانمددساز سازگاری را نیز بررسکی  شوند، بیکه باید تو
 کرد.  

توهکه در زمیدکه مکدل    رغم وهود متوی قابکل لیکن تیی
وککار  وکار و نوآوری آی، مفهوم سازگاری مدل کسبکسب

هککای پویککای هککای محیطککی تاثیرگککذار و قابییککتو محککر 
وککار بسکیار کمتکر    موردنیاز بکرای سکازگاری مکدل کسکب    

این میای برخی از مطالعات  موردتوهه قرار گرفته است. در
و  1تدها به بررسی تاثیر چدد محکر  محیطکی )آهوکانگکاس   

 3[، لوبز و پیککت 11  2[، کیل و همکارای10  میییکوسکی

و  6[، قضکی 13  5گبتکا و بک    [،2  و همکرای 4سائبی [،12 
[ و یککز یککا چدککد قابییککت پویککای موردنیککاز 14  همککارای 

دلسه و  [،16  و همکارای 8[، بالوکو15  7اوور و مارتین)دی
[، بکر سکازگاری   19  11[، باتیسکت  18  10[، گرگور17  9امار

هکای  ای مولفکه انکد و هکیم مطالعکه   وکار پرداختهمدل کسب

                                                 
1 Ahokanagas and Myllykoski 
2 Kiel 
3 Loebbecke and Picot 
4 Saebi 
5 Gupta and Bose 
6 Ghezzi 
7 Den Oever and Martin 
8 Balocco 
9 Deslee and Ammar 
10 Groeger 
11 Battistella 
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 وكار در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطاتسازی و تبیین الگوی سازگاری مدل كسبمفهوم
 

است. بدکابراین  کار را شداسایی نکردهوسازگاری مدل کسب
تکری در ایکن خصکوج وهکود دارد.     نیاز به مطالعکه کامکل  
 1[، الدیکن و دکسکبو   2و همککارای    محققیدی نظیر سائبی

[ بررسی و مطالعه بیشکتر در خصکوج سکازگاری مکدل     5 
اند. در تمل وکار و بررسی هوانب آی را پیشدهاد دادهکسب

بکه دلیکل پویکایی و     2هکای اخیکر صکدعت فکاوا    نیز در سکال 
وککار وهکود   پیچیدگی باال، امکای نوآوری در مکدل کسکب  

صکدعت بکه    های فعال در ایکن نداشته است و بیشتر سازمای
وککار خکود   مدظور بقا، نیازمدکد سکازگاری در مکدل کسکب    

هایی که بکه ایکن تغییکر    اند به طوریکه برخی از سازمایبوده
توهه بودند مجبور به خروج از بازار شدند، این تغییکر و  بی

پویایی باال، مدجر به انتخاب صدعت فکاوا ایکرای بکه تدکوای     
رورت هامعه پژوهش شکده اسکت.  کال بکا توهکه بکه ضک       

وکار، این پژوهش به دنبکال آی اسکت   سازگاری مدل کسب
وکار را با توهه به مهمترین که الگوی سازگاری مدل کسب

هکای پویکا   های محیطی تاثیرگکذار بکر آی و قابییکت   محر 
 سازی آی، تبیین نماید.موردنیاز به مدظور پیاده

 پیشیته پژوهش

ی در راستای دستیابی به هدف تحقیکا و تشکریا الگکو   
وکار نیاز است به بررسکی سکه مولفکه    سازگاری مدل کسب

هکای  وککار و مولفکه  بپردازیم. در ابتدا سازگاری مدل کسب
وکار بررسکی خواهکد   قابل تغییر و سازگاری در مدل کسب

، مکدیرای بکه طکور    IBM Global CEOشکد. طبکا مطالعکه    
کارشکای را بکا   وهای کسکب ای تحت فشارند که مدلفزایدده
ی پویا تطبیا دهدد تا بتواندد همچدای در محیط در فاکتورها

شکرکت   [.20وکار، رقکابتی بکاقی بماندکد      ال تغییر کسب
هکزار کارمدکد    140کدا  شاهدی بر این مدتاست ککه بکا   

تغییر و  ورشکست شد و این امر به دلیل مقاومت کدا  در
سککازگاری بککا شککرایط هدیککد بککود. در مقابککل آی موفقیککت 

کارمدد دلیل دیگری بر این مدتاسکت.   14با  ایدستاگرام تدها
هککا نشککای از ضککرورت و اهمیککت تغییککر و همککه ایککن م ککال

 [. سککازگاری مککدل3کککار دارد  وسککازگاری مککدل کسککب 
وکار در پاسخ به تغییرات محیطی است بدکابراین نیکاز   کسب

هکای محیطکی ککه مدجکر بکه ایکن تغییکر و        است که محر 
اگرچه دانکش آکادمیکز    .شوند شداسایی شوندسازگاری می

                                                 
1 Laudien & Daxbock 

 تباطاتفداوری اط تات و ار2 

هکای  درباره تاثیرات به خصوج تغییرات محیطی بکر مکدل  
کار بسیار محکدود اسکت، طیفکی از رویکردهکا ککه      وکسب

اند از سازی کردهمحیط خارهی و نیروهای محر  را مفهوم
در  PESTELهمیه چارچوب پدز نیروی رقکابتی پکورتر و   

[ ککککه نیکککاز اسکککت 30ادبیکککات فعیکککی موهکککود اسکککت  
های محیطی به طور خاج بکر سکازگاری مکدل    ثیرمحر تا

وکار بررسی شکوند. در نهایکت، ایجکاد سکازگاری در     کسب
های محیطی نیاز به ایجاد وکار و پاسخ به محر مدل کسب

های به مدظکور  های پویا در سازمای دارد. این قابییتقابییت
شداسککایی نیککاز بککه تغییککر و همچدککین اتمککال ایککن تغییککر و 

 وکار مورد نیاز هستدد.در مدل کسب سازگاری
 وکارسازگاری مدل کسب

ککار سکازمای، بکه    وبه طور کیی، تغییکر در مکدل کسکب   
معدای تغییر مجکدد مدطکا تجکاری سکازمای، تفککر مجکدد       

شکده بکه مشکتریای و پیکربدکدی مجکدد      درباره ارزش ارائکه 
ساختاری است. در ایکن زمیدکه، ضکروری اسکت ککه میکای       

وککار و سکازگاری تمکایز قائکل شکویم.      نوآوری مدل کسب
وکار به معدکای تغییکر بدیکادی در مکدل     نوآوری مدل کسب

وکارفعیی سازمای یا معرفی یز مدل هدید بکه بکازار   کسب
است. در مقابل سکازگاری مکدل کسکب و ککار، بکه معدکای       

وککار فعیکی   های تدریجی در مدل کسکب تغییرات و توسعه
تواند مدجر وکار می[. سازگاری مدل کسب5سازمای است  

به نوآوری شود ولی شرط الزم سازگاری، نوآوری نیسکت.  
وککار در پاسکخ بکه شکرایط     همچدین سازگاری مدل کسکب 

خارهی و هدفش دستیابی بکه همتکرازی و همراسکتایی بکا     
وکار از توامل محیط است، در  الی که نوآوری مدل کسب

دهکی بکه   گیرد و هدفش شککل داخیی و خارهی نشات می
 [.2بازار یا صدعت به وسییه خیا نوآوری مخرب است  

توای سازگاری مدل ها میبدابراین با توهه به این تفاوت
هکای  وککار را نیکاز بکه تغییکر وسکازگاری دائکم مکدل       کسب
کار به مدظور تداسب با تغییر شکرایط بکازار تعریکف    وکسب
[ سکازگاری مکدل   21و همککارای    3[. از نظر داپفکر 4کرد  
کار، فرآیدد هستجو، انتخاب و توسعه مکداوم خیکا   وکسب

ارزش، ارائه ارزش و کسب ارزش بر اساس محیط پیراموی 
موفقیکت بکرای کسکب     است. یککی از فاکتورهکای کییکدی   

های با تدم اطمیدکای و پکرت طم،   کارهای هدید در محیطو

                                                 
3 Dopfer 
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کار است که به معدای یادگیری سریع وسازگاری مدل کسب
 ییرات بازار است.  و سازگاری با تغ

وککار  به مدظور شداسایی و بررسی سازگاری مدل کسب
هایی که در این مکدل دچکار تغییکر و سکازگاری     باید مولفه

شوند شداسایی شوند. تییرغم وهود مطالعات متعدد ککه  می
های مدل کسب وکار و نوآوری مدل کسکب وککار را   مولفه

هکای سکازگاری   ای مولفهاند ولی کمتر مطالعهشداسایی کرده
وکککار را شداسککایی کککرده اسککت. بککرای م ککال  مککدل کسککب
ها، [ سه مولفه انتخاب22  1ماسانل و ریکارت-کاسادسوس

وککار  های مدل کسکب ها را به تدوای مولفهتواقب و تئوری
[ نکه مولفکه شکامل    23  2انکد. اسکتروالدر و پیگدکر   بر شمرده
هکا،  الهای مشتریای، گزاره ارزش، شرکای کییدی، کانبخش

های کییدی، مدابع کییکدی، هریکای   روابط مشتریای، فعالیت
هکای مکدل   درآمدی و سکاختار هزیدکه را بکه تدکوای مولفکه     

[ دو مجموتککه 24  3انککد. زوت و آمیککتوکککار آوردهکسککب
پارامتر شامل تداصر طرا ی )محتوا ، ساختار ،  کمرانکی(  
 و زمیده طرا ی )تکازگی ، وابسکتگی ، مکمکل ، ککارایی( را    

وککار  [ چهار تدصر مدل کسب25  4معرفی کردند. هانسوی
را شککامل ارزش پیشککدهادی مشککتری، فرمککول سککود، مدککابع 

بددی کییدی و فرآیددهای کییدی برشمرد. با بررسی و همع
این مطالعات و همچدین مطالعات دیگکری نیکز نظیکر تسکه     

[ و 27  6[، بالبونی و بورتولزی1و همکارای   5[، الندائو26 
توای به این نتیجه رسید هیم یز از توامل می [28  7سک 

وککار در بسکتر سکازگاری مکدل     شداسایی شده مدل کسکب 
وکار مورد بررسی قرار نگرفته است و اگرچه ممککن  کسب

وکار قرار گیرنکد  های سازگاری مدل کسباست هزو مولفه
تکوای از صکحت آی   ولی بدوی انجام پژوهشی مدسجم نمکی 

لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اطمیدای یافت. 
وککار در  های سازگاری مکدل کسکب  کییدی است که مولفه

صدعت فاوا ایرای کدامدد؟ و به تبارت دیگر کدام بخکش از  
وکار در این صدعت، دچار تغییر و سازگاری می مدل کسب

 شوند.
 

