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  مستقر در مراکز رشد انیبن دانش يشرکتها يانتخاب مدل کسب و کار برا
  2اتینرگس ب، *، 1ی حسام زندحسام

      مکاتبات) دار(عهدهایران، قزوین، مدیریت گروه، قزوین واحد، اسالمی آزاد دانشگاه، استادیار1
  ایران، قزوین، ییاجرا مدیریت گروه، قزوین واحد، اسالمی آزاد دانشگاه، کارشناسی ارشد 2   

  1395آذر  :یرشپذ، 1395 آبان اصالحیه:، 1395مهر  :یافتدر یختار
  

  چکیده
 شنهادیپ انیمجزا از مشتر  گروه کیرا به  يشتریارزش ب تواند یموجود است که م يها نهیراه بهتر نسبت به گز کینشان دهنده ، وکار موفق کسب مدل کی

 نرویاز ا، شود یوکار آنها مرتبط م کسب مدل يزیر به طرح انیبن دانش يهاشرکت تیاز موفق یسهم قابل توجه رداند.را به شرکت بازگ يشتریکرده و منافع ب
 انیبن دانش يشرکتها يمدل مناسب برا، وکار کسب يانواع مدلها یاست تا با معرف هموجود تالش شد يها و الگوها شاخص ییمقاله ضمن شناسا نیدر ا

که پس از ، باشد یم یشیمایپ-یفیاز نوع توص روش و از نظر يکاربرد قاتیشود. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحق ییاسامستقر در مراکزرشد شن
با  ارهایمع نیمختلف از نظر دارا بودن ا يها مدل، وکار کسب مدل کیالزم جهت انتخاب  يارهایها و مع شاخص یبررس نیموجود و همچن يالگوها یبررس

 قیباره از طر نیاستفاده شده و نظر خبرگان در ا یگروه يریگ میتصم يها از روش یحوزه پژوهش نیبودن ا عیو بد تیاند. با توجه به ماه شده سهیهم مقا
ها  ل مد يبند ها و رتبه به شاخص یده به وزن بیترت به سیوتاپس AHPيها کیاست. با استفاده از تکن دهیگرد يآور مصاحبه و پرسشنامه جمع

 انینظرات خبرگان از م لیو تحل ی. پس از بررساست دهیگرد یها بررس از شاخص کیهر  یاثرسنج ماتلیبا استفاده از روش د تیاست. در نها شده پرداخته
  .به عنوان مدل برتر انتخاب گردید STOFمدل  و قرار گرفته لینه شاخص مورد تحل يبرمبنا  مدل  شش  موضوع اتیکسب شده از ادب يها مدل

  .یگروه يریگ میتصم، انیبن دانش يها شرکت، مراکز رشد، مدل کسب و کار: کلیديکلمات 

  مقدمه -1
 عیوکار در صنا تر شدن عرصه کسب یشاهد رقابت ریاخ يدر سال ها

 گاهیبه جا یابیدست، وکار . بنا بر نظر محققان عرصه کسبمیمختلف بوده ا
ب مناس يالگو کیتنها با کمک ، شرکت کی يمناسب برا یرقابت

 کینشان دهنده ، وکار موفق مدل کسب کیاست.  ریپذ وکار امکان کسب
 يشتریارزش ب تواند یباشد که م یموجود م يها نهیراه بهتر نسبت به گز

را به  يشتریکرده و منافع ب شنهادیپ انیمجزا از مشتر  گروه کیرا به 
شرکت  کیکه  کند یوکار مشخص م . مدل کسب]5[شرکت بازگرداند

 نیا، کند یمنظور مشخص م نیو به ا اوردیپول به دست ب تواند یچگونه م
، مدل کسب و کار 1یارزش در کجا قرار دارد.از نظر الدب رهیدر زنج تشرک
 ایو ، یمتن یمفهوم تواند یکه م، سازمان است کیاز  یانتزاع یشینما

 ندهیحال حاضر و آ یمال باتیو ترت، یاتیعمل، یاصل ياز معمار، یکیگراف
و  تتمام محصوال نیهمچن، سازمان باشد کی افتهیشده و توسعه  یطراح

بر ، ارائه خواهد داد ایو ، دهد یکه سازمان ارائه م یخدمات اصل ای
 ازیمورد ن ینیو ع کیبه اهداف استراتژ دنیرس يبرا که است طرح نیا اساس
مدل کسب و کار  کیتنها داشتن  2 سیاز نظر ت نی. همچن]12[است

، است تر یاتیبلکه آنچه ح ستیان آغاز به کار شرکت مهم نمطلوب در زم
 اتیدر طول ح نهیمدل کسب و کار به کیداشتن و حفظ  اریدر اخت

                                                        
1-Al-Debei 
2 - Teece 
* H.zand@qiau.ac.ir 

 شیها و افزا رقابت بنگاه افتنی. امروزه با توجه به شدت ]34[مؤسسه است
و  یطرح منطق کیداشتن ، يتجار يها دهیاز ا يبردار یامکان کپ

درآمده است که در نبود  دیبا کیبه صورت ، وکار کسب يمستحکم برا
مختلف خواهند شد. سهم  يها جهت رییو تغ ها لغزشها دچار  بنگاه، آن

