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چكیده
با رقابتی تر شدن عرصه کسبوکار  ،سازمان ها ناگزيرند علی رغم محدوديت های ناشی از ويژگیهای بنگاه و صنعت برای رسیدن به
حداکثر بهره وری ،عملکرد خود را بهبود بخشند ،چنین بهبودی تنها با انتخاب الگوی مناسب کسبوکار امکان پذير خواهد شد .يک
مدل کسبوکار موفق ،نشان دهنده انتخابی مناسب از میان گزينه های ممکن است که میتواند با تجزيه و تحلیل سیستماتیک
وضعیت شرکت ،مديران را در اخذ تصمیمات مناسب ياری رسانده و ارزش بیشتری را برای مشتريان خلق نموده و در پايان سود
بیشتری را به شرکت بازگرداند .علیرغم اهمیت اين موضوع و استفاده بسیار از مفهوم مدل کسبوکار در محیطهای دانشگاهی و
اجرايی ،اين مفهوم تا کنون در ايران به صورت کالن مورد مطالعه قرار نگرفته است .تحقیق حاضر ،به بررسی مدل های کسبوکار
موفق از ديدگاه صاحبان سهام می پردازد و بر اساس از دادههای صد شرکت برتر ايرانی نشان می دهد مدل کسبوکار بر عملکرد
تاثیر داشته و مدل کسبوکار مبتنی بر دارايی نامشهود درحالت کلی و تولیدکننده دارايی فیزيکی ،توزيع کننده دارايی فیزيکی و
اجاره دهنده دارايی مالی به صورت جزيی بیشترين تاثیر را بر عملکرد شرکت و ايجاد جايگاه رقابتی مناسب دارند.
واژگان کلیدی :مدل کسبوکار،معادالت رگرسیونی،بازده فروش ،بازده دارايی ها،فرصت های سرمايه گذاری
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Investment Opportunities through business models
Abstract
More competitive business arena, despite limitations due to the characteristics of the firm and the
industry, organizations are compelled to achieve maximum productivity to improve their
performance. Such progress will only be possible with the choice of right business model. A
successful business model, represents a good choice among the possible options that can
systematically analyze the situation of the company and helps managers to take appropriate
decisions as a result create more value for customers and more profits for the firm. Despite the
importance of this issue, this concept has not been studied in Iran is large scale. The study
examines business models of success iranian firms. This article shows physical assets and financial
assets distributor as part of the company's performance and make the greatest impact on their
competitive position.
Keywords:Business model,ROA,ROS, Investment Opportunities