                                                 
1 Casadesus-Mansell and Ricart 
2 Osterwalder, A., Pignuer 
3 Zott & Amit 
4 Johnson 
5 Landau 
6 Balboni, Bortoluzzi 
7 Clauss 

 وکارهای محیطی موثر بر سازگاری مدل کسبمحرک
وکار مورد تشریا و تجزیکه  ی کسبهاهدگامی که مدل

های استفاده شکده  و تحییل قرار می گیرند، بیشتر چارچوب
های داخیی سکازمای اصکیی را در یکز نقطکه بکه      تدها مولفه

کشدد. برخی محققکای بیکای   خصوج از زمای به تصویر می
کردند بیای کردند که بخش تمده ای از ادبیکات موهکود از   

[. 29[  10انکد   یکت نمکوده  نقش زمیده )بافکت( تجکاری غف  
براساس  مطالعات سه نکو  اصکیی پویکایی هکای محیطکی      

های محیطکی را  وهود دارد. هدول زیر این سه نو  پویایی
) میزای اخکت الت محیطکی در    8بر اساس چهار بعد تداوب

)میزای انحراف از شرایط اولیه ناشکی از   9وا د زمای(، دامده
ه بکی نظمکی در الگکوی    )دره 10اخت ل(، قابییت پیش بیدی

)نرخ سرتت تغییر اخت الت( نشای  11کیی تغییر( و سرتت
هکای محیطکی را بکا    [. اگر بخواهیم این پویکایی 31دهد  می

وکار مرتبط کدیم به هدول زیر انوا  تغییرات در مدل کسب
 خواهیم رسید.
توای نتیجه گرفت ککه رقابکت پکذیری    می زیر از هدول

هایی با سکرتت  م محیطی( محیطمحیطی )ابررقابت یا ت ط
تغییر باال هستدد ککه دائمکا و بکدوی توقکف در کال تغییکر       

های این محیط، تغییرات دائمی بکا شکتاب   هستدد. مشخصه
هکا  زیاد و همراه با رقابت زیاد است. در این شرایط سازمای

وککار خکود را دگرگکوی و    به طور دائکم بایکد مکدل کسکب    
شرایط رقابتی سازگاری مکدل  [. بدابراین در 2سازگار کددد  

وکار به مدظور تطبیا و همراستایی با محکیط پیشکدهاد   کسب
  شود.می

اما همانگونه که پیشتر اشاره شد، مطالعات محدودی به 
های محیطی تاثیرگکذار بکر سکازگاری مکدل     بررسی محر 

اند و اک ر مطالعات تاثیر چدد محر  بکه  وکار پرداختهکسب
وکککار و تغییککر آی کسککب خصککوج محیطککی را بککر مککدل 

[ بکه بررسکی تکاثیر    32و همککارای    12گکودام  انکد. سکدجیده 
وکار پرداختکه  فشارهای سیاسی و یارانه بر تغییر مدل کسب

[ تاثیر فداوری ابری را بر تغییر 33و همکارای   13اند. خاناقا
وککککار مکککورد بررسکککی قکککرار داده اسکککت.مکککدل کسکککب

                                                 
8 Frequency 
9 Amplitude 
10 Predictability 
11 Velocity 
12 Gsodam 
13 Khanagha 
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 [2وکار ]زگاری مدل کسبهای محیطی با سا. رابطه پویایی1جدول 

 تغییر محیطی  قابف پذیری محیطی تغییر متظم لگووی پویایی

 کم زیاد کم تتاوب
 زیاد متوسط-کم کم رلمته

 کم متوسط زیاد قابلیف پیش بیتی
 متداوب )دو مر یه ای( مداوم-باال کم سرعف

 نوآوری مدل کسب وکار کارسازگاری مدل کسب و  تکامل مدل کسب و کار انوا  تغییر مدل کسب و کار

[ به بررسی تغییکر مکدل کسکب و    34  1الگری و وادین
اند و نقش تفکاوت  کار با ورود به یز بازار هدید پرداخته

[ 12اند. لوبز و پیکوت  بازارها را مورد بررسی قرار داده
را بر تغییر و تحول مکدل   تاثیر دیجیتالی شدی و ک ی داده

[ بکه  11. کیکل و همککارای    انکد کسب وکار بررسی ککرده 
های بررسی تاثیر ایدترنت اشیا بر مدل کسب و کار سازمای

[ بککه بررسککی  2بککزرپ پرداختدککد. سککائبی و همکککارای    
انداز بر سکازگاری  های شدت تهدید و تئوری چشمتئوری

[ 35  2وکار پرداختدد و در نهایت الدیکن و پکم  مدل کسب
ی بکر تغییکر   هکای خکدمات  به بررسی دیجیتالی شدی شرکت

از طرف دیگر بازار ایرای  اند.ها پرداختهوکار آیکسب مدل
هکای محیطکی   نیز به تدکوای یکز بکازار نوظهکور، محکر      

متفاوتی را در خود های داده است که ضکرورت بررسکی   
کدکد.  های محیطی در بازار ایرای را بیشتر مکی هامع محر 

ت را [ سه نو  محر  محیطی متفکاو 1الندائو و همکارای  
شامل محیطکی نهکادی متفکاوت، فقکدای و کیفیکت پکایین       

هکای مشکتریای متفکاوت را    شرکای خیکا ارزش و بخکش  
نککد کککه تدهککا در بازارهککای نوظهککور بککر مککدل   برشککمرده
 گذارند.وکار تاثیر میکسب

دهکد ککه هکیم یکز از     مرور مبانی نظکری نشکای مکی   
های محیطکی  مطالعات، مدل هامعی برای شداسایی محر 

انکد و  وککار ارائکه نکداده   رگذار بر سازگاری مدل کسبتاثی
ها صرفا تاثیر یز یا چدکد محکر  محیطکی را بکر     کییه آی

اند. لذا یکی از اهکداف ایکن   وکار سدجیدهتغییر مدل کسب
هککای محیطککی تاثیرگککذار بککر پککژوهش شداسککایی محککر 

 وکار در صدعت فاوا ایرای است.سازگاری مدل کسب

 
 

                                                 
1 Ahlgren, Jessica Lagerstedt Wadin 
2 Laudien and Pesch 

وردنیااز بارای ساازگاری مادل     هاای پویاای م  قابلیت
 وکارکسب

وککار در مواههکه بکا    تغییر سیستماتیز در مدل کسب
هایی در سازمای دارد که های محیطی نیاز به قابییتپویایی

های پویکا  [. قابییت4نیاز است که در سازمای ایجاد شوند  
هکای  تواند به تدوای توانکایی بهکره بکرداری از فرصکت    می

وکار فعیی با پیکربددی مجدد ل کسبهدید و تغییر در مد
هکککای دانشکککی، زنجیکککره ارزش و محافظکککت از دارایکککی

هکا بکه مدظکور    های مکمکل و فدکاوری  ها، داراییشایستگی
[. بدکابراین  9دستیابی به مزیت رقابتی پایدار تعریف شود  

ها به مدظور مقابیه با محیط همواره در  ال تغییکر،  سازمای
ککار دارنکد ککه ایکن     ومکدل کسکب   نیاز به قابییتهای تغییکر 

هکا بکه مدظکور تعکدیل،     ها به معدای ظرفیت سازمایقابییت
وکککار در مواههککه بککا تطبیککا و نککوآوری در مککدل کسککب

های محیطی است. فعالیکت تحکت شکرایط رقکابتی     پویایی
نیازمدککد پاسککخ شککرکت از طریککا سککازگاری سککریع مککدل 

محکیط  وکار بکا  راستایی مدل کسبکار با هدف هموکسب
هکای مبتدکی بکر نکوآوری     است. چوی در این شرایط مزیت

ککار نوآورانکه بکه سکرتت ناپدیکد      وناشی از مکدل کسکب  
 [.2شوند  می

در این بحث نیز اک ر مطالعات تاثیر چدد قابییکت پویکا   
وککار را مکورد بررسکی قکرار     موردی بر تغییر مدل کسکب 

هکای  اند و مدل هامعی که در برگیرنکده کییکه قابییکت   داده
وکار باشد را ارائه پویا موردنیاز برای سازگاری مدل کسب

[. نیکاز بکه   36و همککارای    3اند. برای م ال اشتدهاگننکرده
های  یاتی ماندد گرایش به تجربه و آزمایش، رویه قابییت

متوازی استفاده از مدابع، رهبکری روشکن، فرهدکا سکازی     
ه نقکش  قوی و تعهد کارکدای را بر شمرده اسکت. بکه ویکژ   

                                                 
3 Achtenhagen 
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آزمایش و تجربه به صورت تکراری در خیا نوآوری مدل 
[ در 16وکار تاکید شده اسکت. بکالوکو و همککارای     کسب

مطالعه خود به این نتیجه رسیدند ککه رویککرد اسکتارتاپی    
وککار  ناب و تفکر ناب نقش  یاتی در تغییر مکدل کسکب  

[ بکه مدظکور سکازگاری مکدل     18دارد. گروگر و همکارای  
هکای سازگارشکونده را بکه    های سیسکتم ار، ویژگیوککسب

[ سکه  19تدوای قابییت پویا برشمرد. باتیست  و همککارای   
زیرقابییککت را بککرای تغییککر و پیکربدککدی مجککدد مککدل     

وکار شداسکایی کردنکد ککه شکامل قابییکت نکوآوری       کسب
استراتژیز، قابییت سرمایه گذاری مدابع و قابییکت شکبکه   

دهد که هیم بانی نظری نشای میسازی بوده است. مرور م
هکای پویکا   یز از مطالعکات مکدل هکامعی بکرای قابییکت     

انکد و  موردنیاز برای سازگاری مدل کسب وکار ارائه نکرده
ها را به مدظکور تغییکر و نکوآوری    ها نیز این قابییتاک ر آی

انکد و کمتکر بکه بحکث     وککار شداسکایی ککرده   مدل کسکب 
اند. بدابراین بکا بررسکی   وکار پرداختهسازگاری مدل کسب

توای به این نتیجه رسید که در زمیده شداسایی مطالعات می
وککار در  های پویا به مدظور سازگاری مکدل کسکب  قابییت

یز صدعت به خصوج خ  مطالعاتی وهکود دارد و نیکاز   
تکری در ایکن  کوزه    های گسترده و هامعبه انجام پژوهش

هش این اسکت  شود. لذا پرسش دیگر این پژوا ساس می
های پویای مورد نیاز به مدظور سکازگاری مکدل   که قابییت
 وکار در صدعت فاوا ایرای کدامدد؟کسب

 شتاسی پژوهش وش
پکردازی  هدف اصیی پژوهش  اضر شداسایی و مفهوم

وکار در صکدعت فکاوا اسکت.    الگوی سازگاری مدل کسب
هکای نظریکه داده    صول این مهم با به کارگیری استراتژی

[ 37انجام شده است. گیکدکول و ککرونهیم     اد چددگانهبدی
با بررسی ادبیات و انجام پکژوهش میکدانی نقکاط قکوت و     

( را شداسایی و آنهکا  GTبدیاد )ضعف استراتژی نظریه داده
 ( قکککرار دادنکککد.MGTرا مبدکککای توسکککعه اسکککتراتژی ) 

کککه بککه نککوتی روش  ( MGTبدیککاد چددگانککه )دادهنظریککه
باشکد، بکا   مکی ( GTد )بدیاه نظریه دادهتکمییی و توسعه یافت

ترکیب رویکردهای قیاسی و استقرایی، چارچوب هکامعی  
 برای توسعه نظریه فراهم آورده است.

