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طراحی مدل کسبوکار با رویکرد الرج
(مطالعه موردی :فروشگاه زنجیرهای هایپرمی)
ابوالفضل صادقی -1سعید صفری* -2رضا عباسی
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.1کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه شاهد ،تهران
 .2دانشیار دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه شاهد ،تهران
.3استادیا دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه شاهد ،تهران

تاریخ دریافت1397/12/8 :
تاریخ پذیرش1398/5/30 :
چکیده
هدف این پژوهش دستیابی به مدل کسبوکاری نوآورانه با استفاده از پارادایمهای مدیریتی الرج شامل ناب ،چابکی،
تابآوری و سبز است .به این منظور مؤلفههای مهم الرج شناسایی ،پاالیش و امتیازدهی شدند .سپس با بهرهمندی از آنها
در مدل کسبوکار ،ارزشهای پیشنهادی برای مدل کسبوکار نهایی شدند .این پژوهش براساس هدف ،کاربردی و از نظر
روش توصیفی -پیمایشی است .اطالعات موردنیاز با استفاده از پرسشنامه امتیازدهی مؤلفههای الرج با طیف لیکرت از طریق
استادان و خبرگان دانشگاهی و پرسشنامههای مدل کسبوکار از طریق متخصصان صنعت و مشتریان جمع آوری شد .نمونه
آماری پژوهش شامل  24نفر تیم استادان ،خبرگان دانشگاهی و متخصصان صنعت و  384نفر از مشتریان سازمان است.
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از آزمونهای کولموگروف -اسمیرنوف و دوجملهای صورت گرفت .شناسایی و نهایی کردن
مؤلفههای الرج ،تلفیق آنها با ارزشهای مدل آستروالدر و دستیابی به ارزشهای پیشنهادی ،از نتایج پژوهش حاضر است.
سرانجام ارزشهای پیشنهادی نهایی در خانههای بوم کسبوکار آستروالدر ،جایگذاری و مدل کسبوکار جدید و نوآورانه
با رویکرد الرج طراحی شد.
واژههای کلیدی :تابآوری ،چابکی ،سبز ،مدل کسبوکار ،ناب

*نویسنده مسئول:
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مقدمه
در محیط ک سبوکار فعال و پیچیده امروزی ،اتفاقات غیرمنتظره بیش از پیش رخ میدهد
و باعث وقوع اختالالت در مقیاس بزرگ میشووود .این اختالالت در سووراسوور کسووبوکار و
زنجیره تأمین پخش می شود و اثرات شدید و منفی در همه شرکا بهجا میگذارد
)al.,2005

.(Zsidisin et

بنابراین توانایی طراحی و پیاده سازی مدلهای نوآورانه ک سبوکار ،برای ر شد و

تداوم فعالیتهای یك سوووازمان حیاتی تلقی میشوووود .براسووواس نظر ماگرت ،یك مدل
کسبوکار مناسب ،توانایی آن را دارد که با پاسخگویی به سؤاالتی در زمینه مشتری ،ارزش
م شتری ،چگونگی ک سب درآمد و زمینه و منطق اقت صادی ،فعالیتهای سازمان را تو ضیح
داده و شرح دهد که چگونه میتوان ارزش مورد نظر م شتریان را با هزینه منا سب ارائه کرد
) .(Magertta, 2002از دیگر سو ،در هر محیط جدید ،سازمانها نیازمند تعریف مجدد طرحهای
ارزشی خود در مدلی منسجم هستند« .مدل کسبوکار یك سازمان در واقع نماینده مختصر
و سووواده شوووده منطق آن کسوووبوکار اسوووت که ارزشها ،مشوووتریان ،راههای ارتباطی ،منابع،
فعالیتها ،شرکا ،ساختار درآمدی و هزینههای آن را توصیف میکند» ). (Osterwalder,2010
عالوهبرآن،امروزه سوووازمان ها از اهمیت اسوووتراتژیك اتخای دیدگاهی جامع در ابعاد رقابتی
بهمنظور بهبود و پایداری موقعیت شان در بازار آگاه ه ستند ) . (Sangari et al.,2015از اینرو به
تشوووخیا پارادایم های مدیریتی الرج برای دسوووت یابی به مز یت ر قابتی پا یدار پرداخ تها ند
) .(Carvalho et al.,2011مدیریت الرج به این معناسوووت که چگونه پارادایمهای ناب ،چابك،
تابآوری و سبز میتوانند همزمان بهکار برده شوند تا بهترین اثربخ شی را برای سازمان دا شته
باشووند .تلفیق اصووول الرج در مدل کسووبوکار به سووازمانها کمك میکند تا درک بهتری از
چگونگی ایجاد مزیت رقابتی و دسوووتیابی به