مقدمه
فعالیت هر بنگاه تجاری با انتخاب يک مدل کسبوکار آغاز میشود .ادارهکنندگان بنگاه همواره به صورت ضمنی يا صرري برا مفهروم
مدل کسبوکار در ارتباطند .اين مفهوم منطق اصلی شرکت در چگونگی خلق ،کسب و ارائه ارزش بنگاه را توصیف میکنرد [1] .برا
وجودی که استفاده آگاهانه و صري از مدل کسبوکار در زمران مناسرب مری توانرد موجرب افرزايه بهرروه وری شررکت هرا گرردد،
بکارگیری ناصحی اين مفهوم و ناديده گرفتن اجزای آن در آغاز کار بنگاه می تواند باعث زيان های قابلمالحظه و حتی خررو بنگراه
از بازار گردد .از آن جا که مدل کسبوکار مفهومی نو در ادبیات مديريت محسوب می شود توافق عامی روی تعريرف آن وجرود نردارد.
علی رغم تفاوت های مشاهده شده در تعاريف  ،برخی مفاهیم و پس زمینه های در تمامی تعاريف مشترک هستند که می توان ان هرا
را در چهار بعد خالصه کرد )1 :مدل کسبوکار به عنوان واحد تجزيه و تحلیرل گرر در سرط محصرول ،شررکت ،صرنعت و شربکه برا
مرزهای فراسازمانی )0 ،تاکید مدل کسبوکار بر سط سیستمیو رويکرد کلنگر در زمینه تبیین مدل کسربوکرار شررکت )3 ،نقره
اساسی فعالیتهای شرکت در مفهوم سازی مدل کسبوکار و  )4بیان منطق خلق و کسب ارزش در مدل کسبوکار .
خلق ارزش در مدل های کسبوکار از طريق بهره وری ،نوآوری ،همکاری ناشی از تئوری منابع و ايجاد وابستگی از طريق شربکه هرای
استراتژيک صورت میگیرد که نهايتا منجر به خلق ثروت در بنگاه میشود .[0] .برای کسب ارزش بازار گاهی مدل کسربوکرار فراترر از
مرزهای شرکت و صنعت پیه می رود .به عبارت ديگر مدل کسبوکار به توصیف سیستمی شامل فعالیت های وابسته می پردازد کره
از طريق بنگاه ،شرکا و مکانیزم های ارتباطی آن ها عمل میکند [3] .بنابراين انتخاب مدل مسب وکار با ترکیبری مناسرب و در زمرانی
مناسب نه تنها بر عملکرد بنگاه تاثیر می گذارد بلکه به صورت سیسماتیک بر عملکرد شرکا ،تامین کنندگان و مشتريان نیز تراثیر مری
گذارد[4] .
تا کنون تحقیقات بسیاری در مورد تاثیر مدل کسبوکار بر عملکرد شرکت ها صورت که همگی حاکی از تاثیر مثبت ايرن مفهروم برر
عملکرد می باشند .برخی از اين تحقیقات در سط بنگاه ][5و برخی در ابعاد کالن بر شرکت هرايی برا ويژگری هرای يکسران (ماننرد
شرکات های کارآفرين يا شرکت های در يک صنعت خاص)انجام شده است[6] .در اين بین تحقیقات اندکی در سط ملی انجام شرده
است که از مهم ترين آن ها می توان به تحقیقی که در سال  0211توسط ويل و مالون بر روی کلیه شررکت هرای آمريکرايی در پرن
سال متمادی صورت گرفت اشاره نمود[7] .
در پژوهه حاضر تالش شده است که به بررسی تاثیر مدل کسبوکار بر عملکرد مالی شررکت هرا در ايرران پرداختره شرود ترا بتروان
نمايی کلی از مدل های کسبوکار شرکت های ايرانی نشان داده و با تحلیل عملکرد آن ها بر اساس شاخص های مرورد نظرر سررمايه
گذاران ،مدل های کسبوکار موفق را به آنان معرفی نموده و آن ها را در تشخیص فرصت های مناسب سرمايه گذاری ياری رساند.
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شرح مقاله
مدل کسبوکار به عنوان مفهوم نوين مديريتی از اوايل دهه  1992میالدی و با ظهور کسبوکارهای اينترنتی ،وارد ادبیات کسربوکرار
شد تا با زبانی ساده به توصیف و تبیین جريان ارزش در سازمانها بپردازد .طی دو دهه گذشته محبوبیت مفهوم مردل کسربوکرار بره
سرعت در محافل دانشگاهی و اجرايی افزايه يافته است .روند رو به رشد تعداد تحقیقها در اين زمینه و ورود واژه مدل کسبوکار بره
ادبیات روزمره مديران ،کارآفرينان و دستاندرکاران کسبوکار ،دلیلی بر اين مدعا است .به طور خالصه حوزه های تحقیقات در زمینره
مدل های کسبوکار را می توان شامل بخههرای تعراريف ] ،[8, 9اجرزا ] ، [13] [10] [11] [12دسرتهبنردی ]، [16] [15] [14
نمايه ] ،[17متدولوژی تغییر ][11و مدلهای ارزيابی دانست[18] .
مدل های ارزيابی که از جديدترين زمینههای تحقیق در رابطه با مدل های کسبوکار است ،به شناسايی ضوابط ارزيابی امکرانسرنجی
و يا سودآوری مدلهای کسبوکار و يا ارزيابی مدل کسبوکار در برابر مدلهای ديگر و يا الگوهای موفق میپردازد .بر مبنای تجزيره و
تحلیل ادبیات اين موضوع ،تبیین ضوابط ارزيابی وابسته به هدف ارزيابی است .بر مبنای مدل همل چهار هردف اصرلی ارزيرابی شرامل
کارايی(کارايی در ارائه سود به مشتری) ،يکتايی (نوآوری) ،تناسب( تناسب میان اجزا مفهوم کسربوکرار) و سروددهی اسرت[10] .در
ادامه به بررسی ومقايسه برخی مدل های مطرح ارزيابی می پردازيم.
مدل مربوط به شارما و همکاران 1در زمینه ارزيابی کارايی در سال  0212میالدی ارائه گرديد .اين تحقیق کره برر روی چهرار شررکت
بین المللی در زمینه فناوری اطالعات در قلمروی زمانی  0228تا  0229میالدی صورت گرفته است فاکتورهای موفقیت در اين حروزه
عبارتند از محوريت مصرف کننده ،ارزش پیشنهادی ،مدل سازمانی ،سرويس پیشنهادی ،مديريت نرر بازگشرت سررمايه ،مشرارکت و
همکاری ،داينامیک بودن ،پاسخگويی به روند بازار ،مقیاس پذيری[5] .در اين زمینه تحقیق ديگرری نیرز توسرط گروردجن و آکررمن
( )0221ارائه شده است که طی آن با طراحی سناريو هايی جهت تحلیل حساسیت به ارزيابی امکانسرنجی اقتصرادی ايرده در زمینره
