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 چكیده 

اقتصاد دا  ی هادهه  یط به    افتهی توسعه  یاز کشورها  یار یدر بس(  ی)چرخش  یارهی گذشته، 
 چندگانه   ی هاارزش جاد یو ا داریپا  ی رقابت  تیجهت کسب مز تیو پراهم ی موضوع اساس کی

اقتصاد اجتماع   ، یتوسعه  مح  یعدالت  حفظ  وجود  است شده  لی تبد  ستیز  طیو  با  اما   .
و توسعه    یطراح  ز یو ن  نهیزم ن یدر ا  ی علم  قات یها و تحقموضوع، خالء پژوهش  ن ی ا تیاهم

داو کسب ی هامدل ابزار  ی ا هریکار  عنوان  ا  گذار به  به چشم    ن یبه  ما  در کشور  اقتصاد  نوع 
  ی ا رهیکار اقتصاد داو مدل کسب  ی پژوهش طراح  نی ا  انجام اساس هدف از  ن یا . برخوردیم

 یاد یبن و از نظر هدف،  یاز نوع اکتشاف  قیتحق  نی. اباشدیم   انیدانش بن  یها شرکت یبرا
 ( ازی فی)ک  اول  است که در مرحله  ختهیآم  ی ها، پژوهشداده   ی و برحسب گردآور  یکاربرد

 لی به تحل  ی ساختار  معادالت ( از روشیو در مرحله دوم )کم کیستماتی س  ادیداده بن  هینظر
ا کدها به    نی شد که ا  ییشناسا  ه یاول کد باز  8724پژوهش    ن یاطالعات پرداخته است. در 

 ی هاتیفعال  ،یماد   ریو غ  یمنابع ماد   ارزش، شبکه  نفعان،ی)ذیکد محور  17کد باز،    118
و    یالزامات ورود  ،یو عوامل خارج  یطیمح  طیشرا  نه،یهز ساختار درآمد ،ساختار  ، یدیکل

داخل کانال  انیپا  کاربر،  بخش   ، یعوامل  با مشتر  ع،ی توز  ی ها دوره مصرف،   خلق   ، یارتباط 
ارزش پ  کسبارزش، ارزش،  ارائه  و  یشنهادیارزش،  انتخاب   6(   ندها،یفرا   ستم،ی)اکوسی  کد 

کاربر  ،یر یپذامکان  ،یمال  ساختار پارادا  ،یرابط  مدل  چارچوب  در   دهیپد و   یمیارزش( 
را قادر    نان یکارآفر مطالعه  نی ا  ج ینتا  ن،یشد. عالوه بر ا  میچندگانه( تقس  ی ها)ارزشی  محور

کسب  سازدیم مدل  از  استفاده  با  اقتصاد و تا  اجرا  ی ارهیدا کار  را    یتر مناسب  ییچارچوب 
 . ندینما یمشترک طراح نفعانیو ذ چندگانه  ی هاکار خود بر اساس ارزشو کسب یبرا

  یهامدل  ای،کار اقتصاد دایرهوهای کسب)چرخشی(، مدل ایاقتصاد دایره  :یدیکل   هایواژه
 .ی دانش بنیان، نظریه داده بنیادهاشرکت، کاروکسب
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 مقدمه-1
  ی است. مسائل  تیبشر  یرو  شیپ  یدیکل   یهااز چالش  یاجتماع   یو نابرابر  داریتوسعه پا

)غذا(،    عات ی ضا  ، یست یتنوع ز  بیتخر  ض، یفقر، تبع  ،ی آلودگ  ،ییآب و هوا  رات ییمانند تغ 

هستند    یاندهیفزا  ی و اجتماع  ی طی محستی مسائل ز  ،یعی کمبود آب و کاهش منابع طب 

تهد  توجه  دات یکه  د   یبرارا    ی قابل  به    رجوامع  جهان  آوردهسراسر  اند  وجود 

و    یارهیاقتصاد داها در کشورهای توسعه یافته باعث شده  چالش  نیا  (.1،2016)مونتابون

و  شرکت  ک یاستراتژ  اولویتبه  2یارهیدا اقتصاد  وکار  کسب  یهامدل اصلی ها    هسته 

آن    یهاطرح حمایت  شود  هادولتمورد  کسبمدل هدف .  تبدیل  اقتصاد  وهای  کار 

  شرفتیشغل و پ  جادیاز هدر رفتن مواد با ارزش، ا  یریو جلوگ   افتیباز  تیتقو ایدایره

در کنار    یو رفاه اجتماع   یرشد اقتصاد   جادیبه طور بالقوه باعث ا  نیاست، بنابرا  یاجتماع 

 . شودیهم م

کوتاه مدت  کار، سازمانوسازی کسبرویکرد سنتی در مدل افزایش سود  از منظر  را  ها 

شود. از این نظر،  محیطی غافل میدهد و از موضوعات اجتماعی و زیستبهم پیوند می

توانند پایداری داشته باشند، زیرا روند ایجاد ارزش تحت  نمیکار سنتی  وهای کسبمدل

می را  متعارف  رویکرد  در  پایداری  است.  اقتصادی  رشد  به  دستیابی  منطق  توان  سلطه 

سازمان خود،  نوبه  به  که  دانست  بازار  در  تاکتیک شکافی  سمت  به  را  مانند  ها  هایی 

انرژی کمتر دهدسوق می  "وری زیست محیطی بهره" از منابع و  )یعنی  ، استفاده کمتر 

روش این  کمتر(.  آسیب  نتیجه  قرار  در  انتقاد  مورد  دانشگاهیان  از  بسیاری  توسط  ها 

. در  کنددانستند، که صنایع را به سهولت تخریب می  "ناکافی"های  گرفت و آنها را روش

ای  هپولساز از طریق روش  "سازوکارهای"کار متداول به عنوان  وهای کسبنتیجه، مدل

در بدون  به صرفه  میمقرون  عمل  آن  پیامدهای  گرفتن  اشکال  نظر  باید  بنابراین  کنند. 

ارزش از  آلودگیجدیدی  بتواند  تا کارآفرینان  ایجاد شود  را کنترل  آفرینی  های محیطی 

مدل رو  این  از  گردند.  مختلف  ابعاد  در  رونق  موجب  و  وکرده  کسب  اقتصاد  های  کار 

در کشورهای توسعه یافته به منظور غلبه بر این شکاف ایجاد    ای راهبردی است که دایره

ای از این نظر منحصر به فرد است که در مقایسه  کار اقتصاد دایرههای کسب ومدلشد.  

مدل کسببا  ارزشوهای  از  جدیدی  نوع  ایجاد  برای  سنتی،  عمرکار  چرخه  یک   ها 
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گیرد که در عین حال با تغییرات  ها در نظر میای را برای سازماندایره محصول/ خدمات 

(. این بدان معناست که برای پیشبرد  1،2022)ماتوس  اقتصادی و اجتماعی سازگار است

و زمینه ابزارها  به  نیاز است.منطق سازمانی جدید،  مختلف    مطالعات   های عملی جدید 

م  مدلینشان  که  داکسب  یهادهد  اقتصاد  و  یم   یارهیوکار  موثرتر  از  توانند  کارآمدتر 

کار   ی هامدل و  صنا  ی سنت  کسب  در  مثال،  عنوان  به  غذا  ی عیباشند.  مواد    ، یی مانند 

و   ساز  و  نقل ساخت  و  صرفهحمل  هز  ییجو،  از  نهیدر  استفاده  کار  وهای کسبمدل  با 

درصد    60تا    40  نیتواند بیم   یسنت  کاروکسب  یهابا مدل  سهی در مقاای  اقتصاد دایره

 (.2،2013بنیاد الن مک آرتور ) باشد

کسبمدل داکار  وهای  عنوان  ی  ارهی اقتصاد  ح   ک یبه  صنعت  یبرا  یاتیمدل    ی اقتصاد 

نوآورانه برتر از   یمدل اقتصاد  ک ی   که به صورتشود  یم  ی تلق   داری توسعه پا  نیل به  جهت

  ی حلبه عنوان راهای  در واقع اقتصاد دایرهشده است.    د یبر آن تاک  ی(خط)ک ی مدل کالس

  ی هاتیدر قبال محدود  ستیز  ط ی و حفاظت از مح  ی هماهنگ کردن رشد اقتصاد  یبرا

قابل اعتماد  که  شده است  رفتهیپذ  یاقتصاد خط    ی را در جهت بهبود اساس  ی چارچوب 

کسب فعلومدل  پ  یکار  توسعه  سمت  اح  رانهیشگیبه  همچن  یاکوصنعت   اکنندهیو    ن یو 

است    ن یفرض بر ا  .دهدیشده ارائه م   افت یباز   یط یمح   یکپارچگ یرفاه بر اساس    شیافزا

دا اقتصاد  مجدد  یی کارا  ی ارهیکه  گردش  با  را  منابع   منابع  و    دهد، یم  ش یافزا  مواد 

ادغام    ی عیدر مدار طب  مجددا  ای   شوندیم  د یجد  یدوباره وارد چرخه اقتصاد  ا یمحصوالت  

  ی اجزا  نیب  ی و امکان تعادل بهتر  ابد ییکاهش م   ی و آلودگ  عاتیضا  جه یدر نت  ، گردندمی

پا م   دار یتوسعه  اقتصاد  کی  انتقال .  شودیفراهم  تول  ی مدل  به    عاتیضا-مصرف-دیاز 

چند  -مصرف-دیتول تعهد  و  مشارکت  مستلزم  مجدد  جمله    نفعی ذ  نیاستفاده  از 

سمصرف  دکنندگان، یتول و  اساستیکنندگان    آفرینیهم  .(2022،  3)سالیوونیت  گذاران 

م در  مهم   گرانیباز  نیا  ان یارزش  ا  یبخش  دوام  اقتصاد  ن یاز  انتظار    یمدل  که  است 

زندگ  ی مثبت   ریتأث  رود یم کفا  ی اجتماع   ی بر  مح   تیجامعه،  و  داشته    زیست   طیاقتصاد 

 .باشد
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ایاالت متحده و  ای در چین، اروپا، ژاپن و  های اقتصادی دایرهتصویب و اجرای سیاست

دایره اقتصاد  سمت  به  جهانی  رویکرد  تغییر  از  نشانی  یافته  توسعه  کشورهای  ای  دیگر 

 است.