کسوووبوکار پایدار داشوووته باشوووند (Cabrita et

) .al.,2016با این حال ،مدیریت متدولوژی پارادایمهای مختلف بهصووورت موازی و بر اسوواس
عملکردهای متفاوتشووان ،کار دشووواری اسووت ) .(Yaakub&Mustafa, 2015برخی محققان بر
این باورند که رویکردهای الرج در بعضی نقاط همپوشانی دارند و در بعضی موارد یك یا دو
مورد از آنها زیرمجموعه دیگری اسوووت ) . (Shah&Ward,2003;Sarkis,2001بنابراین طراحی
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مدل کسبوکار با در نظر گرفتن تلفیقی پارادایمهای الرج ،میتواند دیدگاه گستردهتری برای
اتخای اسوووتراتژی به سوووازمان بدهد و پاسوووخگوی نیاز آن در برابر عدمقطعیتهای محیطی ،نیاز
بازار ،تهدیدات و ارزشهای موردنظر مشتری باشد .صنعت خردهفروشی در قالب فروشگاههای
زنجیرهای از جمله مهمترین منابع تأثیرگذار بر زنجیره تأمین هر شووورکت صووونعتی و تولیدی،
بهویژه در حوزهی کاالهای مصووورفی اسوووت .از جمله ویژگیهای محیط کنونی این صووونعت،
رقابت فزاینده اسووت که هر روز با پیدایش و توسووعه رقبای جدید مشوواهده میشووود (بهمنی و
همکاران .)1395،در حال حاضوور فروشووگاههای زنجیرهای نقش و اهمیت بسووزایی در رشوود و
توسوووعه اقتصوووادی کشوووور ،اصوووالح نظام توزیع ،حمایت از تولید داخل ،کنترل ثبات بازار،
اشووتلالزایی ،حمایت از مصوورفکننده و  ...دارند .با توجه به نیاز جامعه و رشوود فروشووگاههای
زنجیرهای و نیز فقدان مدلی کاربردی در این صووونعت ،بر آن شووودیم در این پژوهش ،مدل
کسبوکار با بهرهمندی از پارادایمهای الرج را در صنعت خردهفروشی طراحی کنیم .شرکت
بازرگانی «سامان اندیشان امرتات» مالك برند تجاری هایپرمی در ایران 22 ،تیرماه  1392فعالیت
خود را با افتتاح اولین فرو شگاه در مجتمع مگامال اکباتان تهران ،در آغاز کرد .فرو شگاههای
زنجیرهایِ در حال توسووعه هایپرمی با  18شووعبه فعال در کشووور و چندین شووعبه جدید در برنامه
آینده سازمان ،از جمله فروشگاههای پیشتاز در صنعت خود به شمار میرود که بهعنوان مطالعه
موردی پژوهش در نظر گرفته شده ا ست .در این پژوهش برآن بودهایم که مؤلفههای الرج را
شناسایی و استخراج کرده و سپس با ارزشهای بوم کسبوکار آستروالدر تلفیق کنیم تا مدل
کسووبوکار فروشووگاههای زنجیرهای با رویکرد الرج را پیشوونهاد دهیم .در این راسووتا در بخش
پیشوووینه پژوهش به ادبیات مدل کسوووبوکار ،الرج و مدلهای تلفیقی میپردازیم .سوووپس به
پژوهش های پیشوووین انجام شوووده در این حوزه اشووواره میکنیم .روش تحقیق ،و نحوه ارتباط
موضوعات مدل کسبوکار و پارادایمهای الرج نیز در بخش یافتههای تحقیق شرح داده شده
است .در انتها به بحث و نتیجه گیری براساس یافتههای پژوهش پرداختهایم.
مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
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مدل کسبوکار

نخ ستین ک سانی که از واژه «مدل ک سبوکار» ا ستفاده کردند ،کونز و داتر 1در سالهای
 1975و  1977بودند .آن ها این واژه را در مورد مفهوم مدلسوووازی فرآیندها و داده ها به کار
بردند(صلواتیان و همکاران .)1397 ،برای مدل کسبوکار تعاریف مختلفی ارائه شده است که
در جدول شماره  1به برخی از مهمترین آنها اشاره کردهایم.

جدول  .1تعاریف مدل کسبوکار از دیدگاههای مختلف
نویسنده

تعریف مدل کسبوکار

مدل ک سبوکار تو صیفی از یك سازمان و نحوه عملکرد آن در د ستیابی به اهداف خود
)Massa et al (2017
است.
مدل کسبوکار توضیح میدهد که یك سازمان یا شبکهای از سازمانها چگونه میتوانند
)Haaker et al (2017
با استفاده از محصوالت و خدمات خود برای مشتریان خلق ارزش کنند.
) Wirtz et al (2016مدل کسبوکار ارائهای ساده و جامع از فعالیتهای مرتبط با یك شرکت است.
یك مدل کسوووبوکار ،سووواختار ،محتوا ،قوانین و مقررات معامالت را تعریف میکند.
) Zott et al (2011همچنین کسبوکار را به نحوی طراحی میکند که به ایجاد ارزش از طریق بهرهبرداری از
فرصتها منجر شود.
مدل کسووبوکار یك ابزار مفهومی و شووامل مجموعهای از اجزا ،ارتباطات بین آنها و
) Osterwalder (2004منطق کسووب درآمد شوورکت اسووت .این موضوووع ،تعریفی را که شوورکت از «ارزش» در
بخشهای مختلف به مشتری ارائه میدهد ،بیان میکند.

در این مقاله مدل ک سبوکار آ ستروالدر که در حال حا ضر بی شترین کاربرد را دارد ،مبنا
قرار دادهایم.
الرج

للت الرج از حروف ابتدایی التین چهار پارادایم ناب ،چابکی ،تابآوری و سوووبز گرفته
شده است .مفهوم الرج توضیح میدهد که پارادایمهای ناب ،چابکی ،تابآوری و سبز چگونه
میتوانند با هم بهکار برده شوند و بهترین کیفیت عملکرد را برای سازمان داشته باشند .محققان
بر ا ین بوواورنوود کووه ا ین چهووار روش موود یر ی تی ،نقوواط هم پوشووووا نی بووا یکوود ی گر

1 Konczal-Dottore
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دارند) .(Shah&Ward,2003توضووویح چهار پارادایم بهطور جداگانه در جدول  2آورده شوووده
است.
جدول .2مفاهیم پارادایمهای الرج
پارادایم

