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چکیده :مدل کسبوکار ،نحوه تولید ارزش ،جذب مشتری ،ساختار درآمدزایی و هزینه را تشریح میکند و همه کسبوکارها
از طریق این ساختار ،از هم جدا شده و هویت مییابند .امروزه طراحی مدل کسبوکار را در چهار سطح قابل اجرا دانستهاند:
سطح محصول یا خدمات ،سطح واحد تجاری ،سطح شرکت و سطح صنعت .نظر به اینکه شهرها مراکزز اصزلی فعالیزتهزای
اقتصادی هستند ،تدوین مدل کسبوکار برای شهر نیز حائز اهمیت است .هدف این مطالعه ،افزودن یک الیه جدیزد بزه نزام
پژوهش فراترکیب و با روش جمعآوری دادهها و اطالعات اسنادی و نیز مصاحبه عمیق کارشناسی ،گردآوری شزدند .ماهیزت
پژوهش استقرایی است و در آن اطالعات به دست آمده با روش مرور نظاممند ،تحلیل محتزوا و تحلیزل منطقزی و از طریزق
نرمافزار  MAXQDAمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج نشزان مزیدهنزد فضزای پیییزده مزدیریت شزهری ،ضزرورت
سیاستگذاری اقتصادی و تسهیل امور کسبوکارهای شهر ،لزوم تدوین مدل کسبوکار برای شهرها را ضروری کزرده اسزت.
در این تحقیق پس از بررسی و تحلیلهای به عمل آمده ،ابعاد مدل استخراج و روابط بزین آنهزا تبیزین گردیزد و در نهایزت
مدل کسبوکار شهری طراحی شد.
واژگان کلیدی :کسبوکار شهری ،مدل کسبوکار ،مدیریت شهری ،اقتصاد شهری ،طراحی مدل ،رویکرد کیفی
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الیه شهری به ادبیات موضوع مدل کسبوکار است .این تحقیق از نوع اکتشافی (کیفی) میباشزد و دادههزای کیفزی از روش
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مدل کسبوکزار یزک سزازمان تجزاری بزه عناصزر

 -1مقدمه
رشد شهرنشینی یکی از مهمتزرین مسزائل جهزانی

ارزش پیشنهادی ،بخشبندی و روابط مشزتری ،کانالهزا،

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

منابع کلیدی ،فعالیتهای کلیدی ،شرکا ،مدل درآمدی و

بیش از هشتاد درصد از تولید ناخزال

داخلزی )(GDP

ساختار هزینهها تفکیزک مزیشزود & (Osterwalder

تولیدکننده  75درصد  GDPجهان هستند .در تحقیقات

کسبوکار وجود دارند و میتوانند در سزطح محصزول یزا

شده است که شهرها در کشورهای توسعهیافتزه

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

بهرهوری بیشتری دارند) .(UN-Habitat, 2011بیش از

فضززای داخلززی یززک سززازمان تجززاری ،ایززن ارزشهززای

 70درصد از جمعیت اتحادیه اروپزا در شزهرها (از جملزه

اجتماعی و محیطی هسزتند کزه بزه شزکل سیرمسزتقیم

شهرهای کوچک و متوسط) زندگی میکنند و تقریبا 85

مانند زیربنیانهایی در حوزههای کسبوکاری در شزهرها

داخلی اتحادیه را تولید میکننزد.

عمل میکنند ) .(Upward, 2013باید اذعزان کزرد کزه

البته این تمرکز بر موتور رشد بزودن شزهرها بزدون آ زار

موضوع تدوین مدل کسبوکزار شزهری از آن نظزر دارای

جانبی نبزوده اسزت .وضزعیت تغییزرات کنزونی ،شزرایط

اهمیت است که شزهرها موتزور رشزد اقتصزادی هسزتند

نامساعدی برای زندگی ایجاد کرده است .تجمیزع شزدید

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

پسماندها و مواد آلودهکننده ،کیفیت پزایین هزوا ،انتشزار

کسبوکارهای شهری به انجام میرسد .از طرفی شزهرها

سروصدا و همینین میزان باالی  ،CO2افززایش وسزایل

زیرساختهای مناسبی را در حوزههای مختلز ایجز اد و

نقلیه خصوصی و از آن طریق افزایش پراکندگی شهری و

عرضه میکنند .شزهرها محزل تجمزع جمعیزت و ایجزاد

مشکالت عمده در سزطح شزهرها ))Frumkin, 2016

تقاضای مناسب و کافی هستند .شهرها با جذب نخبگزان،

در ا ر توسزعه کسزبوکارهزای شزهری و تمرکزز بیشزتر

سرمایههای مادی و معنوی و جذب گردشزگران ،همزواره

فعالیتهای اقتصادی در شهرها صورت گرفتزه اسزت کزه

زمینههای مناسزبی را بزرای دسترسزی بزه سزرمایههزای

لزوم توجه به سیاستگزذاری کسزبوکزاری و اقتصزادی

انسانی ،سرمایههای مالی و تجهیزاتی و نیز سزرمایههزای

شهرها را بیشتر کرده است.

اجتماعی مناسزب بز هوجزود مزیآورنزد .تفزاوت عملکزرد

مشخ

درصد از تولید ناخال

استراتژیهای سطح باال و عملکردهای زیرین یک کسبوکزار را

ذخیره انباشت شده آنها از سرمایههزای متفزاوت و رفتزار

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

متنوع و متفاوت حوزههای سیاستگذاری اقتصادی شهر است.

مدل کسبوکزار ،ابززاری ترسزیمی و تحلیلزی اسزت کزه

در نوعشناسی مدل کسبوکار شهری ،مدل تجاری

مدیران و مشاوران کسبوکار طراحزی مزیکننزد .ههزور

شهری پیشنهادی توسط بزوکن 1و همکزاران ( )2016بزا

فناوری ارتباطات ،منجر به تسهیل ارتباط ،به هم پیوستن

نام مدل مدور ،براساس خصوصزیات کلزی کسزبوکارهزا،

شرکتها و ایجاد شبکههای ارزشی گردید تا از این طریق

چگونگی قرارگیری ابعاد در چارچوب حل مسائل شزهری

شرکتها بتوانند هزینههای مبادله و هماهنگی را کزاهش

مطززرگ گردیززد و بززر اسززاس اینکززه کززدام گززروه از

دهند .این کاهش هزینه ،موجب کمرنگ شدن روزافززون

کسبوکارهای شهری را پوشزش دهزد ،برچسزبگزذاری

مرزهای صنعت گردید و مفهوم مدل کسبوکزار را عامزل

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

تحلیل و سیاستگذاری در سطح صنعت نمود (زعفریزان
و همکاران.)1390 ،

1- Bocken
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مدل کسزبوکزار میتوانزد چشزماندازی از هزمراسزتایی

اقتصادی شهرها در حوزههای رقابت اقتصادی ،مرتبط بزا
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جهزان مززیباشززند و حزدودا  2000شززهر بزززرا جهززان،

) .Pigneur, 2011ایززن عناصززر در درون تشززکیالتی
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حلقه محصول ،حلقه منابع و بهینهسازی محصول و حلقه

مدل کسبوکار شهر است .هدف مطالعه حاضر اسزتخراج

منابع و مدلهای تجاری.

اجزا و ابعاد و در نهایت طراحزی مزدل کسزبوکزار شزهر

به نظر میرسد که مفهوم مزدل کسزبوکزار در تعریز

است .تقویت ابعاد نظری و تئوریک در این حوزه میتواند

خود ،در آیندهای نزدیک به عنوان یک باید ،به تزدریج در

موجب تسهیل سیاسزتگزذاری اجرایزی شزهرها شزده و

حوزه شهری وارد خواهد شد .این مفهزوم ضزمن تنظزیم

امکان تدوین برنامههای مسألهمحور با تمرکزز بزر توسزعه

اهداف استراتژیک ،چشمانزداز اسزتراتژیک را بزه اهزداف

فضای کسبوکار و کارآفرینی در شهرها را بهبود دهد.

عملکززردی خزز اص تبززدیل میکنززد .تنظززیم اهززداف
استراتژیک ،عنصر اصلی اسزتراتژی یزک صزنعت (شزهر)

 -2پیشینه تحقیق

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

الف) پژوهشهای خارجی

برنامههای بلندمدت یک سازمان (شهر) ،درسزت تزدوین

کورتریک1

( )2019به مدل اقتصاد مدور به عنزوان

خروجززیهززای آن نشززان مززیدهززد .اهززداف بایززد قابززل

مطرگ شده است با توجه به اینکه تعداد بیشتری از مردم

اندازهگیزری باشزند .اهزداف کمزی و کیفزی بزه رضزایت

در شهرها زندگی میکنند ،انتظزار مزیرود ایزن موضزوع

مشتری و خدمات بر میگردد .اهداف باید به اهداف کلزی

منجر به بروز مشکالت بههم پیوسزته در محزیط شزهری

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

مانند تحرک اجتماعی ،درگیری اجتمزاعی ،تزأمین مزواد

اهدافی کزه بزا اهزداف و مأموریزت یزک سزازمان همسزو

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

نباشند؛ نتیجهاش سردرگمی ،گمراهزی و از دسزت دادن

تأمین امنیت شهرهای سالم ،تمیزز و شزکوفا ،بسزیاری از

منابع با ارزش سازمان (شهر) است ).(Bora, 2017

این فعالیتها و خدمات مرتبط با آن باید به شدت عرضه

با توجه به مطالب بیان شده میتوان گفت که مدل
کسبوکار نحزوه جزذب مشزتری ،سزاختار درآمزدزایی و

شوند .به همین دلیل است که چشمانزدازهای جدیزد در
مورد توسعه شهری مورد نیاز است.

ساختار ،از هم جدا شده و هویت مییابد .ادبیات موضزوع

بررسی شد که چگونه با ادسام حلقوی و پایداری در

طراحی مدل کسبوکار را تا کنون در چهار سزطح قابزل

محیط شهری ،میتوان باعث ایجاد ارزش جمعی شد.

انجام دانستهاند :سطح محصول یا خزدمات ،سزطح واحزد

دوم ،بلوکهای ساختمان مدل کسبوکار شهری و نقش

تجاری ،سطح شزرکت و سزطح صزنعت .نظزر بزه اینکزه

آنها را در مهار هرفیت بیکار و فراهم کردن وسیلهای

شهرها مراکز اصلی اقتصادی و در کنار تجمزع جمعیتزی،

برای ساختار مشارکت شهروندان به منظور تسهیلگرهای

محل شکلگیری کسبوکارهای متفاوت شهری هسزتند،

مورد نیاز شهری ،باز کرد .وی با یک رویکرد توسعه

بنابراین ،تدوین مدل کسبوکار برای شهر حزائز اهمیزت

شهری چارچوبی ارائه کرد که از ادسام سه مفهوم بههم

بززوده و طراحززی آن مززیتوانززد ابعززاد مختلز ارتبززاط بززا

پیوسته میتواند باعث ایجاد ارزش جمعی و چندگانه در

مشتری ،جذب مشتریان شهر ،روتآفرینی شزهروندان را

شهر گردد .این رویکرد یکپارچه نقطه شروعی برای رفع

تشریح و موجبات ارتقای شهر ،دستیابی به رشد و بهبزود

مشکالت پیییده شهری است و میتواند زمینهای برای

فضای کسبوکار شهری را فراهم آورد.