وکار آن در کشورهای  های کسبای و مدلاقتصاد دایره  دوارکنندهی انداز امچشم  رغم یعل

ه  این موضوع در کشور ما از اهمیت زیادی برخودار نبوده و ادبیات این حوز  ، توسعه یافته

است.   نیافته  توسعه  اجرایی  و  علمی  در کشور  یبرادر جامعه  متوازن  توسعه    ما ،  ایجاد 

ا  دیبا فرصت  یبرا  دی جد  می پارادا  نیاز  باش  یتجار  یهاجذب  دیگر  .  یمآگاه  سوی  از 

اجتماع  یداری پا  یهاچالش قدر   ی و  که    یبه  است  واقع  ک ی گسترده  سمت    ی گذار  به 

پا و    یهاتالش  لزم مست  داری توسعه  طور  یجمع   همکاری مشترک  به  که    ی است، 

به سخت   کی   دار یپا  یهاتالش موفق  ی شرکت  به  پر    مقاله   ن یا  هدف   .شودیم   ت یمنجر 

در حال    ی ستم یس  دگاهیگسترش د  کردن خال علمی و ادبیات این حوزه در کشور و نیز

مدل در  داکسب  یهاظهور  کسبو    یارهیوکار  مدل  یک  ارائه  و  نوآورانه وطراحی  کار 

دایره شرکتاقتصاد  برای  است.  ای  بنیان  دانش  ا  یبراهای    ن یا  در   هدف،   ن یتحقق 

زمینه   این  در  کشور  درسطح  دانشگاهی  و  علمی  تالش  اولین  عنوان  به  که  پژوهش 

ای که سبب رشد و توسعه اقتصادی  کار اقتصاد دایرهوعالوه بر ارائه مدل کسب  باشد، می

گردد.  یک چارچوب ادبیات نظری در این حوزه نیز ارائه می  شود،واحدهای صنعتی می

کسب مدل  که  هستیم  سوال  این  به  پاسخ  دنبال  به  دایرهوما  اقتصادی  برای  کار  ای 

است؟  شرکت چگونه  بنیان  دانش  در  های  مقاله  موضوع،    5این  ادبیات  مقدمه،  قسمت 

یافته تحلیل  و  تجزیه  شناسی،  نتیجهروش  و  بحث  و  به  ها  مدل  گیری  موضوع  بررسی 

 پردازد.های دانش بنیان میای برای شرکتکار اقتصاد دایرهوکسب

 ادبیات موضوع -2
اقتصاد دا اوایل دهه    بار  نیاول  ی برا  یارهیاصطالح  مورد 1و ترنر  رسیتوسط پ   1990در 

را با مفهوم باز آن مورد بحث قرار    خطیاقتصاد    یمنف  یها . آنها جنبهاستفاده قرار گرفت

  کردند.   شنهادیپ  یارهیاقتصاد دا  م بسته به نا  ستم یس   ک ی را در قالب    ین یگزیدادند و جا

کرده بود    شنهاد یپ1960در دهه  که قبالً    شکل گرفت   2نگیبر اساس افکار بولدآنها    ایده

پاکه   بهبود  منظور  را  ی، داریبه  قالب    باید  اقتصاد    ی طراح  یارهیدا  ستمیس  کی در 

 
1 Pearce & Turner 
2 Boulding 



 

 

 

 

 

 

 

 

 137                     1401/ زمستان 4شماره  /نهمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

از    داری استفاده پا  یجامع برا  کرد یرو  کی به عنوان  ی  ارهی دا  اقتصاد  (1،2022کرد)کورولک

در    یبر به حداکثر رساندن ارزش و کاربرد منابع و انرژایجاد شده است و    یع یمنابع طب

دارد  کارهاوکسب دایرهتمرکز  اقتصاد  ویژه.  پدیده  یک  طراحی  ای  به  هم  که  است  ای 

نیاز دارد.   به مشارکت و همکاری مداوم جامعه  فنی و هم  وکار  کسب  ی هامدلسیستم 

تجم   ش ینما  ک ی و  درک  سازمانده   شدهعیقابل  بنگاهشرکت  یاز  و    ی اقتصاد  ی هاها، 

را با مجموعه    ی تجار  یهاتینحوه انجام فعال  لیو تحل   هی ها است که امکان تجزسازمان

  ی اوکار مجموعهکسب  یهامدل  .(2021،  2آتانسیو )  کندیفراهم م   نفعان ی از ذ  یترعیوس

ب وابسته  و  مرتبط  عناصر  و هم    هاز  ا  یها تیفعال  هستند  توص  ن یدرون  را    ف یعناصر 

خلق ارزش(    یندها یو فرآ  ی ساختار سازمان  ی عنیخلق ارزش شرکت )  یو معمار   کنند یم

تصو به  اکشندیم   ریرا  اصل   نی.  سوال  سه  حول  اقتصادچرخندیم  ی عناصر  »بنگاه    ی : 

ا ارزش  پ  کند؟«یم  جاد یچگونه  ارزش  ن  ی دگیرس   یو چگونگ  ی شنهادی )مثالً    ی ازهای به 

اقتصادان یمشتر »بنگاه  م  ی(؛  ارائه  را  خود  ارزش  طر  دهد؟«یچگونه  از  کدام    قی)مثالً 

چگونه ارزش را جذب    ی( و »بنگاه اقتصادشودیهدف ارائه م   ان یترها ارزش به مشکانال

  ی اری وکار با بسمدل کسب کیواقع   رد (.3،2022آستروم )  ( یمال  ی)مثالً معمار  کند؟«یم

عملکردیاز   تجاری   عناصر  و  صنعتی  زنج  واحدهای    ، یساز کپارچهی   ن،یتام  رهی )مانند 

بازار  ی گذارمتیق  ...ابیو  و  عنوان  ی  به  دارد.  ارتباط  ابزاری (  کارکردهامدل  نیا  ،ک    ی ها 

بررس  یاریبس جمله  نوآور  ،ی سازگار  یاز  تحل  هیتجز  ای  یمنطق    مات یتصم   لیو 

  ی کار به سطح اجتماع وکسب  یهادامنه مدلامروزه    .دهندیارائه مرا  نوآورانه    ک یاستراتژ

آن شکل    جه یو نت   افته ی( گسترش  ط ی)به عنوان مثال جامعه و مح  یاقتصاد   هاطراف بنگا

  یارهیکار اقتصاد داوبه نام مدل کسب  داریکار پا وکسب  یها از مدل  یدی گرفتن نسل جد

به    افتیتوسعه    2013از سال    ی ارهیکار داوشده است. مفهوم مدل کسب به سرعت  و 

ها برخالف مدل  نیا  یمطرح شد. با اجرا  یمدل خلق ارزش خط  یبرا  ینیگزیعنوان جا

خطکسب  یهامدل تعب  ، یوکار  فرا  هیارزش  در  مواد  و  قطعات  محصوالت،  در    ند یشده 

  ن یکه ممکن است در باالتر  یبار مصرف بوده و تا زمان  ک ی مرحله    کیآنها فراتر از    دیتول

 
1 Corvellec 
2 Attanasio 
3 Åström 



 

 

 

 
  

 

 

 

    ...ایدر فرایند گذار به اقتصاد دایره ای ابزار توسعهکسب و کار دایرهمدل             138  

حفظ  ارزش  داوبکس  یهامدل(.  1،2020)جیسدورفر   شود می  سطح  اقتصاد    ی ارهیکار 

بعد ز بر  از منظر    دی تاک  یارهیاقتصاد دا  یهاوهیش  یط یمحستیمعموالً  تنها  نه  که  دارد 

تجار  ، یط یمحستیز منظر  از  اجتماع   یبلکه  آفر  زین  یو  در  نندیارزش  ارزش  حفظ   .