ناب

چابکی

تابآوری

سبز

مفهوم پارادایم

اصطالح ناب ،اولینبار در سال  1980مطرح شد و مبتنی بر استفاده کمتر از مواد خام ،نیروی کار و...
است .مدیریت ناب توسط اوهنو )1988( 1توسعه یافت ( .)Liker & Lander, 2007فلسفه ناب
بهدنبال حذف اتالف و کاهش هزینه است .براساس نظر ووماک 2و همکاران ( ،)1990مفهوم پایهای
ناب ،خروجیِ بیشتر با منابع کمتر است.
ماسوووکل ،)2001( 3چابکی را توانایی رونق و شوووکوفایی در محیط دارای تلییر مداوم و غیرقابل
پیشبینی تعریف میکند .مفهوم اساسی چابکی« ،انعطافپذیری» یعنی پاسخگویی سریع به تلییرات
در تقا ضا ،از نظر حجم و تنوع ا ست .آگروال 4و همکاران ( ،)2007ن شان دادند که پارادایم چابك
به متلیرهایی از جمله حسوواسوویت بازار ،سوورعت تحویل ،کاهش زمان انتظار تا تحویل سووفارش و ...
بستگی دارد.
ا صطالح تابآور نخ ستینبار در سال  1973تو سط هولینگ مطرح شد .مفهوم تابآوری "توانایی
سووویسوووتم برای بازگشوووت به وضوووعیت اولیه یا مطلوبتر از گذشوووته پس از بروز اختالل" اسوووت
( .)Christopher&Peck,2004شدت اختالالتی که سیستم میتواند آن را جذب کند ،پیش از
آنکه سوواختار سوویسووتم از طریق تلییر متلیرها و فرآیندهایی که رفتار آن را کنترل میکند ،آن را به
ساختار متفاوتی تبدیل میکند (.)Kärrholm et al,2014
فلسوووفه سوووازمانی که میتواند منافع و سوووهم بازار شووورکت را از طریق کاهش اثرات مخرب روی
محیطزی ست بهد ست آورد ( .)Rao&Holt,2005ا سریوا ستاوا ،)2007(5پارادایم سبز را "تفکر
یکپارچه زیستمحیطی برای کسبوکارها" تعریف میکند.

مدلهای تلفیقی
واژههای ناب و سبز عالوهبر سازگاری باهم ،تأثیر مثبتی بر همه ابعاد عملکرد سازمان دارند
)(Garza-Reyes, 2015

که میتوا ند به افزایش سوووهم بازار و سوووود سوووواز مان منجر شوووود

( .6)Carvalho et al.,2011دوواس ،تام و لین ،)2013( 7همپوشوووانی پارادایمهای ناب و سوووبز و
تأثیر آنها بر زمینههای سوووازمانی مرتبط را در یك مدل ارائه داده و تأکید میکنند که بهکار
1 Ohenno
2 Womack
3 Maskel
4 Agarwal
5 Srivastava, S.K
6 Carvalho H., Duarte S., and Cruz-Machado
7 Dües&Tan&Lim
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گرفتن شیوههای ناب بهعنوان یك کاتالیزور ،به عملکرد بهتر شیوههای سبز میانجامد .آزودو
و همکاران ،)2011( 1از کاربرد همزمان شووویوههای ناب ،چابکی ،تابآوری و سوووبز بهمنظور
کمك به بهبود شووویوههای زنجیره تأمین بهره برده و مدل شووویوههای الرج و عملکرد زنجیره
تأمین را ارائه دادهاند.
پیشینه تحقیق

جعفرنژاد و همکوواران( ،)1394در پژوهشوووی بووا عنوان «تحلیوول روابط میووان اقوودامووات
پارادایمهای مدیریت زنجیره تأمین و معیارهای عملکردی با رویکرد مدلسووازی سوواختاری
تفسووویری» ،از میان پارادایم های مختلف مدیریت زنجیره تأمین ،ترکیب پارادایم های ناب،
چابك و تابآور را اسووتفاده کرده و آنها را ایدهای جدید برای دسووتیابی به عملکرد بهتر و
رقابتپذیری دانسووتهاند .سوورفرازی و همکاران ( ،)1395در پژوهشووی با عنوان «بررسووی عوامل
مؤثر بر ناب بودن سازمان» ،به برر سی مفاهیم ناب ،مدیریت ناب ،تفکر ناب و کاربردهای آن
در سووازمان بهعنوان جنبههای سووازمانی تولید ناب پرداختهاند .دوواس 2و همکاران( ،)2011در
پژوه شی با عنوان «پارادایم سبز؛ یك پارادایم ناب جدید :چگونگی ا ستفاده از روشهای ناب
به عنوان تسووهیلگر برای سووبزتر کردن زنجیره تأمین» ،به بررسووی و ارزیابی تحقیقات قبلی و
ارتباط بین شووویوههای ناب و سوووبز در زنجیره تأمین پرداختهاند .آزودو و همکاران( ،)2011به
«ارائه مدلی برای مدیریت زنجیره تأمین با اسووتفاده از روشهای الرج و سوویسووتم اندازهگیری
عملکرد» پرداختهاند .کاراگولی ،)2012( 3به بررسووی "کسووبوکار سووبز برای توسووعه و رقابت
پایدار" پرداخته اسوووت .آزودو و همکاران( ،)2013همچنین به بررسوووی "تأثیر روشهای ناب،
سبز و تابآوری بر عملکرد زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری"
پرداختند .بونازی و زیلبر ،)2014( 4در تحقیقی با عنوان «نوآوری و مدل کسوووبوکار :مطالعه
موردی در مورد ادغام قیف نوآوری و بوم مدل کسووبوکار» ،به بررسووی ایجاد نوآوری باز با
1 Azevedo&Carvalho&Cruz-Machado
2 Dües
3Karagülle
4 Zandoval Bonazzi,F and Ari Zilber,M
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ابزار قیف نوآوری باز در مدل کسوووبوکار پرداختند .ویرتز ،)2016( 1بر مطالعات کیفی در
فرآیندهای مدل کسووبوکار و نوآوری در آن تمرکز کرده اسووت .کلوس ،)2016( 2عالوهبر
فرآیندهای مدل کسوووبوکار ،روی چگونگی اندازهگیری تأثیر مدل های کسوووبوکار بر
عملکرد کسووبوکارها تحقیق کرده اسووت .کابریتا و همکاران ( ،)2016در پژوهشووی با عنوان
«ادغام پارادایم ناب ،چابکی ،تابآور و سبز از دیدگاه مدل کسبوکار» ،به توضیح و تعریف
نظری افزونگی و تووأثیر مثبووت ادغووام الرج در موودل کسووووبوکووار میپردازنود .هوواکر 3و
همکاران( ،)2017رویکردی عملی برای تسووت پایداری یك مدل کسووبوکار را ارائه دادهاند.
تیس ،)2018( 4رابطه مدل کسبوکار و قابلیتهای پویا را بررسی و اشاره میکند که طراحی
و بهرهبرداری از مدلهای کسبوکار به قابلیتهای سازمان بستگی دارد .گیزدورفز،)2018( 5
نوآوری مدل کسبوکار پایدار را در پژوهشی ترویجی مورد بحث و مطالعه قرارداده است.
روششناسی
با توجه به هدف اصلی تحقیق که طراحی مدل کسبوکار است ،این تحقیق از نظر هدف
کاربردی و از نظر روش ،توصیفی-پیمایشی است .در این پژوهش برای تدوین مبانی ،تعاریف
و مفاهیم نظری ،اسووتخراج مؤلفههای الرج و تلفیق با مدل کسووبوکار ،از منابع کتابخانهای
ا ستفاده شده و از روش فیشبرداری و ابزارهایی از قبیل موتورهای ج ستوجو در اینترنت و
کتابخانهها و مطالعه انواع کتب ،پایاننامهها ،مقاالت فارسی و التین و ...بهره گرفته

