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کارگیري رویکرد پویایی  هوکار با بتوسعه و تغییر مدل کسب

  ها سیستم

  

  *نسترن حاجی حیدري

  **سید رضا سیدجوادین

  چکیده

بینی یجاد توانایی پیشو ا سوبا تغییرات محیطی از یک ها راستایی سازمان با توجه به اهمیت هم

با هدف  پژوهشاین از سوي دیگر، ر وکاکسبمدل تغییر  درهاي مدیریتی ثیرات تصمیمنتایج و تأ

سازي شبیه. استاي پویا و منعطف طراحی شده شیوهوکار بهسازي کسب مدلفراهم نمودن امکان 

 درمدیران به منظور امکان بررسی نتایج تصمیمات مختلف گیري براي سناریوهاي متعدد تصمیم

، تصمیمنهایی یا سود حاصل از  ي یجهر نتدتر  و از همه مهم ، روابط بین اجزاوکاراجزاي مدل کسب

عملیاتی نمودن رویکرد لذا این پژوهش با هدف . وکار کنونی ضروري استدر محیط متحول کسب

وکار انجام سازي مدل کسببیهدر طراحی و شی و منعطف رویکري کم عنوانه بهاي پویا سیستم

ین سطح بررسی متناسب با هدف و ، با تعیموضوع ي پس از بررسی پیشینه در همین راستا. استشده 

. استه عنوان مدل انتخابی تعیین شده ب) BMO(وکار رویکرد این پژوهش، انتالوژي مدل کسب

با نظرسنجی از آن و ساختار شدها، این مدل طراحی سپس با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

تار پویاي مدل از یک سو و ارزیابی یید رفأبعدي با هدف ت ي هدر مرحل. أیید قرار گرفتد تمورخبرگان 

از سوي دیگر، تعدادي  وکار سازي مدل کسبکارگیري رویکرد پویا در شبیه هاهمیت ب ي فرضیه

یید قرار گرفته أانتخابی مورد ارزیابی و ت ي در نهایت نیز رفتار مدل در نمونه. استاجرا شده سناریو 

  .است

سازيشبیه ،وکارها، انتالوژي مدل کسبوکار، پویایی سیستممدل کسب :کلیدي مفاهیم

                                                          
ي مدیریت دانشگاه تهران استادیار دانشکده!*

ي مدیریت دانشگاه تهران انشکدهاستاد د!**
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  مقدمه

ها منبع مزیت رقابتی در دنیاي پیچیده و وکار مناسب براي شرکتامروزه مدل کسب

طور ساده ه بوکار مدل کسبمنظور از . شودمتغیر محسوب می ماًیوکار دامحیط کسب

. درآمد ایجاد کند خود يکه شرکت بتواند براي بقاطوري است، بهوکار انجام کسب ي شیوه

تواند ارزشی ایجاد کند که این موضوع است که شرکت چگونه می بیانگراین مدل در واقع 

 ,Turban( اي محصوالت و خدمات داشته باشندمشتریان تمایل به پرداخت پول در از

McLean, & Wetherbe, وکار صحبت هاي کسبمدل ي درباره مه به راحتیه اگرچه .)2002

توضیح مدل  ي ها داراي چارچوبی واضح و روشن براي تشریح و ارائهآننظرات % 95کند، می

وکار مدل کسباي واضح و شفاف گونهوانند بهنتکه افراد و زمانی  ي خود نیست مورد استفاده

ن ارتباطات ه در داخل سازمان و چه در خارج آثر چؤطور مه توانند ب خود را شرح دهند، نمی

Pateli( ایندنممناسبی برقرار  & Giaglis, 2002.( 

ها درکی صحیح، واضح  بسیار مهم است که شرکت) 2004( و همکارانش به اعتقاد ولپل

چرا که این موضوع در  ،آن داشته باشند ي وکار خود و اجزاي سازندهو مشترك از مدل کسب

شرکت خود را کند ها کمک میو به آن استها و صنایع  واقع منبع مزیت رقابتی براي شرکت

ي نحوه«سادگی وکار دارد که در واقع به مدل کسبهر سازمانی یک  .احیا نمایند مجدداً

محیط  ).Hamel, 2000( دهد را نشان می »وکار شرکتمفهوم کسب«یا  »وکارشکسب انجام

هاي را همراه با ابداع مجدد مدل زیادي وکار جدیدکسبهاي  وکار متغیر امروزي، مدلکسب

منظور به وکار جدید، هاي کسباین ابداعات و خلق مدل. استکار موجود توسعه داده وکسب

درحال تغییر است، ضروري و بخشی از الزامات  ماًیدر آن دا »قواعد بازي«بقا در محیطی که 

- سازمان در چنین شرایطی چالش بزرگ. دشومحسوب می 1دستیابی به مزیت رقابتی مخرب

وکار جدید و ي بررسی این موضوع است که چگونه مدل کسبچارچوبی برا ي ها توسعه

به جدید  وکارکسب مدل ایجاد به قادر را مدیرانآید و بدین ترتیب جود میوه صنعت جدید ب

,.Voelpel et al( نمایدهمراه شدن با تغییرات می راستا کردن شرکت با الزامات و منظور هم

