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 چکیده

هایی  هاي کسب وکار، یکی از مهمترین حوزه تجارت و روش

ارتباطی و  ،هاي نوین اطالعاتی است که با به کارگیري فناوري

حت تأثیر قرار گرفت. بسیاري از اینترنت به سرعت و به شدت ت

 هاي سنتی کسب درآمد متحول گشته و روشها و ارزش روش

مدل کسب و  .هاي جدید فراوانی نیز پا به عرصه وجود نهادند

کار یک متد انجام کسب و کار است به نحوي که توسط آن 

بتواند خود را حفظ نموده و بقاي خود را و سازمان شرکت 

در یک نگاه  .رت دیگر تولید درآمد کندبه عبا و تضمین نماید

کلی می توان گفت کسب و کار الکترونیک عبارتست از 

بـراي  و ارتباطی هاي اطالعاتی کاربردي کردن کلیه سیستم

امروزه این فرآیندها و  تقویـت و کنترل فرآیندهاي کسب و کار

با استفاده از تکنولوژي هاي مبتنی بر وب توسعه می یابنـد. در 

مقالـه سعی شده است تا به اجزا تشکیل دهنده مدل کسب  ایـن

و کار، نحوه طراحی مدل کسب و کار، مدلهاي کسب و کار 

الکترونیکـی و بررسی مدلهاي کسب و کار از دیدگاههاي 

  هاي آنالینفروشگاه مختلف و در نهایت مدلهاي کسب و کار 

 ر.نتایج فرضیات نشان میدهد که مدل کسب وکاپرداخته شود

)ارزش پیشنهادي وساختار ارزش و مدل درامدي( بر قابلیت 

هاي کسب وکار)قابلیت رابطه اي وقابلیت داخلی( تاثیر مثبت 

 دارد.

 هاي کلیديواژه

 آنالینفروشگاه ،بیماری کرونا  ،کسب وکار الکترونیک 
 

 

 

 

 

Abstract 

Business and business practices are one of the most 

important areas that were rapidly and strongly 

influenced by the use of new information, 

communication and Internet technologies. Many 

traditional methods of earning money have evolved and 

many new methods and values have emerged. Business 

model is a method of doing business in a way that the 

company and the organization can maintain and ensure 

its survival, in other words, generate revenue. At a 

glance, e-business is the application of all information 

and communication systems to strengthen and control 

business processes, and today these processes are 

developed using web-based technologies. In this article, 

an attempt has been made to deal with the components 

of the business model, how to design a business model, 

e-business models and review business models from 

different perspectives, and finally the business models 

of the onlinr store. The results of the hypotheses show 

that the business model (value proposition and value 

structure and revenue model) has a positive effect on 

business capabilities (relationship capability and 

internal capability). 
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 مقدمه

 بته حرکتت درحال وکارها کسب که امروز رقابتی دنیای در

(، 2113وهمکتارا  ، )لیتنتتال هستتند آنالیتن تبادالت سمت

 متی انجتا  مجازی فضای در که وکارهایی کسب موفقیت

 ارتباط و نگهداری حفظ، های اجتماعی، الیتفع گرو در شود،

استتراتيی  دیگتر، ستوی (. از2112استت)مین،، مشتتری با

 ذی نیازهتای بته پاست  پایتداری، برای بزرگ های شرکت

 توستع  بته کته منجتر پایداری گذاری سرمایه است؛ نفعا 

 شود. با توجه می اجتماعی و اقتصادی مزایای ارائ  با پایدار

 با خود بین افراد تعامل نحوة تغییر حال در اینترنت اینکه به

 بتا آنجاکته از ( و1321است)مستتقیمی ، نهادهتا و ستازما 

 بته آ  ستری  ورود و جهتا  در اطالعات فناوری گسترش

 آمده وجود به ای تازه های ضرورت و مسائل زندگی روزمره،

 ستنتی های جایگزین روش اینترنتی وکارهای کسب است؛

 وکار، کسب در انقالبی نیرویی منزل  به(، 2112شده)مین، ،

 در اس زو استت. والدیمیتر شتده آ  بهبود ارتقتای به قادر

 سهیم معنی به وکار اینترنتی کسب دارد، می بیا  پيوهشی

 مبادالت هدایت و تجاری ارتباطات حفظ اطالعات، در شد 

 نظر از است. همچنین ارتباطی های شبکه وسیل  بازرگانی به

 اقتصتادی، انداز چشم منزل  وکار به کسب یداریپا پایداری،

 با ارتباط برقراری و ارزیابی نظارت، وکار، کسب ریزی برنامه

استت.  نفعتا  ذی ستایر از ای گستترده طیت  مشتتریا  و

 نیستت، تنها ارتباط اینترنتی وکارهای کسب بنابراین رسالت

 این پایداری و است بازرگانی روابط تقویت و پی ریزی بلکه

 از متتثرر وکارهتا کسب سایر نیز مانند وکارها کسب از عنو

 وکار دهد کسب می نشا  ها پيوهش است. مختلفی عوامل

 را مشتریا  ضمنی و صریح نیازهای توانند می های اینترنتی

 آ  مختلت  ابعاد از کاربردی شناخت کنند که بدو  برآورده

 ریزی امکا  برنامه ، است استوار شبکه مفاهیم بر اساسا که

 تقویت و برقراری رو، این ندارد. از وجود نتیجه بخش و مؤرر

 ایده ارائ  و آ  مستمر ارتقای و و بهبود افراد بین همکاری

هتر  رقتابتی مزیتت براستاس افتراد بین در وکار کسب های

 شمار به وکارها کسب جامع  در کلیدی موضوع وکار، کسب

 زیمجتا در فضتای را وکارهتا کستب وضتعیت که آید می

 رابطه، ایجاد مانند روابط مدیریت کند. همچنین می مطلوب

 بترای ضتروری مهارتی رابطه، و عد  آ  تضعی  یا تقویت

 کستب ایجتاد و رود متی شتمار بته وکتار کسب هر ایجاد

 شتدت و افراد بین ارتباط برقراری با تنها وکارهای اینترنتی

جهتانی ایتن  شتیوع بتدو  شتک بتاشود.  می معنادار ارتباط

مرد  بیشتر تمایل دارند که کاالهتای اساستی  ،یماری مرگبارب

المقدور از مورد نیاز خود را در درب منزل تحویل بگیرند و حتی

هایی های خود خارج نشوند، در نتیجه در این میا  شرکتخانه

که در کار ارسال کاال در درب منزل فعتال هستتند، بیشتترین 

راین در این شرایط کرونا و . بناببرندسود را از شرایط فعلی می

راه اندازی کسب وکار آنالین، ضرورت ایتن تحقیتر را بیشتتر 

شیوع ویروس کرونتا در کشتور، نته تنهتا بته نمایا  می کند. 

مت افراد جامعه تبتدیل شتده استت، التهدیدی جدی برای س

های مختل  اقتصتادی نیتز از ارترات منفتی ایتن  بلکه بخش

های مهمی که این  ز جمله بخشاند. ا ویروس در اما  نمانده

روزها تحت تثریر شدید اررات شیوع ویروس کرونا قرار گرفتته 

وکارها است که هم بازار کسب و کارهتای  است، بخش کسب

شتود.  سنتی و هم بازار کسب و کارهای اینترنتی را شامل می

ی که افراد به دلیل ترس از ایتن طدر شرای ودار میرظانت چهاگر

دهند، بتتوا  از ررفیتت  در خانه را ترجیح میبیماری، ماند  

 یبخشت در رونتر جیتالکسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد دی

شیوع کرونا تحتول عظیمتی . فاده کردتبه بازار کسب و کار اس

در جهتا  متا و ستبک زنتدگی تمتامی افتراد بته وجتود آورد، 

وکارها نیز از این تحوالت مصو  نماندنتد و بستیاری از کسب

ای که این ویروس به وجود آورد تحت تثریر شرایط ویيه ها آ 

 (01۰۵، )درصد مرد  کاهش درآمد داشتند (51۰۵. )قرار گرفتند

درصتد از مترد  شتغل  (13۰5، )اندشتده کارها تعطیل و کسب

درصد هیچ تغییری در درآمتد و (  2.۰3، )انددادهخود را ازدست

مرد  در دوره شتیوع درصد از  (.1۰، )اندوکارشا  نداشتهکسب

باقی موارد یعنی و  کرونا وضعیت اقتصادی اشا  پیشرفت کرد

خوب استت . اندها را انتخاب کردهدرصد سایر گزینه .1۰حدود 

ضترر  ینها بیشتر های خرد و کارگاهبدانید که بسیاری از شغل

صتورت و کارهای آنالیتن به را دیدند ولی در این میا  کسب

دهتد در سته متاه آمارها نشا  می. ردندگیری پیشرفت کچشم

ویتروس کرونتا، رعایتت فاصتله  شیوع به سبب 2121نخست 

های عمومی میزا  اجتماعی و همچنین حضور کمتر در محیط



-  

- 

 