شده است.

در این پژوهش از سه دسته افراد استفاده شده است :استادان و خبرگان دانشگاهی بر مبنای در
د سترس بودن و سابقه تحقیقاتی و آموز شی در حوزه طراحی مدل ک سبوکار برای ا ستخراج
مؤلفههای پارادایمهای الرج و پاالیش آنها ،متخصوووصوووان و مدیران عالی و میانی سوووازمان با
سابقه و تحصیالت مرتبط در زمینه صنعت فروشگاهی بهمنظور تدوین ساختار مدل کسبوکار
در پر سشنامه مدل ک سبوکار آ ستروالدر ،و م شتریان عام فرو شگاههای زنجیرهای هایپرمی
1 Wirtz
2 Claus
3 Haaker
4 Teece
5 Geissdoerfer
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برای تکمیل پرسشنامه ارزشهای پیشنهادی مشتریان .سه دسته پرسشنامه تحقیق نیز عبارتند
از :پرسوووشنامه امتیازدهی مؤلفههای الرج با طیف لیکرت  5مقداره که توسوووط اسوووتادان،
خبرگان و متخصصان دانشگاهی تکمیل شد؛ پرسشنامه استاندارد آستروالدر و مصاحبه بسته
که از مدیران و متخصصان صنعت مورد پرسش قرارگرفت؛ و پرسشنامههای غربالگری برای
شووناسووایی ارزشهای مشووتری که توسووط مشووتریان پاسووخ داده شوود .برای توزیع پرسووشنامه
ارزشهای پیشوونهادی مشووتریان ،با توجه به اندازه جامعه مشووتریان که نامحدود اسووت ،با در
2

𝑞𝑝𝑑 𝑧 = 𝑛( و
نظرگرفتن  d=0/05و  p=q=0/5براسووواس فرمول کوکران ،جامعه نامحدود) 2 ،

تعداد م شتریان  384نفر برآورد شد که به روش ت صادفی ساده انتخاب شدند .برای برر سی
روایی پرسشنامه امتیازدهی مؤلفههای الرج ،گویههای پرسشنامه با اقتباس از مقاالت پایه و
اسووتاندارد مرتبط و با تحقیق از کارشووناسووان و متخصووصووان صوونعت فروشووگاهی نهایی شوود.
پر سشنامههای نهگانه طراحی شده نیز ،برا ساس مدل ک سبوکار آ ستروالدر طراحی شده و
پارامترهای مربوط به هر یك از بخش های این مدل بهصوووورت دقیق از متن کتاب «خلق مدل
کسبوکار آستروالدر» استخراج شده است .پایایی پرسشنامهها از طریق آلفای کرونباخ و با
استفاده از تحلیل آماری و نرمافزار  IBM SPSS 21.0انجام شده که برای پرسشنامه امتیازدهی
مؤلفههای الرج  ،0/79پرسووشنامه اس وتاندارد آسووتروالدر  0/81و پرسووشنامههای غربالگری
برای شناسایی ارزشهای مشتری  0/72محاسبه شده و قابل قبول است.
مؤلفههای چهار پارادایم چابکی ،تابآوری ،ناب و سوووبز پس از اسوووتخراج از مقاالت پایه
تحقیق و دیگر مقاالت و کتب معتبر و مرتبط داخلی و خارجی ،طی چهار مرحله پاالیش شووده
و مورد ارزیابی قرار گرفتند .ابتدا  132مؤلفه در چهار دسته مذکور استخراج شد .این مؤلفهها
طی برگزاری جلسووات با خبرگان دانشووگاهی ،از طریق یکپارچهسووازی و بومیسووازی در دو
مرحله اصوووالح و پاالیش شووودند .خروجی این مرحله 45 ،مؤلفه در چهار دسوووته پارادایمهای
الرج اسوووت که در قالب پرسوووش نامه با طیف لیکرت 5مقداره تنظیم و از  24تن از خبرگان
دان شگاهی و متخ ص صان حوزه ک سبوکار نظر سنجی شد .پس از برر سی و تحلیل دادههای
حاصل از نظرسنجی ،با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف به بررسی وضعیت مؤلفهها،
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نرمال یا عدمنرمال بودن آن ها و آزمون دوجم لهای با نرمافزار  IBM SPSS 21.0پرداخ ته
شد.

