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 مقدمه
سب در محیط   دهدرخ می فعال و پیچیده امروزی، اتفاقات غیرمنتظره بیش از پیش  وکارک

 و وکارکسووبسووراسوور  در اختالالت شووود. اینباعث وقوع اختالالت در مقیاس بزرگ می و 

 Zsidisin et). گذاردجا میبه شرکا همه در منفی و شدید اثرات و شودمی پخش تأمین زنجیره

al.,2005)  سب نوآورانه هایمدل سازیپیاده  و طراحی توانایی بنابراین شد و برای  وکار،ک  ر

  مدل یك ماگرت، نظر شوووود. براسووواسمی تلقی حیاتی سوووازمان یك هایفعالیت  تداوم

شتری، زمینه در سؤاالتی به پاسخگویی با که را دارد آن توانایی مناسب، وکارکسب  ارزش م

شتری، سب درآمد و  چگونگی م صادی، منطق و زمینه ک ضیح سازمان را هایفعالیت  اقت  تو

شتریان نظر مورد ارزش توانمی چگونه که دهد شرح و داده سب هزینه با را م  کرد  ارائه منا

(Magertta, 2002)های ها نیازمند تعریف مجدد طرح. از دیگر سو، در هر محیط جدید، سازمان

وکار یك سازمان در واقع نماینده مختصر مدل  کسب»ارزشی خود در مدلی منسجم  هستند.  

های ارتباطی، منابع، ها، مشوووتریان، راهوکار اسوووت که ارزشو سووواده شوووده منطق آن  کسوووب

ساختار درآمدفعالیت شرکا،   . (Osterwalder,2010) « کندهای آن را توصیف میی و هزینهها، 

ها از اهمیت اسوووتراتژیك اتخای دیدگاهی جامع در ابعاد رقابتی برآن،امروزه سوووازمانعالوه

ستند منظور بهبود و پایداری موقعیتبه رو به از این (Sangari et al.,2015) .شان در بازار آگاه ه

پارادایم مدیریتیتشوووخیا  ته های  یدار پرداخ پا قابتی  یت ر به مز یابی  ند الرج  برای دسوووت ا

(Carvalho et al.,2011)های ناب، چابك، . مدیریت الرج به این معناسوووت که چگونه پارادایم

سبز میتاب شته زمان بهتوانند همآوری و  سازمان دا شی را برای  شوند تا بهترین اثربخ کار برده 

کند تا درک بهتری از ها کمك میوکار به سووازمانکسووب باشووند. تلفیق اصووول الرج در مدل 

 Cabrita et) وکار پایدار داشوووته باشوووندچگونگی ایجاد مزیت رقابتی و دسوووتیابی به  کسوووب

al.,2016)صووورت موازی و بر اسوواس های مختلف به. با این حال، مدیریت متدولوژی  پارادایم

. برخی محققان بر (Yaakub&Mustafa, 2015)شووان، کار دشووواری اسووت عملکردهای متفاوت

ضی موارد یك یا دو این باورند که رویکردهای الرج در بعضی نقاط هم شانی دارند و در بع پو

طراحی . بنابراین (Shah&Ward,2003;Sarkis,2001) ها زیرمجموعه دیگری اسوووت مورد از آن
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تری برای دیدگاه گستردهاند تومی ،های الرجگرفتن تلفیقی پارادایموکار با در نظر مدل کسب

های محیطی، نیاز قطعیتو پاسوووخگوی نیاز آن در برابر عدم بدهدسوووازمان به اتخای اسوووتراتژی 

های فروشی در قالب فروشگاهموردنظر مشتری باشد. صنعت خردههای بازار، تهدیدات و ارزش

شووورکت صووونعتی و تولیدی، ترین منابع  تأثیرگذار بر زنجیره  تأمین هر ای از جمله مهمزنجیره

های محیط کنونی این صووونعت، ی کاالهای مصووورفی اسوووت. از جمله ویژگیویژه در حوزهبه

شووود )بهمنی و رقابت فزاینده اسووت که هر روز با پیدایش و توسووعه رقبای جدید مشوواهده می

ای نقش و اهمیت بسووزایی در رشوود و های زنجیره(. در حال حاضوور فروشووگاه1395همکاران،

سوووعه اقتصوووادی کشوووور، اصوووالح نظام توزیع، حمایت از تولید داخل، کنترل ثبات بازار، تو

های کننده و ... دارند. با توجه به نیاز جامعه و رشوود فروشووگاهزایی، حمایت از مصوورفاشووتلال

ای و نیز  فقدان مدلی کاربردی در این صووونعت، بر آن شووودیم در این پژوهش، مدل زنجیره

فروشی طراحی کنیم. شرکت های الرج را در صنعت خردهمندی از پارادایموکار با بهرهکسب

فعالیت  1392 رماهیت 22مالك برند تجاری هایپرمی در ایران، « سامان اندیشان امرتات»بازرگانی 

شگاه شگاه در مجتمع مگامال اکباتان تهران، در  آغاز  کرد. فرو های خود را با افتتاح اولین فرو

شووعبه فعال در کشووور و چندین شووعبه جدید در برنامه  18حال توسووعه هایپرمی با  ایِ درزنجیره

سازمان، از جمله فروشگاه عنوان مطالعه رود که بهشمار میهای پیشتاز در صنعت خود بهآینده 

ست. در این پژوهش برآن بوده شده ا های الرج را ایم که  مؤلفهموردی پژوهش در نظر گرفته 

وکار آستروالدر تلفیق کنیم تا مدل  های بوم  کسباج کرده و سپس با ارزششناسایی و استخر

ای با رویکرد الرج را پیشوونهاد دهیم. در این راسووتا در بخش های زنجیرهوکار فروشووگاهکسووب

پردازیم. سوووپس به های تلفیقی میوکار، الرج و مدلپیشوووینه پژوهش به ادبیات مدل کسوووب

کنیم. روش تحقیق، و نحوه ارتباط در این حوزه اشووواره میهای پیشوووین انجام شوووده پژوهش