مدل کسب  يزیبه طرح ر انیدانش بن يشرکتها تیاز موفق یقابل توجه
ها در  شرکت نیا نکهیباتوجه به ا نیهمچن شود یو کار آنها مرتبط م

 90شرکتها جزو  نیا نکهیه جهت اهستند  ب شرفتیرشد و پ ریمس يابتدا
در  یپژوهش نیانجام چن رندینگ ارشکست خورده قر يدرصد شرکتها

تاکنون  کنی. لدیرس یجهت انتخاب مدل کسب و کار الزم به نظر م
 نیدر ا نرویخصوص صورت نگرفته است از ا نیدر ا یمطالعات قابل توجه

تا  شود یموجود تالش م يهاو الگوها شاخص ییپژوهش ضمن شناسا
 يشرکتها يمدل مناسب برا، کسب و کار يانواع مدلها یضمن معرف

پژوهش  يدیکل يها شود که از جنبه ییمستقر در مراکز رشد شناسا
 يابعاد مسئله و لزوم استفاده از مدلها حی. با توجه به تشرباشد یم

مقاله بر اساس  نیدر ا، کیاستراتژ يها نهیوکار و خلق گز کسب
به ارائه ، وکار وجود دارد کسب يساز که در مدل یلفمخت يکردهایرو

 يها نهیوکار پرداخته و بر اساس گز مدل کسب يها و مؤلفه فیتعار
 ییو بدنبال شناسا میا نموده فیرا تعر ییها شاخص، فیمشترك در تعار

 میکن یتا بررس میهست انیبن دانش يکسب و کار شرکتها يها مدل
در  توانند یم ییمراکز رشد از چه مدلهامستقر در  انیدانش بن يشرکتها

  .ندینما فادهجهت عملکرد بهتر است

  پژوهش ينظر یمبان -2
و  میمفاه، اءیاز اش يشامل مجموعه ا، یابزار مفهوم کیوکار  کسب مدل
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شرکت خاص است.  کیوکار  منطق کسب انیبا هدف ب، روابط آنها
و ارائه  حیتوض، بطو روا میکدام مفاه میریدر نظر بگ دیما با نیبنابرا
انجام و  یو چگونگ شود یفراهم م انیمشتر يکه برا یاز ارزش يا ساده

گسترده است که  یبه اندازه کاف فیتعر نی. اکند یفراهم م، آن یلبرآمد ما
مختلف از جمله  يها نهیوکار در زم کسب يمختلف از مدل ها يها بازتاب
را در  تیریمد ایو ، ياستراتژ، وتریعلوم کامپ، یکیوکار الکترون کسب

بحث مدل  اتنوسان ژهیو به و شهیر صیتشخ يبرا. ]30[برداشته باشد
مطالعه  يبرا 1که توسط آبراهامسون میرا اعمال کرد یروش، وکار کسب

ظهور واژه  یابیاستفاده شده است که از رد تیبا موفق تیریگفتمان مد
تکامل  ریساز مجالت به جهت مطالعه  يادیخاص در تعداد ز یتیریمد
و متون ، يدیکلمات کل، خالصه، نیشده است. عناو لیآن تشک یجیتدر

 یوکار از مجالت علم داده برتر منبع کسب گاهیاز تمام مقاالت در پا، کامل
 نی. ا]33[میجستجو کرد» وکار مدل کسب«اصطالح  يوکار را برا کسب

وکار  مدل کسب«مانند  یگونه از واژه اصل نیجستجو شامل چند
را  »ینترنتیوکار ا مدل کسب« ایو » دیوکار جد مدل کسب«، »یکیکترونال

  ) نشان داده شده است.1در جدول( جی. نتاشود یشامل م
  

  ]28[یدر مجالت علم» مدل کسب وکار«کلمه  یفراوان ): 1(جدول

  
  

به سه توان با توجه  وکار را از نظر کانون توجه می تعاریف مدل کسب
بندي کرد. رویکرد اقتصادي  عملیاتی و استراتژیک طبقه، رویکرد اقتصادي

ساختار ، بر سود شرکتها تمرکز دارد. متغیرهاي اصلی آن منابع درآمد
هزینه و سود مورد انتظار است. این رویکرد درآمدزایی و حفظ موجودیت 

هاي داخلی و بقا را در کانون توجه خود دارد. رویکرد عملیاتی بر فرایند
شرکت و زیرساختارهایی توجه دارد که امکان ایجاد ارزش را براي شرکت 

، کنند. عناصر اصلی آن روشهاي تحویل کاال و خدمات فراهم می

                                                        
1 - Abrahamson 

جریانهاي درآمد و مدیریت دانش است. هدف این ، فرایندهاي اداري
وکار رقابتی براي حفظ سازمان است.  طراحی کسب، سیستمهاي مرتبط

تأکید بر ایجاد و رشد فرصتها است و از چگونگی ، د استراتژیکدر رویکر
انتخاب مشتریان و تعیین و متمایز ساختن ارزشی که به آنها ارائه می 

ایجاد مطلوبیت براي مشتریان و تعیین وظایف محوله در سازمان یا ، کند
حمایت می کند. همچنین بر متغیرهاي تصمیم در ، برون سپاري آنها

