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 ایران کرمانشاه، رازی، دانشگاه اجتماعی، علوم دانشکده کارآفرینی،و  گروه مدیریت استادیار نادر نادری

 
 ینوع مقاله: پژوهش

 05/12/98پذیرش:  07/07/98دریافت: 

وکارها همه کسب کند ومی تشریح را هزینه و زاییدرآمد ساختار مشتری، تولید ارزش، جذب نحوه ،وکارکسب مدل چکیده:

اند: وکار را در چهار سطح قابل اجرا دانستهطراحی مدل کسبامروزه  .یابنداز طریق این ساختار، از هم جدا شده و هویت می

هزای مراکزز اصزلی فعالیزت نظر به اینکه شهرها. محصول یا خدمات، سطح واحد تجاری، سطح شرکت و سطح صنعتسطح 

برای شهر نیز حائز اهمیت است. هدف این مطالعه، افزودن یک الیه جدیزد بزه نزام  وکارکسب تدوین مدل، اقتصادی هستند

 از روش کیفزی هزایباشزد و دادهق از نوع اکتشافی )کیفی( میتحقیوکار است. این الیه شهری به ادبیات موضوع مدل کسب

. ماهیزت ها و اطالعات اسنادی و نیز مصاحبه عمیق کارشناسی، گردآوری شزدندآوری دادهو با روش جمع فراترکیب پژوهش

و از طریزق طقزی مند، تحلیل محتزوا و تحلیزل منپژوهش استقرایی است و در آن اطالعات به دست آمده با روش مرور نظام

فضزای پیییزده مزدیریت شزهری، ضزرورت  دهنزدمزینتایج نشزان وتحلیل قرار گرفتند. مورد تجزیه  MAXQDAافزارنرم

کزرده اسزت.  ضروریوکار برای شهرها را وکارهای شهر، لزوم تدوین مدل کسبگذاری اقتصادی و تسهیل امور کسبسیاست

و در نهایزت  گردیزد ابعاد مدل استخراج و روابط بزین آنهزا تبیزینآمده، به عمل  هایدر این تحقیق پس از بررسی و تحلیل

  شهری طراحی شد. وکارمدل کسب

 وکار، مدیریت شهری، اقتصاد شهری، طراحی مدل، رویکرد کیفیوکار شهری، مدل کسبکسب واژگان کلیدی:

  JEL: P25, L21, C38, E37بندی  طبقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 delangizan@razi.ac.ir : * نویسنده مسئول

 129-153 ،((30 پیاپی)2)8 شهری، مدیریت و اقتصاد علمی فصلنامه

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمایه در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
 فصلنامه علمی  2345-2870شاپا: 

 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه  -1

 جهزانی مسزائل تزرینمهم از یکی شهرنشینی رشد

. در حال حاضر شهرها، تولیدکننده (Renz, 2015)است 

 (GDP)بیش از هشتاد درصد از تولید ناخزال  داخلزی 

شززهر بزززرا جهززان،  2000باشززند و حزدودا  جهزان مززی

جهان هستند. در تحقیقات  GDPدرصد  75 تولیدکننده

یافتزه مشخ  شده است که شهرها در کشورهای توسعه

 از بیش (UN-Habitat, 2011). وری بیشتری دارندبهره

 جملزه از) شزهرها در اروپزا اتحادیه جمعیت درصد از 70

 85 تقریبا  و کنندمی زندگی( متوسط و کوچک شهرهای

. کننزدمی تولید را حادیهات داخلی ناخال  تولید از درصد

البته این تمرکز بر موتور رشد بزودن شزهرها بزدون آ زار 

 شزرایط کنزونی، تغییزرات جانبی نبزوده اسزت. وضزعیت

تجمیزع شزدید  است. کرده ایجاد زندگی برای نامساعدی

 انتشزار هزوا، پزایین کیفیت کننده،پسماندها و مواد آلوده

 وسزایل ش، افززای2COباالی  میزان همینین و سروصدا

 و  شهری پراکندگی افزایش و از آن طریق  خصوصی نقلیه

( ,Frumkin (2016 شزهرها سزطح مشکالت عمده در

وکارهزای شزهری و تمرکزز بیشزتر در ا ر توسزعه کسزب

های اقتصادی در شهرها صورت گرفتزه اسزت کزه فعالیت

وکزاری و اقتصزادی گزذاری کسزببه سیاستلزوم توجه 

 شهرها را بیشتر کرده است.

راسزتایی  اندازی از هزم توانزد چشزم وکزار می مدل کسزب 

وکزار را  های سطح باال و عملکردهای زیرین یک کسب استراتژی 

 (Casadesus-Masanell & Ricart, 2010).نشززان دهززد  

وکزار، ابززاری ترسزیمی و تحلیلزی اسزت کزه مدل کسب

کننزد. ههزور وکار طراحزی مزیان و مشاوران کسبمدیر

منجر به تسهیل ارتباط، به هم پیوستن فناوری ارتباطات، 

های ارزشی گردید تا از این طریق ها و ایجاد شبکهشرکت

های مبادله و هماهنگی را کزاهش ها بتوانند هزینهشرکت

دهند. این کاهش هزینه، موجب کمرنگ شدن روزافززون 

وکزار را عامزل صنعت گردید و مفهوم مدل کسبمرزهای 

ح صنعت نمود )زعفریزان گذاری در سطتحلیل و سیاست

 (. 1390و همکاران، 

وکزار یزک سزازمان تجزاری بزه عناصزر مدل کسب

هزا، بندی و روابط مشزتری، کانالارزش پیشنهادی، بخش

های کلیدی، شرکا، مدل درآمدی و منابع کلیدی، فعالیت

 & Osterwalder) شزودها تفکیزک مزیهزینهساختار 

Pigneur, 2011)  تشززکیالتی . ایززن عناصززر در درون

توانند در سزطح محصزول یزا وکار وجود دارند و میکسب

کل شرکت قابل احصزا  باشزند. امزا در عمزل، بیزرون از 

هززای فضززای داخلززی یززک سززازمان تجززاری، ایززن ارزش

یم اجتماعی و محیطی هسزتند کزه بزه شزکل سیرمسزتق

وکاری در شزهرها های کسبهایی در حوزهمانند زیربنیان

باید اذعزان کزرد کزه  .(Upward, 2013)کنند عمل می

وکزار شزهری از آن نظزر دارای موضوع تدوین مدل کسب

رشزد اقتصزادی هسزتند  اهمیت است که شزهرها موتزور

(Duranton, 2009)  و این موضوع از طریق رونق و رشد

رسد. از طرفی شزهرها وکارهای شهری به انجام میکسب

اد و های مختلز  ایجز های مناسبی را در حوزهزیرساخت

کنند. شزهرها محزل تجمزع جمعیزت و ایجزاد عرضه می

تقاضای مناسب و کافی هستند. شهرها با جذب نخبگزان، 

های مادی و معنوی و جذب گردشزگران، همزواره سرمایه

هزای ای دسترسزی بزه سزرمایههای مناسزبی را بزرزمینه

هزای های مالی و تجهیزاتی و نیز سزرمایهانسانی، سرمایه

آورنزد. تفزاوت عملکزرد وجزود مزیهاجتماعی مناسزب بز 

های رقابت اقتصادی، مرتبط بزا اقتصادی شهرها در حوزه

هزای متفزاوت و رفتزار ذخیره انباشت شده آنها از سرمایه

 گذاری اقتصادی شهر است.  های سیاست متنوع و متفاوت حوزه 

وکار شهری، مدل تجاری شناسی مدل کسبدر نوع

( بزا 2016کزاران )هم و 1توسط بزوکن شهری پیشنهادی

 وکارهزا،کسزب کلزی خصوصزیات نام مدل مدور، براساس

حل مسائل شزهری  چارچوب قرارگیری ابعاد در چگونگی

از  گززروه اینکززه کززدام اسززاس بززر مطززرگ گردیززد و

 گزذاریوکارهای شهری را پوشزش دهزد، برچسزبکسب

: از عبارتنزد کزه این مدل متشکل از سه حلقه اسزت شد.

 
1- Bocken  
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محصول و حلقه سازی ابع و بهینهحلقه محصول، حلقه من

 .تجاری هایمدل و منابع

 تعریز  وکزار دررسد که مفهوم مزدل کسزببه نظر می 

تزدریج در ای نزدیک به عنوان یک باید، به خود، در آینده

حوزه شهری وارد خواهد شد. این مفهزوم ضزمن تنظزیم 

انزداز اسزتراتژیک را بزه اهزداف اهداف استراتژیک، چشم

کنززد. تنظززیم اهززداف اص تبززدیل میعملکززردی خزز 

استراتژیک، عنصر اصلی اسزتراتژی یزک صزنعت )شزهر( 

بسیار مهم است که اهزداف و  .(Korterik, 2019)است 

بلندمدت یک سازمان )شهر(، درسزت تزدوین های برنامه

شوند. این موضوع، تعهد مدیریت را برای انجام عملکرد و 

قابززل دهززد. اهززداف بایززد هززای آن نشززان مززیخروجززی

گیزری باشزند. اهزداف کمزی و کیفزی بزه رضزایت اندازه

گردد. اهداف باید به اهداف کلزی مشتری و خدمات بر می

هر( مزرتبط شزود. و مأموریت و ماهیت یک سزازمان )شز 

اهدافی کزه بزا اهزداف و مأموریزت یزک سزازمان همسزو 

اش سردرگمی، گمراهزی و از دسزت دادن نباشند؛ نتیجه

 .(Bora, 2017)ن )شهر( است منابع با ارزش سازما

 گفت که مدل توانبا توجه به مطالب بیان شده می

 و زاییدرآمزد سزاختار مشزتری، جزذب نحزوه وکارکسب

وکارهزا بزا ایزن همزه کسزب کنزد ومزی تشریح را هزینه

ادبیات موضزوع  .یابدساختار، از هم جدا شده و هویت می

بزل وکار را تا کنون در چهار سزطح قاطراحی مدل کسب

اند: سطح محصول یا خزدمات، سزطح واحزد انجام دانسته

نظزر بزه اینکزه . تجاری، سطح شزرکت و سزطح صزنعت

کنار تجمزع جمعیتزی، مراکز اصلی اقتصادی و در  شهرها

، وکارهای متفاوت شهری هسزتندگیری کسبمحل شکل

برای شهر حزائز اهمیزت  وکارکسب تدوین مدل بنابراین،

 ارتبززاط بززا مختلزز  ابعززاد توانززدبززوده و طراحززی آن مززی

شزهروندان را  آفرینیمشتریان شهر،  روت جذب مشتری،

بهبزود موجبات ارتقای شهر، دستیابی به رشد و  تشریح و

  وکار شهری را فراهم آورد.فضای کسب

هزززای تزززرین ابزارهزززای شناسزززایی زمینزززهاز مهم

وکارهای شهری، تشخی  و تزدوین گذاری کسبسیاست

اسزتخراج  مطالعه حاضرهدف است. وکار شهر مدل کسب

 وکزار شزهرمزدل کسزب اجزا و ابعاد و در نهایت طراحزی

تواند وزه میت. تقویت ابعاد نظری و تئوریک در این حاس

گزذاری اجرایزی شزهرها شزده و موجب تسهیل سیاسزت

محور با تمرکزز بزر توسزعه های مسألهامکان تدوین برنامه

 را بهبود دهد. وکار و کارآفرینی در شهرهافضای کسب

 

 پیشینه تحقیق   -2

 خارجی های الف( پژوهش 

( به مدل اقتصاد مدور به عنزوان 2019) 1کورتریک

وکار شهری اشزاره دارد. در ایزن پزژوهش یک مدل کسب

 مردم از بیشتری مطرگ شده است با توجه به اینکه تعداد

 موضزوع ایزن رودمزی انتظزار کنند،می زندگی شهرها در

 شزهری محزیط در پیوسزته همبه مشکالت بروز به منجر

 مزواد تزأمین اجتمزاعی، درگیری تحرک اجتماعی، مانند

 بزرای. گزردد سیره و پایدار معیشت انرژی، تأمین سذایی،

 از بسزیاری شزکوفا، و تمیزز، سالم شهرهای امنیت تأمین

عرضه  شدت به باید آن با مرتبط خدمات و هافعالیت این

 در جدیزد انزدازهایچشم که است دلیل همین به. شوند

  . است نیاز مورد شهری توسعه مورد

 ( پژوهشی را ارائه داد که در آن اول2014) 2جانکر

در   یداریپا ی وادسام حلقو اب هچگونبررسی شد که 

د. ش یارزش جمع جادیا باعث نتوایم ی،شهر طیمح

و نقش  وکار شهریمدل کسب ساختمان  یهابلوکدوم، 

 ی الهیو فراهم کردن وس کاریب تیفآنها را در مهار هر

 گرهایتسهیل ساختار مشارکت شهروندان به منظور  یبرا

وی با یک رویکرد توسعه  .کرد، باز یشهر ازیمورد ن

هم هادسام سه مفهوم ب چارچوبی ارائه کرد که از شهری

در و چندگانه  یارزش جمع جادیا باعث تواندیم وستهیپ 

رفع  یبرا ینقطه شروع  کپارچهی کردیرو نی. اشهر گردد

  ی برا یانهیتواند زمیم ی است وشهر دهیییمشکالت پ 

 باشد. یشهر پذیری کالنمدیریت و سیاست

 
1- Korterik  
2- Jonker 
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( تحقیقززی بززا عنززوان 2016) شو همکززاران بززوکن

 یوکزار بزرامدل کسب یهایمحصول و استراتژ یطراح»

چرخشی« ارائزه دادنزد کزه در آن بزا اسزتفاده از اقتصاد 

چزارچوب خطزی بزه تولیدات از یزک  بازطراحی فرایندی

یززک چززارچوب چرخشززی تکرارپززذیر و پایززدار، نقززش 

وکار را به عنوان محور اصلی این انتقزال سازی کسبمدل

 از چارچوب خطی به چارچوبی چرخشی و پایدار تبیین نمودند. 