های تحقیق شرح داده شده های الرج نیز در بخش یافتهوکار و پارادایمموضوعات مدل  کسب

 ایم. های پژوهش پرداختهگیری براساس یافته است. در انتها به بحث و نتیجه

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
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 وکارمدل کسب

سانی که از واژه   ستین ک سب»نخ ستفاده کردند، کونز و داتر« وکارمدل ک سال 1ا های در 

ها به کار سوووازی فرآیندها و دادهها این واژه را در مورد مفهوم مدلبودند. آن 1977و  1975

تعاریف مختلفی ارائه شده است که  وکارکسب مدل  (. برای1397 بردند)صلواتیان و همکاران،

  ایم. ها اشاره کردهآنترین برخی از مهمبه  1 مارهدر جدول ش

 

 های مختلف وکار از دیدگاه. تعاریف مدل کسب1 جدول
 وکارتعریف مدل  کسب نویسنده

Massa et al (2017) 
سب مدل  صک ست آنسازمان و نحوه عملکرد  كیاز  یفیوکار تو به اهداف خود  یابیدر د
 است.

Haaker et al (2017) 
توانند ها چگونه میای از سازماندهد که یك سازمان یا شبکهوکار توضیح میمدل  کسب

 با استفاده از محصوالت و خدمات خود برای مشتریان خلق ارزش کنند. 
Wirtz et al (2016)  شرکت است كیمرتبط با  یهافعالیت ساده و جامع از  ایارائهوکار کسب مدل. 

Zott et al (2011) 

کند.  وکار، سووواختار، محتوا،  قوانین و مقررات معامالت را تعریف میمدل  کسوووب یك
برداری از کند که به ایجاد ارزش از طریق بهرهوکار را به نحوی طراحی میهمچنین کسب

 ها منجر شود. فرصت

Osterwalder (2004) 

ها و ارتباطات بین آنای از اجزا،   وکار یك ابزار مفهومی  و شووامل مجموعهمدل  کسووب
در « ارزش»منطق کسووب درآمد شوورکت  اسووت. این موضوووع،  تعریفی را که شوورکت از 

 کند.دهد، بیان میهای مختلف به مشتری ارائه میبخش
 

سب شترین کاربرد را دارد، مبنا در این مقاله مدل  ک ضر بی ستروالدر که در حال حا وکار آ

 ایم. قرار داده

 الرج

آوری و سوووبز گرفته حروف ابتدایی التین چهار پارادایم ناب، چابکی، تابللت الرج از 

 آوری و سبز چگونه های ناب، چابکی، تابدهد که پارادایمشده است. مفهوم الرج توضیح می

محققان رد  را برای سازمان داشته باشند. کار برده شوند و بهترین کیفیت عملکند با هم بهتوانمی

ین بوواورنوود کووه هم بر ا نقوواط  تی،  ی یر چهووار روش موود ین  گر ا ی یکوود نی بووا  پوشووووا

                                                           
1 Konczal-Dottore 
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آورده شوووده  2طور جداگانه در جدول . توضووویح چهار پارادایم به(Shah&Ward,2003)دارند

 است.

 های الرج. مفاهیم پارادایم2جدول
 مفهوم پارادایم پارادایم

کمتر از مواد خام، نیروی کار و...  مطرح شد و مبتنی بر استفاده  1980بار در سال اصطالح ناب، اولین ناب
فلسفه ناب . ( ,2007Liker & Lander) ( توسعه یافت1988) 1است. مدیریت ناب توسط اوهنو

ای (، مفهوم پایه1990و همکاران ) 2دنبال حذف اتالف و کاهش هزینه است. براساس نظر ووماکبه
 ناب، خروجیِ بیشتر با منابع کمتر  است.

نایی رونق و شوووکوفایی در محیط دارای تلییر مداوم و غیرقابل  ،(2001) 3ماسوووکل چابکی چابکی را توا
یعنی پاسخگویی سریع به تلییرات « پذیریانعطاف»مفهوم اساسی چابکی،  کند.بینی تعریف میپیش

ست. آگروال ضا، از نظر حجم و تنوع ا شان دادند که پارادایم چابك 2007و همکاران ) 4در تقا (، ن
یرهایی از جمله حسوواسوویت بازار، سوورعت تحویل، کاهش زمان انتظار تا تحویل سووفارش و ... به متل

 بستگی دارد.
صطالح تاب آوریتاب ستینآور ا سال نخ شد. مفهوم تاب 1973بار در  سط هولینگ مطرح   ییتوانا"آوری تو

اسوووت   "ختاللتر از گذشوووته پس از بروز امطلوب ای هیاول تیبازگشوووت به وضوووع یبرا سوووتمیسووو
(Christopher&Peck,2004 .)تواند آن را جذب کند،  پیش از شدت اختالالتی که سیستم می

کند، آن را به آنکه سوواختار سوویسووتم از طریق تلییر متلیرها و فرآیندهایی که رفتار آن را کنترل می
 (.Kärrholm et al,2014کند )ساختار متفاوتی تبدیل  می

تواند منافع و سوووهم بازار شووورکت را از طریق کاهش اثرات مخرب روی میفلسوووفه سوووازمانی که  سبز
ست بهمحیط ست آورد )زی ستاواRao&Holt,2005د سریوا سبز را 2007)5(. ا تفکر "(، پارادایم 

 کند.تعریف می "وکارهامحیطی برای  کسبیکپارچه زیست

 های تلفیقی مدل
 اد عملکرد سازمان دارندمثبتی بر همه ابع تأثیر بر سازگاری باهم، ناب و سبز عالوههای واژه

(Garza-Reyes, 2015)  مان که می بازار و سوووود سوووواز به افزایش سوووهم  ند    شوووود منجرتوا

(2011Carvalho et al.,)6.  ،و سوووبز و ناب هایپارادایم پوشوووانیهم ،(2013) 7تام و لیندوواس  

کار به که کنندمی و تأکید  مدل ارائه داده مرتبط را در یك سوووازمانی هایزمینهبر   هاآن تأثیر