مدیریت و سیاستپذیری کالن شهری باشد.

از مهمتزززرین ابزارهزززای شناسزززایی زمینزززههزززای
سیاستگذاری کسبوکارهای شهری ،تشخی

و تزدوین

1- Korterik
2- Jonker

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.8.1

هزینه را تشریح مزیکنزد و همزه کسزبوکارهزا بزا ایزن

جانکر )2014( 2پژوهشی را ارائه داد که در آن اول
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شوند .این موضوع ،تعهد مدیریت را برای انجام عملکرد و

یک مدل کسبوکار شهری اشزاره دارد .در ایزن پزژوهش
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بززوکن و همکززارانش ( )2016تحقیقززی بززا عنززوان

توسعه رقابت در سزطح شزهر ،مشزارکت کسزبوکارهای

«طراحی محصول و استراتژیهای مدل کسبوکزار بزرای

خصوصی ،ساماندهی مشاسل در فضزای داخزل و اقمزاری

اقتصاد چرخشی» ارائزه دادنزد کزه در آن بزا اسزتفاده از

شهر ،شناسایی و توسعه فرصتها ،دانش و فناوری نزوین،

بازطراحی فرایندی تولیدات از یزک چزارچوب خطزی بزه

درآمد پایدار برای توسعه شهری ،توسعه آمزایش شزهری،

یززک چززارچوب چرخشززی تکرارپززذیر و پایززدار ،نقززش

هزینه مبادلزه ،حمایتهزای مالیزاتی .مؤلفزههای محزیط

مدلسازی کسبوکار را به عنوان محور اصلی این انتقزال

خرد؛ شامل تأمینکننزدگان ،بزازار کزار ،بزازار اعتبزارات،

از چارچوب خطی به چارچوبی چرخشی و پایدار تبیین نمودند.

رسانه و مشتری هستند .مؤلفههای محیط کزالن عوامزل

جورج و بک )2011( 1بزه بررسزی مزدل عملیزاتی

کالن فرهنگزی ،عوامزل جمعیتزی (مزدیریت مهزاجرت)،

کسبوکار برای پژوهشهای کزارآفرینی پرداختزهانزد .در

زیسززتمحیطی ،قززانونی ،سیاسززی ،فنززاوری ،اقتصززادی و

ایززن مطالعززه کتابخانززهای  151مقالززه مززرتبط بززه حززوزه

اجتماعی هستند و در نهایت مؤلفههای محیط بینالملل؛

مدلهای کسبوکار برای ایجزاد درک قزویتزری از ایزن

شامل مؤلفههای فرهنگی ،سیاسزی ،فنزاوری و نزوآوری و

مفهوم بررسی شده و بر اساس رویکردهای ایجاد فرصزت

قانونی است.

و شناخت کارآفرینانه ،ابعاد و منابع ،ساختار تولیزد ارزش

رضوانی و اصالحی ( )1395به ارائه مدل کسبوکار

و ساختار انتقال این ارزش به مشتریان دستهبندی شدند.

الکترونیکززی در صززنعت بانکززداری کشززور بززا اسززتفاده از

الگوی بهبود محیط کسبوکار شهر تهران» با بهکارگیری

انجام مصاحبه بزا  10نفزر از خبرگزان و مزدیران صزنعت

روش کیفی ،الگویی برای بهبزود فضزای کسزبوکارهزای

بانکداری کشور در سطوگ مختلز

طزی مرحلزه کیفزی،

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

دادههززای بززه دسززت آمززده بززا اسززتفاده از روش تحلیززل

موجززود در ادبیززات ،مززرور و سززپس بززا اسززتفاده از روش

محتوای کیفی تجزیه و تحلیزل و پرسشزنامهای طراحزی

پژوهش کیفی ،دانش ضمنی از طریق مصاحبه با  22نفزر

شد که مبنای پژوهش کمز ی قزرار گرفتزه اسزت .پزس از

از خبرگان دریافت شد .پزس از مستندسزازی ،دادههزای

گزردآوری دادههزای کمزی و تحلیزل آنهزا بزا اسززتفاده از

حاصل از مصاحبهها با استفاده از رویکرد زمینهای در سه

روشهای آماری توصیفی و آمار استنباطی ،مزدل نهزایی

مرحله ،کدگذاری و با نرمافزار  Atlas Tiپردازش شدند.

تحقیق استخراج شده است .نتایج تحقیق نشزان میدهزد

در پایان ،با تلفیق یافتههای حاصل از مطالعات و تحلیزل

کززه مززدل کسززبوکار الکترونیکززی صززنعت بانکززداری در

مصاحبهها ،الگوی بهبود محیط کسبوکار در شهر تهران

برگیرنده چهار بعزد اصزلی ارزش ارائزه شزده ،مشزتریان،

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

تأمینکننززدگان و مززدیریت مززالی اسززت و در مجمززوع

کسبوکار شهر تهران را در چهار سطح سزازمانی ،خزرد،

مؤلفززززههای اصززززلی در قالززززب  10مقولززززه اصززززلی

کالن و بینالمللی ،شناسزایی و طبقهبنزدی کزرده اسزت.

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

مؤلفززههای محززیط شززهری عبارتنززد از :زیرسززاختهای

مشتریان ،بیمه ،منابع و شایستگیها ،شبکه همکزاری یزا

فیزیکی ،زیرساختهای سیرفیزیکزی ،قزوانین و مقزررات،

شززرکا ،سززاختار هزینززه ،سززاختار درآمززد و واسززطههای

نهادهای مسزئول بهبزود کسزبوکار ،حکمرانزی محلزی-

الکترونیکی) طبقهبندی شده است.

مشارکتی ،تزدابیر شزهروندمداری ،همکاریهزای نهزادی،
1- George and Bock

بستام و همکارانش ( )1394در پژوهشی بزا عنزوان
«طراحی مدل کسبوکار انطباقی (مورد مطالعزه :صزنایع

] [ Downloaded from iueam.ir on 2023-01-09

مززرادی ( )1397در تحقیقززی بززا عنززوان«طراحی

از سنخشناسی مدلهای کسبوکار خدمات مزالی ضزمن

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.8.1

ب) پژوهشهای داخلی

روششناسی پژوهش آمیخته پرداختهاند .از ایز ن رو پزس
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سذایی)» با استفاده از روش مرور نظاممند و مصزاحبه بزا

بهبود مدیریت کسبوکار و ایجاد چشمانداز روشن ،باعث

خبرگان ،عناصر تشکیلدهنده مدل کسب وکزار انطبزاقی

میشوند شرکتها با طزرگهزا و ایزدههزای جدیزد خزود،

شناسایی کردند و در گزام بعزدی

زمینه ورود به بزازار کسزبوکارهزای جدیزد و در نتیجزه

به منظور برقراری ارتباط و توالی بین ابعزاد و ارائزه مزدل

امکان حفظ و ارتقای موقعیت شزرکتشزان در بازارهزای

سززاختاری ،از روش مززدلسززازی سززاختاری تفسززیری،

داخلی و جهانی را فراهم نمایند.

را در قالب  26شاخ

بهکارگیری شده و مدل کسبوکار انطباقی بزرای صزنعت
سذایی را احصا کردند .نتایج تحقیق نشان دادند که سزه

 -3مبانی نظری

بعد استراتژی رقزابتی ،سزاختار زنجیزره ارزش بیرونزی و

مدل کسبوکار نشزان مزیدهزد یزک کسزبوکزار

ساختار زنجیره ارزش درونی هر شرکت پایههای بنیزادین

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

هر کسبوکار است که در فرایند انطباقپذیر عمال از ایزن

یکززدیگر مززرتبط شززده و ایجززاد ارزش مززیکننززد .مززدل

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

کسبوکار ابزاری مفهزومی شزامل مجموعزهای از اجززا ،

بستر ارائه ارزش و مشتری ابعاد دیگری است کزه متزأ ر

مفاهیم و روابط بین آنها ،با هدف بیان منطق کسبوکزار

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

مربوطه اسزت ).(Osterwalder et al., 2005مزدلهزای

نهایت این فراینزد انطبزاقپزذیری بزه پیامزدهای مزالی و

کسبوکار شامل روشهای کسب درآمد و ساختار هزینزه

سیرمالی ،منجر میگردد.

بنگاهها میباشد ولی این مقولزههزا بزا یکزدیگر متفاوتنزد

نقش بهبود شزاخ هزای فضزای کسزبوکزار کشزور در

قابلتوجهی از تخصزی

منزابع و فرصزتهزا ،درآمزدها و

سازماندهی شزهر تهزران بزا اسزتفاده از روش توصزیفی-

هزینززهها را بززهمنظور ایجززاد ارزش بززرای مشززتریان و

تحلیلززی پرداختنززد .در ایززن مطالعززه ،نقززش بهبززود

سهامداران شامل میشود ).(Teece, 2010

تولیدی در همزه منزاطق کشزور و پزایین آمزدن میززان

کسبوکار ،مدل کسبوکار را در حالزت کلزی میتزوان از

فعالیتهززای واسززطهای و سیرتولیززدی کززه عمززدتا در

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

شهرهای بزرا و بهویژه تهران سودآور هسزتند ،بررسزی

چگونگی کسب درآمد یک کسبوکار را نشان میدهد که

شد .نتیجه تحقیزق نشزان داد کزه بهبزود شزاخ هزای

شامل مشزتری ،ارزشهزا ،کانالهزا ،ارتبزاط بزا مشزتری،

محیط کسبوکار نه تنها به بهبزود وضزعیت اقتصزادی و

جریانهای درآمدی ،منابع کلیدی ،فعالیتهزای کلیزدی،

اشتغال و کاهش بسیاری از مسائل سو در کشزور منجزر

مشزززارکتهای کلیزززدی و سزززاختار هزینزززه اسزززت

میشود بلکه میتواند در ساماندهی شهر تهران و کزاهش

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

فشار به این شهر نیز مؤ ر باشد.