( بزه بررسزی مزدل عملیزاتی 2011) 1جورج و بک

انزد. در های کزارآفرینی پرداختزهوکار برای پژوهشکسب

مقالززه مززرتبط بززه حززوزه  151ای العززه کتابخانززهایززن مط

تزری از ایزن وکار برای ایجزاد درک قزویهای کسبمدل

مفهوم بررسی شده و بر اساس رویکردهای ایجاد فرصزت 

و شناخت کارآفرینانه، ابعاد و منابع، ساختار تولیزد ارزش 

 بندی شدند.و ساختار انتقال این ارزش به مشتریان دسته

 داخلیهای ( پژوهشب 

( در تحقیقززی بززا عنززوان»طراحی 1397مززرادی )

کارگیری وکار شهر تهران« با بهالگوی بهبود محیط کسب

وکارهزای روش کیفی، الگویی برای بهبزود فضزای کسزب

برای این منظور، ابتدا دانش صزریح شهر تهران ارائه داد. 

موجززود در ادبیززات، مززرور و سززپس بززا اسززتفاده از روش 

نفزر  22ضمنی از طریق مصاحبه با کیفی، دانش  پژوهش

هزای از خبرگان دریافت شد. پزس از مستندسزازی، داده

ای در سه از رویکرد زمینه هها با استفادحاصل از مصاحبه

پردازش شدند.  Atlas Ti افزارمرحله، کدگذاری و با نرم

های حاصل از مطالعات و تحلیزل در پایان، با تلفیق یافته

وکار در شهر تهران ود محیط کسبا، الگوی بهبهمصاحبه

ارائه شد. این الگو عوامل محیطی مؤ ر بزر بهبزود محزیط 

وکار شهر تهران را در چهار سطح سزازمانی، خزرد، کسب

بنزدی کزرده اسزت. المللی، شناسزایی و طبقهکالن و بین

های های محززیط شززهری عبارتنززد از: زیرسززاختمؤلفززه

ین و مقزررات، فیزیکزی، قزوانهای سیرفیزیکی، زیرساخت

 -وکار، حکمرانزی محلزینهادهای مسزئول بهبزود کسزب

هزای نهزادی، مشارکتی، تزدابیر شزهروندمداری، همکاری

 
1- George and Bock 

وکارهای توسعه رقابت در سزطح شزهر، مشزارکت کسزب

خصوصی، ساماندهی مشاسل در فضزای داخزل و اقمزاری 

ها، دانش و فناوری نزوین، شهر، شناسایی و توسعه فرصت

ای توسعه شهری، توسعه آمزایش شزهری، مد پایدار بردرآ

های محزیط هزای مالیزاتی. مؤلفزههزینه مبادلزه، حمایت

کننزدگان، بزازار کزار، بزازار اعتبزارات، خرد؛ شامل تأمین

های محیط کزالن عوامزل رسانه و مشتری هستند. مؤلفه

کالن فرهنگزی، عوامزل جمعیتزی )مزدیریت مهزاجرت(، 

، اقتصززادی و یاسززی، فنززاوریمحیطی، قززانونی، سزیسززت

الملل؛ های محیط بیناجتماعی هستند و در نهایت مؤلفه

های فرهنگی، سیاسزی، فنزاوری و نزوآوری و شامل مؤلفه

 .قانونی است

وکار ( به ارائه مدل کسب1395رضوانی و اصالحی )

الکترونیکززی در صززنعت بانکززداری کشززور بززا اسززتفاده از 

ن رو پزس از ایز اند. هشناسی پژوهش آمیخته پرداختروش

وکار خدمات مزالی ضزمن های کسبشناسی مدلاز سنخ

نفزر از خبرگزان و مزدیران صزنعت  10انجام مصاحبه بزا 

بانکداری کشور در سطوگ مختلز  طزی مرحلزه کیفزی، 

دسززت آمززده بززا اسززتفاده از روش تحلیززل  هززای بززهداده

ای طراحزی محتوای کیفی تجزیه و تحلیزل و پرسشزنامه

ی قزرار گرفتزه اسزت. پزس از ای پژوهش کم ز شد که مبن

هزای کم زی و تحلیزل آنهزا بزا اسززتفاده از گزردآوری داده

های آماری توصیفی و آمار استنباطی، مزدل نهزایی روش

دهزد تحقیق استخراج شده است. نتایج تحقیق نشزان می

کار الکترونیکززی صززنعت بانکززداری در وکززه مززدل کسززب

یان، ئزه شزده، مشزتربعزد اصزلی ارزش ارا چهاربرگیرنده 

کننززدگان و مززدیریت مززالی اسززت و در مجمززوع تأمین

مقولززززه اصززززلی  10های اصززززلی در قالززززب مؤلفززززه

)محصول/خدمات، مشتریان هدف، کانال توزیع، وفزاداری 

ها، شبکه همکزاری یزا مشتریان، بیمه، منابع و شایستگی

های شززرکا، سززاختار هزینززه، سززاختار درآمززد و واسززطه

 ت. بندی شده اسالکترونیکی( طبقه

( در پژوهشی بزا عنزوان 1394) شبستام و همکاران

وکار انطباقی )مورد مطالعزه: صزنایع »طراحی مدل کسب
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مند و مصزاحبه بزا سذایی(« با استفاده از روش مرور نظام

دهنده مدل کسب وکزار انطبزاقی خبرگان، عناصر تشکیل

شاخ  شناسایی کردند و در گزام بعزدی  26را در قالب 

برقراری ارتباط و توالی بین ابعزاد و ارائزه مزدل منظور به 

سززازی سززاختاری تفسززیری، سززاختاری، از روش مززدل

وکار انطباقی بزرای صزنعت کارگیری شده و مدل کسببه

سذایی را احصا  کردند. نتایج تحقیق نشان دادند که سزه 

بعد استراتژی رقزابتی، سزاختار زنجیزره ارزش بیرونزی و 

های بنیزادین نی هر شرکت پایهزش دروساختار زنجیره ار

پذیر عمال  از ایزن وکار است که در فرایند انطباق هر کسب

شود و پس از آن ارزش رقابتی ارائه شده، سه بعد آساز می

ت کزه متزأ ر بستر ارائه ارزش و مشتری ابعاد دیگری اس

از سه بعد اولیه باید بزا بزازار هزدف منطبزق گزردد و در 

پزذیری بزه پیامزدهای مزالی و ق انطبزا نهایت این فراینزد

 گردد.سیرمالی، منجر می

 ( بززه بررسززی1395) همکززارانش و هشززیمختززاری

 کشزور در وکزارکسزب فضزای هزایشزاخ  بهبود نقش

 -توصزیفی اسزتفاده از روش بزا تهزران شزهر سازماندهی

نقززش بهبززود تحلیلززی پرداختنززد. در ایززن مطالعززه، 

هزای فعالیتنق وکار کشور در روهای فضای کسبشاخ 

تولیدی در همزه منزاطق کشزور و پزایین آمزدن میززان 

در  ای و سیرتولیززدی کززه عمززدتا هززای واسززطهفعالیت

هسزتند، بررسزی ویژه تهران سودآور هشهرهای بزرا و ب

هزای نتیجه تحقیزق نشزان داد کزه بهبزود شزاخ  شد.

نه تنها به بهبزود وضزعیت اقتصزادی و  وکارمحیط کسب

منجزر ل سو  در کشزور ئری از مساسیااشتغال و کاهش ب

تواند در ساماندهی شهر تهران و کزاهش شود بلکه میمی

 باشد.فشار به این شهر نیز مؤ ر 

( در پژوهشززی بززا 1390) شزعفریززان و همکززاران

انزواع  وکزار« بزه ارائزهعنوان »الگوی طراحی مدل کسب

مقایسه نقزاط قزوت و  و وکارکسب مدل طراحی الگوهای

با یکدیگر پرداخته و هر یک را مزورد تجزیزه و ضع  آنها 

مزدل آمده نشان داد که به دست تحلیل قرار دادند. نتایج

وکزار، منطزق کسزب وکار با ایجاد درک مشترک ازکسب

 ، باعثانداز روشنایجاد چشم و وکاربهبود مدیریت کسب

هزای جدیزد خزود، هزا و ایزدهها با طزرگشرکت شوندمی

جدیزد و در نتیجزه  هزایوکارر کسزبزمینه ورود به بزازا

شزان در بازارهزای موقعیت شزرکت یامکان حفظ و ارتقا

   .جهانی را فراهم نمایند داخلی و

 

 مبانی نظری  -3

وکزار دهزد یزک کسزبوکار نشزان مزیمدل کسب

چگونه شکل گرفته است و اجزای متنوع و متفاوت آن، با 

کننززد. مززدل یکززدیگر مززرتبط شززده و ایجززاد ارزش مززی

ای از اجززا ، وکار ابزاری مفهزومی شزامل مجموعزهبکس

وکزار مفاهیم و روابط بین آنها، با هدف بیان منطق کسب

 هزای مزدل  (Osterwalder et al., 2005).مربوطه اسزت 

و ساختار هزینزه  درآمد کسب هایشامل روش وکارکسب

هزا بزا یکزدیگر متفاوتنزد باشد ولی این مقولزهها میبنگاه

(Valsamidis et al., 2018)وکار، سزاختار . مدل کسب

ها و هزا، درآمزدتوجهی از تخصزی  منزابع و فرصزتقابل

منظور ایجززاد ارزش بززرای مشززتریان و ها را بززههزینززه

 .(Teece, 2010)شود سهامداران شامل می

بززا بررسززی چززارچوب نظززری تحقیقززات حززوزه 

تزوان از وکار را در حالزت کلزی میوکار، مدل کسبکسب

منطق جز  سازنده آن بررسی نمود. این نه جز ،  9طریق 

دهد که وکار را نشان میچگونگی کسب درآمد یک کسب

هزا، ارتبزاط بزا مشزتری، هزا، کانالشامل مشزتری، ارزش

هزای کلیزدی، دی، فعالیتهای درآمدی، منابع کلیجریان

های کلیزززدی و سزززاختار هزینزززه اسزززت مشزززارکت

(Osterwalder & Pigneur, 2011)  .شده، ارزش ایجاد 

و  ارتبزاط   برای   مبنایی   و  رسد مشتریان می  به  ها کانال  طریق  از 

 بزرای ایپایزه حفظ مشتری است. خدمات و محصزوالت،

 از حاصزل درآمزد بزه شده هسزتند و منجزر ایجاد ارزش

 هزایی فعالیزت  توسزط  و محصوالت  خدمات . شوند می  مشتری 

 ز طرفزیشزوند. امزی کنند ایجزادمی استفاده منابع از که

 توسزط تواننزدمزی و شزده هزینه باعث هافعالیت و منابع

 . (Schallmo & Brecht, 2010)یا تسهیل شوند    ارائه   شرکا 
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عنوان موضزوع جدیزد وکزار بزهکه مدل کسببا این

متفززاوتی بززرای  مطززرگ اسززت، امززا تحقیقززاتپژوهشززی 

کزارگیری وکار برای بزهاستخراج و تدوین یک مدل کسب

  صززورت پذیرفتززه اسززت و ابعززاد در صززنایع مختلزز 

وکار از دید نویسندگان مختلز  دهنده مدل کسبتشکیل

 اند.مورد بررسی قرار گرفته

وکار به عنزوان ارکزان بزاال در واقع ابعاد مدل کسب

توانزد مدل محسزوب شزده و هزر بعزد مزی دستی اجزای

با مرور ادبیات اجزایی را در زیرمجموعه خود داشته باشد. 