                                                           
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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آزودو  انجامد. سبز می هایعملکرد بهتر شیوه به  ،کاتالیزور یك عنوانبه ناب هایشیوه گرفتن

منظور آوری و سوووبز بههای ناب، چابکی، تابزمان شووویوهاز کاربرد هم ،(2011) 1و همکاران

 های الرج و عملکرد زنجیره و مدل شووویوهبهره برده  یره  تأمینهای زنجکمك به بهبود شووویوه

 اند. را ارائه داده تأمین

 پیشینه تحقیق 

 اقوودامووات میووان روابط تحلیوول»عنوان   بووا در پژوهشوووی  ،(1394جعفرنژاد و همکوواران)

 سوواختاری سووازیمدل رویکرد با عملکردی معیارهای و تأمین  زنجیره مدیریت هایپارادایم

های ناب، پارادایم ترکیب ،تأمین  زنجیره مدیریت مختلف هایپارادایم میان از ، «تفسووویری

 و بهتر عملکرد به دسووتیابی برای جدید ایها را ایدهو آن  آور را اسووتفاده کردهچابك و تاب

بررسووی عوامل » در پژوهشووی با عنوان  ،(1395سوورفرازی و همکاران )اند. دانسووته پذیریرقابت

سی مفاهیم ناب،به   ، «سازمانمؤثر بر ناب بودن  تفکر ناب و کاربردهای آن  مدیریت ناب، برر

(، در 2011و همکاران) 2دوواس اند.های سووازمانی تولید ناب پرداختهجنبهعنوان در سووازمان به

شی با عنوان   سبز»پژوه ستفاده از روش ؛پارادایم  های ناب یك پارادایم ناب جدید: چگونگی ا

 بررسووی و ارزیابی تحقیقات قبلی وبه   ،«تأمین گر برای سووبزتر کردن زنجیره به عنوان تسووهیل

 (، به 2011آزودو و همکاران)اند. پرداخته تأمین های ناب و سوووبز در زنجیره ارتباط بین شووویوه

گیری اندازههای الرج و سوویسووتم با اسووتفاده از روش تأمین ارائه مدلی برای مدیریت زنجیره »

و رقابت توسووعه  یسووبز برا وکارکسووب" به بررسووی  ،(2012) 3کاراگولیاند. پرداخته «عملکرد

های ناب، روش تأثیر" به بررسوووی همچنین (، 2013. آزودو و همکاران)پرداخته اسوووت "داریپا

 "یریتفس یساختار یسازدلم کردیروبا استفاده از  تأمین  آوری بر عملکرد زنجیره سبز و تاب

: مطالعه وکارکسوووب نوآوری و مدل » در تحقیقی با عنوان  ،(2014) 4پرداختند. بونازی و زیلبر

به بررسووی ایجاد نوآوری باز با  ، «وکارکسووب موردی در مورد ادغام قیف نوآوری و بوم مدل 

                                                           
1 Azevedo&Carvalho&Cruz-Machado 

2 Dües 

3Karagülle 

4 Zandoval Bonazzi,F and Ari Zilber,M 



  227  ای هایپرمی()مطالعه موردی: فروشگاه زنجیره وکار با رویکرد الرجطراحی مدل کسب 

در  یفیبر مطالعات ک ،(2016) 1ویرتزپرداختند.  وکارکسوووب ابزار قیف نوآوری باز در مدل 

بر عالوه ،(2016) 2اسووت. کلوس کردهتمرکز  و نوآوری در آن وکارکسووب  ی مدلندهاآیفر

بر  وکارکسوووب  هایمدل تأثیر  یریگاندازه یچگونگ، روی وکارکسوووب فرآیندهای مدل 

 عنوان با در پژوهشووی  ،(2016کابریتا و همکاران )ها تحقیق کرده اسووت. وکارکسووب عملکرد 

به توضیح و تعریف  ، «وکارکسب آور و سبز از دیدگاه مدل ناب، چابکی، تابادغام پارادایم »

و  3د. هوواکرنووپردازمی وکووارکسووووب مثبووت ادغووام الرج در موودل  تووأثیر نظری افزونگی و 

 اند.را ارائه داده وکارکسووب مدل  كی یداریتسووت پا یبرا یعمل یکردیرو ،(2017همکاران)

شاره میوکار و قابلیت(، رابطه مدل  کسب2018) 4تیس کند که طراحی های پویا را بررسی و ا

ستگی دارد. گیزدورفزوکار به قابلیتهای  کسببرداری از مدلو بهره سازمان ب (، 2018) 5های 

 را در پژوهشی ترویجی مورد بحث و مطالعه قرارداده است.   داریپا وکارکسب مدل  ینوآور

 یشناسروش
، این تحقیق از نظر هدف وکار  استطراحی مدل  کسببا توجه به هدف اصلی تحقیق که 

 تعاریف تدوین مبانی، برای پژوهش . در اینپیمایشی  است-از نظر روش، توصیفی کاربردی و

 ایکتابخانه منابع از ،وکارکسووب های الرج و تلفیق با مدل مؤلفه  اسووتخراج ،نظری مفاهیم و

ستفاده ست موتورهای قبیل از ابزارهایی برداری وفیش روش از و شده ا  و اینترنت در جووج

 .است گرفته شده بهره و... التین و فارسی مقاالت ،هانامهپایان کتب، انواع مطالعه و هاکتابخانه

ستادان و خبرگان دانشگاهی بر مبنای در  ستفاده شده است: ا در این پژوهش از سه دسته افراد ا

سب شی در حوزه طراحی مدل ک سابقه تحقیقاتی و آموز سترس بودن و  ستخراج  وکار براید  ا

عالی و میانی سوووازمان با  مدیران، متخصوووصوووان و هاهای الرج و پاالیش آنهای پارادایممؤلفه

 وکارکسب ساختار مدل منظور تدوین به صنعت فروشگاهی تحصیالت مرتبط در زمینه سابقه و 

سش در  سب مدل  نامهپر ستروالدر وکارک شگاهآ شتریان عام فرو ای هایپرمی های زنجیره، و م