مقداری بر مبنای ارزيابی ارزش اهداف برای بازيگران مشمول پرداختند .ارزيابی مدل کسبوکار به اين معنی است که تمامی برازيگران
میتوانند درآمدزايی نموده و يا مطلوبیت اقتصادی خود را باال ببرند .اين رويکرد به ايجاد صفحات سرود برر مبنرای سرط فعالیرت يرا
بازيگر میپردازد[19] .
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يکی از جامع ترين تحقیقات در زمینه يکتايی (نوآوری) توسط آمیت و زوت صرورت گرفتره اسرت.آمیرت و زوت در سرال  0221بره
بررسی اثر مدلهای کسبوکار بر عملکرد پرداختند در اين تحقیق که بر روی  62شرکت آمريکايی صرورت گرفرت فاکتورهرايی چرون
ارزش بازار ،نوآوری و اثر بخشی برای ارزيابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفت[02] .پس از آن در سال  0226برا بررسری ارتبراط برین
راهبرد بازار محصول شرکت و کسبوکار جهت تجزيه و تحلیل فروض مبتنی بر اثر اقتضايی راهبرد محصول بازار و گزينره هرای مردل
کسبوکار بر عملکرد شرکت دريافتند که شرکت های با ترکیب مدل کسبوکار مبتنی بر نوآوری و راهبردهای برازار محصرول مبتنری
بر تمايز ،رهبری هزينه و ورود زودهنگام به بازار باعث بهبود عملکرد می شوند[01] .تحقیق ديگری نیز توسرط زوت و آمیرت در سرال
 0227در زمینه طراحی و عملکرد مدل کسب وکار صورت گرفت که با توجه بره نتراي ايرن تحقیرق هرر دو بعرد اثربخشری و نروآوری
مدلهای کسبوکار بر عملکرد موثرند[6] .
همان طور که بیان شد يکی ديگر از انواع ارزيابی ،ارزيابی سود دهری اسرت و نمونره آن تحقیرق آفروا و توسری در سرال  0222اسرت.
][00ايشان سه سط اندازهگیری عملکرد شامل سنجههای سوددهی ،پیهبینری درآمرد و مشخصره اجرزا مردل کسربوکرار را بررای
مدلهای کسبوکار تبیین نمودند .ويل و وايتل ( )0221به فاکتورهای کلیدی که بر سودآوری و دوام مدلهای کسبوکار الکترونیرک
تأثیر دارند میپردازد .اين عوامل شامل فاکتورهای درجه مالکیت :برای ارتباط با مشتری و تراکنه داده ،دسترسی شرکت به اطالعات
کلیدی :در رابطه با مشتريان و هزينه ها و در آخر تعارض ناشی از ترکیب مدلهای اتمیک :به ابتکارات کسبوکار الکترونیرک از قبیرل
تعارض کانال ،قابلیتها ،فراساختارها و اطالعات می باشد[16] .
در آخر يکی از جامعترين تحقیقاتی که بر روی مدل کسبوکار و اثر آن بر عملکرد صورت گرفته اسرت مربروط بره دانشرگاه امآیتری
است که توسط ويل و مالون و همکارانه صورت گرفته است .اين تحقیق که در سالهای 0226 ،0224و  0211صورت گرفتره[03] .
][04] [7ابتدا  1222شرکت آمريکايی را در يک سال مالی به عنوان جامعه هدف فرض کرده و پس از آن با گسترش جامعه بره کرل
شرکت های آمريکايی طی سالهای  1998-0220مدل را به صورت جامعتری ارائه داده است .مراحل اين تحقیق عبارتنرد از :انتخراب
شرکتهای به عنوان نمونه ،دستهبندی مدل کسبوکار آنها وتجزيه وتحلیل عملکرد مالی .بر اساس نتراي ايرن تحقیرق در رابطره برا
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تمام سنجههای مورد بررسی ،اين سنجهها بر مدل کسب وکار اثر گذارند و در رابطه برا میرزان تراثیر ،برا اينکره عملکررد هریز يرک از
مدلهای کسبوکار به طور مطلق از بقیه بهتر نیست و در برخی زمینهها برخی مدلهای کسبوکار از برخی ديگر بهترند.
محققین در دو دهه اخیر مدلهای کسبوکار بسیاری ارائه کردهاند .برخی از اين مدلها بسیار دقیق و برخی بسیار کلی بره توصریف و
دستهبندی مدلهای کسبوکار پرداختهاند .يکی از مشهورترين اين دستهبندیها مربوط به اسرتروالدر و همکراران اسرت .اسرتروالدر و
همکاران زمینههای تحقیق در مدلهای کسبوکار را به سه دسته تقسیم میکنند[17] .
نويسندگانی که مفهوم مدل کسبوکار را به عنوان يک مفهوم انتزاعی جهان شمول توصیف میکنند که قابلیرت توصریف
.1
تمام کسبوکارهای دنیای واقعی را دارد.
نويسندگانی که تعدادی از مدلهای کسبوکار متفاوت را توصیف مینمايند (برای مثرال دسرتهبنردیهرا) و برر طبرق آن
.0
کسبوکارهای با ويژگیهای مشترک را در يک گروه قرار میدهند.
نويسندگانی که به نمايه مدلهای کسبوکار خاصی در دنیای واقعی میپردازند.
.3
اگر با ديدی جامع به اين سه دسته بنگريم ،خواهیم ديد که هیز يک از اين دستهها بر ديگری برتری ندارد و هرر دسرته برا رويکرردی
متمايز به مفهوم مدل کسبوکار پرداخته است .از آن جا که ما به دنبال ارزيابی عملکرد مردل هرای کسربوکرار شررکت هرای ايرانری
هستیم نمی توانیم از مدل های کسبوکار جهان شمول استفاده نمايیم و نیز مدل هايی که به توصیف و ارزيابی مدل کسبوکرار يرک
مورد خاص می پردازند نیز نمی تواند مثمر ثمر باشد .لذا ما به سراغ نويسندگانی می رويم که تعدادی از مدلهای کسبوکرار متفراوت
را توصیف مینمايند (برای مثال دستهبندیها) و بر طبق آن کسبوکارهای با ويژگیهای مشترک را در يرک گرروه قررار مریدهنرد و
گروه ها را ارزيابی می نمايند .که تنها دو مدل مدل آمیت و زوت و مدل ام آی تی را در بر می گیرد .حال بررای مقايسره مردل هرای
مطرح شده ،از نظر اسکات 1استفاده شد .با توجه به فاکتور های ترأثیر گرذار از جنبره شرهودی ،جامعیرت و انحصرار،اعتبار سراختاری،
ظرافت مفهوم از آن جا که مدل ام آی تی در ماتريسی ساده به دسته بندی مدل هرای کسربوکرار پرداختره و از جامعیرت و انحصرار
بیشتری برخوردار است .اين مدل به عنوان مدل پايه تحقیق انتخاب گرديد.