 يوکاري بسیار حیاتی و ضروري است که مدل کسبهاي امروزبنابراین براي سازمان. )2004

 ی خود را مدیریت کنندنوکار کنوهاي مدل کسب نوآوانه داشته باشند و بتوانند چالش

)Chesbrough, 2010.( هاي متعددي از جمله قوانین و مقررات، تغییرات بازار و  پیشران

به همین  ).1389 ،ريحیدمحقر و حاجی( کار وجود داردوري براي تغییر مدل کسبآ فن
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استفاده از وکار متناسب با نیازها و الزامات، هدف ایجاد امکان تغییر مدل کسب منظور و با

دهد نتایج تصمیمات مختلف خود را رویکردهاي کمی، منعطف و پویا که به سازمان اجازه می

اصل از عملیاتی نهایی یا سود ح ي تر بر نتیجه اجزاي مدل، روابط بین اجزا و از همه مهم بر

گیرندگان سازمان ارزش نماید، براي طراحان و تصمیمبینی پیش در سازمان نمودن مدل

و  استي برخوردار زیاد وکار از پیچیدگی نسبتاًکسب محیطکه  جا از آن. زیادي دارد ي افزوده

و تغییر سایر اجزا وکار منجر به ها در خصوص یکی از اجزاي مدل کسبگیرينتایج تصمیم

کند تا سازمان شود، در اختیار داشتن ابزارهایی که این امکان را فراهم میبازیگران محیط می

، مفید و حتی در بتواند نتایج تصمیمات خود را در کل مدل و نتایج حاصل از آن ارزیابی کند

لذا هدف اصلی این پژوهش عملیاتی  .نمایدکار کنونی ضروري میومحیط متحول کسب

گویی به  وکار براي پاسخسازي مدل کسبهاي پویا در طراحی و شبیهیکرد سیستمنمودن رو

  . بینی نتایج تصمیمات و سناریوهاي تغییر استنیاز مدیران جهت پیش

  وکارمدل کسب ي پیشینه

 ،گیري آن وکار و زمان اوج بحث مدل کسب اءمنش ساختن آشکارراي ب )2004(استروالدر 

به منظور  مجالتمدیریتی خاص در تعداد زیادي از  ي ظهور یک واژهدنبال کردن  ي از شیوه

وکار  مدل کسب ي واژه نشان داد اونتایج مطالعات . استفاده نمود سیر تکامل آن ي مطالعه

 در 1957سال  که این واژه براي اولین بار در با وجود این. است يجدید نسبتاً ي پدیده

استفاده از  ظاهر شد، اي دیگر مقاله ي عنوان و چکیدهدر  1960در سال  آکادمیک و اي مقاله

هاي  شرکت در موردشده  انجام تحقیقات ي نتیجه. اوج گرفت 1990 ي آن در اواخر دهه

وکار بر  مدل کسب تأثیرکند که تأیید می 2002تا  1998هاي  سال ي مریکایی در فاصلها

 ,Lai, Weill, & Malone( استآن  صنعت یا بیشتر از تأثیرمیزان ها به عملکرد شرکت

مدل  ي حوزهنظران  هاي متنوع صاحبمختلف و برداشتهاي توان نوشتهمی ).2006

 ,Osterwalder(کرد تقسیم  مراتبی ارتباط سلسله مختلف با ي وکار را به سه طبقه کسب

2004(:  

کارهاي  و کسب ي تواند همهوکار به عنوان مفهومی مجرد و کلی که می مدل کسب

؛نیاي واقعی را توصیف کندد

به توصیف کار که  و هاي کسب بندي انتزاعی انواع مختلف مدلشمایی از طبقه

؛پردازدمیهاي مشترك  ویژگی ي دارايکارها و کسب
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وکار خاص در دنیاي واقعی سازي یک مدل کسب ها یا مفهومجنبه.

تعاریف ساده تا فهرست از سازي تفاوت دارند و  این سه طبقه از نظر میزان جزئیات مدل

. گیرندشده را دربرمی سازي اي از عناصر مربوط، معین و مفهومکردن اجزا به صورت مجموعه

ن سه سطح ای. وکار ضروري است هاي کسبتعیین این سه طبقه براي درك عمومی مدل

 .دیگر مربوط شوند مراتبی به یک به طور سلسله 1 شکلد که مطابق یابوقتی بیشتر معنا می

  

  
وکار مراتب مفهومی مدل کسب سلسلهـ  1 شکل

 از جانبوکار امکان دستکاري مفاهیم کسبوجه به هدف و ماهیت این پژوهش که بر با ت

، سطح مورد نظر، کید داردأت یکم طراحان و مدیران با استفاده از رویکردهاي سیستمی و

جهت در این به همین. هاي مبتنی بر آنتالوژي استنوع متامدل ازوکار سبمفهوم کلی ک

و آنتالوژي متناسب با هدف یافته در این حوزه معرفی ب توسعههاي خوبخش آنتالوژي

    .پژوهش انتخاب خواهد شد

ي استروالدر ارائه دکتر ي در رساله 2004که در سال  BMOوکار یا  انتالوژي مدل کسب

وکار تأکید  هاي زیر به عنوان سنگ بناهاي یک مدل کسب ی است که بر حوزهشد، چارچوب

  :دارد

هايکاري فعال است و چه محصوالت و پیشنهاد و شرکت در چه کسب: محصول 

.کندمی عرضهارزشی به بازار 
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ها  مشتریان هدف شرکت چه کسانی هستند و چگونه روابط محکمی با آن: مشتري

.شودبرقرار می

 هاي زیرساختی یا لجستیکی را انجام شرکت چگونه فعالیت: زیرساختمدیریت

.کنداي عمل میشبکه یدهد و چگونه در قالب سازمان می

وکار چیست مدل کسب ي مدل درآمدي و ساختار هزینه: هاي مالی جنبه.