و داده بدیاد  خ صه نقاط اشترا  و تمایز رویکردهای 
 ارائه شده است. 2داده بدیاد چددگانه در هدول 

 [37بنیاد چندگانه ] .  مقایسه رویکردهای داده بنیاد و داده2جدول 

 مقایبه رلره بتیار چتلیانه رلره بتیار

- 
انعکاس ت یا تحقیقاتی و اص ح آی در طول فرآیدد 

 پژوهش
 در داده بدیاد تصریا نشده است

 مشابه کد گذاری استقرایی کد گذاری باز

 در داده بدیاد تصریا نشده است پاالیش مفهومی -
کد گذاری 

 محوری
 مشابه کدگذاری الگویی

کد گذاری 
 گزیدشی

 سازی نظریهغدی
در داده بدیاد چددگانه به مقوله محوری نیاز 

 نیست
 در داده بدیاد تصریا نشده است تطبیا نظری -
 در داده بدیاد تصریا نشده است اتتبار سدجی تجربی -
 در داده بدیاد تصریا نشده است ارزیابی انسجام نظری -

 
ککه خکود بکر      MGTشکود  همانگونه که مشکاهده مکی  

شکل گرفته اسکت، بکدنبال پرهیکز از رویککرد      GTاساس 
استقرایی محض و سعی در ترکیب آی با رویککرد قیاسکی   

یکابی  را بکه زمیدکه   1یکابی نظکری  زمیدکه باشد. این روش می

                                                 
1 Theoretical grounding 
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کدد. در واقع با این روش ابتکدا ککدها و   اضافه می 1تجربی
فرآیدکد  مفاهیم از پیشیده موهود ا صا و سپ  طکی یکز   

                                                 
1  Empirical grounding  
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و برگشتی، با کدها و مفکاهیم  اصکل از تحییکل     رفت
یکابی  های مدتز از مصا به با خبرگای یکا همکای زمیدکه   داده

یابککد. تجربککی، ترکیککب و نظریککه هدیککد تکککوین مککی    

 های کلیدی جستجو شده.  واژه3جدول 
 های التینکلید واژه های فارسیکلید واژه

وککار،  کسکب  وکار،  تغییر مدلسازگاری مدل کسب
وککار، تحکول   وکار، سکازگاری کسکب  پویایی مدل کسب

 وکارمدل کسب

Business Model Adaptation, Business Model 
Change, Business Model Dynamic, Business 

Adaptation, Business Model Transformation 

یابی نظری. در فاز اول کدها و مفکاهیم  زمیده -1مر یه
های نظری الزم شود، بر این اساس داده صا میاز پیشیده ا

شکود. در پکژوهش  اضکر    برای توسعه مدل استخراج مکی 
ککراو  پتی 1مددمرور پیشیده نظامبرای مرور پیشیده از روش 

استفاده شده است. بر این اساس پک  از   [38  2و رابرت 
وهکود  »هکای مداسکب   تعیین سکوال پکژوهش و کییکدوا ه   

های مدتخب در تدوای/ چکیکده  وا ههریز از کیمات کیید 
 15قرار گرفتن در دامده زمکانی  »، «های مقالهو یا کیید وا ه

به تدوای معیارهای  «تکراری نبودی مطالعات»و  «سال اخیر
ورود مطالعات تعیین و به هسکتجوی ادبیکات موهکود در    

، Sience Direct ،Emerald Insightهکککای داده پایگکککاه
Springer ،Wiley ،Magiran  وSID    پرداخته شد. و پک

مطالعکه ککه کییکه     168از مطالعه تدوای و وا گای کییکدی  
ها مقاالت التین بودند بررسی شد. با توهه به موضکو   آی

محککوری پککژوهش و نظککر مشککورتی اسککاتید و خبرگککای   
های فارسی و التین مداسب برای هستجو در این کییدوا ه

  وزه به شرح هدول ذیل تعیین شدند:
ر پژوهش  اضر بر اساس مشورت با اساتید، سطا د

ارتباط مطالعات با موضو  و متغیرهای پژوهش و امتیاز کیفیت 
مطالعات، به تدوای معیارهای خارج نمودی مطالعات از گردونه 
تحییل تعیین شدند. بر این اساس بررسی و پاالیش مطالعات 

زا به بازیابی شده بر اساس معیارهای ورودی طی دو مر یه مج
 شرح ذیل انجام شد.

در مر یه اول چکیده مطالعات بر اساس شاخص سطا 
ارتباط با موضو  و متغیرهای پژوهش بررسی و برخی 

های اولیه نشای داد مطالعات کدار گذاشته شدند. نتایز بررسی
مطالعات خارهی که بررسی هامعی روی سازگاری مدل 

العه داخیی نیز به اند بسیار محدود بوده و مطوکار داشتهکسب

                                                 
1 Systematic reviews. Baumeister & Leary 
2 Petticrew & Roberts 

اند. بر این اساس  تی وکار نپرداختهبحث سازگاری مدل کسب
اند نیز مطالعاتی که به برخی از سواالت این پژوهش پرداخته

گری پژوهشگر برای انجام این غربالمورد بررسی قرار گرفتدد. 
سطا ارتباط با »از کاربرگی استفاده و بر اساس شاخص 

ازی میای صفر تا سه به مطالعات ، امتی«متغیرهای پژوهش
نشانگر تدم ارتباط،  «0»تخصیص داده است، در این میای امتیاز 

نشانگر ارتباط قابل توهه  «2»نشانگر ارتباط کم،امتیاز  «1»امتیاز 
نشانگر ارتباط کامل مطالعه با متغیرهای مورد  «3»و امتیاز 
 باشد. به مدظور  صول اطمیدای از صحت و دقتبررسی می

ارزیابی سطا ارتباط مطالعات با موضو  و متغیرهای پژوهش، 
استفاده شده و از ایشای  3تدوای مرورگراز همکاری یز خبره به

خواسته شد تا بصورت موازی و براساس رویه مذکور، به 
ارزیابی سطا ارتباط مطالعات مدتخب با متغیرهای پژوهش 

ستقل بپردازند. ضریب توافا میای نظرات دو مرورگر م
)پژوهشگر و همکار پژوهش( با استفاده از آزموی کاپا مورد 
سدجش واقع شد. نتایز آزموی نشای داد ضریب کاپا برابر با 

توای گفت که در می sigباشد که با توهه به مقدار می 71.5%
و لذا ضریب کاپا در دامده قابل  درصد معدی دار است 99سطا 

خبرگای دانشگاهی، مقرر  قبول قرار دارد. بر اساس مشورت با
شد مطالعاتی که یا متوسط امتیاز آنها بیشتر از تدد میانگین قابل 

( باشد و یا ایدکه  داقل در ارزیابی سطا ارتباط 1.5اکتساب )
را کسب کدد، در  «3»با هریز از گروه متغیرهای پژوهش امتیاز 

پژوهش مدد و ساخت مدل مفهومی ادامه مرا ل مرور نظام
گری فوق، ه و سایر مطالعات  ذف شود. بر اساس غربالاستفاد
مورد از مطالعات از گردونه تحییل خارج و سایر  95تعداد 

های تفصییی شدند. در مورد( وارد فاز بررسی 73مطالعات )
این مر یه پژوهشگر و همکار پژوهش )بصورت کام ً مستقل( 

های مطالعات مستخرج از مر یه قبل را بر اساس شاخص
، «پژوهش مداسببرخورداری از روش»، «مداسب بودی اهداف»
ها بر اساس اخذ که این شاخص «محل انتشار»و  «نتایز روشن»

                                                 
3 Reviewer 
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مشورت از اساتید و خبرگای تعیین شدند، امتیازدهی نمودند 
گری فوق، (. بر اساس غربال3، قوی=2، متوسط=1)ضعیف=
سبه شده برای مورد از مطالعات که میانگین امتیاز محا 24تعداد 

آنها توسط دو مرورگر کمتر از تدد میانگین قابل اکتساب 
 49( بود، از گردونه تحییل خارج و سایر مطالعات )تعداد 1.5)

 های تفصییی، کدگذاری و تحییل شدند.مورد( وارد فاز بررسی
یابی تجربی. به دلیل بررسی سازگاری مدل زمیده -2مر یه 
فاز دوم فعاالی و متخصصای وکار در صدعت فاوا، در کسب

صدعت فاوا ایرای به تدوای هامعه آماری این پژوهش انتخاب 
های اند که برای انتخاب نمونه آماری از ترکیب روششده

های غیرا تمالی هدفمدد قضاوتی و گیوله برفی که روش
انتخاب خبرگای بر اساس پدز معیار هستدد، استفاده شده است. 
ده توسط سایرین، فهم نظری موضو ، کییدی بودی، شداخته ش

این فرآیدد تا  تدو  و موافقت با مشارکت صورت پذیرفت
آنجایی ادامه پیدا کرد که اشبا   اصل شد. کییه 

های این صدعت و با کدددگای از مدیرای مدیرای سازمایمشارکت
اند، دلیل این امر نیز آی سال بوده 7سابقه کار بیشتر از 

این مدیرای تجربه تغییر وسازگاری را در  است که بایدبوده
خود داشته باشدد و در هریای این تصمیمات و اهرای  سازمای

های بخشی نیز خبرگای  وزهها بوده باشدد. از  یث تدو آی
افزار، محتوای دیجیتال، افزار، نرممختیف فاوا شامل سخت

گذاری بوده های سرمایهاپراتورهای ثابت و همراه و شرکت
خبره مصا به انجام گرفت و در کییه  18است. در مجمو  با 

کدددگای، اقدام به ضبط و موارد با کسب اهازه از مشارکت
 4ها نیز در هدول شداختی آیسازی شد. توصیف همعیتپیاده

 نشای داده شده است.