از طریق کانالها به مشتریان میرسد و مبنایی برای ارتبزاط و

زعفریززان و همکززارانش ( )1390در پژوهشززی بززا

حفظ مشتری است .خدمات و محصزوالت ،پایزهای بزرای

عنوان «الگوی طراحی مدل کسبوکزار» بزه ارائزه انزواع

ارزش ایجاد شده هسزتند و منجزر بزه درآمزد حاصزل از

الگوهای طراحی مدل کسبوکار و مقایسه نقزاط قزوت و

مشتری میشوند .خدمات و محصوالت توسزط فعالیزتهزایی

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

که از منابع استفاده میکنند ایجزاد مزیشزوند .از طرفزی

تحلیل قرار دادند .نتایج به دستآمده نشان داد که مزدل

منابع و فعالیتها باعث هزینه شزده و مزیتواننزد توسزط

کسبوکار با ایجاد درک مشترک از منطزق کسزبوکزار،

شرکا ارائه یا تسهیل شوند ).(Schallmo & Brecht, 2010

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.8.1

شاخ های فضای کسبوکار کشور در رونق فعالیتهزای

بززا بررسززی چززارچوب نظززری تحقیقززات حززوزه

] [ Downloaded from iueam.ir on 2023-01-09

مختززاریهشززی و همکززارانش ( )1395بززه بررسززی

) .(Valsamidis et al., 2018مدل کسبوکار ،سزاختار
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با اینکه مدل کسبوکزار بزهعنوان موضزوع جدیزد

بسیار حائز اهمیت است .میتوان گفت که این طزرگ بزه

پژوهشززی مطززرگ اسززت ،امززا تحقیقززات متفززاوتی بززرای

نوعی مبتنی بر اصول مشزتریمداری بزوده و دارای پزنج

استخراج و تدوین یک مدل کسبوکار برای بزهکزارگیری

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

صززورت پذیرفتززه اسززت و ابعززاد

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

در صززنایع مختلزز

توسعه مزدل

تشکیلدهنده مدل کسبوکار از دید نویسندگان مختلز

سعی در یکپارچهسازی رویکردهای مختل

مورد بررسی قرار گرفتهاند.

کسبوکزار و توجزه بزه مزواردی چزون تجزارب کزاربر و

در واقع ابعاد مدل کسبوکار به عنزوان ارکزان بزاال

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

دستی اجزای مدل محسزوب شزده و هزر بعزد مزیتوانزد

تمرکز بر حوزههای خدماتی ،نوع کزار گروهزی ،محتزوا و

اجزایی را در زیرمجموعه خود داشته باشد .با مرور ادبیات

مسززائل مربززوط بززه آن ،بززه طراحززی مززدل کسززبوکززار

مدل کسبوکار ،شاهد آن هستیم که محققزان مختلز ،

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

ابعززاد و اجزززای متفززاوتی را بززرای مززدل کسززبوکززار

جامع و عملی برای طراحی مدلهای کسبوکزار شزبکههزای

برمیشمارند .برای شناسایی و جمعبندی ابعزاد و اجززای

ارزش پیییدهای است که به ارائه خدمات میپردازنزد و دارای

کامل یک مدل کسبوکار ،بایزد بزه اسزاس شزکلگیزری

چهار بخش میباشد -1 :خدمات  -2تکنولوژی  -3سزازمانی

مدل کسبوکار آگاهی یافت ).(Lambert, 2012

 -4مالی .در حالت کلی مدل کسبوکار ،منطق چگزونگی

برای تدوین مزدل کسزبوکزار ،الگوهزای مختلفزی

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

تدوین مدل طراحی کردهاند که بر اساس شرایط موجزود

مدل کسبوکزار میتواننزد مزا را از رفتزار خزارجی یزک

در بازار عمل میکند .در واقع این چارچوب بزرای ایجزاد

کسبوکزار یزا شز زرکت (شهز زر) خز زاص مطلزع کننز زد

یک مزدل کسزبوکزار در چهزار حزوزه خزدمات ،مزالی،

).(Van Vliet, 2014

تکنولوژی و سازمانی ،تبیین شده است .آنها بر این اساس
به بررسی ارتباط میان این چهار عامل در مدل کسبوکار

ویرتززز ،)2010( 3چهززار سززطح را بززرای مززدلهای
کسبوکار در نظر گرفته است:

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

شرکت یا بخش مشارکتی باشد .با توجه به سطح صزنعت

کسبوکار مؤ ر دانستهانزد ) .(Gressgård, 2003الگزو

و شززرایط محیطززی و عوامززل خززارجی آن ،توجززه بززه

متلززی و پدرسززون بززر بررسززی چهززار عامززل ،شناسززایی،

سودآوری در صنعت مربوطه در آن گنجانده شزده اسزت.

طراحی ،ارزیابی و جمزعآوری متمرکز ز میباشزد .در ایزن

مدل در این سطح نه تنهزا بزر روی یزک تجزیزهوتحلیزل

چارچوب ،پس از بررسی عوامل ،مزدل کسزبوکزار از دو

جامع زیستمحیطزی تمرکزز مزیکنزد بلکزه بزر تحلیزل

بعززد زنجیززره ارزش و مالکیززت ،بررسززی میگززردد .ابعززاد

محصوالت و خدمات شرکتهای مختل در صنعت و نیز

چارچوب این الگو شامل بخش شناسایی ،طراحی ،ارزیابی

زنجیره گسترده تولید و ابعاد محیطی تمرکزز دارد .بزرای

و جمزعآوری اسزت ).(Shubar & Lechner, 2004

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

چارچوب ارائه شده در الگوی دیگری بزا نزام  VISORاز

کسبوکار انطباقی را برای صنایع سذایی ،احصا کردند.

آن جهت که به معماری رویکردهزای متفزاوتی پرداختزه،

سززطح شززرکت :در یززک حززوزه صززنعتی میتززوان
چندین بخش مشارکتی و شرکت یافت که هریک جزئزی

1- Faber
2- Methlieand Pedersen

3- Wirtz

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.8.1

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

سطح صنعت :این سطح مزیتوانزد شزامل چنزدین

] [ Downloaded from iueam.ir on 2023-01-09

وجود دارد .فابر 1و همکزاران ( )2003چزارچوبی را بزرای

میکنزد ) .(Osterwalder & Pigneur, 2011اجززای
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از پیکره یکپارچه صنعت هستند .هر شرکت دارای مزدل

دربززاره بهتززرین راههززای اداره شززهر ،طیزز وسززیعی از

به خود است .در این سطح سه عامزل

موضوعات مختلفی مانند مدل حکومت ،قزدرت شزهردار،

ضروری باید وجود داشته باشد که در کنار شایستگیهای

نحوه انتخاب شهردار ،انتخاب شورا و شهردار ،رأی مخفی

اصلی در مدلهای کسبوکار تأکیزد شزده اسزت :منزابع،

سیرحزبی ،تعادل رابطه شورا و شهردار ،مسئولیتپزذیری

فعالیتها و موقعیت.

مدیر شهر و بیطرفی سیاسی را دربر مزیگیزرد .در ایزن

کسبوکار مخت

سطح واحد کسبوکار :در زیر مجموعه هر شزرکت

میان ساختار مدیریت شهری ،یکی از ابعزاد بسزیار مهزم

میتواند چند واحد تجاری وجود داشته باشد که هر کدام

حکمروایی شهری محسوب میشود (نظریزان و رحیمزی،

بزه

 .)1392شززهرها اصززلیتززرین مکانهزز ای شززکلگیری و

از آنها میتوانند دارای یک مدل کسبوکزار مخزت

اسززتقرار کسززبوکارهززا بززه شززمار میآینززد .از دیززدگاه

خود باشند.
سطح محصوالت :در این سزطح تمرکزز بزر تزدوین

اقتصادی ،شهرها موتور رشد اقتصاد محسوب میشزوند و

مدل کسبوکار بزرای محصزوالت و خزدمات قابزل ارائزه

اداره اقتصادی شزهرها از مهمتزرین تصزمیمات مزدیریت

توسط واحد تجاری است که میتواند به تعداد محصوالت

شززهری محسززوب میگززردد .بززه دنبززال جهززانی شززدن

مدل کسبوکار وجود داشته باشد.

کسبوکارها ،امروزه شهرها نیز به دنبزال جهزانی شزدن

برنامههای اقتصادی شهری نبایزد ویژگزیهزای بنیزادین

تغییرات ،شکل جدیدی از سزرمایه شزهرمحور را موجزب

شهرها را نادیده گرفت ،ویژگیهایی چون بی بزاتی شزهر

شززده و شززهرها را بززه سززکوی فعالیززتهززای اقتصززادی،

بززر پایززه سیسززتمهززای اکولوژیززک ،تغییززرات آب و هززوا،

خالقیت و بهرهوری در شبکه جهانی کسزبوکزار تبزدیل

مصرفگرایی ،وجود پروژههای بزرا (مانند سیستمهزای

کرده است (اسکات)1384 ،؛ لزذا نیزاز توجز ه بزه اقتصزاد

الکترونیززک ،جززادههززا ،کارخانززههززا( ،وجززود تسززهیالت

شززهری و هدفمنززدی آن بززرای ایجززاد ززروت ،اشززتغال و

حکززومتی (ماننززد نهادهززای دولتززی ،پارلمززان) ،سززازمان

کزاهش فقززر ،در کنززار حفززظ و اسززتمرار محززیطزیسززت،

اجتماعی فضا ،مرکزیت توسعه ایدهها و بت آنها نیزز بزه

گامهایی مهم در راستای دستیابی به توسعه پایدار اسزت.

عنوان ویژگیهای بنیادین شهر در نظر گرفته شده اسزت

برای بیش از  80درصد از کشورهای توسعه یافته ،شهرها

(هال و پزین .)1391 ،از طرفزی وجزه اقتصزادی شزهر،

ایجادکنندگان اصلی روت و موتور رشد اقتصادی هستند

هزاروی1

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

سرشت شهرهای جدیزد کزه او از آن بزا تعبیزر انقزالب

دائمی است .سازمان ملل متحد ،در سزال  1367هجزری

شهری یاد میکند از نیمه قرن نوزدهم آساز میشزود .از

شمسی ،شهر را مکانی با تراکم جمعیزت بزاال و مرکزیزت

این دوره ،شهرها وهیفه حل مسزئله سزرمایه اضزافی را

سیاسی ،اداری و تاریخی که در آن ،فعالیت اصلی مزردم،

برعهده دارند .بنابراین شهر را بایزد در چزارچوب روابزط

سیرکشزاورزی اسززت ،دارای مختصززات شززهری بززوده و از

سرمایهداری و تحوالت ناشی از آن فهزم و تحلیزل کزرد

طریق دولت محلی اداره میشود ،تعری میکند .در سیر

(هاروی و مری فیلد .)1391 ،از طرفی نگزاه بزه سیسزتم

تحززوالت اخیززر ،گسززتره موضززوعی شززهر عرصززههززایی را

حززاکمیتی و مززدیریت شززهری نیززز در نززوع خززود دارای

درنوردیده که حتی تا  50سال قبل تصور آن بسیار بعیزد

اهمیت است .در حوزه مدیریت شهری ،بحثهای کلیدی

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

همواره دارای اهمیزت بزوده اسز ت .از دیزدگاه

1- Harvey

مواردی نظیر بویزایی ،چشزایی و حتزی المسزه در شزهر.
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حززوزه اصززلی اقتصززادی در آن شززهر اسززت .در تنظززیم

خلق و اسزتفاده از مزیزتهزای رقزابتی مزیباشزند .ایزن

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.8.1

اقتصاد هر شزهر مبتنزی بزر کسزبوکار محزوری و

هستند و عالوه بر بهرهگیری از مزیتهای نسبی ،نیازمند
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برابری ،فردگرایی ،مهاجرت ،فقزر ،مسزکن ،حمزلونقزل،

را به شیوههای مختل درک میکننزد و هزر شزهر یزک

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

تصویر عمومی دارد که حاصزل همپوشزانی از بسزیاری از

اصطالگ شزهر هوشزمند ،در ایزاالت متحزده آمریکزا ،در

تصاویر شخصی است .ایزن تفسزیر از الیزههزای مختلز

محیط کسزبوکزار دو شزرکت  IBMو  ،CISCOبزرای

تصاویر شهر ،شکل ،مشخصات و تجربیزات آن طزی دوره

نشان دادن یک شهر ایدهآل که به موضوعات اتوماسزیون

زمانی اسزت ) .(Lynch, 2007شزهرهای مختلز انزواع

متصل شده بزود ،طراحزی شزد .یکزی از مهمتزرین آنهزا

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

زنجیرهای فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTاست کزه

عنوان شهرهای صنعتی شزناخته مزیشزوند؛ بعضزی بزه

مهمترین عنصر برای هوش شهری شزناخته شزده اسزت

عنززوان شززهرهای بززا شززهریت قززوی و برخززی بززه عنززوان

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

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

دیگر از مفاهیم مورد توجه در حوزه شهری است .چزارلز

تفکیززکهززا شززهرها را بززه سززمت تشززخی

ماهیززت

الندری ،مفهزوم شزهر خزالق را یزک روش برنامزهریززی

کسبوکاری شهر پیش میبرد .یکی از مهمترین مزواردی

شهری استراتژیک مزیدانزد کزه در آن نزوآوران شزهری

که در ابتدای تدوین برنامه اقتصادی یک شهر باید به آن

درخواست بازتولید شهر را به عنوان یک مرکز پر جنب و

توجه کرد ،مسئله یک یا چند هستهای بودن شهر اسزت.

