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چکیده
ازیطایمحساتیزیهاابیآسازیامنابعوندیمبودشدکپسماند،ازحدشیبدیامروزهتول
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ماهیاتمتفااوتکسابباه.بااتوجاهباشادیمازینیقتصادبهمنافعایابیودستیرقابت
گذارازاقتصادخطیبهاقتصادمدوروبهمنظورتسهیلاجرایضرورت وکارهایمدورونیز
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مرحلاهازروشفراترکیبمشتملبرهفاتپووهشنیدرااست.وکارمدورکسبیهامدل

وکاارکسابیهاامادلمقاالتحوزهییشناسایوباروسوبرایساندوسكپیشنهادیتوسط
-براسااسیافتاه.هاستاستفادهشدهاافتهیلیتحلیبرامضمونلیروشتحلاززیمدورون

مقولاهفرعایو2مقولهاصالی،5وکارمدوردرهایاینپووهشعناصرسازندهمدلکسب
نههایطراحیطبقهبندیشدهاست.عالوهبرایانمتنااظربااکدنهاییبهعنوانگزی40
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مقدمه

کهمتعاقبااًیشتابدرتوسعهجهانزیونیجهانتیتوجهبهروندروبهرشدجمعبا

یطایمحساتیزمخاربواثارات،تولیدعظایمپساماندهامصرفمنابعشیموجبافزا

نمایداریاپایانادهیآمنطقفعلیاقتصادمنجربهایجاد،کامالًمحرزاستکهشودیم

دریاساساراتییاتغوباههمایندلیال(Bocken, Short, Rana, & Evans, 2014)گاردد

،هاایاخیار.درساال(Oghazi & Mostaghel, 2018)استالزامآورگردیدهیاقتصادفعل

 .L)شدهاستمعرفیداریتوسعهپادیعنوانکلضالتبهمعایندرپاسخبه1اقتصادمدور

H. Chen, Hung, & Ma, 2020)تمرکازیطایمح ساتیوزیاقتصاادجنباههاایبارو

درطااولدهااهگذشااته،.(Pieroni, McAloone, & Pigosso, 2019)داردیشااتریب

دررییاوتغدنظریادتجوکارهانیزضارورتپووهشگرانخارجیوداخلیدرسطحکسب

 Bocken, De Pauw, Bakker, & Van Der)نماودهانادمطارحراومصارفدیانحاوهتول

Grinten, 2016; Rosa, Sassanelli, & Terzi, 2019)یرابایاقتصاادمادورفرصات.چراکه

توانساتهاساتازدهاساتوآوربهوجاودیرقابتتیوکارهاوکسبمزدرکسبینوآور

بیشاتردرآماددیاتولهاونهی،کاهشهزهایجدیدارزشجنبهاقتصادیمنجربهخلق

ازجنبهزیستمحیطینیزتوانستهاستمنجرحالنیدرعو(C.-W. Chen, 2020)گردد

هااگارددنادهیوکاهشنشاتپساماندوآالهاوکارکسبدرمنابعبهکاهشاستفادهاز

(Geissdoerfer, Morioka, de Carvalho, & Evans, 2018). 

عیامصارفوتوزد،یاتولهایحوزهدرازاتالفمنابعییباالزانیمنیزرانیاکشوردر

یشیدراتالفمنابعپکشورهازایاریازبسوکارهایایرانیبودهاستبهنحویکهکسب

ونییپاایورمنجارباهبهارهواینامار(1585،ینعابدی⸵1521،ی)محمداندگرفته

دررانیپسمانددرادیسرانهتولنی.همچنزیادیگردیدهاستیطیمحستیزیهابیآس

اساتدهیپسامانددرجهاانرسادیاسارانهتولنیانگیاستوبهباالترازمشیحالافزا

دیاتولیالدیما2010(.درساال1521نالیان،آیسااالرماردمیلایتحلیخبرگاهی)پا

20اکناونباهکهتُنبودهونیلیم18تینفرجمعونیلیم80باحدودرانیپسمانددرا

نادهیآیهااکناددرساالدایارشدپیمنحننیاستواگرباهمدهیرسنیزتُنونیلیم

(.باتوجهبه1522،ی)دهنو غیرممكنخواهدگردیدیاهدافاسنادباالدستدستیابیبه

یطایمحستیزیاثراتمنفرانیپسمانددرادیسرانهتولشیافزازیمنابعونیاتالفباال
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اقتصادمادوریسوبهوکارهایایرانیکسبحرکتبودهوریناپذوجبرانانكاررقابلیآنغ

وخلاقارزشرایورمعضالتباودهوموجبااتبهارهنیایبرایحلمناسبراهتواندیم

.همنمایدفرا

 یطایمحساتیزهاایروزافازونهایاخیربرایمواجهباچالشوکارهادرسالکسب

(Rosa et al., 2019)هااییكایازراهحالوکارهاینوآورانهباهعناوانبهطراحیکسب

ساپس،درمحصاولیناوآوربارایایانمنظاورابتادااند.مواجهبااینبحرانپرداخته

موردتوجهپووهشاگرانزیاادیوکاردرمدلکسبیوامروزهنوآورهاندیدرفرآینوآور

بسایاریازسرنوشات.و(Gassmann, Frankenberger, & Csik, 2014)اساتقرارگرفتاه

 Gassmann)بستگیپیداکردهاساتوکارنوآورانهکسبیهامدلطراحیوکارهابهکسب

et al., 2014)اقتصااد،یداریپاییهمچونهاوکاردرحوزهمدلکسبدرینوآور.تاکنون

هااماوردتوجاهقارارگرفتاهبیشترازسایرحاوزه2یسازتالیجیودیدهسیمدور،سرو

وکااردرحاوزهاقتصاادمادوراساتمدلکسابیپووهشنوآورنی.حوزهتمرکزااست

(Pieroni et al., 2019).