  ن ی مچنه  د؛ ینما   جاد یا  یدی جد  ی تجار  ی هافرصت  تواندیکاال و خدمات م   د یتول  ند یفرا

هز اول   یهانهیکاهش  ا  هیمواد  جد  جادیو  کسب  تواندیم   د،یمشاغل  ارزش    به  خلق  و 

ما در سال  .دی نما  یانی کمک شا اقتصاد  در کشور  با پیگیری سیاست  های گذشته دولت 

پارک مانند  آن  اجرایی  بسترهای  و  ساختارها  ایجاد  و  و  دانش محور  وفناوری  علم  های 

بنیان  های دانشمقررات حمایتی به منظور توسعه شرکتمراکز رشد و تصویب قوانین و  

های دانش بنیان بر اساس قانون مجلس و معاونت علمی ریاست  اقدام کرده است. شرکت

افزایی علم و ثروت،  های خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور همجمهوری، سازمان

دانش اقتصاد  تحققتوسعه  گس اهداف محور،  شامل  اقتصادی  و  کاربرد  علمی  ترش، 

تجاری و  فناورینوآوری  حوزه  در  توسعه  و  تحقیق  از  حاصل  نتایج  با  سازی  برتر،  های 

ادامه   فعالیت  به  و  ایجاد  قانون  موردنظر  معیارهای  براساس  و  فراوان  افزوده  ارزش 

به کند    یفور  ازیمنابع در کشور ما و ن  نیموجود در تام  ی هاتوجه به چالش  با  دهند.می

در    رییتغ   جادیدر ا  انیدانش بن  ی هاشرکت  تیظرف   زیمنابع و ن  یها کردن و بستن حلقه

  ، یارهیو حرکت به سمت اقتصاد دا  (1396،  2)فالح حقیقی   کشور   ی ساختار کالن اقتصاد

  ان ی دانش بن  ی هاشرکت  یبرا  یارهیکار اقتصاد داوکسب  مدل  ی طراح  ی مقاله بر رو  نیا

س  منظور  طر  نیا  یاجرا  ی گذاراستیبه  از  کشور  در  کسب    ی هامدل  رییتغ  قیاقتصاد 

تعب و ارزش  حفظ  و  همچن  هیکار  و  مواد  قطعات،  محصوالت،  در    یارتقا   یبرا  نیشده 

. با  کندیسطح ممکن تمرکز م  نیمحصوالت در طول زمان در باالتر  یورو بهره  تیفیک

گ  نیا خط   ذار وجود  اقتصاد  مدل  یاز  سمت  ساده    یارهیدا  کاروکسب  ی هابه  عمل  در 

را تجربه   یاد یخود را دارند، موانع ز  یارزش  یهامدل  رییکه قصد تغ   یی ها. شرکتستین

فرهنگ  کنند، یم فشارها  ، یمشکالت  بازار،  تکنولوژ  ی مقررات  از  گرفته  سه    ، ینشات 

کل ا  ی دیمشکل  مورد  در  دانش  از مشکالت  مدل  نیا  ی و طراح  شارز  جادیو شکاف  ها 

 (.3،1400)شهدکار  گذار است  نیا یبرا ده یعد
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کار به طور عام و مدل  وادبیات این حوزه تحقیقات غنی و متنوعی در حوزه مدل کسب

ای به صورت خاص دارد که این تحقیقات بیشتر خارجی است و  کسب و کار اقتصاد دایره

در   زمینه  این  در  تالش  اولین  پژوهش  یافتهکشور  این  حال  این  با  پژوهش   است.  های 

مبتنی بر  کار گردشگری الکترونیک  و( با عنوان مدل کسب1399)  1گهر پیمایشی یاوری

اجتماعیشبکه گردشگری با    و  های  خبرگان  آماری  شامل    9،  جامعه  اصلی  موضوع 

مشترکانال  ،یشنهاد یپ  یها ارزش  ان،یمشتر  یبندبخش با  ارتباط    ی هاانیجر  ان،یها، 

ی را نشان داد.  دی کل ی و شرکا ی دیکل  ی هاتیفعال  ، یدیمنابع کل نه، یساختار هز ، یدرآمد

  افته یساختار مه ی مصاحبه ن 12 قیاز طر ( در تحقیقی کیفی و 2022) 2هرناندز و همکاران 

چرخش،    یریگاندازه  ،یفکر نسلت تفاوت در طرز  مواردی مانند    بخش خودرو  نفعانیبا ذ

ی  طراح  و   مانند ارزش  یمی عالوه مفاه  ، بهنوآورانه  یهاحلو فقدان راه  ده یچی پ  کیلجست 

یافته دادند.  قرار  تایید  مورد  را  همکارانمحصول  و  تاپانیناهو  موردی  پژوهش    3های 

  ی سازمفهوم  ذینفعان،  ( که در یک شرکت انرژی فنالدی انجام شد، مواردی مانند2022)

مشترک،  ارزش  جادیا ارزش  گذار  ،خلق  اشتراک  دایره  یبه  اقتصاد  اایاستراتژی    جادی، 

و   یمحل   ی هاستمیاکوس  جادی توسعه صنعت، ا  ،ی اسی س  یر یگمیتصم   یدانش مشترک برا

کسب مدل  ارائه    کار واصالح  همچنین  چندو  ارزش  چندوجه  یبعدمفهوم  تأ  ی و    د ییرا 

  30از    افتهی ساختار  مهین  ی ها مصاحبهو با    یاکتشاف(، در پژوهشی  2022)  4البنز   کردند.

نمانفر   و  س  ی ندگانی دانشمندان  گروه  جز    9،  (NGO)   یردولت یغ   یها سازمان/استی از 

و   دولت  مشتریان،  با  ارتباط  اکوسیستم،  و  ساختاری  فرهنگی  عوامل  دولتی،  نهادهای 

سازی، فرایندهای تولید و توزیع، فرایندهای خدمات محصول  اجتماعی، فرایندهای پیاده

کرد.  معرفی  را  فناوری  و  محصول  طراحی  همکاران  ،  و  پژوهشی  2022)  5مندوزا  در   )

 125  یبازنگر  قیبا کاربرد در صنعت باد از طر  ی راارهیوکار دامدل کسب  14اکتشافی  

باد،    یفناور   تیریگزارش مد  23و    یصنعت   یمورد تجار  46مقاله مجله،    56سند، شامل  

ارزبه مورد  جامع  که  قرار    ی ابیطور  دادند  نشان  نتایج  کسبدادند.  دامدل  ی  ارهیوکار 

از   ساختاری  6متشکل  دایرهساز ی  مادری غ جز  توزیع  و  تولید  اشتراکی،  ای،  مصرف  ی، 
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های  باشد. یافتهای، افزایش طول عمر محصوالت و تجدید عمر محصوالت میمنابع دایره

هینا  )2022)  1پژوهشی  داخلی  بخش  دو  به  مروری  مطالعه  یک  در  و  استی س(  ها 

،  و مشارکت  یهمکار  ،کمبود منابع  ی، کی موانع تکنولوژی،  شرکت، موانع مال   یهایاستراتژ

ذ  یطراح و  و داخل  نفعانیمحصول  )  ی(  مصرفخارجی  قانون،  کنندهموانع  و    یموانع 

 2مستقل   اشاره دارد.  یطیو مح   یفرهنگ  ، یاجتماع  موانع  و   نیتام  رهیموانع زنجی،  اقتصاد

  ی هایژگ یارزش درک شده، نگرش و و  ، یآگاه  نیز نشان داد  ( در پژوهشی مروری 2021)

مدلشخص این  پذیرش  مهم  عوامل  از  خردهها  ی  بخش  است.در  کوانت  فروشی   3دی 

که   (2021) گرفت  نتیجه  یکپارچه  تحلیلی  چارچوب  یک  و  مروری  پژوهش  یک  در 

دایره یرهایمس طراح ایاقتصاد  ا  ی توسط  منطق  ارزش و    ،ارائهارزش،    جاد یو    کسب 

متفا است  ریزوس  جی نتا  .باشد  وتممکن  موردی  در  2022)  4پژوهش  که    31(  شرکت 

ادغام کردهورا در مدل کسب  یمتعدد  یارهیدا  یندهایفرآ   ی هااستیس  بر  ،اندکار خود 

اقتصاد کننده و سازمان  مصرف  حاتیترج  ، یفناور  ن، یتام   یهارهیزنج  ، یموجود، عوامل 

و    یداخل دا  تیحما همچنین  شرکت  انتقال  اشکال مختلف    شیافزا  ی،ارهیاز  از  استفاده 

ناش   یهماهنگ   ی، مال   تیحما الزامات  قوان  یبهتر  درک    نیاز  بهبود  مختلف؛ 

در سراسر    یاب یرد  تیو قابل  ت یف از شفا   حمایت  و   ؛یارهیدا  ی هاحلکنندگان از راهمصرف 

شرکت    9  در  ی خوداسهی مقا-یمورد   لیتحل( در  2021)  5کاندا   تاکید دارد.  نیتام  رهیزنج

شعبه  ک ی و    وگازیب  یسوئد ا،  سازمان  م   نیبه  اشاره  اکوس  کندینکته    یهاستمی که 

مناسب  یارهیدا باال  فیتوص  یبرا  یترمفهوم  ب  یهماهنگ  ی سطح    ذینفعان   ن یالزم 

سالوادور است.    یارهیدا  یهاستمیس  یاجرا  یبرا  مختلف زمینه  این  و   در 

از  (  2021)6همکاران  متشکل  آماری  جامعه  با  و  پیمایشی  تحقیق  یک  متخصصان  در 

تحت    شتر ی که ب  زندهسا   یهابلوک  سراسر جهان، نشان داد  ایکار دایرهوکسب  ی هامدل

و    یروابط با مشتر  ،یمشتر  یهابخش  رند، یگیقرار م   یارهیاقتصاد دا  یهایاستراتژ  ریتأث

( مدلی با  2021)  7باروس و همکاران نتایج پژوهش مروری  هستند.    یدی کل  یهاکتار شم
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  ن، یتام   رهیزنج  تیریمد  نه،یهز  تیریمد  ک، یاستراتژ  یزیر برنامهجز ساختاری شامل    10