 کنندگانشناختی مشارکتتوصیف جمعت . 4جدول 
 ر نل نوع ییویژ ر نل نوع ویژیی ر نل نوع ویژیی

 جنسیت

 %16/6 خانم

 تحصیالت

 %61/1 کارشداسی ارشد

 سمت سازمانی

 %44/4 مدیر میانی

 %11/1 مدیر کل %39/9 دکتری %83/4 آقا

 %5/5 معاوی    

 %38/9 مدیرتامل       

هککا، آوری دادهابککزار مککورد اسککتفاده بککه مدظککور همککع
ی ایجاد تمرککز  ساختار یافته بوده است و برامصا به نیمه

در مصا به از رویکرد اسپیکارد بکه مدظکور ایجکاد ارتبکاط     
هکا  های تحقیا و تعیکین چکارچوب مصکا به   میای پرسش

استفاده که نهایتا مدجر به تدظیم پروتکل مصا به شکد، بکه   
مدظور اطمیدای از روایی محتوایی سواالت مصا به نیکز از  

گکروه  استفاده شد که نظرات  2CVIو  1CVRهای شاخص
نفری از خبرگای مورد بررسی قرار گرفت که همکه   6پانل 

برابکر   CVRارزیابی شدند، لذا مقکدار  « ضروری»سواالت 
در پدل شکش   CVRشد که با توهه به  داقل مقدار  0.99

اسکت، در دامدکه قابکل قبکول قکرار       0.99نفره که مسکاوی  
شد که نشکای از روایکی    0.89کل نیز برابر با  CVIگرفت. 
 یی پرسشدامه دارد. محتوا

رود ها تا هایی پیش میگیری نظری، مصا بهدر نمونه
که اشبا  نظری  اصل شود. از مصا به دوازدهم بکه بعکد   
اشبا  نظری  اصکل شکد ولکی بکرای اطمیدکای تکا هجکده        

                                                 
1 Content Validity Ratio 
2 Content Validity Index 

ها آزموی ها با مرور چددباره دادهمصا به ادامه یافت. یافته
صکا به  شد و مدل نهکایی بکا بحکث و بررسکی چدکدین م     

شونده پاالیش شد. نهایتا نیز به مدظور  صول اطمیدکای از  
کدددگای خواسته شد اتتبار پژوهش، از پدز نفر از مشارکت

ها و نتایز  اصل از آی و مدل نهایی پژوهش تا کدگذاری
را بررسککی و نظککر خککود را اتکک م نمککوده و پیشککدهادات   
ین اص  ی خود را ارائه دهدد ککه نتکایز آی نیکز در تککو    

 برداری واقع شد.مدل مورد بهره
-راهبرد درگیکری طکوالنی   4مدظور بررسی روایی از به

مدت پژوهشگر با فضای پژوهشی )یککی از پژوهشکگرای   
سکال در صکدعت فکاوا فعالیکت داشکته اسکت(،         6بکیش از  

ها، افکراد گونکاگوی و مدکابع    آوری نظریهتئییث شامل همع
هکای معتبرتکر،   ولکه اط تاتی متدکو  بکرای دسکتیابی بکه مق    

اسککککتفاده از شککککیوه بررسککککی و دریافککککت نظککککرات  
-نفر از مشکارکت  5کدددگای )که به این مدظور از مشارکت

ها و نتایز  اصکل از آی  کدددگای خواسته شد تا کدگذاری
و مدل نهایی پژوهش را بررسی و نظر خود را ات م کددکد  
 و پیشدهادهای اص  ی خود را ارائکه دهدکد( و در نهایکت   
ارائککه توضککیحات مفصککل و غدککی از نحککوه کککدگزاری،    
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هککای پیشککین اسککتفاده شککده   هککا و پککژوهش قککولنقککل
در این پژوهش همچدین (. 2018است)کرسول و کرسول، 

های زیر اسکتفاده شکد:   مدظور دستیابی به پایایی از روشبه
گرفته بکا کسکب اهکازه از    های صورتمصا بهضبط کییه 
هککا، رسککی چدککدباره آی مدظککور برکددککده بککه مشککارکت
کددده برداری دقیا از  االت و تأکیدات مشارکتیادداشت

تکر مفکاهیم و ککاهش    مدظور استفاده در اسکتخراج دقیکا  به
خطای ا تمالی، استفاده از همکار پژوهش به این صورت 

ها دو مورد به تصادف انتخاب شکده و  که از میای مصا به
ی، از هککای الزم در خصککوج کدگککذار پکک  از آمککوزش

همکاری پژوهش خواسکته شکد ککه اقکدام بکه کدگکذاری       
-درصد به 71مستقل کدد. درنهایت نیز ضریب کاپا معادل 

 [.39دهدده توافا مداسب است  دست آمد که نشای

 ها تحلیل رلره

شود نحوه دستیابی بکه  در هداولی که در ادامه ارائه می
و هکای تحقیکا بکا اسکتفاده از کدگکذاری اسکتقرایی       مقوله

 945بدکدی  کدگذاری محوری آمده است. پاالیش و طبقکه 

 12کد استخراج شده از ایکن مر یکه مدجکر بکه شداسکایی      
مفهکوم در   14وککار،  مفهوم در زمیده سازگاری مدل کسب

مفهوم در زمیدکه   21های محیطی تاثیر گذار و زمیده محر 
 های پویای موردنیاز گردید.قابییت

تقریبککاً معککادل بککا  در مر یککه کدگککذاری الگککویی کککه
با هکم   است، مفاهیم استخراهی GT کدگذاری محوری در

گیرنکد. کدگکذاری   هکای نظکری شککل مکی    ترکیب و بیانیه
هکا بدکوتی مکورد    محوری فرایددی است ککه طکی آی داده  

گیرند که بتوای بین یکز مقولکه و مفکاهیم    بررسی قرار می
بکر  موهود در آی و  تی دیگر مقوالت پیوند برقرار ککرد.  

این اساس با تامل و تعما در مفاهیم شداسایی شکده، سکه   
مقوله فرتی سه مقوله فرتکی بکرای مفهکوم سکازی مقولکه      

سکازگاری در  »وکار مشتمل بر اصیی سازگاری مدل کسب
و « سککککازگاری در خیککککا ارزش»، «ارزش پیشککککدهادی

شکککل گرفتدککد کککه برخککی « سککازگاری در کسککب ارزش»
هککا و ادبیککات ا بهمفککاهیم و کککدهای معککرف کککه از مصکک

 استخراج شدند در هدول زیر ارائه شده است.

 وکار )مقوله اصلی سازگاری در ارزش پیشنهادی(های فرعی مرتبط با سازگاری مدل کسببرخی کدها، مفاهیم و مقوله. 5جدول 

 هامقوگه مفاهیم برخی سلهای م رف

جدید )ارائه بازی به  ایجاد پالتفرم جدید )تولید محتوا(،ارائه محصول به بازار

B2B (، ارائه ارزش دقیق تر به مشتری )تبلیغات نتیجه گرا(، محصوالت مبتنی بر

 فناوری جدید 

تغییر در پیشدهادات، 

 محصوالت و خدمات

سازگاری در 

 ارزش پیشدهادی

، ارائه محصوالت B2Cبه  B2Bنیازمندی مشتریان، طبقات مختلف مشتریان، تغییر از 

 از کشور، ورود به بحث ژئومارکتینگ، بازنگری در بازارهاداخلی در خارج 

ها و تغییر در بخش

 بازارهای مشتریای

برون سپاری مرکز تماس، توجه بیشتر به مشتریان، تغییر در ارتباط با مشتریان و 

تجربه مشتری، تغییر تبلیغات به معرفی فناوری جدید، هوشمندی باالتر در ارتباط با 

 مشتری

روابط با تغییر در 

 مشتریای

های فروش، فروش اینترنتی و آنالین، ارائه سیمکارت آنالین، ارائه خدمات و درگاه

های توزیع (، تغییر توزیع )کانالOmni Channelمحصوالت در هر شبکه توزیع )

 شاتل(

 هاتغییر در کانال

ه محیط ارزش ارائه شده به مردم، ارزش ارائه شده به جامعه، ارزش ارائه شده ب

 زیست

تغییر در ارائه ارزش به 

 مردم و هامعه

ها کدهای  اصل از پیشیده و نیز مصا به 6در هدول 
وکار( بکه تفکیکز نشکای داده شکده     )سازگاری مدل کسب

ککد از پیشکیده و    144شود، است. همانطور که م  ظه می
 اند.ها استخراج یافتهکد از مصا به 253

و تعما در مفاهیم شداسایی همچدین بر اساس با تامل 
سکازی  شده، چهار مقوله فرتکی بکرای توصکیف و مفهکوم    

های محیطکی تاثیرگکذار بکر سکازگاری مکدل      مقوله محر 
توامکل  »، «توامکل مکرتبط بکا بکازار    »وکار مشتمل بر کسب
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توامککل »، «توامککل مککرتبط بککا رقبککا»، «مککرتبط بککا فدککاوری
« قکانونی توامل سیاسی و »و « توامل اهتماتی»، «اقتصادی

شکل گرفتدد که مفاهیم و کدهای معرف مرتبط در هدول 

 ارائه شده است.  7

 
 

 وکار(. تفکیک کدهای حاصل از پیشینه و مصاحبه )سازگاری مدل کسب6جدول 

 ارلولنی سلها تم مفاهیم لستخرلجی  ریف

ر   ر  پیشیته 

 مصاحبه

 ر  سل

ماتتغییر در پیشدهادها، محصوالت و خد (1  

و خدمات محصوالت  

هاها و ارزشمزیت 87 69 18  
 پیشدهادات

یها و بازارهای مشتریاتغییر در بخش (2  
 بازار و مشتریای هدف

15 21 36 
یابیهایگاه  

هاتغییر در کانال (3  
های توزیع و فروشکانال  

9 34 43 
ارزش شیوه ارائه  

 تغییر در روابط با مشتریای (4
های ارتباطیلروابط و کانا  

9 22 31 
رندیدابازاریابی، تبییغات، ب  

 تغییر در ارائه ارزش به مردم و هامعه (5
 ارائه ارزش به مردم و هامعه

3 0 3 
تارائه ارزش به محیط زیس  

هاتغییر در مدابع و دارایی (6  

هامدابع و دارایی  

 کارکدای و مدیرای 25 4 21

هاقابییت  

یر در فداوری و تجهیزاتتغی (7  
 مدابع تکدولو یز

3 16 19 
 زیرساخت و تجهیزات

هایتتغییر در ساختارها، فرآیددها و فعال (8  

 فرآیددهای داخیی

 ساختار و سازماندهی 48 24 24

های کییدیفعالیت  

هاتغییر در شراکت (9  

 شرکای کییدی

13 20 33 
کدددگایتامین  

ریسپاپاری یا درویسبروی  

 زنجیره ارزش

های درآمدیتغییر در مدل (10  

گذاریمدل و شیوه قیمت  

 مدابع و هریای درآمدزایی 45 29 16

 مدل و شیوه درآمدزایی

ریگذاشیوه و مقصد سرمایه تغییر در سرمایه مورداستفاده (11  3 7 10 

 تغییر در ساختارهای هزیده ای (12
دهساختار هزی  

10 7 17 
  جم هزیده

 397 253 144  جمع کل
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 های محیطی )محرک محیطی عوامل مرتبط با بازار(های فرعی مرتبط با محرک.  برخی کدها، مفاهیم و مقوله7جدول 