بناي  سنگ 9به  هاي مذکوردر این سطح از کلیات باقی نماند، ستون BMOکه  براي این

ادبیات  لفیقاین ارکان از ت. وکار تقسیم شده است با هم تحت عنوان ارکان مدل کسب مرتبط

دیگر در  ارتباط ارکان آن با یک ي و نحوه BMOنماي کلی .اندوجود آمدهه وکار ب مدل کسب

.نمایش داده شده است 2شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  )Osterwalder, 2004( وکار انتالوژي مدل کسب ـ 2شکل 

تمرکز بر مفهوم  e3-valueوکار الکترونیکی یا  اصلی انتالوژي مدل کسب ي ایده از طرفی

اي متشکل از چندین آن در شبکه ي ایجاد ارزش، تفسیر و مبادله ي ارزش است و نحوه

اي از  این مدل مجموعه). Gordijn, Akkermans, & Vliet, 2000( کندرا بیان میشریک 

پیچیده متشکل از  یمحصول یا خدمت به ارائه و تبادل دهد کهان میرا نش آفرینان نقش

چه  دهدبه صراحت نشان می e3-valueعالوه بر این . پردازندمحصوالت و خدمات مجزا می

وکار الکترونیکی، نشان دادن  هاي کسبدر پروژه .پردازندوکار می کسانی با هم به انجام کسب
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این انتالوژي شامل مفاهیم، . اهمیت دارد معین آفریناننقشتبادل اشیاي حاوي ارزش بین 

ها، تبادل  آن میان 2، اتحادهايآفریناننقشهایی است که براي توصیف روابط و محدودیت

  .رودها به کار می بین آن 5هاي ارزشو واسط 4زاهاي ارزش، فعالیت3منداشیاي ارزش

و انتخاب مدل پژوهش  e3-valueو  BMOدو انتالوژي  ي مقایسه

  یفعل

استفاده  وکار باسازي مدل کسبرویکردي مناسب براي شبیه ي ارائه هدف پژوهش فعلی

و  BMOوکار تحت عناوین  کنون دو متامدل کسب تااز طرفی . ستهاي پویااز دانش سیستم

e3-value وکار و روابط بین  مدل کسب يو اجزا الوژي به خوبی توسعه داده شدهدر قالب انت

و  BMOعناصري که توسط دو انتالوژي  شایان ذکر است. است ریف کردهها را به دقت تع آن

e3-value شوند، در برخی موارد مشابه و در موارد دیگر متفاوت هستندسازي میمفهوم .

هر دو اهداف مشابهی مانند بهبود  دهدنشان می e3-valueو  BMOهاي انتالوژي ي مقایسه

هاي انتالوژي براي کاري دارند و از تکنیک و سبهاي کطراحی، فهم، مدیریت و تحلیل مدل

 ,Gordijn( ندکنوکار استفاده می هاي کسبمدل ي اکتساب و نمایش دانش در حوزه

Osterwalder, & Pigneur, 2005.( با این وجودBMO تر از  اجزاي مدل جامع ي در حوزهe3-

value  مزیت دیگر این مدل . هددهاي پیش از خود را پوشش میمدل ي و تقریباً همهاست

براي اکثر افراد  تاوکار را خیلی ساده توضیح دهد  شود کلیت کسباست که سبب می سادگی

 ي در توجه به همه e3-value ،سوي دیگر از ).58. ، ص1386بخشنده، ( قابل فهم باشد

 انیپشتیب هاي ارزش، برخورداري از متدولوژي تغییر وآفرینان شبکه، مدل کردن تبادل نقش

 تنها جا که هدف پژوهش فعلی آناز . استتر داراي مزیت ابزارهاي کامپیوتري پیشرفته

و  تجزیه و تحلیل سیستمی و  استوکار سازي مدل کسبمنطق زیربنایی براي شبیه ي ارائه

ابزارهاي  ، برخورداري از پشتیبانیگیرد قرار نمی ي کدنویسی بر مبناي مدل در حیطه

براي  اصوالً e3-valueدیگر  از طرف. کندآن مزیتی ایجاد نمی برايتر کامپیوتري پیشرفته

 تر کاربردي عمومی BMOست که  وکار الکترونیکی ایجاد شده و این در حالیهاي کسبمدل

ه وکار با مفهوم عام آن بکه در موضوع این پژوهش مدل کسب تر دارد و با توجه به اینو کلی

است، مد نظر بوده  گیردکار میه کسب درآمد و ایجاد ارزش ب اي که شرکت برايعنوان شیوه

  .است تر مقاصد این پژوهش مناسببراي  BMOبنابراین 



ها کارگیري رویکرد پویایی سیستم وکار با بهتوسعه و تغییر مدل کسب

7

  وکارهاي پویا در مطالعات کسبسیستم کارگیري روش هب ي و پیشینه مزایا

 & Thurbly( استوکار تشخیص داده شدهمزایاي زیر براي پویایی سیستم در کسب

Chang, 1995(:  

