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مدل کسبوکار نوآورانة  B2Cبراي شرکتهاي پخش
(مطالعة موردي :شركت گلرنگپخش)
علی مبينی دهكردي ،1مهران رضوانی ،2علی داوري ،3فاطمه فروزان
 .3دانشیار دانشگاه تهران
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 .4كارشناس ارشد كارآفریني
تاریخ دریافت32 /7 /27 :
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چكيده
در دهههاي اخیر با رواج اینترنت ،كسبوكارهاي الكترونیكي به عنوان ابزاري براي سازماندهي مدل
كسبوكار شناخته ميشود .شركتهاي بسیاري براي تغییر مدلهاي كسبوكار سنتي خود به مدل
كسبوكار الكترونیكي براي كسب توان رقابتي بیشتر در دنیاي پرتغییر و پرپیچیدگي فعلي تالش
ميكنند .بر این اساس ،این مقاله با هدف توسعة مدل كسبوكار نوآورانة  B2Cتدوین شده است.
جامعة آماري این تحقیق شركت گلرنگپخش است .براي اجراي این تحقیق از روش موردكاوي
استفاده شد .ابزار اصلي گردآوري دادههاي مصاحبه از نوع عمیق است و عالوه بر آن از بررسي اسناد
و مدارک و بررسي چکلیستها اطالعات گردآوري شد .در بخش مصاحبه ،با  25نفر از مدیران
ارشد و میاني واحدهاي مالي ،بازاریابي و فروش (محصوالت شوینده ،غذایي و سلولزي) و رئیس
برندهاي این شركت در خصوص روند فعالیت این شركت مصاحبهاي با نمونهگیري هدفمند تا مرحلة
اشباع نظري صورت گرفت .در این تحقیق ،از مدل كسبوكار اوستروالدر به عنوان مدل مبنا استفاده
شد و در ادامه با كدگذاري باز و محوري در قالب نه حوزه ،مدل كسبوكار شركت گلرنگپخش
تدوین شد و عناصر نوآورانة مدل كسبوكار این شركت مشخص شد.
واژههاي کليدي :گلرنگپخش ،مدل كسبوكار ،مدل كسبوكار نوآورانه.
 نویسندة مسئول:

تلفن95769950190 :

Email: ali_davari@ut.at.ir
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مقدمه
زماني كه یک كسبوكار جدید شكل ميگیرد ،صریحاً یا تلویحاً مدلش را ارائه ميدهد و
معماري كسبوكار ،مكانیزمهاي توزیع و خلق ارزش را طراحي ميكند .مدل كسبوكار
شیوهاي است كه بنگاه از طریق آن ،ارزش ایجادشده را به مشتریان ارائه ميدهد و ایشان را
براي پرداخت در مقابل آن ارزش اغوا ميكند تا پرداختها را به سود تبدیل كند .براي یک
شركت ضروري است كه درک روشني از مدل كسبوكار خود داشته باشد؛ زیرا این موضوع
در واقع منبع مزیت رقابتي براي شركتها تلقي ميشود (.)Osterwalder, 2004

تغییرات اساسي مانند دیجیتاليشدن ،از جمله عواملي هستند كه تأثیر زیادي در شكلگیري
مدلهاي كسبوكار جدید داشتهاند؛ براي نمونه فعالیتهاي بازاریابي تجارت الكترونیک
یكي از متدهایي است كه به كمک تكنولوژي ،تولیدكنندگان ،فروشندگان و مشتریان را به
یكدیگر مرتبط ميكند ) .(Zimmermann, 2000از آنجا كه تجارت الكترونیک یكي از
استراتژيهاي جدید ورود به دنیاي كسبوكار و بهبود روشهاي فروش محصوالت فعلي یک
كسبوكار است ،انتخاب این استراتژي به عنوان ابزاري براي متحولشدن شركتهایي است
كه با مشتري نهایي به شكل  B2Cدر ارتباط هستند ) (Weill, & Apel,2011شركتهاي
پخش مانند شركت گلرنگپخش داراي این نوع مدل كسبوكار هستند .با توجه به تأكید
مدیران ارشد این شركت براي همراستاشدن با تحوالت جدید كسبوكار ،این پژوهش به
دنبال آن است كه مدل كسبوكار نوآورانة  B2Cرا براي گلرنگپخش با هدف افزایش توان
رقابتي این شركت پیشنهاد دهد.
مروري بر مبانی نظري و پيشينة تحقيق
اولین كساني كه از واژۀ مدلهاي كسبوكار (با مفهوم مدلسازي فرایندها و دادهها) استفاده
كردند ،دوتوره 3و كانزال 2در سالهاي  3378و  3377هستند .به عقیدۀ هامل )2555( 3هر
سازمان یک مدل كسبوكار دارد كه بهسادگي نحوۀ كسبوكار فعالیتش نشان ميدهد .در
1. Dottore
2. Konczal
3. Hamel
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دیدگاه اوستروالدر و پیگنیور )2554( 3این مدل توصیفي است از ارزشي كه یک شركت به
یک یا چند بخش از مشتریان ارائه ميدهد .آلن آفوا 2مدل كسبوكار را مجموعهاي ميداند
از فعالیتهاي اجرایي ،چگونگي و زمان اجراي آنها ،استفاده از منابع براي اجراي این
فعالیتها و عوامل ویژۀ صنعت براي آفرینش و ایجاد ارزشهاي ممتاز براي مشتریان ( Afuah,