معکوس،    ک ی و لجست  ک ی لجست  ند،یفرآ  تیریمد  ست،یز  طی مح   تیریمد  ت،یف ی ک  تیریمد

( در پژوهش  2021)  1را نشان داد. پیزی و همکاران  و توسعه  قیو تحق  خدمات   تیریمد

شرکای   جز ساختاری   10ی، مدل پیشنهادی شامل  تک مورد  ق یروش مطالعه عمخود با  

فعالیت توانمندیکلیدی،  و  منابع  کلیدی،  سودهای  کلیدی،  زمین،  -مردم -های  سیاره 

کانال مشتریان،  بخش  مشتریان،  ارائه  روابط  را  درآمد  و  هزینه  ساختار  ارتباطی،  های 

و همکارانمطالعه  دادند.   از  2020) 2پیسپانن  که  از ضا  جادیا(  توسعه    و  عات یارزش  از 

  فنالند   ی منفرد در بخش انرژ  یمطالعه مورد، یک  کندیم   تیگردش مواد حما  از   دار یپا

  ،یارزش مشتر شنهاد ی دهد: پیکار را نشان مومدل کسب کی  یعنصر اصل  9است. نتایج، 

ها و  نهیشرکا، هز  ،ی دیکل  ی ها تیفعال  ،ی دیها، منابع کلکانال  ،یها، روابط با مشتربخش

همچنین  درآمدها پذ،  خارج   ی داخل  رشی عوامل  تحقیق    ی.و  با    ( 2020)  3هان نتایج 

استفاده مجدد    ر،یاصول تعمنشان داد که   ی و مطالعه مورد  ی وش مفهومیک راستفاده از  

تواند در افزایش  های هوشمند میبه همراه نوآوری  کار و( مدل کسبR3مجدد )  عیو توز

کاربری همچنین  و  محصول  عمر  ارزشطول  خلق  و  مضاعف  موثر  های  های  چندگانه 

  ی ارهیوکار داکسب  یهامدل(، در یک مطالعه مروری نشان داد  2020)  4کوویچن  باشد.

برا  ید یجد  ی هافرصت با ذ  یرا  ا  نفعان یتعامل    ی همکار  ی هاها و شراکتفرصت  جاد یو 

  ی اجتماع  ،ی: اقتصادینیآفرسه بعد ارزشهمچنین    .دهندمیو نوآورانه ارائه    رمتعارف یغ

ز مدلط یمح ستیو  این  در  اهم   های  نت   که   است   تیحائز  برا  جه،ی در    نفعانی ذ  یارزش 

شش  متشکل از    ( در یک مقاله پیمایشی با جامعه آماری 2020)  5اووراوواشود.  یم  جاد یا

اروپا جنوب  یمرکز  ،یشمال   یاروپا  یی، کشور  ویو  به  لتون  یجمهور  ا،ی تالیژه،ای،    ، یچک، 

  ی ارتقا  های دولت نقش مهمی در ، نشان داد که سیاستمجارستان و بلغارستان  ،یاسلوون

ی دولت در این  عموم  تیحما  ستم یس  ی دارد و تاکید کرد که ارهیوکار داکسب  ی هامدل

در    ( 2020)  6پورال -ها گردد. کالووتواند سبب اتخاذ و پذیرش بیشتر این مدلزمینه می
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پرسشنامه توزیع شده(    386ر )از  پرسشنامه معتب  312پژوهش پیمایشی خود و دریافت  

کنندگان  نقش مهم مصرفی، به  به صورت تصادف  ا یکنندگان ساکن اسپانمصرف  نیدر ب

مدل داوکسب  یها در  اقتصاد  تحقیق    یارهیکار  نتایج  کرد.  در  2020)  1والن اشاره   )

ازمطالعه مواردی  به  مروری  س  ای  مداخالت  ابزارها  یگذاراستی جمله    ی ریادگی  ی و 

نوع شرکتها و شرکتبخش  نیب  ی انهیزم   ی هاتفاوت  فرایند، بر    یمبتن  از جمله    ها، ها، 

 ( در یک مطالعه مروری 2019) 2پدرسن   تاکید دارد.   یی ایو محدوده جغراف  یمشتر  گاه یپا
نقش   نمود.بر  تمرکز  باها  شرکتکه    دادنشان  او    یهاافتهی  ذینفعان  در    د یاساساً 

  خلق وی  کنند.    یرا بازنگر  یو موقت  ی سازمان  یمرسوم در مورد ارزش، مرزها  یکردهایرو

ارزش  ارائهارزش،   جذب  و  کلیدی  ارزش  از  مدلرا  ارکان  کسبترین  اقتصاد  وهای  کار 

میدایره پژوهشی2019)3استریو داند.  ای  در  بلغارستان    یفیتوص   (  اساس  را  اقتصاد  بر 

دا  یهاشاخص بر  ارهیاقتصاد  وی  کرد.  بررسی  تحل  هیتجزی  اقتصاد    ی هاشاخص  لیو 

  یی شناسا ؛یارهیبه اقتصاد دا ی گذار از اقتصاد خط یالزامات برا ل یو تحل هیتجز ی،چرخش

کسب مدل  داوالزامات  اقتصاد  کردنظام  ؛یارهیکار  قوانمند  برادستورالعمل  /نین    یها 

خط   لیتبد اقتصاد  کار  و  کسب  کسب  یمدل  مدل  داوبه  اقتصاد  دارد.  ارهیکار  تاکید  ی 

همکاران  و  فراود  مروری  2019) 4لودکه  تحقیقی  در  گز  ی اگسترده  فیط (    ی هانهیاز 

شناساومدل    یطراح را  الگو  یی کار  شش  و  کسبمدل ی اصل  یکرده  اقتصاد  کار  وهای 

با پتانس ایدایره و    ری: تعمدهندیم   شنهادیمنابع پ  انیاز بسته شدن جر  یبانیپشت  لیرا 

توز ی،  نگهدار و  نوساز  عیاستفاده مجدد  بازساز  یمجدد؛  تغ   ی آبشار  افت؛ یباز  ؛ یو    ر ییو 

ا  ارائهو    ؛یکاربر همچنینک یارگان  هیولمواد  استراتژ  آنها  .  مورد    های یطراح  یهایدر 

 5نابلوزکنند.  یبحث م  ایکار اقتصاد دایرهوهای کسبمدل  از توسعه  تیحما  یمختلف برا

ای بر فرایندهای  کار دایرهوهای کسب( در پژوهش مروری خود، در طراحی مدل2017)

موانع   وی  همچنین  کرد.  تاکید  ارزش  کسب  و  پیشنهادی  ارزش  ارزش،  ارائه  و  خلق 

را  کار  وارزش مدل کسب  یها انیجرها و  سازی مدلپیادهداخلی و خارجی در طراحی و  

 
1 Whalen 
2 Pedersen 
3 Sterev 
4 Lüdeke‐Freund 
5 Nußholz 
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  شنهاد یپ خود    روریم( در پژوهش  1( )2017)  1اوربیناتی های  یافته  مورد تاکید قرارداد.

  ؛ ( انیارزش به مشتر  رائهدر ا  ی ارهیمفهوم دا  یاجراکاربری )یعنی    و رابط  ی ارزش مشتر

  ی هاتیمجدد فعال  یآن تعامل و سازمانده  قیکه از طر  ییهاراه  ی عنی( شبکه ارزش،  2)

استقرار  بر    همچنین  . را مورد تاکید قرار داد  شود کنندگان انجام مینیخود با تام  یداخل

دا  ها استیس اهداف  داخل  محور،رهیو  منابع  ا  ی آموزش  ن  ی آگاه   جاد یو  مورد  به    ازیدر 

ب   ی طراح  یهاوهیش   ی نظارت اجرا  بر  ن یو همچن  نیتام   رهیزنج  گرانیباز  نیمحصول در 

بازنگر برنامه  یآنها در تمام سطوح شرکت و  نتادر  پرتو  ابتکارات در  به    ای دایره  جی ها و 

آمده  کرد.   دست  مدل  (2021)2بوکن  تاکید  سیستماتیک،  مروری  پژوهشی  های  در 

بارک و  بسته شدن  حلقه  ک ی اهش،  استراتژ  ی فهرست ،  بعامن  ی هاکردن    ی طراح  یهایاز 

در    ی دی کل  رندگانیگمیتصم  یبرا  یی هاوکار، و نمونهمدل کسب  ی هایاستراتژمحصول،  

 را مورد تاکید قرار داد.  وکارها  کسب

 شناسی تحقیق روش  -3
در  ایرشته  میان   ماهیت پژوهش  محیط    علم  ادغام  این  وکارآفرینی،  اقتصاد    زیست، 

  که   گفت   توان می  بنابراین.  است  ای نهفته دایرهکار اقتصاد  وارائه مدل کسب  در  مدیریت

  تحقیق   موضوع  از  جامع   تصویری  ایجاد  آن   هدف  زیرا  دارد،  ایفرارشته  رویکردی   پژوهش

  گرایانه، عمل  یابیموقعیت  راستای   است. در  رشته  چندین  از   موجود  دانش  از  استفاده  با

  و   موضوع  لحاظ   به  و   کاربردی  -بنیادی   های پژوهش  دسته  در   هدف،   نظر   از  تحقیق  این

   .باشدمی اکتشافی )کمی و کیفی(  نوع از  آمیخته هایپژوهش رویکرد   از ماهیت

کیفی:   اقتصاد   کار وکسب  مدل   نشانگرهای   و   هاشاخص  شناسایی   منظور  به  بخش 