مدل تحقیق
برای طراحی مدل تحقیق تالش شد ضمن مرور گسترده ادبیات حوزه مدلهای کسب وکار و عملکرد مالی مجموعه عوامل تاثیرگذار بر
عملکرد مشخص گردند و در قالب يک مدل مفهومی ارائه شوند .در اين مدل دو عامل "نوع حق فروحته شده" و " نوع دارايی مررتبط
با حق فروخته شده" به عنوان عوامل موثر بر مدل کسبوکار متغیرهای مستقل تحقیق میباشند .و برازده حقروص صراحبان سرهام بره
عنوان متغیر وابسته ما معرفی شده است .دو متغیر صنعت و بنگاه نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظرر گرفتره شرده انرد .برر ايرن
اساس ،مدل مفهومی تحقیق به شرح زير در شکل  1نشان داده شده است.

شكل  -1مدل مفهومی تحقیق

Scott 89
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صد شرکت برتر ايرانی منتخب توسط سازمان مديريت صنعتی در سال  1392در  11دسته کلری قابرل طبقره بنردی مری باشرند کره
بیشترين تعداد مربوط به گروه بانک ها و موسسات اعتباری از آنجا که در صنايع مواد و محصوالت دارويی ،اکتشاف و استخرا  ،حمرل
و نقل ،رايانه و فعالیتهای وابسته ،شرکتهای مادر چند رشتهای ،فروشگاههرا ،ماشرینآالت ،تجهیرزات و صرنايع فلرزی ،محصروالت
غذايی و آشامیدنی و محصوالت کانی کمتر از  0مشاهده جای گرفتهاند ،مجموع اين صنايع تحت عنروان سراير طبقرهبنردی شردهانرد.
جدول  1تصويری از ترکیب شرکت های مشاهده شده را بر اساس صنعتی که در آن فعالیت می کنند در اختیار میگذارد .مقايسه سهم
صنايع از تعداد مشاهده و حجم درآمد نشان دهنده نوعی عدم تناسب در صنايع مختلف است .سهم پن صرنعت بانرکهرا و موسسرات
اعتباری ،وسايط نقلیه و خودرو ،فرآوردههای نفتی ،ارتباطات و مخابرات و همچنین فلزات اساسی از مجموع فرروش صرد شررکت برترر
کمتر از سهم آنها از تعداد بودهاست؛ بنابراين به نظر میرسد متوسرط شررکت هرای مشراهده شرده در ايرن صرنايع از متوسرط سراير
شرکتها کوچکتر بودهاند.
جدول -1دستهبندی صنایع و مقایسه سهم صنایع از تعداد مشاهده و حجم درآمد
محصوالت کانی