 .)A., C. Tucci, 2001عبارت مدل كسبوكار با پرسش پیتر دراكر معرفي ميشود :مشتري
چه كسي است ،مشتري چگونه ارزش را به دست ميآورد و یک كسبوكار چگونه سود
كسب ميكند ( .)Kalakota & Whinston 1997; Magertta, 2002شكل  ،3سیر تكاملي
مفهوم مدل كسبوكار را نشان ميدهد .در زیر مشخص است:
بهکارگیری

هستیشنا

تشریح

فهرست

تعریف و

مفهومی
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مدل کسب
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کسبوکار

مدل کسب

مدل کسب

وکار

وکار
طبقهبندیو

تعاریفمدل
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شكل.1سيرتكاملیمفهوممدلکسبوکار 
منبع Osterwalder, Pigneur and Tucci, 2005:

1. Osterwalder & Pingneur
2. Afuah

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورۀ  ،7شماره  ،3پاییز 3333

872

مدل کسبوکار الكترونيكی
فناوري اطالعات 3آثار عمدهاي در تمامي عرصههاي اقتصادي ،تجاري و شغلي گذاشته است،
به طوري كه براي هر پدیدۀ تجاري یک نسخة الكترونیک به وجود آمده است .مدلهاي
كسبوكار الكترونیكي بسیاري از سوي محققان معرفي شدهاند ،این مدلها در یک طبقة
خاص ،معموالً داراي ویژگيهاي مشتركي هستند؛ مثالً سیاست قیمتگذاري مشابه دارند یا
داراي مدلهاي ارتباطي با مشتریان هستند .از طرفي از آنجا كه معیارهاي بهكارگرفته
شده از سوي محققان مختلف ،متفاوت است ،طبقهبنديهاي مختلفي نیز ارائه شده است
) . (Alt & Zimmerman, 2001در نهایت ،سیر تكاملي مدلهاي كسبوكار الكترونیكي به
صورت جدول زیر است:
کسبوکارالكترونيك 
مدلهای 
جدول.1سيرتكاملی 
محقق
Kalakota 1997

توضیح

مدلارتباطبنگاهبامصرفکننده
مدلارتباطبنگاهبابنگاه

یازده ساختار برای مدلهای بنگاه با بنگاه (فروشگاه الكترونيكی ،تدارک
الكترونيك ،حراج الكترونيك ،مرکز الكترونيك ،بازار شخص ثالث ،اجتماع
Timmers 1998, 1999
مجازی ،متحدکنندگان زنجيرة ارزش ،پلتفرم همكاری ،کارمزد داللی
اطالعات،مدیریتامانی)
هشت مدل هستهای کسبوکار الكترونيك (واسطه ،ایجاد زیرساخت
Weill & Vitale 2001
مشترک،جامعةمجازی،گردآوریمضمونومحتواو)...
مدلارتباطبنگاهبابنگاه
Andam, 2003

مدلارتباطبنگاهبامصرفکننده
مدلارتباطبنگاهبادولت
مدلارتباطمصرفکنندهبامصرفکنندهوتجارتمتحرک 

Rappa 2001

نه طبقهمدلهای درآمد کسبوکار اینترنتی (مدلداللی ،مدل تبليغاتی ،مدل
واسطةاطالعاتی،مدلبازرگانیو)...

1. Information Technology
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مدل کسبوکار نوآورانه
شركتها همانطور كه ميتوانند خود را در كیفیت محصوالت عرضهشده متمایز سازند؛
ميتوانند مدلهاي كسبوكار متفاوتي را نیز اتخاذ كنند ( Casadesus-Masanell & Zhu

 .)2012از آنجا كه اینترنت مدلهاي كسبوكار را تغییر داده است ،كاربردهاي آن براي
جامعه و كسبوكارها نیز تغییر یافته است.
نوآوري در مدل كسبوكار ،به جستوجو براي روشهاي جدید یک شركت و راههاي
جدید خلق ارزش برميگردد و بر یافتن راههاي كسب درآمد و انتقال ارزش به مشتریان،
تأمینكنندگان و شركا تمركز دارد ( & Amit & Zott, 2001; Casadesus-Masanell