جوش خالقیزت و پایزهای بزرای بهبزود کیفیزت زنزدگی

تداخل روشی و موضوعی رشتههزای مختلز مزرتبط بزا

میدانند ) .(Renz, 2015خالقیت ،ویژگی همه مشزاسل

شززهر ،بززه ویززژه در کزز النشززهرها و شززهرهای جدیززد

است که نشاندهنده یک اقتصاد دانزش مبتنزی بزر ایزده

چندهسززتهای خززود را نمایززان مززیسززازد .شززهرهای

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

چندهستهای گرچه از نظر فیزیکی از هزم جزدا هسزتند،

به این امر معطوف است کزه چگونزه میتزوان فرهنزگ و

ولی از نظر عملکردی به هم وابستهاند؛ این شهرها عمدتا

تاریخ ،رشد اقتصزادی و توسزعه اجتمزاعی ،زیرسزاختار و

بززه لحززات اشززتغال ،جریززانهززای اقتصززادی ،فرهنگززی،

معماری ،منظر و محیط را از میان دیگر مقوالت ،بهعنوان

اجتمززاعی ،ارتباطززاتی و اطالعززاتی بززه یکززدیگر مززرتبط

هویتی قابل فروش و قابل پذیرش برای همه مردم ،با هم

هستند .آنیه به عنوان مؤلفههای شزهر اشزاره مزیشزود،

ترکیب کرد ).(Zhang & Zhao, 2009

شاخ ها و ویژگیهای خزاص شزهرهای مزدرن را دربزر

کیفیت زندگی را افزایش میدهزد و در حزال حاضزر یکزی از

متخصصین شهری در رشزتههزای مختلز علمزی مزورد

مهمتززرین مسززائل جهززانی اسززت ) .(Renz, 2015در واقززع

توجه بوده است .این مؤلفهها عبارتند از :ذهنیت ،عینیت،

ماهیت شهر حاصل برقراری رابطه ابزاری انسان با شزهر اسزت.

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

انسان از شهر ناکارآمد و فقیر با کسبوکارهزایی فقزرزده دوری

مززیشززود ،مشززخ

هسززتند (ریاضززی .)1392 ،ماهیززت

میجویزد و شزهر روتمنزد ،کارآمزد و دارای کسزبوکارهزای

کسبوکاری هر شهر چزه تزکمحوره و چزه چنزدمحوره

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

همواره میتواند عناصر اصلی شزکلدهنده بزه چزارچوب

هر شهر یا منطقه شهری ،ویژگیهای طبیعی خزود

اقتصزززاد شزززهری را تعیزززین کنزززد و از ایزززن ناحیزززه

را به صزورت بزالقوه از زمزین و ویژگیهزای ایجزاد شزده

سیاستگذاری و مدیریت آن حوزه را امکانپزذیر نمایزد.

توسط انسزان میگیرنزد و در واقزع ،فزرم طبیعزی شزهر،

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

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

صنعتی ،گردشگری یا خدماتی بودن و یا ترکیبزی از هزر
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رشد شهرنشزینی ،تولیزد و مصزرف را بزه همزراه دارد،

میگیرد .البته در این نگزاه وجهز ه سالزب و پزذیرش عزام

] [ Downloaded from iueam.ir on 2023-01-09

مسائل شهر بسیار زیاد و متنزوع هسزتند :مسز أله آزادی،

شامل میشود ) . (Giriwati et al., 2016مردم ،شهر
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کدام از موارد ارائه شده ،مشخ

دارای مدل کسبوکار باشند .برخزی از شزهرها ،مزاهیتی

گردد.

در واقع پس از شکلگیری یک شهر ،برخی عناصزر

یک کسبوکاری و تکمزیتی دارند ،ولی شهرهایی وجود

ماهیت آن را تحت تأ یر قرار داده و فعالیتهای اصلی آن

دارند کزه مزاهیتی چنزد کسزبوکاری دارنزد .طراحزی و

شهر را تغییر میدهند؛ برای مثزال زمانیکزه یزک شزهر،

تدوین مدل کسبوکار هزر شزهر یزک الززام اسزت ،زیزرا

بهعنوان مرکز استان یا پایتخت کشور انتخزاب میشزود،

مدیریت شهر بدون دانستن ماهیت کسبوکارهای اصزلی

عالوه بر فعالیتهای اصلی پیشین خود ،مشزمول تمرکزز

آن با ابهامات فراوانی مواجه خواهد شد.

بر امور اداری نیز خواهد شزد و بسزیاری از فعالیزتهزای
اداری ،دفتززری ،حسابرسززی ،حقززوقی ،قضززایی ،وکالززت،

 -4روش تحقیق

انتشارات ،علمی و  ...در آن تمرکز خواهند یافت و ماهیت

نوع پزژوهش حاضزر بزر اسزاس هزدف ،کزاربردی،

شهر به سمت خدمات حرکت خواهزد کزرد .لزذا ماهیزت

ماهیت پژوهش ،تحلیلی و ماهیزت دادههزا ،کیفزی بزوده

کسبوکاری شهر را تحت تأ یر قرار میدهد .این موضوع

است .روش پژوهش فراترکیب بوده و اطالعزات از طریزق

در مورد شهرهایی کزه عناصزر صزنعتی در آنهزا شزکل

روش جمع آوری دادهها و اطالعات اسزنادی و مصزاحبه،

گرفته یا توسعه یافته است نمود بهتری پیدا خواهد کرد.

جمعآوری شدند .در بر اساس نمودار  1ایزن پزژوهش در

این موضوع حاکی از آن است که شزهرها نیزز میتواننزد

سه گام اصلی انجام شده است.

نمودار  -1مراحل و روش کلی پژوهش
بررسی روابط بین ابعاد

مطالعه پژوهشهای مرتبط

مصاحبه با خبرگان حوزه پژوهش

تعیین چگونگی روابط بین ابعاد

تولید دادهها

تجزیهوتحلیل دادهها با نرمافزار MAXQDA 2018
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گام اول
استخراج ابعاد مدل

گام دوم
سربال ابعاد مدل

گام سوم

مفهومبندی – کدگذاری باز
کدبندی سطح اول :تولید مفاهیم اولیه
کدبندی سطح دوم :تولید مقولههای عمده

انتخاب و تعیین مقوله هستهمحوری

طراحی مدل کسبوکار شهری

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.8.1

تعیین مقولههای شرایطی ،تعاملی ،فرایندی و پیامدی
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درگام اول ،با استفاده از روش تحقیق فراترکیب 1از

مززرتبط ،مطزز ابق مشخصززات جززدول  1کززه بززا روش

روشهای با رویکرد کیفی ،پژوهشهای مورد نظر ،شزامل

نمونهگیری قضاوتی هدفمنزد انتخزاب شزدند و بزا انجزام

تحقیقززاتی کززه بززر روی مززدل کسززبوکززار و همینززین

کدگزذاری بزاز و محززوری و مقولزهبنززدی محتزوایی ایززن

حوزههای اقتصادی شهری کزار کزرده بودنزد ،شناسزایی

مصاحبهها ،با توجه به شرایط و مقتضیات حوزه تحقیزق،

شدند.

سایر عوامل و متغیرهای تأ یرگزذار در مزدل کسزبوکزار
برای یک شهر به دست آمد.

روش فراترکیب که در پژوهش حاضر بررسی شده،
زیرمجموعه روش فرامطالعه مدنظر پاترسزون و همکزاران

در ایززن مرحلززه ،مصززاحبه عمیززق کارشناسززی بززا

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

خبرگان حوزه اقتصاد و کسبوکار شهری صورت پذیرفته

و در مقاالت متعزدد دیگزری از ایزن نویسزندگان تبیزین

که کدگذاری باز و محوری و مقولهبنزدی محتزوایی ایزن

شده است .در مجموع روش فرامطالعزه شزامل سزه روش

مصاحبهها نیز همانند قسمت تحلیزل محتزوای اسزنادی

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

انجام شده و نتایج هر دو گروه کدگزذاری و محوربنزدی،

به ترتیب چارچوب نظزری ،روش پزژوهش و یافتزههزای

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

پژوهشهای دست اول تحلیل و ترکیب میشوند.

جدیدی به مفاهیم قبلی افزوده نشد و بزرای اطمینزان از
اینکه پژوهش به اشباع نظری رسیده است ،این فرایند تزا

در گام دوم با انجام مصاحبه بزا اسزاتید و خبرگزان

مصاحبه دوازدهم ادامه یافت.

دانشگاهی ،کارشناسان حزوزه شزهری و سزایر مسزئولین

جدول  -1مصاحبه شوندگان
1
2

مصاحبه شونده
هیئت علمی با تخص
هیئت علمی با تخص

اقتصاد شهری

1

بازاریابی

1

3

مدیریت برنامهریزی شهری

2

4

کارشناس امور فرهنگی شهری

1

5

معاونت کارآفرینی شهرداری

2

6

شهردار

1

مدل کسبوکار

4

7

متخص

در گام سوم روابط میزان مفزاهیم اسزتخراج شزد و

 -5یافتههای تحقیق

از جززدول مفززاهیم مصززاحبههززا و همینززین جززدول

در این تحقیق بزر اسزاس شزکل  1الیزه شزهر بزه

جمززعبنززدی مطالعززات اسززنادی بززا اسززتفاده از روش

الیززههززای اصززلی مززدل کسززبوکززار (در ادبیززات مززدل

مثلثسازی تنظیم و با استفاده از نرمافزار MAXQDA

کسبوکار تاکنون در چهزار سزطح تزدوین شزده اسزت)،

 2018ابعززاد و اجزززای اصززلی مززدل کسززبوکززار شززهری

افزوده شد .الیههای مدل کسبوکار در سطح صنعت بزه

شناسایی گردید .سپس بر اسزاس ابعزاد اسزتخراج شزده،

سمت پایین دارای سزاختارهای مشزابهی هسزتند ،ولزی

مدل کسبوکار شهری تدوین شد.