،اقتصادمدورسهسطحشاملسطحکالن)شهرهاهایمواجهباچالشیبراازطرفی

(وسطحخاردیصنعتاکویهاپارک،ها)شبكهیانمیسطح،کشورها(ومناطق،هااستان

 & ,Lüdeke‐Freund, Gold)شادهاساتیمعرفااتادبیادرکننادگان(مصرفبنگاهها،)

Bocken, 2019)عاالوهپووهشسطحخرددرنظرگرفتهشدهاسات.نیایاصلهکهحوز

ومحصاول،5ماوادیشااملطراحایاساسارکنچهاریاقتصادمدوردارااجرایبراین

اسات0کننادهساریمطیوشرا4یمعكوسجهانیهاوکار،شبكهکسبیهامدلطراحی

(Planing, 2018) وکاارکسابیهاادلساطحماپاووهشنیمحدودهاازایننظرنیزکه

ازتلفیاق"وکاارمادورکسابیهامدل"مفهومدرواقعاست.درنظرگرفتهشده1مدور

بوجودآمدهاساتوکارکسبهایمدلینوآوركردیاقتصادمدورورویاجرایهاچالش

(Geissdoerfer et al., 2018).

)درساطحخاردمادوراقتصادیاجرابراساسمطالعاتصورتگرفته،تاکنونبرای

 مدورارایهنگردیادهاساتوکارکسبیهامدلیطراحبراییجامعارچوبچ،بنگاهها(

(Lewandowski, 2016)بهمعرفیبرخیازعناصارساازندهمحدودیمطالعاتوصرفادر

 ;Antikainen & Valkokari, 2016)پرداختااهشاادهاسااتوکااارهااایکساابماادل
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Lewandowski, 2016)راهیوکارمادوردرابتاداکسبهایمدلطراحیاتیادب.درواقع

عناصارمربوطباهمعرفایدرمطالعاتیادیزاریوتنوعبسیپراکندگوتكاملقراردارد

ریوتفسابیکردن،ترکكپارچهییبراازاینرووجوددارد.هایطراحیوگزینهسازنده

سیساتماتیکوتحلیالمضامونمطالعااتمروربهانجامازیننیشیپیهاپووهشجینتا

 .کهتاکنوندراینحوزهانجامنشدهاستاستقبلی

پیشینهپژوهش

ساازمانبااکیا1وکسابارزشتحویالخلاق،یمنطقچگونگ"ورمدوکارمدلکسب

 & Oghazi)اسات"مناابعیهااچرخاهانیاآهستهکردن،بساتنومحادودکاردنجر

Mostaghel, 2018)هایمارتبطدرخصاو عناصار.درادامهبهبررسیپیشینهپووهش

یساكفلواندوپاردازیم.مایمادوروکاارکسابهاایمادلسازندهوباومهاایطراحای

(Lewandowski, 2016)اصلیباومفهمؤلرابااصالحاتیدرنهمدوروکاربوممدلکسب

و8تبازگشاساتمیشااملسدیاجدمؤلفاهدومدلکسبوکاراستروالدرونیزافزودن

 & ,Urbinati, Chiaroni)وهمكاارانینااتیاوربدراداماه،پیشانهادداد2شریعواملپاذ

Chiesa, 2017)وکاارمادلکسابجاادیایکهبرا ددنیرسجهینتنیبهااتیادبیبابررس

رارییاتغچهاارنیااهاستکیاصلرییتغچهاربهازنیمدوراقتصاداصولبامطابقمدور

بااافازودنعدشابكهارزشب(1شاملوکاربوممدلکسبعنصرازعناصرسازندهدودر

رهیازنجگرانیبااباازیهمكااریدرجاتباالایجادمعكوسونیتأمرهیزنجیهاتیفعال

یپرداختبرا"به"10تیمالكیپرداختبرا"انتقالازارزشباشنهادی(بعدپ2ونیتأم

11استفاده
د.کردناپیشانهادورمحاجاهیخدماتاستفادهمحورونتدرراستایتوسعه،"

وکااربوممدلکساب(Hofmann, Marwede, Nissen, & Lang, 2017) هافمنوهمكاران

وکااردرکساب12خلاقارزشیمعمارانگریکهنمارامعرفینمودندمؤلفههشتبامدور

وکاارشبكهکسابیهاارزش،کانالشنهادپیمدور،وکارکسبشاملشبكهواستمدور

یهااانیاجر،یدیامناابعکل،یدیاکلیهااتیفعالمدور،وکارکسبشبكهروابطمدور،

لومساتقیاوغااز.(اساتیكیاکولاوژ،یاجتمااع،ی)اقتصاادنهیوساختارهزیدرآمد

(Oghazi & Mostaghel, 2018)مدوروکارمدلکسبعناصرسازندهخا یهایوگیونیز

با(Lüdeke‐Freund et al., 2019)فروندوهمكاران-لودکدادند.ارائهارزشسهبعددررا
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وکاارمدلکسابیطراحیهانهیگزکمورفولوژیجعبهمدوروکارمدلکسب20یبررس

تحویلارزش،شنهادپیبعدچهاردروکاراستمدلکسبمؤلفههشتمدورراکهشامل

 ,Ertz, Leblanc-Proulx)ارتازوهمكااران.ارزش،خلقارزشوکسبارزشارائهدادناد

Sarigöllü, & Morin, 2019)عمارتوسعهبهمربوطوکارکسبیهامدلاتیادبیبابررس

وکارمدلکسبیاست،اجزامدوروکارکسبیهادلمیاصلیالگوهاازکه15محصوالت

حوزهمطالعهنیدرادیگرمهمیمقالهکاربرد.اندنمودهدرهفتعنصرسازندهمعرفیرا

رامادوروکاارمدلکسابههفتبوماستک(Smith-Gillespie, 2017)یلسپیگ-تیاسم

.اندهاارائهدادهآنعناصرسازندهفتوصیهمراهبه

تقبلینشاندهندهآنبودهاستکهدربسایارازتحقیقااتگذشاتهبررسیمطالعا

یرایاجوهااچاارچوببصاورتهمگاراازوکاارکساببرایمعرفیعناصرسازندهمدل

 ,Richardson)یعنیچارچوبسهبعدارزشریچاردساانوکارکسبکاربردیحوزهمدل

 ,Osterwalder & Pigneur)اساتروالدروپیگناوروکارکسبچارچوببوممدلویا (2005

(و2010لواندوفساكی)هاای.بطوریكهدرپووهشاندبردهارزشبهرهمؤلفهبانه(2010

مولفاه2وکاراساتروالدرباا(بامبناقراردادنبوممدلکسب2011هافمنوهمكاران)