 هامقوگه مفاهیم برخی سلهای م رف

عت نیازمندی های جدید مشتریان، ترجیح مردم به پرداخت آنالین، نیاز بازار به سر

 باالتر، افزایش غیرمنتظره در تقاضا، ورود به بازار شهرستان

تغییر در ترهیحات و 

 ترکیب مشتریای 

توامل مرتبط 

 با بازار

عدم قطعیت در بازار ایران، پویایی صنعت، مشکل در پیش بینی محیط آینده، 

 تغییرات بزرگ و غیرقابل پیشبینی در محیط کسب و کار
 تغییر و پویایی بازار

ها(، قدرت OTTشرکت های میانجی با ارزش های جدید، ورود ذینفعان جدید )

 چانه زنی خریداران، فقدان و کیفیت پایین شرکای خلق ارزش خارجی

تغییر ذیدفعای 

کدددگای و )تامین

 کدددگای(توزیع

ها کدهای  اصل از پیشیده و نیز مصا به 8در هدول 
ده شککده اسککت. هککای پویککا( بککه تفکیکز نشککای دا )قابییکت 

ککد   181کد از پیشیده و  78شود، همانطور که م  ظه می
 اند.ها استخراج یافتهاز مصا به

 های محیطی(. تفکیک کدهای حاصل از پیشینه و مصاحبه )محرک8جدول

 ارلولنی سلها تم مفاهیم لستخرلجی  ریف

ر   ر  پیشیته 

 مصاحبه

 ر  سل

 یتغییر در ترهیحات و ترکیب مشتریا (1

 تغییر ترهیحات مشتریای

 ت قه مشتریای به محصوالت هدید 42 32 10

 تقاضا از سمت مشتریای هدید

 8 2 6 پویایی بازار تغییر و پویایی بازار (2

رکاورود و خروج سریع تامین کدددگای و ش تغییر ذیدفعای  (3  5 3 8 

 تغییر در استراتژی رقبا (4

 رقابت شدید در صدعت

 هدا قیمتی 35 20 15

  رکت رقابتی هدید 

 ورود رقبای هدید (5
 سرتت ورود باالی رقبای هدید

2 9 11 
 موانع ورود محدود

 معرفی فداوری هدید (6
 ورود سریع فداوری هدید

5 19 24 
 مدسوخ شدی سریع دانش و مهارت

 تغییرات فداوری (7

 تغییر فداوری تولید و خدمت

یجاد فرصت های زیاد با تغییر فداورای 30 8 22  

یددهپیش بیدی سخت استاندارد فداوری آ  

 31 22 9 تغییر سریع قوانین و مقررت تغییر در قوانین و مقررات (8

 11 11 0 تغییر توامل سیاسی توامل سیاسی (9

 25 23 2 تاثیر نهادهای قانوی گذاری نهادهای قانوی گذاری (10

 د و تورم(وضعیت اقتصادی )رکو (11
 تورم

0 22 22 
 رکود



 

 89 

 وكار در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطاتسازی و تبیین الگوی سازگاری مدل كسبمفهوم
 

 ارلولنی سلها تم مفاهیم لستخرلجی  ریف

ر   ر  پیشیته 

 مصاحبه

 ر  سل

 4 4 0 نوسانات ارز نوسانات قیمت ارز (12

 6 4 2 تغییر شرایط فرهدگی و اهتماتی تغییر شرایط فرهدگی (13

 2 2 0 تغییر شرایط مذهبی شرایط مذهبی (14

 259 181 78  جمع کل

همچدین بر اساس با تامل و تعما در مفاهیم شداسایی 
سکازی  بکرای توصکیف و مفهکوم   شده، چهار مقوله فرتکی  

هکای پویکا موردنیکاز بکرای سکازگاری مکدل       مقوله قابییت
، «قابییت مشاهده و ارزیابی خارهی»وکار مشتمل بر کسب

قابییت پیکربددی مجکدد  »، «قابییت اکتساب مدابع خارهی»
شککل  « قابییکت نوسکازی مدکابع داخیکی    »و  «مدابع داخیکی 

 9در هکدول   گرفتدد که مفاهیم و ککدهای معکرف مکرتبط   
 ارائه شده است.

 های پویا )مقوله اصلی قابلیت مشاهده و ارزیابی خارجی(های فرعی مرتبط با قابلیت.  برخی کدها، مفاهیم و مقوله9جدول

 هامقوگه مفاهیم برخی سلهای م رف

های کانونی متعدد، صحبت با دریافت بازخورد از مشتریان، تشکیل گروه

 ها، دید فراتر از حوزه و سازمان خوداهرقبای جهانی در نمایشگ

نظارت و ارزیابی 

 بازار و رقبا

قابییت مشاهده و 

 ارزیابی خارهی

های استراتژیک، شناسایی و ارزیابی تحلیل کالن تر از صنعت، ارزیابی گزینه

 های تجاریها )درک(، آزمایش و بهره برداری از فرصتفرصت

در  و تفسیر و 

 هاارزیابی گزیده

 های همسایهیروی از بازارهای خارجی، نگاه و پیگیری بازارپ
گزیدی اقتباس و به

 بهترین رویکرد

های جدید، ایجاد ساختار مناسب حمایت مدیران از تغییر و ورود به حوزه

 برای تغییر، انگیزه در کارکنان، هم ترازی مسیر استراتژیک، وحدت رهبری

ساختار و انگیزه تغییر 

 در سازمای

 ارتباطات خوب، تجربه مخابراتی )تلکام( در بنیان گذاران
ارتباط با بازیگرای 

 صدعت

اعتقاد مدیران ارشد به راهبرد، برنامه ریزی استراتژیک در سازمان، پیاده 

 سازی برنامه ریزی استراتژیک، رویه برنامه ریزی و تصمیمات استراتژیک

های تصمیم رویه

 گیری استراتژیز

-کدهای  اصل از پیشیده و نیز مصا به 10در هدول 

های پویا( بکه تفکیکز نشکای داده شکده اسکت.      ها )قابییت
 159ککد از پیشکیده و    130شکود،  همانطور که م  ظه می

 اند.ها استخراج یافتهکد از مصا به

 های پویا(.  تفکیک کدهای حاصل از پیشینه و مصاحبه )قابلیت10جدول

 ارلولنی سلها تم مفاهیم لستخرلجی  ریف

ر   ر  پیشیته 

 مصاحبه

 ر  سل

 نظارت و ارزیابی بازار و رقبا (1
 مشاهده وارزیابی محیط

10 21 31 
 هذب افراد خ ق و بادانش به مدظور ارزیابی

 2 2 0 ارتباط با بازیگرای و افراد مهم صدعت ارتباط با بازیگرای صدعت (2

هادر  و تفسیر و ارزیابی گزیده (3 هاسدجی گزیدهابی و امکایارزی   12 5 17 
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 ارلولنی سلها تم مفاهیم لستخرلجی  ریف

ر   ر  پیشیته 

 مصاحبه

 ر  سل

کردگزیدی بهترین رویاقتباس و به (4 هابدچمار  از بهترین سازمای   0 2 2 

زهای تصمیم گیری استراتژیرویه (5  7 4 3 تدوین استراتژی مدوی 

 ساختار و انگیزه تغییر در سازمای (6
 نگرش م بت به تغییر

21 9 30 
 ساختار، رویه و فرآنید  امی تغییر

 هذب مدیرای و متخصصای (7
 هذب و استخدام متخصصای صدعت

2 7 9 
 دانش متخصصای و مشاورای صدعت

 هماهدگی و همکاری خارهی (8
 تعامل و همکاری با شرکای داخیی و خارهی

3 7 10 
 هماهدگی با ذیدفعای داخیی و خارهی

 کسب دانش از خارج از سازمای (9

ای ههت کسب دانشهای سازماستفاده از شبکه  

ها و نهادهای تحقیقاتیهمکاری با دانشگاه 15 9 6  

وآوریکدددگای برای نهمکاری با مشتریای و تامین  

هاهذب مدابع و شایستگی (10  
 هذب مدابع از خارج سازمای

3 5 8 
 شبکه سازی به مدظور هذب مدابع

 قابییت اتحاد و اکتساب (11
د با شرکای هدیدفعالیت بیشتر در اتحا  

4 2 6 
 توانایی اکتساب و تصا ب

 سیال بودی مدابع (12
 تخصیص سیستماتیز مدابع

23 7 30 
 آزادسازی و انتقال سریع مدابع

 مدیریت دانش (13
شمستدد و سیستماتیز نمودی تجربه و دان  

9 12 21 
 تهییز به مدظور یادگیری از تجارب

 آموزش و یادگیری (14
 دابع برای آموزش کارکدایتخصیص م

12 30 42 
ای مدوی برای افزایش دانشبرنامه  

 18 15 3 انعطاف و چابکی انعطاف پذیری داخیی (15

 پیکربددی و مهددسی مجدد (16

 مهددسی مجدد

 پیکربددی مجدد مدابع 12 9 3

 اص ح و بهبود ساختار

های هدیدتوسعه شایستگی (17  
هاوسعه شایستگیمدوی برای ت برنامه  

3 1 4 
هادرگیری کارکدای در توسعه شایستگی  

 توسعه فرآیدد هدید (18
 برنامه مدوی برای توسعه فرآیددها

0 3 3 
 درگیری کارکدای در توسعه فرآیددها

 توسعه محصول و پیشدهاد هدید (19
 برنامه مدوی برای توسعه محصوالت

5 5 10 
صوالتدرگیری کارکدای در توسعه مح  

انداز و اهداف هدیدتوسعه ایده، چشم (20 انداز هدیددرگیری افراد در توسعه چشم   5 4 9 

 R&D 3 0 3گذاری در افزایش سرمایه فرآیدد تحقیا و توسعه (21
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 ارلولنی سلها تم مفاهیم لستخرلجی  ریف

ر   ر  پیشیته 

 مصاحبه

 ر  سل

 برنامه مدوی تحقیا و توسعه

 289 159 130  جمع کل

 
 

سازی نظری که به نکوتی مر یکه پایکانی توسکعه     غدی
باشکد، بایسکتی همکراه بکا     مکی  MGTسکتراتژی  نظریه در ا

گانکه تطبیکا نظکری، اتتبارسکدجی صکریا      فرآیددهای سکه 
تجربی و ارزیابی انسجام نظری انجام شده و از این طریا 

هکای  سازی مفاهیم تکدیزنظریه تکوین یابدبرای یکپارچه
که در این میکای اشکتراوس و ککوربین     مختیفی وهود دارد

اند ترسیم مفاهیم در قالب شکل قابییت ( بیای داشته1390)
در  بهتری دارند. تولید نمودار از این رو مفید اسکت ککه   

ها فاصیه بگیرد و بیشتر بکا  کدد از دادهتحیییگر را وادار می
مفاهیم کار کدد. بر این اساس مکدل پکژوهش بکه صکورت     

و در ادامه توضیحات مربوط به مفاهیم  رسم شده 1شکل 
استخراج شده، مقایسه نتایز با مطالعات پبشین و پکاالیش  

مدظور تکمیل مکدل  ها ارائه شده است. بهمفهومی خروهی
مفهومی پژوهش از روش گروه کانوی استفاده شده اسکت.  