ها و هم پیمانان  شبکه، ارزشها، اندازها تعیین چشم، داران مشناسایی سها
مدل   2مرزی. از نظر ت]6[پیکربندي منابع و درنهایت سودآوري تأکید دارد

شامل  طالعات؛ا انیخدمات و جر، است از محصول يکسب و کار ساختار
 يایاز منافع و مزا یفیتوص، مختلف کسب و کار يها از نقش یفیتوص

مدل  3از منابع درآمد.ماگرتا  یفیها و توص از نقش کیر بالقوه جهت ه
بومن   دگاهی.از دداند یي فعالیت شرکت م وکار را توصیفی از نحوه کسب

ک شرکت؛ یاز نقشها و روابط  یفیمدل کسب و کار شامل: توص کی
، کاال انیاز جر یفیتوص کنندگان؛ نیشرکا و تأم، ياز مشتر یفیتوص

. از نظر گرسگارد  ]14[باشد یو منافع م ایزااطالعات و پول؛ و بحث م
است:  ییتعرف مدل کسب و کار شامل سه بعد و هر بعد شامل اجزا

 يبرا زشار جادیا یبه چگونگ کند یکه اشاره م یاصل يشنهادی.ارزش پ1
خدمات و  طهیح، و شامل خدمات ارائه شده (منحصر به فرد بودن يمشتر
. شبکه ارزش شامل 2.باشد یزار م) و توجه به با ياز نوآور يا درجه
که شامل  ی. جنبه مال3.باشد یو شبکه وابسته م رانیرپذیتاث، نانیآفر نقش

 4اوستروالدر و پیگنیور  ه. از دیدگا]22[باشد یم نهیمدل درآمد و مدل هز
مدل کسب و کار توصیفی است از  ارزشی که یک شرکت به یک یا چند 

ي  حی است از شرکت و شبکهبخش از مشتریان ارایه می دهد. طر
هاي ارتباطی  بازاریابی و تحویل ارزش و سرمایه، همکاران آن براي ایجاد

مثبت (سود) و با  مدهايهایی که منجر به کسب درآ منظور ایجاد جریان به
 کیکه  یروش« وکار را  مدل کسب 5یآفوا و تاچ .]27[ثبات می شوند

 بتواند قیطر ازآن پردازدتا یشرکت به ساخت و استفاده از منابع خود م
در نظر »ارائه دهد انشیخود را به مشتر يبهتر نسبت به رقبا یارزش

مسأله اشاره  نیبه ا کارو خود از مدل کسب فیدر تعر 6. بتز]7[رندیگ یم
هستند که چگونه  نیا درباره يا وکار خالصه کسب يهامدل«که  دینما یم

. شوند یم لیافزوده تبد رزشا با ییها یخروج سازمان به کی يها يورود
کسب و کار ارائه  يبر معامله از مدلها یمبتن فیتعر کی و زوت تیآم

و نظارت بر معامالت را به  رساختا، اند. مدل کسب و کار محتوا کرده
از فرصت  يبهره بردار قیارزش از طر جادیکه به منظور ا کشد یم ریتصو

:  یشامل طراح شده است.مدل کسب و کار یکسب و کار طراح يها
ساختار معامله:  ها؛ تیمنابع/ قابل، معامله: محصوالت/خدمات يمحتوا

                                                        
-2 Timmers 
3 - Magretta 
4 - Osterwalder ,Pigneur 
-5 Afuah ,Tucci 
-6 Betz 



 69-59 )1395( 26 مجله مدیریت توسعه و تحول
 

٦١ 
  

نظارت بر معامله:  ؛تبادل سمیمکان، یتوال نییتع، ارتباط، ریدرگ نیطرف
وکار  . از نظر چسبرو و روزنبلوم مدل کسب]8[باشد یم انیکنترل جر
متصل  يادرا به تحقق ارزش اقتص یفن لیاست که پتانس یشافمنطق اکت

  مفهوم مدل »یدهندگ وندینقش پ« ی. الدب]17[کند یم
  

  ]30[هاي کسب و کار  صاحبنظران مدل ): 2(جدول

از راهبرد  یوکار بازتاب منظر مدل کسب نی. از ادهد یوکار را نشان م کسب 
 یمختصر از چگونگ یشینما فیدر توص یدرك شده شرکت است که سع

 يمعمار، راهبرد نهیدر زم يریگ میمتص يرهایوابسته از متغ يمجموع ها
شده  فیتعر يدر بازار داریپا یرقابت تیو اقتصاد در جهت خلق مز

وکار در پاسخ به شرایط رقابتی ویژه شکل  . مدلهاي کسب]13[دارد
گیرند و به تشریح چگونگی درآمدزایی شرکتها با توجه به زنجیرة  می

شرکایی  یگرد ارزش آن و تعاملش با تأمین کنندگان مشتریان و
  .]25[هاي مکمل را دارند که شایستگی پردازند یم

، کلیاتی در مورد انتخاب مشتریان، وکار از دید اسالي و توکی مدل کسب
ایجاد مطلوبیت ، رفتن به بازار، ترکیب منابع، سپاري انجام وظایف و برون

مدل ، براي مشتریان و کسب سود است. از نظر فابر و همکارانش
ها با هدف ایجاد ارزش از طریق استقرار  اي از شرکت شبکه وکار کسب