درصدی روبترو شتد. ایتن  25فروشی در جها  با کاهش خرده

. درصدی روبرو شده است ۵5رقم در سه ماه دو  نیز با کاهش 

ماه گذشته میتزا   .کرونا در جها  در ویروس  شیوع از زما 

 01درصتد و آمتازو   2۵حتدود  متارتوال فروش الکترونیکی

میتزا  تجتارت  ستهم همچنتین. درصد افزایش یافتته استت

درصتد  1.۰1بته  2121الکترونیک در آمریکا در سه متاه دو  

افزایش یافته است. این رقم در متدت زمتا  مشتابه در ستال 

بتتته گفتتتته . درصتتتد بتتتود 11۰1متتتیالدی حتتتدود  2112

بیمتاری کرونتا ستبب شتده استت صتنعت  شیوع کارشناسا ،

 رشتد کنتد موعد سال زودتر از 5تجارت الکترونیک در جها  

وهمین امر باعث گرایش کستب وکتار هتا بته ستمت کستب 

وکارهای اینترنتی وآنالین شده است و در این میا  بی شتک 

در ی کننتد. رسانه های اجتماعی نقش مهم و مورری را ایفا مت

شتا  ها نفر در دنیا شغلارر بروز و شیوع ویروس کرونا میلیو 

و حتتتی  را از دستتت دادنتتد، کستتب و کارهتتای زیتتادی موقتتتاً

شتا  کتاهش متاسفانه به صورت دائمی تعطیل شدند، تولیدات

پیدا کرد، افراد زیادی با مشکالت اقتصادی روبرو شدند، تتاریر 

تی در بخش بازار سترمایه بتا منفی شدیدی بر بازار سها  و ح

 ایترا  آنطور کته مرکتز آمتار شدند.افت شدید شاخص مواجه 

 31دهد، شیوع ویروس کرونتا موجتب توقت  کامتل نشا  می

شد کته البتته  22و فروردین  21ها در اسفند وکاردرصد کسب

درصتد کتاهش یافتت. از ستوی  21این عدد در اریبهشت بته 

ها بتا وکاردرصد کستب 22نها دیگر در اسفند و فروردین ماه ت

تما  ررفیت به فعالیتت ختود ادامته دادنتد کته ایتن عتدد در 

 افزایش یافت.درصد  30اردیبهشت ماه به 

کند؛ در ها از کرونا را تائید میوکار آمار نیز تاریرپذیری کسب

این وضعیت دولت برای مهار کرد  آسیب کرونا بر مشاغل و 

فت تسهیالت مختلفی پرداخت همینطور کارگرا ، تصمیم گر

وکارهایی که زودتر خدمات آنالین  ما در این بین کسباکند. 

گسترش دادند، توانستند تا  یاخود را به کار انداختند یا آ  را 

حدودی اررات منفی این بحرا  را کاهش دهند و در برخی 

وکارهایی هم  کسب موارد حتی تاریرات آ  را از میا  بردارند.

بل به فکر این موضوع بودند، این بحرا  باعث شد از که از ق

این فرصت استفاده کنند و بخش آنالین کسب و کار خودشا  

افرادی که  تر بگیرند و به ارتقای آ  فکر کنند.را جدی

های کوچک و معمولی داشتند نیز بر روی میزا  شغل

ها، بسیاری از فروشگاه درآمدشا  تاریرات منفی گذاشته شد.

های ها، باشگاهم تای، پاساژها و مجهای زنجیرهورا رست

 تاریرات و اندشده تعطیل دنیا نقاط اقصی در …ورزشی و

وکارها فراتر از حد  جهانی و کسب اقتصاد بر کرونا منفی

اینترنتی نباشد، در نتیجه ی اگر کسب و کار .استتصورات 

مالک یک کسب و کار تاری  مصرف گذشته و رو به زوال 

کرونا باشد یا نباشد خوب است از امروز به فکر واهیم بود. خ

در بازار آنالین خود را الکترونیک و که حضور  ماین باشی

توا  در فضای آنالین انجا  . کارهای زیادی میمتقویت کنی
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د، از ایجاد فروشگاه اینترنتی برای ارائه محصوالت فیزیکی اد

تبلیغ در شبکه های آنالین، و نمایشگاه تا ایجاد آموزشگاه 

راه اندازی پیج اینستاگرا  که طبیعتا اگر در کنار اجتماعی و 

باشد بازدهی و ماندگاری  جام  و به روز سایتیک وب

 آنکه بر مشروط …بیشتری دارد و بسیاری از کارهای دیگر

 آنالینگرفته شود. فروشگاه های   جدی آنالین کار و کسب

دی خود که مبتنی بر حضور نیز با توجه به ماهیت کارکر

فیزیکی خانواده ها در محل می باشد مانند سایر کسب وکارها 

در این شرایط با افت فروش مواجه شده اند ومشتریا  خود را 

تغییر سبک زندگی در دورا  کرونا موضوع  از دست داده اند.

مهمی است که به باور برخی کارشناسا  مسائل اجتماعی 

یابد؛ چراکه کن شود، ادامه میا ریشهحتی اگر بیماری کرون

های جدیدی در گیری این بیماری رفتارها و عادتپس از همه

مرد  نهادینه شده است که تا پیش از این وجود نداشت. به 

عبارتی مرد  پساکرونا دیگر هما  مرد  قبل از کرونا نخواهند 

بود، در سبک زندگی آنا  تغییرات اساسی ایجاد خواهد شد و 

تواند تاریر های مرد  میین تغییر سبک زندگی و خواستههم

های ها و فرصتاساسی بر اقتصاد داشته باشد و چالش

ها و ز این رو، شناخت چالشا .متفاوتی در این حوزه ایجاد کند

های بوجود آمده ناشی از کرونا برای هر فعال اقتصادی فرصت

ها هد عادتدر دورا  شیوع کرونا شا .رسدضروری به نظر می

کنندگا  و رفتارهای جدیدی در مرد  یا در اصطالح مصرف

استفاده  بودیم که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است؛

های اجتماعی در های هوشمند، اینترنت و شبکهمرد  از تلفن

دورا  کرونا به حدی بوده است که اپراتورهای تلفن همراه و 

ت پرسرعت مجبور به تقویت و های ارائه دهنده اینترنشبکه

اند. این روزها مرد  به های فنی خود شدهباال برد  ررفیت

های گذرانند در شبکهخانه می دلیل آنکه وقت زیادی را در

اجتماعی فعالیت بیشتری دارند و به دلیل محدودیت های تردد 

و رعایت مقررات بهداشتی کرونا، حتی عزیزانشا  را هم از 

افزایش کاربرا   .بینندمجازی می هایطریر شبکه

های اینترنتی نیز در دورا  ها و مشتریا  فروشگاهآپاستارت

های جدیدی را نیز کرونا چشمگیر بود؛ موضوعی که فرصت

وجود آورده است. دورکاری  گذارا  این بخش بهبرای سرمایه

ها و استفاده از کارمندا  بجای حضور فیزیکی آنا  در سازما 

فزارهای ویدیو کنفرانس و برگزاری جلسات آنالین از انر 

اتفاقات جالب پیرامو  محیط کار در دورا  کرونا بود. در 

گیری کرونا، بسیاری از همین ارتباط، به دنبال همه

های دنیا تصمیم گرفتند ریسک ابتال به این بیماری را شرکت

های کارشا  کاهش دهند؛ بنابراین به پرسنل خود در محیط

شا  را دنبال کنند. جلسات اجازه دادند تا از منزل ورای 

افزارهای تحت وب کارمندا  با مدیرا  نیز از طریر نر 

با نگاهی گذرا به این تغییرات در سبک  .گیردصورت می

بریم که ریتم های جدیدی پی میزندگی افراد، به فرصت

توسعه اقتصادی در جها  پیش رو را به سمت دگرگونی در 

دهد. در این شرایط برنده آ  کسی های مختل  سوق میوزهح

ها به سرعت است که با شناخت و مطالعه درست این فرصت

وکار خود را اگر با شرایط موجود در دست به کار شده و کسب

های احتمالی تضاد است تغییر داده، به روز کند و از آسیب

تفاوتی از یبرهاند. در مقابل بازنده کسی خواهد بود که با ب

کنار این تغییرات جدید و عظیم رد شود و در اصالح دست 

 بکاروکار خود خالقیت روی دست بگذارد و برای نجات کسب

بنابراین در این پيوهش به  .نبرده و از تغییر استقبال نکند

دنبال پاس  گویی به این سوال هستیم که بررسی تاریرشرایط 

و گرایش به راه اندازی  هاار ناشی از بیماری کرونا بر کسب وک

 کسب وکار الکترونیک )آنالین( چقدر می باشد؟

 یشینه پژوهش پ

 پیشینه پژوهش داخلی

( که با عنوا  کسب و کار 132۵در پيوهش ایما  خا  )  -

هدف بررسی الکترونیکی و عملکرد بنگاه های نورهور می باشد 

ر عملکرد بنگاه های نورهور می تاریر کسب و کار الکترونیکی ب

باشد. کسب و کار الکترونیکی در رابطه با فعالیت های طراحی، 

تولید، بازاریابی، توزی ، هماهنگی با تامین کنندگا  و خدمات 

پس از فروش مورد بررسی قرار می گیرد. نوع تحقیر کاربردی و 

روش تحقیر علت و معلولی می باشد. جامعه آماری تحقیر 

لیه مدیرا  و کارشناسا  شاغل در بنگاه های نورهور شامل ک

کسب  101ربت شده در وب سایت استارت آپ شو می باشد که 

شرکت را پوشش می دهد. روش جم  آوری  211و کار از

اطالعات کتابخانه ای، میدانی و ابزار گردآوری داده ها 



-  

- 

 

پرسشنامه است که از روایی و اعتبار تایید شده برخوردار است. 