                                                           
1 Wirtz 
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3 Haaker 

4 Teece 

5 Geissdoerfer 
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عبارتند  نیز تحقیق نامهپرسش سه دسته .  های پیشنهادی مشتریانارزشنامه برای تکمیل  پرسش

اسوووتادان،   توسوووط مقداره که 5با طیف لیکرت  های الرجمؤلفه امتیازدهی  مهناپرسوووش  :از

تاندارد آستروالدر و مصاحبه بسته اس نامهپرسش  تکمیل  شد؛ دانشگاهی خبرگان و متخصصان

 برایغربالگری های نامهپرسش و  ان و متخصصان صنعت مورد پرسش قرارگرفت؛که از مدیر

 نامهپرسووش  توزیع برایتوسووط مشووتریان پاسووخ داده شوود. که  های مشووتریشووناسووایی ارزش

 در با ،اسووت  نامحدود که مشووتریان جامعه اندازه به توجه با مشووتریان، پیشوونهادی هایارزش

نامحدودکوکران فرمول براسووواس  p=q=5/0و  d=05/0 نظرگرفتن 𝑛)،  (، جامعه  =
𝑧2𝑝𝑞

𝑑2
و  

شتریان تعداد شد   نفر 384 م صادفی روش به کهبرآورد  سی ند. شد انتخاب ساده ت برای برر

پایه و با اقتباس از مقاالت  نامهپرسش های های الرج، گویهمؤلفه امتیازدهی  نامهپرسش روایی 

 نهایی شوود.  کارشووناسووان و متخصووصووان صوونعت فروشووگاهی اسووتاندارد مرتبط و با تحقیق از 

سش ساس مدل های نهنامهپر شده نیز، برا سب گانه طراحی  شده و  وکارک ستروالدر طراحی  آ

 خلق مدل »صوووورت دقیق از متن کتاب های این مدل بهپارامترهای مربوط به هر یك از بخش

با و آلفای کرونباخ از طریق ها نامهپایایی  پرسشاستخراج شده است.  «آستروالدر وکارکسب

 امتیازدهی  نامهپرسش برای  انجام شده که IBM SPSS 21.0افزار استفاده از تحلیل آماری و نرم

غربالگری های نامهپرسووش و  81/0تاندارد آسووتروالدر اسوو نامهپرسووش ،  79/0 های الرجمؤلفه

 محاسبه شده و قابل قبول  است.  72/0 های مشتریشناسایی ارزش برای

آوری، ناب و سوووبز پس از اسوووتخراج از مقاالت پایه های چهار پارادایم چابکی، تابمؤلفه

طی چهار مرحله پاالیش شووده  ،حقیق و دیگر مقاالت و کتب معتبر و مرتبط داخلی و خارجیت

ها مؤلفه. این شد دسته مذکور استخراج  در چهار مؤلفه  132قرار گرفتند. ابتدا و مورد ارزیابی 

سووازی در دو سووازی و بومیطی برگزاری جلسووات با خبرگان دانشووگاهی، از طریق یکپارچه

های در چهار دسوووته پارادایم مؤلفه  45 ،. خروجی این مرحلهشووودند مرحله اصوووالح و پاالیش 

تن از خبرگان   24مقداره تنظیم و از 5با طیف لیکرت  نامهپرسوووش الرج اسوووت که در قالب 

ص ص شگاهی و متخ سب ان حوزه دان سنجی  وکارک سی و تحلیل دادهشد نظر های . پس از برر

ها،  به بررسی وضعیت  مؤلفه اسمیرنوف -کولموگروفحاصل از نظرسنجی، با استفاده از آزمون 
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یا عدم با نرمها و آزمون دوجملهنرمال بودن آننرمال  پرداخته   021IBM SPSS. افزارای 

 شد. 

 هایافته

 شناختیجمعیتتوصیف 

سازمان واطالعات جمعیت شتریان  سازمان به  ،خبرگان نیز شناختی م صان  ص مدیران و متخ

ستاین  شتریان از : شرح ا سنی ست و سال به باال 20سن م شترین فراوانی در رده   40تا  20بی

یان زن و  204سوووال بود.  ند. تحصووویالت  180نفر از مشوووتر تا ها آننفر مرد بود نیز از دیپلم 

سی بود.  ست ترادک شنا صیالت کار شتریان با تح شامل م شترین فراوانی  نفر از جامعه  22که بی

سنوات خدمت از  2خبرگان و مدیران مرد و  شترین فراوانی  25تا  5نفر زن بودند با  سال که بی

نفر  7دارای تحصووویالت کارشوووناسوووی، آنان نفر از  11سوووال بود. همچنین  10تا  5در دسوووته 

 نفر دکترا بودند. 6و کارشناسی ارشد 

 و الرج هایپارادایم هایمؤلفه  اسووتخراج و شووناسووایی که تحقیق اصوولی هدف براسوواس

 طریق از الرج شووده نهایی هایمؤلفه  نتایج اسووت، الرج رویکرد با وکارکسووب  مدل طراحی

وکار پیشنهادی با رویکرد های پیشنهادی و مدل  کسب، ارزشاسمیرنوف-کولموگروف  آزمون

 رج به شرح زیر آورده شده است:  ال
 اسمیرنوف-کولموگروف آزمون هایفرضیه آزمون

 است نرمال هاداده توزیع که است این بر مبتنی صفر فرض ،هاداده بودن نرمال بررسی برای

 شود.می بررسی درصد5 خطای سطح در و

 به آزمون این در هافرضووویه آزمون دهد.می نشوووان را هاداده غیرنرمال توزیع ،یك فرض 

 .است زیر صورت

 

 
دستتت آمد. بنابرایف فری یت تییید  به 05/0طبق نتایج آزمون، آماره آزمون کوچکتر از 

آزمون  ها ازها از توزیع نرمال پیروی نکردند.  بنابرایف، برای بررسی وضعیت  مؤلفهشد و داده