فروشگاه ها

شرکتهای مادر چند رشته ای

رايانه و فعالیتهای وابسته

محصوالت غذايی و آشامیدنی

ماشین آالت ،تجهیزات و صنايع فلزی

حمل و نقل

اکتشاف و استخرا

مواد و محصوالت دارويی

فلزات اساسی

شرکتهای پیمانکاری

ارتباطات و مخابرات

موسسات بیمه ای

خدمات بازرگانی و صنعتی

فرآورده های نفتی

پتروشیمی

وسايط نقلیه و قطعات خودرو

شرکتهای سرمايه گذاری و واسطه ...

بانکها و موسسات اعتباری

0.5

0.2

0.5

0.4

1.3

0.7

1.2

0.8

0.8

4.6

2.6

7.3

3.0

1.7

9.4

نام صنعت

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

4.0

4.0

4.0

5.0

5.0

7.0

 17.0 14.0 14.0 12.0سهم از فروش

8.2

 24.1 11.7 20.9سهم از تعداد

روش تحقیق
در اين تحقیق ،محقق به دنبال بررسی عملکرد مدل کسبوکار در صد شررکت برترر ايرانری در سرال  1392مریباشرد .برا اسرتفاده از
اطالعات و آمارهای رسمی بر گرفته از سايت شرکت مديريت فناوری بورس تهران و سايت سازمان بورس اوراص بهادارو اسناد سرازمانی
سازمان مديريت صنعتی در رابطه با صد شرکت برتر ايرانی پرس از شناسرايی توزيرع مردلهرای کسربوکرار ،بره بررسری تراثیر مردل
کسبوکار بر حقوص صاحبان سهام پرداخته می شود .در ادامه به تشري کامل مدل کسبوکار پايه تحقیق می پردازيم.
مدلهای کسبوکار دو بعد اساسی دارند .بعد ابتدايی – نوع حق فروخته شده -سه مدل کسبوکار پايه را ايجاد میکند :تولید کننرده،
توزيع کننده ،موجر ،کارگزار .بعد دوم – نوع دارايیها را که شامل میشود -چهار نوع اصلی دارايری در ايرن برین تشرخیص داده شرده
است :مالی ،فیزيکی ،نامشهود ،انسانی .اين تشخیص منجر به چهار زير مقوله در هر چهار مدل کسبوکار پايه گرديده است کره نتیجره
آن شانزده نوع مدل کسبوکار مشتمل میباشد.
در مرحله شناسايی توزيع مدل های کسبوکار ما ناگزير به دسته بندی مدل های کسبوکار بر مبنرای بخره هرای درآمردی آن هرا
بوديم .از آن جا که برای که بسیاری از شرکتها بیه از يک مدل کسبوکار دارند (و بالطبع اگر شرکتی چند جريان درآمردی داشرته
باشد لزوماً به معنی داشتن چند مدل کسبوکار نیست ).لذا ما به دسته بندی جداگانه مدل کسبوکار برای هرر جريران درآمردی کره
شرکت اعالم نموده است ،پرداختیم .به اين منظور ما از میزان پولی (ريالی) بخههای درآمدی شرکت که در گزارش به هیرات مرديره
و يا صورت سود و زيان شر کت ها بیان شده بود و توصیف مکتوب بخه های درآمردی کره در آمارهرای رسرمی برر گرفتره از سرايت
شرکت مديريت فناوری بورس تهران و اسناد سازمانی سازمان مديريت صنعتی در رابطه برا صرد شررکت برترر ايرانری در سرال 1392
استفاده کرديم .در هر مورد مطالعه ،ما توصیف مکتوب بخههای درآمدی را خوانديم و با استفاده از تعاريف مدلهای کسربوکرار کره
در باال ذکر شد به دسته بندی درآمد بر مبنای گونه مدل يا مدلهای کسبوکار مبین آن پرداختیم.
ما با دو مقوله کلی در دسته بندی مواجهیم .اول اينکه ما بايد به تفسیر توصیفهای کیفی و مکتوب هر شرکت در رابطه با بخههرای
کسبوکار مختلف بپردازيم و در برخی موارد بايد قضاوتهای ذهنی و شخصی صورت گیرد.عالوه بر اين ،زمرانی کره توصریف مکتروب
نشان دهنده مدل کسب وکار چندگانه ای است که در يک جريان درآمدی مشخص شده  ،مرا بايرد درآمرد را بره گونره ای مناسرب در
مدلهای کسبوکار مذکور اختصاص دهیم .به اين منظور ،ما بايد در ابتدا همه اطالعات تفصیلی را برای ايجراد يرک جريران درآمردی
مشخص به کار گیريم .در صورت نبود اطالعات کافی ،ما برای تخصیص درامد در میان مدلها از قضاوت شخصی اسرتفاده مرینمرايیم.
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ما سعی کرديم درامد را در تمام مدل هايی که در آن بخه بکار رفته پخه کنیم يا اگر با توجه به توضریحات مکتروب برا ايرن نتیجره
رسیديم که يکی از مدلها از بقیه بسیار مهمتر است تمام درآمد را به آن بخه تخصیص میدهیم.پس از اين مرحله برا کمرک توزيرع
مدل های کسبوکار صد شرکت برتر ايرانی و سنجه های مالی با استفاده از مدلهای رگرسیون چندگانه به برآورد فروض مطرح شرده
پرداختیم .