.)Ricart, 2010; Teece, 2010
مدلهاي كسبوكار الكترونیكي نیز ميتوانند از طریق فعالیتهایش نوآور باشند .این
نوآوري ميتواند در ساختار معامله رخ دهد ()Zott, 2008؛ به عنوان مثال «اي بي» یک حراج
مصرفكننده -مصرفكننده ( )C2Cرا معرفي كرد كه در آن اشیاي كمارزش نیز بهسادگي
بین مصرفكنندگان خرید و فروش ميشوند« .پرایس الین» بازارهاي معكوسي 3را معرفي كرد
كه خریداران شخصي نیازهاي خود را در آن بیان ميكردند و قیمت مد نظر را به فروشندگان
ميگفتند .همة این كسبوكارها عالوه بر آنكه روشهاي جدیدي را براي هدایت معامالت
معرفي كردند ،با ارتباط بین خریداران و فروشندگاني ارزشآفریني كردند كه قبالً امكان
ارتباط آنها با یكدیگر وجود نداشت ()Amit, 2000؛ به بیان دیگر این مدلهاي كسبوكار،
نوآورانه هستند و ارزش را از كشف نیازهاي ناپیداي مشتریان و خلق بازارهاي جدید خلق
ميكنند .در مدل كسبوكار ،نوآوري عالوه بر محصول ،تولید ،فرایندها ،كانالهاي توزیع و

بازار جدید شامل تغییر شیوۀ معامله نیز است (.)Zott, 2007; 2010
ابتدا براي درک مفهوم نوآوري مدل كسبوكار ضروري است كه روشهاي قبلي تجارت
كنار گذاشته شود ،سپس باید یک برنامة تغییر طراحي شود ( .)Flanagan, 2012نوآوري مدل
كسبوكار سبب كاهش ریسک ميشود و به همان نسبت به كسبوكار كمک ميكند تا

1. Reverse Market
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ریسکهاي بیشتري را بپذیرد و نوآوريهایي را به وجود ميآورد ( .)Serrat, 2012نوآوري
مدل كسبوكار ميتواند منبع مزیت رقابتي باشد ،به شرط آنكه مدل به قدر كافي متمایز باشد
و بهراحتي نتوان آن را تقلید كرد ()Teece, 2010؛ براي مثال آي تونز 3كه اپل آن را ایجاد
كرد ،نمونهاي از یک مدل كسبوكار نوآورانه است .زماني كه اپل با این مدل كسبوكار
نوآورانه در زمینة موسیقي به موفقیت رسید ،همین مدل را در صنعت فیلم ،كتاب الكترونیک

2

و گوشيهاي هوشمند 3به كار برد (.)Krcmar, 2011
تحقیقات نشان ميدهد كه اگر شركتها بخواهند با كمک فناوري اطالعات و ارتباطات
موفق باشند ،باید مدل كسبوكار بدیعي را توسعه دهند تا به مزیت رقابتي پایدار دست یابند
( .)Casadesus-Masanell & Ricart, 2010همچنین به همان اندازه كه شركتها باید مدل
كسبوكار خود را در طول زمان بررسي و ارزیابي كنند ،باید آن را با مدلهاي كسبوكار
شركتهاي رقیب یا حتي با مدل كسبوكار صنایع متفاوت مقایسه كنند تا ایدههاي جدید
شكل بگیرد و نوآوري مدل كسبوكار پرورش یابد (.)Flanagan, 2012
نظام توزیع کاال و پخش
به مجموعه فرایندهاي بعد و قبل از تولید یعني تأمین نهادههاي تولید براي تولیدكنندگان،
مصرف محصوالت و خدمات و بازاررساني محصوالت تولیدشده و قراردادن در دسترس
مصرفكنندگان نظام توزیع كاال یا پخش اطالق ميشود .كانالهاي توزیع به عنوان شبكة
ارتباطي خارجي براي یک شركت تعریف ميشود كه براي دستیابي به اهداف توزیع آن
فعالیت ميكند (.)Chesbrough & Rosenbloom, 2002
مدل پژوهش و پرسشهاي تحقيق
در نهایت ،نظر به پیشینة تحقیق بیانشده ،مدل كسبوكار اوستروالدر به عنوان جامعترین مدل
كسبوكار براي مدل تحقیق در نظر گرفته شد.
1. Itunes
2. E-Book
3. Smart Phone
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بخشبندی
بازار

ارتباطبا
مشتریان

ارزش
پيشنهادی

شبكههای
توزیع
جریاندرآمدی
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فعاليتهای
کليدی