و    کیفی   روش  از  ایدایره استقرایی  روش  به  بنیاد  داده  نظریه  سیستماتیک  رویکرد  و 

  آوری جمع  برای  چندگانه و ترکیبی   رویکردهای   از   استفاده شده است. استفادهاکتشافی  

  درک  به  منجر   و  نموده   پذیر امکان  مختلف   های جنبه  از  را   پدیده   این   کاوش  ها، داده

کتاب، رساله  ها از منابع مختلف از جمله مقاالت،شد. در این پژوهش داده  آن   از  تری غنی

مصاحبه ساختارو  نیمه  را  یافهای  مصاحبه  برای  آماری  جامعه  شد.  حاصل  عمیق  ته 

خصوص   در  علمی  انتشارات  داشتن  همچون  شرایطی  که  دادند  تشکیل  خبرگانی 

 
1 Urbinati 
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پایانوهای کسبمدل راهنمایی  دارای  ونامه، تدریس، مشاوره کسبکار،  کار و همچنین 

مدل طراحی  حوزه  در  کسبتجربیات  نمونهوهای  روش  بودند.  هدفمندکار  و    گیری، 

 یافت  ادامه  ها داده کفایت به  رسیدن  جهت نظری  اشباع به رسیدن  زمان  تا  و نظری بود  

 و ها داده از شباهت  اطمینان و مصاحبه  پانزده از پس اساس، همین .  بر1395)  )اخوان،

های کیفی  داده روایی  از  اطمینان جهت حاصل شد.  هاداده کفایت  شده  مفاهیم گردآوری 

مثلث  ها داده  منابع   سازیمثلث  های روش  از  پژوهش، برای  .  شد  استفاده  روش  سازی و 

ها و کدهای مستخرج از منابع مختلف، از روش پایایی بازآزمون و  بررسی پایایی مصاحبه

بر اساس   هاداده تحلیل و تجزیه فرایند روش پایایی توافق بین دو کدگذار استفاده شد.  

انجام گرفت. روش شناختی    2020نسخه   وداکی ( و با استفاده از نرم افزار مکس1شکل )

 ( ارائه شده است.1پژوهش به طور خالصه در جدول )

پرسشنامه که    تدوین  و  طراحی  از  پس  کیفی،   بخش  هاییافته  تعمیم  برای  بخش کمی:

  های شرکت  مدیران  میان  از   تصادفی  نمونه  انتخاب  و  های بخش کیفی بودحاصل از یافته

  قرار   ارزیابی   مورد   شده   ارائه  مدل   و   اقدام   کمی   های داده  گردآوری  به  نسبت   بنیان،   دانش

که تعداد آنها    1400های دانش بنیان در سال  کلیه مدیران شرکت  جامعه آماری   .گرفت

شرکت بود و    6030در کل کشور بر اساس آمار معاونت علمی ریاست جمهوری بالغ بر  

نمونه  361تعداد   روش  به  شدندنفر  انتخاب  ساده  تصادفی  به گیری    گردآوری  منظور   . 

  ایگویه  118  ای پرسشنامه  پژوهش،  کیفی   مدل  ارزیابی   خصوص   در   نیاز  مورد   های داده

  داده  های پاسخ  ارزیابی  جهت.  شد  تدوین   کیفی   بخش   در  شده   احیاء   های مقوله  مبنای   بر

  تا (  1)کم    بسیار   از   لیکرت،  ایدرجه  پنج  طیف  پایه  بر  پرسشنامه   این   هایگویه  شده،

به منظور محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه از روش روایی  . شدند طراحی ( 5)زیاد   بسیار

( کرونباخ  آلفای  از  پایایی  برای  و  و صوری  به  91/0محتوایی  عدد  که  گردید  استفاده   )

اندازه ابزار  باالی  اعتبار  از  نشان  آمده  دارد.  دست    گرداوری   هایداده  تحلیل  برایگیری 

  همچنین   و  هاداده  بودن  نرمال   منظور  به  اسمیرنف،-کولموگروف  هایآزمون  از  شده

 شد. استفاده( 24AMOS)   افزار نرم  از ساختاری  معادالت  روش و  تاییدی عاملی  تحلیل
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 شناختی پژوهش (: خالصه روش1جدول )
 تفسیر نمادین فلسفه

 نتیجه: اکتشافی بنیادی کاربردی هدف:   نوع پژوهش 

 کمی  کیفی  رویکرد  

 معادالت ساختاری  نظریه داده بنیاد  استراتژی پژوهش 

 های منابع ترکیبی و مصاحبه هاروش گردآوری داده 

 نیمه ساختار یافته  

 پرسشنامه 

های دانش  مدیران شرکت  کار  و های کسب خبرگان حوزه مدل  جامعه آماری  

 بنیان

 تصادفی ساده  هدفمند نظری تا رسیدن به اشباع نظری   گیری نمونه روش  

 نفر    361 نفر    15 حجم نمونه 

تحقیق   ی هاافتهمنبع: ی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: فرایند تجزیه و تحلیل داده در بخش کیفی 1)  شكل
 های تحقیق منبع: یافته

 

 

 کدگذاری باز

گزاره مفهومی در  8724

 گذاری باز مرحله کد

مرحله کدگذاری انتخابی 

مولفه اصلی:  6شامل 

اکوسیستم، فرایندها، ساختار 

پذیری، رابط امکانمالی، 

 کاربری، ارزش

 مرحله کدگذاری محوری شامل:

مقوله بدین شرح: عوامل علی: ذینفعان  17 

ای: منابع و شبکه ارزش؛ عوامل زمینه

های کلیدی، مادی، منابع غیر مادی، فعالیت

ساختار درآمد و ساختار هزینه؛ عوامل 

شرایط محیطی و عوامل خارجی  گر:مداخله

الزامات ورودی و عوامل داخلی؛ راهبردها: و 

های بخش کاربر، پایان دوره محصول، کانال

کسب  توزیع، ارتباط با مشتری؛ پیامدها:

ارزش، خلق ارزش، ارائه ارزش و ارزش 

 پیشنهادی
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 ها تحلیل یافته تجزیه و  -4

در این قسمت به بررسی و بحث در مورد نتایج به دست آمده با توجه به  بخش کیفی:  

می پژوهش  یافتهماهیت  این  که  باز،  پردازیم  کدگذاری  مرحله  سه  در  تفکیک  به  ها 

شود. در  کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی در چارچوب مدل پارادایمی گزارش می

های گردآوری شده با استفاده از نرم  مرحله کدگذاری باز با مرور و تحلیل چندباره داده

نوشتنMAXQDAافزار   و  سطر  به  سطر  تحلیل  تکنیک  به    ،  تحلیل  یاداشت  یا  کد 

هایی  کد استخراج گردید. نمونه  8724های اولیه اقدام شد که در نتیجه  کدگذاری داده

 ( نشان داده شد.  2ها در کدگذاری باز در جدول )از نحوه استخراج مفاهیم از مصاحبه

 ها هایی از نحوه استخراج مفاهیم از مصاحبه(: نمونه2جدول )
مفاهیم 

 اساسی

فی کد توصی کد مصاحبه   

 شونده 

فراوانی کد  

توصیفی در  

سیستم 

 کدگذاری 

 منبع نقل قول 

 

 ذینفعان 

 

 محیط زیست 

 

 

 

 

 

 

A4 
 

 

 

46 

 

 

از نظر بنده وقتی محیط  

یک   عنوان  به  را  زیست 

مدل در  های  ذینفع 

نظر  وکسب در  کار 

گزاره  می به  باید  گیریم 

نیز   آن  از  حاصل  ارزش 

 توجه کنیم.

 مصاحبه 

 

ارزش شبکه   

 

 

شبکه  

 مشارکتی 

 

 

A12 

 

 

124 

 

باید نقش ذینفعان را در  

به   کار  و  کسب  مدل 

ارزش   شبکه  یک  عنوان 

در نظر گرفت تا همه در  

برآورده   ضمن  شبکه  آن 

فردی،   اهداف  کردن 

نیز   را  جمعی  اهداف 

 برآورده سازند. 

 مصاحبه 

 های تحقیق : یافتهمنبع
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 ای کار اقتصاد دایرهومدل پارادایمی کسب  :(2شكل )
 های تحقیق منبع: یافته

ارزش مقوله  اصلی  نقش  دلیل  به  محوری  کدگذاری  مرحله  مدل  در  در  چندگانه  های 

تکرار مکرر آن در مراحل مختلف پژوهش، به عنوان مقوله  ای و  کار اقتصاد دایرهوکسب

ها پس از تعدیل و اصالح در چارچوب مدل پارادایمی  محوری انتخاب شد و سایر مقوله

 ( ساماندهی گردید.  2شکل )

نگارش   شیوه  از  استفاده  با  شده  تولید  نظریه  شد  سعی  گزینشی  کدگذاری  مرحله  در 

ها استفاده شود.  متعدد برای تبیین ارتباط بین مقوله  هایانتزاعی تبیین شود و از گزاره

بنیاد، گزارش نظریه داده  ابعاد مقوله محوری، شرایط علی، عوامل  مطابق رویکرد  ها در 

مداخله عوامل  زمینهراهبردی،  عوامل  مدلگر،  پیامدها  و  میای  مقوله  سازی  شود. 

ها به آن مرتبط  شود و دیگر مقولهمیها ظاهر  ای است که همواره در دادهمحوری، مقوله

و  می خبرگان  با  مصاحبه  اساس  بر  گرفته  صورت  تحلیل  و  تجزیه  اساس  بر  شود. 