تایج نشا  می دهد کسب و کار الکترونیکی از سه مجرای تغییر ن

فرایندهای تولید و توزی )طراحی، بازاریابی، توزی ، هماهنگی با 

تامین کنندگا  و خدمات پس از فروش( کاهش هزینه های 

عملیاتی و افزایش ها بازدهی دارایی ها بر عملکرد بنگاه ها مورر 

حمایت گرایانه، دانشگاه ها با  بوده است. دولت با تدوین قوانین

آموزش اصولی و ایجاد فضای تفکر کارآفرینی و بخش 

خصوصی با سرمایه گذاری خطرپذیر مثلت طالیی رشد 

 .کارآفرینی در کشور خواهند بود

ارائه مدل ( با عنوا  .132در پيوهش نیک بین وهمکارا  )  -

روش  بای کیالکترون یوکارها کس بوکار مؤرر در حوزه کسب

 منظور به کسب و کار مدل می باشد. مفهو  شبکه خزانه

 کسب همچنین و رقابتی دنیای در سازما  ها برای موفقیت

 مقاله این است. یافته اهمیت کارآفرینی علم در جایگاه جهانی

 را خزانه روش شناسی شبکه و شخصی سازه تئوری از استفاده

 اختیشن فهم استخراج برای جدید روشی که می نماید بیا 

 نوع از پيوهش کسب و کار است. این مدل از کارآفرینا 

 نیمه مصاحبه 13 از استفاده با است. نخست پیمایشی توصیفی

 و الکترونیکی حوزه کسب وکارهای کارآفرینا  ساختاریافته با

کسب و  از مدل آ  ها شناختی فهم از اولیه سازه .30 استخراج

 دست به رانویه سازه 3۵ محتوا، تحلیل روش یاری با مؤرر، کار

 به منظور خبرگا  نظرات نامه ابزار پرسش با دو  مرحله در آمد.

 جم  آوری مؤرر کسب و کار مدل ه های ساز کرد  نظا  مند

کسب  مدل از چارچوبی بیا  پيوهش این نظری شد. مشارکت

 از استفاده الکترونیکی با کسب وکارهای حوزه در مؤرر وکار

 و شروع برای می تواند چارچوب . ایناست خزانه شبکه روش

 مدل درک برای و بوده مفید برای کارآفرینا  کسب وکار توسعه

 .گیرد قرار استفاده مورد آینده تحقیقات در مؤرر کسب وکار

 مؤرر ( باعنوا  عوامل1320در پيوهش محمدیا  وهمکارا  ) -

 متوسط و الکترونیکی کوچک وکار کسب های مدل انتخاب در

 سایه در الکترونیکی وکارهای کسب می باشد، گسترش ایرا  در

 یک به را وکار الکترونیک کسب مدل انتخاب دیجیتالی، اقتصاد

 از آگاهی است، بنابراین کرده تبدیل استراتيیک ضرورت

می  قرار تثریر تحت را انتخاب این که مؤرری مجموعه عوامل

است.  ربرخوردا باالیی از اهمیت محققا  و مدیرا  برای دهند

 مؤرر بر سازمانی و محیطی عوامل مجموعه حاضر پيوهش

 موضوع ادبیات در را الکترونیکی وکار کسب مدل انتخاب

 11 و شرکت 523 مدیرا  از با پرسش سپس و نموده شناسایی

 معیار: هماهنگی سه اساس بر و پرسشنامه طریر از خبره نفر

 جهت را ز ال داده های افزایی هم و بیرونی هماهنگی درونی،

 رتبه است. در کرده جم  آوری عوامل این بندی و رتبه بررسی

 این های است. یافته شده فازی استفاده تاپسیس از عوامل بندی

 شده عوامل شناسایی عوامل کلیه که دهد می نشا  پيوهش

 کسب در وکار الکترونیکی کسب های مدل انتخاب در مؤرری

 عوامل همچنین بوده، ایرا  و متوسط کوچک وکارهای

 ترین ترتیب مهم به سازمانی راهبردهای و فرایندها یکپارچگی

 در الکترونیک وکار کسب های مدل انتخاب در مؤرر عوامل

 .هستند ایرا  متوسط و کوچک وکارهای الکترونیک کسب

سازی  مدل ( که با عنوا 1323در پيوهش سیفی وهمکارا  )  -

ملکرد کسب و کارهای تاریر قابلیت بازاریابی اینترنتی بر ع

بازاریابی می باشد، این استدالل توجیه شده است که  الکترونیکی

 صورت الکترونیکی وه کار، ب اینترنتی راه و روش جدید کسب و

اینترنت می باشد. استفاده از اینترنت  با استفاده ازشبکه ها و

 امروزه در سراسر دنیا افزایش یافته و با توجه به بازار رقابتی بین
های مختل ، اینترنت به عنوا  ابزاری مناسب جهت  شرکت

بازاریابی وحتی تجارت به شمار می رود. هدف از نگارش مقاله 

حاضر ارائه مدلی به منظور نشا  داد  روابط بین ویيگی های 

بازاریابی اینترنتی و کسب و کار الکترونیک بر یکدیگر می باشد 

که کدا  یک از مولفه که در مدل مربوطه نشا  داده شده است 

ها و متغییرهای مورر بر بازاریابی اینترنتی نقش به سزایی در 

رد. همچنینن محقر به منظور ابهبود عملکرد کسب و کار د

دستیابی به هدف خود ضمن مروری جام  بر ادبیات موضوعی 

مربوط ابتدا تعاریفی مستند از بازاریابی اینترنتی، کسب و کار 

حاضر پرداخت. بر این اساس مدلی به عنوا  الکترونیک در عصر 

مبنا و اساس مقاله حاضر انتخاب شد که شامل مدیریت دانش، 

مدیریت روابط مشتری، مدیریت زنجیره تامین، قابلیت بازاریابی 
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و کسب و کار الکترونیک بوده است. که در پایا  ضمن جم  

 بندی مقاله، نویسندگا  به ارائه پیشنهادات و راه کارهای

 .مدیریتی بر مبنای یافته های مقاله ارائه نمودند

 پیشینه پژوهش خارجی

توسعه ( که با عنوا   2121در پيوهش بوجورکلوندوهمکارا  )  -

می باشد بیا  می  حل کارآفرینی در زما  بحرا  فضاهای راه

بحرا  شرکت وندرز به سرعت از طریر آزمایش به گردد که 

ها منجر به یادگیری عملی و  واکنش نشا  داد. پاس 12کووید 

ها مقدار جدیدی خلر شوند. آزمایشوکار می تغییر مدل کسب

ها دهند. آ گسترش می بطور مستقیمحل را  کرده و فضای راه

گذاری و حل را از طریر ایجاد سرمایه همچنین فضاهای راه

دهند. حتی تجربیات های اکوسیستم گسترش میقابلیت

حل برای نوآوری مدل تجاری را گسترش  اجتماعی فضای راه

های دهند. خالصه تحقیقات نيادی زما  بحرا  نیازمند پاس می

های کارآفرینی برای کاهش اررات سو و پرداختن به فرصت

جدید است. این مطالعه بر چگونگی اقدا  کارآفرینا  مواد غذایی 

ل و آشامیدنی در فنالند برای ایجاد و ربت ارزش جدید در طو

پست رسانه  100متمرکز است. با بررسی  12کووید  بحرا 

و مصاحبه  2121فعالیت اقتصادی بین مارس و می  ..اجتماعی 

ها برای ها، متوجه شدیم که تالشمورد از این فعالیت 1۵با 

وکار جدید، که نه تنها مجموعه  آزمایش تغییرات مدل کسب

که منجر به ها را به طور مستقیم گسترش دادند، بلحلراه

یادگیری مبتنی بر اقدا  شد که منجر به تغییرات بلند مدت و 

ها برای خلر ارزش بعدی شد. عالوه بر این، افزایش قابلیت

حل را از طریر ها مشترک و حمایت اجتماعی فضای راهآزمایش

است. کارآفرینا  در  های اکوسیستمی افزایش دادهتوسعه قابلیت

توانند به سرعت واکنش نشا  ها میمواجهه با این محدودیت

های جدید تجربه کنند. دهند و برای ایجاد نقدینگی و فرصت

شده  بندیتحلیل ما از کارآفرینا  مواد غذایی و آشامیدنی بسته

دهد که چگونه کارآفرینا  در فنالند در طول بحرا  نشا  می

مناب  موجود را اهر  کرده و مناب  جدیدی برای ایجاد 

آورند. های جدید به دست میها و مشارکتهادها، عملیاتپیشن

هایی برای یادگیری از ایجاد این اقدامات اولیه به عنوا  آزمایش

وکار، ترویج یک چرخه پاک از های کسبو تجدید نظر در مدل

های بالقوه آینده در دسترس حلاقدا  بیشتر و گسترش راه

های موجود فرصت کنند. به طور مهمی،کارآفرینا  عمل می

گذاری از طریر یادگیری خاص و از طریر حمایت برای سرمایه

 .یابداز دیگر فعاال  در اکو سیستم گسترش می

 مؤثر و کار کسب مدل حوزه در گرفته انجام پژوهشهاي.1 جدول

 مؤثر کسب و کار هاي مدل با مرتبط شناسایی شده شاخص هاي سال انجام نویسندگان
لیت رابطه ای 2121 وهمکارا وجورکلوند  نوآوری ، مدل درآمدی،خلر ارزش، قاب