ار، شاهد آن هستیم که محققزان مختلز ، وکمدل کسب

 وکززارابعززاد و اجزززای متفززاوتی را بززرای مززدل کسززب

 بندی ابعزاد و اجززایشمارند. برای شناسایی و جمعبرمی

گیزری اسزاس شزکلوکار، بایزد بزه یک مدل کسب کامل

 .(Lambert, 2012) وکار آگاهی یافتکسب مدل

وکزار، الگوهزای مختلفزی برای تدوین مزدل کسزب

( چزارچوبی را بزرای 2003و همکزاران ) 1ود دارد. فابروج

اند که بر اساس شرایط موجزود تدوین مدل طراحی کرده

کند. در واقع این چارچوب بزرای ایجزاد در بازار عمل می

وکزار در چهزار حزوزه خزدمات، مزالی، کسزبیک مزدل 

تکنولوژی و سازمانی، تبیین شده است. آنها بر این اساس 

وکار میان این چهار عامل در مدل کسب به بررسی ارتباط

(، 2002) 2پرداختنززد. در جززای دیگززر متلززی و پدرسززون

محصول، بازار، عوامل، معادالت و نفوذ را در تدوین مزدل 

 . الگزو)Gressgård(2003 ,انزد وکار مؤ ر دانستهکسب

شناسززایی، ، متلززی و پدرسززون بززر بررسززی چهززار عامززل

باشزد. در ایزن ز میآوری متمرکز طراحی، ارزیابی و جمزع

وکزار از دو چارچوب، پس از بررسی عوامل، مزدل کسزب

گززردد. ابعززاد بعززد زنجیززره ارزش و مالکیززت، بررسززی می

رزیابی چارچوب این الگو شامل بخش شناسایی، طراحی، ا

. (Shubar & Lechner, 2004)آوری اسزت و جمزع

از  VISORچارچوب ارائه شده در الگوی دیگری بزا نزام 

که به معماری رویکردهزای متفزاوتی پرداختزه، آن جهت 

 
1- Faber 

2- Methlieand  Pedersen 

توان گفت که این طزرگ بزه بسیار حائز اهمیت است. می

مداری بزوده و دارای پزنج نوعی مبتنی بر اصول مشزتری

-3عنصر ارتبزاط دهنزده  -2ارائه ارزش  -1بخش است: 

مزدل درآمزد. ایزن الگزو  -5مدل سزازماندهی  -4پلتفرم 

ای مختل  توسعه مزدل سازی رویکردهسعی در یکپارچه

وکزار و توجزه بزه مزواردی چزون تجزارب کزاربر و کسب

بزومن بزا الگزوی  .(Fife, 2006)فاکتورهای عینزی دارد 

هزی، محتزوا و گرو کزارهای خدماتی، نوع تمرکز بر حوزه

وکززار بززه طراحززی مززدل کسززب ،مسززائل مربززوط بززه آن

روشزی  ،این الگو.  (Bouwman et al., 2005)زد پردامی

هزای  وکزار شزبکه های کسب عملی برای طراحی مدل  جامع و 

و دارای   پردازنزد ای است که به ارائه خدمات می ارزش پیییده 

 سزازمانی  -3تکنولوژی  -2خدمات  -1باشد: چهار بخش می 

 چگزونگی منطق وکار،کسب مالی. در حالت کلی مدل  -4

 توصی  )شهر( را سازمان یک ارزش ترسیم و ارائه ایجاد،

 اجززای  . (Osterwalder & Pigneur, 2011) کنزدمی

 یزک خزارجی رفتزار از را مزا تواننزدمی وکزارکسب مدل

د زمطلزع کننز  اصزخز  ر(زرکت )شهز زشز  یزا ارزوککسب

(Van Vliet, 2014). 

های (، چهززار سززطح را بززرای مززدل2010) 3ویرتززز

 وکار در نظر گرفته است:کسب

توانزد شزامل چنزدین سطح صنعت: این سطح مزی

صزنعت  سطح به توجه بخش مشارکتی باشد. با شرکت یا

 بززه آن، توجززه خززارجی عوامززل و محیطززی و شززرایط

. اسزت شزده گنجانده سودآوری در صنعت مربوطه در آن

 وتحلیزلتجزیزه یزک روی بزر تنهزا نه مدل در این سطح

 تحلیزل بزر بلکزه کنزدمزی تمرکزز محیطزیزیست جامع

 یزو ن صنعت در مختل  هایشرکت خدمات و محصوالت

بزرای  .دارد زنجیره گسترده تولید و ابعاد محیطی تمرکزز

( در ایززن سزطح، مززدل 1394مثزال بسززتام و همکزاران )

 برای صنایع سذایی، احصا کردند.وکار انطباقی را کسب

تززوان سززطح شززرکت: در یززک حززوزه صززنعتی می

چندین بخش مشارکتی و شرکت یافت که هریک جزئزی 

 
3- Wirtz 
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ر شرکت دارای مزدل از پیکره یکپارچه صنعت هستند. ه

 عامزل وکار مخت  به خود است. در این سطح سهکسب

 هایشایستگی کنار وجود داشته باشد که در باید ضروری

 منزابع،: اسزت شزده تأکیزد وکارکسب هایمدل راصلی د

 موقعیت. و هافعالیت

وکار: در زیر مجموعه هر شزرکت سطح واحد کسب

اشد که هر کدام تواند چند واحد تجاری وجود داشته بمی

وکزار مخزت  بزه توانند دارای یک مدل کسباز آنها می

 خود باشند.

سطح محصوالت: در این سزطح تمرکزز بزر تزدوین 

وکار بزرای محصزوالت و خزدمات قابزل ارائزه مدل کسب

تواند به تعداد محصوالت توسط واحد تجاری است که می

 .وکار وجود داشته باشدمدل کسب

وکار محزوری و بزر کسزب اقتصاد هر شزهر مبتنزی

حززوزه اصززلی اقتصززادی در آن شززهر اسززت. در تنظززیم 

هزای بنیزادین های اقتصادی شهری نبایزد ویژگزیبرنامه

 بزاتی شزهر هایی چون بیویژگیرها را نادیده گرفت، شه

هززای اکولوژیززک، تغییززرات آب و هززوا، بززر پایززه سیسززتم

هزای مانند سیستم)های بزرا گرایی، وجود پروژهمصرف

ت ال، وجززود تسززهی)هززاهززا، کارخانززهجززاده الکترونیززک،

، سززازمان (ماننززد نهادهززای دولتززی، پارلمززان) حکززومتی

ها و  بت آنها نیزز بزه مرکزیت توسعه ایدهاجتماعی فضا، 

 های بنیادین شهر در نظر گرفته شده اسزتعنوان ویژگی

 شزهر، اقتصزادی وجزه(. از طرفزی 1391، پزینهال و )

 1هزاروی دیزدگاه ازت. اسز  بزوده اهمیزت دارای همواره

 انقزالب تعبیزر بزا از آن او کزه جدیزد شهرهای سرشت

 از د.شزومی آساز نوزدهم قرن نیمه از کندمی یاد شهری

 را اضزافی سزرمایه مسزئله حل وهیفه شهرها ،دوره این

 روابزط چزارچوب در بایزد را شهر . بنابرایندارند برعهده

 کزرد تحلیزل و فهزم آن از ناشی تحوالت و داریهسرمای

نگزاه بزه سیسزتم  (. از طرفی1391 ،و مری فیلد هاروی)

حززاکمیتی و مززدیریت شززهری نیززز در نززوع خززود دارای 

های کلیدی اهمیت است. در حوزه مدیریت شهری، بحث

 
1- Harvey 

هززای اداره شززهر، طیزز  وسززیعی از دربززاره بهتززرین راه

موضوعات مختلفی مانند مدل حکومت، قزدرت شزهردار، 

دار، انتخاب شورا و شهردار، رأی مخفی نحوه انتخاب شهر

پزذیری سیرحزبی، تعادل رابطه شورا و شهردار، مسئولیت

گیزرد. در ایزن طرفی سیاسی را دربر مزیمدیر شهر و بی

میان ساختار مدیریت شهری، یکی از ابعزاد بسزیار مهزم 

شود )نظریزان و رحیمزی، حکمروایی شهری محسوب می

گیری و ای شززکلهزز تززرین مکان(. شززهرها اصززلی1392

آینززد. از دیززدگاه شززمار میوکارهززا بززه اسززتقرار کسززب

شزوند و اقتصادی، شهرها موتور رشد اقتصاد محسوب می

اداره اقتصادی شزهرها از مهمتزرین تصزمیمات مزدیریت 

گززردد. بززه دنبززال جهززانی شززدن شززهری محسززوب می

 شزدن جهزانی دنبزال به شهرها نیز وکارها، امروزهکسب

د نسبی، نیازمن هایمزیت از گیریبهره رهستند و عالوه ب

باشزند. ایزن مزی رقزابتی هزایمزیزت از اسزتفاده خلق و

تغییرات، شکل جدیدی از سزرمایه شزهرمحور را موجزب 

هززای اقتصززادی، شززده و شززهرها را بززه سززکوی فعالیززت

وکزار تبزدیل وری در شبکه جهانی کسزبخالقیت و بهره

اقتصزاد  بزه هتوجز  (؛ لزذا نیزاز1384کرده است )اسکات، 

ایجززاد  ززروت، اشززتغال و  بززرای شززهری و هدفمنززدی آن

 زیسززت،فقززر، در کنززار حفززظ و اسززتمرار محززیط کزاهش

پایدار اسزت.  توسعه به دستیابی راستای در مهم هاییگام

 شهرها یافته، توسعه کشورهای از درصد 80 از بیش برای

 و موتور رشد اقتصادی هستند اصلی  روت ایجادکنندگان

(Landry, 2008) ،سززکونتگاهی نسززبتا  بزززرا و . شززهر

هجزری  1367، در سزال سازمان ملل متحد. دائمی است

بزاال و مرکزیزت  جمعیزتبا تراکم  مکانیشمسی، شهر را 

، مزردمکه در آن، فعالیت اصلی  تاریخی، اداری و سیاسی

ت شززهری بززوده و از سززت، دارای مختصززاسیرکشزاورزی ا

در سیر کند. شود، تعری  میطریق دولت محلی اداره می

هززایی را عرصززه گسززتره موضززوعی شززهر الت اخیززر،تحززو

سال قبل تصور آن بسیار بعیزد  50درنوردیده که حتی تا 

 ؛بود. از جمله این موارد، ابعاد حسی فضای شزهری اسزت

ر. مسزه در شزهالمواردی نظیر بویزایی، چشزایی و حتزی 
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له آزادی، أ مسائل شهر بسیار زیاد و متنزوع هسزتند: مسز 

ونقزل، فردگرایی، مهاجرت، فقزر، مسزکن، حمزل برابری،

(. 1392)ریاضزی، بخش دولت، کیفیزت محزیط شزهری 

 در آمریکزا، متحزده ایزاالت در هوشزمند، شزهر اصطالگ

 بزرای ،CISCO و IBM شزرکت دو وکزارکسزب محیط

 اتوماسزیون موضوعات به که آلدهای شهر یک دادن نشان

 آنهزا تزرینمهم از یکزی. شزد طراحزی بزود، شده متصل

 کزه است (ICT) ارتباطات و اطالعات فناوری زنجیرهای

شزناخته شزده اسزت  شهری هوش برای عنصر ترینمهم

(Rosati & Conti, 2016) مفهوم شزهر خزالق، یکزی .