های دانش بنیان  ای برای شرکتکار اقتصاد دایرهومتخصصان مقوله محوری مدل کسب

 پیامدها

 خلق ارزش

 کسب ارزش

 ارزشارائه 

 ارزش پیشنهادی 

 شرایط علی

 نفعانیذ

 ارزش شبکه

 راهبردها

 بخش کاربر

 دوره مصرف  انیپا

 عیتوز یهاکانال

 یبا مشتر ارتباط

 ایشرایط زمینه

 یماد ریمنابع غ

 یماد منابع

 یدیکل یهاتیفعال

 ساختار درآمد 

 نهیساختار هز

 پدیده محوری 

 های چندگانهارزش

 گرمداخلهشرایط 

شرایط محیطی و عوامل 

 خارجی

الزامات ورودی و عوامل 

 داخلی
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ارزش از  است  مدل  عبارت  اصلی  هسته  که  شد  مشخص  که  طوری  به  چندگانه.  های 

های چندگانه بنا نهاده  ای و ابعاد و عناصر آن بر پایه ایجاد ارزشقتصاد دایرهکار ا وکسب

نابلوز   پژوهش  در  آمده  دست  به  نتایج  با  نتایج  این  است.   ناهو یتاپان؛  (2017)شده 

را    نیطرف  ن یکار منطق خلق ارزش بو. مدل کسب( همسو است2020و هان )  (2022)

ی  عنی،  شده استگنجانده    ایدایره  وکار بکس  یها در مدل  کتکند. سه حر یم  فیتوص

ارزش  حرکت به  یهااز  ارزش  سمت  منفرد  از سازمان محورهای چندگانهمنطق  به    ی، 

  ی ازهای واحد تا ن  گریباز  ک ی   یازهایو از پرداختن به ن  ،یارزش   یهادر چرخه  یدهسازمان

  ک، یاستراتژ  یریگجهت  نی گزیبر اساس سه اصل جا  دیبا  ی نیآفرمتعدد. ارزش  گرانیباز

رویکردهای مبتنی بر  و    ی محصولده  افزایش خدمات ،  محصول  طول عمر  ش یافزا  ی عنی

خود را به سه    یباشد. حرکات و اصول جا   محصول پس از مصرف  ه یتجز  یبرا  یطراح

  ی ارهیکار داوکسب  یهاها، جامعه و مدلپلتفرم  ی عن یکار،  وکسب  یها کهن الگو از مدل

م یم نشان  آنها  منطق  یدهند.  که  آفرینی  دهند  تغارزش  حال  گذار    رییدر  به  و  است 

 دهد. یشکل م کار وهای کسبمدل

ها، مباحث و مسائل مرتبط با پدیده را خلق  شرایط علی رویدادهایی هستند که موقعیت

تی هستند که بر پدیده  کنند. به عبارت دیگر منظور از شرایط علی، رویدادها یا اتفاقامی

میاثر می منجر  آن  بروز  به  و  بر  گذارند  تحلیل صورت گرفته  و  تجزیه  اساس  بر  شوند. 

داده دستهاساس  در  محوری  مقوله  بر  موثر  علی  شرایط  ترکیبی،  و  های  ذینفعان  های 

کسب مدل  در  ارزش  یافتهوشبکه  این  است.  ارائه  قابل  پژوهشکار  نتایج  با  های  ها 

پدرسن2021)کاندا  (،  2020)  چنیکوو و  2019) (،  می2022)  نایه(  همسو  باشد.  ( 

ای  کار اقتصاد دایرهوهای محوری در مدل کسبمیزان مشاهده شرایط علی موثر بر مقوله

( جدول  در  منابع  تفکیک  چارچوب  3به  در  ارزش  شبکه  و  ذینفعان  است.  شده  ارائه   )

کسب مدلواکوسیستم  در  کسبکار  میکار  وهای  قرار  بررسی  شامل  مورد  و  گیرد 

های ارزش  کار از حقیقی و حقوقی و محیط زیست و همچنین شبکهوذینفعان یک کسب

 مشترک بین آنهاست.  
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 میزان مشاهده شرایط علی موثر بر مقوله محوری   :(3جدول )

 ای کار اقتصاد دایرهوهای کسبدر مدل

 
 های تحقیق منبع: یافته

بافتی تحت تاثیر  ای، شرایطی است که راهبردها و اقدامات را به شکل همزمینهشرایط  

می دادهقرار  اساس  بر  مقولهدهند.  پژوهش،  این  از  حاصل  زمینههای  بر  های  که  ای 

ها با  ( ارائه شده است. این یافته4گذارد در جدول )کار تاثیر میوراهبردهای مدل کسب

پژوهش همکاران    یزیپ،  (2021)باروس  های  نتایج  پیسپانن(  2021)و  همکاران    و  و 

ای باید  وکار اقتصاد دایرههای کسبای مدل( همسو است. در تبین مقوله زمینه2020)

های چندگانه قرار دارد. بدین معنی  بیان داشت که آن تحت تاثیر مقوله محوری ارزش

براکسب  یهامدلکه   سازمان  یوکار  ساختار  فرآ  ی ارائه  شرکت    ی نی آفرارزش  یندهایو 

  دهد نشان می، که  شودیم  فیتوص  ی و مال  یسازمان  ی به عنوان معمار  و   شود،یاستفاده م 

  به بیان دیگرکند.  یم  لیتبد   یها را به ارزش اقتصاد تیسازمان منابع و قابل   ک یچگونه  

کسب  کی اصلومدل  منطق  چگونه    یکار  که  ارزش    کی است  و    جاد، یارا  شرکت  ارائه 

م  مقولهکندیجذب  درآمد، منابع  های زمینه.  ای در چند بخش ساختار هزینه، ساختار 

ای به خلق،  کار اقتصاد دایرهوهای کسبهای کلیدی در مدلمادی، غیر مادی و فعالیت

 پردازد.  کسب، ارائه و پیشنهاد ارزش می

کار وهای کسبمقوله محوری در مدلای موثر بر (: میزان مشاهده عوامل زمینه4جدول )

 ای اقتصاد دایره

 

 

 

 

 
 ق یتحق ی هاافتهی منبع:
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های نیمه  های به دست آمده از منابع ترکیبی و مصاحبهبر اساس تجزیه و تحلیل داده

مداخله عوامل  یافته  تاثیرساختار  مدلگر  راهبردهای  بر  کسبگذار  اقتصاد  وهای  کار 

های دانش بنیان در دو بخش  های چندگانه برای شرکتایجاد ارزشای در راستای  دایره

شود.  بندی میشرایط محیطی و عوامل خارجی و الزامات ورودی و عوامل داخلی تقسیم

های   پژوهش  نتایج  ها،  یافته  والن  (2022)  البنز این  و  2022)  زوسیر(،  2020)،   )

می  (2020)اووراووا   تایید  راهرا  جهت  کسبکند.  یک  مدل  واندازی  یک  تدوین  و  کار 

به عوامل مداخلهوکسب به ما کمک میکار توجه  کند تا چارچوب  گر داخلی و خارجی 

اندازی داشته باشیم. قطعا دولت،  گذاری و راهتری از شرایطی محیطی برای سرمایهواقعی

اندازی یک  بر راه  گذار قوانین و مقررات، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و جامعه از عناصر تاثیر

میزان  وکسب نوآورانه،  ایده  جمله  از  داخلی  شرایط  همچنین  است.  ارزش  ایجاد  و  کار 

گذار بر  گر و تاثیرسرمایه، شرایط ورود و مواردی از این دست نیز به عنوان عوامل مداخله

می محوری  مقوله  و  مداخلهراهبردها  عوامل  مشاهده  میزان  تاثیرباشد.  بر  گر  گذار 

 ( نشان داده شده است.  5ای در جدول )کار اقتصاد دایرهوهای کسبهبردهای مدلرا

 گر موثر بر مقوله محوری  (: میزان مشاهده شرایط مداخله5جدول )

 ای کار اقتصاد دایرهوهای کسبدر مدل

 
 های تحقیق  منبع: یافته

اقدامات، طرح و  کنشراهبردها  و  به  ها  که  هستند  کسبهایی  مدل  وکار  اجرایی شدن 

میدایره در جدول  ای کمک  پژوهش  این  در  شناسایی شده  اقدامات  و  راهبردها  کنند. 

 ( ارائه گردیده است.  6)

 (: میزان مشاهده راهبردها موثر بر مقوله محوری 6جدول )

 ای کار اقتصاد دایرهوهای کسبدر مدل

 
 تحقیق   ی هاافتهمنبع: ی
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پژوهش با  آمده  دست  به  همکاران    یزیپهای  نتایج   (، 2021)سالوادور    (،2021)و 

همخوانی دارد. در تبین راهبردهای به دست آمده   (2021)مستقل  ( و  2017)  ی ناتیاورب

گفت   کسب  ینوآورباید  مدل  دایرهکار  ودر  یک  اقتصاد  عنوان  به  افزا  ارزشکانون  ای 

می فناور  ینوآور  را ی، زشودشناخته  فرآ  ها، یدر  و    ت یمز  ن یتضم  یبرا  ندهایمحصوالت 

باشد    کار ومدل کسبدر    ینوآورگر  از این رو راهبردها باید تسهیل  ،ستی ن  ی کاف   یرقابت 

عنوان  یم  که به  اوالً،  باشد.  داشته  نقش  دو    کارها وکسببه    ،ینوآور  یبرا  ابزاریتواند 

م محصیاجازه  فناور  والتدهد  ب  یهایو  بازار  به  را  توزیع،  )کانال  اورندینوآورانه  های 

انجام کارها«   یم یقد وهی»ش تواند یم ،یاز نوآور ی به عنوان منبع اً، ی . ثانارتباط با مشتری(

)بخش    و سازمان فراتر رود  ند یمانند محصول، فرآ  ی سنت  یدهد و از ابعاد نوآور  ر ییرا تغ

  ک یشامل  ای  دایرهوکار  کسب  یهامدلنه  راهبردهای نوآورا  کاربر، پایان دوره محصول(.