را نیز تحلیل میهاي آن ایندهاي شرکت، بلکه سیاستپویایی سیستم نه تنها فر -

.نماید

دار را بررسی کند، رویکرد تفکر که فقط فرایندهاي مشکل پویایی سیستم به جاي این

.گیردکار میه وکار بکل سیستم کسب ي سیستمی را براي مطالعه

وکار را هاي کسبی کردن، کنترلمکارگیري معیارهایی براي ک هپویایی سیستم با ب

.نمایدتسهیل می

سازي ذهنی رفتار  شوند و این امر مدلتر میروزافزون پیچیده و پیچیده ها به طورسیستم

براي تحلیل تعدادي  »6دنیاي کوچک«بنابراین مفهوم استفاده از . سازدتر می ها را مشکلآن

ایجاد، . استرفتار سیستم ایجاد شده ظور تحلیل منشده به  از متغیرهاي از پیش مشخص

 در هایی کهکه چگونه سیستم دستکاري و بازي با دنیاي کوچک دانش ما را در خصوص این

  .دهدافزایش می افتندکنند یا از کار میکنیم کار میها زندگی میآن

ره ها اشاشده با استفاده از پویایی سیستم هاي انجاماي از پژوهشجا به نمونه در این

در پژوهشی . وکار محرز گرددري این رویکرد در مطالعات کسبیکارگ هب ي شود تا سابقه می

. است هاي پویا استفاده شدهاز رویکرد سیستموکار براي بررسی تأثیرات بازمهندسی کسب

رویکرد . شودوکار شروع میاین مقاله با معرفی مفاهیم مرتبط با مهندسی مجدد کسب

سازي  سازي و نتایج شبیه مدل سپسهاي پویا در این پژوهش تشریح و کارگیري سیستم هب

 ,Burgess( است وکار ارائه شدهبازمهندسی کسب ي یک نمونه براي بررسی نتایج پروژه

ستراتژي ا ي یند توسعهاهاي پویا براي تحلیل فردر پژوهشی دیگر، از رویکرد سیستم ).1998

عنوان ه سازي و تفکر سیستمی باز شبیه پژوهشین در ا .ها استفاده شده استدر سازمان

سازي استراتژي نمودن، ارزیابی و پیادهیند پیچیده و پویاي فرموله اابزاري براي مدیریت فر

پویایی سیستم براي ارزیابی  در پژوهش دیگري نیز .)Fowler, 2003( استفاده شده است

ال است که چگونه ؤاین سهدف این پژوهش پاسخ به  .است به کار رفتهارزش شرکت 

تواند بر ارزش شرکت هاي تقسیم سود سهام میمین منابع مالی و سیاستأگذاري، تسرمایه

هاي پویا همچنین براي تحلیل تغییر محیطی و از سیستم ).Qureshi, 2007( ثیرگذار باشدأت

باور و عقیده  يگیرشده براي شکل سازيو مدل شبیه هاي تجاري استفادهنبر سازماثیر آن أت
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 & Bleda( است وکار با استفاده از رویکرد پویایی سیستم ارائه شدهکسب در تغییر اوضاع

Shackley, تولید نیز استفاده شده و رویکرد و  ي هاي پویا براي بهبود چرخهسیستم از ).2008

 ,.Pesonen et al( استتوضیح داده شده » 7سازي تصمیمات فرایند تولیدشبیه«راهکار 

براي  آنز این رویکرد براي کارت امتیازي متوازن استفاده شده که در در پژوهشی ا .)2008

المللی به  بین یشرکت کاوي در مورد مدل پویاي کارت امتیازي متوازن،ارزیابی عملیاتی بودن 

,Nielsen & Nielsen(است  کار رفته 2008 .(  

 ي ها و توجه به رابطهت انواع مدلتواند براي ساخوکار میرویکرد ایستا به مدل کسب

به این و  داردرویکرد پویا با مسائل مدیریتی سروکار  اما .مدل با عملکرد سازمان مفید باشد

 ,Demil & Lecocq( کار را تغییر دادوتوان مدل کسبدهد که چگونه میال پاسخ میؤس

کارگیري رویکرد  هار با بوککسب ي شده در حوزه هاي انجامبا توجه به مرور پژوهش ).2010

سازي هاي این رویکرد در شبیهنظر گرفتن قابلیت ها و همچنین با درپویایی سیستم

وکار مناسب سازي کسب شود استفاده از این رویکرد براي مدلهاي پیچیده فرض می سیستم

فرضیه  در ادامه این .مدیران در درك نتایج تصمیمات متعدد مفید باشد رايتواند باست و می

  . مورد بررسی قرار خواهد گرفت

  

  پژوهش روش

، در این هاسته در این پژوهش، پویایی سیستممورد استفاد رویکردکه  با توجه به این

 1960، در سال 8پویایی سیستم. بخش تاریخچه و کلیاتی در این خصوص ارائه خواهد شد

روشی است  پویایی سیستم. یدطرح گردم 9فارستر به نامMITتوسط یکی از اساتید دانشگاه

پویایی هاي از بزرگترین مزیت .کالنبراي حل مسائل در سطوح باالي مدیریتی و سطوح

گیري بر اساس کیفی به مقادیر کمی و قابل لمس است زیرا تصمیمتبدیل روابط سیستم

 پویاییبه وضوح روشن است که هدف . ریسک بسیار زیادي همراه استها دشوار و باکمیت

 هاي گوناگونبینی رفتار سیستم در مقابل استراتژيدر حقیقت پیشسیستم کاهش ریسک و

و کاربردهاي  روش، این 10هاي سیستم المللی پویایی انجمن بین .استیا اثر عوامل محیطی

مطالعه و مدیریت  روشهاي سیستم  پویایی: کند گونه معرفی می این آن را به اختصار

کار و سایر  و کسب ي هاي موجود در حوزه یده مانند سیستمهاي بازخوري پیچ سیستم
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 ي توان گفت از این متدلوژي براي بررسی و مطالعه در واقع می. هاي اجتماعی است سیستم