 لزدیگر از مفاهیم مورد توجه در حوزه شهری است. چزار

 ریززیبرنامزه روش یزک خزالق را شزهر الندری، مفهزوم

 شزهری نزوآوران آن در کزه دانزدمزی استراتژیک شهری

 و جنب پر مرکز یک عنوان به را شهر بازتولید درخواست

 زنزدگی کیفیزت بهبزود بزرای ایپایزه و خالقیزت جوش

 مشزاسل همه ویژگی خالقیت، .(Renz, 2015)دانند می

 ایزده بزر مبتنزی دانزش قتصادا یک دهندهنشان که است

برندسازی شزهری در نگاه دیگر .  (Landry, 2008)است 

تزوان فرهنزگ و به این امر معطوف است کزه چگونزه می

تاریخ، رشد اقتصزادی و توسزعه اجتمزاعی، زیرسزاختار و 

عنوان معماری، منظر و محیط را از میان دیگر مقوالت، به

مردم، با هم  ههویتی قابل فروش و قابل پذیرش برای هم

 .(Zhang & Zhao, 2009) ترکیب کرد

  دارد،  همزراه  بزه  را  مصزرف  و  تولیزد  شهرنشزینی،  رشد 

  از  یکزی  حاضزر  حزال  در  دهزد و می  افزایش  را  زندگی  کیفیت 

در واقززع    . (Renz, 2015)اسززت    جهززانی   مسززائل   تززرین مهم 

ماهیت شهر حاصل برقراری رابطه ابزاری انسان با شزهر اسزت.  

وکارهزایی فقزرزده دوری  کارآمد و فقیر با کسب انسان از شهر نا 

وکارهزای  جویزد و شزهر  روتمنزد، کارآمزد و دارای کسزب می 

 .   (UN-Habitat, 2017)توانمند و قوی را دوست دارد  

 خزود طبیعی هایویژگیشهری،  منطقه یا شهر هر

هزای ایجزاد شزده ویژگی و زمزین از به صزورت بزالقوه را

 شزهر، طبیعزی فزرم واقزع،و در  گیرنزدانسزان می توسط

فرهنزگ شزهری را  اخالق و روگ، تاریخ، مکانی، موقعیت

 شهر . مردم، (Giriwati et al., 2016)شود شامل می

 یزک شزهر هزر و کننزدمی درک مختل  هایشیوه به را

 از بسزیاری از حاصزل همپوشزانی که دارد عمومی تصویر

 مختلز  هزایالیزه از تفسزیر ایزن. است شخصی تصاویر

 دوره طزی آن تجربیزات و مشخصات شکل، شهر، اویرتص

 انزواع مختلز  شزهرهای . (Lynch, 2007)اسزت زمانی

 به شهرها بعضی. دارند تصاویر را با خود همراه از مختلفی

 بزه بعضزی شزوند؛مزی شزناخته صنعتی شهرهای عنوان

 عنززوان بززه برخززی و بززا شززهریت قززوی شززهرهای عنززوان

ایزن .  (Giriwati et al., 2016)گردشزگری  شزهرهای

هززا شززهرها را بززه سززمت تشززخی  ماهیززت تفکیززک

ترین مزواردی برد. یکی از مهموکاری شهر پیش میکسب

که در ابتدای تدوین برنامه اقتصادی یک شهر باید به آن 

ای بودن شهر اسزت. توجه کرد، مسئله یک یا چند هسته

هزای مختلز  مزرتبط بزا تداخل روشی و موضوعی رشته

و شززهرهای جدیززد  اشززهرهالندر کزز  شززهر، بززه ویززژه

سززازد. شززهرهای ای خززود را نمایززان مززیچندهسززته

ای گرچه از نظر فیزیکی از هزم جزدا هسزتند، چندهسته

 ؛ این شهرها عمدتا اندولی از نظر عملکردی به هم وابسته

هززای اقتصززادی، فرهنگززی، بززه لحززات اشززتغال، جریززان

تبط عززاتی بززه یکززدیگر مززرالاجتمززاعی، ارتباطززاتی و اط

شزود، های شزهر اشزاره مزیآنیه به عنوان مؤلفه. هستند

های خزاص شزهرهای مزدرن را دربزر ها و ویژگیشاخ 

ه سالزب و پزذیرش عزام هز وج نگزاهگیرد. البته در این می

هزای مختلز  علمزی مزورد ن شهری در رشزتهمتخصصی

عبارتند از: ذهنیت، عینیت،  هاتوجه بوده است. این مؤلفه

در تعزاریفی کزه از شزهر ارائزه  ا عمومز مکان و زمان کزه 

(. ماهیززت 1392)ریاضززی،  ، مشززخ  هسززتندشززودمززی

محوره و چزه چنزدمحوره وکاری هر شهر چزه تزککسب

ه بزه چزارچوب دهندتواند عناصر اصلی شزکلهمواره می

اقتصزززاد شزززهری را تعیزززین کنزززد و از ایزززن ناحیزززه 

پزذیر نمایزد. گذاری و مدیریت آن حوزه را امکانسیاست

نیتجه باید ابتدا ماهیت اصلی شهر از نظر، کشزاورزی،  در

صنعتی، گردشگری یا خدماتی بودن و یا ترکیبزی از هزر 
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 کدام از موارد ارائه شده، مشخ  گردد.

گیری یک شهر، برخی عناصزر در واقع پس از شکل

های اصلی آن فعالیتماهیت آن را تحت تأ یر قرار داده و 

کزه یزک شزهر، مثزال زمانیدهند؛ برای شهر را تغییر می

شزود، عنوان مرکز استان یا پایتخت کشور انتخزاب میبه

های اصلی پیشین خود، مشزمول تمرکزز عالوه بر فعالیت

هزای بر امور اداری نیز خواهد شزد و بسزیاری از فعالیزت

لززت، اداری، دفتززری، حسابرسززی، حقززوقی، قضززایی، وکا

فت و ماهیت انتشارات، علمی و ... در آن تمرکز خواهند یا

شهر به سمت خدمات حرکت خواهزد کزرد. لزذا ماهیزت 

دهد. این موضوع وکاری شهر را تحت تأ یر قرار میکسب

هزا شزکل در مورد شهرهایی کزه عناصزر صزنعتی در آن

گرفته یا توسعه یافته است نمود بهتری پیدا خواهد کرد. 

تواننزد حاکی از آن است که شزهرها نیزز می این موضوع

وکار باشند. برخزی از شزهرها، مزاهیتی دل کسبدارای م

مزیتی دارند، ولی شهرهایی وجود وکاری و تکیک کسب

وکاری دارنزد. طراحزی و دارند کزه مزاهیتی چنزد کسزب

وکار هزر شزهر یزک الززام اسزت، زیزرا تدوین مدل کسب

وکارهای اصزلی بمدیریت شهر بدون دانستن ماهیت کس

 هد شد.آن با ابهامات فراوانی مواجه خوا

 

 روش تحقیق   -4

نوع پزژوهش حاضزر بزر اسزاس هزدف، کزاربردی، 

هزا، کیفزی بزوده ماهیت پژوهش، تحلیلی و ماهیزت داده

است. روش پژوهش فراترکیب بوده و اطالعزات از طریزق 

ها و اطالعات اسزنادی و مصزاحبه، روش جمع آوری داده

ایزن پزژوهش در  1بر اساس نمودار در آوری شدند. جمع

 اصلی انجام شده است.سه گام 

 

 پژوهش  یمراحل و روش کل  -1  نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصاحبه با خبرگان حوزه پژوهش 

 گام اول 

 استخراج ابعاد مدل
 گام دوم

 سربال ابعاد مدل
 

 گام سوم 

 بررسی روابط بین ابعاد

 تعیین چگونگی روابط بین ابعاد  های مرتبط مطالعه پژوهش

 هاد دادهتولی

 MAXQDA 2018افزار نرمها با وتحلیل دادهتجزیه 

 کدگذاری باز –بندی مفهوم

 کدبندی سطح اول: تولید مفاهیم اولیه

 های عمدهکدبندی سطح دوم: تولید مقوله

 های شرایطی، تعاملی، فرایندی و پیامدیتعیین مقوله

 

 محوریانتخاب و تعیین مقوله هسته

 وکار شهریطراحی مدل کسب
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از  1استفاده از روش تحقیق فراترکیبدرگام اول، با 

های مورد نظر، شزامل های با رویکرد کیفی، پژوهشروش

وکززار و همینززین تحقیقززاتی کززه بززر روی مززدل کسززب

سزایی های اقتصادی شهری کزار کزرده بودنزد، شناحوزه

 شدند.  

روش فراترکیب که در پژوهش حاضر بررسی شده، 

زیرمجموعه روش فرامطالعه مدنظر پاترسزون و همکزاران 

( معرفزی 2001و همکاران ) 2است که در کتاب پاترسون

و در مقاالت متعزدد دیگزری از ایزن نویسزندگان تبیزین 

مطالعزه شزامل سزه روش شده است. در مجموع روش فرا

و فراترکیب( است که در آن  4فراروش ،3تحلیل )فرانظریه

هزای به ترتیب چارچوب نظزری، روش پزژوهش و یافتزه

 شوند.  های دست اول تحلیل و ترکیب میپژوهش

در گام دوم با انجام مصاحبه بزا اسزاتید و خبرگزان 

دانشگاهی، کارشناسان حزوزه شزهری و سزایر مسزئولین 

کززه بززا روش  1ابق مشخصززات جززدول مززرتبط، مطزز 

ری قضاوتی هدفمنزد انتخزاب شزدند و بزا انجزام گینمونه

بنززدی محتزوایی ایززن کدگزذاری بزاز و محززوری و مقولزه

ها، با توجه به شرایط و مقتضیات حوزه تحقیزق، مصاحبه

وکزار سایر عوامل و متغیرهای تأ یرگزذار در مزدل کسزب

 برای یک شهر به دست آمد.  

در ایززن مرحلززه، مصززاحبه عمیززق کارشناسززی بززا 

وکار شهری صورت پذیرفته ه اقتصاد و کسبخبرگان حوز

بنزدی محتزوایی ایزن که کدگذاری باز و محوری و مقوله

ها نیز همانند قسمت تحلیزل محتزوای اسزنادی مصاحبه

انجام شده و نتایج هر دو گروه کدگزذاری و محوربنزدی، 

بزه بعزد مفهزوم  9آمزده اسزت. از مصزاحبه  2در جدول 

د و بزرای اطمینزان از جدیدی به مفاهیم قبلی افزوده نش

اینکه پژوهش به اشباع نظری رسیده است، این فرایند تزا 

 ادامه یافت.  مصاحبه دوازدهم 

 

 مصاحبه شوندگان   -1جدول 

 تعداد مصاحبه شونده ردیف

 1 علمی با تخص  اقتصاد شهریهیئت  1

 1 هیئت علمی با تخص  بازاریابی 2

 2 ریزی شهریمدیریت برنامه 3

 1 امور فرهنگی شهری کارشناس 4

 2 معاونت کارآفرینی شهرداری 5

 1 شهردار 6

 4 وکارمتخص  مدل کسب 7

 

اسزتخراج شزد و در گام سوم روابط میزان مفزاهیم 

های تولید شده در قالب جدولی متشکل نتیجه اولیه داده

هززا و همینززین جززدول از جززدول مفززاهیم مصززاحبه

از روش بنززدی مطالعززات اسززنادی بززا اسززتفاده جمززع

 MAXQDA افزارسازی تنظیم و با استفاده از نرممثلث

وکززار شززهری ابعززاد و اجزززای اصززلی مززدل کسززب  2018

ر اسزاس ابعزاد اسزتخراج شزده، شناسایی گردید. سپس ب

 وکار شهری تدوین شد.مدل کسب

 

 

 

 های تحقیقیافته  -5

 افزودن الیه شهری به ادبیات تدوین مدل

الیزه شزهر بزه  1 در این تحقیق بزر اسزاس شزکل

ادبیززات مززدل وکززار )در هززای اصززلی مززدل کسززبالیززه

وکار تاکنون در چهزار سزطح تزدوین شزده اسزت(، کسب

وکار در سطح صنعت بزه های مدل کسبافزوده شد. الیه

سمت پایین دارای سزاختارهای مشزابهی هسزتند، ولزی 

توانزد اجززا، وکار در سطح شهر ضزرورتا  نمزیمدل کسب

ارز بزا سزطح صزنعت بزه پزایین را ایی همهعناصر یا الیه

وکار شهری یا افزودن ؛ لذا تدوین مدل کسبداشته باشند

 الیه شهری، نیازمند ساختار مناسب خود است.