شرکای
کليدی

منابعکليدی

ساختارهزینه

شكل.2ابعادمدلکسبوکاراوستروالدر 

دالیل انتخاب مدل كسبوكار اوستروالدر براي تحقیق پیش رو به صورت زیر است:
 .1مدل كسبوكار اوستروالدر ماهیتي پویا دارد و شفافیت در روند تدوین این مدل سبب
شده است تا گزینههاي موجود مؤثرتر به چالش كشیده شوند.
 .2به منظور شناسایي اجزاي تشكیلدهندۀ مدل كسبوكار ،تحقیقات متنوعي صورت
گرفته ولي كاملترین تحقیق به زعم محققان مدل اوستروالدر است.
 .3مدل كسبوكار اوستروالدر مجموعهاي از جامعترین و مناسبترین مؤلفههاي اصلي و
فرعي كسبوكار را مد نظر قرار ميدهد ).(Timmers, 1998; 1999
 .4مدل كسبوكار فعلي شركت گلرنگپخش ،مدل كسبوكار  B2Bاست .براي
پیادهسازي یک مدل جدید ،به یک مدل راهبردي جامع و كامل مانند مدل كسبوكار
اوستروالدر نیاز است.
اهداف این پژوهش دربرگیرندۀ یک هدف اصلي و چهار هدف فرعي است:
 طراحي مدل كسبوكار نوآورانة  B2Cدر شركتهاي پخش؛ مطالعة موردي :شركت
گلرنگپخش
 .3شناسایي عناصر سازندۀ بلوک مالي در مدل كسبوكار نوآورانة  B2Cشركت گلرنگ
پخش (ساختار هزینه و جریان درآمدي)
 .2شناسایي عناصر سازندۀ بلوک مشتریان در مدل كسبوكار نوآورانة  B2Cشركت
گلرنگپخش (ارتباط با مشتریان ،كانالهاي ارتباطي و بخشهاي مشتریان)
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 .3شناسایي عناصر سازندۀ بلوک تأمینكنندگان و شركا در مدل كسبوكار نوآورانة
 B2Cشركت گلرنگ پخش (شركاي كلیدي ،فعالیتهاي كلیدي و منابع كلیدي)

.4

شناسایي عناصر سازندۀ بلوک ارزش پیشنهادي در مدل كسبوكار نوآورانة B2C

شركت گلرنگپخش
روششناسی پژوهش
روش تحقیق مجموعهاي از قواعد ،ابزار و راههاي معتبر و قابل اطمینان و نظامیافته براي بررسي
واقعیتها ،كشف مجهوالت و دستیابي به راه حل مشكل است (عزتي .)3376 ،این تحقیق از
نظر هدف ،كاربردي است؛ زیرا به دنبال تدوین مدل كسبوكار نوآورانه است .از لحاظ شیوۀ
گردآوري دادهها ،نوع تحقیق روش كیفي مطالعة موردي است؛ زیرا ميتوانیم با بررسي
مستندات شركت گلرنگپخش و مصاحبه با خبرگان این شركت یک مدل كسبوكار را
توسعه دهیم.
ابزار اصلي گردآوري دادهها مصاحبه از نوع عمیق است و عالوه بر آن با بررسي اسناد و
مدارک و بررسي چکلیستها ،اطالعات گردآوري شدند .در بخش مصاحبه با مدیران ارشد
و میاني واحدهاي مالي ،بازاریابي و فروش (محصوالت شوینده ،غذایي و سلولزي) و رئیس
برندهاي این شركت در خصوص روند فعالیت این شركت ( 25نفر) مصاحبه صورت گرفت.
از آنجا كه در این پژوهش مدل كسبوكار نوآورانة شركت گلرنگپخش مورد توجه است،
در انتهاي هر بخش از مصاحبهشوندگان در خصوص نوآوريهاي مطرحشده براي هر حوزه
پرسیده ميشد .با توجه به پرسشهاي اصلي و فرعي این پژوهش ،نه حوزۀ مدل كسبوكار
اوستروالدر به صورت زیر بخشبندي شدهاند:
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بلوکمشتری

کانالهای
ارتباطی

بلوکمالی

بلوکتأمينکنندگانوشرکا

بخشبندی
مشتریان

ارزشهایپيشنهادی

ارتباطبا
مشتریان
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فعاليتهای
کليدی

شرکای
کليدی

منابعکليدی

جریانهایدرآمدی

ساختارهزینه

کسبوکاراوستروالدر 
طبقهبندیمدل 
شكل.3ابعادو 

به طور كلي ،اگر در انجام مصاحبه استانداردهاي مراحل انجام آن از طراحي پرسش تا
موقعیت و نسخهبرداري رعایت شود ميتوان از پایایي مصاحبه مطمئن بود .در روش مصاحبه،
باید به اعتبار هركدام از مراحل هفتگانة تحقیق توجه شود تا نتایج بهدستآمده موثق و قابل
اتكا باشند .روش تعیین اعتبار تحقیق كنوني در هركدام از این مراحل به صورت زیر است:
 .3انتخاب موضوع :در تحقیق كنوني ،ابتدا مباني نظري و پیشینة تحقیقات انجامشده در
زمینة مدلهاي كسبوكار ،مدلهاي كسبوكار  B2Cو غیره بررسي شده و مدل
كسبوكار اصلي مورد نظر این تحقیق انتخاب شده و پرسش اصلي تحقیق بر مبناي
مطالعات نظري قبلي ارائه شده است.
 .2طراحي :پس از آنكه مدل مفهومي با بررسي پیشینة تحقیق انتخاب شد ،براي
پرسشهاي مصاحبه از تمام پرسشهاي مطرحشده در نه بخش مدل اوستروالدر استفاده
شد .در هر نه بخش با كمک مدل  5W1Hپرسشهایي به آنها اضافه شد.
 .3مصاحبه :در زمان انجام مصاحبه ،مصاحبهشونده ابتدا موضوع تحقیق را به
مصاحبهشوندگان توضیح داد و تمام مصاحبات با موافقت ایشان ضبط شدند تا از اعتبار
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مرحلة مصاحبه كاسته نشود .عالوه بر این ،در هنگام انجام مصاحبهها نیز محقق در
شیوۀ مطرحكردن پرسشها دقت كرد تا كیفیت و اعتبار آن حفظ شود.
 .4نسخهبرداري :نسخهبرداري در این تحقیق از دو مرحله تشكیل شده است .مرحلة اول
شامل ضبط صداي همزمان بود كه با مطرحكردن پرسشها از سوي مصاحبهگر انجام
شده است .مرحلة دوم نیز شامل یادداشتبرداري دستي در حین مصاحبه است .بدین
ترتیب ميتوان به كفایت روایي در مرحلة نسخهبرداري تحقیق كنوني اطمینان داشت.