مدل کسبوکار در سطح شهر ضزرورتا نمزیتوانزد اجززا،
1- Meta Synthesis
2- Patterson
3- Meta Theory
4- Meta Method

عناصر یا الیههایی همارز بزا سزطح صزنعت بزه پزایین را
داشته باشند؛ لذا تدوین مدل کسبوکار شهری یا افزودن
الیه شهری ،نیازمند ساختار مناسب خود است.

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.8.1

نتیجه اولیه دادههای تولید شده در قالب جدولی متشکل

افزودن الیه شهری به ادبیات تدوین مدل

] [ Downloaded from iueam.ir on 2023-01-09
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شکل  -1الیههای اصلی مدل کسبوکار
مرور نظاممند اسناد و مقاالت

اجزای مربوط به آنها میگردد .در ایزن مرحلزه از فراینزد

کدگذاری باز ،فرایند تحلیلی است که از طریق آن،

کدگذاری ،با انجزام تحلیز ل محتزوای اسزنادی و مطالعزه

مفاهیم شناسایی شده و ویژگیها و ابعاد آنهزا در دادههزا

مقزززاالت ،اسزززناد و مزززدارک منتخزززب ،عناصزززر اولیزززه

کش میشوند .به عبارت دیگر ،در کدگذاری باز ،محقزق

تشکیلدهنزده مزدل کسزبوکزار شزهری بزه تعزداد 47

رویدادها و وقایع را برچسب زده و از طریق مقایسه مداوم

مفهوم ،استخراج شد (جدول .)2

گروههایی ایجاد میشود که منجر بزه تشزکیل طبقزات و
کد
R

F

N

محصول

گودرزی و همکاران ،)1398( ،بستام و همکاران (Bocken et al., (2016), Jonker (2014), )1394

خدمات

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

اطالعات

)Timmers (1998) , Li (2020

اقدامات

)Tucci (2001) , Li (2020

دوام و پایداری

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

شایستگی

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

منبع تفکیک بازار

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

پیشنهاد بازار

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

بازار هدف

Al-Debei & Avison (2010), Mason & Spring (2011), Osterwalder (2005), Stewart & Zhao
بستام و همکاران ((2000) )1394

بخشهای بازار

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

فروش
عامالن کسبوکار

)Timmers (1998), Gordijn et al., (2005

شبکه شرکای بیرونی

& Gordijn et al., (2005), Brousseau & Penard (2006), Al-Debei & Avison (2010), Mason
Spring (2011),
)Timmers (1998), Li (2020

جریان درآمدی

بستام و همکاران ( ،)1394گودرزی و همکاران (Teece (2018), Al-Debei & Avison (2010), )1398

سود

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

منابع درآمد

)Timmers (1998) , Li (2020

منفعت عامالن
P

ارزش پیشنهادی
V

Q

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

مزیت رقابتی

Morris et al., (2013), Al-Debei & Avison (2010), Mason & Spring (2011), Onetti et al.,
بستام و همکاران ((2012), )1394

ارزش مشتری

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

مأموریت

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

قابلیتها

)Tucci (2001) , Li (2020

فعالیتهای ساخت ارزش

)Gordijn et al., (2005) , Li (2020

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.8.1

سهم بازار

بستام و همکاران (Li (2020), )1394
)Abhishek et al., (2020), Dunja & Anja (2019

] [ Downloaded from iueam.ir on 2023-01-09

K

مفاهیم

منبع
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C

رابطهای ارزش

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

بهینهسازی

)Jonker (2014) , Li (2020

معماری ارزش

)Ghezzi & Cavallo (2020) , Li (2020

شبکه ارزش

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

تبادل ارزش

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

ساختار زنجیره ارزش داخلی

بستام و همکاران (Armour & Sako (2020), )1394

H

ساختار هزینه

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

()1394

استراتژی رقابتی
استراتژیهای اصلی
E

استراتژی قیمتگذاری

بستام و همکاران (Li (2020), )1394
Ghezzi & Cavallo (2020), Mason & Spring (2011), Onetti et al., (2012), Osterwalder
)(2005), Zott et al., (2011
بستام و Tucci (2001), Morris et al., (2013), Teece (2018), Al-Debei & Avison (2010),

همکاران ()1394

اهداف استراتژیک

بستام و همکاران (Li (2020), )1394

فرایند

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

منابع کلیدی

Jonker (2014), Godarzi et al., (2020), Casadesus-Masanell & Ricart (2010), Osterwalder
بستام و همکاران ((2005), )1394

سرمایه

بستام و همکاران (Li (2020), )1394

X

G

مشتریان

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

M

کانالها

بستام و همکاران (Osterwalder (2005), )1394

T

زیرساختها

بستام و همکاران (Li (2020), )1394

موضوعات تراکنش

بستام و همکاران (Li (2020), )1394

یکپارچهسازی

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

نحوه اداره تراکنش

بستام و همکاران (Li (2020), )1394

ساختار ارزش

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

ساختار سازمانی

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

همانگونه که مطرگ گردیزد در ایزن مرحلزه معیزار،
انتخاب مقاالت علمی چاپ شده در یک مجلزه و ژورنزال

بستام و همکاران ()1394

تحلیل محتوای مصااحبههاای عمیاق وکدگاذاری
محوری

صورت مفهومی بر روی اهداف پژوهش ا ر داشزته باشزد.

زیرمقولهها و پیونددادن مقولزههزا در سزطح ویژگیهزا و

البته الزم به ذکر است که عالوه بر مقاالت انتخاب شزده

ابزعاد اسزت .در این مرحلزه ،مقولزهها ،ویژگیهزا و ابعزاد

بر اساس معیارهای فوق ،برخی از مقاالت که در مجزالت

حاصل از کدگذاری بازتدوین شده و سرجای خزود قز زرار

و نشریات با رتبه پایینتر و حتی مقزاالت ارائزه شزده در

مزیگیرد تا دانش فزایندهای در مورد روابط ایجاد گردد.

کنفرانسها نیز مورد توجه قرار گرفتند تزا از ایزن طریزق

پس از پیادهسازی مصاحبهها ،مفاهیم اصزلی اسزتخراج و

دسترسی جزامعتزری بزه ادبیزات مزرتبط بزا ایزن حزوزه

پس از حذف همپوشزانیهزا ،خروجزی تجزیزه و تحلیزل

پژوهش داشته باشیم .در نهایت مفزاهیم اسزتخراج شزده

مصاحبهها درقالب  33مؤلفزه در جزدول  3دسزتهبنزدی

کدگذاری شدند.

شدند.

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.8.1

دانشگاهی بود که خواه در یک روش عملیاتی و خزواه بزه

کدگززذاریمحوری ،فراینززد ربززطدهززی مقولززهها بززه

] [ Downloaded from iueam.ir on 2023-01-09

S

ارتباط با مشتریان

Z

منطقی و اقبی (, )1392بستام و همکاران (Godarzi et al., (2020), Zott et al., (2011), )1394
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جدول  -3مؤلفههای دریافتی از نظر خبرگان

TH

دسترسی به بازارها

امروزه عوامل تقاضامحور از جمله سطح دسترسی به بازار ،عوامل جمعیتی و
پتانسیلهای بازاری ،جایگاه گستردهای در ادبیات توسعه شهری یافتهاند.

}{M8-M3

TH

دسترسی به مشتریان

مشتریان ،شهرها هستند که تعیینکننده جهتگیری اصلی شهر از نظر تعداد هسته
میباشند ومیزان دسترسی به آنها باید در نظر گرفته شود.

}{M8-M4-M3-M6

G

مشتریان خارجی

سرمایهگذاران ،نخبگان ،هنرمندان ،توریستها و شخصیتهای مهمی که قصد جذب
آنها را به شهر داریم همه مشتریان خارجی کسبوکارهای شهری را تشکیل میدهد.

}{M1

G

مشتریان داخلی

شهروندان ،ساکنین ،سازمانها ،کسبوکارها ،نهادها و ...میتوانند مشتریان داخلی
شهرها باشند.

}{M1

TH

دسترسی به تکنولوژی

در بسیاری از شهرها دسترسی به تکنولوژی به عنوان فاکتور مهم و مزیت اصلی قابل
تأمل است.

}{M8-M6

TH

دسترسی به تأمین مالی

اینکه منابع تأمین مالی در یک شهر از طریق تخصی بودجه است یا درآمدهای خود
شهر بسیار تعیینکننده است.

}{M8-M3

TH

دسترسی به تأمین آب و...

باید به زیرساختهای تعری شده جهت دسترسی به آب و حاملهای انرژی در شهرها
توجه شود.

}{M8

TH

ارتباطات فراگیر

مدیران شهری از شبکههای دامنه باال و مصرف پایین برای برقراری ارتباطات فراگیر ،به
منظور بهبود کیفیت زندگی ساکنین استفاده میکنند.

{M1-M2-M3-M4}M5

TH

ترافیک

یکی از معضلهای شهری ترافیک است که با راهاندازی استارتاپهای مرتبط و استفاده
از خدمات آنها میتوان آن را تا حدودی کنترل کرد.

}{M8-M6

TH

زیر ساختهای  ITو
ICT

امروزه استفاده از ارتباطات و فناوری اطالعات در جهان برای بهبود زندگی شهری
شدیداٌ پیشرفت کرده و یک الزام است.

}{M1-M7

TS

زیرساخت نرم

با بررسی حقوق مالکیت ،قوانین و مقررات حاکم بر کار و تشکیل نهادهای سیررسمی،
مفهوم زیر ساختهای نرم را در تبیین مفهوم کسبوکار میتوان تعری کرد

}{M8-M4-M3-M6

TH

زیرساخت سخت

در زیرساختهای سخت ،انواع دسترسیها مورد ارزیابی و تحلیل قرار میگیرند و البته
ارتباطات فراگیر هم در این حوزه قابل تعری است.

}{M8-M4-M3-M6

TS

حقوق مالکیت

در تدوین مدل کسبوکار برای یک شهر باید به قوانین مالکیت و حقوق آن توجه کرد.

}{M11-M9-M3

TS

شبکهسازی بین نهادها

امروزه شبکههای ارتباطی مختل در محلهها و در سطح کالنشهرها و دادوستد
اقتصادی و اجتماعی برای شبکهسازی در شهر بسیار مهم است.

{M9-M10-M11}M12

TS

الیسنسهای قانونی

در شهرها باید به الیسنسها به معنای مجوز ،جواز ،اجازه و امتیاز توجه ویژهای داشت.

}{M8-M1-M7

TS

پروتکلهای فعالیت

تا حد امکان باید کلیه فعالیت های کسبوکاری شهرها دارای پروتکل باشند و مجموعه
قوانین و رویهها برای برقراری ارتباطات و شبکهسازی مشخ باشد.