هااوهامدرمحتاوایاندکاههامدرتعادادمولفاهاصلی،بومهایجدیدیراارائهداده

مولفاهبارای8مولفهوهافمنوهمكارانش11هاباهمتفاوتدارند.لواندوفسكیمولفه

وکارمدورپیشنهاددادند.بوممدلکسب

(،اوربینااتیوهمكااران)2012فرونادوهمكااران)-پووهشگرانیهمچاونلاودک

(نیزبرمبنایابعادارزشبهارایهباومهاایجدیاد2018(واوغازیومستقل)2011

فروندوهمكارانشاانهماانچهااربعاداصالی-مدلکسبوکارمدورپرداختند.لودک

ارزشرامبنایکارشانقراردادند،اوربیناتیوهمكارانچهاارتغییاراساسایدردوبعاد

وکارهایمادوررادرهایاصلیکسبارزشمعرفیکردندواوغازیومستقلنیزویوگی

سهبعدارزشپیشنهاددادند.

(متفااوتازتحقیقاات2011گیلساپی)-(واسمیت2012درادامهارتزوهمكاران)

وکارمادورپرداختناد.ارتازوهایالگوهایمدلکسبشتهبهبررسیومعرفیمولفهگذ

همكارانبابررسیالگویتوسعهعمرمحصوالت،هفتمولفهایننوعالگوهاراپیشانهاد

وکاارمادوروشناسااییهاایکسابالگویمادل1گیلسپیباشناسایی-دادند.اسمیت
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هایاینهفتالگوپرداختند.،بهمعرفیمولفهوکارمدورهایکسبهایمولفهالمان

عناصاریجزییاتدرمعرفییهاتفاوتهمچنینشدهوکارارائهمدلکسبهایبومدر

درپووهشآنتیکایننووالكوکاریفقطبهجزئیااتوکاروجوددارد.سازندهمدلکسب

.درانادشدهنامبردهصرفاًومابقیعناصرشدهاشارهمدوروکارکسبعنصرشرکایمدل

هایکسبوکارکسبسازندهبرایمدلعنصر11مدورلواندوفسكیوکارکسببوممدل

وکارمدورصرفاًنامبردهشدهاست.دربوممادلکسابوکاارهاافمنوهمكااراننیاز

بهجزئیاتمصادیقوالگوهاپرداختهنشدهاست.هانهیهزابعادیمثلبعد

هایپیشیننشاندهندهآنباودهاساتکاهاوالًپراکنادگیونتایجبررسیپووهش

وکاارمادوروجاودهایمادلکسابابهامدرمعرفیتعدادومحتوایعناصرسازندهبوم

هاایطراحایبصاورتجاامعوداشتهاستوثانیاًتاکنونبومیبادرنظرگرفتنگزینه

ایطراحایارایاهنشادهکاملونیزبامصادیقکاربردیبهعنوانیکچاارچوبراهنما

است.

پژوهشوشر

درپاارادایمتفسایریقارارداردوباارویكاردواکتشاافیپووهشبهلحااظهادفنیا

ازمنظااراسااتقراییوبااااسااتراتویپااووهشآرشاایویانجااامشاادهاساات.-قیاساای

کهباافقزمانیطوالنیوباهدفاکتشاافوفهامواستیفیکپووهشییشناختروش

.ای)بررسیاسنادومدارک(انجامشدهاستنیزباروشگردآوریدادهکتابخانه

وکاارکسابیهاامادلسیستماتیکعناصرسازندهییشناسایپووهشبرانیدرا

حلیالمحتاوایمقااالتازروشتلیاوتحلهیاتجزونیازبارایباترکیفرروشمدوراز

یهااپاووهشترکیاببارایمناداستفادهشد.فراترکیبرویكردینظاممحتوایکیفی

استکهموجابارتقاایدیجدیوفرعاصلییهانهیدرراستایکشفزممختلفکیفی

نایادر.آوردیماوجودبهشدهیبررسحوزهازرایترودیدجامعمیشوددانشجدید

(2000)وباروساویازروشهفتمرحلهساندوساكبیانجامروشفراترکیپووهشبرا

دواتیاانجامجساتجودرادبیرا.ب(Sandelowski & Barroso, 2006)استفادهشدهاست

باودندیادرنظرگرفتهشد.باتوجاهباهجد14واسكوپوسنسسایآف وبدادهگاهیپا

یبارا2020تاا2000ساالزمانیمحدودهمدوروکارمفهوماقتصادمدورومدلکسب
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و"مادوروکاارکسابمادل"جساتجویهاادواژهیانتخابمقاالتدرنظرگرفتهشد.کل

11ابعاد،اجزاوعناصر"یهادواژهیازکلیبترکی
وکاارمدلکسابیاجزاییشناسایبرا"

،یطایمحساتیبهعلاومزیموضوعیهااسكوپوسحوزهگاهی.درپادگردیاستفادهمدور

جستجومقاالتبهنیمحدودشد.همچنیعلوماجتماع،یحسابدارت،یرمدی،وکارکسب

نحوه.مقالهمنجرشد512جستجوبهاستخراجنیاجهی.نتدیمحدودگردیسیزبانانگل

هدفجساتجووانتخاابمقااالت.استشدهارائه(1)جدولدرمتونمندنظامیبررس

عناصاریکهبهمعرفیمقاالتبنابراین،مدوربود.وکارکسبشناساییعناصرسازندهمدل

کارمادورپرداختاهباشاندویاارایهبوممدلکسبووکارمدورکسبیهامدلسازنده

شدند.تخابانتحلیلمضمونیمقالهبرا25تی.درنهاانتخابشدند

 مناسبیهاجستجووانتخابمقالهجیخالصهنتا:1جدول

یمناسبهامقالهانتخابوجستجو
تعدادمقاالتحذفیا

اضافهشده
تعدادکلمقاالت

512-شدهاستخراجمجموعمقاالت

20210هایتكرارتعدادمقاالتپسازحذف

12181تعدادمقاالتپسازحذفبراساسعنوانمقاله

1154تعدادمقاالتپسازحذفبراساسبررسیچكیده

وحذفبرهامقالهتعدادمقاالتپسازبررسیکامل
وبررسیکیفیتمقاالتشدهنییتعیهاشاخكاساس

1111

ازطریقارجاعاتهامقالهتعدادمقاالتپسازافزودن
متقابل

025

25برایانجامفراترکیبهامقالهتعدادکل

 