یافتهها
توصیف جمعیتشناختی

اطالعات جمعیت شناختی م شتریان سازمان و نیز خبرگان ،مدیران و متخ ص صان سازمان به
این شرح ا ست :سن م شتریان از  20سال به باال ست و بی شترین فراوانی در رده سنی  20تا 40
سوووال بود 204 .نفر از مشوووتر یان زن و  180نفر مرد بود ند .تحصووویالت آن ها نیز از دیپلم تا
دکترا ست که بی شترین فراوانی شامل م شتریان با تح صیالت کار شنا سی بود 22 .نفر از جامعه
خبرگان و مدیران مرد و  2نفر زن بودند با سنوات خدمت از  5تا  25سال که بی شترین فراوانی
در دسوووته  5تا  10سوووال بود .همچنین  11نفر از آنان دارای تحصووویالت کارشوووناسوووی 7 ،نفر
کارشناسی ارشد و  6نفر دکترا بودند.
براسوواس هدف اصوولی تحقیق که شووناسووایی و اسووتخراج مؤلفههای پارادایمهای الرج و
طراحی مدل کسووبوکار با رویکرد الرج اسووت ،نتایج مؤلفههای نهایی شووده الرج از طریق
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ،ارزشهای پیشنهادی و مدل کسبوکار پیشنهادی با رویکرد
الرج به شرح زیر آورده شده است:
آزمون فرضیههای آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

برای بررسی نرمال بودن دادهها ،فرض صفر مبتنی بر این است که توزیع دادهها نرمال است
و در سطح خطای 5درصد بررسی میشود.
فرض یك ،توزیع غیرنرمال داده ها را نشوووان میدهد .آزمون فرضووویه ها در این آزمون به
صورت زیر است.

توزیع دادهها نرمال استH0 : .
توزیع دادهها غیرنرمال استH1 : .

طبق نتایج آزمون ،آماره آزمون کوچکتر از  0/05بهدستتت آمد .بنابرایف فری یت تییید
شد و دادهها از توزیع نرمال پیروی نکردند .بنابرایف ،برای بررسی وضعیت مؤلفهها از آزمون
ناپارامتریت دوجملهای استفاده شد.
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آزمون فرضیههای آزمون دوجملهای مؤلفههای الرج
فرض صووفر ( )p=0/50در این آزمون نشووان میدهد که مؤلفه موردنظر از امتیاز متوسووطی
برخوردار اسووت .فرض مخالف (  )p≠ 0/50نیز بیانگر این موضوووع اسووت که مؤلفه از امتیاز
متوسطی برخوردار نیست .در صورتیکه فرض مخالف صفر در این آزمون تأیید شود ،میتوان
با بررسی نسبت مشاهدهشده به مطلوب یا نامطلوب بودن امتیاز مؤلفه پی برد.
مؤلفه موردنظر از وضعیت متوسطی برخوردار است.

H0 : P = 0/50

مؤلفه موردنظر از وضعیت متوسطی برخوردار نیست.

H1 : P ≠ 0/50

در پرسووشنامه امتیازدهی مؤلفههای الرج در مورد فروشووگاههای زنجیرهای ،برای ارزیابی
امتیاز مؤلفهها از طیف لیکرت پنجتایی استفاده شده است .با توجه به اینکه حد وسط امتیازات
برابر با  3است ،اگر شاخا دارای امتیاز کوچكتر یا مساوی  1( 3یا  2یا  )3باشد ،از وضعیت
نامطلوب و اگر امتیاز باالتر از  4( 3یا  )5به مؤلفه تعلق گرفته باشوود ،نشوواندهنده مطلوب بودن
وضووعیت مؤلفه اسووت .نتایج آزمون دوجملهای برای سووه مؤلفه الرج در جدول  3آورده شووده
است.
طبق نتایج حاصتتل از ایف آزمون 20 ،مؤلفه دارای سووطح معناداری کمتر از  ،0/05نسووبت
مشواهده شوده بیشوتر از  0/50و تعداد بیشوتر در گروه دوم هسوتند که نشواندهنده مطلوب بودن
وضووعیت این مؤلفههاسووت و نشووان از اهمیت و کاربرد باال در صوونعت خردهفروشووی و سووازمان
مربوطه دارد .برای اسوووتخراج ارزشهای پیشووونهای مدل کسوووبوکار جدید ،از این  20مؤلفه
استفاده شده است .نتایج ایف آزمون در جدول  4آورده شده است.

جدول  .3نتایج آزمون دوجملهای مربوط به سه مؤلفه الرج (یافتههای تحقیق)
آزمون دو جملهای
نسبت مشاهده
گروهبندی تعداد
مؤلفههای الرج
شده
0/38
9
<=3
قابلیت جایگزینی کارکنان و ارائه خدمات گروه 1
به مشتریان
0/63
15
>3
گروه 2

سطح
معناداری

وضعیت
فرض صفر

0/307

تأیید

طراحی مدل کسبوکار با رویکرد الرج (مطالعه موردی :فروشگاه زنجیرهای هایپرمی)

اطمینان از تداوم ارائه با کیفیت کاال و
خدمات
همکاری میان بازیگران

کل
گروه 1
گروه 2
کل
گروه 1
گروه 2
کل

<=3
>3
<=3
>3

24
4
20
24
5
19
24

1/00
0/17
0/83
1/00
0/21
0/79
1/00
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0/002