سازمان و نیازمندیهاي ، کاربر، فرصتهاي فناوري است و باید از ابعاد فنی
چسبروگ و رزنبلوم بر این باورند که  .]27[مالی با هم موازنه پیدا کنند

قابلیتهاي فنی را با ، وکار موفق با ایجاد منطقهاي ابتکاري مدلهاي کسب
وکار را  مدل کسب سیت .]26[کنند ارزشهاي واقعی اقتصادي مرتبط می

چگونه ، منعکس کنندة فرض مدیریت در مورد آنچه مشتریان می خواهند
خواستن آنها و چگونگی برآورده شدن این نیازها توسط شرکت و میزان 

 به متفاوت   يها نهیزم در زین  يگریصاحبنظران د .]34[پرداخت میداند
  .اند دهیگرد انیاختصار ب به )2( جدول در که  اند پرداختهپژوهش  

  پژوهش نهیشیپ -3
، مدلی مفهومی است که با ایجاد منطق هـاي ابتکـاري  ، کسب وکار مدل

قابلیت هاي فنی را بـه ارزش هـاي واقعـی اقتصـادي تبـدیل مـی کنـد.        
این واژه اولین بـار در  ، دهد نشان می»  1ریمیپر«جستجو در پایگاه داده 
مطـرح شـد. سـپس در    ")1957بلمن و کـالرك( "یک مقاله دانشگاهی از

). پـس از آن  1960اسـتفاده شـد (    "جـونز "از  يا الهعنوان و چکیده مق
، "اسـتراتژي و سـاختار  ") در کتـاب خـود بـا عنـوان     1961آلفرد چندلر(

گزارشــی جــامع و مفصــل از رشــد ســریع و تغییــرات حاصــل از آن در  
، "سـیلورمن  "، "چنـدلر  "د. پـس از آن  هـاي صـنعتی ارائـه کـر     شرکت

ایـن مفهـوم سـهم قابـل      ي هدر توسع "بتیس"و "پراهالد"، "مینتزبرگ "
یعنی همزمـان بـا ورود    1990ي توجهی داشتند. اوج توجه به آن به دهه

با عنوان  "پائول تایمرز "ي  گردد. مقاله اینترنت به دنیاي کسب وکار برمی
اولـین کـار   ، 1998در سـال   "ونیـک مدل هاي کسب وکار تجارت الکتر"

مـدل   یو تزکـ  ياسال نظرعلمی است که در این باره انجام شده است. از 
و بـرون   فیانجـام وظـا  ، انیدر مـورد انتخـاب مشـتر    یاتیکل، وکار کسب
و  انیمشـتر  يبـرا  تیـ مطلوب جـاد یا، رفتن به بازار، منابع بیترک، يسپار

 يهــا مــدل، قدنـد معت زیــســود اســت. چسـبروگ و روســنبلوم ن  ریتسـخ 
 يارزشها بارا  یفن يتهایقابل يابتکار يها منطق جادیوکار موفق با ا کسب

ـ تحق یط. ]5[کنند یمرتبط م ياقتصاد یواقع کـه در مـورد    يگـر ید قی
بر اساس محتـوا و اسـتفاده از    2010تا  1996 يسالها یمقاالت بازه زمان

عدد  69اد وکار) صورت گرفته است تعد (مانند مدل کسب يدیکلمات کل
کننده فرضیه  تیس مدل کسب وکار را منعکس. مقاله استخراج شده است

چگونه آنها آن را میخواهند و ، مدیریت درمورد آنچه مشتریان میخواهند
چگونه یک شرکت می تواند به بهترین نحو این نیازها را بـرآورده کنـد و   

  .]34[داند می، ي آن چه پرداختی باید انجام دهند براي ارائه

                                                        
1  - Premier 
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  پژوهش روش -4
و بر اساس  یکم کردیحاضر بر اساس هدف کاربردي و رو قیتحق نوع

متدولوژي  یباشد. بطور کل یم یشیمایپ -یفینحوه گردآوري داده توص

  باشد: یصورت م نیبه ا قیتحق
  

  
مدل مفهومی پژوهش): 1(شکل

  
  

  :شود یخصوص مطرح م نیدر ا یبا توجه به موضوع پژوهش سواالت
کسب و کار  ياز مدل ها کیکدام  يطبقه بند يجه به شاخص ها. با تو1
 يها . مدل2مستقر در مراکز رشد مناسب تر هستند؟  يشرکت ها يبرا

 يتوان مدل ها یم یی. با چه شاخص ها3کسب و کار ارائه شده کدامند؟ 
 یینمود؟ و در ادامه پژوهش به منظور پاسخگو يبند هکسب و کار را طبق

نظر  يآور از ابزار مصاحبه و پرسشنامه در جهت جمع، قیبه سواالت تحق
با توجه به جامعه خبرگان و  نیخبرگان استفاده شده است همچن

از ، یحوزه پژوهش نیبودن ا عیو بد کسویبه آنها از  یدسترس تیمحدود
سلسله  لیتحل يها کیبر تکن دیتاک با یگروه يریگ میتصم يها روش
، ها به شاخص یده وزن يبرا بیتبه تر ماتلیو د سیتاپس، یمراتب
از شاخصها استفاده شده  کیهر  یاثرسنج یها و بررس ل مد يبند رتبه