 211۵ کاواف وهمکارا 
 ناشتی پیامدهای سایت، وب فضای سایت، وب کیفیت سایت، وب طراحی

ز  وب سایت مطلوب ا

 .211 همکارا  و ویرتز
ر جتز  استتراتيی، جتز  طراحتی، تکامتل، تغییتر، نتوآوری، رقابت،  و بتازا
ر خلر و مشتری  زشا

 .211 نامبیسا 
ز، اطالعات ا  محاسبات، دیجیتالی، ساختارهای جدید، های فرصت کش  ب

 دیجیتال خدمات محصوالت و رسانه اجتماعی،

 .211 الندوا وهمکارا 
ر، ماهیت زا ا ازارهتای نتوآوری، شترکت، ماهیت ب  محتور، ارزش جهتانی، ب

ایداری فعالیت محور، ر، کسب مدل پ  ازارهتایب جهتانی، توسعه اجزا ، وکا

ر توسعه محلی، نورهور، ازا ید، محلی، نورهور ب  ارزش کسب تحویل، تول

 .211 جویس وهمکارا 

را ، اجتماعی، الیه زندگی، سیکل محیطی، الیه  اقتصادی، ارزش سهامدا

رتباطات، اجتماعی، ارزش زیستی، ارزش محیط ، ا ، فعالیت شرکا  ارزش، ها

رتباطات مشتری، ن بخش توزی ، های کانال ا اب ، مشتریا ، دیب  درآمد، من

د، های عملکردی، ارزش هزینه، تتثمین  و هکننتدگا  عتر  تولیدات، موا
ررات سود و سپاری، برو  کنندگا ، ایا  مصرف، مرحله زیستی، محیط ا  پ

 اجتمتاعی، ستود اجتمتاعی، هتا، فرهنت، دولت کارمندا ، محصول، عمر
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ررات  اجتماعی ا

 .211 اجاال

ر، زا ا  یتا خطتی نتوآوری محصتوالت زیرساخت، اجزا ، ،تغییر تکنولوژی، ب

 بترای تتر کتم ریستک مشتریا ، برای ارزش شبکه ایجاد ساده، طراحی،

،  صبر بهتر، خدمت و محصول رقابتی، مزیت مناب ، تثمین کنندگا ، شرکا

 وکار کسب مدل توسعه های محدودیت عد  اطمینا ، زما  در

 .211 بانکوال وهمکارا 
 تعامتل، ای، شتبکه کستب و کتار متدل محتور، شترکت وکار کسب مدل

رتباطات، تکنولوژی  های روش جدید، شرکای موجود، شرکای اطالعات، ا

 جدید

 2115 ویوی وهمکارا 
 مشتتری، مشتتری، بنگتاه ههتای فروشتگا مصرف کنندگا ، شرکت، خود

تبلیغات،  تثمی  کارمندا  کنندگا ،

 2110 سولیس وهمکارا 

رتباط چگونگی مدل، عناصر مدل، طراحی  متدل، پیتاده ستازی عناصتر، ا

 توستعه هزینه هاست، کاهش دنبال که رهبری چیدما  عناصر، چگونگی

 کتاهش مفیتد، انستانی نیتروی کتل شترکت، در کسب وکتار مدل مفهو 

،  تغییر. رقابتی، مزیت تخفی ، قیمتها

 
 دمیترو

2110 
ر، بخش بندی مشتریا ، برای ارزش تکنولوژی، زا ا یتاز درآمتدی، متدل ب  ن

ر، زا ا ، ب ید، تسهیالت شبکه شرکا اب ، تول رایتی هتای من  ستاختار مکمتل، دا

 دآوری سو پتانسیل هزینه،

 2110 همکارا  مالمسترو  و

 اشتاره سوئدی شرکتهای در مؤرر کسب وکار مدل در ویيگی 27 به آنها

اطمینتا ،  محصول، عد  تکنولوژی، پیچیدگی شامل: پیچیدگی نمودند که
لوغتکنولوژی  ر، پویایی محصول، ب زا ا ر، احتمال ب زا ا درآمتدی،  متدل نفوذ ب

ز شبکه های استفاده ز اجتماعی، استفاده ا  ساختار در پیچیدگی اطالعات، ا

ر، مدل در فروش، درگیری مشتری ز درآمد کسب کسب و کا  رویکرد یک ا

نعطاف ا ر پنجتره ،طتول مدل کسب وکار در زمانی،   محصتول، بترای بتازا

ز استفاده  تمرکتز ستازمانی، ستاختار ستطح ختارجی، فتروش نال هایکا ا

ر، مدل در تکنولوژی ر، استتفاده درجه کسب وکا زا ا ز تمرکز ب  شایستتگی ا

رتباطی خارجی، فاصله ا ا  تصتمیم گیتری، در فرآینتد پیچیتدگی مشتری، ب

ر، مدل در سرمایه ررفیت ر، ریسک کسب و کا  کسب وکا

بزارهای شایستگی های ا  مالی وامهای داخلی، آمده وجود به مالی داخلی، 

 کسب وکار چرخه به خارج، حساسیت مخاطره آمیز سرمایه خارجی،

 
 زوت وهمکارا 

2111 
یتهای ل ، فعا ر، کسب مدل اجزا  ارزش، خلر شرکت ها  هزینه، درآمد، و کا

ایداری ارزش، جذب معماری شرکت،  و کار کسب مدل پ

د وهمکارا   2111 گرا
نتقتالی، ستاختار ارزش، ستاختار منتاب ، ساختار ، فرصتت ا  پیامتدهای هتا

عاد سازمانی، تعامل ب  و کار کسب مدل ا

 2111 آمیت وهمکارا 

ر، کسب مدل نوآوری اب ، ارزش، خلر وکا ، من رها ازا نتایی محصوالت، ب  توا

ر، کسب مدل هدف موجود، های ها، فعالیت  متدل جدید های فعالیت وکا

رتبتاط وکار، چگتونگی کسب  جدیتد، روش هتای کمتک بتا هتا فعالیتت ا

، یتهتا( ل کننتدگا  فعا ازیگرا )اجرا ، بترای شتده خلتر ارزش ب  متدل شترکا

 کارآفرینی درآمدی،

 
 تسه

2111 

نتختاب  جدیتد، ختدمت و محصتول هتای ویيگتی مناستب، تکنولتوژی ا

ر های بخش معرفی سودآوری، و میزا  سودآوری ازا  هتای جریا  هدف، ب

ایجتاد در درآمتدی  مکانیستمی راحتیط ارزش، کستب ارزش، دستترس، 

 مطلوب

 
 جوهانسو 

2111 
ر چگونگی ر، کسب مدل اجزا  داد  قرا فرمتول  مشتتریا ، برای ارزش وکا

 زمانی نظم کلیدی، مناب  سودآوری، 2008 جوهانسو 
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 مدل مفهومی پژوهش 

هدف این مدل طراحی یک مدل کسب و کار برای فروشگاه 

متی اینترنتی در جهت ایجاد قابلیت های کسب و کار  آنالین

باشد که با استفاده از پيوهش های انجا  یافته که در جتدول 

 پیشنیه آورده شده است مدل زیر طراحی شده است:

 

مککدل مفهککومی ت قیککف برگرفتککه از مککدل .1شککک  

 (0202) 1بوجورکالند 

 فرضیات پژوهش

 فرضیه اصلی 

فروشگاه شرایط ناشی از بیماری کرونا بر کسب وکار  -

وگرایش آ  به سمت راه اندازی کسب وکار  آنالین

 آنالین( تاریر دارد.الکترونیک )

 فرضیه هاي فرعی 

ارزش پیشنهادی کسب وکار بر قابلیت داخلی کسب و  -

 کارتاریر دارد.

                                                                     
1 - Bjorklund 

ساختار ارزش کسب وکار بر قابلیت داخلی کسب و کار  -

 تاریر دارد.

مدل درآمدی کسب وکار بر قابلیت داخلی کسب و کار  -

 ارد.تاریر د

ارزش پیشنهادی کسب وکار بر قابلیت رابطه ای کسب  -

 و کار تاریر دارد.

ساختار ارزش کسب وکار بر قابلیت رابطه ای  کسب و  -

 کار تاریر دارد.

مدل درآمدی کسب وکار بر قابلیت رابطه ای  کسب و  -

 کار تاریر دارد.