1- Meta Synthesis 

2- Patterson  

3- Meta Theory 

4- Meta Method 
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 وکار های اصلی مدل کسبالیه   -1شکل 

 

 مند اسناد و مقاالت مرور نظام

آن، یند تحلیلی است که از طریق اکدگذاری باز، فر

هزا و ابعاد آنهزا در داده هاسایی شده و ویژگیمفاهیم شنا

. به عبارت دیگر، در کدگذاری باز، محقزق شوندکش  می

رویدادها و وقایع را برچسب زده و از طریق مقایسه مداوم 

شود که منجر بزه تشزکیل طبقزات و هایی ایجاد میگروه

ینزد گردد. در ایزن مرحلزه از فرااجزای مربوط به آنها می

و مطالعزه  ی اسزنادیمحتزوا لیز ا انجزام تحلبکدگذاری، 

مقزززاالت، اسزززناد و مزززدارک منتخزززب، عناصزززر اولیزززه 

 47وکزار شزهری بزه تعزداد دهنزده مزدل کسزبتشکیل

 .(2مفهوم، استخراج شد )جدول 

 
 منبع  مفاهیم  کد

R 
(1394) (، بستام و همکاران1398گودرزی و همکاران،  ) ,Bocken et al., (2016), Jonker (2014) محصول  

 Li (2020),   Timmers (1998) ,(1392منطقی و  اقبی ) خدمات

K 

   Timmers (1998) , Li (2020) اطالعات

 Tucci (2001) , Li (2020) اقدامات

 Bocken et al., (2016), Tucci (2001), Casadesus-Masanell & Ricart (2010) دوام و پایداری

(1394بستام و همکاران ) ,Bocken et al., (2016) شایستگی  

F 

(1394بستام و همکاران ) ,Morris et al., (2013),  Abhishek and et al., (2020) منبع تفکیک بازار  

 ,Morris et al., (2013), Abhishek et al., (2020) (1392منطقی و  اقبی ) پیشنهاد بازار

 بازار هدف
Al-Debei & Avison (2010), Mason & Spring (2011),  Osterwalder (2005), Stewart & Zhao 

(1394بستام و همکاران )  (2000)  

 Gordijn and et al., (2005), Li (2020) بازار هایبخش

  ,Li (2020) (1394همکاران )بستام و  بازار سهم

 Abhishek et al., (2020), Dunja & Anja (2019) فروش

N 
 Timmers (1998), Gordijn et al., (2005) وکارعامالن کسب

 & Gordijn et al., (2005), Brousseau & Penard (2006), Al-Debei & Avison (2010), Mason شبکه شرکای بیرونی

Spring (2011),  

P 

 Timmers (1998), Li (2020) منفعت عامالن

  (1398(، گودرزی و همکاران )1394ستام و همکاران )ب  ,Teece (2018), Al-Debei & Avison (2010) جریان درآمدی

(1394بستام و همکاران ) ,Morris et al., (2013) سود  

 Timmers (1998) , Li (2020) منابع درآمد

V 
 

( 1392منطقی و  اقبی ) ,Bocken et al., (2016), Godarzi et al., (2020) ارزش پیشنهادی   , (1394بستام و همکاران )   

 مزیت رقابتی
Morris et al., (2013), Al-Debei & Avison (2010), Mason & Spring (2011), Onetti et al., 

(1394بستام و همکاران ) ,(2012)  

 Tucci (2001), Abhishek and et al., (2020) ارزش مشتری

 Solaimani et al., (2017), Lee (2001) مأموریت

 Tucci (2001) , Li (2020) هاقابلیت

Q های ساخت ارزشفعالیت Gordijn et al., (2005) , Li (2020) 
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C های ارزشرابط Gordijn and et al., (2005) , Li (2020) 

H 

 Jonker (2014) , Li (2020) سازیبهینه

 Ghezzi & Cavallo (2020) , Li (2020) معماری ارزش

  ,Solaimani et al., (2017), Gordijn and et al., (2005)  (1392منطقی و  اقبی ) شبکه ارزش

Gordijn and et, al (2005) تبادل ارزش (1394بستام و همکاران )    

  ,Armour & Sako (2020) (1394بستام و همکاران ) ساختار زنجیره ارزش داخلی

 ساختار هزینه
Brousseau & Penard (2006), Teece (2018), Al-Debei & Avison (2010),  بستام و همکاران

(1394)  

E 

  ,Li (2020)   (1394بستام و همکاران ) استراتژی رقابتی

 Ghezzi & Cavallo (2020), Mason & Spring (2011), Onetti et al., (2012), Osterwalder های اصلیاستراتژی

(2005), Zott et al., (2011)   

 گذاریاستراتژی قیمت
Tucci (2001), Morris et al., (2013), Teece (2018), Al-Debei & Avison (2010),  بستام و

(1394همکاران )  

  ,Li (2020) (1394بستام و همکاران ) اهداف استراتژیک

(1394بستام و همکاران ) ,Ghezzi & Cavallo (2020) فرایند  

X 
 منابع کلیدی

Jonker (2014), Godarzi et al., (2020), Casadesus-Masanell & Ricart (2010), Osterwalder 

(1394بستام و همکاران )  ,(2005)  

(1394بستام و همکاران )  ,Li (2020) سرمایه  

S ارتباط با مشتریان Godarzi et al., (2020), Zott et al., (2011), ( 1394بستام و همکاران) , ( 1392منطقی و  اقبی )    

G مشتریان Armour & Sako (2020), Tucci (2001), ( 1398گودرزی و همکاران) (1394بستام و همکاران ) ,     

M هاکانال Osterwalder (2005), ( 1394بستام و همکاران)  

T (1394بستام و همکاران ) هازیرساخت Li (2020),  

Z 

  ,Li (2020) (1394بستام و همکاران ) موضوعات تراکنش

(1394بستام و همکاران ) ,Ghezzi & Cavallo (2020) سازییکپارچه  

  ,Li (2020) (1394بستام و همکاران ) نحوه اداره تراکنش

(1394بستام و همکاران ) ,Solaimani et al., (2017) ساختار ارزش  

 ساختار سازمانی
Armour & Sako (2020), Onetti and et al., (2012), Osterwalder (2005), Zott et al., (2011), 

(1394بستام و همکاران )  

 

معیزار، گونه که مطرگ گردیزد در ایزن مرحلزه همان

انتخاب مقاالت علمی چاپ شده در یک مجلزه و ژورنزال 

دانشگاهی بود که خواه در یک روش عملیاتی و خزواه بزه 

صورت مفهومی بر روی اهداف پژوهش ا ر داشزته باشزد. 

ر مقاالت انتخاب شزده البته الزم به ذکر است که عالوه ب

بر اساس معیارهای فوق، برخی از مقاالت که در مجزالت 

تر و حتی مقزاالت ارائزه شزده در یات با رتبه پایینو نشر

ها نیز مورد توجه قرار گرفتند تزا از ایزن طریزق کنفرانس

تزری بزه ادبیزات مزرتبط بزا ایزن حزوزه دسترسی جزامع

راج شزده پژوهش داشته باشیم. در نهایت مفزاهیم اسزتخ

 کدگذاری شدند.

هاای عمیاق وکدگاذاری تحلیل محتوای مصااحبه

 محوری

ها بززه دهززی مقولززهینززد ربززطامحوری، فرکدگززذاری

هزا و سزطح ویژگی هزا درها و پیونددادن مقولزهزیرمقوله

هزا و ابعزاد ها، ویژگیدر این مرحلزه، مقولزه ابزعاد اسزت.

زرار حاصل از کدگذاری بازتدوین شده و سرجای خزود قز 

 .روابط ایجاد گردد مورد ای دریندهاگیرد تا دانش فزمزی

ها، مفاهیم اصزلی اسزتخراج و سازی مصاحبهپیادهپس از 

هزا، خروجزی تجزیزه و تحلیزل پس از حذف همپوشزانی

بنزدی دسزته 3در جزدول  مؤلفزه 33ها درقالب مصاحبه

 شدند.
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 خبرگان  از نظر های دریافتیمؤلفه  -3جدول 

 کد مصاحبه شونده تعریف همؤلف کد

TH دسترسی به بازارها 
امروزه عوامل تقاضامحور از جمله سطح دسترسی به بازار، عوامل جمعیتی و 

 اند.ای در ادبیات توسعه شهری یافتههای بازاری، جایگاه گستردهپتانسیل
}3M-8{M 

TH دسترسی به مشتریان 
هسته اصلی شهر از نظر تعداد  گیریکننده جهتمشتریان، شهرها هستند که تعیین

 باشند ومیزان دسترسی به آنها باید در نظر گرفته شود.می
}6M-3M-4M-8{M 

G مشتریان خارجی 
های مهمی که قصد جذب ها و شخصیتگذاران، نخبگان، هنرمندان، توریستسرمایه

 دهد.وکارهای شهری را تشکیل میآنها را به شهر داریم همه مشتریان خارجی کسب
}1{M 

G  داخلیمشتریان 
توانند مشتریان داخلی وکارها، نهادها و... میها، کسبشهروندان، ساکنین، سازمان

 شهرها باشند.
}1{M 

TH دسترسی به تکنولوژی 
در بسیاری از شهرها دسترسی به تکنولوژی به عنوان فاکتور مهم و مزیت اصلی قابل 

 تأمل است.
}6M-8{M 

TH لیدسترسی به تأمین ما 
منابع تأمین مالی در یک شهر از طریق تخصی  بودجه است یا درآمدهای خود اینکه 

 کننده است.شهر بسیار تعیین
}3M-8{M 

TH  ...دسترسی به تأمین آب و 
های انرژی در شهرها های تعری  شده جهت دسترسی به آب و حاملباید به زیرساخت

 توجه شود.
}8{M 

TH ارتباطات فراگیر 
ات فراگیر، به رای برقراری ارتباطب مصرف پایینو  های دامنه باالشبکهری از مدیران شه

 .کنندبهبود کیفیت زندگی ساکنین استفاده میمنظور 
-4M-3M-2M-1{M

}5M 

TH ترافیک 
های مرتبط و استفاده اندازی استارتاپهای شهری ترافیک است که با راهیکی از معضل

 حدودی کنترل کرد. توان آن را تااز خدمات آنها می
}6M-8{M 

TH 
و   ITهایزیر ساخت

ICT 

استفاده از ارتباطات و فناوری اطالعات در جهان برای بهبود زندگی شهری امروزه 

 شدیداٌ پیشرفت کرده و یک الزام است.
}7M-1{M 

TS زیرساخت نرم 
می، سیررسبا بررسی حقوق مالکیت، قوانین و مقررات حاکم بر کار و تشکیل نهادهای 

 توان تعری  کردوکار میهای نرم را در تبیین مفهوم کسبمفهوم زیر ساخت
}6M-3M-4M-8{M 

TH زیرساخت سخت 
گیرند و البته ها مورد ارزیابی و تحلیل قرار میهای سخت، انواع دسترسیدر زیرساخت

 ارتباطات فراگیر هم در این حوزه قابل تعری  است.
}6M-3M-4M-8{M 

TH 4{ .گرددامل اتصال در ساختار فضایی شهر به وسیله شبکه ارتباطی تأمین میع ونقلحملM-3{M 

TS 3{ وکار برای یک شهر باید به قوانین مالکیت و حقوق آن توجه کرد.در تدوین مدل کسب حقوق مالکیتM-9M-11{M 

TS سازی بین نهادهاشبکه 
شهرها و دادوستد نو در سطح کالها های ارتباطی مختل  در محلهامروزه شبکه

 سازی در شهر بسیار مهم است.اقتصادی و اجتماعی برای شبکه
-11M-10M-9{M

}12M 

TS 7{ ای داشت.توجه ویژهامتیاز  و به معنای مجوز، جواز، اجازه هاالیسنسدر شهرها باید به  های قانونیالیسنسM-1M-8{M 

TS  های فعالیتپروتکل 
مجموعه وکاری شهرها دارای پروتکل باشند و های کسب تا حد امکان باید کلیه فعالیت

 سازی مشخ  باشد.ات و شبکهها برای برقراری ارتباطقوانین و رویه
}11M-7M-3{M 

TS قوانین و مقررات 
های مختل  مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروهدر شهر،  زندگی اجتماعی

 .درآید وقوانین و مقرارت حت نظم و قاعدهت بایدباشد و این روابط اجتماعی جامعه می
}9M-4M-2M-1{M 