نفر از خبرگای صدعت دتکوت شکد تکا     5به این مدظور از 
نظکر و اقکدامات اصک  ی    تبادل ساتته بهای دوطی هیسه

سازی معیارها با تکدیکز  همچوی تفکیز، ادغام و متداسب
مدظکور سکدجش صکحت و    سازی گروهی بپردازند. بهمدل

اتتبار هر یز از اهزا و معیارهای پیشدهادی در چارچوب 
گرفتکه شکد.   نسبت اتتبار محتوا بهره  شده از شاخصارائه

( سدجیده شد CVRایی )برای هر متغیر نسبت اتتبار محتو
که نتیجه  اصل برای هر یز از اهکزا و معیارهکای مکدل    

بود ککه نشکای از تأییکد     99/0تا  85/0مفهومی تددی بین 
 ها دارد. آی

         
     

        
        

     

       
                       

     

            
       

            
         

              
      

      
       

             

           
             

           
        

           
        

                
             

              
           

                
                

              
           

 وکار در صنعت فاوا ایران.  مدل مفهومی سازگاری مدل کسب1شکل  

، «ادیسازگاری در ارزش پیشده»: 1قضیه اصیی 
 «سازگاری در کسب ارزش»و  «سازگاری در خیا ارزش»

وکار در صدعت فاوا های سازگاری مدل کسبمولفه
 هستدد.

توامل مرتبط »، «توامل مرتبط با بازار»: 2صیی قضیه ا

، «توامل اقتصادی» ،«توامل مرتبط با رقبا»، «با فداوری
های محر « توامل سیاسی و قانونی»و « توامل اهتماتی»
وکار در صدعت حیطی تاثیرگذار بر سازگاری مدل کسبم

 فاوا هستدد.
، «قابییت مشاهده و ارزیابی خارهی»: 3صیی قضیه ا
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قابییت پیکربددی مجدد »، «قابییت اکتساب مدابع خارهی»
های قابییت «قابییت نوسازی مدابع داخیی»و  «مدابع داخیی

ت وکار در صدعپویا موردنیاز برای سازگاری مدل کسب
 فاوا هستدد.

 یااته های پژوهش
 وکارتحلیل و تفسیر مقوله اصلی سازگاری مدل کسب

سازگاری ارزش پیشدهادی به معدای تغییر و سازگاری 
ها است. در این ها و چگونگی ارائه آی لدر پورفولیو راه

هکای صکورت   پژوهش نتیجه بررسکی ادبیکات و مصکا به   
یشکدهادی دارای  گرفته نشای داد ککه سکازگاری در ارزش پ  

سازگاری در پیشکدهادها، محصکوالت و   »پدز مفهوم است. 
و همککارای   1های پیشین نظیر کیرویدر پژوهش« خدمات

[ اشکاره  43  3[ و ناسکهولز 42و همکارای   2هارتمن[، 41 
شده است و پژوهش فعیی نیز آی را تاییکد نمکوده اسکت.    

-شدر پکژوه « ها و بازارهای مشتریایسازگاری در بخش»
و  [ و النکدائو 44و همککارای    4ویرتکز  های پیشکین نظیکر  

[ اشاره شده است و پژوهش 43[  و ناسهولز  1همکارای  
سکازگاری و تغییکر در   »فعیی نیز آی را تایید نموده اسکت.  

های پیشین نظیکر اسکتروالدر و پیگدکر    در پژوهش« هاکانال
[ اشکاره  45و همککارای    5[، کورتیمیگییا28[، ک س  23 

شده است و پژوهش فعیی نیز آی را تاییکد نمکوده اسکت.    
هکای  در پکژوهش « سازگاری و تغییر در روابط با مشتریای»

و همککارای   6[، شکفر 23پیشین نظیر اسکتروالدر و پیگدکر    
[ اشاره شده است و پژوهش فعیی نیکز  28[ و ک س  46 

سازگاری و تغییر در ارائه ارزش »آی را تایید نموده است. 
[ 47  7های پیشین نظیر افکوه در پژوهش« دم و هامعهبه مر

ها به آی [ اشاره شده است ولی در مصا به25و هانسوی  
 اشاره ای نشد. 

سازگاری در خیا ارزش به معدای تغییکر و سکازگاری   
ها و چگونگی خیکا ارزش در سکازمای   در مدابع و قابییت

 هایاست. در این پژوهش نتیجه بررسی ادبیات و مصا به
صکورت گرفتکه نشککای داد ککه سکازگاری در خیککا ارزش     

سکازگاری و تغییکر در مدکابع و    »دارای چهار مفهوم است. 

                                                 
1 Kiron 
2 Hartmann 
3 Nussholz 
4 Wirtz 
5 Cortimiglia 
6 Shafer 
7 Afuah 

و همکارای  8های پیشین نظیر ایریدادر پژوهش« هادارایی
[ و داپفرر و همککارای  49و همکارای   9[، کریستیدسن48 
[ اشاره شده است و پکژوهش فعیکی نیکز آی را تاییکد     21 

« سازگاری و تغییکر در فدکاوری و تجهیکزات   » نموده است.
[ و 50  10های پیشین نظیر میسوی و اسکپریدا در پژوهش
[ اشاره شده است و پکژوهش فعیکی نیکز آی را    28ک س  

سککازگاری و تغییککر در سککاختارها، »تاییککد نمککوده اسککت. 
هککای پیشککین نظیککر در پککژوهش« هککافرآیدککدها و فعالیککت

[ و 23روالدر و پیگدکر   [، اسکت 49کریستیدسن و همکارای  
[ اشاره شده است و پژوهش فعیکی نیکز آی را   43ناسهولز  

در « هکا سکازگاری و تغییکر در شکراکت   »تایید نموده است. 
[، کک س  23های پیشین نظیر استروالدر و پیگدکر   پژوهش

[ اشاره شده است و پژوهش فعیی نیز 43[ و ناسهولز  28 
 آی را تایید نموده است.  

تغییر در کسب ارزش نیز به معدکای تغییکر    سازگاری و
ای و درآمدی به مدظور پایداری تمیککرد  در ساختار هزیده

سازمای است. در ایکن پکژوهش نتیجکه بررسکی ادبیکات و      
های صکورت گرفتکه نشکای داد ککه سکازگاری در      مصا به

سازگاری و تغییکر در  »خیا ارزش دارای سه مفهوم است. 
هکای پیشکین نظیکر دمیکل و     در پژوهش« ساختار هزیده ای

[ 43[ و ناسککهولز  1[، النککدائو و همکککارای  51  11لکککو 
اشاره شده است و پژوهش فعیکی نیکز آی را تاییکد نمکوده     

در « هککای درآمککدیسککازگاری و تغییککر در مککدل »اسککت. 
[، 44هککای پیشککین نظیککر ویرتککز و همکککارای    پککژوهش
[ اشکاره شکده   43[ و ناسکهولز   52و همککارای    12موری 
ت و پککژوهش فعیککی نیککز آی را تاییککد نمککوده اسککت.  اسکک
در مطالعکات  « سازگاری و تغییر در سرمایه مورد اسکتفاده »

[ مکورد  53و همککارای    13بسیار محکدودی نظیکر یکانوس   
هکا بکه آی اشکاره    بررسی قرار گرفته است ولی در مصا به

 زیادی شده است.  
 های محیطیتحلیل و تفسیر مقوله اصلی محرک

با بازار اشاره به کییه مسکائل و تغییکرات    توامل مرتبط
مربوط به بازار، مشکتریای و شکرکا دارد. در ایکن پکژوهش     

                                                 
8 Eyring 
9 Christensen 
10 Mason and Spring 
11 Demil & Lencocg 
12 Morris 
13 Yunus 
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های صورت گرفتکه نشکای   نتیجه بررسی ادبیات و مصا به
تغییر »داد که توامل مرتبط با بازار دارای سه مفهوم است. 

هکای پیشکین   در پژوهش« در ترهیحات و ترکیب مشتریای
[ و قضکی  55  2[، باکیی و هوری54  1ییکانظیر هیییکا و هی
[ اشاره شده است و پژوهش فعیی نیکز آی  14و همکارای  

-در پکژوهش « تغییر و پویایی بکازار »را تایید نموده است. 

[ و النکدائو و  56  3های پیشین نظیر سکانتوس  و گکونزالز  
[ اشاره شده است و پژوهش فعیکی نیکز آی را   1همکارای  

های پیشکین  در پژوهش« تغییر ذیدفعای»تایید نموده است. 
[ اشاره 1[ و الندائو و همکارای  2نظیر سائبی و همکارای  

 شده است و پژوهش فعیی نیز آی را تایید نموده است  
هکای  توامل مرتبط با فداوری اشاره به تغییر در فداوری

های هدید در بازار دارد. در این موهود و یا ورود فداوری
های صورت گرفتکه  رسی ادبیات مصا بهپژوهش نتیجه بر

نشای داد که توامکل مکرتبط بکا فدکاوری دارای دو مفهکوم      
های پیشین نظیر کیکل  در پژوهش« تغییرات فداوری»است. 

[ اشاره شده است 12[ و لوبز و پیکوت  11و همکارای  
معرفکی  »و پژوهش فعیکی نیکز آی را تاییکد نمکوده اسکت.      