یهااتعیین،تحلیلوبیانالگوهایموجاوددروندادهروشتحلیلمضمونروشیبرای

توانادازمایکنداماهاراسازماندهیوباجزئیاتتوصیفمیاست.اینروشدادهمتنی

.مراحالاساتفادههایمختلفموضوعپووهشراتفسیرنمایدفراتررفتهوجنبههماین

یمحتاوایعماقوغنااجهاتدرکآشناشادنباادادههاا-1ازاینروشعبارتنداز:

باهمنظاورتهیاهیوکدگاذارهیااولیکدهاجادیا-2موجودواستخراحکدهایطبیعی

وجاووجست-5واستخراجکدهاینهاییموجوددردادههایهادهیازاهیاولیفهرست
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باهمنظاورطبقاهکالنترازکدهایدرسطحوتلفیقلیتحلازطریقنیشناختمضام

 , .Braun, V., Clarke, V., & Terry, Gمقولاههاایفرعایواصالی)بندیآنهادرقالاب

2021)

نكلنیاچهارگاناهگوبااولیارهاایازمعییایاوپایایروایبررسایپووهشبارانیدرا

روش.الزمبهذکراساتدرراساتایاساتفادهازاستفادهشد2مطابقجدول(1282)

قرارگرفتگریخبرهداریدراختشدهدهیبرگزهایازمقالهایدوکدگذارنمونهنیتوافقب

دکاهباامحاسابهشاSPSSافزارشاخكکاپابهکمکنرمقیازطرهآمددستبهجیونتا

قاراررشیپووهشماوردپاذییایپا000/0یوعددمعنادار111/0اکاپبیتوجهبهضر

گرفت.

 پژوهشتیفیکیابیارزیارهایمع:2جدول

یاطمینانازکیفیتهاوهیشپووهشکیفیپووهشمتعارف

یریباورپذرواییدرونی
،پووهشگروتسلطومطالعهمستمرمدتیطوالنشدنریدرگ
یابیابزارارزی،اداده یتثلکیتكنی،باهمكارپووهشنظرتبادل

 نیگلیاتیح

یریپذانتقالرواییبیرونی
ندیفرآفیتوصزیونهادادهیکاملنحوهگردآورفیتوص

یکدگذار

پذیریدیتائعینیت
،ریوتفسیکدگذارمراحلهیخاموکلیهادادهثبتکامل

وانعكاسیبازرستیقابل

قابلیتاطمیناناعتبار
 ،ندهایوفرآهاروش،هادادهپووهشگردرخصو یمستندساز

شاخكکاپاومحاسبهدوکدگذارنیروشتوافقب

پژوهشیهاافتهی

هاایطراحایبارایهاریاکازهایاگزیناهاولاینپووهششناساییکاملبدیلیافته

ارزشمادور،شنهادیپنوعهفتمدوراستکهشاملوکارکسبیهامدلهعناصرسازند

ساه،یدیاکلیهاتیفعالنوع،ششانیسهنوعارتباطبامشتران،یبخشمشترنوعسه

نوعوچهارنهیهزنوعچهارنوعکانال،دو،یدیکلیهفتگروهشرکا،یدینوعمنابعکل

عناوانبهوباشندیممدوروکارکسبیهامدلاینعناصرمختكاست.یدرآمدانیجر

قاراراساتفادهموردتوانندیممدوروکارکسبهاییطراحیبرایطراحیمدلهانهیگز
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مدوروکارکسبگیرند.نحوهاستخراجوطبقهبندیعناصرسازندهپیشنهادیبرایمدل

 .شدهاستارائه(5)درجدولآندراینپووهشبههمراهمصادیق

مدور)منبع:وکارکسبیهامدلهایطراحیومصادیقهریکازعناصرسازنده:گزینه3جدول

 نگارنده(

هایمقوله
اصلی

)ابعادارزش(

هایفرعیمقوله
)عناصرسازنده

(وکارکسبمدل

کدهاینهایی
هایطراحیمدل)گزینه

مدور(وکارکسب

کدهایطبیعی
مدور(وکارکسب)مصادیقعملیمدل

پیشااااانهاد
ارزش:جاااه
باه و ارزشی
چااهکساای
پیشااااانهاد

؟شودیم

پیشنهادارزش

کاااااهشاثااااراتمنفاااای.1
یطیمحستیز

ایاوساتیزطیمحادوساتدارمحصوالت•
هیپاستیز
بهیناااهوکیولجساااتدیاااتولن،یتاااأم•

ستیزطیدوستدارمح

توسعهعمرمحصوالت.2

عمارطوالنیوتوساعهعمربامحصوالت•
کاااهشودرنتیجااهمحصااوالتمصاارف
درطاولعمااریمشاتریکلاایهااناهیهز

مصرفمحصول

یبهموقاعودسترستسهیل.5
عملكردبهتر

ومصارفخادمت-محصولیهاستمیس•
مشارکتی

تااارنییپاااادیاااخرماااتیق.4
محصوالت

قطعااتدوبااماوادشدهیتولمحصوالت•
پسماندایوهیثانو

،ینوسااازر،یاا)تعمهثانویاامحصااوالت•
شده(یابیوبازافتیباز،یبازساز

ماازاددیاباهخرازیکاهشن.1
هاکاال

یسااازیمجااازایاایسااازیرمااادیغ•
تیکفاقتشویومحصوالتوخدمات

یهاایکاهشمسائلونگران.0
عمرمحصوالتانیپا

محصااوالتبااادرنظاارگاارفتنطراحاای•
 تعمرمحصوالانیمرحلهپا

معكوسکلجستی •
بازگرداناادنیبااراییهااامشااوقارائااه•

 عمرمحصولانیدرپاتمحصوال

وماوادمحصوالت،قطعات،ارزشیاببازی •
یانرژ

بینارزشمشترکدرایجاد.1
شبكهارزشمدوراعضای

وهااتیافعالهمكاریباانجامدهنادگان•
ارزششاابكهدرخاادماتدهناادگانارائااه
رمدو
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هایمقوله
اصلی