بر اساس ، از سواالت پژوهش یکیبه  ییاست. در ابتدا به منظور پاسخگو
ها  از شاخص يکسری، معتبر یمقاالت علم یموضوع و بررس اتیمطالعه ادب

  نه شاخص بعنوان  تاًیو نها يبند تیانتخاب و سپس با اخذ نظر خبرگان الو
  انی. البته شادیکسب و کار انتخاب گرد يها مدل یبررس یاصل يها اریمع
  

  
  

و بعنوان  دهیگرد عیتجم ها طبق نظر خبرگان از شاخص یذکر است برخ
: يها شاخص تینها درشاخص مورد استفاده قرار گرفته است.  کی

، يریپذ انعطاف، يرمحو وشبکه مشارکت، ارزش شبکه، يمدار يمشتر
و ارائه؛  یسرعت و سهولت در طراح، ییدرآمدزا، سکیر، ينوآور، يفناور

 گریاز بعد د نیدر ادامه پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.همچن
موضوع و  اتیکاربرد در ادب یبر اساس فراوان یانتخاب يها شاخص

  ) آورده شده است.3صاحبنظران در جدول ( قاتیتحق
کسب و کار ارائه  يها مدل«سخ به پرسش در پا، قیتحق يدر مرحله بعد
 يها قرار گرفت و مدل یموضوع مورد بررس اتیادب» شده کدامند؟

و  دیگرد یمرحله قبل بررس یانتخاب يها شده بر اساس شاخص ییشناسا
برخوردار  یانتخاب يها بر اساس شاخص يشتریب تیکه از جامع ییها مدل

 يبند به منظور رتبه، اند بوده انیبن دانش ي ن مناسب شرکتهایبودند همچن
ها با توجه  مدل ی. از مجموع مطالعات صورت گرفته برخدندیانتخاب گرد

قرار گرفتند که به  یمورد بررس یانتخاب يها به نظر خبرگان و شاخص
  ) آورده شده است.4اختصار در جدول(
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  )کار و صاحبنظران آن (منبع: توسط محقق انتخاب مدل کسب و يها شاخص ):3(جدول 
  صاحبنظران  شاخص

  مشتري مداري
  )2004شوبار(  )2006هکر(  )1998تیمرز(  )2010استروالدروپیگنیور(

  )2006امرالساوي(  )2001ویل و ویتال(  )2000هامل(  )2001آفو و توکی(
  )2003بومن(  )2003فابر و همکاران(  )2003گرسگارد(  )2001وهمکاران( پترویج

  شبکه ارزش
  )2010استروالدروپیگنیور(

آلت و زیمرمن 
)2001(  

  )2004شوبار(  )2001مهدوان (

  )2006امرالساوي(  )2001وهمکاران( پترویج  )2000هامل(  )2006هکر (
    )2003بومن(  )2003گرسگارد(  )2003فابر و همکاران(

  محوري مشارکت وشبکه
  )2000هامل(  )2006هکر (  )2000مهدوان (

  )2003فابر و همکاران(  )2001ویل و ویتال(  )2003ارد(گرسگ
  )2003بومن(  )2006امرالساوي(  )2010استروالدروپیگنیور(

  )2004شوبار(  )2001ویل و ویتال(  )2003(بومن  )2000هامل(  پذیري انعطاف

  )2003(بومن  )2001ویل و ویتال(  )2006هکر (  )2001آلت و زیمرمن (  فناوري
  )2006(امرالساوي  )2004شوبار(  )2003فابر و همکاران(

  )2003فابر و همکاران(  )2001ویل و ویتال(  )2010استروالدروپیگنیور(  نوآوري

  )2006فایف (  )2003بومن(  )2004شوبار(
  )2003(بومن  )2003فابر و همکاران(  )2003(گرسگارد  )2010استروالدروپیگنیور(  ریسک

  درآمدزایی
  )2004شوبار(  )2006هکر(  )1998ز(تیمر  )2010استروالدرو پیگنیور (

  )2006امرالساوي(  )2001ویل و ویتال(  )2000هامل(  )2001آفو و توکی(
  )2003بومن(  )2003فابروهمکاران(  )2003گرسگارد(  )2001پترویج و همکاران(

در  وسهولت سرعت
  مفاهیم وانتقال طراحی

  )2004شوبار(  )2003فابروهمکاران(  )1998تیمرز(  )2010استروالدرو پیگنیور (
  )2001ویل و ویتال(  )2000هامل(  )2001آفو و توکی(
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 بررسی الگوهاي طراحی مدل کسب و کار صاحبنظران مختلف(منبع: توسط محققین) ):4(جدول

  
  

  
که از جهات خاص مربـوط بـه    شود یگفته م يبه کل افراد يجامعه آمار

پژوهش  جیصفات مشترك بوده و مشمول نتا يدارا قیتحق يها نظر نقطه
ـ  عیوقـا ، افـراد  هیـ عبـارت اسـت از کل   يمورد نظر باشند. جامعـه آمـار    ای

 کـه یدر مورد آنها بپـردازد بطور  قیبه تحق خواهد یکه محقق م ییزهایچ
ـ ا يجامعـه آمـار  . ]3[صفت مورد نظر مشترك باشـند  کیحداقل در   نی