TS نهادهای سیررسمی 
وکار، ایجاد های مرتبط با حوزه کسبنشینی شهرها و سایر فعالیتبرای کنترل حاشیه

 سیررسمی بسیار تأ یرگذار است.نهادهای 
}8{M 

W عرف تجاری 
جز  و  وهی از مردم رواج یافتهکه در میان همه مردم یا گر است ایقاعدهعرف در واقع 

 .شودمنابع ارشادی حقوق شهری محسوب می
}10M-5{M 

W الزامات تجاری 
سایر  در حوزه شهرسازی و معماری شهری، الزامات تجاری به منظور ساخت و ساز و

 ها، بسیار حائزاهمیت است.فعالیت
}9M-11M-3{M 

W الزامات قانونی 

ها و کمیسیون ز طریق هرفیت شورای عالی استانا در شهرها بایدالزامات قانونی 

مدنظر  ،شهرهای دولت جهت طرگ و تصویب در دولت و مجلس شورای اسالمیکالن

 .قرار گیرد
}1M-3{M 

C 11- کنندگان اصلی شهرها هستند.پیمانکاران، مشاوران، فروشندگان و .... از تأمین کنندگانتأمینM-10M-9{M

}12M 
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Z  8{ ، همان ساختار فضایی است.باق سازمان فضایی بر محیط فیزیکیانط فضاییساختار{M 

Z 11{ وکارهای شهریهای قانونی و حقوقی مترتب بر کسبچارچوب ساختار حقوقیM-6M-8{M 

N پیمانانهم 
های دولتی و سیردولتی که به صورت مستقیم با شهر در ارتباط هستند و پشتیبان

 اند.ه شهر تأ یرگذار هستند، بسیار مهمتصمیمات آنها بر آیندعملکرد و 
}12M-9{M 

N رقیبان 
موفق از نظر اقتصادی  شهرهایهای بارز وکار یکی از ویژگیبخشی به فضای کسبرونق

 .است
}6M-12M-7{M 

Q 6{ وکارهای شهری هستند.های مختل  در حوزه کسبشهرها دارای فعالیت هافعالیتM-11M-9{M 

X منابع شهر 
شوند و در بندی مییا خدماتی است که به عنوان ورودی حیاتی شهر دسته محصوالت

 گیرد.صورت وجود نداشتن، ماهیت شهر در معرض خطر تغییر قرار می
-11M-10M-9{M

}12M 

X مالکان 
افرادی که در شهرها دارای مالکیت هستند و هر کدام می توانند در حد و حدود خود، 

 ا رگذار باشند.
}9M-6{M 

X دیران و پرسنلم 

ا ر بخشی و ، مدیریت آن و افزایش کاراییهای بزرا است که شهرداری یکی از سازمان

نیازمند نیروی انسانی توانمند و توسعه یافته و همگام  ،به یک نهاد اجتماعی آن تبدیل

 .باشدو همراه با اهداف مدیریت شهری می
}5M-8M-3{M 

Z 6{ دهد.یک شهر، ساختار را نشان می یان اجزای اصلیمناسبات )ارتباطات( پایدار م ساختارM-8{M 

Z حقوق شهری 

شهروندان با ادارات شهر و نهادهای مجموعه قوانین، قواعد و مقرراتی که روابط 

مدخل در امر محلی و شهری را تنظیم نموده و حقوق و تکالی  ناهر بر شوراها، ذی

 ، حقوق شهری است.کندها و سایر ادارات شهری را تبیین میشهرداری
}1M-3M-8{M 

B محیطیسرمایه زیست 
مبحث پایداری در آن بیشتر شود و تر میای از نظر زیستی پیییدهشهر در هر دوره

 قابل لمس است.
{M6-M8} 

B سرمایه اجتماعی 
های اجتماعی شهروندان، عاملی مهم برای سنجش میزان رفتارهای اجتماعی و شاخ 

 شهر است. سرمایه اجتماعی در
{M5-M7-M6} 

B فرهنگ شهر 
ارتقای آن در تواند زیربنایی برای تغییر رفتار و از طرفی مباحث فرهنگی شهری می

 زیست و حرکت به سمت پایداری باشد.قبال محیط
{M6-M8} 

B های مختل  شهری، یک ضرورت است.ای و تجمیعی به حوزهنیاز به نگاه خوشه های شهریخوشه {M6-M11-M3} 

B برای ورود به مباحث حوزه شهری بررسی تاریخیه شهر ضروری است. سابقه تاریخی شهر {M3} 

B  شهریبرند 
های رقابتی بیشتر و شناخت ماهیت خود شهرها باید به سمت ایجاد و شناسایی مزیت

 زمینه ساخت برند آن است.اقدام کنند. در واقع ماهیت یک شهر پیش
{M6-M11-M3} 

 

کززارگیری روش تحلیززل محتززوا ا بززا بززههزز مصززاحبه

هزای بزه دسزت یافتهسازی و تفکیک شدند. سپس پیاده

هایی دارای کدهای مشزابه آمده کدگذاری شدند و بخش

بنزدی بودند که نشان از قرابت مفهزومی و قابلیزت طبقزه

ایززن مفززاهیم در یززک محززور مشززخ  دارد. در نهایززت 

های مزدلتوان گفت مفاهیمی که تاکنون در پیشزینه می

هززای مختلزز  وجززود وکززار تززدوین شززده در حوزهکسززب

کار شهری وتوانند خاص مدل کسبنداشته و به نوعی می

 باشد، در این بخش استخراج شد.

 تحلیل منطقی

مفهزوم  20سزازی، در فاز سوم، از طریق روش مثلث

 MAXQDAافزار  استخراج گردید که نتایج خروجی نرم

اسزت، مفزاهیم فزوق در قابل مشاهده  1در شکل  2018

بنززدی تقسززیمکدگززذاری شززد. ایززن  4قالززب جززدول 

وکزار شزهری ای برای تدوین مدل کسبنویس اولیهپیش

ی یک وکاربوم مدل کسب نیشبکه مضام، 1است. شکل 

شهر را مبتنزی بزر کزدهای بزاز و محزوری و بزر اسزاس 

 دهد:افزار نشان میخروجی نرم
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 وکار بشبکه مضامین بوم مدل کس   -1ل شک

 

های استخراج شده از دو گزام قبزل را مقوله 4جدول 

در قالبی یکپارچه بزه منظزور بزه تصزویر کشزیدن مزدل 

 دهد:وکاری برای شهر ارائه میکسب

 

 های استخراج شده از دو گام قبل مقوله  -4جدول 

 مؤلفه مقوله کد

TH زیرساخت سخت 

 دسترسی به بازارها

 دسترسی به مشتریان

 سی به تکنولوژیدستر

 دسترسی به تأمین مالی

 دسترسی به تأمین آب و... 

 ارتباطات فراگیر

 ترافیک

 ICTو  ITهایزیر ساخت

 زیر ساخت سخت

 ونقلحمل
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G مشتریان 
 مشتریان خارجی

 مشتریان داخلی

TS زیرساخت نرم 

 زیرساخت نرم

 حقوق مالکیت

 سازی بین نهادهاشبکه

 های قانونیالیسنس

 های فعالیتپروتکل 

 قوانین و مقررات

 نهادهای سیررسمی

 حقوق شهری

W الزامات 

 عرف تجاری

 الزامات تجاری

 الزامات قانونی

N شرکا  شهر 

 کنندگانتأمین

 پیمانانهم

 وکارعامالن کسب

 شبکه شرکای بیرونی

 رقیبان

Z ساختار 

 فضایی ساختار

 ساختار حقوقی

 یکپارچه سازی

 ساختار

Q هافعالیت های شهریفعالیت 

X 
 منابع شهری 

 منابع

 مالکان

 مدیران و پرسنل

B ایعوامل زمینه 

 محیطیسرمایه زیست

 اجتماعیسرمایه 

 فرهنگ شهر

 های شهریخوشه

 سابقه تاریخی شهر

 برند شهری

R  و خدمات شهریمحصوالت 
 محصول

 خدمات

K 
 یانهیرهزیو س یانهیساختار هز

 یشهر

 اطالعات

 حوزه

 اقدامات

 دوام وپایداری

 شایستگی

 فروش درآمد

F بازار شهر 

 منبع تفکیک بازار

 پیشنهاد بازار

 بازار هدف

 های بازاربخش

 سهم بازار
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 فروش

P جریان درآمدی شهر 

 عت عامالنمنف

 جریان درآمدی

 سود

 منابع درآمد

J ارزش پیشنهادی 

 ارزش پیشنهادی

 مزیت رقابتی

 ارزش مشتری

 مأموریت

 هاقابلیت

H شبکه ارزش 

 ارزشهای ساخت فعالیت

 های ارزشرابط

 شبکه ارزش

 تبادل ارزش

 سازیبهینه

 معماری ارزش

 ارزش داخلیساختار زنجیره 

 ساختار هزینه

E استراتژی 

 استراتژی رقابتی

 های اصلیاستراتژی

 گذاریاستراتژی قیمت

 اهداف استراتژیک

 فرایند

X منابع شهری 
 منابع کلیدی

 سرمایه

S ارتباط با مشتریان ارتباط با مخاطبین 

G مشتریان مخاطبان شهر 

M هاکانال های شهرکانال 

 

تزوان گفزت کزه های این بخش میا توجه به یافتهب

وکزار شزهری در ایزن بخزش بلوک اصلی مدل کسب 20

کزه استحصال و کدگذاری شدند. الزم بزه توضزیح اسزت 

وکزار توانزد زیربنزای تزدوین مزدل کسزباین مرحله می

 شهری باشد.

 وکار شهری تدوین مدل کسب 

وکار شهر، چارچوبی نهادی و سزاختاری مدل کسب

هزای شزهری و کزه متزولی آن شزهرداری، سزازمان است

انزداز و مأموریزت ها هستند. ایزن مزدل چشزمفرمانداری

ریان وکاری یزک شزهر را بزرای شزهروندان و مشزتکسب

وکارهززای آن شززهر، نخبگززان و مهززاجران وارده و کسززب

گزذاران، مشزخ  موجود شهر و همینین بزرای سزرمایه

ری یزک شزهر وکزاکند. آنها با توجه بزه مزدل کسزبمی

ای را توانند تصزمیم بگیرنزد کزه چزه برنامزه و پزروژهمی

شان را به کجا و طراحی و اجرا کنند؟ و یا خود یا سرمایه

 دهند؟چگونه مهاجرت 

ها و تبیزین روابزط بزین ابعزاد و پس از ایجاد بلوک

وکزار اجزای استخراج شده، مالحظات تدوین مدل کسزب

بززط آنهززا در ابعززاد در نظزر و اجزززای تحلیلززی مززدل و روا

بززا توجززه بززه مختلزز  در نظززر گرفتززه شززد و در نهایززت 

وکزاری مدل کسب 3های به عمل آمده، در نمودار بررسی

 گردید.شهر ارائه 
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 شهر  کی ی برا یوکارمدل کسب  -3نمودار 

 

 

 ساخت ارزش

 

هافعالیت  
 

 گذارانسرمایه-

 هنرمندان-

 هاتوریست-

 نخبگان-

 ساکنین-

 هاسازمان-

 وکارهاکسب-

 هانهاد-

 

مشتریان 

دتقویت می کن شهر  خلق 

 اعمال کردن

 

 های رقابتیمزیت-

 موریتمأ-

 هاقابلیت-

 وکار مناسبفضای کسب-

 ارزش برند شهر-

 ارزش افراد و کارکنان-

 )خدمات( ارزش محصوالت-

 ارزش مشتریان-

 

 ارزش پیشنهادی

 پشتیبانهادهای حمایتی و ن

 

     نرم                                   

سابقه تاریخی شهر -  

های شهریخوشه -  

برند شهری -  

ساختزیر -  

 سخت                     فرهنگ -

 محیطیسرمایه زیست -

 سرمایه اجتماعی -

 حقوق مالکیت

 سازی بین نهادهاشبکه

 های قانونیالیسنس

 های فعالیت  پروتکل

 دسترسی به مشتریان

 دسترسی به تکنولوژی

 دسترسی به تأمین مالی

دسترسی به تامین آب و.. 