تجزیه و تحلیل داده ها
برای شناسايی توزيع مدلهای کسبوکار صد شرکت برتر ايرانی جريانهر ای درآمردی هرر شررکت شناسرايی شرده و بنرا بره تعريرف
مدلهای کسبوکار هر جريان درآمدی به يک يا چند مدل کسبوکار تقسیم شده است .حاصل ايرن فرآينرد در جردول  0نشران داده
شده است.
همانطور که مالحضه میفرمايید مدل کسبوکار غالب تولید کننده دارايی فیزيکی بیهترين تعداد شرکتها را نیز به خود اختصراص
داده است .لیکن نکته قابل توجه در اين قسمت اين است که اين توزيع در رابطه با بقیه مدلها تغییر کرده است.
جدول  -2توزیع مقایسهای مدلهای کسبوکار جزیی بر حسب میزان درآمد و تعداد شرکت (بر حسب درصد)

مجموع

نوع دارايی مرتبط
نیروی انسانی

07

1

05

1

32

8

6

17

40

15

3

11

13

122

15

13

40

31

تعداد
سهم از کل
تعداد
سهم از کل
تعداد
سهم از کل
تعداد
سهم از کل

تولیدکننده
نوع حق فروحته شده

نامشهود

فیزيکی

مالی

دستهبندی مدلهای کسبوکار

توزيعکننده

اجارهدهنده

مجموع

برای بررسی عملکرد مدلهای کسبوکار شرکتهای ايرانی  ،ابتدا با استفاده از مدلهای رگرسیون چندگانه بره تحلیرل رابطره میران
متغیر مستقل و متغیر وابسته با کنترل اثر متغیرهای ديگر صورت میپذيرد .بنابراين میتوان استنتا کرد که آيا با کنترل اثرر انردازه،
تقاضا و صنعت ،رابطه آماری معناداری میان شاخصهای عملکرد و مدلهای کسبوکار ديده میشرود يرا خیرر ،و در صرورت پرذيرش
چنین رابطه ای ،شدت آن چقدر است.به اين منظور ما از دو دسته مدل استفاده نمروديم .در مردلهرای دسرته اول تنهرا متغیرهرای
توضیحی لگاريتم تعداد کارکنان و متغیرهای موهومیصنعت هستند .اين دسته از رگرسیونها با اين هدف اجررا شردهانرد کره مبنرای
مقايسه قرار گیرند تا مشخص شود که با اضافه کردن متغیرهای مربوط به کسبوکار تا چه میرزان بره توانرايی توضری متغیرر وابسرته
اضافه میشود.
در دسته ديگر مدلهای رگرسیونی مدلهای کسبوکار نیز به عنوان متغیر توضی دهنرده وارد مردل شردهانرد.لرذا در ابتردا از صرحت
آماری رگرسیون های انجام شده و استنتاجات صورت گرفته بر اساس آنها ،برقراری فرضهای مررتبط (نرمرال برودن 1متغیرر وابسرته,
عدم وجود نقاط پرت ,0وجود رابطه خطی ,3همسانی واريانس ,4نداشتن همخطری 1و عردم وجرود خرودهمبسرتگی 0باقیمانردههرا )3برا
Normality
Outlier
Linear
Variance Heteroscedasticity
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استفاده از آزمون های آماری و نمودارهای مناسب اطمینان حاصل نموديم .پس از آن با کمک مقايسه دو دسته معادله رگرسیونی و برا
توجه به تجزيه و تحلیلهای صورت گرفته دريافتیم که وارد کردن مدل کسرب وکرار باعرث افرزايه تروان توضری دهنردگی عملکررد
میگردد .خالصه نتاي حاصل از اين تجزيه و تحلیلها در ادامه آورده شده است:
جدول -3تاثیر مدل کسبوکار بر توان توضیح دهندگی مدلها
مدل 4
(مدل کسبوکار نوع
حق فروخته شده)