 ها یافته4

يوهش در ادامه نتایج حاصل از فرضیات پزوهش با تعدادی از پ

هایی که در گذشته انجا  شده است مورد مقایسه قرار می 

پرسشنامه ای  ۵2گیرد. نتایج آزمو  این پيوهش براساس 

جم   آنالیندر است که از صاحبا  کسب و کارهای فروش 

آوری گردیده است و با استفاده از روش همبستگی و 

توا  رگرسیو  آزمو  گردید و نتایج تحلیل این داده ها را می 

 به صورت زیر بیا  نمود:

 نرمال بودن بررسی

از آنجاکه نرمال بود  متغیرها، شرط اولیه انجا  کلیته آزمتو  

های پارامتریک می باشد، قبل از هر چیز الز  است به بررسی 

این فرضیه برای متغیر وابسته بپردازیم. فر  صتفر و فتر  

                 مقابل در ایتن آزمتو  بته صتورت زیتر نوشتته    متی شتود:

H. .توزی  داده هانرمال است  :             

H1  :.برخالف فر  صفر 
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آزمون کولموگروف ، اسمیرنف.0جدول 

                           One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  

ارزش  

 پیشنهادي

ارزش 

 افرینی

مدل 

 درامدي

قابلیت 

 داخلی 

قابلیت 

 رابطه اي 
 ۵2 ۵2 ۵2 ۵2 ۵2 ادتعد

a,bNormal Parameters  3۰313۵ 3۰23۵2 3۰220 3۰2120 3۰112 میانگین 

Std. Deviation 1۰2۵.5. 1۰120 1۰1.51 1۰22۵1 1۰13.0 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 1۰152 1۰20۵ 1۰202 1۰052 1۰321 

Positive 1۰152 1۰.۵۵ 1۰235 1۰.2۵ 1۰325 

Negative 112.- 155.- 151.- 1۰121- 1۰112- 

Kolmogorov-Smirnov Z 5.1. ۵12. ۵.1. 1۰..1 1۰501 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1.1/1 1۵01/1 121/1 1.۵/1 110/1 

  

اسمیرن  برای بررسی فر  صفر به  _آزمو  کولموگروف 

 5کار رفته است. در این آزمو  هرگاه سطح معناداری کمتر از 

رد می شود .  %25ر در سطح اطمینا  درصد باشد فر  صف

( سطح معناداری 2همانطور که مشاهده می شود در جدول )

به دست آمده است  1.15تمامی توزی  آماری تحقیر بیشتر  از 

 که نشا  دهنده نرمال بود  توزی  می باشد.

 ت لی  استنباطی

متغیرهتتای پتتيوهش از ضتتریب  بتترای بررستتی رابطتته بتتین

اده شد که نتایج تجزیته و تحلیتل در همبستگی پیرسو  استف

 جداول زیر نشا  داده شده است.

 آزمون فرضیه هاي پژوهش

ارزش پیشنهادی کسب وکار بر قابلیت فرضیه اول پيوهش: 

 داخلی کسب وکار تاریر دارد.

فر  ضمنی ما در این تحقیر بر این است که هرچته میتزا  

شود  ارزش های پیشنهادی کسب و کار بیشتر شود موجب می

 قابلیت کسب و کار داخلی افزایش یابد.

 

 

 

همبستگی بین ارزش پیشنهادي کسب و کار بر .3جدول

 قابلیت داخلی کسب وکار

( نشا  دهندة بررسی رابطت  بتین ارزش پیشتنهادی 3جدول )

کسب و کار بر قابلیت داخلی کسب و کتار  متی باشتد. نتتایج 

آزمو  همبستگی پیرسو  نشا  می دهد که بین متغیتر ارزش 

پیشتتنهادی کستتب و کتتار بتتر قابلیتتت داخلتتی کستتب و کتتار، 

درصد برقرار استت.  22مبستگی معناداری در سطح اطمینا  ه

( در 1۰21شدت این همبستگی با توجه بته ضتریب پیرستو  )

سطح پایین تر از متوستط قترار دارد و جهتت همبستتگی نیتز 

مثبت است به این معنی که افزایش در یکی از متغیرها منجتر 

نای به  افزایش در دیگری می شود. بنابراین فرضیه فوق به مع

وجود رابطه بتین متغیتر مستتقل )ارزش پیشتنهادی( و متغیتر 

 ( تایید می شود.قابلیت کسب وکاروابسته ) 

 متغیر مستقل
 متغیر وابسته

 ارزش پیشنهادی کسب و کار

ضریب همبستگی                 1۰21 قابلیت داخلی  کسب و کار 
 پیرسو 

ی سطح معنی دار             1۰111
 همبستگی

تعداد کل                         ۵2
 پاسخگویا 
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بین ارزش آزمون رگرسیون یک متغیره  .4جدول 

 پیشنهادي کسب و کار بر قابلیت داخلی کسب و کار

از تحلیل رگرسیونی ساده برای بررسی این فرضیه استفاده 

( 2Rدهد که ضریب تعیین )( نشا  می 0شده است. جدول )

تغییرات واریانس متغیر وابسته  1۰11حاکی از این است که 

می باشد که این رابطه  ناشی از ارزش پیشنهادی کسب و کار

 1۰111و سطح معنی داری ) .0۰.2بدست آمده  Tوجه به با ت

 =Sig  درصد مورد پذیرش و معنی دار  22( آ  با بیش از

می باشد نشا  می دهد  1۰21بدست آمده که  Rاست. میزا  

که جهت رابطه بین همبستگی ارزش پیشنهادی و قابلیت 

کسب و کار مثبت و مستقیم می باشد، یعنی هر چه تثریر 

 قابلیت های کسب و کار داخلیبیشتر شود  نهادیارزش پیش

نشا  می  بدست آمده Bنیتز باالتر می رود. همچنین ضریب 

دهد که به ازای هر واحد افزایش در متغیر مستقل به میزا  

 واحد به متغیر وابسته اضافه می شود. 1۰123

ساختار ارزش کسب وکار بر قابلیت :فرضیه دو  پيوهش 

 .یر داردداخلی کسب وکار تار

فر  ضمنی ما در این تحقیر بر این است که هرچته میتزا  

ساختار ارزش کسب و کار بیشتر شتود موجتب      متی شتود 

 قابلیت داخلی کسب و کار افزایش یابد.

 

 

 

 

 

همبستگی بین ساختار ارزش کسب و کار بر .5جدول 

 قابلیت داخلی کسب و کار

نتایج آزمو  همبستگی پیرسو  نشا  می دهد که بین متغیر 

یت داخلی کسب و کار، ساختار ارزش کسب و کار بر قابل

درصد برقرار است.  22همبستگی معناداری در سطح اطمینا  

( در 1۰31شدت این همبستگی با توجه به ضریب پیرسو  )

سطح پایین تر از متوسط قرار دارد و جهت همبستگی نیز 

مثبت است به این معنی که افزایش در متغیرساختار ارزش 

کسب و کار می شود،  کسب و کار منجر به افزایش در قابلیت

بنابراین فرضیه فوق به معنای وجود رابطه بین متغیر مستقل 

( قابلیت کسب وکار)ساختار ارزش کسب وکار( و متغیر وابسته )

 تایید می شود.

بین ساختار ارزش آزمون رگرسیون یک متغیره .6جدول 

 کسب و کار بر قابلیت داخلی کسب وکار

برای بررسی این فرضیه از تحلیل رگرسیونی ساده استفاده 

( استنباط  می شود ضریب .شده است. همانطور که از جدول )

تغییرات واریانس متغیر  1۰1( حاکی از اینست که 2Rتعیین )

تار ارزش  می باشد که این رابطه با توجه وابسته ناشی از ساخ

 Sig=  1۰111و سطح معنی داری ) ۰503.بدست آمده  Tبه 

درصد مورد پذیرش و معنی دار است.  22( آ  با بیش از 

می باشد نشا  می دهد که  1۰31بدست آمده که  Rمیزا  

بین ساختار ارزش کسب و کار بر  جهت رابطه بین همبستگی

خطای  R R2 نا  متغیر

 استاندارد

سطح  Tمقدار Bضریب

معنی 

 داری

ارزش 

 پیشنهادی 

1۰21 1۰11 1۰120 1۰123 0۰.2. 1۰111 

 متغیر مستقل
 متغیر وابسته

 و کارساختار ارزش کسب 

ضریب                        1۰31 قابلیت داخلی کسب وکار
 همبستگی پیرسو 

سطح معنی                       1۰111
 داری همبستگی

تعداد کل                           ۵2
 پاسخگویا 

نا  

 متغیر

R R2  خطای

 ارداستاند

سطح  Tمقدار Bضریب

معنی 

 داری

ساختار 

 ارزش 

1۰31 1۰1 1۰1.1 1۰3۵2 .۰503 1۰111 
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مثبت و مستقیم می باشد یعنی هر و کار قابلیت داخلی کسب 

بیشتر قابلیت کسب و کار شود چه تثریر ساختار ارزش بیشتر 

بدست آمده نشا  می دهد که  Bمی شود. همچنین ضریب 

 1۰3۵2به ازای هر واحد افزایش در متغیر مستقل به میزا  

 واحد به متغیر وابسته اضافه می شود.

وکار بر مدل درآمدي کسب :فرضیه سوم پژوهش

 قابلیت داخلی کسب وکار تاثیر دارد.