، مراکز رشد، يفناور يها پاركکه با  ینیمحقق هیسو کل کیرا از  قیتحق
موارد در ارتبـاط هسـتند و از    لیقب نیها و ا استارت آپ، نوپا يها شرکت

ها آشنا  آن يها یژگیکسب و کار و و يها که با مدل یخبرگان گرید يسو
مـدرس   -1از جملـه :   ییهـا  یژگـ یکه شـامل و  دهند یم لیتشک، شندبا

مـرتبط ؛   نـه یو کتاب در زممقاله  يدارا -2مدل کسب و کار ؛  يها دوره

هـا؛   و مشـاور اسـتارت آپ   یمرب -4کسب و کار ؛  یتخصص نیمشاور -3
. با توجه به نوپا بودن سابقه مراکز رشد و متخصصـان کسـب و   باشند یم

، نیقزو يها مرکز در محدوده استان 23رشد (حدود  مراکز یپراکندگ، کار
باال  يها یژگیشامل وکه  یخبرگان نیهمچن، البرز مستقر هستند)، تهران

، قالب آگاهـان  ایاند  مدل کار کرده کیاز خبرگان تنها با  ياریباشند (بس
کننـد کـه تعـداد آنهـا      یم سیدانشگاه هستند که مدل ها را تدر دیاسات

و هـم   کننـد  یم سیکه هم تدر ینفر در کشور است و کسان 50کمتر از 
 نیا دیهستند)؛ با اساتنفر در کشور  15هستند کمتر از  ینیمنتور  کارآفر

نفـر از   10تنها بـا   یموفق به هماهنگ انیم نیو از ا میبحث تماس گرفت
  نداشتند. يبه پاسخ و همکار لیتما دیاسات ریو سا میشد دیاسات
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  ها داده لیو تحل هیتجز -5
موضوع و  اتیادب ياشاره شد با مطالعه و بازنگر تر  شیکه در پ همانطور

 ينوآور، ها یژگیو، فیتعار، وکار کسب يها ره مدلمقاالت منتشر شده دربا
 يارهایها و مع از شاخص يکسری، ها شرکت يو سودآور شرفتیو عوامل پ

که در  یاصل يها  از مدل یبرخ نیوکار مناسب و همچن مدل کسب یاصل
، باشند  یم قابل استفاده انیبن دانش يها متفاوت شرکت يها نهیزم

و مصاحبه با  یدانیم يها اده از روشسپس با استف، دیگرد ییشناسا
شد و  يساز شده غربال ییشناسا يها شاخص، بحث نیخبرگان ا

و  دینوپا استخراج گرد يها متناسب با مراکز رشد و شرکت ییها شاخص
از  یجهت نظرسنج یمتفاوت يها پرسشنامه، ها  شاخص نیبر اساس ا

 يبند تیشد.در ابتدا نظر خبرگان در خصوص الو نیخبرگان تدو
اخذ  کیپرسشنامه شماره  یوزن آنها ط نییها به منظور تع شاخص

قرار گرفت.  لیو تحل هی. نظرات با استفاده از برنامه اکسل مورد تجزدیگرد
موجود  يها سپس داده دینظرات محاسبه گرد یهندس نیانگیابتدا م
) مرتب 6مورد نظر طبق جدول ( يها ). شاخص5(جدولدندیگرد زینرماال
  .نددیگرد

  
 AHPها بر اساس روش  نتایج نرمال سازي داده ):5(جدول 

مشتري    شاخص
  مداري

  شبکه
  ارزش 

و  مشارکت
  محوري شبکه

  انعطاف
  و  سرعت  درآمدزایی  ریسک  نوآوري  فناوري  پذیري 

  سهولت
  128/0  262/0  216/0  194/0  204/0  213/0  354/0  141/0  192/0  مشتري مداري
  151/0  262/0  279/0  250/0  263/0  213/0  354/0  315/0  430/0 شبکه ارزش

  و مشارکت
 محوري شبکه

049/0  063/0  071/0  065/0  100/0  095/0  072/0  194/0  057/0  

  128/0  030/0  042/0  042/0  044/0  055/0  059/0  081/0  049/0 انعطاف پذیري
  128/0  025/0  041/0  0,073  044/0  055/0  032/0  053/0  041/0 فناوري
  128/0  025/0  041/0  042/0  026/0  055/0  032/0  053/0  041/0 نوآوري
  028/0  029/0  042/0  042/0  044/0  055/0  041/0  047/0  037/0 ریسک

  221/0  151/0  216/0  250/0  263/0  275/0  018/0  181/0  110/0 درآمدزایی
  033/0  022/0  049/0  011/0  011/0  014/0  041/0  068/0  049/0 و سهولت سرعت

 AHPها بر اساس روش  تیجه نهایی و وزن هر یک از شاخصن ): 6(جدول 

 وزن  ها  شاخص

  211/0  مشتري مداري
  280/0  شبکه ارزش

  085/0 مشارکت و شبکه محوري
  059/0 انعطاف پذیري

  055/0 فناوري
  049/0 نوآوري
  040/0 ریسک

  187/0 درآمدزایی
 033/0 سرعت و سهولت

  
، : شبکه ارزش بیها به ترت شاخص تیجداول باال الو جیبر اساس نتا

، يریپذ انعطاف، يمشارکت و شبکه محور، ییدرآمدزا ، يمدار يمشتر
 یو طراح میو سرعت و سهولت در انتقال مفاه سکیر، ينوآور، يفناور