)ابعادارزش(

هایفرعیمقوله
)عناصرسازنده

(وکارکسبمدل

کدهاینهایی
هایطراحیمدل)گزینه

مدور(وکارکسب

کدهایطبیعی
مدور(وکارکسب)مصادیقعملیمدل

 

یهاااااابخاااااش
مشتریان

مشتریانسبز.1
 مشتریانحساسبهکیفیت.2

مشتریانحساسبهقیمت.5

B2B • 
B2C/C2B • 

C2C • 

ارتباطبامشتریان

وبلندماادتایجااادروابااط.1
مستمر
قراردادبازخرید.2
.همكاریبامشتریان5

ایجادتعلقووفادارسازیمشتریان•
خلاااقمشاااترکارزشودرگیرساااازی•

 مشتریان

خلااقارزش:
ارزش چگونه
خلاااااااااق

؟گرددیم


یهاااااتیاااافعال
کلیدی

طراحیمحصوالتمدور.1

یاقتصاادهااتیافعالطراحیمتناسببا•
(DFXمدور)

طراحیمحصوالتباعمرطوالنی•
بادرنظرگرفتنتوسعهطراحیفرایندها•

عمرمحصوالت

ارائهخدمات.2

افزودهخدماتارزش•
هایتبدیلهاوسیستمبكارگیریفناوری•

محصولبهخدمت
هااایهااوسیسااتمبكاارگیااریفناااوری•
یسازی/مجازیسازیمحصوالتمادغیر

یاحیااااایهاااااتیاااافعال.5
محصااوالت،قطعااات،مااوادو

منابع

تعمیاارونگهااداری،اسااتفادهمجااددو•
توزیعمجدد،نوسازیوبازسازی،بازیافتو

بازیابی

،تولیاادولجسااتیکنیتااأم.4
ستیزطیمحبهینهودوستدار

ینادهایفرآیعملكرد،طراحیسازنهیبه•
ینوینهایفنّاوربهینهو

یلجساااتیکهااااتیااافعال.1
معكوس

اندمدیریتبازگشتومدیریتپسم•

مدیریتشبكهارزشمدور.0
وهاااتیاافعالیسااپارباارونماادیریت•

همكاریدرشبكهارزشمدور

منابعکلیدی

منابعبازیابیشده،موادباعملكردبهتار،•منابعورودیمدور.1
یسازیمجازوریپذدیتجد

،امكاناتتولیدخا وامكانااتهاییدارا•یكیزیمنابعف.2
لجستیکمعكوس
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هایمقوله
اصلی

)ابعادارزش(

هایفرعیمقوله
)عناصرسازنده

(وکارکسبمدل

کدهاینهایی
هایطراحیمدل)گزینه

مدور(وکارکسب

کدهایطبیعی
مدور(وکارکسب)مصادیقعملیمدل

یمنااابعفنّاورانااهوفناااور.5
اطالعات

یهاافرم،پلتهاییدارایابیردسنسورهای•
 مدیریتدارایی

نیاارویانسااانیتوانمناادودارایدانااش•.منابعانسانیودانش4
مدورسازی

شرکایکلیدی

موادثانویاهومحصاوالتکنندگاننیتأم•کنندگاننی.تأم1
وریپااذدیااتجدثانویااه،مااوادومنااابع

هیپاستیز

مواداولیه،قطعاتتجدیاددکنندگانیتول•دکنندگانی.تول2
پذیر

نرمافزارهایبهینهساازکااهشدهناده•مدورمحصوالتطراحان .5
دورریزهاوضایعات

همكاااریباااارایااهدهناادگانخاادمات•خدماتدهندگانارائه .4
مدورسااازیهمچااونخاادماتتعمیاارو
نگهاااداریبااارایافااازایشطاااولعمااار

محصوالت

،تحلیلگراندادههاپلتفرمشاملمالكان•فناوریدهندگان.ارائه1
هوشمندسازهایوفناوری

هایارایهدهنادهخادماتجماعشرکت•معكوسکیلجستی.شرکا0
ضایعاتآوری

ارزشیایااااااحی.شااااارکا1
محصااوالت،قطعااات،مااوادو

منابع

،یبازسااز،یونگهدارریتعمهایشرکت•
فروشمجدد،ینوساز

هاکانال

افزایشآگاهیوفرهنگسازیمردمی•کانالآگاهیرسانی.1

تدارکاتکانال.2
کانالبازگشت•
بازارموادثانویه•

کانالفروشمجدد•توزیعمجددکانال.5

.کانالمجازی4
فروشوتحویلپیشنهادارزشمجازی•
مجازیصورتبهارتباطبامشتریان•

کسبارزش:
ارزشچگونه

یاضافیهانهیهزایجاد.1هانهیهز
ارائهخدماتوبكارگیریتولید،عملیات،•

یجدیدفنّاور
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هایمقوله
اصلی

)ابعادارزش(

هایفرعیمقوله
)عناصرسازنده

(وکارکسبمدل

کدهاینهایی
هایطراحیمدل)گزینه

مدور(وکارکسب

کدهایطبیعی
مدور(وکارکسب)مصادیقعملیمدل

کسااااااااب
؟شودیم

لجستیکمعكوسبهرهگیریاز•
جذبنیرویانسانیمتخصكبااداناش•

مدورسازیکسبوکار
یمالیهامشوقایجاد•
منابعورودیتجدیدپذیر•
جمعآوریوتبدیلپسماندها•

ییدرهزینهجوصرفه.2

ییدرهزینااههااایتااامینوجااوصاارفه•
تدارکات)منابعورودی(

ییازطریقبهینگیوکاراییجوصرفه•
ییدرمادیریتوبهارهگیاریجاوصرفه•

مجددازپسماندها

یهاااااانیااااجر
یدرآمد

فروشمحصولباهزینهتمامشدهکمتر•فروشدارایی.1

قیمتبرتر.2
ارایااهمحصااوالتباااخاادماتباااارزش•

افزودهبیشتر

یدرآمادیجدیادهاانیجر.5
مبتنیبرارائهخدمات

یهااساتمیسدرآمدهایتكرارشاوندهاز•
محاااور،-خااادمت:محصاااول-محصاااول
محور-محورونتیجه-استفاده