}{M3-M7-M11

TS

قوانین و مقررات

زندگی اجتماعی در شهر ،مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروههای مختل
جامعه میباشد و این روابط اجتماعی باید تحت نظم و قاعده وقوانین و مقرارت درآید.

}{M1-M2-M4-M9

TS

نهادهای سیررسمی

برای کنترل حاشیهنشینی شهرها و سایر فعالیتهای مرتبط با حوزه کسبوکار ،ایجاد
نهادهای سیررسمی بسیار تأ یرگذار است.

}{M8

W

عرف تجاری

عرف در واقع قاعدهای است که در میان همه مردم یا گروهی از مردم رواج یافته و جز
منابع ارشادی حقوق شهری محسوب میشود.

}{M5-M10

W

الزامات تجاری

در حوزه شهرسازی و معماری شهری ،الزامات تجاری به منظور ساخت و ساز و سایر
فعالیتها ،بسیار حائزاهمیت است.

}{M3-M11-M9

W

الزامات قانونی

الزامات قانونی در شهرها باید از طریق هرفیت شورای عالی استانها و کمیسیون
کالنشهرهای دولت جهت طرگ و تصویب در دولت و مجلس شورای اسالمی ،مدنظر
قرار گیرد.

}{M3-M1

C

تأمینکنندگان

پیمانکاران ،مشاوران ،فروشندگان و  ....از تأمینکنندگان اصلی شهرها هستند.

{M9-M10-M11}M12

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.8.1

TH

حملونقل

عامل اتصال در ساختار فضایی شهر به وسیله شبکه ارتباطی تأمین میگردد.

}{M3-M4

] [ Downloaded from iueam.ir on 2023-01-09
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کد مصاحبه شونده
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Z

ساختار فضایی

انطباق سازمان فضایی بر محیط فیزیکی ،همان ساختار فضایی است.

Z

ساختار حقوقی

چارچوبهای قانونی و حقوقی مترتب بر کسبوکارهای شهری

}{M8-M6-M11

N

همپیمانان

پشتیبان های دولتی و سیردولتی که به صورت مستقیم با شهر در ارتباط هستند و
عملکرد و تصمیمات آنها بر آینده شهر تأ یرگذار هستند ،بسیار مهماند.

}{M9-M12

N

رقیبان

رونقبخشی به فضای کسبوکار یکی از ویژگیهای بارز شهرهای موفق از نظر اقتصادی
است.

}{M7-M12-M6

Q

فعالیتها

شهرها دارای فعالیتهای مختل در حوزه کسبوکارهای شهری هستند.

}{M9-M11-M6

X

منابع شهر

محصوالت یا خدماتی است که به عنوان ورودی حیاتی شهر دستهبندی میشوند و در
صورت وجود نداشتن ،ماهیت شهر در معرض خطر تغییر قرار میگیرد.

{M9-M10-M11}M12

X

مالکان

افرادی که در شهرها دارای مالکیت هستند و هر کدام می توانند در حد و حدود خود،
ا رگذار باشند.

}{M6-M9

X

مدیران و پرسنل

شهرداری یکی از سازمانهای بزرا است که مدیریت آن و افزایش کارایی ،ا ر بخشی و
تبدیل آن به یک نهاد اجتماعی ،نیازمند نیروی انسانی توانمند و توسعه یافته و همگام
و همراه با اهداف مدیریت شهری میباشد.

}{M3-M8-M5

Z

ساختار

مناسبات (ارتباطات) پایدار میان اجزای اصلی یک شهر ،ساختار را نشان میدهد.

}{M8-M6

Z

حقوق شهری

مجموعه قوانین ،قواعد و مقرراتی که روابط شهروندان با ادارات شهر و نهادهای
ذی مدخل در امر محلی و شهری را تنظیم نموده و حقوق و تکالی ناهر بر شوراها،
شهرداری ها و سایر ادارات شهری را تبیین میکند ،حقوق شهری است.

}{M8-M3-M1

B

سرمایه زیستمحیطی

شهر در هر دورهای از نظر زیستی پیییدهتر میشود و مبحث پایداری در آن بیشتر
قابل لمس است.

}{M6-M8

B

سرمایه اجتماعی

رفتارهای اجتماعی و شاخ های اجتماعی شهروندان ،عاملی مهم برای سنجش میزان
سرمایه اجتماعی در شهر است.

}{M5-M7-M6

B

فرهنگ شهر

مباحث فرهنگی شهری میتواند زیربنایی برای تغییر رفتار و از طرفی ارتقای آن در
قبال محیطزیست و حرکت به سمت پایداری باشد.

}{M6-M8

B

خوشههای شهری

نیاز به نگاه خوشهای و تجمیعی به حوزههای مختل شهری ،یک ضرورت است.

}{M6-M11-M3

B

سابقه تاریخی شهر

برای ورود به مباحث حوزه شهری بررسی تاریخیه شهر ضروری است.

}{M3

B

برند شهری

شهرها باید به سمت ایجاد و شناسایی مزیتهای رقابتی بیشتر و شناخت ماهیت خود
اقدام کنند .در واقع ماهیت یک شهر پیشزمینه ساخت برند آن است.

}{M6-M11-M3

تحلیل منطقی

آمده کدگذاری شدند و بخشهایی دارای کدهای مشزابه

استخراج گردید که نتایج خروجی نرمافزار MAXQDA

بودند که نشان از قرابت مفهزومی و قابلیزت طبقزهبنزدی

 2018در شکل  1قابل مشاهده اسزت ،مفزاهیم فزوق در

دارد .در نهایززت

قالززب جززدول  4کدگززذاری شززد .ایززن تقسززیمبنززدی

میتوان گفت مفاهیمی که تاکنون در پیشزینه مزدلهای

پیشنویس اولیهای برای تدوین مدل کسبوکزار شزهری

کسززبوکززار تززدوین شززده در حوزههززای مختلز وجززود

است .شکل  ،1شبکه مضامین بوم مدل کسبوکاری یک

نداشته و به نوعی میتوانند خاص مدل کسبوکار شهری

شهر را مبتنزی بزر کزدهای بزاز و محزوری و بزر اسزاس

باشد ،در این بخش استخراج شد.

خروجی نرمافزار نشان میدهد:

ایززن مفززاهیم در یززک محززور مشززخ
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پیادهسازی و تفکیک شدند .سپس یافتههزای بزه دسزت

در فاز سوم ،از طریق روش مثلثسزازی 20 ،مفهزوم
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مصززاحبههزز ا بززا بززهکززارگیری روش تحلیززل محتززوا

}{M8
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جدول  4مقولههای استخراج شده از دو گزام قبزل را

کسبوکاری برای شهر ارائه میدهد:

در قالبی یکپارچه بزه منظزور بزه تصزویر کشزیدن مزدل

] [ Downloaded from iueam.ir on 2023-01-09

شکل  -1شبکه مضامین بوم مدل کسبوکار

جدول  -4مقولههای استخراج شده از دو گام قبل
کد

مقوله

TH

زیرساخت سخت

مؤلفه
دسترسی به بازارها
دسترسی به تکنولوژی
دسترسی به تأمین مالی
دسترسی به تأمین آب و...
ارتباطات فراگیر
ترافیک
زیر ساختهای ITو ICT
زیر ساخت سخت
حملونقل
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دسترسی به مشتریان
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G

مشتریان

TS

زیرساخت نرم

W

الزامات

N

شرکا شهر

Z

ساختار

Q

فعالیتهای شهری

مشتریان خارجی
مشتریان داخلی
زیرساخت نرم
حقوق مالکیت
شبکهسازی بین نهادها
الیسنسهای قانونی
پروتکلهای فعالیت
قوانین و مقررات
نهادهای سیررسمی
حقوق شهری
عرف تجاری
الزامات تجاری
الزامات قانونی
تأمینکنندگان
همپیمانان
عامالن کسبوکار
شبکه شرکای بیرونی
رقیبان
ساختار فضایی
ساختار حقوقی
یکپارچه سازی
ساختار
منابع

منابع شهری

مالکان
مدیران و پرسنل
سرمایه زیستمحیطی
سرمایه اجتماعی

B

عوامل زمینهای

R

محصوالت و خدمات شهری

K

ساختار هزینهای و سیرهزینهای
شهری

F

بازار شهر

فرهنگ شهر
خوشههای شهری
سابقه تاریخی شهر
برند شهری
محصول
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X

فعالیتها

خدمات
اطالعات
حوزه
دوام وپایداری
شایستگی
فروش درآمد
منبع تفکیک بازار
پیشنهاد بازار
بازار هدف
بخشهای بازار
سهم بازار
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اقدامات
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فروش
منفعت عامالن
جریان درآمدی

P

جریان درآمدی شهر

J

ارزش پیشنهادی

H

شبکه ارزش

E

استراتژی

X

منابع شهری

S

ارتباط با مخاطبین

ارتباط با مشتریان

G

مخاطبان شهر

مشتریان

M

کانالهای شهر

کانالها

سود
منابع درآمد
ارزش پیشنهادی
مزیت رقابتی
ارزش مشتری
مأموریت
قابلیتها
فعالیتهای ساخت ارزش
رابطهای ارزش
شبکه ارزش
تبادل ارزش
بهینهسازی
معماری ارزش
ساختار زنجیره ارزش داخلی
ساختار هزینه
استراتژی رقابتی
استراتژیهای اصلی
استراتژی قیمتگذاری
فرایند

با توجه به یافتههای این بخش میتزوان گفزت کزه

منابع کلیدی
سرمایه

موجود شهر و همینین بزرای سزرمایهگزذاران ،مشزخ

 20بلوک اصلی مدل کسبوکزار شزهری در ایزن بخزش

میکند .آنها با توجه بزه مزدل کسزبوکزاری یزک شزهر

استحصال و کدگذاری شدند .الزم بزه توضزیح اسزت کزه

میتوانند تصزمیم بگیرنزد کزه چزه برنامزه و پزروژهای را

این مرحله میتوانزد زیربنزای تزدوین مزدل کسزبوکزار

طراحی و اجرا کنند؟ و یا خود یا سرمایهشان را به کجا و

شهری باشد.

چگونه مهاجرت دهند؟

مدل کسبوکار شهر ،چارچوبی نهادی و سزاختاری

اجزای استخراج شده ،مالحظات تدوین مدل کسزبوکزار

است کزه متزولی آن شزهرداری ،سزازمانهزای شزهری و

در نظزر و اجزززای تحلیلززی مززدل و روابززط آنهززا در ابعززاد

فرمانداریها هستند .ایزن مزدل چشزمانزداز و مأموریزت

مختل ز در نظززر گرفتززه شززد و در نهایززت بززا توجززه بززه

کسبوکاری یزک شزهر را بزرای شزهروندان و مشزتریان

بررسیهای به عمل آمده ،در نمودار  3مدل کسبوکزاری

کسززبوکارهززای آن شززهر ،نخبگززان و مهززاجران وارده و

شهر ارائه گردید.
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تدوین مدل کسبوکار شهری

پس از ایجاد بلوکها و تبیزین روابزط بزین ابعزاد و
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اهداف استراتژیک
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نهادهای حمایتی و پشتیبان

شهر خوب
شرایط زمینهای

حقوق مالکیت
الزامات
شبکهسازی بین نهادها

نرم
 سابقه تاریخی شهر خوشههای شهری -برند شهری

دسترسی به مشتریان

 -زیرساخت

دسترسی به تکنولوژی

 -فرهنگ

استراتژی

نهادی

-

الیسنسهای قانونی
پروتکلهای فعالیت

ساختار

-

عرف تجاری
الزامات تجاری
الزامات قانونی
الزامات رقابتی
الزامات فناوری

ساختار حقوقی
ساختار فضایی
ساختار اداری
ساختار فرهنگی
ساختارسازمانی
ساختار ارزش

استراتژیهای اصلی
استراتژی قیمتگذاری

استراتژی بازاریابی

دسترسی به تأمین مالی

 -سرمایه زیستمحیطی

محصوالت و

دسترسی به تامین آب و..