                                                                                                                                                             ونقل     حمل

 ایشرایط زمینه

محصوالت و 

 خدمات شهری

 

 عرف تجاری-

 الزامات تجاری-

 الزامات قانونی-

 الزامات رقابتی-

 الزامات فناوری -

 

الزامات 

 نهادی 

 ساختار حقوقی-

 اختار فضاییس-

 ساختار اداری-

 ساختار فرهنگی-

 ساختارسازمانی -

 ساختار ارزش-

 

  ساختار

 

 های اصلیاستراتژی

گذاریاستراتژی قیمت  

 استراتژی بازاریابی

 استراتژی رقابتی

 استراتژی

 انتقال از طریق

 موجب

 

 

 ارتباط با مشتریان-

 بهبود ارتباط با مشتریان-

ارتباط با 

 مشتریان

 

 شبکه شرکای داخلی-

 شبکه شرکای بیرونی-

 پیمانانهم-

 رقیبان-

 وکارعامالن کسب-

 نفعان شهرذی-

 شرکا

 نگه داشتن

 های ارزشساختار ارزش     رابط تبادل ارزش   شبکه ارزش     

و خارجیبازار داخلی   

 های بازاربخش

 سهم بازار

زارپیشنهاد با  

 منبع تفکیک بازار

 بازار شهر

مدل 

 وکارکسب

 تثبیت برند شهر-

 یابی شهریهویت-

 رویکرد استراتژیک-

 دستیابی به رشد هوشمند-

 ایانداز منطقهچشم-

 محیطی تفکر زیست  -

شهر خالق -  

 شهر خوب

urban 

 اعمال کردن

 

 

 نابعم-

 مالکان-

 مدیران وپرسنل-

 سرمایه-

 

 منابع شهر

فراهم کردن 

 کردن

ارتباط برقرار 

کندمی  

 رسیدن به

 موجب

 انجام دادن

کمیل  میت  کنند

 موجب

 

 حوزه      اقدامات اطالعات     عوامل موفقیت     دوام و پایداری

 ای شهرساختار سیرهزینه

 ها    فرانیایزها       اعتبارهاالیسنس                                   

 منفعت عامالن       منابع درآمد       سود    شهرداری  شهروندان

شهرجریان درآمدی   

 

 هاکانال-

 سیستم توزیع-

 هاکانال

 

 هزینه انرژی     خدمات       هزینه زمان   فروش درآمد   

 ای شهرساختار هزینه

 موجب
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 پیشنهادگیری و  نتیجه  -6

دارای مززدل شززهر بززه عنززوان یززک پیکززره واحززد 

هزای پزژوهش، بیسزت وکار است. با توجه به یافتزهکسب

سزازی، ها بزه روش مثلزثآوری دادهبلوک بر اساس جمع

هزای به منظور تبیزین مفزاهیم و بلزوک استخراج گردید.

استخراج شده، ارتباطات ما بین آنها مد نظر قرار گرفزت، 

هزا کزه جریزان کننزده ایزن بلزوکمزرتبطجریان تحلیل 

هزا و اجززای درونزی آنهزا را دهنده بلزوکارتباط تحلیلی

دهد این است که در ابتزدای کزار بایزد شزرایط نشان می

وکار شهری مدنظر قزرار ای برای تدوین مدل کسبزمینه

گیرد که این بررسی با پرداختن به پیشینه تاریخی شزهر 

شود اه به گذشته، مشخ  میشود، در واقع با نگآساز می

وکزاری رسی دارای چزه پیشزینه کسزبکه شهر مورد بر

است؟ آیا روندی در این خصزوص وجزود داشزته و قابزل 

هززایی در ایززن شززهر شززکل تعریزز  اسززت؟ چززه خوشززه

تعریز  اسزت؟ اند؟ آیا برند مشخصی در شهر قابزلگرفته

وکزاری، فرهنگ حاکم بزر شزهر از نگزاه فرهنزگ کسزب

محیطزی و اجتمزاعی هزای زیسزتسرمایه چگونه است و

ای ز تحلیزل و بررسزی شزوند. از شزرایط زمینزهشهر نیز 

هززای شززهری اشززاره کززرد. تززوان بززه زیرسززاختمززی

هزای نزرم و های شهری به دو بخش زیرساختزیرساخت

هزای سزخت، شوند. در زیرساختبندی میسخت تقسیم

د که گیرنها مورد ارزیابی و تحلیل قرار میانواع دسترسی

مشززتریان، شززامل دسترسززی بززه بازارهززا، دسترسززی بززه 

دسترسی به تکنولوژی، دسترسزی بزه تزأمین مزالی و در 

نهایت، دسترسی بزه تزأمین، آب، بزرق و انزرژی اسزت و 

گیرد. از طزرف ارتباطات فراگیر هم در این حوزه قرار می

هزای قزانونی، دیگر با بررسی حقزوق مالکیزت، الیسزنس

قزوانین و مقزررات حزاکم بزر کزار و  های فعالیت،پروتکل

های نزرم را ادهای سیررسمی، مفهوم زیرساختتشکیل نه

ها، یکزی از اجززای اصزلی توان تعری  کرد. زیرساختمی

باشزند و توجزه بزه آنهزا مهزم وکار شهری میمدل کسب

است. در واقع ساختارهای مختلز  یزک شزهر بزر بسزتر 

گیرند. برای مثزال در بیشزتر های آن شکل میزیرساخت

آبرسانی برای صنایع و شهرهای اروپایی، زیرساخت اصلی 

اسزتفاده وکارها در نظر گرفته شده است و آب قابلکسب

در این واحدها در شبکه آبرسانی شهری جریان دارد؛ لذا 

وکارها دیده بستر اصلی این زیرساخت سخت، برای کسب

بایزد از طریزق  شده است نه شزهروندان، سزاکنین شزهر

الی اسزت خرید، آب شرب خود را تهیه نمایند، این در ح

که بالعکس، شبکه اصلی آبرسانی در شزهرهای ایزران بزر 

وکارهزایی کزه پایه انتقال آب شرب استوار است و کسزب

نیاز به آب برای کار خود دارند، باید از این آب، بزا بهزای 

سزت. لزذا تمام شده باال استفاده نمایند کزه بزه صزرفه نی

، هزاطبیعی است که در ایران، با این مزدیریت زیرسزاخت

وکارهزا در شزهرها بزا محزدویت مواجزه بستر رشد کسب

توجه و مدیریت صحیح، بزه شود. این مشکالت و عدممی

هزا نیزز قابزل مشزاهده اسزت. تناسب در سایر زیرساخت

ها باید با نگزاه توجه به این نکته مهم است که زیرساخت

زیست محیطسازی شوند. زیست طراحی و پیادهبه محیط

ست که حفاهت از آن نخستین وهیفه یک موهبت الهی ا

بشر و شاید مهمترین رسالت انسان است. با نگاهی گزذرا 

شویم که روزانزه چقزدر به زندگی روزمره خود متوجه می

و از ایزن رو  دهزیمزیست خود تحویل مزیزباله به محیط

مطرگ شده و مورد توجه قزرار نقش بازیافت بیش ازپیش 

بزازدهی و  افززایشب وانزد موجز تبازیافزت مزیگیرد. می

کزه بسزتر  یی مدیریت مواد زائد جامد شزهری شزوداکار

نهایت دارای سازی ایجاد زیرساخت آن برای یک شهر بی

ززززه بززززه محززززیط جبززززا تواهمیززت اسززت. از طرفززی 

زززززون  ززززترش روزافزز ززززود و گسزز ززززابتی موجزز رقزز

زدن، وژیتکنولزز زانی شز زر جهز زد در عصزز هززای جدیزز

ز زر دشزهرها بایز زا و بز زن فضز زا ایز زود بز زق خز ای تطبیز

زتر اتسزریع فر ز ، بسز زاطق مختلز زعه در منز زد توسز ینز

مناسزززبی را بزززرای تولیزززد افکزززار جدیزززد و کزززاربردی 

هزای الزم را بزرای کزرده و زیرسزاختکزردن آن مهیززا 

نوآوری مهیا نمایند. برقزراری سیسزتم نزوآوری در شزهر 

فزراهم سزاختن  ریززی بزرایدارای اهمیت بوده و برنامزه

هززای الزم آن، از اهمیززت بیشززتری برخززوردار زیرسززاخت
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تواند است. در واقع این پیشینه شهر است که به مرور می

ی کزه عرف تجاری را ایجاد یا تحت شعاع قرار دهد. زمزان

کننزده تواند تعیزینگیرد، خود میعرف تجاری شکل می

حرکززت شزززهر بزززه سززمت حزززوزه اصزززلی فعالیزززت و 

وکزار اصلی آن باشد. ماهیت اصزلی کسزبوکارهای کسب

یک شهر از الزامات قانونی و تجاری مترتب بر آن تبعیزت 

کند و این الزامات تجاری، قانونی، رقزابتی، فنزاوری و می

حت عنوان بلوک الزامات نهزادی را عرف تجاری، بلوکی ت

دهند. از طرفی طبیعی است که هر شهری در تشکیل می

لی، عزرف تجزاری حزاکم و ...، وکار اصکنار ماهیت کسب

هایی را داشته باشد که یکزی از ایزن ها و مزیتشایستگی

ها،  قدرت رقزابتی در آن شزهر نسزبت بزه سزایر شاخ 

د نزامبرده و شهرها است. آنیه مهم است تشزخی  مزوار

قدرت تلفیزق آنهزا بزا یکزدیگر بزه منظزور ایجزاد مزدلی 

ار وکز منسجم برای شهر است که تحت عنوان مدل کسب

هزای شهری تبیین و طراحی شده اسزت. یکزی از مزیزت

وکارهای یک شزهر تدوین این مدل، شناسایی ابعاد کسب

و دیدن آنها به صزورت یزک پیکزره منسزجم و در قالزب 

هززای در ادامززه بررسززی زیززربخشجاسززت. کالبززدی یک

هزا دارای رسد کزه برخزی از زیزربخششهری، به نظر می

ها هستند. بلوک ایر آندرجه اهمیت بیشتری نسبت به س

تعری  بعدی، بلوک ساختار است، بزا بررسزی بلزوک قابل

هایی را برای شهر در نظرگرفت. توان چارچوبساختار می

سززیله آن ای اسززت کززه بززه وشززیوهدر واقززع سززاختار، 

تقسززیم، سززازماندهی و هماهنززگ  سززازمانیی هززافعالیت

 :عبززارت اسززت ازدر تعریزز  دیگززر سززاختار شززوند. می

. سزاختار مناسبات )ارتباطات( پایدار میان اجززای اصزلی

شزود کزه های متعددی تشکیل میبخشیک شهر از زیر 

ها، سزاختار فضزایی اسزت. سزاختار یکی از این زیربخش

طباق سازمان فضایی بزر محزیط ان :ازفضایی عبارت است 

تجلزی روابزط درونزی و  ساختار فضایی فیزیکی، در اصل

بیرونی واحدهای یک مجموعه فضزایی و جایگزاه اجززای 

فضزایی،  آن بر بستر محیط فیزیکی اسزت. یزک سزاختار

اش را به صزورت ارتباطزات روابط عمودی سطح سازمانی

مززنعکس نمززوده و روابززط افقززی واحززدها را از طریززق 

. در بررسزی دهزدهای نفزوذ و قلمروهزا نشزان مزیزهحو

بندی، پراکنش یزا الگزوی ساختار یک شهر، تراکم یا دانه

تعریز  هسزتند. ایزن قابزلگیری عناصزر و فاصزله، شکل

رفزاه و میززان دسترسزی یزک شزهر را مفاهیم، آسایش، 

تزوان نقزش و جایگزاه ند. از طرف دیگر نمیکنتعری  می

وکزار و تحلیزل وین مزدل کسزبساختار حقوقی را در تد

کند کزه مفهوم آن نادیده گرفت. ساختار حقوقی بیان می

وکارهزای های قانونی و حقوقی مترتب بر کسزبچارچوب

و مباحث مزرتبط  اند. ساختار اداری شهرهاشهری چگونه

ها، ساختار فرهنگی که تا حدودی اشاره به حوزه تراکنش

ایززد تحلیززل و شززد، سززاختار سززازمانی و سززاختار ارزش ب

ارزیابی شوند. حرکت بزه سزمت رویکزرد اسزتراتژیک در 

شهرها، امروزه در نیل به سزمت شزهرهای خزوب بسزیار 

حائز اهمیت است. در واقع سلبه تفکزرات اسزتراتژیک در 

مزدیران شزهرها، مهزم اسزت. اینکزه مزا بخزواهیم  میان

تصمیمات دقیق و شفاف در رقابزت بزا دیگزران بگیزریم، 

توانزد از منظرهزای ستراتژی است کزه مزیتعری  ساده ا

هززای اصززلی، مختلزز  مززد نظززر قززرار گیززرد، اسززتراتژی

گذاری، بازاریابی و حوزه رقزابتی، از طرفزی اهزداف قیمت

توان در بلوک اسزتراتژی می استراتژیک و فرایندها را نیز

وکزار تعری  کرد. در واقع نقطه شروع بررسی مدل کسب

ای، الزامزات نهزادی، نزهشهری؛ شامل بررسی شرایط زمی

تواننزد بزه نزوعی در هاست که مزیساختارها و استراتژی

تولید محصول یا خزدمات شزهری مزؤ ر باشزند، ایزن در 

ها ن بخشحالی است که نهادهای پشتیبان و حمایتی، ای

هززای زیززادی را پوشززش خواهنززد داد. در شززهر ارزش

 هزایهزا، مزیزتشناسایی و حتی ایجاد است. قابلیتقابل

تواند شامل ارزش های موجود شهر که میرقابتی و ارزش

برند شهر، افراد و کارکنان آن، نیروی انسانی، محصزوالت 

و خدمات و مشتریان شزهر باشزد. ارزش پیشزنهادی هزر 

ها و سیستم توزیع به مشتریان شزهر طریق کانالشهر از 

خواهد رسید. در واقع باید بررسی کرد که یزک شزهر بزه 

دهد؟ مشتریان یک شهر چزه دمات ارائه میچه کسانی خ
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کسانی هستند؟ یک شهر با چه افرادی دارای داد و سزتد 