  .هاي بازخوري استفاده شده است تمامی انواع سیستم

هاي آزمایشی در وشتوجه به ماهیت پژوهش و اهداف مورد انتظار از آن، پیگیري ر با

گیري  و در دو بخش این پژوهش از دو روش تحقیق مکمل بهره یستبخش ناین تحقیق اثر

 سنجی از خبرگان همراه با نظر مدل پویا ي و توسعه موضوع ي از مطالعات مربوط به پیشینه

وکار همراه با ارزیابی گر ابعاد اصلی مدل کسب نمایان و مدلی جامع، در دستیابی به وکارکسب

براي  »11دانش طراحی«استفاده از به همین جهت،  .است شدهاستفاده ار مدل ساختار و رفت

-مدل و روش ي ارائه ي هاي تحقیقاتی از نوع انجام مطالعه در زمینهدهی فعالیت سازمان

 ج مورد انتظار در این تحقیق باشدکاري مناسب براي دستیابی به نتایتواند راهشناسی می

)March & Smith, تالش براي ایجاد چیزهایی  است از عبارتف دانش طراحی تعری .)1995

 واقعیتمنظور شناخت و درك ي علوم اجتماعی و طبیعی به  در زمینه را که اهداف افراد

چارچوب دانش طراحی که توسط مارچ و اسمیت ارائه شده ). Au, 2001(دهدپوشش می

وب چدر این چار. تایج پژوهشهاي پژوهش و نعبارتند از فعالیت دو پیوستار دارد که است،

هاي تحقیق فعالیت. استسازي  ها و نمونهها، روشها، مدلنتایج پژوهش مشتمل بر سازه

ها، مطابق این چارچوب سازه. ستهاخروجی سازي و توجیهشامل ساخت، ارزیابی، تئوري

سپس این . شوندعنوان فعالیتی مشخص ساخته میه ها و محصوالت بها، روشمدل

هاي خروجی. طور علمی ارزیابی گردنده ب دبای وشوند ها، موضوع مطالعه میجیخرو

پیشرفتی  مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص گردد دبعد بای ي علمی در مرحله ي مطالعه

  . حاصل شده یا خیر

شده در این پژوهش براي ساخت مدل پویا جهت بازنمایی مدل  هاي طراحیفعالیت

 چارچوب دانش طراحی است و مبتنی بر چارچوب مذکور، اصوالًوکار بر مبناي کسب

و  گیرد میهاي تحقیقاتی مربوط به بخش ساخت و تا حدودي ارزیابی را در بر فعالیت

  .سازي استها، مدل و نمونههاي آن مشتمل بر سازه خروجی

اي هگذاري بر فعالیتعالوه بر استفاده از دانش طراحی در این پژوهش به منظور صحه

بر همین اساس در. ي مدل از نظرسنجی از خبرگان نیز استفاده شده است طراحی و توسعه

:استگردیدهتعیینآماريي جامعهتحقیق دواین

طراحی و  ي ها در زمینه هاي تهران که تخصص آني خبرگان دانشگاه جامعه

.هاي پویا بوده استبرداري از سیستم بهره
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ي انتخابی براي تست رفتار و ساختار مدل  وکاري نمونهخبرگان کسب ي جامعه

.شده سازي شبیه

  )March & Smith, 1995(چارچوب پژوهش علم طراحی  ـ 1جدول 

ی
ج

رو
خ

ش
وه

پژ
ي 

ها
  

  هاي پژوهشفعالیت

  ارزیابی  ساخت  
-تئوري

  سازي
  توجیه

  هاسازه

بعد اصلی  4

مدل 

  کار و کسب

سنجی از  نظر

افه خبرگان و اض

  شدن بخش رقیب

    

  مدل
ساخت مدل 

  پویا
      ارزیابی رفتار مدل

  روش

کارگیري  به

SD  در

  ساخت مدل

ارزیابی رویکرد 

SD  در تست

  سیاست

    

نمونه 

  آوردن

کاوي در  مورد

  مگفا

ارزیابی نتایج در 

  مگفا
    

هاي  شده مطابق با اصول سیستم مدل طراحیاعتبارسنجی جهتاولآماريي جامعهاز

ر یک دعمل  مدل پیشنهادي دربراي تست دومآماريي جامعه از. شودمیاستفادهپویا 

سازي رفتار متغیرهاي مهم مدل براي شبیهانتخابی و ارزیابی نتایج احتمالی ناشی از  ي نمونه

و  است 12گیري نظرينمونه مورد استفاده در این تحقیق،گیري روش نمونه. شوداستفاده می

گیري اول از نمونه ي براي تعیین نمونه از جامعهبه همین جهت . ي تصادفیگیرنه نمونه

این امر با  .استت دسترسی به خبرگان موضوع استفاده شده نظري با در نظر گرفتن محدودی

  .ها محقق گردیدمسلط به اصول طراحی سیستم ي خبره هفتپرسش از 

عنوان ه ب) اطالعات مرکز گسترش فناوري(شرکت مگفا دوم،  ي در خصوص جامعه

، ارزیابی مدلمورد بررسی به دلیل در دسترس بودن اطالعات مورد نیاز براي  ي نمونه

، وکارطراحی کسب ي وکار با مقولهمحور بودن شرکت و آشنایی مدیران کسب وريآ فن
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بینی رفتار جود و همچنین پیشوضعیت مو ي بارهاطالعات در جهت کسبو  شد انتخاب