فر  ضمنی ما در این تحقیر بر این است کته هرچته متدل 

 درآمدی  بیشتر شود قابلیت داخلی کسب و کار افزایش یابد.

همبستگی بین مدل درآمدي کسب و کار بر  .7جدول 

 قابلیت داخلی کسب و کار

بین مدل درآمدی کسب ( نشا  دهندة بررسی رابط  ۵جدول )

نتتایج آزمتو   متی باشتد. و کار بر قابلیت داخلی کسب و کار

مدل درآمدی همبستگی پیرسو  نشا  می دهد که بین متغیر 

همبستتتگی کستتب و کتتار بتتر قابلیتتت داخلتتی کستتب و کتتار، 

درصد برقرار است. شدت ایتن  22معناداری در سطح اطمینا  

( در سطح متوسط 1۰03همبستگی با توجه به ضریب پیرسو  )

معنتی کته قرار دارد و جهت همبستگی نیز مثبت است به این 

افزایش در یکی از متغیرها منجر به  افزایش در دیگتری متی 

شود. بنابراین فرضیه فوق به معنای وجتود رابطته بتین متغیتر 

قابلیت داخلتی کستب مستقل )مدل درآمدی( و متغیر وابسته )

 ( تایید می شود.وکار

 

بین مدل درآمدي آزمون رگرسیون یک متغیره .8جدول 

 اخلی کسب و کارکسب وکار بر قابلیت د

از تحلیل رگرسیونی ساده برای بررسی این فرضیه نیز استفاده 

( 2R( نشا  می دهد که  ضریب تعیین )1جدول )شده است. 

ت واریانس متغیر وابسته تغییرا 1۰11حاکی از این است که 

 Tمی باشد که این رابطه با توجه به  ناشی از مدل درآمدی

( آ   Sig=  1۰111و سطح معنی داری )  1۰221بدست آمده 

 Rدرصد مورد پذیرش و معنی دار است. میزا   22با بیش از 

می باشد نشا  می دهد که جهت رابطه  1۰03بدست آمده که 

ب و کار بر قابلیت داخلی مدل درآمدی کس بین همبستگی

مثبت و مستقیم می باشد، یعنی هر چه تثریر مدل کسب و کار 

درآمدی بیشتر شود قابلیت داخلی کسب و کار نیتز باالتر می 

بدست آمده نشا  می دهد که به  Bرود. همچنین ضریب 

واحد  1۰2.1ازای هر واحد افزایش در متغیر مستقل به میزا  

 می شود. به متغیر وابسته اضافه

: ارزش پیشنهادی کسب وکار بر  فرضیه چهار  پيوهش

 .قابلیت رابطه ای کسب وکار تاریر دارد

فر  ضمنی ما در این تحقیر بر این است که هرچته میتزا  

ارزش پیشنهادی کسب و کار بیشتر شود موجتب   متی شتود 

 قابلیت رابطه ای کسب و کار افزایش یابد.

 

 

 

 

 متغیر مستقل
 متغیر وابسته

 ارمدل درآمدی کسب و ک

ضریب                      1۰03 قابلیت  داخلی کسب وکار 
 همبستگی پیرسو 

سطح معنی                     1۰111
 داری همبستگی

تعداد کل                        ۵2
 پاسخگویا 

نا  

 متغیر

R R2  خطای

 استاندارد

سطح  Tمقدار Bضریب

معنی 

 داری

مدل 

 درامدی 

1۰03 1۰11 1۰110 1۰2.1 1۰221 1۰111 
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پیشنهادي کسب و کار همبستگی بین ارزش .9جدول 

 بر قابلیت رابطه اي کسب و کار

 

جدول فوق نتایج آزمو  همبستگی پیرسو  نشا  می دهد که 

ارزش پیشنهادی کسب و کار بر قابلیتت رابطته ای  بین متغیر

درصتد  22همبستگی معناداری در سطح اطمینتا  کسب و کار

برقرار است. شدت این همبستگی با توجه به ضریب پیرستو  

( در سطح متوسط به باال قرار دارد و جهتت همبستتگی 1۰52)

نیز مثبت است بته ایتن معنتی کته افتزایش در متغیتر ارزش 

پیشنهادی کسب و کار منجر به افزایش در قابلیتت رابطته ای 

کسب و کار      می شود. بنابراین فرضیه فوق به معنای وجود 

رابطه بین متغیر مستتقل )ارزش پیشتنهادی کستب و کتار( و 

 شود. ( تایید میقابلیت رابطه ای کسب وکارمتغیر وابسته )

ارزش آزمون رگرسیون یک متغیره بین متغیر  .12جدول 

 پیشنهادي کسب و کار بر قابلیت رابطه اي کسب و کار

سیونی ساده استفاده برای بررسی این فرضیه از تحلیل رگر

( استنباط می شود 11است. همانطور که از جدول )شده 

تغییرات  1۰2۵( حاکی از این است که 2Rضریب تعیین )

واریانس متغیر وابسته ناشی ارزش پیشنهادی کسب و کار می 

و سطح  1۰1.5 بدست آمده Tباشد که این رابطه با توجه به 

درصد مورد  22از ( آ  با بیش  Sig=  1۰111داری )معنی 

می  1۰52بدست آمده که  Rپذیرش و معنی دار است. میزا  

ارزش باشد نشا  می دهد که جهت رابطه بین همبستگی 

مثبت  پیشنهادی کسب و کار بر قابلیت رابطه ای کسب و کار

و مستقیم می باشد، یعنی هر چه تثریر ارزش پیشنهادی کسب 

و کار بیشتر می شود. و کار بیشتر شود قابلیت رابطه ای کسب 

بدست آمده نشا  می دهد که به ازای هر  Bهمچنین ضریب 

واحد به متغیر  1۰012واحد افزایش در متغیر مستقل به میزا  

 وابسته اضافه می شود.

ساختار ارزش کسب وکار بر قابلیت  فرضیه پنجم پيوهش:

 .رابطه ای  کسب وکار تاریر دارد

ین است که هرچه ستاختار فر  ضمنی ما در این تحقیر بر ا

ارزش کسب و کار بیشتر شود موجب می شود قابلیتت رابطته 

 ای کسب و کار افزایش یابد.

همبستگی میان ساختار ارزش کسب و کار  .11جدول 

 بر قابلیت رابطه اي  کسب و کار

نتایج آزمو  همبستگی پیرسو  نشا  می دهد که بین متغیر 

 ساختار ارزش کسب و کار بر قابلیت رابطه ای      کسب و کار

درصد برقرار است.  22سطح اطمینا  همبستگی معناداری در 

( در 1۰.0شدت این همبستگی با توجه به ضریب پیرسو  )

سطح قوی قرار دارد و جهت همبستگی نیز مثبت است به این 

معنی که افزایش در یکی از متغیرها منجر به  افزایش در 

دیگری می شود. بنابراین فرضیه فوق به معنای وجود رابطه 

)ساختار ارزش کسب و کار( و متغیر  بین متغیر مستقل   

 ( تایید می شود.قابلیت رابطه ای کسب و کاروابسته )

 متغیر مستقل
 متغیر وابسته

 ارزش پیشنهادی کسب و کار

ضریب                   1۰52 قابلیت رابطه ای کسب و کار
 همبستگی پیرسو 

سطح معنی                  1۰111
 داری همبستگی

تعداد کل                        ۵2
 پاسخگویا 

 متغیر مستقل
 متغیر وابسته

 ساختار ارزش کسب و کار

ضریب                     1۰.0 قابلیت رابطه ای کسب و کار
 همبستگی پیرسو 

سطح معنی                   1۰111
 داری همبستگی

تعداد کل                         ۵2
خطای  R R2 نا  متغیر پاسخگویا 

 استاندارد

سطح معنی  Tمقدار Bضریب

 داری

ارزش 

 پیشنهادی

 کسب و کار  

1۰52 1۰2۵ 1۰113 1۰012 1۰1.5 1۰111 
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آزمون رگرسیون یک متغیره بین .10جدول 

ساختارارزش کسب وکار بر قابلیت رابطه اي  کسب 

 وکار

تحلیل رگرسیونی ساده برای بررسی این فرضیه استفاده از 

( 2R)( نشا  می دهد که  ضریب تعیین 12شده است. جدول )

تغییرات واریانس متغیر وابسته  1۰01حاکی از این است که 

می باشد که این رابطه ارزش کسب و کار       ناشی از ساختار

و سطح معنی داری  11۰013بدست آمده  Tبا توجه به 

(1۰111  =Sig  آ  با بیش از )درصد مورد پذیرش و  22

می باشد نشا   1۰.0بدست آمده که  Rمعنی دار است. میزا  

می دهد که جهت رابطه بین همبستگی ساختار ارزش کسب و 

کار بر قابلیت رابطه ای  کسب و کار مثبت و مستقیم می باشد 

قابلیت بیشتر شود  رزش کسب و کاریعنی هر چه تثریر ساختار ا

 Bنیتز باالتر می رود. همچنین ضریب  رابطه ای کسب و کار

بدست آمده نشا  می دهد که به ازای هر واحد افزایش در 

واحد به متغیر وابسته اضافه می  5..1۰به میزا   متغیر مستقل

 شود.