 .8تحلیل :در تحقیق كنوني ،پرسشها به همان ترتیبي كه در مدل مرجع گنجانده شده
بیان شده است تا از نظم منطقي برخوردار باشند.
 .6تأیید :قضاوت انعكاسي محقق در انتخاب یک روش اعتباردهي در یک مطالعة خاص
مهم است .در تحقیق كنوني تالش شده نتیجهگیريها اعتماد و اعتبار علمي باالیي
داشته باشد.
 .7گزارشدهي :گزارشهاي تحقیق كنوني در انتهاي تحقیق با عناوین یافتههاي تحقیق،
نتیجهگیري و پیشنهادها ارائه شدهاند .در تدوین گزارشها ،سعي بر آن بوده تا مطالبي
كه در قالب نتایج ارائه ميشود از صحت و سقم باالیي برخوردار باشند.
یافتهها
در تجزیه و تحلیل اطالعات جمعآوريشده در مصاحبهها ،از روش كدگذاري باز و محوري
استفاده شده است .كدگذاري باز و محوري ميتواند براي تحلیل دادههاي ثبتشدهاي به كار
رود كه ميتوانند به شكل نوشتاري درآیند؛ براي مثال سخنرانيها و مصاحبهها (برورتون و
میلوارد .)3358 ،كدگذاري در این پژوهش شامل مراحل زیر است:
 .3تلخیص دادهها :انتخاب از میان دادههاي بهدستآمده ،خالصهكردن عبارتها یا
عبارتهاي مترادف ،قراردادن این دادهها در دستهبنديهاي وسیعتر و امثال آن در این
مرحله انجام شده است.
 .2عرضة دادهها :توسعة مجموعهاي سازمانیافته از دادهها ،به طوري كه به كمک آنها
بتوان نتیجهگیري كرد ،در این مرحله انجام شده است .یافتههاي حاصل از هر مصاحبه
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در جدولي جداگانه قرار گرفته ،همچنین یک جدول كلي نیز براي كدهاي
اختصاصیافته به مفاهیم تكمیل شده است.
 .3نتیجهگیري :تحلیل محتوا در این پژوهش به روش تحلیل تِم صورت ميگیرد .به طور
كلي فرایند تحلیل تم به شرح زیر است:
مرحلة اول :آمادهسازي داده

قبل از آغاز تحلیل داده ،باید دادهها به صورتي باشند كه كار با آنها آسان باشد .در این
پژوهش ،پس از نسخهبرداري جدولي مانند جدول زیر تهیه شده است كه پاسخ پرسشها براي
هر مصاحبهشونده در آن بیان شده است.


جدول.2آمادهسازیدادههایکيفی 
کد مصاحبهشونده



گزارههاي کالمي



مفاهیم کدگذاري باز



مفاهیم کدگذاري محوري



 كد مصاحبهشونده :كدي از  I1تا I28

 گزارههاي كالمي فرد مصاحبهشونده در پاسخ به پرسشها
 داده :گفتههاي مصاحبهشونده
 یادداشتها :یادداشتهاي شخصي
مرحلة دوم :آشناشدن

در این مرحله بارها به مصاحبه گوش داده شده و یادداشتهاي هنگام مصاحبه به دقت منظم
شده است.
مرحلة سوم :کدگذاري
كدگذاري مادۀ اولیه تحلیل دادهها است .در این مرحله ،به هر مصاحبهشونده كدي از  I1تا I28

اختصاص ميیابد كه عدد آن نشاندهندۀ شماره فرد است .در كدگذاري باز ،مفاهیم كلیدي
گفتههاي مصاحبهشوندگان بیان ميشود و در كدگذاري محوري عنواني به مجموعهاي از
مفاهیم مشترک بیانشده تعلق ميگیرد.
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مرحلة چهارم :خلق معانی و مفاهيم