رد

0/007

رد

جدول  .4مؤلفههای نهایی الرج (یافتههای تحقیق)
پارادایم ردیف

چابکی

تاب
آوری

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ناب

سبز

15
16
17
18
19

مؤلفههای نهایی الرج
توسعه حق انتخاب مشتری و اولویتهای آنها
پاسخگویی به تلییرات نیازها و انتظارات ضمنی بالقوه
پاسخگویی به تلییرات نیازها و انتظارات ضمنی بالفعل
کاهش زمان انتظار تا تحویل کاال
اطمینان از تداوم ارائه با کیفیت کاال و خدمات
زیبایی در طراحی فروشگاه
ایجاد ارزش افزوده از طریق تکنولوژیهای جدید
ارتباط مستمر با مشتریان
همکاری میان بازیگران (مشتریان ،تأمینکنندگان ،سازمان)
یخیره استراتژی برای پاسخ به نیازهای بالقوه مشتری
مدیریت بحران
منبعیابی منعطف برای تأمین مایحتاج مشتری
چرخه نقدینگی مناسب برای خرید بهموقع
پیشبینی تلییرات در بازارهای مرتبط بهمنظور برنامهریزی مناسب برای تأمین نیاز
مشتری
حذف اتالفها و فعالیتهای غیرارزش افزوده
استانداردسازی و کنترل دیداری روشهای انجام عملیات و خدمترسانی به مشتری
تمرکز بر خواستههای مشتری
کاهش هزینههای مشتری
عرضه محصوالت سازگار با محیط زیست

 20بهینهسازی ساختمانها و تجهیزات با رویکرد کاهش مصرف انرژی

سطح
نسبت
مشاهدهشده معناداری
0/000
0/92
0/002
0/83
0/007
0/79
0/000
0/92
0/002
0/83
0/000
0/79
0/007
0/79
0/007
0/79
0/007
0/79
0/007
0/79
0/000
0/88
0/000
0/92
0/000
0/92
0/79

0/007

0/79
0/88
0/83
0/83
0/79

0/007
0/000
0/002
0/002
0/007

0/92

0/000

استخراج ارزشهای پیشنهادی با توجه به مؤلفههای نهایی الرج

با توجه به نظرات استادان راهنما ،مشاوران و متخصصان مربوطه ،مؤلفهها و گویههای الرج
بومی سازی و مطابق با ارزشهای آ ستروالدر ا ستخراج شدند .این ارزشها هرکدام برخا سته از
یك یا چند مؤلفه الرج و مطابق با یکی از ارزش های آسوووتروالدر اسوووت .با انجام آزمون
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دوجم لهای در این مرح له نیز ارزش هایی که از برخورداری متوسوووط یا کم و اهم یت ز یاد
برخوردارند ،تفکیك و در جدول  5آورده شده است.
جدول  .5ارزشهای نهایی پیشنهادی استخراج شده فروشگاههای زنجیرهای هایپرمی
(یافتههای تحقیق)
ردیف ارزشهای پیشنهادی آستروالدر

ارزشهای استخراج شده

1

تازگی

برآورده کردن نیازهای جدید و ناگفته حال و آینده مشتری

2

عملکرد

بهبود عملکرد محصول و خدمت مطابق با نظر مشتری

3

عملکرد

ارائه محصوالت سازگار با محیط زیست

4

سفارشیسازی

ارائه کاالهای متنوع

5

سفارشیسازی

سازگاری بیشتر خدمات با انتظارات شخصی مشتریان

6

قیمت و کاهش هزینه

کنترل قیمتها در نوسانات بازار

7

قیمت و کاهش هزینه

8

کاهش ریسك

حفظ تنوع کاالها و خدمات در شرایط مختلف بازار

9

قابلیت دسترسی

برقراری ارتباط سریع و مستمر با مشتری از کانالهای متنوع

10

برند

ارائه تصویر بهبودیافته سازمان و افزایش کیفیت ارائه شده

تأمین و ارائه کاالهای موردنظر مشتری با نازلترین قیمت و ارائه
تخفیفات بیشتر

با توجه به ارزشهای نهایی شده ،خانههای دیگر مدل کسبوکار طی برگزاری جلسات با
مدیران و متخصووصووان سووازمان با رویکرد الرج طراحی شوود .بومِ مدل کسووبوکار پیشوونهادی
فروشگاههای زنجیرهای هایپرمی با رویکرد الرج در شکل  1آورده شده است.
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شکل  .1بومِ مدل کسبوکار پیشنهادی فروشگاه زنجیرهای هایپرمی (یافتههای تحقیق)
بخشهای
مشتری
کیفیتمحور؛
قیمتمحور؛
خرید
برحسب
عادت یا
لذت؛
خریدهای
فصلی و
کادویی افراد
و سازمانها؛
کارت خرید
و کارت
هدیه؛
مشتریان
ویژه( .)VIP

ارتباط با مشتری
کمكشخصی؛
کمكشخصیاختصاصی(مراجعه
حضوری،تماستلفنی،وب
سایت)؛ جوامع (شبکههای
اجتماعی)؛ خلق مشترک
(حضوری،مکاتبهای)؛
سلفسرویس(وبسایت،شبکههای
اجتماعی ،تکنولوژیهای جدید)؛
خدمات خودکار(وبسایت،
شبکههایاجتماعی،تکنولوژیهای
جدید)

کانالها
کانالهای مستقیم (تماس
تلفنی،مراجعه حضوری)
کانالهای غیرمستقیم (وبسایت،
شبکههای اجتماعی،مکاتبهای)

ارزشهای
پیشنهادی
تازگی (برآورده کردن
نیازهای جدید و ناگفته
حال و آینده مشتری)؛
عملکرد (بهبود
عملکرد محصول و
خدمت مطابق با نظر
مشتری ،ارائه
محصوالت سازگار با
محیط زیست)؛
سفارشیسازی (ارائه
کاالهای متنوع،
سازگاری بیشتر
خدمات با انتظارات
شخصی مشتریان)؛
قیمت و کاهش هزینه
(کنترل قیمتها در
نوسانات بازار ،تأمین
و ارائه کاالهای
موردنظر مشتری با
نازلترین قیمت و ارائه
تخفیفات بیشتر)؛
کاهش ریسك(حفظ
تنوع کاالها و خدمات
در شرایط مختلف
بازار)؛ قابلیت دسترسی
(برقراری ارتباط سریع
و مستمر با مشتری از
طریق کانالهای
متنوع)؛ برند(ارائه
تصویر بهبودیافته
سازمان و افزایش
کیفیت ارائه شده)

جریانهای درآمدی
فروش محصوالت فیزیکی و خدمات (فروش کاال با ارزش افزوده باال(مثل
فرآوری پروتئین)؛
قرض دادن/اجاره دادن/لیزینگ (اجاره دادن غرفه و فضاهای خاص در
فروشگاه)؛
دستمزد کارگزاری( فروش کاالها به صورت امانی)؛
تبلیلات (اجاره تابلوهای تبلیلاتی ،تبلیلات در ویدئووال و مانیتورهای داخل
فروشگاه).