ازیناشایدرآمدیهاانی.جر4
شدهیابیمنابعباز

موادثانویهومحصاوالتثانویاه)تعمیار،•
نوسازی،بازسازی،بازیافتوبازیابیشده(



یهاایاساتراتوتوانادمایوکارمادورکسبعناصرسازندهمدلیانتخابوطراحیمبنا

مصرف،آهستهکاردنوبساتنییکارا،یسازیرمادیغباشدکهعبارتندازاقتصادمدور

هاایپاووهشدر(.درادامهبهتشاریحیافتاه1400)وارثوهمكاران،منابعیهاچرخه

سابهاایکهایطراحیپیشنهادیبرایمدلخصو هریکازعناصرسازندهوگزینه

وکارمدورپرداختهشدهاست:

16ارزششنهادیپ

کاه(Lewandowski, 2016)وکارمدوراساتدرمدلکسبیدیارزشمؤلفهکلشنهادیپ

شااملتوانادیارزشمادورماشانهادی.پشاوندیمایطراحاآنباراسااسعناصرریسا
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وخادمت11خادمت-محصاولیهااساتمیهاشااملمحصاول،سازانتخابیامجموعه

هفات،لیاوتحلیپاسازبررسا.درایانپاووهش(Lewandowski, 2016)خالكباشد

احصاگردیدکهدراداماهباهتشاریحهاریاکارزشمدورشنهادیپگزینهطراحیبرای

 پرداختهشدهاست:

یااوساتیزطیمحصوالتدوستدارمحی:شاملارایهطیمحستیزی.کاهشاثراتمنف1

 & ,Daou et al., 2020; Nußholz, 2018; Ranta, Aarikka-Stenroos)18هیااپاسااتیز

Mäkinen, 2018; Reim, Parida, & Sjödin, 2019)وادماایاویساتیزدوامازاکه باشدمی

درمراحال.همچناینشادهاساتاستفادهدشانیدرتول)منظورموادبازیافتی(12هیثانو

ویطایمحستیمالحظاتزتوانمیوکارکسبولجستیکسیستمدیتول،نیتأممختلف

 Bocken et al., 2014; Daou et al., 2020; Reim)رابكارگرفتمصرفکردنمنابعنهیبه

et al., 2019; Urbinati et al., 2017).

درطاولعمارمصارفیمشاتریکلایهااناهیکاهشهزتوسعهعمرمصرفمحصولو.2

 ,.Lüdeke‐Freund et al)یمحصوالتباعمرطاوالنارائهمربوطهشاملیشنهادها:پیمحصول

2019; Nussholz, 2017; Nußholz, 2017, 2018; Ünal, Urbinati, & Chiaroni, 2019)وتوساعه

وییکااراشافازای،قطعات)برایمثالباارائهخدماتتعمیارونگهاداری(ومحصوالتعمر

 & Antikainen & Valkokari, 2016; Kristensen)محصاوالتوقطعااتیکاهشزماانخرابا

Remmen, 2019; Lewandowski, 2016; Lüdeke‐Freund et al., 2019; Mentink, 2014; 

Nußholz, 2017, 2018; Ünal et al., 2019; Urbinati et al., 2017).است

یهااساتمیراستاشاملسنیدراشنهادهاوعملكردبهتر:پیبهموقعیدسترسلی.تسه5

مثالاجااره یمالكیاتجااباه)ارائهدسترسایباهمحصاولخدمتاستفادهمحور-محصول

20یمصارفاشاتراکزنیایمالكیت(وجابه)ارائهعملكردیانتیجهمحورجهیونتمحصوالت(

 Bocken et)اسات(هااپلتفارموهاستمیس)ارائهامكانمصرفمشارکتیواشتراکیازطریق

al., 2014; Hofmann et al., 2017; Lewandowski, 2016; Lüdeke‐Freund et al., 2019; 

Mentink, 2014; Nußholz, 2017; Ünal et al., 2019; Urbinati et al., 2017).

شاده،ریاتعمقطعااتیاشاملمحصوالتهثانوی:محصوالتترنییپادیخرمتی.ق4

پساماندایاهیاثانویواجازاوادکاهباامایمحصاوالتزنیاو21شدهیونوسازیبازساز

.(Lüdeke‐Freund et al., 2019; Nußholz, 2018; Ranta et al., 2018)انددشدهیتول
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چاونهمییشانهادهایپرنادهیدربرگیماازاد:كیزیفیکاالهادیبهخرازی.کاهشن1

)ارائاهمحصاوالت،خادماتومحصاوالتوخادماتیساازیمجاازایایسازیرمادیغ

 ;Antikainen & Valkokari, 2016; Bocken et al., 2014)مجاازی(صاورتباهنادهایفرآ

Kristensen & Remmen, 2019; Lewandowski, 2016)ارائاهقیاازطر22تیکفاقیتشوو

انیعملكاردوآماوزشمشاترنیبااچنادییکاالهاا،25والردمایمقاوم،کاالهایکاالها

(Bocken et al., 2014).است

یعمارمحصاوالت:شااملطراحاانیاپایمارتبطبااهاای.کاهشمسائلونگران0

ر،یاتعم،ینگهادارتساهیلباهادفعمارمحصاوالتانیامحصوالتبادرنظرگرفتنپا

محصاوالتیساازیشخصاومااژوالریمحصاوالت،طراحاازساازیوبی،نوساز24ارتقا

(Kristensen & Remmen, 2019; Lewandowski, 2016; Nußholz, 2017, 2018)،

 & Kristensen))بازگرداندنمحصوالتپاسازپایاانعمارمصارف(معكوسکیلجست

Remmen, 2019; Lewandowski, 2016; Lüdeke‐Freund et al., 2019; Mentink, 2014; 