 یساعت یبا استفاده از جدول شاخص تصادف ي. نرخ ناسازگاردیگرد نییتع
دوده قابل قبول قرار بدست آمد و در مح 0,067و عدد  دیگرد یبررس

  و  یانتخاب يها دارد. در مرحله بعد نظر خبرگان در خصوص مدل

  
 – یپ اچ يا یبی. و طبق روش ترکدیگرد يآور مورد نظر جمع يها شاخص

نظر خبرگان ، و با استفاده از اوزان بدست آمده از پرسشنامه اول  ستاپسی
) و سپس  7(جدول دیگرد يجمع بند یهندس نیانگیبا استفاده از م
، آل دهیبه راه حل ا نهیگز کی) CL( ینسب یکینزد نییطبق فرمول  تع

  ) بدست آمده است. 8کسب و کار طبق جدول ( يها مدل يبند تیالو
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  TOPSIS میانگین نظرات خبرگان در روش ):7(جدول 

di- di+ مدل  

08/0  07/0  STOF 

05/0  10/0  MAPIT 

05/0 10/0  IDEA 

04/0  10/0  VISOR 

08/0  08/0  FBBM 

08/0  09/0  V4 

09/0  06/0  CANVAS 

  

 وکار بر اساس روش ترکیبی هاي کسب الویت بندي نهایی مدل  ):8(جدول 
AHP-TOPSIS  

CL مدل  

6126/0  CANVAS 

5289/0  STOF 

5191/0  FBBM 

5112/0  V4 

3242/0  MAPIT 

3223/0  IDEA 

3144/0  VISOR 

  
  
از  کیاثر هر  یر خصوص بررسو خبرگان د دینظر اسات تیدر نها
و عملکرد مراکز رشد با استفاده از  تیها با توجه به نوع فعال شاخص

نظرات و روش  نیانگیو با استفاده از م دیگرد يآور پرسشنامه سه جمع
 زانیبدست آمده بر اساس م جیکه نتا، قرار گرفت لیمورد تحل ماتلید

  است.) آورده شده 10و 9در جداول( يرینفوذ و اثرپذ
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 DEMATEL نتایج تحلیلی بدست آمده از روش): 9(جدول

 R J R+J R-J  شاخص

مداري مشتري  35/1 30/1 64/2 05/0  

ارزش شبکه  37/1 20/1 57/2 17/0  

 شبکه و مشارکت
 محوري

42/1 17/1  59/2 25/0  

پذیري انعطاف  25/1 15/1 40/2 09/0  

  78/0 05/2 63/0 42/1 فناوري

  52/0 54/2 01/1 53/1 نوآوري

  -46/0 13/2 30/1 83/0 ریسک

  -52/1 79/1 66/1 13/0 درآمدزایی

  13/0 03/2 95/0 08/1 سهولت و سرعت

  

  ها بر اساس میزان تاثیر ترتیب واقع شدن شاخص ):10(جدول 
بر اساس بیشترین   R+Jبر اساس  R-Jبر اساس 

 Jمجموع ردیفی 
بر اساس بیشترین 

 Rمجموع ردیفی 

مداري مشتري  اوريفن   نوآوري درآمدزایی 

 شبکه و مشارکت نوآوري
مداري مشتري محوري  

 شبکه و مشارکت
  محوري

 شبکه و مشارکت
 محوري

ارزش شبکه   فناوري ریسک 

ارزش شبکه ارزش شبکه  نوآوري  ارزش شبکه   

پذیري انعطاف سهولت و سرعت  
 شبکه و مشارکت

مداري مشتري محوري  

پذیري انعطاف پذیري طافانع  ریسک   پذیري انعطاف 

مداري مشتري  سهولت و سرعت  نوآوري  فناوري 
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  ریسک  سهولت و سرعت سهولت و سرعت  ریسک
 درآمدزایی  فناوري  درآمدزایی  درآمدزایی

  

 

نشان دهنده ترتیب عناصري است که قویاً بر  Rبیشترین مجموع ردیفی 
هنده ترتیب نشان د Jعناصر دیگر نفوذ دارند.  بیشترین مجموع ستونی  

شوند. بنابراین ترتیب عناصر از  عناصري است که تحت نفوذ واقع می
دهنده سلسله مراتب از عناصر نفوذکننده بوده و ترتیب  نشان Rستون 

دهنده سلسله مراتب از عناصر تحت نفوذ خواهد بود.  نشان Jعناصر ستون 
 (R+J)هاي  توسط ستون ، محل واقعی هر عنصر در سلسله مراتب نهایی

دهنده موقعیت یک  نشان (R-J)به طوري که ، شود مشخص می (R-J)و
ها) است و این موقعیت در صورت مثبت بودن  عنصر (در طول محور عرض

(R-J)  به طور قطع یک نفوذ کننده بوده و در صورت منفی بودن آنها به
    )2طور قطع تحت نفوذ خواهد بود.(شکل 