 ای استفاده  شد.ناپارامتریت دوجمله

H0 : .توزیع دادهها نرمال است 

H1 : .توزیع دادهها غیرنرمال است 
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 های الرجمؤلفه ای دوجملههای آزمون آزمون فرضیه

موردنظر از امتیاز متوسووطی  مؤلفه دهد که ( در این آزمون نشووان میp=50/0فرض صووفر )

از امتیاز  مؤلفه بیانگر این موضوووع اسووت که  نیز ( ≠50/0p فرض مخالف )  .برخوردار اسووت

 توانمی ،در این آزمون تأیید شودفرض مخالف صفر  کهیصورت دررخوردار نیست. متوسطی ب

  برد. یپ مؤلفه  امتیازشده به مطلوب یا نامطلوب بودن با بررسی نسبت مشاهده

 موردنظر از وضعیت متوسطی برخوردار است. مؤلفه 

  موردنظر از وضعیت متوسطی برخوردار نیست. مؤلفه 

 

ای، برای ارزیابی های زنجیرهفروشووگاه در موردهای الرج مؤلفه امتیازدهی  نامهپرسووشدر 

توجه به اینکه حد وسط امتیازات  با است. شده استفادهیی تاپنجها از طیف لیکرت مؤلفه امتیاز 

( باشد، از وضعیت 3یا  2یا  1) 3یا مساوی  ترکوچكشاخا دارای امتیاز  اگر، است 3برابر با 

مطلوب بودن  دهندهنشووانباشوود،  گرفته تعلق مؤلفه ( به 5یا  4) 3امتیاز باالتر از  اگرنامطلوب و 

آورده شووده  3ای برای سووه مؤلفه الرج در جدول نتایج آزمون دوجمله اسووت. مؤلفهوضووعیت 

 است.

، نسووبت 05/0مؤلفه دارای سووطح معناداری کمتر از  20، طبق نتایج حاصتتل از ایف آزمون

دهنده مطلوب بودن دوم هسوتند که نشوان و تعداد بیشوتر در گروه 50/0مشواهده شوده بیشوتر از 

فروشووی و سووازمان دهدر صوونعت خر هاسووت و نشووان از اهمیت و کاربرد باالوضووعیت این مؤلفه

 مؤلفه 20از این  ،جدید وکارکسوووب های پیشووونهای مدلبرای اسوووتخراج ارزش مربوطه دارد.

 آورده شده است.  4 نتایج ایف آزمون در جدول استفاده شده است.

 

 های تحقیق()یافته ای مربوط به سه مؤلفه الرج. نتایج آزمون دوجمله3جدول 
 ایآزمون دو جمله

 تعداد بندیگروه های الرجمؤلفه
نسبت مشاهده 

 شده
سطح 

 معناداری
وضعیت 

 فرض صفر
قابلیت جایگزینی کارکنان و ارائه خدمات 

 به مشتریان
=> 1گروه   3  9 38/0 

 تأیید 307/0
< 2گروه   3  15 63/0 

H0 : P = 0/50 

H1 : P ≠ 0/50  
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 00/1 24  کل

اطمینان از تداوم ارائه با کیفیت کاال و 
 خدمات

=> 1گروه   3  4 17/0 
< 2گروه  رد 002/0  3  20 83/0 

 00/1 24  کل

 همکاری میان بازیگران
=> 1گروه   3  5 21/0 

< 2گروه  رد 007/0  3  19 79/0 
 00/1 24  کل

 های تحقیق( )یافته های نهایی الرج. مؤلفه4جدول 

 های نهایی الرجمؤلفه های پیشنهادی با توجه به استخراج ارزش

های الرج ها و گویه،  مؤلفهو متخصصان مربوطه انمشاور ،راهنما استادانبا توجه به نظرات 

ستخرارزشسازی و مطابق با بومی ستروالدر ا شدند. این ارزشهای آ سته از ها هرکدام برخاج  ا

یا چند  فه یك  با یکی از ارزش مؤل لدر الرج و مطابق  با های آسوووتروا انجام آزمون اسوووت. 

 های نهایی الرجمؤلفه  ردیف پارادایم
نسبت 

 شدهمشاهده
سطح 

 معناداری

 چابکی

 000/0 92/0 هاهای آنتوسعه حق انتخاب مشتری و اولویت 1
 002/0 83/0 به تلییرات نیازها و انتظارات ضمنی بالقوهپاسخگویی  2
 007/0 79/0 پاسخگویی به تلییرات نیازها و انتظارات ضمنی بالفعل 3
 000/0 92/0 کاهش زمان انتظار تا تحویل کاال  4
 002/0 83/0 اطمینان از تداوم ارائه با کیفیت کاال و خدمات 5
 000/0 79/0 زیبایی در طراحی فروشگاه 6
 007/0 79/0 های جدیدایجاد ارزش افزوده از طریق تکنولوژی 7
 007/0 79/0 ارتباط مستمر با مشتریان 8

تاب 
 آوری

 007/0  79/0 کنندگان، سازمان()مشتریان،  تأمین همکاری میان بازیگران 9
 007/0 79/0 یخیره استراتژی برای پاسخ به نیازهای بالقوه مشتری 10
 000/0 88/0 مدیریت بحران 11
 000/0 92/0 یابی منعطف برای  تأمین مایحتاج مشتریمنبع 12
 000/0 92/0 موقع چرخه نقدینگی مناسب برای خرید به 13

14 
ریزی مناسب برای  تأمین نیاز منظور برنامهبینی تلییرات در بازارهای مرتبط بهپیش

 مشتری
79/0 007/0 

 ناب

 007/0 79/0 های غیرارزش افزودهها و فعالیتاتالفحذف  15
 000/0 88/0 رسانی به مشتریهای انجام عملیات و خدمتاستانداردسازی و کنترل دیداری روش 16
 002/0 83/0 های مشتریتمرکز بر خواسته 17
 002/0 83/0 های مشتریکاهش هزینه 18