ک  ی کربندیپ مدل  عناصر  در  )  وکار سبمجدد  جمله:  از  )افزودن  1است،  محتوا   )

)پ2(. )دی جد  ی هاتیفعال  توال  وندها ی( ساختار  ی(هاتیفعال   ی و    )کنترل/   تی( حاکم 3)  ا، 

در  راهبردها    ینوآور.  شرکت و شبکه آن  نیب  تیفعال   ستمی ( ست یفعال  کیبر    تیمسئول

تعامل    نحوهو    ی خارج  نفعانی تواند نحوه ارتباط سازمان با ذیمای  دایرهکار  ومدل کسب

  ن یبه ا  .دهد  رییهمه شرکا را تغ  ی ارزش برا  جادیا  یبا آنها برا  ی آن در مبادالت اقتصاد

نوآور  تواندیم  ب،یترت کردن  هماهنگ  سازمان  ی آورفن  یهایبه  مجموعه    یو  که 

ذ  یترعیوس در    نفعانیاز  درگ  ک ی را  ارزش  کند.    کند،یم  ریشبکه  همچنین  کمک 

ها  راهبردهای نوآورانه در زمینه پایان دوره محصول و بخش کاربر زمینه را برای نوآوری

کارهای خدماتی مختلف و نیز ایجاد ارزش چندگانه از طریق استفاده از  وو ایجاد کسب

دایرهکهن   اقتصادی  فراهم  الگوهای  منابع  از  مجدد  استفاده  و  بازیافت  زمینه  در  ای 

 کند.می

و  پیامدها و نتایج شامل عوامل مشهود و نامشهود است که بعد از استفاده از مدل کسب

شود. یافته این تحقیق با نتایج به دست آمده در پژوهش  ای ایجاد میکار اقتصاد دایره

)2017)ابلوزن(،  2021)کوانت    ید پدرسن  و  مشاهده  2019(  میزان  است.  همسو   )

به از  حاصل  مدلپیامدهای  راهبردهای  کسبکارگیری  دایرهوهای  اقتصاد  در  کار  ای 

 ( نشان داده شده است. 7جدول )
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ب حاضر،  حال  براکسب  یها مدل  شتر یدر  س  یوکار  با  و    ی طراح  ی خط  ستم یتناسب 

عواملاست    شده  ی سازنهیبه آن  در  مح   ی منف   ی خارج  که  ق  طیدر  منابع    ی هامتیدر 

در منطق ارزش است    یمستلزم بازنگر  یارهیداکار  ومدل کسب  ی. اجراشوندیلحاظ نم

بعد    چهاردر    یبه همراه دارند. با بازنگر  یشود که آنها منافع اقتصاد  حاصل  نانیتا اطم

ارزش   نکهیا  ی عنیارزش،   ا  شود،یم  شنهاد یپ  یچه  ارزش  م   جادیچگونه  ارائه  و    شودیو 

  ی را برا  یتریستم ی س  کردی وکار رو(، مدل کسب7)جدول    دیآیچگونه ارزش به دست م

بعد ارزش    چهار . تراز کردن  دهدمیارائه  کار  وکسبهمسو کردن منطق ارزش شرکت با  

را    کارواجرای کسب  اتیتواند عملیم ای  دایرهکار  وعناصر مدل کسب  یکربندی پ  میو تنظ

 نماید.  لیتسه
 (: میزان مشاهده پیامدها موثر بر مقوله محوری 7جدول )

 ای کار اقتصاد دایرهوهای کسبدر مدل

 
 ق یتحق های : یافتهمنبع

کمی:   جدول .  ساختاری معادالت سازیمدلبخش  بارهای8)  در  پایایی   عاملی،  ( 
الگوی تحقیق  ی  هامولفه و  هاشاخص از یک  هر کرونباخ آلفای مقادیر و  CRترکیبی یا  

ها به  دهد تمامی مقادیر ضرایب )بار عاملی( مولفهنتایج نشان می  ارائه شده است.  حاضر
ها با  دار مولفهدهنده ارتباط معنیاند که نشاندار به دست آمدهای معنیکار دایرهوکسب
   باشد.ای میکار دایرهوکسب

 گیری تحقیق حاضر آزمون مدل اندازه(: نتایج  8جدول )
آلفای  
 کرونباخ

سطح 
 داری معنی

C.R. S.E.  بار
 عاملی

 ابعاد هاها و مولفهشاخص

94/0 001/0 

001/0 
60/72 
29/71 

006/0 

008/0 
983/ 

980/0 
 اکوسیستم ==« شبکه ارزش 
 اکوسیستم  ==« ذینفعان 

 
 اکوسیستم

94/0 001/0 

001/0 
001/0 

15/40 
97/22 
66/21 

021/0 

023/0 
023/0 

774/0 

991/0 
938/0 

 های کلیدی فرایندها =« فعالیت
 فرایندها ==« منابع مادی 

 فرایندها ==« منابع غیر مادی 

 
 فرایندها 

  ==«ارتباط با مشتری رابطه کاربری   993/0 009/0 46/44 001/0 93/0
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001/0 
001/0 
001/0 

16/39 
45/44 
37/34 

010/0 
007/0 
008/0 

901/0 
922/0 
875/0 

 های توزیع رابطه کاربری ==« کانال
 رابطه کاربری ==« پایان دوره مصرف 

 رابطه کاربری ==« بخش کاربر 

ارتباط با  
 ان یمشتر

92/0 001/ 

001/ 
62/72 
04/55 

010/0 

013/0 
982/0 

961/0 
 ساختار مالی ==« هزینه 
 ساختار مالی  ==« درامد 

ساختار  
 مالی 

95/0 001/0 
001/0 
001/0 
001/0 

46/73 
15/42 
59/72 
46/130 

007/0 

015/0 
009/0 
006/0 

988/0 

916/0 
980/0 
995/0 

 ارزش ==« ارزش پیشنهادی
 ارزش ==« ارائه ارزش 
 ارزش ==« خلق ارزش 
 ارزش ==« کسب ارزش 

 ارزش 

91/0 001/0 
001/0 

50/131 
91/15 

218/0 
319/0 

998/0 
668/0 

اجرای  امکان دایرهپذیری  ای  اقتصاد 
 ==« شرایط محیطی و عوامل خارجی 

ای  اقتصاد دایره ی اجرا  یریپذ امکان
 ==« الزامات ورودی و عوامل داخلی 

 ی ریپذ امکان

 ق یتحق های : یافتهمنبع
گیری به ویژه نسبت مجذور کای بر  های ارزیابی برازندگی مدل اندازهبا توجه به شاخص

( آزادی  برازش،  97/1درجات  نیکویی  شاخص   )GFI   (92/0  برازندگی شاخص   ،)

(، شاخص برازندگی هنجار  90/0) IFI (، شاخص برازندگی افزایشی، 90/0)   CFIتطبیقی،

میانگین مجذورات    ( و شاخص جذر86/0)  TLIلویس،  -(، شاخص توکر90/0)  NFIشده،

گیری عوامل مکنون از برازندگی و روایی  ( مدل اندازه232/0)   RMSEAخطای تقریب،

کسب )مدل  تائیدی  عامل  تحلیل  نتایج  به  توجه  با  است.  برخوردار  خوبی  کار  وسازه 

 ای( از روائی سازه قابل قبولی برخوردار است. اقتصاد دایره

 گیری نتیجه  -5

هدف   با  پژوهش  کسباین  مدل  یک  دایرهوارائه  شرکتکار  برای  بنیان  ای  دانش  های 

گرفت.   مدل  همانگونهانجام  شد  مشاهده  کسبکه  دایرهوهای  اقتصاد  چارچوبی  کار  ای 

می ارائه  خدمات  و  کاال  توزیع  و  تولید  جهت  مینوآورانه  که  ذینفعان  دهد  برای  تواند 

ارزش زیست  محیط  و  جامعه  جمله  از  باش مختلف  داد  افزا  نشان  نتایج  که  همانگونه  د. 