م مدل در اثر انجام تغییرات و تعدیالت در برخی از پارامترها، در دستور کار قرار رهاي مهمتغی

  . گفت

:شداستفادهاطالعاتآوري جمعجهتزیريها روشازتحقیقدر این 

نتالوژي منتخب و اتعیین (نظري و ایجاد چارچوب نظري اولیه مبانیتکمیلدر

وکتب، مقاالتشاملاینترنتیوايتابخانهکمنابعاز)نتالوژياساخت مدل مبتنی بر این 

.ه استهاي انگلیسی و بعضاً فارسی استفاده شدنامهپایان

 اعتبارسنجی نتالوژي انتخابی و امناسب بودن (در آزمون و بسط چارچوب نظري اولیه

.از نظرات خبرگان استفاده شده است )شده مدل طراحی

 هاي پویا شناسی سیستم روش مطابق منتخب، ي نمونه براي مدلدر تطبیق و تست

وکار  شده در شرکت مگفا و همچنین دیدگاه خبرگان کسب اسناد و مدارك ترویجی منتشراز 

.استفاده شده است

پژوهشی مربوط به ساخت و ارزیابی مدل نیز از چارچوب ي هادهی فعالیت در سازمان

.است برداري شدهدانش طراحی بهره

  
  مدل پویا ي توسعه

مدل  ه گام از آن، اطمینان حاصل شودرالعملی وجود ندارد که با پیروي گام بدستو

ها و سازي اساساٌ فرایندي خالق است و سبکعبارتی مدله آمیز است و ب موفقیت

هاي در این پژوهش گام .)Sterman, 2000( وجود دارد آنرویکردهاي مختلفی براي انجام 

  :ستاسازي انجام شدهمنطقی زیر براي مدل

 بیان مسئله یا انتخاب مرز

 وکار سازي مدل کسبشبیهکنیم؟ را مسئله تلقی میچه چیزي مسئله است؟ چرا آن

هاي روزافزون در محیط، از یک طرف و پیحیدگی در یک سازمان با توجه به تغییرات

.ضروري و از طرف دیگر چالشی است

کدام است؟ با توجه به انتخاب شود، در نظر گرفته متغیرها و مفاهیم کلیدي که باید

BMO ارکان  ، متغیرهاي اصلی مدل شاملوکار در این پژوهشمدل مرجع کسب عنوانه ب

.استاین مدل  ي گانهنه
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روند سریع تغییرات گرفته شود؟ با توجه به  قدر در نظر هله چأافق زمانی این مس

 5تا  3ي بین هاا در بازههمحیطی و لزوم بازنگري مدل متناسب با تغییرات و اعتبار مدل

. است نظر گرفته شده سال در 5ماه معادل  60سازي  مدل ي سال، در این پژوهش بازه

که مرز و  رفتار تاریخی متغیرها و مفاهیم کلیدي چگونه است؟ با توجه به این

تحقیقاتی مناسبی  ي و این مدل نیز از پشتوانه است فرض شده BMOمدل،  ي محدوده

.شودمی مدل منظور اینمنطبق بر ساختار ت، روابط بین متغیرهاي کلیدي برخوردار اس

پویا ي تدوین فرضیه

ا هدف در وکار بسازي مدل کسبها براي شبیهاستفاده از رویکرد پویایی سیستم

از اهمیت  و  رزیابی تصمیمات مدیریتی مفیدجهت ای و منعطف اختیار داشتن ابزاري کم

.زیادي برخوردار است

سازيوین مدل شبیهتد

هاي اولیهجریان بر مبناي فرضیه ی و نمودارهاي انباشت وترسیم ساختارهاي عل. 

-و قابلیت این نرم Vensimافزار به نرم انپژوهشگر آشناییسازي به دلیل براي انجام شبیه

در  هاي پویا، تعیین ساختار، روابط رفتاري و بازنمایی رفتار مدلسازي مدلافزار براي شبیه

سازي استفاده شده و پس از ترسیم افزار براي شبیهحاالت ممکن و محتمل، از این نرم

.سازي شده استنمودارهاي انباشت و جریان، روابط بین متغیرها شبیه

  هاي پژوهشیافته

و  ي بقا که الزمه در سازمان تغییر و بهبودبا هدف نمایش پیچیدگی تصمیمات مربوط به 

، سناریوهاي مهم زیر براي اجراي وکار متحول امروزي استر محیط کسبپیشرفت سازمان د

است  در طراحی این سناریوها فرض شده. است طراحی شده 3 شده در شکل ئهمدل ارا

وکار، تالش در مدل کسب عنوان متغیر کلیديه سازمان با توجه به اهمیت بهبود ارزش ب

ثیرگذار مطابق ادبیات موضوع أعوامل ترا از طریق  ریانمشت ارزش پیشنهادي به کندمی

   .تا بتواند سهم خود را از بازار افزایش دهد بخشد بهبود) کیفیت و قیمت(

طراحی سناریوها بر اساس اطالعات مگفا صورت گرفته و پس از اجراي مدل بر مبناي 

خبرگان وکار از نظر منظور اطمینان از تطبیق رفتار مدل با واقعیت کسب بهسناریوهاي متعدد 