در این مرحله جدولي جامع به دست ميآید از آنچه كه در جدولهاي هر مصاحبه وارد شده
است .این جدول عناصر مهم مدل كسبوكار  B2Cبراي شركتهاي پخش را نشان ميدهد.
بحث و نتيجهگيري
با تحلیل محتواي مصاحبههاي انجامگرفته براي شناسایي عناصر این مدل كسبوكار ،این
پژوهش مفاهیمي را شناسایي كرده است .در نهایت ،براي هریک از حوزهها چهار دستة بلوک
مالي ،بلوک مشتري ،بلوک تأمینكنندگان و شركا و بلوک ارزش پیشنهادي نوآوريهاي
مطرحشده از سوي مصاحبهشوندگان به صورت یكپارچه در كنار هم قرار گرفتهاند .در این
مقاله ،به منظور بیان نتایج به اختصار فقط به كدهاي محوري مستخرج در قالب بالوک هایر
چهارگانه اشاره ميشود .این بخش در چارچوب پرسشهاي تحقیق به شرح زیر پاسخ داده
شده است:
 عناصر سازندۀ بلوک مالي در مدل كسبوكار نوآورانة  B2Cشركت گلرنگپخش
كدامند؟
جدول.3عناصرسازندةبلوکمالی 
بلوک مالي

جریانهایدرآمدی


کد محوري

مصاحبهشونده

فراواني

پرداختنقدی

I1 , I3 , I4 , I5 , I7 , I2 , I8 , I9 , I10 , I11,
I21 , I24 , I27 , I13 , I16 , I17 , I18
I13 , I15 , I22 , I23 , I1 , I2 , I4 , I5 , I6 ,
I8 , I11 , I12

11

ساختارهزینه

پرداختاعتباریبراساس
سابقةخریدمشتری
یتبندیمحصوالتبر
اولو 
آنها
اساسسابقةفروش 
هزینههایاجرایی

برنامهریزی
هزینههای 


12

I11, I14,I1,I2, I3, I4, I5, I8, I10,

9

I2 , I3 , I4 , I5 , I6 , I8 , I9 , I10 , I11 ,
I14 , I18 , I21 , I22 , I23 , I27

11

I1- I28

22

 عناصر سازندۀ بلوک مشتري در مدل كسبوكار نوآورانة  B2Cشركت گلرنگپخش
كدامند؟
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جدول.4عناصرسازندةبلوکمشتری 
بلوک مشتري

بخشبندی

مشتری

کانالهای

ارتباطی

ارتباطبا
مشتری

کد محوري

مصاحبهشونده

فراواني

دسترسیبهاینترنت

 I11 , I3 , I19بهجز I1 - I28

21

جمعيتشناختی

ویژگیهای

مشتریان

I11 , I14 , I15 , I16 , I20, I21 , I1 I4 I5 ,
I8 , I9 , I10

12

ماهيتخدمت

I9 , I13 , I12 , I14 , I16 , I17 , I22 , I23 ,
I24 , I25 , I1 , I2 , I3 , I4 , I5 , I7 , I8

11

ماهيتمحصول

I1 - I28

22

سيستمیكپارچةثبتسفارش

I1- I28

22

وبسایتوپورتالالكترونيك


I1- I28

22

توزیعکنندگان


 I11 , I22 , I7 , I8 , I6بهجز I1 - I28

23

تلفنوصندوقصوتی

I1- I28

22

سفارشیسازیارتباط


I1 , I2 , I3 , I4 , I6 , I7 , I9 , I10 , I14 ,
I15 , I16 , I17 , I20 , I22 , I23 , I28

11

هدفقراردادنوفاداریبهبرند

I1 , I4 , I5 , I6 , I8 , I11 , I12 , I13 , I17 ,
I18 , I20 , I22 , I23 , I28

14

 عناصرسازندۀ بلوک تأمینكننده در مدل كسبوكار نوآورانة  B2Cشركت
گلرنگپخش كدامند؟
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تأمينکنندگانوشرکا 
جدول.1عناصرسازندةبلوک 
بلوک تأمینکنندگان

کد محوري

مصاحبهشونده

فراواني

سختافزاری

منابع

I1 ,I2 , I3 , I4 , I7 , I8 , I9, I10 ,
I11 , I12 , I13 , I14 , I17 , I20 ,
I21 , I22 , I23, I25 , I26

13

نرمافزاری
منابع 

I1,I2, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10,
I11, I12, I13, I14, I15, I17, I19,
I21, I22, I26

19

نرمافزاری
فعاليتهای 


I1 , I2 , I3 , I7 , I8 , I9 , I11 ,
I12 , I13 , I14 , I15 , I16 , I19 ,
I21 , I22 , I23 , I26

11

سختافزاری

فعاليتهای


I1- I28

22

تأمينکنندگانمحصوالت


I1- I28

22

مشارکتکنندگانمالی

بانكهاو


 I2 , I13بهجز I1- I28

21

وبسایت
توسعهدهندهوپشتيبان 


I1- I28

22

شرکتهایتبليغاتی


I3 , I4 , I 5 , I6 , I7 , I8 , I9 ,
I10 , I14 , I15 , I17 , I18 , I20 ,
I21 , I24 , I27

11

تأمينکنندگانتجهيزاتو

ملزومات

I1- I28

22

و شرکا

منابع کلیدي

فعالیتهاي کلیدي

شرکاي کلیدي

 عناصر سازندۀ بلوک ارزش پیشنهادي در مدل كسبوكار نوآورانة  B2Cشركت
گلرنگپخش كدامند؟
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جدول.1عناصرسازندةبلوکارزشپيشنهادی 
بلوک ارزش
پیشنهادي