شکین نظیکر ویرتکز و    هکای پی در پکژوهش « فداوری هدیکد 
[ اشکاره شکده   57  و همککارای  4کوزولیدو و [44همکارای  

 است و پژوهش فعیی نیز آی را تایید نموده است.  
توامل مکرتبط بکا رقبکا اشکاره بکه تغییکر در رقابکت و        
 رکات استراتژیز رقبا و یا ورود رقبای هدیکد در بکازار   

هکای  دارد. در این پژوهش نتیجه بررسی ادبیات و مصا به
صورت گرفته نشای داد که توامل مرتبط با رقبکا دارای دو  

هکای  در پکژوهش « تغییر در اسکتراتژی رقبکا  »مفهوم است. 
و همککارای   5[ و سوسدا14پیشین نظیر قضی و همکارای  

[ اشاره شده است و پکژوهش فعیکی نیکز آی را تاییکد     58 
هکای پیشکین   در پژوهش« ورود رقبای هدید»نموده است. 

[ 57[ و کوزولیدکو و همککارای    2سائبی و همکارای  نظیر 
اشاره شده است و پژوهش فعیکی نیکز آی را تاییکد نمکوده     

 است.  
توامل اقتصادی اشاره به تغییر در شکرایط اقتصکادی و   

های آی در کشور دارد. در این پژوهش نتیجه بررسی مولفه

                                                 
1 Heikkila and Heikkila 
2 Buckley and Horn 
3 Santos and Gonzalez 
4 Cozzolino 
5 Sosna 

های صورت گرفته نشای داد ککه توامکل   ادبیات و مصا به
از « نوسکانات قیمکت ارز  »ی دارای دو مفهوم است. اقتصاد
های بازار ایرای در چدد سال اخیر بوده اسکت. ایکن   ویژگی

مفهوم از اکتشافات این مطالعه است و در مطالعات پیشین 
وضکعیت  »ای نشکده اسکت.   وکار بکه آی اشکاره  مدل کسب
اشاره به وضعیت تورم و رککود در کشکور دارد.   « اقتصادی

از اکتشککافات ایککن مطالعککه اسککت و در   ایککن مفهککوم نیککز
ای نشکده  وککار بکه آی اشکاره   مطالعات پیشین مدل کسکب 

 است.  
توامل اهتماتی اشاره بکه تغییکر در توامکل فرهدگکی،     

ها و توامل مذهبی دارد. در این پکژوهش  هدجارها، ارزش
های صکورت گرفتکه نشکای داد ککه توامکل      نتیجه مصا به

« تغییر شکرایط فرهدگکی  »اهتماتی دارای دو مفهوم است. 
[ اشاره 59و همکارای   6های پیشین نظیر داهایدر پژوهش

شده است و پژوهش فعیی نیز آی را تاییکد نمکوده اسکت.    
از اکتشککافات ایککن مطالعککه اسککت و در « شککرایط مککذهبی»

 ای نشده است.  وکاربه آی اشارهمطالعات پیشین مدل کسب
و مقکررات و  توامل سیاسی و قانونی اشاره به قکوانین  

گذاری موهود در این صدعت دارد. در ایکن  نهادهای قانوی
هکای صکورت   پژوهش نتیجه بررسکی ادبیکات و مصکا به   

گرفته نشای داد ککه توامکل سیاسکی و قکانونی دارای سکه      
هکای  در پژوهش« تغییر در قوانین و مقررات»مفهوم است. 

[ 60  7[ و بویر و چاپمن14پیشین نظیر قضی و همکارای  
شاره شده است و پژوهش فعیکی نیکز آی را تاییکد نمکوده     ا

های پیشین نظیر در پژوهش« گذارینهادهای قانوی»است. 
[ اشکاره  32[ و گودام و همککارای   61و همکارای   8اسپارا

شده است و پژوهش فعیی نیز آی را تاییکد نمکوده اسکت.    
از اکتشافات این مطالعه اسکت و در  « تغییر توامل سیاسی»

وککار بکه آی اشکاره ای نشکده     ات پیشین مدل کسکب مطالع
 است.  

 های پویاتحلیل و تفسیر مقوله اصلی قابلیت

هکایی  قابییت مشاهده و ارزیابی خارهی شامل قابییکت 
است که محیط را مشکاهده و نظکارت ککرده و زمیدکه الزم     

های هدید و ارزیکابی  های هدید، کشف فرصتبرای ایده
. در این پژوهش نتیجکه بررسکی   [62آورد  ها فراهم میآی

                                                 
6 Dahan 
7 Bowyer and Chapman 
8 Aspara 
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های صکورت گرفتکه نشکای داد ککه ایکن      ادبیات ومصا به
نظارت و ارزیابی بازار و »قابییت دارای شش مفهوم است. 

[، 63  1هکای پیشکین نظیکر دوز و کسکدن    در پژوهش« رقبا
[ آمکده اسکت و در   38[ و آشتدهاگن و همکارای  64  2ولو

در ، »ته است. قابییکت  این مطالعه نیز موردتایید قرار گرف
هکای پیشکین نظیکر    در پکژوهش « هاتفسیر و ارزیابی گزیده

[ اشاره شده است و پکژوهش فعیکی   65و همکارای   3کوه
گزیدکی بهتکرین   اقتبکاس و بکه  »نیز آی را تایید نموده است. 

های خارهی و بدچمکار   به معدای بررسی نمونه« رویکرد
شین به آی اشاره بهترین تمیکردها است که در مطالعات بی

ای نشده است و از همیه اکتشکافات ایکن مطالعکه اسکت.     
اشکاره بکه داشکتن رابطکه بکا      « ارتباط با بازیگرای صکدعت »

بازیگرای اصیی صدعت و ایجاد البکی دارد. ایکن مفهکوم از    
اکتشافات این مطالعه است و در صدعت فاوا به تدوای یز 

« ر سکازمای ساختار و انگیکزه تغییکر د  »قابییت مطرح است. 
[ و 38های پیشین نظیر آشتدهاگن و همککارای   در پژوهش

[ اشاره شده است و پکژوهش فعیکی نیکز    63دوز و کسدن  
هککای تصککمیم گیککری  رویککه»آی را تاییککد نمککوده اسککت.  

هککای پیشککین نظیککر ایزنهککات و در پککژوهش« اسککتراتژیز
[ اشاره شده اسکت  18[ و گروگر و همکارای  66  4مارتین

 یی نیز آی را تایید نموده است.و پژوهش فع
هککای قابییکت اکتسککاب مدکابع خککارهی شکامل قابییککت   
هکا از  موردنیاز به مدظور کسب مدکابع، دانکش و شایسکتگی   

[. در ایکن  67های خارهی اسکت   طریا ارتباطات و رابطه
هکای صکورت   پژوهش نتیجه بررسکی ادبیکات و مصکا به   

ی دارای گرفته نشای داد که قابییت اکتسکاب مدکابع خکاره   
در « هککذب مککدیرای و متخصصککای »پککدز مفهککوم اسککت.  

[ و 68  5هککای پیشککین نظیککر ریدککدووا و تییککور  پککژوهش
[ آمده است و در این مطالعکه  69و همکارای   6گراسمیدکو

همکاهدگی و  »نیز مورد تاییکد قکرار گرفتکه اسکت. قابییکت      
هکای پیشکین نظیکر تسکه و     در پژوهش« همکاری خارهی

[ اشکاره شککده  19یسکت  و همککارای    [ و بات70همککارای   
هکذب  »است و پژوهش فعیی نیز آی را تایید نموده است. 

                                                 
1 Doz & Kosonen 
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4 Eisenhardt and Martin 
5 Rindova & Taylor 
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های پیشین نظیر بکور  و  در پژوهش« هامدابع و شایستگی
[ اشکاره  72[ و تسه  59  [ و داهای و همکارای71  7مدسن

شده است و در این مطالعه نیکز مکورد تاییکد قکرار گرفتکه      
هکای  در پکژوهش « ازمایکسب دانش از خکارج سک  »است. 

[،  باتیسکت  و همککارای   73  8پیشین نظیر ورونا و راواسی
[ اشاره شده است. و پژوهش فعیکی نیکز آی   64[، ولو  19 

هکای  در پکژوهش « اتحاد و اکتسکاب »را تایید نموده است. 
[ اشاره شکده اسکت و   66پیشین نظیر ایزنهارت و مارتین  

 است.  پژوهش فعیی نیز آی را تایید نموده 
قابییت پیکربددی مجدد مدابع داخیکی شکامل ایجکاد و    

های تازه و سازماندهی مجدد به مدظور تغییکر  اهرای طرح
[. در این پکژوهش نتیجکه بررسکی    67دروی سازمای است  
های صورت گرفته نشای داد که قابییکت  ادبیات و مصا به

پیکربددی مجدد مدکابع داخیکی دارای پکدز مفهکوم اسکت.      
هکای پیشکین نظیکر دوز و    در پکژوهش « ی مدکابع سیال بود»

[ آمکده  64[ و ولکو   74و همککارای    9[ و هو 63کسدن  
است و در این مطالعه نیکز موردتاییکد قکرار گرفتکه اسکت.      

هکای  در پکژوهش « پیکربدکدی و مهددسکی مجکدد   »قابییت 
[ اشکاره  62  11[، مدسکن 75  10پیشین نظیر زولکو و ویدتکر  

ی را تاییکد نمکوده اسکت.    شده است و پژوهش فعیی نیز آ
های پیشین نظیر بور  در پژوهش« انعطاف پذیری داخیی»

[ 18[ و گروگککر و همکککارای  4[، سککائبی  71و مدسککن  
اشاره شده است و در این مطالعکه نیکز مکورد تاییکد قکرار      

های پیشکین  در پژوهش« آموزش و یادگیری»گرفته است. 
بککالوکو و  [ و64[، ولککو  19نظیککر باتیسککت  و همکککارای  

[ اشاره شده است. و پژوهش فعیی نیز آی را 16همکارای  
های پیشین در پژوهش« مدیریت دانش»تایید نموده است. 

[ 16[ و بکالوکو و همککارای    18نظیر گروگر و همککارای   
اشاره شده است و پژوهش فعیکی نیکز آی را تاییکد نمکوده     

 است.  
ی پویکایی  هاقابییت نوسازی مدابع داخیی شامل قابییت

است که مدابع هدید را در پیکربددی اصیی و مکوثر مدکابع   
[. در این پژوهش نتیجه بررسی ادبیات و 18کدد  ادغام می
های صورت گرفته نشای داد که قابییکت نوسکازی   مصا به
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توسککعه ایککده، »مدککابع داخیککی دارای پککدز مفهککوم اسککت.  
های پیشکین نظیکر   در پژوهش« انداز و اهداف هدیدچشم

[ آمکده  77  2[ و وانا و ا مد76  1ککیوی و دیویدسویم
است و در این مطالعه نیکز موردتاییکد قکرار گرفتکه اسکت.      