 -سرمایه اجتماعی

خدمات شهری

حملونقل

فعالیتها
ارتباط با

ساخت ارزش

خلق

تقویت می کند

شرکا
 -ارتباط با مشتریان

ارزش پیشنهادی

 بهبود ارتباط با مشتریاننگه داشتن

انتقال از طریق

کانالها

-

 -شبکه شرکای داخلی

 -شبکه شرکای بیرونی

مزیتهای رقابتی
مأموریت
قابلیتها
فضای کسبوکار مناسب
ارزش برند شهر
ارزش افراد و کارکنان
ارزش محصوالت (خدمات)
ارزش مشتریان

اعمال کردن

 رقیبانمنابع شهر

رسیدن به

 عامالن کسبوکار -ذینفعان شهر

 منابع -مالکان

فراهم کردن

 -مدیران وپرسنل

 کانالها -سیستم توزیع

 -همپیمانان

کردن

 -سرمایه

ارتباط برقرار

مدل
کسبوکار

میکند

موجب

موجب

موجب

جریان درآمدی شهر

الیسنسها فرانیایزها

شهرداری شهروندان سود

منفعت عامالن

اعتبارها
منابع درآمد

موجب

ساختار هزینهای شهر

هزینه انرژی

خدمات

هزینه زمان فروش درآمد
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-

شهر

انجام دادن

اعمال کردن

مشتریان

سرمایهگذاران
هنرمندان
توریستها
نخبگان
ساکنین
سازمانها
کسبوکارها
نهادها

 -شهر خالق

استراتژی رقابتی

سخت

مشتریان

-

تثبیت برند شهر
هویتیابی شهری
رویکرد استراتژیک
دستیابی به رشد هوشمند
چشمانداز منطقهای
تفکر زیست محیطی

کنندتکمیل می

بازار شهر
بازار داخلی و خارجی
های بازاربخش

اقدامات اطالعات

عوامل موفقیت

دوام و پایداری

حوزه

سهم بازار

پیشنهاد بازار

شبکه ارزش

تبادل ارزش ساختار ارزش

منبع تفکیک بازار

نمودار  -3مدل کسبوکاری برای یک شهر

رابطهای ارزش

urban
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ساختار سیرهزینهای شهر
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کسبوکار است .با توجه به یافتزههزای پزژوهش ،بیسزت

در این واحدها در شبکه آبرسانی شهری جریان دارد؛ لذا

بلوک بر اساس جمعآوری دادهها بزه روش مثلزثسزازی،

بستر اصلی این زیرساخت سخت ،برای کسبوکارها دیده

استخراج گردید .به منظور تبیزین مفزاهیم و بلزوکهزای

شده است نه شزهروندان ،سزاکنین شزهر بایزد از طریزق

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

خرید ،آب شرب خود را تهیه نمایند ،این در حالی اسزت

جریان تحلیل مزرتبطکننزده ایزن بلزوکهزا کزه جریزان

که بالعکس ،شبکه اصلی آبرسانی در شزهرهای ایزران بزر

تحلیلی ارتباطدهنده بلزوکهزا و اجززای درونزی آنهزا را

پایه انتقال آب شرب استوار است و کسزبوکارهزایی کزه

نشان میدهد این است که در ابتزدای کزار بایزد شزرایط

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

زمینهای برای تدوین مدل کسبوکار شهری مدنظر قزرار

تمام شده باال استفاده نمایند کزه بزه صزرفه نیسزت .لزذا

گیرد که این بررسی با پرداختن به پیشینه تاریخی شزهر

طبیعی است که در ایران ،با این مزدیریت زیرسزاختهزا،

میشود

بستر رشد کسبوکارهزا در شزهرها بزا محزدویت مواجزه

که شهر مورد بررسی دارای چزه پیشزینه کسزبوکزاری

میشود .این مشکالت و عدمتوجه و مدیریت صحیح ،بزه

است؟ آیا روندی در این خصزوص وجزود داشزته و قابزل

تناسب در سایر زیرساختهزا نیزز قابزل مشزاهده اسزت.

تعری ز اسززت؟ چززه خوشززههززایی در ایززن شززهر شززکل

توجه به این نکته مهم است که زیرساختها باید با نگزاه

گرفتهاند؟ آیا برند مشخصی در شهر قابزلتعریز اسزت؟

به محیطزیست طراحی و پیادهسازی شوند .محیطزیست

فرهنگ حاکم بزر شزهر از نگزاه فرهنزگ کسزبوکزاری،

یک موهبت الهی است که حفاهت از آن نخستین وهیفه

چگونه است و سرمایههزای زیسزتمحیطزی و اجتمزاعی

بشر و شاید مهمترین رسالت انسان است .با نگاهی گزذرا

شهر نیز ز تحلیزل و بررسزی شزوند .از شزرایط زمینزهای

به زندگی روزمره خود متوجه میشویم که روزانزه چقزدر

مززیتززوان بززه زیرسززاختهززای شززهری اشززاره کززرد.

زباله به محیطزیست خود تحویل مزیدهزیم و از ایزن رو

زیرساختهای شهری به دو بخش زیرساختهزای نزرم و

نقش بازیافت بیش ازپیش مطرگ شده و مورد توجه قزرار

سخت تقسیمبندی میشوند .در زیرساختهزای سزخت،

میگیرد .بازیافزت مزیتوانزد موجز ب افززایش بزازدهی و

انواع دسترسیها مورد ارزیابی و تحلیل قرار میگیرند که

کارایی مدیریت مواد زائد جامد شزهری شزود کزه بسزتر

شززامل دسترسززی بززه بازارهززا ،دسترسززی بززه مشززتریان،

سازی ایجاد زیرساخت آن برای یک شهر بینهایت دارای

دسترسی به تکنولوژی ،دسترسزی بزه تزأمین مزالی و در

اهمیززت اسززت .از طرفززی بززززا توجززززه بززززه محززززیط

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

رقز ززززابتی موجز ززززود و گسز ززززترش روزافز زززززون

ارتباطات فراگیر هم در این حوزه قرار میگیرد .از طزرف

تکنولززوژیهززای جدیز زد در عصز زر جهز زانی شز زدن،

دیگر با بررسی حقزوق مالکیزت ،الیسزنسهزای قزانونی،

شزهرها بایز زد بز زرای تطبیز زق خز زود بز زا ایز زن فضز زا و

پروتکلهای فعالیت ،قزوانین و مقزررات حزاکم بزر کزار و

تسزریع فراینز زد توسز زعه در منز زاطق مختلز ز  ،بسز زتر

تشکیل نهادهای سیررسمی ،مفهوم زیرساختهای نزرم را

مناسزززبی را بزززرای تولیزززد افکزززار جدیزززد و کزززاربردی

میتوان تعری کرد .زیرساختها ،یکزی از اجززای اصزلی

کزردن آن مهیززا کزرده و زیرسزاختهزای الزم را بزرای

مدل کسبوکار شهری میباشزند و توجزه بزه آنهزا مهزم

نوآوری مهیا نمایند .برقزراری سیسزتم نزوآوری در شزهر

است .در واقع ساختارهای مختلز یزک شزهر بزر بسزتر

دارای اهمیت بوده و برنامزهریززی بزرای فزراهم سزاختن

زیرساختهای آن شکل میگیرند .برای مثزال در بیشزتر

زیرسززاختهززای الزم آن ،از اهمیززت بیشززتری برخززوردار

آساز میشود ،در واقع با نگاه به گذشته ،مشخ
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شززهر بززه عنززوان یززک پیکززره واحززد دارای مززدل

کسبوکارها در نظر گرفته شده است و آب قابلاسزتفاده

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.8.1

 -6نتیجهگیری و پیشنهاد

شهرهای اروپایی ،زیرساخت اصلی آبرسانی برای صنایع و
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عرف تجاری شکل میگیرد ،خود میتواند تعیزینکننزده

ساختار یک شهر ،تراکم یا دانهبندی ،پراکنش یزا الگزوی

حرکززت شزززهر بزززه سززمت حزززوزه اصزززلی فعالیزززت و

شکلگیری عناصزر و فاصزله ،قابزلتعریز هسزتند .ایزن

کسبوکارهای اصلی آن باشد .ماهیت اصزلی کسزبوکزار

مفاهیم ،آسایش ،رفزاه و میززان دسترسزی یزک شزهر را

یک شهر از الزامات قانونی و تجاری مترتب بر آن تبعیزت

تعری میکنند .از طرف دیگر نمیتزوان نقزش و جایگزاه

میکند و این الزامات تجاری ،قانونی ،رقزابتی ،فنزاوری و

ساختار حقوقی را در تدوین مزدل کسزبوکزار و تحلیزل

عرف تجاری ،بلوکی تحت عنوان بلوک الزامات نهزادی را

مفهوم آن نادیده گرفت .ساختار حقوقی بیان میکند کزه

تشکیل میدهند .از طرفی طبیعی است که هر شهری در

چارچوبهای قانونی و حقوقی مترتب بر کسزبوکارهزای

کنار ماهیت کسبوکار اصلی ،عزرف تجزاری حزاکم و ،...

شهری چگونهاند .ساختار اداری شهرها و مباحث مزرتبط

شایستگیها و مزیتهایی را داشته باشد که یکزی از ایزن

به حوزه تراکنشها ،ساختار فرهنگی که تا حدودی اشاره

شاخ ها ،قدرت رقزابتی در آن شزهر نسزبت بزه سزایر

شززد ،سززاختار سززازمانی و سززاختار ارزش بایززد تحلیززل و

مزوارد نزامبرده و

ارزیابی شوند .حرکت بزه سزمت رویکزرد اسزتراتژیک در

قدرت تلفیزق آنهزا بزا یکزدیگر بزه منظزور ایجزاد مزدلی

شهرها ،امروزه در نیل به سزمت شزهرهای خزوب بسزیار

منسجم برای شهر است که تحت عنوان مدل کسبوکز ار

حائز اهمیت است .در واقع سلبه تفکزرات اسزتراتژیک در

شهری تبیین و طراحی شده اسزت .یکزی از مزیزتهزای

میان مزدیران شزهرها ،مهزم اسزت .اینکزه مزا بخزواهیم

تدوین این مدل ،شناسایی ابعاد کسبوکارهای یک شزهر

تصمیمات دقیق و شفاف در رقابزت بزا دیگزران بگیزریم،

و دیدن آنها به صزورت یزک پیکزره منسزجم و در قالزب

تعری

ساده استراتژی است کزه مزیتوانزد از منظرهزای

کالبززدی یکجاسززت .در ادامززه بررسززی زیززربخشهززای

مختل ز مززد نظززر قززرار گیززرد ،اسززتراتژیهززای اصززلی،

شهری ،به نظر میرسد کزه برخزی از زیزربخشهزا دارای

قیمتگذاری ،بازاریابی و حوزه رقزابتی ،از طرفزی اهزداف

درجه اهمیت بیشتری نسبت به سایر آنها هستند .بلوک

استراتژیک و فرایندها را نیز میتوان در بلوک اسزتراتژی

قابلتعری بعدی ،بلوک ساختار است ،بزا بررسزی بلزوک

تعری کرد .در واقع نقطه شروع بررسی مدل کسبوکزار

ساختار میتوان چارچوبهایی را برای شهر در نظرگرفت.