 سبز
 007/0 79/0 عرضه محصوالت سازگار با محیط زیست 19

 000/0 92/0 ها و تجهیزات با رویکرد کاهش مصرف انرژیسازی ساختمانبهینه 20
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له له نیز ارزشای در این مردوجم که از برخوردارح یاد هایی  یت ز یا کم و اهم ی متوسوووط 

 شده است.آورده  5و در جدول تفکیك  ،برخوردارند

 ای هایپرمیهای زنجیرههای نهایی پیشنهادی استخراج شده فروشگاه. ارزش5جدول 

 های تحقیق()یافته
 ردیف های پیشنهادی آستروالدرارزش های استخراج شدهارزش

 1 تازگی برآورده کردن نیازهای جدید و ناگفته حال و آینده مشتری 

 2 عملکرد نظر مشتریبهبود عملکرد محصول و خدمت مطابق با 

 3 عملکرد ارائه محصوالت سازگار با محیط زیست

 4 سازیسفارشی ارائه کاالهای متنوع 

 5 سازیسفارشی سازگاری بیشتر خدمات با انتظارات شخصی مشتریان

 6 قیمت و کاهش هزینه ها در نوسانات بازارکنترل قیمت

ترین قیمت و ارائه تأمین و ارائه کاالهای موردنظر مشتری با نازل 

 تخفیفات بیشتر
 7 قیمت و کاهش هزینه

 8 کاهش ریسك حفظ تنوع کاالها و خدمات در شرایط مختلف بازار

 9 دسترسی قابلیت های متنوعبرقراری ارتباط سریع و مستمر با مشتری از کانال

 10 برند سازمان و افزایش کیفیت ارائه شدهارائه تصویر بهبودیافته 

 

 طی برگزاری جلسات با وکارکسب های دیگر مدل خانههای نهایی شده، ارزش با توجه به

پیشوونهادی  وکارکسووب مدل مان با رویکرد الرج طراحی  شوود. بومِمدیران و متخصووصووان سوواز

 ه شده است.آورد 1شکل  در الرج ای هایپرمی با رویکردهای زنجیرهفروشگاه
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 های تحقیق()یافته ای هایپرمیزنجیره وکار پیشنهادی فروشگاه. بومِ مدل کسب1شکل 

های بخش
 مشتری

 محور؛کیفیت

 ؛محورقیمت

خرید 
برحسب 
عادت یا 

 ؛لذت

خریدهای 
فصلی و 

کادویی افراد 
 ؛هاو سازمان

کارت خرید 
و کارت 

 ؛هدیه

مشتریان 
 (. VIPویژه) 

 ارتباط با مشتری
شخصی؛ کمك

اختصاصی)مراجعه شخصیکمك
تلفنی،وب حضوری،تماس

های سایت(؛ جوامع )شبکه
اجتماعی(؛ خلق مشترک 

ای(؛ )حضوری،مکاتبه
های سرویس)وبسایت،شبکهسلف

های جدید(؛ اجتماعی، تکنولوژی
سایت، خدمات خودکار)وب

های اجتماعی،تکنولوژیهایشبکه
 جدید( 

های ارزش
 پیشنهادی

)برآورده کردن تازگی 
نیازهای جدید و ناگفته 
حال و آینده مشتری(؛ 

بهبود عملکرد )
عملکرد محصول و 
خدمت مطابق با نظر 

مشتری،  ارائه 
محصوالت سازگار با 

؛ محیط زیست(
سازی )ارائه سفارشی

 کاالهای متنوع، 
سازگاری بیشتر 

خدمات با انتظارات 
؛ شخصی مشتریان(

قیمت و کاهش هزینه 
ها در مت)کنترل قی

نوسانات بازار،   تأمین 
و ارائه کاالهای 

موردنظر مشتری با 
ترین قیمت و ارائه نازل

تخفیفات بیشتر(؛ 
کاهش ریسك)حفظ 
تنوع کاالها و خدمات 

در شرایط مختلف 
بازار(؛ قابلیت دسترسی 
)برقراری ارتباط سریع 
و مستمر با مشتری از 

های طریق کانال
ارائه متنوع(؛ برند)

بهبودیافته تصویر 
سازمان و افزایش 
 کیفیت ارائه شده(

 های کلیدیفعالیت
یابی و عقد مکان

 قرارداد؛

 امور بازرگانی؛

تبلیلات و روابط 
 عمومی؛

طراحی داخلی 
 فروشگاه؛

 های انفورماتیكفعالیت

 شرکای کلیدی
ائتالف استراتژیك ) 

کنندگان و  تأمین
 ها، مالکین ساختمان

ائتالف  
با  کنندگانتأمین

هایی که شرکت
فروش تلفنی را به 

 گیرند(؛عهده می
های گذاریسرمایه

مشترک )مالکان 
  ساختمان

 ها(؛فروشگاه
 -روابط خریدار

)  -کنندهتأمین
کنندگان تأمین

 کاال(؛
همکاری با 

 رقبا)تشکیل اتحادیه
های فروشگاه
 ای(.زنجیره

 هاکانال
های مستقیم )تماس کانال

 حضوری(تلفنی،مراجعه 

 سایت،های غیرمستقیم )وبکانال
 ای(های اجتماعی،مکاتبهشبکه 

 منابع کلیدی
منابع فیزیکی)دفتر 
مرکزی،  تجهیزات 
فروشگاه،  تجهیزات 

واحد فناوری اطالعات 
و ارتباطات(؛ منابع 
معنوی)برند،  دانش 
اختصاصی، باشگاه 

مشتریان، پایگاه 
های اینترنتی،  شبکه

اجتماعی(؛ منابع 
انسانی)امور بازرگانی، 
تیم اجرایی فروشگاه، 
واحدتبلیلات، واحد 

انفورماتیك،امور 
ریان(؛ منابع مشت

مالی)نقدینگی،  سرمایه 
 سهامداران(  

 های درآمدیجریان
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(؛

 امانی(؛دستمزد کارگزاری) فروش کاالها به صورت 

تبلیلات )اجاره تابلوهای تبلیلاتی، تبلیلات در ویدئووال و مانیتورهای داخل 
 فروشگاه(.