Ranta et al., 2018; Urbinati et al., 2017)بازگرداندنمحصاوالتیبراییهامشوق،ارائه

ارزشعنوانبهپسماند،(Lewandowski, 2016; Nußholz, 2017, 2018)عمرشانانیدرپا

 Bocken et al., 2014; Lüdeke‐Freund)ومنابعوادممحصوالت،قطعات،ارزشیاببازیو

et al., 2019; Nußholz, 2018).است

درشابكهارزشهاتیفعالانجامشامل:.ارائهارزشمشترکدرشبكهارزشمدور1

 ,Nussholz)هااکارخاناهعاتیپسماندوضااه،یقطعاتثانومواد،دوفروشیخرمدورمثل

2017; Nußholz, 2018)یعنااتوساطشارکایمعكااوسکیلجساتیهااتیاافعال،انجاام

 ;Nussholz, 2017)هیاثانووادمویاقطعات،محصوالتایوپردازشپسماندویآورجمع

Ranta et al., 2018)شاابكهارزشماادورخاادماتبااهدهناادگانارائااهولگرانیوتسااه

(Lüdeke‐Freund et al., 2019; Nussholz, 2017).است

انیمشتریهابخش

یهااارزشوبخاششانهادیپنیبدیارزشداردوبادشنهایپعنصرسازندهبامیمستقارتباط

انیسابز،مشاترانیشاملمشاتر(Lewandowski, 2016)تناسبوجودداشتهباشدیانمشتر

 ,Lüdeke‐Freund et al., 2019; Nußholz)ماتیحسااسباهقانیمشاتروتیفیحساسبهک
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2017; Ranta et al., 2018; Reim et al., 2019)ازناوعتواننادیماکاهB2B،B2C/C2B،C2C

(Ertz et al., 2019; Lüdeke‐Freund et al., 2019; Nussholz, 2017)باشد.

یبامشترارتباط

نبایارتبااطمادوروکارمهماستکهدرمدلکسبنیدهندهاحوزهنشاننیامطالعات

 ;Oghazi & Mostaghel, 2018)شاودیمتركپارچهیوشتریمراتبببهانیشرکتبامشتر

Urbinati et al., 2017).بازگشاتمحصاوالتساتمیسلیکهباع تسهیروابطبامشتر

 ,Nußholz)تبرخاورداراساییبااالتیازاهمدیطرحبازخرایاتشودمثلقراردادخدم

باراسااسدیاارتبااطبلندمادتومكاررمثالتولتوانادیماانیارتباطبامشتر.(2017

 ,Ertz et al., 2019; Lewandowski)یطراحایبارایازمشاتریریاگیرأویا21سفارش

2016; Nussholz, 2017; Smith-Gillespie, 2017)20یارتبااطمعاامالتویاا(Ertz et al., 

2019; Nussholz, 2017; Nußholz, 2018; Smith-Gillespie, 2017).باشد

یدیکلیهاتیفعال

DFX21بهطراحیهدفمنادمبتنایبارموسوماقدامات ر:مدوتمحصوالی.طراح1

ونیاز)قطعات(یجداساز،ریوتعمیبازسازافت،یبازتسهیلباهدفیطراحرندهیدربرگ

محصوالتباطولعماربااالمثالوطراحیستیزطیمحکاهشآسیببهیبرایطراح

 ,Centobelli) اسات یواستانداردساازیروزرسانبهر،یتعمتیدارابودنقابلیبرایطراح

Cerchione, Chiaroni, Del Vecchio, & Urbinati, 2020; Ertz et al., 2019; Hofmann et 

al., 2017; Lewandowski, 2016; Lüdeke‐Freund et al., 2019; Smith-Gillespie, 2017; 

Urbinati et al., 2017).

خادمت-محصاولیهااستمیارائهسیالزمهبرایهاتی:شاملفعال.ارائهخدمات2

 ,.Ertz et al)استوخدماتمجازیمحصولمحور،استفادهمحوروعملكردمحوریعنی

2019; Nußholz, 2017; Smith-Gillespie, 2017).

ونادیفرآد،یا:شااملتولستیزطیمحدارودوستنهیبهکیولجستندیفرآد،ی.تول5

 ;Centobelli et al., 2020; Nussholz, 2017)کارآمدومتناسببااقتصاادمادورکیلجست

Nußholz, 2018)،دیاتولیوهمچنینازمنابعوانرژنهیعملكرد،استفادهبهیسازنهیبه
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 ;Bocken et al., 2014; Centobelli et al., 2020)یوآلاودگنادهیپساماند،آالحاداقل

Lewandowski, 2016; Lüdeke‐Freund et al., 2019; Ünal et al., 2019; Urbinati et al., 

ریپذدیتجدصورتبهیانرژویامنابعواد،متناسببااستفادهازمندیفرآیطراح،(2017

)مثالدیادرتولنیاساتفادهازناوو(Bocken et al., 2014; Mentink, 2014)هیاثانوایو

است.(Lewandowski, 2016)(یبعدسهنتریپر

الزمدریهااتیامحصوالت،قطعات،موادومنابع:شااملفعالیابیبازیهاتی.فعال4

عیافروشمجاددوتوز،یابیبازوافتیباز،ینوسازیوبازساز،یونگهدارریتعمیراستا

 ;Ertz et al., 2019; Hofmann et al., 2017; Lahti, Wincent, & Parida, 2018)مجدداست

Lewandowski, 2016; Lüdeke‐Freund et al., 2019; Nußholz, 2017).

بازگشاتساتمیستیریمادرندهیمعكوس:دربرگکیمربوطبهلجستیهاتی.فعال1

 ;Lüdeke‐Freund et al., 2019)ازباازار(دیاخرایاویساپاربارون،درخاناهصاورت)به

Mentink, 2014; Nußholz, 2018; Ranta et al., 2018; Smith-Gillespie, 2017)تیرمدیو

است.(Centobelli et al., 2020; Lüdeke‐Freund et al., 2019; Ranta et al., 2018)پسماند

بهشخكثالا هاتیفعالیسپاربرونتیریشبكهارزشمدور:شاملمدتیری.مد0

 ;Hofmann et al., 2017; Lahti et al., 2018)درشابكهارزشمادوراساتیوهمكاار

Nussholz, 2017; Nußholz, 2018; Ranta et al., 2018).