توانزد نقطزه شزروعی است؟ پاسخگویی به این موارد مزی

ن باشزد، ایزن بلزوک دارای برای تشزکیل بلزوک مشزتریا

ارزش بززوده و توجززه بززه آن بززرای درک مفهززوم مززدل 

. الزم به ذکر وکار شهری بسیار الزم و ضروری استکسب

بندی بازار و مشتریان برای مشخ  کردن بخشاست که 

 های بازاریابی و استراتژیک کوتاه، میان و بلندمزدتبرنامه

بزران را دچزار لطمزات ج شزهربندی سلط، بخشدر یک 

مشتریان داخلزی و خزارجی شزهرها بایزد  .کندناپذیر می

تعری  و تشریح شوند. در واقع مشتریان شزهرها هسزتند 

گیری اصزلی شزهر از نظزر تعزداد که تعیین کننده جهت

گذاران، نخبگان، هنرمنزدان، باشند. سرمایههسته و ... می

های مهمی که قصد جذب آنهزا را ها و شخصیتتوریست

وکارهزای ریزم همزه مشزتریان خزارجی کسزببه شهر دا

دهزی بزه شهری و خود شهر به عنوان یزک مکزان شزکل

ند. از طرفزی شزهروندان، هسزت وکارهای آنهویت کسب

وکارها، نهادهزا و ...، مشزتریان ها، کسبساکنین، سازمان

داخلی شهرها هستند. تمرکز بر بلوک مشتری به عنزوان 

وکززار، ماهیززت مززدل کسززبتززرین عنصززر حززوزه اصززلی

کند. برخی شهرها برای زیسزت وکار را مشخ  میکسب

هزای خزالق، دانشزمندان و هنرمنزدان، نخبگان و انسزان

شرایط مناسبی را دارند و برخی از شزهرهای دیگزر ایزن 

های سزخت ها را ندارند. برخی از شهرها زیرساختویژگی

برخی  گذاران دارند ولیو نرم مناسبی برای جذب سرمایه

ها، امکانات، ندارند. بسیاری از شهرها برای جذب توریست

ها و شرایط نسزبتا  مناسزبی را دارنزد ولزی بعضزی جاذبه

د. لذا این مهم است که همه عناصر درون شهر برای ندارن

پاسخ به نیاز اساسی شهر؛ یعنی جذابیت، طراحی، تدوین 

بزه های موجود میان مشتریان سازی شوند. شبکهو آماده

منظور حفظ و تقویت آنها در شهر را نباید نادیده گرفزت. 

تثبیت مشتریان شهر باعث جریان درآمدی برای آن شهر 

بخزش درآمزدی شزامل محصزوالت، قیمزت، خواهد شد. 

هززا، فرانیایزهززا، اعتبارهززا در حززوزه فززروش، الیسززنس

هززای ابتکززاری و درونززی شززهروندان و شززهرداری و روش

رایی شزهر بزه صزورت مسزتقیم یزا تبدیل هر داشته و دا

سیرمستقیم به درآمد است که بزه صزورت کلزی جریزان 

رزش دهد. از طرفزی سزیکل ادرآمدی شهر را تشکیل می

پیشنهادی محصول وخدماتی که از طریق کانال توزیع به 

رسد، نیازمند داشتن منابع، شزرایط و دست مشتریان می

دی ماننزد باشد. در واقع اگر شرکای کلیز شرکای الزم می

پیمانزان کزه شبکه شرکای داخلی و خارجی شهرها، هزم

های دولتی و سیردولتی که بزه صزورت حاکی از پشتیبان

شهر در ارتباط هستند و عملکرد و تصزمیمات مستقیم با 

نفعان، رقیبزان و آنها بر آینده شهر تأ یرگذار هستند، ذی

وکار، در شهر وجزود نداشزته باشزند، قطعزا  عامالن کسب

درستی فراهم نخواهد شزد و شزهری کزه از نابع شهر بهم

منابعی مانند مالکان، مدیران و پرسزنل و سزرمایه، سنزی 

های اصلی خود در راسزتای مزدل فعالیتنباشد، در ارائه 

وکار، دچار نق  بوده و سزاخت ارزش بزه درسزتی کسب

های اصزلی و منزابع شزهر موجزب افتد. فعالیتاتفاق نمی

ای شهر، شزامل شوند، ساختار هزینهمی ایساختار هزینه

وجود شود یا استهالکی بزههرجایی که پولی پرداخت می

تعامل آن با یکدیگر است  آید، خود شامل اجزا و نحوهمی

توانزد شزامل دهزد و میای را تشزکیل میکه مدل هزینه

فروش درآمد، هزینه زمان، خزدمات و هزینزه انزرژی و ... 

ای نیز هستند ای ساختار سیرهزینهباشد. البته شهرها دار

که این دو ساختار با هم در ارتباط خواهند بود. در پایزان 

، پیکره منسجمی دارد که باید اذعان کرد که ماهیت شهر

دهی، توان به آن، جهت داد، در واقع این امکان جهزتمی

وکزار نقطه شروعی برای تأیید امکان تدوین مزدل کسزب

اهیزت اختصاصزی آن اسزت. مناسب برای هر شزهر بزا م

چگونه ممکزن اسزت کزه یزک شزهر بزه صزورتی کزامال  

وکارهززای آن از مززدل سیسززتمی فعالیززت کنززد و کسززب

 مشخصی تبعیت ننمایند؟ وکاریکسب

در راستای مقایسه نتایج حاصل از ایزن مطالعزه بزا 

سایر مطالعات انجام شده قبلزی کزه در مزرور منزابع نیزز 

تایج این مطالعه بزا نتزایج معرفی شدند اینگونه است که ن

 کیز کورتر و( 2016و همکزاران ) بزوکن(، 1397) یمراد
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در  سززایر مطالعززات مززرور شززدهدارد.  ی( همخززوان2019)

پیشینه نیز هر یک به نوعی در حداقل یک بلوک از ابعزاد 

وکاری بزرای یزک شزهر همخزوانی و و اجزای مدل کسب

 سازگاری دارند.

تحقیق، راهبردهای زیر برای  های بر اساس یافته

 وکار شهر ارائه می شود:تدوین مدل کسب

 تعیین متولی طراحی و اجرای مدل -

 تعیین مدل تأمین مالی -

 وکارهای کسبن جذابیت بخشتعیی -

 تعیین بازار هدف خدمات و تولیدات شهر -

 سازی اهداف ذینفعانتعری  و یکپارچه -

 پیشنهادی شهرهاهای طراحی ارزش  -

 شناسایی مزیت نسبی شهر -

توان به با استفاده از راهبردهای مطرگ شده می

وکار شهری دست پیامدهای اصلی تدوین مدل کسب 

 موارد زیر است: یافت که شامل 

 یابی شهرهویت -

 ایجاد و یا تثبیت برند شهر -

 دستیابی به رشد هوشمند -

 ای انداز منطقهچشم -

 پذیریسیاست -

 شهر سرمایه محور -

 محیطی.تفکر زیست -

وکزار تزدوین شزده هزر شزهر در نهایت مدل کسب

تواند برای بخش دولتی شامل شهرداری، فرمانداری و می

ر کمک به مدیریت شهری بزا در نظزر گزرفتن ... به منظو

ریزی جدیدی شهری، مورد اسزتفاده اقتصاد شهر و برنامه

توانزد بزه عنزوان قرار گیرد و برای بخش خصوصزی، مزی

هزا و گذاران، نخبگان، شزرکتای در اختیار سرمایهنسخه

های خصوصی قرار گرفته و مزورد اسزتفاده واقزع سازمان

 شود. 

 بززا دکتری مهدی طالیی رساله از  مستخرج مقاله * این

وکار شززهری )موردکززاوی  عنوان »طراحی و تدوین مدل کسب

 .باشدمی شهر صحنه(«

  منابع  -7

ترجمززه   .های جهانیمنطقه -شهر(. 1384. )اسکات، آلن جان

ریزی  انتشززارات پززردازش و برنامززهتهززران:  آ لطفی، پانته

 .شهری

داله؛ آذر، عززادل.  بستام، هادی؛ مشبکی، اصغر؛ کردنززائیج، اسزز 

وکار انطباقی )موردمطالعه:  طراحی مدل کسب(. 1394)

مدیریت بازرگانی،  های  صنایع سذایی(. دوفصلنامه کاوش

7(14  ،)149-179. 

(. ارائززه مززدل  1395رضززوانی، مهززران؛ اصززالحی، محمززد. )

وکار الکترونیکی صنعت بانکداری کشور با استفاده  کسب

هززای  جلززه پززژوهشمشناسی پژوهش آمیختززه. از روش

 .  41-19(،  4)6مدیریت منابع سازمانی،  

ای میززان  (. شززهر، پدیززده1392ریاضززی، سززید ابوالحسززن. )

ای در علززوم  فصززلنامه مطالعززات میززان رشززتهای. رشته

 .115-101(،  1)6نی،  انسا

(.  1390زعفریان، رضا؛ نیرومند، پوراندخت؛ رنجبر، محبوبززه. )

مززه اجتمززاعی،  ماهناوکززار. الگوهای طراحی مدل کسب

،  135شززماره  اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعززه.

10-5. 

نززوری، سززید سززروش؛ رادفززر، رضززا؛  گززودرزی، مززریم؛ قاضززی  

واکززاوی اجزززای مززدل  (.  1398زاده، عبززاس. )کبریززایی

مجلززه پیززاورد  . های زیست داروییوکار در شرکتکسب

 .344-335(،  5)13سالمت،  

امززین.   مززرادی، گلنززاز؛ ،حسین؛ ناصراالسالمی مختاری هشی،

در   کشززور در وکززارکسززب فضززای بهبود (. نقش1395)

جغرافیززایی،   تحقیقززات فصلنامه تهران، شهر ساماندهی

 .87-74((،  123)پیاپی  4)31

(. طراحززی الگززوی بهبززود محززیط  1397مرادی، محمززدعلی. )

 مززدیریت و اقتصززاد فصززلنامهوکار شززهر تهززران.  کسب

 .93-114((،  26)پیاپی  2)7شهری،  

  هززای(. مززدل1392منطقی، منوچهر؛  اقبی سعیدی، فاطمه. )

  تخصصززی فصززلنامهنوآوری.  ارزیابی، مبانی، وکار؛کسب

 (.35)9رشد،    مراکز  و  هاپارک

(. ضرورت بازبینی مدل  1392نظریان، اصغر؛ رحیمی، محمد. )

مجله مدیریت  مدیریت شهر تهران و انتخاب مدل برتر. 

 .125-138،  31شماره    شهری،

هر  شزز  بززه حززق(.  1391؛ مززری فیلززد، انززدی. )دیویززد اروی،ه
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