 ساختار هزینه
های ثابت )استهالک،  شارژ ساختمان،  هزینه

های دفترمرکزی(؛ اجاره پارکینگ،  هزینه
های متلیر )اجاره فروشگاه، انرژی،  منابع هزینه

عمیرات و انسانی،  طراحی و تبلیلات،  ت
بینی نشده)ضایعات های پیشنگهداری(؛ هزینه

کاال)حمل و نقل، فاسد شدن(، کسری 
کاال)شامل دزدبری، خورده شدن، اشتباه در 

های دعاوی و احتساب صندوق،  هزینه
 ها((.جریمه
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 گیریبحث و نتیجه
گسووترده ها در سووطح با توجه به فشووارهای روزافزون متلیر محیطی و رقابت باالی سووازمان

نیاز به طرحی کلی برای اسوتراتژی و نگاهی  ،منظور بقا و رشود و پیشورفتها بهجهانی، سوازمان

لزوم کاربرد  ،تا بتوانند در مسووویر صوووحیح قدم بردارند. از طرفی  روشووون به اهداف خود دارند

سازمانشیوه ست. عالوههای حیاتی مدیریتی نیز برای بهبود عملکرد  شهود ا یق و تلف این،برها م

ستفاده هم سی زمان از پارادایما سا شدهکه بههای ا شناخته  برداری نظور بهرهماند، بهعنوان الرج 

قاط مشوووترک پارادایم از ن یان  مورد توجه  ،بهتر  تر و عملکردوسووویع  ها برای داشوووتن دیدم

با . شودمی ها سبب رشد مضاعف و سرعت پیشرفت سازمان و استاندیشمندان علم مدیریت 

تحقیقات اندکی در زمینه تلفیق هر چهار پارادایم  کنونتا ،توجه به مبانی نظری و ادبیات پیشووینه

فرصتی است برای پژوهشگران تا این و  صورت گرفته وکار و همچنین استفاده در مدل  کسب

راحی به اهمیت ط توجهرو با از اینده بپردازند.شووو از مزایای موارد یکر مندیبهرهبه تحلیل و 

 الرج در مدل های زمان از پارادایممندی همهای کالن و بهرهوکار و اسوووتراتژیکسوووب مدل 

های الرج پرداختیم. در دهه اخیر با رویکرد پارادایم وکارکسووب ، به طراحی مدل وکارکسووب

 کهداشته   رو به رشد یهای گذشته روندای در ایران نسبت به سالهای زنجیرهتأسیس فروشگاه

های تلییر تدریجی سووبك زندگی و الگوی خرید مشووتریان به سوومت فروشووگاه دهندهنشووان

سوولیقه و نیاز مشووتریان  و رقابت در این حوزه رو به افزایش اسووت این،برعالوه اسووت. ایزنجیره

شده سیار متلیر و متنوع  شتن اسازمانبه این ترتیب  .ب ستراتژی های فعال در این زمینه بدون دا

در  ، مشووواهده کردیم کهعنوان نمونهنگر قادر به ادامه فعالیت نیسوووتند. بهآینده اهنگجامع و 

شده مدل ارزش ستخراج  سبهای ا شتریان  وکارک سازمان در این پژوهش، م شنهادی برای  پی

اهمیت زیادی برای تازگی و تنوع در کنار خرید خود قائل شووودند. بنابراین جذب مشوووتریان 

 ؛ استهای سازمان جدید و افزایش میزان رضایت مشتریان جدید و وفادار محور اصلی فعالیت

براسووواس  ،دندهرا تشوووکیل می مایه آنکه درون وکارکسوووب های مدل گونه که ارزشهمان

چابك  ،با توجه به نتایج تحقیقشوود. از طرفی های مشوتریان تنظیم مینیازها و خواسوته ،نظرات
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سترسی آسان، توجه به  سب، راحتی و قابلیت د سریع، کیفیت باال، قیمت منا بودن، پاسخگویی 

  است وردنظر مشتریان اصول سازگاری با محیط زیست و احترام به طبیعت از پارامترهای مهم م

 ست.هاملزم به رعایت آن آنانرسانی بهتر به مشتریان و افزایش رضایت متخد برایسازمان  و

در نظر داشووته باشوود. موارد مذکور در هم ها و پایداری را کاهش هزینه سووازمان باید همچنین

صووحیح مدل،  تواند با اجرایه و سووازمان میشوود با رویکرد الرج یکپارچه  وکارکسووب مدل 

پیشوورو باشوود. در ادامه به برخی  ،انداز مشووخا در حوزه فعالیت خودریزی دقیق و چشوومبرنامه

دوواس و ایم. تحقیقات مهم انجام شوووده در این زمینه و مقایسوووه با پژوهش حاضووور پرداخته

. اندرا انجام داده «های ناب و سوووبزتلفیق دوگانه پارادایم»در پژوهش خود (، 2011)همکاران

کاران  مدل هم(، 2017)سووووالوادور و هم فاده از  ناب و سوووبز دوواس و با اسوووت پوشووووانی 

(، مدل مدیریتی 2006)1با رویکرد ناب و سوووبز کاینوما و تاوارا تأمین (، زنجیره 2011همکاران)

آوری ( و همچنین جمع2016پیشوونهادی تلفیق ناب و سووبز با عملکرد شوورکت هالم و کنتراس)

پوشانی این هم تأثیر ند، به بررسی اهه از نقاط مشترک ناب و سبز بهره بردمجموعه تحقیقاتی ک

های مذکور افزونگی حاصووول از کاربرد پژوهش اند.های سوووازمانی مرتبط پرداختهدر زمینه

سبز را در زنجیرههم سی تأمین و زمینه زمان دو پارادایم ناب و  سازمانی برر این  . اندکردههای 

های هر چهار پارادایم الرج را شووناسووایی کرده و از مؤلفه که پژوهش حاضوور اسووت  در حالی