  يریگ جهینت-6

 توان یم ییها با چه شاخص«  یاسخ به سوال فرعپ يبرا قیتحق نیا در
 يها از مقاالت و کتاب، »نمود؟ يکسب و کار را طبقه بند يمدل ها

کسب و کار و نظر خبرگان استفاده شده است و  يها مدل نهیمعتبر در زم
توجه ، يمدار يمشتر يها انجام شده شاخص يها یپس از بررس تیدر نها

، يتوجه به فناور، يریپذ انعطاف، يمحور مشارکت و شبکه، ارزشبه شبکه 
 میسرعت و سهولت در انتقال مفاه، ییزا درآمد، موثر يها سکیر ، ينوآور

کسب و کار انتخاب  يها مدل یجهت بررس ییارهایبعنوان مع ؛یو طراح
ها در  از شاخص کیاستفاده از هر  ی) فراوان3که براساس جدول ( دیگرد

«  یپاسخ به سوال فرع يشده است. برا آورده یمطالعات قبل ومقاالت 
 یدانیو م يا مطالعات کتابخانه، »کسب و کار ارائه شده کدامند؟ يها مدل

 انیاز م دندیمدل انتخاب گرد 13ارائه شده  يها مدل انیانجام شد و از م
ها در  مدل تیانتخاب شده و جامع يها با توجه به شاخص زیها ن مدل نیا

 يها شش مدل بعنوان مدل، انیبن دانش يها شرکت تیفعال يها نهیزم
 ها یبررس نیا ی. البته تمامدندیانتخاب گرد یینها یدر بررس یاصل

 يها از مدل يا براساس نظر خبرگان صورت گرفته است که خالصه
 یپاسخ به سوال اصل ياند. در انتها برا ) آورده شده4در جدول ( یانتخاب

 يهااز مدل کیکدام  يندطبقه ب يبه شاخص ها هبا توج« پژوهش 
، »مستقر در مراکز رشد مناسب تر هستند؟ يشرکت ها يکسب و کار برا

ها با استفاده از  از شاخص کیوزن هر یبه منظور بررس ییها پرسشنامه
با استفاده از  یانتخاب يها مدل يبند و رتبه یسلسله مراتب لیروش تحل

 جیستفاده از نتاشد. سپس با ا عیتوز نخبرگا انیدر م سیروش تاپس
مدل کسب و کار   بعنوان  یمدل بوم طراح، آنها لیبدست آمده و تحل

در   ام یب یاستاف  و اف ب يها پس از آن مدل دیمدل برتر انتخاب گرد
کسب و کار نه جز مختلف  یمراتب دوم و سوم هستند. در مدل بوم طراح

 يها ارزش -2، يمشتر يها بخش - 1شامل:  رندیگ یمورد استفاده قرار م
-6، يدرآمد يها انیجر -5، يارتباط با مشتر -4، ها کانال-3، يشنهادیپ

ساختار  - 9، يدیکل يمشارکتها - 8، يدیکل يها تیفعال -7، يدیمنابع کل
هستند. البته به منظور  ییربخشهایاجزا شامل ز نیاز ا کیکه هر  نه؛یهز

زم است ال سکیو ر يهمچون نوآور گرید يها مدنظر قراردادن شاخص
بکار   ایدیمانند آ، ها مدل گرید يها یژگیو یبا برخ بیمدل در ترک نیا

و  ها سکیکار بتوان ر نیمجدد در ح دنظریشوند تا با استفاده از تجد برده
استفاده  دیجد يها دهیو ا ها يمخاطرات آن را برطرف کرد و از نوآور

را در نظر خبرگان  يگریدپرسشنامه  یط نینمود. همچن يتر مطلوب
و آنها را با استفاده از  میشد ایجو گریکدیها بر  شاخص نیا ریخصوص تاث

 بیکه به ترت میدیرس جهینت نیو به ا میکرد لیتحل ماتلیروش د
شبکه ، يفناور، يمشارکت و شبکه محور، يها نوآور شاخص نیموثرتر
، سکیر، سرعت و سهولت، يریانعطاف پذ، يمدار يمشتر، ارزش

 بیها به ترت شاخص نیرتریرپذیتاث گرید ياز سو اشدب یم ییدرآمدزا
مشارکت و شبکه ، شبکه ارزش، سکیر، يمدار يمشتر، ییدرآمدزا

. با باشند یم ؛يفناور، سرعت و سهولت، ينوآور، يریانعطاف پذ، يمحور
 يها گرفت شرکت جهینت توان یم ماتلید کیتکن جیتوجه به نتا

مشارکت و  جادیا، ينوآور يا روتمرکز ر نیشتریب استبهتر  انیبن دانش
استفاده از  نیو همچن گنندگان نیشرکا و تام نیدر ب يشبکه محور

  داشته باشند. نینو يها يفناور
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  DEMATEL روش اساس بر گریکدی بر عوامل نفوذ یینها گراف : )2(  شکل
  
  

 نوآوري

 مداري مشتري
 ارزش شبکه

 پذیري انعطاف محوري شبکه و مشارکت
 سرعت و سهولت

 ریسک

 درآمدزایی

R-J 

R+J 

 فناوري
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