ارزشهاي پیشنهادي

کد محوري

مصاحبهشونده

فراواني

صرفهجوییدرزمان


I1- I28

22

هزینههایخرید
کاهش 

I1- I28

22

سفارشیسازیخدمت


I1,I2, I3, I4, I6, I8, I9, I10, I13, I14, I15, I20, I21,
I22

14

خدماتپسازفروش

I1,I2, I4, I6, I7 , I9, I10, I11, I12 I15, I19, I20, I22,
I23, I27

11

آسانسازیخرید


I1- I28

22

تمامي نوآوريهاي مطرحشده از طرف مصاحبهشوندگان در جدول زیر قرار گرفتهاند.
.عناصرنوآوریدرحوزةمدلکسبوکارمربوط

جدول1
نوآوري در بلوک بخشبندي مشتريان
تبليغات از طریق پست الكترونيك -ایجاد باشگاه
مشتریانواختصاصامتيازبهمشتریان
وبسایتوارسالنمایندههمراهبابروشور
تبليغ 
درمدارسیامراکزخرید
نرافزار اختصاصی برای
ساخت و توسعة  
یهایتلفنهمراه
گوش 
ارائةپيشنهادهایتكميلیدرکنارکاالهایگلرنگ
پخشبراساسکاربردمحصول
نواوري در کانالهاي ارتباطي:

نوآوري در بلوک ارتباط با مشتريان
استفادهازبانكاطالعاتیمشتریان-تحقيقبازار
برگزاری جشنواره -پيشنهاد کاال بر اساس سابقه
خرید
جمعآوری نظرات و
نرمافزاری به منظور  
قراردادن  
وبسایت
پيشنهاداتبرروی 
یهای آنالین در
صفحهای به باز 

اختصاص 
وبسایت

دههای
جمعآوری ای 
طراحی ساختاری برای  
دههای برتر به
مشتریان و اهدای جوایز به ای 
دورهای
صورت 

ایجاد اپليكيشن تلفن همراه و ارسال پيامك به
مشتری بعد از سفارش حاوی قيمت و زمان نوآوري در بلوک جريانهاي هزينهاي:
ارسالکاال
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.عناصرنوآوریدرحوزةمدلکسبوکارمربوط

ادامة جدول1
نوآوري در بلوک بخشبندي مشتريان

نوآوري در بلوک ارتباط با مشتريان

قراردادنوبکيوسكدرمناطقهدف-استفادهاز
مذاکره با توليدکنندگان محصوالت برای تقبل
وصلشدن به
نرمافزار  latitudeبرای  
 GPSیا  
نههایبازاریابیوتبليغات
هزی 
سيستمثبتسفارش
نوآوري در بلوک جريانهاي درآمدي
گونهای که نياز به اجاره
به 
برنامهریزی تحویل کاال  

عرضه و معرفی محصوالت مرتبط که از سوی
انباردرمناطقمختلفنباشد
یگيرد
گلرنگپخشدراختيارمشتریانقرارنم 
عرضة محصوالت مكمل کاالهایی که گروه
نوآوري در بلوک ارزشهاي پیشنهادي
یکند
صنعتیگلرنگتوليدنم 
فروش عضویت به مشتریان برای برخورداری از پوشش کاال با تنوع زیاد -برچسب تأیيد کنترل
کيفيت
طرحهایفروش
تخفيفاتو 
تهيه و فروش کاالهایی که در حال حاضر در سبد
نوآوري در بلوک منابع کلیدي
توزیعماوجودندارد
ایجاد پروفایل مشتریان و پيشنهاد خرید بر اساس
طراحیلباسفرمبرایمأمورانتحویل
آن
اطالعات جامع محصول و قراردادن آن بر روی
ایجادعضویتمعمولیوویژهبرایمشتریان
وبسایت-دفترچةاطالعاتمحصول

باوبسایت دیگربرای تكميل سبد

دستورالعمل فرایند پشتيبانی خرید جامع برای برقراری لينك 

خرید
مشتریان
جلب اعتماد مشتریان و ترغيب آنها به خرید
نواوري در بلوک تأمینکنندگان کلیدي
دوباره
مشاوره از کسبوکارهای الكترونيك موفق برای
نوآوري در بلوک فعالیتهاي کلیدي
پخش
تهای مربوط به توزیع به دليل
برونسپاری فعالي 

تشكيل گروه پروموتر برای مذاکره با واحد
یتجربگیدرایننوعتوزیع
ب
تدارکاتبرجهایمسكونی