کسب مدل  اصلی  دایرهوهسته  کسبکار  و  است  ارزش  باید  وای  بنیان  دانش  کارهای 

باشند. توانمند  ارزش  پیشنهاد  و  ارائه  کسب،  خلق،  به  کسب  نسبت  مدل  کار  واصطالح 

که از چارچوب این مقاله خارج است.    گذاردیم  یباق  ریتفس   یبرا  یادیز  ی فضا  یارهیدا

در کشور ما    یارهیگذار به سمت اقتصاد دا  شبردیدر پ   یا رهیکار داومفهوم مدل کسباما  

است برخودار  زیادی  اهمیت  از  از  گسترده  استفاده  وجود  با  کسب.  اقتصاد  ومدل  کار 
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یافتهدایره توسعه  کشورهای  در  های  مشترک  چ ی،  مفهوم    ی درک  کسباز  کار  ومدل 

نداردهدایر وجود  ما  کشور  در  اای  ا  ی خطر  ن ی.  ایم  جاد یرا  که  طور    مدل  ن یکند  به 

گ  قرار  استفاده  مورد  برا  ردیخودسرانه  مهم  مالحظات  به    آن   یدستاوردها  نیتضم  یو 

کاف  نشود.    ص یتشخ  ی اندازه  مدلمفهومداده  کسبسازی  دایرهوهای  ادبیات  کار  در  ای 

ها در  دانشگاهی مورد غفلت قرار گرفته است و درک ناکافی از این مدلگاهی و غیردانش

بین کارآفرینان و فضای اقتصادی کشور وجود دارد. همچنین در کشور ما تحقیقات در  

دایره اقتصاد  مطالعات  مورد  کمبود  با  حوزه  این  و  نشده  تثبیت  خوبی  به  هنوز  نیز  ای 

کمی   درک  لذا  است.  مواجه  مدلتجربی  کسباز  دایرهوهای  مفاهیم،  کار  نظر  از  ای 

فرایندها وجود دارد، از این رو، این تحقیق، که یک مدلطبقه کار را بر وکسب  بندی و 

اصول  دایره اساس  مفهوماقتصاد  کشور،  اقتصادی  اکوسیستم  برای  میای  و  سازی  کند 

نماید، اولین تحقیق در این زمینه  فرآیندهای منتهی به ظهور و توسعه آنها را بررسی می

 در حوزه دانشگاهی است.  

  ستم یرا به عنوان س  ستیز  طیمح ای،  اقتصاد دایرهچشم انداز  همانگونه که مالحظه شد،  

حل  راه  ک یرا به عنوان    و آن  کندیم  معرفی  اهگونه  ریانسان و سا  یبرا  یاز زندگ  تیحما

اقتصاد  دهد. مفهوم  یمنابع قرار م  ی ماد  یهاانیبه جر  دنیتعادل بخش  یبازار محور برا

است. به    دار یپا  ی به روش  ی طی محستی با رفاه ز  ی اقتصاد  تیفعال   قیمستلزم تلف  ایدایره

دارد که هدف آن ادغام اقتصاد    یستمیس   لتحو  ک یبه    ازینای  اقتصاد دایره  ،گریعبارت د

  ی کی اکولوژ  یهاچرخه  یو طراح  وادم  انیبستن جر  از طریق  ی طیمح ستیزاکوسیستم    اب

م اجازه  که  زیاست  محصوالت  بهست ی دهد  مجددا  طب  ی  شوند  ی عیجهان  .  بازگردانده 

آن    ی ها وجود داشته است، اما اجرادهه  یمفهوم برا  یک   به عنوانای  اقتصاد دایره  اگرچه

برانگ مق   زیرا  ؛است  زیچالش  ارز  عیوس  اس یدر  ارزش  یاب یمستلزم    ی اجتماع  یهامجدد 

 .نهفته است "یهمکار"آن در   ی ، فلسفه اساسفیتعربه ا نب باً یتقر چرا که است،

از    یانبوه  نیو همچن  یو سازمان  ی، تجاریدولت  یهامدل  تنوعبر اساس آنچه مرور شد  

نهاد فن   یالزامات  مانع  یو  عنوان  به  شکوفا  یاغلب  برابر  دایره  ییدر    ده یدای  اقتصاد 

تولیم معموالً  و  می  را  دکنندگانیشود  دایره  کند وادار  اقتصاد  عنوان  ای  تا  به    کی را 

حرکت به    ییتوانا  .تصور کنند  دی متداول تول  ی هانسبت به روش  ی اقتصاد  ر یمحصول غ

ثر  وم  یالگوها  یو اجرا  گرانیمشترک، دخالت همه باز  دگاهی به دای  اقتصاد دایره  سمت
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  ن یکامل، به عنوان اول  یا رهیدا  ستم یس  کی ، گذار به  نیدارد. بنابرا   یمبادله منابع بستگ 

 .زمند استایحس ارتباط متقابل ن تیگام، به تقو

خلق    ریمنطق متغ  ای است.ابزار اجرای اقتصاد دایرهای،  کار اقتصاد دایرهوهای کسبمدل

دانشگاه محدودمتخصصان  و    انی ارزش،  مورد  در  تا  است  کرده  مجبور  و  تیرا  ها 

چارچوب  یودها کمب در  ش موجود  ابزارهاوهیها،  و  برا  یها  شده    این   د یتول  ی استفاده 

ادبشندیند یب  هامدل مرور  با  کسب  اتی.  آشکار  ومدل  موجود،    شتریب  که  شدکار 

ارزش  "اند.  متمرکز شده  "ی شنهادی ارزش پ"حول    ی بیشترفعل  یهایها و تئورچارچوب

دهنده ارزش  خدمات است که نشان  ا یمحصول    کی   فیتوص  ی برا  یاصطالح   "ی شنهادیپ

آن  هزینه    ختبه پردا  لیکه آنها ما   باشد میهدف    یانگروه مشتر  ک ی   یبرا  یقابل توجه

و    یمعمول   کار وکسب  یها مدل  یبرا  "ارزش".هستند کاال  مبادالت  به  مربوط  صرفاً 

حال در  است  برا  دی تول  "ارزش"که    ی خدمات  مصرف  دکنندگانیتول  یشده  کنندگان  و 

کنندگان  مصرف یبرا و درآمد   شیافزا دکنندگانیتول یبرا ی عن یدارد. ) یاجداگانه ی معنا

دایره  تی موفق   (.ی شخص  ی ازهای نرفع   مدلمستلزم  ای  اقتصاد  کار  وکسب  ی هاتوسعه 

  ن ی، منطق ارزش آفرمی سود مستق   یجا  هب  یجمع   یو سازمانده  یداریکه پا  ییاست، جا

ا دارند.  عهده  بر  را  تجد  ن یخود  به  کل  د ی اساساً  از    کار وکسب  ی هامدل  ی ساختار  فراتر 

اقتصاد  لیپتانس ن  یارزش  اقتصاد دایرهوهای کسبمدل  دارد.  ازی آنها  ا  ایکار  نظر    نیاز 

مقا در  که  است  فرد  به  مدل  سهی منحصر  برایسنت کار  وکسب  ی هابا  نوع   جاد یا  ی، 

که با    گیرندمی  را در نظر   ای دایرهخدمات    چرخه عمر محصول/  کیها  از ارزش  ی دیجد

اجتماع  یاقتصاد  راتییتغ برا  نیااست.  سازگار    ی و  منطق    شبردیپ  یبدان معناست که 

به  دیجد  اقتصادی  زم ،  و  این، مدل  است.  از ی ن  دی جد  ی عمل  ی هانهیابزارها  بر  های  عالوه 

دایرهوکسب ارزشکار  ایجاد  با  کشور،  اقتصادی  اکوسیستم  چارچوب  در  های  ای، 

مدل   چارچوب  در  موارد  این  ترکیب  و  همکاری  همگرایی،  مشترک،  نوآوری  چندگانه، 

دهد. همه این  کسب و کار ارائه میکار، افق جدیدی را به کارآفرینان و صاحبان  وکسب

شوند. ها و محصوالت جدید همگرا میرویکردها در استفاده از مدل برای ساخت ویژگی

فرضیه-این فلسفه آزمون تأیید  برای  بودن  وکار دایرههای مدل کسبخطا  ای و مناسب 

د. در  کن شده، چیزی است که واقعاً این مدل را بسیار ارزشمند میمحصول/ خدمت ارائه

را تقویت می نوآوری  امر منطق  این  ایجاد محصوالت، کسبواقع،  باعث  کارهای  وکند و 
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سریع بسیار  زمانی  بازه  در  میجدید  سرمایهتر  به  و  میشود  کمک  یک  گذاران  تا  کند 

مقاله  سرمایه این  در  ما  نمایند. هدف  از موفقیت آن شروع  بیشتر  اطمینان  با  را  گذاری 

جدید مسیرهای  مدل  گشودن  مورد  در  آینده  تحقیقات  کسببرای  اقتصاد  وهای  کار 

میدایره نظر  به  لذا  است.  ایران  در  زمینه  ای  این  در  تحقیقاتی  سؤال  چندین  که  رسد 

پژوهش و  برای  شرکت  عملکرد  بین  ارتباطی  آیا  هستند:  توجه  مورد  بسیار  آینده  های 

کسب مدل  طراحی  دایرهنحوه  یک  وکار  آیا  دارد؟  وجود  مدلای  طراحی  سازی  فرآیند 

سرمایهوکسب یک  دقیق،  قویکار  را  جدید  موفقگذاری  یا  میتر  چگونه تر  کند؟ 

اولیه چرخه عمر خود، میآپاستارت مراحل  از  داشته  ها،  بازار  در  بیشتری  تأثیر  توانند 

شرکت چگونه  میباشند؟  جدید  فناوری  بر  مبتنی  ارزش  های  بین  تناسب  توانند 

خود   خواستهپیشنهادی  پرسشو  این  اساس  بر  بخشند؟  بهبود  را  مشتری  ها،  های 

مدل  تالش طراحی  بین  بالقوه  ارتباط  تجربی  آزمایش  برای  باید  آینده  تحقیقاتی  های 

 وکار و عملکرد بنگاه اقتصادی هدایت شود.  ای، استراتژی کسبوکار دایرهکسب

 تضاد منافع 

 دارند. می اعالمتضاد منافع را  نبود نویسندگان  
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