مدل 3
(مدل کسبوکار نوع
دارايی)

مدل 0
(مدل کسبوکار جزيی)

مدل 1
(بدون مدل کسبوکار)

ضريب تعیین
بازده فروش
بازده دارايیها

همانطور که جدول 3نشان می دهد میزان ضريب تعیین در مواردی که مدل کسبوکار وارد شده است در تمامیموارد باال رفته اسرت.
لذا به طور کلی میتوان گفت وارد کردن مدل کسبوکار توان توضی دهندگی عملکرد را افزايه میدهد.
همان طور که در ابتدا بیان نموديم سه عامل بنگاه ،صنعت و مدل کسبوکار بر عملکرد تاثیر گذارند .ما از تعرداد کارکنران بره عنروان
شاخص اندازه بنگاه و از دسته بندی صنعت به عنوان شاخص صنعت بهره برديم .مدل کسبوکار نیز به صورت مدل کسبوکرار جزيری
مالون در شانزده دسته ارائه گرديد .عملکرد مورد بررسی قرار گرفت .حاصل به صورت جدول 4و  5آورده شده است.
جدول  -4تاثیر مدل کسبوکار بر بازده فروش

دستهبندی مدلهای

نوع دارايی مرتبط
نیروی انسانی نامشهود

2.286

0.338

55.618

13.896

25.312

0.245

1.019

1.777

9.123

10.285

-6.692

13.909

0.576

0.47

-0.377

0.858

تولیدکننده
توزيعکننده
اجارهدهنده

نوع حق فروحته شده

فیزيکی
26.461

مالی
6.669

کسبوکار

همان طور که مشاهده می شود تولیدکننده دارايی فیزيکی و توزيع کننده دارايی مالی بیشترين تاثیر را بر بازده فرروش دارد .در واقرع
عدد  06,461به اين معنی است که به ازای هر  1درصد افزايه در درامد تولید کننرده دارايری فیزيکری  % 06,461بره برازده فرروش
شرکت افزوده می شود .برای بازده دارايی نیز به همین صورت عمل کرديم.و به نتايجی مشابه دست يافتیم که در جردول  5بیران مری
گردد.

Co-linearity
Autocorrelation
Residuals
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جدول  -5تاثیر مدل کسبوکار بر بازده دارایی

دستهبندی مدلهای

نوع دارايی مرتبط
فیزيکی

مالی

نیروی انسانی نامشهود

20.831

7.294

2.84

0.572

9.591
0.066

15.717
1.799

15.038
1.652

توزيعکننده

13.897

10.573

0.411

7.049

اجارهدهنده

1/346

0.74

0.036

0.67

کسبوکار
نوع حق فروحته شده

تولیدکننده

در رابطه با عملکرد شرکت از بعد بازده فروش وبازده دارايی تحت تاثیر مدل کسبوکار می توان نتیجه گرفت که با کنترل متغیر هرای
صنعت و اندازه بنگاه ،مدل کسبوکار جزيی تول ید کننده دارايی فیزيکی توزيع کننرده دارايری فیزيکری و اجراره دهنرده دارايری مرالی
بیشترين تاثیر را بر عملکرد دارند.