استفاده از قابليت و اعتبار برندها و محصوالت تعيين بازار هدف با مذاکره با کسبوکارهای
الكترونيك
دیگرگروه
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پيشنهادها
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها ،پیشنهادهاي تحقیق حاضر در سه بخش ارائه ميشود:
پيشنهادهاي کاربردي

 .3توصیه ميشود شركتهاي پخش ،فعالیتهاي الزم براي فعالساختن مشتریان این
بخش از بازار را هزینه نپندارند تا با فعالكردن ایشان در آیندهاي نزدیک شهرت و
اعتبار براي بنگاه به همراه آورند.
 .2به شركتهاي پخش توصیه ميشود فعالیت  B2Cخود را متناسب با ظرفیت
تولیديشان شروع كنند تا در بلندمدت بتوانند این تقاضا را پوشش دهند.
 .3به شركتهاي پخشي كه تاكنون فروش  B2Cنداشتهاند ،مانند گلرنگپخش ،پیشنهاد
ميشود پیش از آغاز شیوۀ جدید فروش بخشهاي مختلف سازمانشان را -عالوه بر
بخش فروش ،بازاریابي و مدیریت ارشد -در این امر اساسي دخیل كنند.
 .4به شركتهاي پخش پیشنهاد ميشود اولویت فعالیت خود را مشتري قرار دهند و در
راستاي ارضاي نیاز احترام وي فعالیت كنند .مشتریان راضي عالوه بر وفادارشدن،
يتوانند منبع مناسبي براي تبلیغات دهانبهدهان باشند.
م
 .8به شركتهاي پخش توصیه ميشود این فعالیت را به صورت مجزا و با واحد دیگري
(مدیر و پرسنل جداگانه) پیگیري كنند تا از تضاد منافع جلوگیري شود و هر واحد
مجزا از تصمیمگیري یكدیگر فعالیت كند.
 .6با توجه به جدیدبودن فروش  ،B2Cتوصیه ميشود پیش از آغاز این فعالیت مطالعات
امكانسنجي را انجام دهند و مدل كسبوكار خود را به درستي ترسیم كنند.
پيشنهادها به سياستگذاران

 نوسانات تولید سازمانهاي تولیدي به طور مستقیم در روند فعالیتها و درآمدزایي
پخش اثر ميگذارد .در سالهاي گذشته ،با افزایش بيرویة نرخ دالر و تحریمهاي
نالمللي و حمایتنكردن سیاستگذاران از تولید داخلي ،بسیاري از شركتهاي
بی 
تولید در تأمین كاال مشكل داشتند و در نتیجه بسیاري از شركتهاي توزیع با مشكل
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روبهرو شدند .در این راستا ،به مدیران و سیاستگذاران این صنعت توصیه ميشود با
حمایت از تولید داخلي به شركتهاي پخش نیز در تداوم فعالیتهایشان یاري رسانند.
 اكثر قوانین موجود براي تسهیل فعالیتهاي تولیدي است .توصیه ميشود
سیاستگذاران در بخشهاي مختلف با حمایت از شركتهاي پخش ،به ورود آنها به
بخشهاي مختلف بازار كمک كنند .در این راستا ،ميتوان ورود شركتهاي پخش به
پخش مستقیم به مصرفكننده را در مرحلة اول قرار داد و سیاستگذاران با حمایت و
تسهیل اینگونه فعالیتها با این سازمانها كمک كنند تا بتوانند با نوسانات اقتصادي
بازار مقابله كنند.
پيشنهادهایی براي تحقيقات آینده

 بررسي كمّي یافتههاي پژوهش براي بررسي صحت نتایج حاصل از پژوهش حاضر در
شركت گلرنگپخش و بررسي میزان اثربخشي آن
 انجام مطالعات تأییدي با كمک یافتههاي حاصل از این تحقیق در شركت گلرنگپخش
براي بررسي صحت نتایج
 اجراي نتایج مطالعة جاري در شركتهاي پخش مختلف و مقایسة آن با یكدیگر
 انجام پژوهش مشابه در دیگر شركتهاي پخش خارج از گروه صنعتي گلرنگ
 بررسي میزان موفقیت /شكست شركتها در فروش  B2Bو رابطة آن با موفقیت در
فروش B2C

 بررسي اندازه ،سابقه ،سهم بازار و غیره در شركت گلرنگپخش و رابطة آنها با امكان
شروع مدل كسبوكار B2C

 بررسي كسبوكارهایي كه به  B2Cتغییر یافتهاند و مقایسة عوامل موفقیت /شكست
 تدوین عوامل مهم در مدل كسبوكار  B2Bدر شركت گلرنگپخش
 شناسایي عوامل تأثیرگذار موفقیت /شكست كسبوكارهاي B2C

 سنجش میزان تأثیرگذاري هریک از بلوکهاي مطرح در مدل كسبوكار این پژوهش
در شركت گلرنگپخش
 انجام تحقیق حاضر با مرجع قراردادن دیگر مدلهاي كسبوكار
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