مدل درآمدی کسب وکار بر قابلیت فرضیه ششم پيوهش:

 .وکار تاریر دارد رابطه ای  کسب

فر  ضمنی ما در این تحقیر بر این است کته هرچته متدل 

درآمدی کسب و کار بیشتر شود موجب می شود قابلیت رابطه 

 ای  کسب و کار افزایش یابد.

درآمدي کسب و کار بر همبستگی میان .13جدول 

 قابلیت رابطه اي  کسب وکار

( نشا  دهندة بررسی نتایج آزمو  همبستگی 13جدول )

سب و پیرسو  نشا  می باشد که بین متغیر مدل درآمدی ک

کار بر قابلیت رابطه ای  کسب و کار همبستگی معناداری در 

درصد برقرار است. شدت این همبستگی با  22سطح اطمینا  

( در سطح قوی قرار دارد و 1۰.0توجه به ضریب پیرسو  )

جهت همبستگی نیز مثبت است به این معنی که افزایش در 

. بنابراین یکی از متغیرها منجر به  افزایش در دیگری می شود

فرضیه فوق به معنای وجود رابطه بین متغیر مستقل )مدل 

درآمدی کسب و کار( و متغیر وابسته )قابلیت رابطه ای  کسب 

 وکار( تایید می شود.

: آزمون رگرسیون یک متغیره بین متغیرمدل 14جدول 

 درآمدي کسب وکار بر قابلیت رابطه اي  کسب وکار

رگرسیونی ساده برای بررستی ایتن فرضتیه استتفاده از تحلیل 

( 2R)( نشا  می دهد که  ضریب تعیین 10شده است. جدول )

تغییرات واریتانس متغیتر وابستته  1۰01کی از این است که حا

 Tبته می باشد که این رابطه بتا توجته  مدیناشی از مدل درآ

( آ   Sig=  1۰111و سطح معنی داری ) 11۰013آمده بدست 

 Rدرصد مورد پذیرش و معنی دار است. میتزا   22با بیش از 

می باشد نشا  می دهد که جهت رابطه  1۰.0بدست آمده که 

بین همبستگی متغیر مدل درآمتدی کستب و کتار بتر قابلیتت 

نا  

 متغیر

R 2R  خطای

 استاندارد

سطح  Tمقدار Bضریب

معنی 

 داری

ساختار 

 ارزش

1۰.1 1۰012 1۰122 1۰..5 11۰013 1۰111 

 متغیر مستقل
 متغیر وابسته

 کارمدل درآمدی کسب و

 قابلیت رابطه ای  کسب و کار
 

ضریب                    1۰.0
 همبستگی پیرسو 

سطح معنی                 1۰111
 داری همبستگی

تعداد کل                       79
 پاسخگویا 

خطای  R 2R نا  متغیر

 ارداستاند

سطح  Tمقدار Bضریب

معنی 

 داری

متغیرمدل 

 درآمدی

1۰.1 1۰012 1۰122 1۰..5 11۰013 1۰111 
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کار مثبت و مستقیم می باشد، یعنی هر چته  رابطه ای کسب و

قابلیت رابطته ای کستب و کتار بیشتر شود  تثریر مدل درامدی

ا  می بدست آمده نش Bنیتز باالتر می رود. همچنین ضریب 

متغیر مستقل بته میتزا   دهد که به ازای هر واحد افزایش در

 واحد به متغیر وابسته اضافه می شود. 5..1۰

شرایط ناشی از بیماری کرونا بر کسب :هفتم پيوهش فرضیه

وگرایش به راه اندازی کسب وکار  آنالینوکار فروشگاه های  

 ( تاریر دارد.آنالینالکترونیک )مورد مطالعه: فروشگاه 

باتوجه به مدل کسب و کار که شامل سه متغیر )ارزش 

پیشنهادی، ساختار ارزش و مدل درآمدی می باشد( بر قابلیت 

ار که شامل دو متغیر )قابلیت رابطه ای و قابلیت کسب و ک

داخلی( می باشد، نتایج فرضیات باال نشا    می دهد که مدل 

 کسب و کار بر قابلیت کسب و کار تاریر مثبت دارد.

 نتیجه گیري

نتایج آزمو  : فرضیه اول پژوهشنتیجه بر مبناي 

همبستگی پیرسو  نشا  می دهد که بین متغیر ارزش 

کسب و کار بر قابلیت داخلی کسب همبستگی  پیشنهادی

درصد برقرار است. شدت این  22معناداری در سطح اطمینا  

( در سطح پایین 1۰21همبستگی با توجه به ضریب پیرسو  )

تر از متوسط قرار دارد و جهت همبستگی نیز مثبت است به 

این معنی که افزایش در یکی از متغیرها منجر به  افزایش در 

می شود. بنابراین فرضیه فوق به معنای وجود رابطه دیگری 

قابلیت بین متغیر مستقل )ارزش پیشنهادی( و متغیر وابسته ) 

( حاکی از 2R( تایید می شود. ضریب تعیین )کسب وکار

تغییرات واریانس متغیر وابسته ناشی از ارزش  1۰11اینست که 

 Tه می باشد که این رابطه با توجه ب پیشنهادی کسب و کار

 ( آ  Sig=  1۰111و سطح معنی داری ) .0۰.2بدست آمده 

 Rیزا  درصد مورد پذیرش و معنی دار است. م 22با بیش از 

می باشد نشا  می دهد که جهت رابطه  1۰21بدست آمده که 

بین همبستگی ارزش پیشنهادی وقابلیت کسب و کار مثبت و 

یشتر ب مستقیم می باشد یعنی هر چه تثریر ارزش پیشنهادی

نیتز باالتر می رود،  قابلیت های کسب وکار داخلیشود 

بدست آمده نشا  می دهد که به ازای هر  Bهمچنین ضریب 

واحد به متغیر  1۰123واحد افزایش در متغیر مستقل به میزا  

وابسته اضافه می شود.پيوهش حاضر، هم راستا با تحقیر 

 .( همخوانی دارد2121بوجورکالند وهمکارا  )

نتایج آزمو  : پژوهش دوم فرضیهه بر مبناي نتیج

ساختار ارزش همبستگی پیرسو  نشا  می دهد که بین متغیر 

همبستگی معناداری کسب و کار بر قابلیت داخلی کسب و کار 

درصد برقرار است. شدت این همبستگی  22در سطح اطمینا  

( در سطح پایین تر از متوسط 1۰31با توجه به ضریب پیرسو  )

دارد و جهت همبستگی نیز مثبت است به این معنی که قرار 

افزایش در متغیرساختار ارزش کسب وکار منجر به افزایش در 

قابلیت کسب وکار می شود، بنابراین فرضیه فوق به معنای 

وجود رابطه بین متغیر مستقل )ساختار ارزش کسب وکار( و 

 ( تایید    می شود.ضریبقابلیت کسب وکارمتغیر وابسته )

تغییرات واریانس متغیر  1۰1( حاکی از اینست که 2Rتعیین )

وابسته ناشی از ساختار ارزش می باشد که این رابطه با توجه 

 Sig=  1۰111و سطح معنی داری ) ۰503.بدست آمده  Tبه 

درصد مورد پذیرش و معنی دار است.  22( آ  با بیش از 

که  می باشد نشا  می دهد 1۰31بدست آمده که  Rمیزا  

بین ساختار ارزش کسب و کار بر  جهت رابطه بین همبستگی

مثبت و مستقیم می باشد یعنی هر قابلیت داخلی کسب و کار 

بیشتر قابلیت کسب و کار چه تثریر ساختار ارزش بیشتر شود 

بدست آمده نشا  می دهد که  Bمی شود. همچنین ضریب 

 1۰3۵2متغیر مستقل به میزا   به ازای هر واحد افزایش در

واحد به متغیر وابسته اضافه می شود. پيوهش حاضر، هم 

 ( همخوانی دارد.2121راستا با تحقیر بوجورکالند وهمکارا  )

نتایج آزمو  : پژوهش سوم فرضیهنتیجه بر مبناي 

مدل درآمدی همبستگی پیرسو  نشا  می دهد که بین متغیر 

اری همبستگی معناد کسب و کار بر قابلیت داخلی کسب و کار

درصد برقرار است. شدت این همبستگی  22در سطح اطمینا  

( در سطح متوسط قرار دارد و 1۰03با توجه به ضریب پیرسو  )

جهت همبستگی نیز مثبت است به این معنی که افزایش در 

یکی از متغیرها منجر به  افزایش در دیگری می شود. بنابراین 

مستقل )مدل  به معنای وجود رابطه بین متغیرفرضیه فوق 
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( تایید می قابلیت داخلی کسب وکاردرآمدی ( و متغیر وابسته ) 

تغییرات  1۰11( حاکی از اینست که 2Rشود. ضریب تعیین )