نتیجه گیری و پیشنهادات
اين مقاله با استفاده از نسبت های سودآوری توانايی تحصیل سود و بازده کافی سرمايه گذاری ،مدل های کسبوکار را مرورد
بررسی قرار داد،وجود تفاوت در میان توزيع مدل های کسبوکار در ايران و عملکرد آن هرا باعرث ايجراد فرصرت هرای سررمايه
گذاری در مدلهايی می گردد که عالرغم عملکرد بهترشان هنوز مورد توجه واقع نشده اند و در میان مردل هرای کسربوکرار برا
بیشترين تعداد شرکت قرار نگرفته اند .نتاي تحقیق نشان می دهد که در شرکت هرای برترر ايرانری مردل هرای کسربوکرار برا
شاخص های ارزيابی عملکرد مالی شرکت ها رابطه مثبت دارند .هر چند به صورت مطلق نمیتوان عملکرد مدلی ر ا بهتر از مردل
ديگر دانست لیکن می توان به صورت جزيی نتايجی را حاصل نمود .برای مثال در بررسی تاثیر مردل کسربوکرار ذره ای ،مردل
های مربوط به تولید دارايی فیزيکی ،موجر دارايی مالی و توزيع کننده دارايی فیزيکی بر عملکرد تاثیر مثبت دارند .عالوه بر ايرن
در رابطه با مدل کسبوکار بر مبنای نوع دارايی مدل کسبوکار دارايی نامشهود عملکرد بهتری نسبت به ساير انرواع دارايری هرا
دارد لیکن در رابطه با مدل کسبوکار بر مبنای حق واگذار شده نمیتوان اظهار نظر نمود .عالوه بر اين برر مبنرای نتراي حاصرله
شرکت هايی که در صنايع ارتباطات و مخابرات ،شرکت های سرمايه گذاری و واسطه گری های مرالی و فلرزات اساسری فعالیرت
می کنند به صورت معناداری عملکرد بهتری نسبت به ساير صنايع دارند هر چند با ورود مدل های کسبوکار به مدل اين تراثیر
تا حدودی کاهه می يابد .توضی ممکن را می توان در تعداد نسبتا پايین داده ها دانست که خود باعرث محردود برودن تعرداد
شرکت ها در هر دسته چه در دسته بندی صنعت و چه در دسته بندی مدل های کسبوکار می گردد.
در مجموع با توجه به نتاي حاصله و با توجه به اين نکته که بازده مجموع دارايی ها ،میزان کارايی مرديريت را در کراربرد منرابع
موجود جهت تحصیل سود نشان می دهد می توان در شرکت های تولیدی برا مردل کسربوکرار ترکیبری برا در دسرت گررفتن
سیستم توزيع و يا تغییر ترکیب مدل ها سهم تولید و توزيع دارايی فیزيکی را باال برده و به بهبود عملکرد پرداخت .از ديد برازده
فروش مدل های کسبوکار توزيع کننده دارايی مالی و تولید کننده دارايی فیزيکی بیشترين سرهم را در بهبرود عملکررد دارنرد.
اين موضوع را می توان به طرص مختلف بررسی نمود .و عملکرد بهترر ايرن مردل هرا را میتروان ناشری از اثررات قیمرت گرذاری
محصوالت و ترکیب بهای تمام شده و کارايی تولید در رابطه با مدل های کسبوکار تولید کننرده دارايری فیزيکری دانسرت و در
رابطه با توزيع کننده دارايی مالی ،سودآوری باالی درآمد های اين مدل را نشان میدهد.البته نتاي تحقیرق برر ارتبراط معکروس
میان تعداد کارکنان و عملکرد داللت دارد لذا اين تغییرات بايد در حد ممکن با تعديل نیروی انسانی همراه باشد.
الزم به ذکر است تنها دانستن مدل های کسبوکار موفق نمی تواند بنگاه را به سوی موفقیت سروص دهرد و مرديران ارشرد يرک
بنگاه برای تصمیم گیری در زمینه فرصت های سرمايه گذاری همواره بايد مدل کسبوکار جراری و تغییررات آن در سرال هرای
اخیر را مورد توجه قرار دهند .و با مقايسه مدل کسبوکار فعلی با مدل های کسبوکار موفق بالخصوص در مقايسه با رقبا ،مردل
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 مهم ترين نکتره در ايرن میران توانمندسرازی بنگراه جهرت تغییرر مردل.کسبوکار را به مدل هايی ارزش آفرين تبديل تمايند
.کسبوکار و استفاده از تجربیات استراتژيک مفید گذشته است
در پايان خاطر نشان می شودعلی رغم کاربردی بودن و اهمیت شاخص بازده سهامداران و شاخص های مربوط بره ارزش برازار از
آنجا که برخی از شرکت های مورد مطالعه در بورس اوراص بهادار تهران به ثبت نرسیده اند محاسبه نسبت های ارزش بازار بررای
 اندازه گیرری شراخص برازده سرهامداران نیرز میسرر،  عالوه بر اين به دلیل محدوديت دسترسی به اطالعات.آن ها ممکن نبود
 لذا اين مقاله تنها به بررسی تاثیر مدل های کسبوکار بر عملکرد مالی از ديدگاه سودآوری بنگاه از دو بعد برازده دارايری،نگشت
 لیکن می توان با رفع اين محدوديت به بررسی اثر مردل هرای کسربوکرار بره صرورت ترکیبری.ها و بازده فروش پرداخته است
پرداخته و به نتايجی با شفافیت بیشتر دست يافت و نیز با باال بردن تعداد سنجه هرای مرورد تحقیرق و دامنره زمرانی و مکرانی
.تحقیق توصیفی کالن از وضعیت عملکرد مدل های کسبوکار و فرصت های سرمايه گذاری بدست آورد
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