اشاره بکه ایجکاد و نوسکازی    « توسعه فرآیدد هدید»قابییت 
فرآیددهای فعیی سازمای و ایجکاد فرآیدکدهای نوآورانکه و    
هدید دارد. این مفهوم از اکتشافات این مطالعه است و در 

توسکعه  »لعات پیشکین بکه آی اشکاره ای نشکده اسکت.      مطا
هکای پیشکین نظیکر    در پژوهش« محصول و پیشدهاد هدید
[ اشکاره شکده اسکت و در ایکن     76مککیوی و دیویدسوی  

توسککعه »مطالعککه نیککز مککورد تاییککد قککرار گرفتککه اسککت.   
های پیشین نظیر ریددووا در پژوهش« های هدیدشایستگی
[ اشککاره شککده 78مکککارای  و ه 3[ و لوکشککین68و تییککور  

فرآیدد »است. و پژوهش فعیی نیز آی را تایید نموده است. 
هکای پیشکین نظیکر زولکو و     در پکژوهش « تحقیا و توسعه

[ اشاره شکده اسکت و   19[، باتیست  و همکارای  75ویدتر  
 پژوهش فعیی نیز آی را تایید نموده است.  

 ییری و پیشتهارهانتیجه
سکال   15مطالعکه در   168ام مدد این مطالعه با مرور نظ

نفر از متخصصای و خبرگای صدعت  18اخیر و مصا به با 
هکای سکازگاری مکدل    فاوا مدلی را توسکعه داد ککه مقولکه   

، «سازگاری در ارزش پیشکدهادی »گروه  3وکار را در کسب
« سازگاری در کسب ارزش»و « سازگاری در خیا ارزش»

که نشای از تغییکر   مفهوم پردازی نموده است و این مطالعه
وککار در صکدعت فکاوا دارد.    هکای مکدل کسکب   این بخش
های محیطی تاثیرگذار بر سازگاری مکدل کسکب و   محر 

توامکل مکرتبط   »، «توامل مرتبط با بازار»دسته  6کار شامل 
، «توامکل اقتصکادی  » ،«توامل مکرتبط بکا رقبکا   »، «با فداوری

ده اسکت،  بو« توامل سیاسی و قانونی»و « توامل اهتماتی»
های پویا موردنیاز به مدظور سکازگاری در  همچدین قابییت

قابییت مشکاهده و ارزیکابی   »دسته  4وکار را در مدل کسب
قابییکت  »، «قابییت پیکربددی مجدد مدابع داخیی»، «خارهی

« قابییت نوسازی مدکابع داخیکی  »و « اکتساب مدابع خارهی
ع بکودی  مفهوم سازی نموده است. نوآوری این مطالعه هام

های محیطکی تاثیرگکذار و   آی از  یث بررسی کییه محر 

                                                 
1 McKelvie & Davidsson 
2 Wang & Ahmed 
3 Lokshin 

هککای پویککا موردنیککاز بککه مدظککور سککازگاری مککدل قابییککت
وکار بوده است و در ضمن هکیم مطالعکه ای بحکث    کسب

هکای آی را در بکازار   وککار و مولفکه  سازگاری مدل کسکب 
 کشور مورد بررسی قرار داده است.

م صکدعت فابکا و   و مکت ط  ایک پو طیبا  توهکه بکه شکرا   
 گذارنکد، یمک  ریککه بکر آی تکاث    یادیک ز اریبسک  یهکا محر 
کدام بخکش   شتریصدعت ب نیبداندد که در ا دیها باسازمای

هکای  ه، چه محر شد یوکارشای دچار سازگارمدل کسب
و بکه   گذارنکد وکار سازمای تاثیر مکی محیطی بر مدل کسب

 ییایک وپ یهکا تیبه چه قابی ازین یسازگار نیا جادیمدظور ا
صکدعت   راییمطالعه به مد نیا لخواهدد داشت. درواقع مد

بقکا   یها براداده و به آی یدیبشیاط تات قدرت پ یفداور
پکژوهش   نیک ا زیصدعت کمز خواهکد نمکود. نتکا    نیدر ا
وکار در صدعت مدل کسب یاز آی است که سازگار ی اک

بوده  یضرور یآی امر یایبه شدت پو تیماه لیفابا به دل
محککوم بکه    کددکد یامر توهه نمک  نیکه به ا ییهازمایو سا

 یخروج از بازار خواهدد بود. بکا توهکه بکه تعکداد ککدها     
فعکال در   یوکارهکا هکا، کسکب  شکده از مصکا به  استخراج

وککار شکامل   مکدل کسکب   یهکا در مولفه شتریصدعت فابا ب
، «هکککاکانکککال»، «محصکککوالت و خکککدمات شکککدهادات،یپ»
 «یدرآمکد  یهکا مدل»و  «هاتیلو فعا ددهایساختارها، فرآ»
 نیک ا گکر یانکد. بکه تبکارت د   ککرده  جادیا رییو تغ یازگارس

در پاسکخ بکه    نیریاز سکا  شتریوکار بمدل کسب یهامولفه
 نیاند. بدکابرا کرده رییاند و تغسازگار شده یطیمح راتییتغ
در  رییک تغ یآمادگ دیبا یسازمان رندگاییگمیو تصم راییمد
بکا   نیداشته باشدد. همچد یباالتر تیولوها را با امولفه نیا

هککا شککده از مصککا بهاسککتخراج یتوهککه بککه تعککداد کککدها
مکدل   یبر سکازگار  رگذاریتاث یطیمح یهاشراییپ نیمهمتر
اط تکات   یفعال در صدعت فدکاور  یهاوکار شرکتکسب

 بیو ترک حاتیدر تره رییتغ»شامل  بیو ارتباطات به ترت
ن و یدر قکوان  رییک تغ»، «رقبکا  یدر استراتژ رییتغ» ،«اییمشتر

اسکت   ازیک بوده اسکت ککه ن   «یدر فداور رییتغ»و « مقررات
ها توهه محر  نیبه ا یسازمان رندگاییگمیو تصم راییمد
آی آمکاده کددکد. نکتکه     یداشته باشدد و خود را برا یاژهیو

، «نوسککانات ارز»چدککد مفهککوم شککامل  هاسککتنیککهالککب ا
 «یاقتصکاد  تیوضکع »و  «یمذهب طیشرا» ،«یاسیتوامل س»

 یمطالعه بوده است و در مطالعات خاره نیا شافاتاز اکت
مکدل   یو سکازگار  رییک بکر تغ  رگکذار یبه تدکوای توامکل تاث  
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نشده است که الزم اسکت مکورد    یاوکار به آی اشارهکسب
 یبا توهه به تعداد ککدها  در نهایت. ردیقرار گ ژهیتوهه و
 یایک پو یهکا تیک یقاب نیها مهمتکر شده از مصا بهاستخراج
فعال  یهاوکار شرکتمدل کسب یسازگار یبرا ازیموردن

آمککوزش و  تیککقابی»شککامل  بیککدر صککدعت فابککا بککه ترت
، «بککازار و رقبککا یابیککنظککارت و ارز تیککقابی» ،«یریادگیکک
بکودی   الیس تیقابی» و« در سازمای رییتغ زهیساختار و انگ»

 دگایرنک یگمیو تصم راییاست مد ازیبوده است که ن« مدابع
را در سازمانشکای بکه مدظکور     هاتیقابی نیا جادیا یسازمان
وککار موردتوهکه قکرار دهدکد. نکتکه      مدل کسب یسازگار

 گراییارتباط بکا بکاز  »است که چدد مفهوم شامل  نیا گرید
توسعه »و  «کردیرو نیبهتر یاقتباس و الگوبردار»، «صدعت
 مطالعکه بکوده اسکت و در    نیک از اکتشافات ا «دیهد ددیفرآ

بکه   ازیموردن یایپو یهاتیبه تدوای قابی یمطالعات خاره
 یاوککار بکه آی اشکاره   مدل کسب یو سازگار رییمدظور تغ

بکه خصکوج    تینشده است که الزم است با توهه به ماه
صکدعت   رندگاییگمیو تصم راییمورد توهه مد راییبازار ا

با توهه بکه شکرایط پویکا و بسکیار مکت طم      . ردیفابا قرار گ
های بسکیار زیکادی ککه بکر آی     ت فاوا کشور و محر صدع

ها باید بداندد ککه در ایکن صکدعت    گذارند، سازمایتاثیر می
وکارشکای دچکار تغییکر و    بیشتر کدام بخکش مکدل کسکب   

ها و سازگاری شده، این تغییرات بیشتر به دلیل چه محر 
شرایطی است و به مدظور ایجاد این تغییکر و سکازگاری و   

ا تغییرات متعدد ایکن صکدعت نیکاز بکه چکه      همگام بودی ب
های پویایی خواهدد داشت. درواقع مدل این مطالعه قابییت

بیدکی  به مدیرای صکدعت فدکاوری اط تکات قکدرت پکیش     
هکا بکرای بقکا در ایکن صکدعت کمکز       خواهد داد و بکه آی 

 خواهد نمود.
های آتی به بررسی سکازگاری  شود پژوهشپیشدهاد می
ور ورود یز سکازمای خکارهی بکه    وکار به مدظمدل کسب

بازار ایرای و یا یز سازمای ایرانی به بازار خارهی بپردازد 
های پویای مورد نیاز بکرای  های محیطی و قابییتو محر 

وکار را در یکز بکازار هدیکد مکورد     سازگاری مدل کسب
بررسی قرار دهد. همچدین نیاز است که بحکث سکازگاری   

رد نیکاز ای در صکدایع   هکای مکو  وکار و قابییکت مدل کسب
دیگری نیز مورد بررسی قرار گیرد. بع وه مطالعات آیدکده  

های بکازار نوظهکور ماندکد ایکرای بکر      تواندد تاثیر ویژگیمی
 وکار بررسی کددد.سازگاری مدل کسب

هکایی مواهکه بکوده    اهرای این پژوهش با محکدودیت 
تکوای بکه ایکن مکورد اشکاره ککرد       است که از آی همیه می

هاری تدها در صدعت فاوا صورت گرفته اسکت و   پژوهش
هکای ایکن صکدعت بکه بررسکی موضکو        بر اساس ویژگی

پرداخته است و انجام پژوهش مشابه در سایر صکدایع نیکز   
 تری مدجر شود. گیری دیدگاه هامعتواند به شکلمی
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