شده در شکل  شایان ذکر است که مدل بازنمایی. وکار در این شرکت استفاده شده استکسب

-با طراحی روابط بین بخش کید بر بخش رقبا و صرفاًأمطابق ادبیات موضوع ابتدا بدون ت 3
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ساخته ) هاي مالیزیرساخت، مشتري، ارزش یا محصول و جنبه( BMO ي گانه هاي چهار

دست آمده از ارزیابی سناریوي اول از دیدگاه ه ز اجراي مدل نتایج بشده بود که پس ا

العمل رقیب با واقعیت دنیاي تجارت وکار به دلیل در نظر نگرفتن عکسخبرگان کسب

وکار رقیب به  مطابقت نداشت و بنابراین بخش سمت راست مدل شامل اجزاي مدل کسب

  .مدل پویاي کامل شده اضافه شد

بهبود سازمان در شود فرض میدر این سناریو  .سازمان ردکیفیت  ودبهب: سناریوي اول

از طریق بهبود لذا در نظر دارد نسبت به رقیب خود پیشرو است، کیفیت محصوالت و خدمات 

رود سازمان انتظار می. دهدمشتري ارزش را از دیدگاه وي بهبود  به شده کیفیت خدمات ارائه

شود  در چنین حالتی فرض می. ان خود را افزایش دهدمشتری بتواندبا اجراي این سیاست 

از طریق کاهش قیمت کاال و خدمات خود، ارزش  امانیست  انجام اقدامی مشابهرقیب قادر به 

نتایج اجراي . رقابت باقی بماند ي تا بتواند در صحنه کند میمشابهی براي مشتریان فراهم 

  : زمان رقیب به شرح زیر استپارامترهاي کلیدي دو سا ي مدل فوق براي مقایسه

پارامترهاي مهم اثرگذار بر عامل ارزش  از عنوان یکیه تواند عامل کیفیت را بسازمان می

سود خود، از طریق فراهم نمودن ارزشی  ي در این حالت رقیب با کاهش حاشیه .بهبود دهد

در اثر شوك  .یدنماتر، سهم خود را در بازار حفظ میمشابه براي مشتریان با قیمتی پایین

، العمل رقیببر اثر عکس یابد اما میکیفیت در سازمان اول، مشتریان این سازمان افزایش 

-العمل رقیب نیز باعث میعکس. نمایدحول مقداري مشابه نوسان می مشتریان سازمان اول

طور متوسط با ه در یک دوره، مشتریان ب رقیب شود پس از کاهش ناگهانی تعداد مشتریان

  .سان ثابت بماندنو

ناشی از بهبود کیفیت  ي شده بینیسازمان اول با توجه به عدم دستیابی به سود پیش

ست که کل مشتریان بالقوه،  این درحالی .گذاري بیشتر نمایدممکن است اقدام به سرمایه

لذا عدم درك یا شناخت کافی از . اندیا رقیبش روي آورده اند و به سازمان بالفعل شده

روي . تواند منجر به اتخاذ تصمیم اشتباه در سازمان شودیان هدف و مقادیر آن، میمشتر

آوردن مشتریان بالقوه به محصوالت سازمان و سازمان رقیب ناشی از فراهم شدن ارزش 

 . تر استقیمت پایین ي باالتر در سازمان ناشی از کیفیت بهتر و سازمان رقیب به دلیل ارائه

و افزاش قیمت به بهبود کیفیت وضعیت سازمان انتظار دارد سود ناشی از که در این در حالی

. گرددالعمل رقیب در کاهش قیمت، این نتیجه حاصل نمیشدت افزایش یابد، به دلیل عکس

سود خود اقدام به  ي در چنین وضعیتی امکان دارد سازمان با هدف باال بردن حاشیه
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تصمیم  و بهبود بیشتر کیفیت نماید، که مسلماً اهتجهیز زیرساختگذاري بیشتر در  سرمایه

اي شود به دلیل عدم وجود مشتري بالقوهر به بهبود سود نمیجو نه تنها من یستصحیحی ن

شود که امکان گذاري در سازمان میسرمایههاي منجر به افزایش هزینه در بازار، صرفاً

  .با توجه به شرایط بازار وجود ندارد برداري از آن هربه

شود سازمان با در این سناریو فرض می. تولید در سازمان ي کاهش هزینه: دومسناریوي 

در . دهدمیخدمت را کاهش  ي هاي تولید کاال یا ارائههزینه ،سود باالتر هدف فراهم نمودن

سود  ي رود حاشیهاین حالت با فرض عدم تغییر قیمت کاال در بازار توسط سازمان، انتظار می

در  چنین وضعیتیدر . عبارتی سود هر واحد و در نهایت سود کل افزایش یابده ا بسازمان ی

به ها جویی در هزینهصرفهکنندگان، منفعت حاصل از مینأنی تزصورت باال بودن قدرت چانه

که ناشی از  کنندگانأمیندر واقع با افزایش قیمت توسط ت. شودکنندگان منتقل میمینأت

در این . گرددکنندگان منتقل میمینأبه ت اصلیمنفعت است،  سازمانتقاضاي باالتر توسط 

 ي کنندگان، حاشیهمینأالعمل توضعیت به دلیل عدم شناخت کافی نسبت به رفتار و عکس

این  در رفتار پویا. شودکننده جذب میمینأشده توسط ت سود ناشی از کاهش قیمت تمام

  :سناریو به شرح زیر است

گردد و قیمت پیشنهادي کاال یا خدمت خود شده می تمام ي کاهش هزینهسازمان قادر به 

یابد که افزایش ثر از کاهش قیمت، میزان تقاضا افزایش میأمت. دهدکاهش می را به مشتري

این امر از طریق متغیر واسطی . دهدتقاضاي مشتري، میزان تقاضا براي نهاده را افزایش می