از ترکیب سوووه پارادایم ناب، چابکی و  (،1394)و همکاران  جعفرنژادها بهره برده اسوووت. آن

در   ند. اسوووتفاده کرد تأمین پذیری زنجیره دسوووتیابی به عملکرد بهتر و رقابت برایآوری تاب

های پارادایم سوووبز نیز ،  مؤلفهآوریناب، چابکی و تاب ه پارادایمبر سوووپژوهش حاضووور عالوه

از تلفیق چهار پارادایم  (،2011)آزودو و همکاراناسووت. مورد بررسووی قرار گرفتهاسووتخراج و 

 ره یهای مدیریت زنجآوری و سبز استفاده کرده و به بررسی روابط بین شیوهناب، چابکی، تاب

ند.پرداخته تأمین ک ا تا و همکاران)پژوهش  ناب، چابکی، 2016ابری پارادایم  به تلفیق چهار   ،)

دارد که میپرداخته  و ایعان وکار ی و مطالعاتی در مدل  کسبصورت نظرآوری و سبز بهتاب

شم سیعاین روش چ سایی عوامل بحرانی در مدل اندازی و شنا سب تر برای  ست  وکارک و به  ا

                                                           
1 Kainuma and Tawara 
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از لحاظ پژوهش حاضووور  حالبا این پردازد. ها میآن چگونگی ارتباط، شووورایط و مرزهای بین

به . وکار پرداخته اسووتدر طراحی مدل  کسووبتر نوآورانه به روشووی ونهاده گامی فراتر علمی 

پس از آن شده است.  از ادبیات و پیشینه شناسایی و استخراج های الرج این منظور، ابتدا  مؤلفه

فروشووی صوونعت خردهبا مطابق های الرج مؤلفه سووازی به اصووالح، پاالیش، امتیازدهی و بومی

سازمان مورد مطالعه  وکارکسب های مدل است. با استفاده از نتایج حاصل، ارزششده پرداخته 

 اند.شدههای مدل متناسب آن طراحی دست آورده و دیگر خانهرا به

 شود: در راستای نتایج تحقیق، پیشنهادات زیر ارائه می

در صنعت در  وکارکسب نتایج پژوهش حاضر بیانگر اهمیت و لزوم طراحی و اجرای مدل 

مدیران و کارکنان   شناخت و آگاهی تمام بنابراین. استفروشی رشد خردهحال توسعه و روبه

. با توجه به اسووتبرداری از آن حائز اهمیت ، فواید و طریقه بهرهوکارکسووب سووازمان از مدل 

های ها و کارگاهشود کالسپیشنهاد می وکار،کسب ل عوامل سازمان از مدل شناخت کامعدم

 شووود. منظور اجرای صووحیح و اثربخشووی بیشووتر برگزار آموزشووی تخصووصووی در این حوزه به

، پیشوونهاد وکارکسووب های اسووتخراج شووده در مدل همچنین با توجه به نتایج و امتیازات ارزش

رشد بهرونیز برای  ود در فضای رقابتی صنعت مربوطه و حفظ موقعیت خ برایشود سازمان می

بودن، تمرکز بیشوووتری در مبوواحثی نظیر تووازگی و نوآوری، بهبود عملکرد، برنوودینووگ، 

موردنیاز برای  ی که در این پژوهش اجزا  جاگذاری داشته باشد. از آنسازی و قیمتسفارشی

سب مدل  ست، بنابراین در وکارک شده ا شهتحقیقات آتی می در نظر گرفته  سب توان نق راه منا

به  وکار،کسوووب های دیگر های الرج با مدلمؤلفه این مدل را نیز ترسووویم کرد. همچنین تلفیق 

تواند موضوووعی دسووت آمده با مدل پژوهش حاضوور میو مقایسووه نتایج به ،جز مدل آسووتروالدر

 های آتی دیگر محققان باشد. برای پژوهش
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 منابع
)مورد  فروشیبررسی وضعیت صنعت خرده"(، 1395) رضا و آقایی، میالد آقایی، ی؛عل بهمنی،

  . 67-55: 77انی،گهای بازربررسی، "ای در ایران(های زنجیرهمطالعه: تأکید بر فروشگاه

مات "(، 1394) مریم محسووونی،و  جعفرنژاد،احمد؛ صوووفری، حسوووین قدا یان ا یل روابط م تحل

ساختاری و معیارهای عملکردی با رویکرد مدل تأمین های مدیریت زنجیره پارادایم سازی 

 .  9-31: 18، صنعتی انداز مدیریتچشم، "تفسیری

 تأمین ارائه چارچوبی برای بهبود عملکرد زنجیره "(، 1394) مریم جعفرنژاد،احمد و محسووونی،

 . 51-38(:48) 17 ،تهراندانشگاه ،"آورتاب

 ناب بر مؤثر عوامل بررسووی" ،(1395) میترا توللی، فضوولی و شووبنم زارع، مهرزاد؛ ، سوورفرازی

 و نوآوری موودیریووت، نوین هووایپووارادایم المللیبین کنفرانس دومین ،"سووووازمووان بودن

 .بهشتیشهید دانشگاه تهران، ، کارآفرینی

 Lean ناب تفکر مفهوم بررسووی" (،1395حافظی، محمدرضووا) و  نظری،احد نوید؛ صووالحی،

Thinking سازساخت در آن کاربرد و ستاوردهای المللیبین کنفرانس سومین ،"و  نوین د
 المللیبین کنفدراسوویون تهران، شووهری، مدیریت و معماری عمران، مهندسووی در پژوهشووی
 کاربردی.علمی جامع دانشگاه ،(IFIA)جهان مخترعان

 وکارکسووب طراحی مدل "(، 1397گودرزی،میالد) و  صوولواتیان،سوویاوش؛ تقوا،محمدرضووا

توسوووعووه ، "گیری راهبرد تمرکز پورترهووای اجتموواعی نوپووای بومی بووا جهووترسووووانووه
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