شهری؛ شامل بررسی شرایط زمینزهای ،الزامزات نهزادی،

در واقززع سززاختار ،شززیوهای اسززت کززه بززه وسززیله آن

ساختارها و استراتژیهاست که مزیتواننزد بزه نزوعی در

فعالیتهززای سززازمانی تقسززیم ،سززازماندهی و هماهنززگ

تولید محصول یا خزدمات شزهری مزؤ ر باشزند ،ایزن در

میشززوند .در تعریزز دیگززر سززاختار عبززارت اسززت از:

حالی است که نهادهای پشتیبان و حمایتی ،این بخشها

مناسبات (ارتباطات) پایدار میان اجززای اصزلی .سزاختار

را پوشززش خواهنززد داد .در شززهر ارزشهززای زیززادی

یک شهر از زیر بخشهای متعددی تشکیل میشزود کزه

قابلشناسایی و حتی ایجاد است .قابلیتهزا ،مزیزتهزای

یکی از این زیربخشها ،سزاختار فضزایی اسزت .سزاختار

رقابتی و ارزشهای موجود شهر که میتواند شامل ارزش

فضایی عبارت است از :انطباق سازمان فضایی بزر محزیط

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

فیزیکی ،در اصل ساختار فضایی تجلزی روابزط درونزی و

و خدمات و مشتریان شزهر باشزد .ارزش پیشزنهادی هزر

بیرونی واحدهای یک مجموعه فضزایی و جایگزاه اجززای

شهر از طریق کانالها و سیستم توزیع به مشتریان شزهر

آن بر بستر محیط فیزیکی اسزت .یزک سزاختار فضزایی،

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

روابط عمودی سطح سازمانیاش را به صزورت ارتباطزات

چه کسانی خدمات ارائه میدهد؟ مشتریان یک شهر چزه

شهرها است .آنیه مهم است تشزخی
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عرف تجاری را ایجاد یا تحت شعاع قرار دهد .زمزانی کزه

حوزههای نفزوذ و قلمروهزا نشزان مزیدهزد .در بررسزی
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است .در واقع این پیشینه شهر است که به مرور میتواند

مززنعکس نمززوده و روابززط افقززی واحززدها را از طریززق
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برای تشزکیل بلزوک مشزتریان باشزد ،ایزن بلزوک دارای

درآمدی شهر را تشکیل میدهد .از طرفزی سزیکل ارزش

ارزش بززوده و توجززه بززه آن بززرای درک مفهززوم مززدل

پیشنهادی محصول وخدماتی که از طریق کانال توزیع به

کسبوکار شهری بسیار الزم و ضروری است .الزم به ذکر

دست مشتریان میرسد ،نیازمند داشتن منابع ،شزرایط و

کردن

شرکای الزم میباشد .در واقع اگر شرکای کلیز دی ماننزد

برنامههای بازاریابی و استراتژیک کوتاه ،میان و بلندمزدت

شبکه شرکای داخلی و خارجی شهرها ،هزمپیمانزان کزه

در یک بخشبندی سلط ،شزهر را دچزار لطمزات جبزران

حاکی از پشتیبانهای دولتی و سیردولتی که بزه صزورت

ناپذیر میکند .مشتریان داخلزی و خزارجی شزهرها بایزد

مستقیم با شهر در ارتباط هستند و عملکرد و تصزمیمات

تعری و تشریح شوند .در واقع مشتریان شزهرها هسزتند

آنها بر آینده شهر تأ یرگذار هستند ،ذینفعان ،رقیبزان و

که تعیین کننده جهتگیری اصزلی شزهر از نظزر تعزداد

عامالن کسبوکار ،در شهر وجزود نداشزته باشزند ،قطعزا

هسته و  ...میباشند .سرمایهگذاران ،نخبگان ،هنرمنزدان،

منابع شهر بهدرستی فراهم نخواهد شزد و شزهری کزه از

توریستها و شخصیتهای مهمی که قصد جذب آنهزا را

منابعی مانند مالکان ،مدیران و پرسزنل و سزرمایه ،سنزی

به شهر داریزم همزه مشزتریان خزارجی کسزبوکارهزای

نباشد ،در ارائه فعالیتهای اصلی خود در راسزتای مزدل

شهری و خود شهر به عنوان یزک مکزان شزکلدهزی بزه

کسبوکار ،دچار نق

بوده و سزاخت ارزش بزه درسزتی

هویت کسبوکارهای آن هسزتند .از طرفزی شزهروندان،

اتفاق نمیافتد .فعالیتهای اصزلی و منزابع شزهر موجزب

ساکنین ،سازمانها ،کسبوکارها ،نهادهزا و  ،...مشزتریان

ساختار هزینهای میشوند ،ساختار هزینهای شهر ،شزامل

داخلی شهرها هستند .تمرکز بر بلوک مشتری به عنزوان

هرجایی که پولی پرداخت میشود یا استهالکی بزهوجود

اصززلیتززرین عنصززر حززوزه کسززبوکززار ،ماهیززت مززدل

میآید ،خود شامل اجزا و نحوه تعامل آن با یکدیگر است

میکند .برخی شهرها برای زیسزت

که مدل هزینهای را تشزکیل میدهزد و میتوانزد شزامل

نخبگان و انسزانهزای خزالق ،دانشزمندان و هنرمنزدان،

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

شرایط مناسبی را دارند و برخی از شزهرهای دیگزر ایزن

باشد .البته شهرها دارای ساختار سیرهزینهای نیز هستند

ویژگیها را ندارند .برخی از شهرها زیرساختهای سزخت

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

و نرم مناسبی برای جذب سرمایهگذاران دارند ولی برخی

باید اذعان کرد که ماهیت شهر ،پیکره منسجمی دارد که

ندارند .بسیاری از شهرها برای جذب توریستها ،امکانات،

میتوان به آن ،جهت داد ،در واقع این امکان جهزتدهی،

جاذبهها و شرایط نسزبتا مناسزبی را دارنزد ولزی بعضزی

نقطه شروعی برای تأیید امکان تدوین مزدل کسزبوکزار

ندارند .لذا این مهم است که همه عناصر درون شهر برای

مناسب برای هر شزهر بزا ماهیزت اختصاصزی آن اسزت.

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

چگونه ممکزن اسزت کزه یزک شزهر بزه صزورتی کزامال

و آمادهسازی شوند .شبکههای موجود میان مشتریان بزه

سیسززتمی فعالیززت کنززد و کسززبوکارهززای آن از مززدل

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

کسبوکاری مشخصی تبعیت ننمایند؟

است که بخشبندی بازار و مشتریان برای مشخ

کسبوکار را مشخ

تثبیت مشتریان شهر باعث جریان درآمدی برای آن شهر

در راستای مقایسه نتایج حاصل از ایزن مطالعزه بزا

خواهد شد .بخزش درآمزدی شزامل محصزوالت ،قیمزت،

سایر مطالعات انجام شده قبلزی کزه در مزرور منزابع نیزز

فززروش ،الیسززنسهززا ،فرانیایزهززا ،اعتبارهززا در حززوزه

معرفی شدند اینگونه است که نتایج این مطالعه بزا نتزایج

شززهروندان و شززهرداری و روشهززای ابتکززاری و درونززی

مرادی ( ،)1397بزوکن و همکزاران ( )2016و کورتریز ک
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است؟ پاسخگویی به این موارد مزیتوانزد نقطزه شزروعی

سیرمستقیم به درآمد است که بزه صزورت کلزی جریزان
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کسانی هستند؟ یک شهر با چه افرادی دارای داد و سزتد

تبدیل هر داشته و دارایی شزهر بزه صزورت مسزتقیم یزا
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( )2019همخززوانی دارد .سززایر مطالعززات مززرور شززده در

 -7منابع

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

اسکات ،آلن جان .)1384( .شهر -منطقههای جهانی .ترجمززه

و اجزای مدل کسبوکاری بزرای یزک شزهر همخزوانی و

پانتهآ لطفی ،تهززران :انتشززارات پززردازش و برنامززهریزی

سازگاری دارند.

شهری.

بر اساس یافتههای تحقیق ،راهبردهای زیر برای
تدوین مدل کسبوکار شهر ارائه می شود:
 تعیین متولی طراحی و اجرای مدل تعیین مدل تأمین مالی -تعیین جذابیت بخشهای کسبوکار

بستام ،هادی؛ مشبکی ،اصغر؛ کردنززائیج ،اسز داله؛ آذر ،عززادل.
( .)1394طراحی مدل کسبوکار انطباقی (موردمطالعه:
صنایع سذایی) .دوفصلنامه کاوشهای مدیریت بازرگانی،
.149-179 ،)14(7
رضززوانی ،مهززران؛ اصززالحی ،محمززد .)1395( .ارائززه مززدل
کسبوکار الکترونیکی صنعت بانکداری کشور با استفاده

 -تعیین بازار هدف خدمات و تولیدات شهر

از روششناسی پژوهش آمیختززه .مجلززه پززژوهشهززای

 -تعری و یکپارچهسازی اهداف ذینفعان

مدیریت منابع سازمانی.41-19 ،)4(6 ،

 -طراحی ارزشهای پیشنهادی شهرها

ریاضززی ،سززید ابوالحسززن .)1392( .شززهر ،پدیززدهای میززان

 -شناسایی مزیت نسبی شهر

رشتهای .فصززلنامه مطالعززات میززان رشززتهای در علززوم

با استفاده از راهبردهای مطرگ شده میتوان به

انسانی.115-101 ،)1(6 ،

پیامدهای اصلی تدوین مدل کسبوکار شهری دست
یافت که شامل موارد زیر است:
 ایجاد و یا تثبیت برند شهر دستیابی به رشد هوشمند چشمانداز منطقهای سیاستپذیری -شهر سرمایه محور

الگوهای طراحی مدل کسبوکززار .ماهنامززه اجتمززاعی،
اقتصادی ،علمی و فرهنگی کار و جامعززه .شززماره ،135
.10-5
گززودرزی ،مززریم؛ قاضززی نززوری ،سززید سززروش؛ رادفززر ،رضززا؛
کبریززاییزاده ،عبززاس .)1398( .واکززاوی اجزززای مززدل
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