کننده قیمت نهاده را مینأبا افزایش تقاضا براي نهاده، ت .دهدهدف رخ می ي به نام عرضه

هاي انجام کار، شده یا هزینه رغم کاهش قیمت تمام در چنین حالتی علی. دهدافزایش می

نهایی به دلیل افزایش قیمت نهاده تغییر چندانی نخواهد کرد و بخش قابل توجهی  ي هزینه

 سود واحد در یک مرحله به .شودده جذب میکننمینأاز ارزش و سود مورد انتظار توسط ت

 ي کنندهمینأزنی تکه این سود به دلیل قدرت باالي چانه یابددلیل کاهش هزینه افزایش می

رغم انتظار  لذا علی. یابدثر از افزایش قیمت نهاده کاهش میأنهاده افزایش یافته و مت ي هزینه

کاهش قیمت هر واحد، سود ناشی از  سود و سود به ازاي ي سازمان براي افزایش حاشیه

متوسط سود کل به دلیل فراهم شدن ارزش باالتر  .گرددکننده منتقل میمینأبه تشده  تمام

   .یابدبراي مشتریان و در نتیجه جذب تعداد باالیی از مشتریان افزایش می

یري گدهد تصمیمسازي مدل نشان میهاي حاصل از شبیههاي فوق و یافتهنتایج بررسی

 به سهولتوکار سازمان در عمل فرایندي ساده نبوده و نتایج آن در مورد تغییر مدل کسب
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انجام وکار به  لذا امکان دارد سازمانی با هدف بهبود نتایج کلیدي کسب. بینی نیستقابل پیش

به دلیل عدم  در سازمان روي آورد اما هازیرساخت ي گذاري بیشتر براي توسعهسرمایه

زنی کنندگان، قدرت چانهمینأزنی توکار، قدرت چانهیح و مناسب از فضاي کسبشناخت صح

هایی ه دلیل پرداخت هزینهالعمل رقبا، نه تنها سودي حاصل نشود، بلکه بمشتریان و عکس

  . سازمان متضرر شود ،براي تجهیز

  

  گیرينتیجه بندي وجمع

وکار پیچیده است و مدل کسب که آیا تغییر در منظور پاسخگویی به این پرسش مهمبه 

 طراحی وپویا صورت ه وکار ب، مدلی از فضاي عمومی کسبنیاز به بررسی و مطالعه دارد

طراحی  بهبود ارزش یا سود سازماندستکاري در مدل با هدف  تعدادي سناریو براي تغییر و

-تصمیمدهد این نتایج به وضوح نشان می. رائه شده استاقبل  شده و نتایج آن در بخش

وکار همراه با رفتار و رفتار پویاي سیستم کسب وکار ساده نیستاي تغییر مدل کسبگیري بر

کنندگان، مینأمورد مطالعه مانند مشتریان، رقبا و ت ي العمل سایر بازیگران حوزه عکس و

شناخت  و اي بر فضا حاکم شود که مستلزم بررسیپیچیده شود روابط غیرخطی وباعث می

لذا دستکاري . ه و ممکن است در بسیاري از شرایط به نتایج مورد انتظار منجر نگردددقیق بود

همچنین محرز . دقیق است ي مستلزم بررسی و مطالعه وکار پیچیده وو تغییر مدل کسب

وکار از اهمیت زیادي ر مدل کسبیوکار در فرایند تغیشناخت وضعیت موجود کسب گردید که

  .برخوردار است

دهد، با  نشان میهمچنین  شدهو اجراي سناریوهاي طراحیشده هاي انجامسینتایج برر

وکار با هدف  غییر مدل کسبشده در جهت ت اتخاذ اجراي تصمیماتفرض توانایی سازمان در 

-مینأوکار و رفتار و توانمندي ت، عدم آگاهی و شناخت نسبت به ارکان مدل کسببهبود سود

هاي بررسی. تواند به نتایجی خارج از انتظار سازمان منجر گرددکنندگان، مشتریان و رقبا، می

ها یا رغم ایجاد ارزش ناشی از کاهش هزینه مذکور نشانگر این واقعیت مهم است که علی

العمل شده در زنجیره به عوامل متعددي چون عکس توزیع ارزش ایجاد ي بهبود کیفیت، نحوه

دارد و به همین جهت شناخت بستگی ي کل ارکان ثیرگذار در سیستم و رفتار پویاأارکان ت

و  است وکار از اهمیت زیادي برخوردارر مدل کسبییند تغیاوکار در فروضعیت موجود کسب
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هایی که قصد تغییر تواند براي سازماناستفاده از رویکرد مورد استفاده در این پژوهش می

  . راهگشا باشد دارند، آینده دررا یا تحلیل نتایج تصمیمات خود  وکارمدل کسب

  ها نوشت پی

1. disruptive competitive advantages
2. alliances
3. objects of value
4. value-adding
5. value interfaces
6. microworld
7. Product Process Decision Simulation (PPDS)
8. system dynamics
9. Forrester
10. http://www.systemdynamics.org
11. design science
12. theoretical sampling
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