فعالیتهای کلیدی
مکانیابی و عقد
قرارداد؛
امور بازرگانی؛
تبلیلات و روابط
عمومی؛
طراحی داخلی
فروشگاه؛
فعالیتهای انفورماتیك

منابع کلیدی
منابع فیزیکی(دفتر
مرکزی ،تجهیزات
فروشگاه ،تجهیزات
واحد فناوری اطالعات
و ارتباطات)؛ منابع
معنوی(برند ،دانش
اختصاصی ،باشگاه
مشتریان ،پایگاه
اینترنتی ،شبکههای
اجتماعی)؛ منابع
انسانی(امور بازرگانی،
تیم اجرایی فروشگاه،
واحدتبلیلات ،واحد
انفورماتیك،امور
مشتریان)؛ منابع
مالی(نقدینگی ،سرمایه
سهامداران)

شرکای کلیدی
ائتالف استراتژیك (
تأمینکنندگان و
مالکین ساختمانها،
ائتالف
تأمینکنندگان با
شرکتهایی که
فروش تلفنی را به
عهده میگیرند)؛
سرمایهگذاریهای
مشترک (مالکان
ساختمان
فروشگاهها)؛
روابط خریدار-
تأمینکننده( -
تأمینکنندگان
کاال)؛
همکاری با
رقبا(تشکیل اتحادیه
فروشگاههای
زنجیرهای).

ساختار هزینه
هزینههای ثابت (استهالک ،شارژ ساختمان،
اجاره پارکینگ ،هزینههای دفترمرکزی)؛
هزینههای متلیر (اجاره فروشگاه ،انرژی ،منابع
انسانی ،طراحی و تبلیلات ،تعمیرات و
نگهداری)؛ هزینههای پیشبینی نشده(ضایعات
کاال(حمل و نقل ،فاسد شدن) ،کسری
کاال(شامل دزدبری ،خورده شدن ،اشتباه در
احتساب صندوق ،هزینههای دعاوی و
جریمهها)).