می باشد که این  واریانس متغیر وابسته ناشی از مدل درآمدی

و سطح معنی داری  1۰221بدست آمده  Tرابطه با توجه به 

(1۰111  =Sig  آ  با بیش از )درصد مورد پذیرش و  22

می باشد نشا   1۰03بدست آمده که  Rمعنی دار است. میزا  

مدل درآمدی کسب  می دهد که جهت رابطه بین همبستگی

مثبت و مستقیم می باشد، وکار بر قابلیت داخلی کسب وکار

یعنی هر چه تثریر مدل درآمدی بیشتر شود قابلیت داخلی 

بدست  Bضریب چنین کسب و کار نیتز باالتر می رود،. هم

آمده نشا  می دهد که به ازای هر واحد افزایش در متغیر 

واحد به متغیر وابسته اضافه می شود.  1۰2.1مستقل به میزا  

وهمکارا   پيوهش حاضر، هم راستا با تحقیر بوجورکالند

 ( همخوانی دارد.2121)

نتایج آزمو  : پژوهشچهارم فرضیه نتیجه بر مبناي 

ارزش  نشا  می دهد که بین متغیر همبستگی پیرسو 

پیشنهادی کسب و کار بر قابلیت رابطه ای کسب و 

درصد برقرار  22همبستگی معناداری در سطح اطمینا  کار

( 1۰52است. شدت این همبستگی با توجه به ضریب پیرسو  )

در سطح متوسط به باال قرار دارد و جهت همبستگی نیز مثبت 

در متغیر ارزش پیشنهادی است به این معنی که افزایش 

کسب وکار منجر به افزایش در قابلیت رابطه ای کسب و کار 

فرضیه فوق به معنای وجود رابطه بین متغیر می شود. بنابراین 

قابلیت مستقل )ارزش پیشنهادی کسب وکار( و متغیر وابسته )

 (2Rتعیین )( تایید می شود. ضریب رابطه ای کسب وکار

تغییرات واریانس متغیر وابسته ناشی  1۰2۵حاکی از اینست که 

ارزش پیشنهادی کسب وکارمی باشد که این رابطه با توجه به 

T  1۰1.5بدست آمده ( 1۰111و سطح معنی داری  =Sig ) 

درصد مورد پذیرش و معنی دار است. میزا   22آ  با بیش از 

R  می باشد نشا  می دهد که جهت  1۰52بدست آمده که

ارزش پیشنهادی کسب و کار بر قابلیت ی رابطه بین همبستگ

مثبت و مستقیم می باشد یعنی هر چه  رابطه ای کسب و کار

تثریر ارزش پیشنهادی کسب و کار  بیشتر شود قابلیت رابطه 

بدست  Bای کسب و کار بیشتر می شود، همچنین ضریب 

 آمده نشا  می دهد که به ازای هر واحد افزایش در متغیر

 واحد به متغیر وابسته اضافه می شود. 1۰012مستقل به میزا  

پيوهش حاضر، هم راستا با تحقیر بوجورکالند وهمکارا  

 ( همخوانی دارد.2121)

نتایج آزمو  : پژوهش پنجمفرضیه نتیجه بر مبناي 

همبستگی پیرسو  نشا  می دهد که بین متغیر میا  ساختار 

اری همبستگی معناد ارزش بر قابلیت رابطه ای  کسب و کار

درصد برقرار است. شدت این همبستگی  22در سطح اطمینا  

( در سطح قوی قرار دارد و 1۰.0با توجه به ضریب پیرسو  )

جهت همبستگی نیز مثبت است به این معنی که افزایش در 

یکی از متغیرها منجر به افزایش در دیگری می شود. بنابراین 

تقل )ساختار فرضیه فوق به معنای وجود رابطه بین متغیر مس

قابلیت رابطه ای کسب ارزش کسب وکار( و متغیر وابسته )

( حاکی از اینست که 2Rتایید می شود. ضریب تعیین )( وکار

ارزش  تغییرات واریانس متغیر وابسته ناشی از ساختار 1۰01

بدست آمده  Tمی باشد که این رابطه با توجه به  کسب و کار

( آ  با بیش از  Sig=  1۰111و سطح معنی داری ) 11۰013

بدست  Rدرصد مورد پذیرش و معنی دار است. میزا   22

می باشد نشا  می دهد که جهت رابطه بین  1۰.0آمده که 

همبستگی ساختارارزش کسب و کار بر قابلیت رابطه ای کسب 

وکار مثبت و مستقیم می باشد یعنی هر چه تثریر ساختار ارزش 

نیتز  ه ای کسب و کارقابلیت رابطبیشتر شود  کسب و کار

بدست آمده نشا  می دهد  Bباالتر می رود. همچنین ضریب 

 5..1۰که به ازای هر واحد افزایش در متغیر مستقل به میزا  

پيوهش حاضر، هم  می شود. واحد به متغیر وابسته اضافه

 ( همخوانی دارد.2121راستا با تحقیر بوجورکالند وهمکارا  )

نتایج آزمو  : پژوهش مششفرضیه نتیجه بر مبناي 

همبستگی پیرسو  نشا  می دهد که بین متغیرمدل درآمدی 

کسب و کار بر قابلیت رابطه ای کسب و کار همبستگی 

درصد برقرار است. شدت این  22معناداری در سطح اطمینا  

( در سطح قوی 1۰.0همبستگی با توجه به ضریب پیرسو  )
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به این معنی که قرار دارد و جهت همبستگی نیز مثبت است 

افزایش در یکی از متغیرها منجر به  افزایش در دیگری می 

معنای وجود رابطه بین متغیر شود، بنابراین فرضیه فوق به 

مستقل )مدل درآمدی کسب وکار( و متغیر وابسته ) قابلیت 

( 2Rرابطه ای  کسب وکار( تایید می شود. ضریب تعیین )

ریانس متغیر وابسته ناشی تغییرات وا 1۰01حاکی از اینست که 

بدست  Tمی باشد که این رابطه با توجه به  از مدل درآمدی

( آ  با  Sig=  1۰111و سطح معنی داری ) 11۰013آمده 

 Rدرصد مورد پذیرش و معنی دار است. میزا   22بیش از 

 می باشد نشا  می دهد که جهت رابطه 1۰.0بدست آمده که 

کسب و کار بر قابلیت بین همبستگی متغیر مدل درآمدی 

رابطه ای کسب و کار مثبت و مستقیم می باشد یعنی هر چه 

قابلیت رابطه ای کسب و کار شود بیشتر  تثریر مدل درآمدی

بدست آمده نشا  می  Bنیتز باالتر می رود. همچنین ضریب 

دهد که به ازای هر واحد افزایش در متغیر مستقل به میزا  

حاضر،  پيوهش ه اضافه می شود.واحد به متغیر وابست 5..1۰

( همخوانی 2121هم راستا با تحقیر بوجورکالند وهمکارا  )

 دارد.

باتوجه به مدل : پژوهش هفتمفرضیه نتیجه بر مبناي 

کسب و کار که شامل سه متغیر )ارزش پیشنهادی ، ساختار 

ارزش و  مدل درآمدی می باشد(   بر قابلیت کسب و کار که 

لیت رابطه ای وقابلیت داخلی( می باشد. شامل دو متغیر )قاب

نتایج فرضیات باال نشا  می دهد که مدل کسب و کار بر 

قابلیت کسب و کار تاریر مثبت دارد. بر این اساس فرضیه 

هفتم پيوهش تایید می گردد. پيوهش حاضر، هم راستا با 

 ( همخوانی دارد.2121تحقیر بوجورکالند وهمکارا  )

دل نهایی پژوهشم

 ( مدل نهایی پيوهش را با توجه به نتایج به دست آمده بر اساس اهداف پيوهش نشا  میدهد.2شکل )در 

 شمدل نهایی پژوه.0شک  

یک مدل کسب و کار یک مدل مفهومی می باشد، هدف اولیه 

یک مدل مفهومی، شناسایی ابعاد تحلیل مدل کسب و کار، 

ک تصویر تشخیص اجزای اصلی مربوط به هر بعد و ارائه ی

از این رو، یک مدل کسب و کار، نتیجه  برای هر سطح است.

سازی،  باشد. یک مفهو  سازی مفهومی می یک فرایند مدل

باشد که به  یک مدل از واقعیت و منطر کسب و کار می

توصی  مدل مرج  در یک صنعت خاص، پرداخته و توصی  

 یپذیر م های کسب و کار را امکا  تعداد نامحدودی از مدل

سازی مدل کسب و کار، با نمایش تصویری منطر  دل.مسازد

 کند تا به توسعه چشم ها کمک می به شرکت ،کسب و کار

تراز نمود   هم ،راهبرد، طراحی مجدد، انداز کسب و کار

گذاری دانش در مورد کسب  عملیات کسب و کار، به اشتراک



-  

- 

 

 انداز آ  و اطمینا  از پذیرش تصمیمات کسب و و کار و چشم

کار از طریر تعهد سهامدارا  به تصمیمات گرفته شده، 

یند اتخاذ آل کسب و کار یک سازما  به عنوا  فرمد .بپردازند

شود و آزمایش و  تصمیمات راهبردی هیچ وقت کامل نمی

های کسب و کار بایستی به صورت مداو  و  ارزیابی مدل

 مکرر صورت پذیرد از این رو، ارزیابی منظم مدل کسب و کار

تواند مبنایی برای بهبود مستمر مدل کسب و کار بوده و  می

تبدیل به محرکی برای ایجاد تغییرات جدی و نوآورانه در مدل 

 .شود

 منابع
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مطالعته اجتماعی بر گرایش به کارآفرینی و استقرار کسب و کار 
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