234

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،12شمارة  ،1تابستان 1398

بحث و نتیجهگیری
با توجه به فشووارهای روزافزون متلیر محیطی و رقابت باالی سووازمانها در سووطح گسووترده
جهانی ،سوازمانها بهمنظور بقا و رشود و پیشورفت ،نیاز به طرحی کلی برای اسوتراتژی و نگاهی
روشووون به اهداف خود دارند تا بتوانند در مسووویر صوووحیح قدم بردارند .از طرفی ،لزوم کاربرد
شیوههای حیاتی مدیریتی نیز برای بهبود عملکرد سازمانها م شهود ا ست .عالوهبراین ،تلفیق و
ا ستفاده همزمان از پارادایمهای ا سا سی که بهعنوان الرج شناخته شدهاند ،بهمنظور بهرهبرداری
از نقاط مشوووترک میان پارادایم ها برای داشوووتن دید وسووویعتر و عملکرد بهتر ،مورد توجه
اندیشمندان علم مدیریت است و سبب رشد مضاعف و سرعت پیشرفت سازمانها می شود .با
توجه به مبانی نظری و ادبیات پیشووینه ،تاکنون تحقیقات اندکی در زمینه تلفیق هر چهار پارادایم
و همچنین استفاده در مدل کسبوکار صورت گرفته و این فرصتی است برای پژوهشگران تا
به تحلیل و بهرهمندی از مزایای موارد یکر شوووده بپردازند.از اینرو با توجه به اهمیت طراحی
مدل کسوووبوکار و اسوووتراتژیهای کالن و بهرهمندی همزمان از پارادایمهای الرج در مدل
کسووبوکار ،به طراحی مدل کسووبوکار با رویکرد پارادایمهای الرج پرداختیم .در دهه اخیر
تأسیس فروشگاههای زنجیرهای در ایران نسبت به سالهای گذشته روندی رو به رشد داشته که
نشوواندهنده تلییر تدریجی سووبك زندگی و الگوی خرید مشووتریان به سوومت فروشووگاههای
زنجیرهای اسووت .عالوهبراین ،رقابت در این حوزه رو به افزایش اسووت و سوولیقه و نیاز مشووتریان
ب سیار متلیر و متنوع شده .به این ترتیب سازمانهای فعال در این زمینه بدون دا شتن ا ستراتژی
جامع و نگاه آیندهنگر قادر به ادامه فعالیت نیسوووتند .بهعنوان نمونه ،مشووواهده کردیم که در
ارزشهای ا ستخراج شده مدل ک سبوکار پی شنهادی برای سازمان در این پژوهش ،م شتریان
اهمیت زیادی برای تازگی و تنوع در کنار خرید خود قائل شووودند .بنابراین جذب مشوووتریان
جدید و افزایش میزان رضایت مشتریان جدید و وفادار محور اصلی فعالیتهای سازمان است؛
همانگونه که ارزشهای مدل کسوووبوکار که درونمایه آن را تشوووکیل میدهند ،براسووواس
نظرات ،نیازها و خواسوتههای مشوتریان تنظیم میشوود .از طرفی با توجه به نتایج تحقیق ،چابك
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بودن ،پاسخگویی سریع ،کیفیت باال ،قیمت مناسب ،راحتی و قابلیت دسترسی آسان ،توجه به
اصول سازگاری با محیط زیست و احترام به طبیعت از پارامترهای مهم موردنظر مشتریان است
و سازمان برای خدمترسانی بهتر به مشتریان و افزایش رضایت آنان ملزم به رعایت آنها ست.
همچنین سووازمان باید کاهش هزینهها و پایداری را هم در نظر داشووته باشوود .موارد مذکور در
مدل کسووبوکار با رویکرد الرج یکپارچه شووده و سووازمان میتواند با اجرای صووحیح مدل،
برنامهریزی دقیق و چشوومانداز مشووخا در حوزه فعالیت خود ،پیشوورو باشوود .در ادامه به برخی
تحقیقات مهم انجام شوووده در این زمینه و مقایسوووه با پژوهش حاضووور پرداختهایم .دوواس و
همکاران( ،)2011در پژوهش خود «تلفیق دوگانه پارادایم های ناب و سوووبز» را انجام دادهاند.
سووووالوادور و هم کاران ( ،)2017با اسوووت فاده از مدل همپوشووووانی ناب و سوووبز دوواس و
همکاران( ،)2011زنجیره تأمین با رویکرد ناب و سوووبز کاینوما و تاوارا ،)2006(1مدل مدیریتی
پیشوونهادی تلفیق ناب و سووبز با عملکرد شوورکت هالم و کنتراس( )2016و همچنین جمعآوری
مجموعه تحقیقاتی که از نقاط مشترک ناب و سبز بهره بردهاند ،به بررسی تأثیر این همپوشانی
در زمینه های سوووازمانی مرتبط پرداختهاند .پژوهش های مذکور افزونگی حاصووول از کاربرد
همزمان دو پارادایم ناب و سبز را در زنجیره تأمین و زمینههای سازمانی برر سی کردهاند .این
در حالی اسووت که پژوهش حاضوور مؤلفههای هر چهار پارادایم الرج را شووناسووایی کرده و از
آنها بهره برده اسوووت .جعفرنژاد و همکاران ( ،)1394از ترکیب سوووه پارادایم ناب ،چابکی و
تابآوری برای دسوووتیابی به عملکرد بهتر و رقابتپذیری زنجیره تأمین اسوووتفاده کردند .در
پژوهش حاضووور عالوهبر سوووه پارادایم ناب ،چابکی و تابآوری ،مؤلفههای پارادایم سوووبز نیز
اسووتخراج و مورد بررسووی قرار گرفتهاسووت .آزودو و همکاران( ،)2011از تلفیق چهار پارادایم
ناب ،چابکی ،تابآوری و سبز استفاده کرده و به بررسی روابط بین شیوههای مدیریت زنجیره
تأمین پرداختهاند .پژوهش کابریتا و همکاران( ،)2016به تلفیق چهار پارادایم ناب ،چابکی،
تابآوری و سبز بهصورت نظری و مطالعاتی در مدل کسبوکار پرداخته و ایعان میدارد که
این روش چ شماندازی و سیعتر برای شنا سایی عوامل بحرانی در مدل ک سبوکار ا ست و به
1 Kainuma and Tawara
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چگونگی ارتباط ،شووورایط و مرزهای بین آنها میپردازد .با اینحال پژوهش حاضووور از لحاظ
علمی گامی فراتر نهاده و به روشووی نوآورانهتر در طراحی مدل کسووبوکار پرداخته اسووت .به
این منظور ،ابتدا مؤلفههای الرج از ادبیات و پیشینه شناسایی و استخراج شده است .پس از آن
به اصووالح ،پاالیش ،امتیازدهی و بومیسووازی مؤلفههای الرج مطابق با صوونعت خردهفروشووی
پرداخته شده است .با استفاده از نتایج حاصل ،ارزشهای مدل کسبوکار سازمان مورد مطالعه
را بهدست آورده و دیگر خانههای مدل متناسب آن طراحی شدهاند.
در راستای نتایج تحقیق ،پیشنهادات زیر ارائه میشود:
نتایج پژوهش حاضر بیانگر اهمیت و لزوم طراحی و اجرای مدل کسبوکار در صنعت در
حال توسعه و روبهرشد خردهفروشی است .بنابراین شناخت و آگاهی تمام مدیران و کارکنان
سووازمان از مدل کسووبوکار ،فواید و طریقه بهرهبرداری از آن حائز اهمیت اسووت .با توجه به
عدم شناخت کامل عوامل سازمان از مدل کسبوکار ،پیشنهاد می شود کالسها و کارگاههای
آموزشووی تخصووصووی در این حوزه بهمنظور اجرای صووحیح و اثربخشووی بیشووتر برگزار شووود.
همچنین با توجه به نتایج و امتیازات ارزشهای اسووتخراج شووده در مدل کسووبوکار ،پیشوونهاد
می شود سازمان برای حفظ موقعیت خود در فضای رقابتی صنعت مربوطه و نیز برای روبهرشد
بودن ،تمرکز بیشوووتری در مبوواحثی نظیر تووازگی و نوآوری ،بهبود عملکرد ،برنوودینووگ،
سفارشی سازی و قیمتگذاری داشته باشد .از آنجا که در این پژوهش اجزای موردنیاز برای
مدل ک سبوکار در نظر گرفته شده ا ست ،بنابراین در تحقیقات آتی میتوان نق شهراه منا سب
این مدل را نیز ترسووویم کرد .همچنین تلفیق مؤلفههای الرج با مدلهای دیگر کسوووبوکار ،به
جز مدل آسووتروالدر ،و مقایسووه نتایج بهدسووت آمده با مدل پژوهش حاضوور میتواند موضوووعی
برای پژوهشهای آتی دیگر محققان باشد.
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