یدیکلمنابع

الزمیهاتیقابلومنابعکسببهمنوطمدوروکاروکسبارزشدرکسبتحویلخلق،

:استمواردذیلاستکهشامل

قطعااتدرویاامحصاوالتیموجاودثل)مهاییدارارندهیدربرگی:كیزی.منابعف1

بازیافات،،یبازساازیطورمثالبراخا )بهدیارائهخدمات(،امكاناتتولیدسترسبرا

مثاال،یمعكاوس)باراکلجساتیامكانااتوو...(یبعادساهنتاریپریبافنّااوردیتول

 ,Hofmann et al., 2017; Nussholz)است(یمحصوالتویاپسماندآورجمعیهاستگاهیا

2017; Nußholz, 2017; Smith-Gillespie, 2017).

بااواد(،ماوادشده)محصوالت،قطعات،میابیشاملمنابعباز:.منابعوموادمدور2

یواردکندوباهلحااظفناستیزطیبهمحیکمتربیکهآسوادیمیعنیعملكردبهتر
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کهبهمصارفیوامكاناتریپذدیتجدیهایداشتهباشد،استفادهازانرژیعملكردمناسب

 ;Antikainen & Valkokari, 2016)اساتموادیسازیمجازنیزومنابعکمککندنهیبه

Lewandowski, 2016; Nußholz, 2018).

یابیارزرو،پرداختوردی)براییداراتیریمدیهاشاملپلتفرم:اطالعاتی.فناور5

 ;Antikainen & Valkokari, 2016; Lahti et al., 2018; Nussholz, 2017)(اساتهااییدارا

Smith-Gillespie, 2017).

داناشو،یساازمانوفرهناگسانلیپرمایتزهیاانگلشاام.منابعانسانیودانش:4

وهاامانناداساتفادهازروشرییاتغتیریمادیاستفادهازابزارهادانش،انتقالیهاهیرو

،داناش(Lewandowski, 2016)یابیاارزیهامدلووکارکسبیهامدلیطراحابزارهای

پساماندوتیریمادداناش،(Lahti et al., 2018; Nußholz, 2018)محصولمادوریطراح

 ,.Bocken et al)ندیوفرآدیدرتولینوآور،دانش(Ranta et al., 2018)معكوسکیلجست

ویهمكاارداناشو(Reim et al., 2019)وکااردرمادلکسابیناوآور،داناش(2014

است.(Lahti et al., 2018)شبكهارزشمدوردریهماهنگ

یدیکلیشرکا

یرماادیغبارایهاامشاارکتشااملیکلباپنجهدفهادرشبكهارزشمدورمشارکت

ردیگیمصورتآهستهکردنوبستنچرخهمنابع،مصرف،محدودکردنکارایی،یساز

(Bocken et al., 2014; Nußholz, 2018)تتحققاصولاقتصادمدورساخی.بدونهمكار

یامكااانراباارانیااایهمكاااریهاااشاابكه.(Lewandowski, 2016)رساادیبااهنظاارماا

شارکتدرکیاکسابکننادوازییایاتااازتادارکاتمزاکنندیمفراهموکارهاکسب

یعملكردهاان،یتاأمیرهایمسا،یاداریبانیپشات،یابیامحصاول،بازاریطراحق،یتحق

یازشارکا.(Lewandowski, 2016)دکننایبانیپشاتتیریوماددیتولیندهایفرآ،یمال

وادیااماکننادگاننیتاأم،شااملکننادگاننیتأم.1توانیشبكهارزشمدورمیدیکل

ایاریپاذدیاصاورتتجدباهوادماییااانارژیامنابعکنندگاننیوتأمهیمحصوالتثانو

 ,Antikainen & Valkokari, 2016; Hofmann et al., 2017; Lewandowski)هیاپاساتیز

2016; Lüdeke‐Freund et al., 2019; Nussholz, 2017; Nußholz, 2017; Reim et al., 

2019; Smith-Gillespie, 2017)،2.ماواداولیاه،قطعااتومحصاوالت(دکننادگانیتول(

(Hofmann et al., 2017; Lüdeke‐Freund et al., 2019; Nußholz, 2018)،5.طراحاان
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 & Antikainen)خاادماتکنناادهنیتااأم.4،(Lewandowski, 2016)التماادورمحصااو

Valkokari, 2016; Hofmann et al., 2017; Lahti et al., 2018; Lüdeke‐Freund et al., 

 ,Antikainen & Valkokari)هااپلتفارمیشااملمالكااندهندگانفنّااورارائه.1،(2019

2016; Nussholz, 2017; Smith-Gillespie, 2017)،0.معكااوسکیلجسااتیشاارکا

(Antikainen & Valkokari, 2016; Lahti et al., 2018; Lüdeke‐Freund et al., 2019; 

Nußholz, 2018; Ranta et al., 2018; Smith-Gillespie, 2017)ویابیاباز.شارکای1و

،فروشمجادد(،ینوساز،یبازساز،یونگهدارریارزشمحصوالتوقطعات)تعمیایاح

 Antikainen)پساماند(تیریمدیهامنابعومواد)مثلشرکتیابیوبازافتیبازیشرکا

& Valkokari, 2016; Bocken et al., 2014; Lewandowski, 2016; Lüdeke‐Freund et al., 

2019; Nußholz, 2018; Ranta et al., 2018).رانامبرد

هاکانال

اطالعرسانییها.کانال1مدورشامل:وکارموجوددرمدلکسبیهاکانالنیترمهماز

هاا(تماامکاناالقیاباودنازطرمخاابرهمادورمثالبرایایجادآگاهیعمومیوی)برا

(Centobelli et al., 2020; Hofmann et al., 2017; Ünal et al., 2019; Urbinati et al., 

 ,Hofmann et al., 2017; Lewandowski)شاملکانالبازگشات.کانالتدارکات2،(2017

2016; Nussholz, 2017; Nußholz, 2017; Smith-Gillespie, 2017)هیاثانووادوباازارما

(Smith-Gillespie, 2017)،5مجددشاملفاروشمجاددعی.کانالتوز(Hofmann et al., 

2017; Smith-Gillespie, 2017)ویارزشمجاازشنهادیروشپشاملفی.کانالمجاز4و

یهااکاناالقیاازطریرمجاازیارزشغشانهادیفاروشپ،یصورتمجاازآنبهتحویل

،هااپلتفارمقیاطورمثالازطر)بهانیبامشتریصورتمجازارتباطبهیوبرقراریمجاز

 ;Ertz et al., 2019; Lewandowski, 2016)و...(لیامیا،یاجتمااعیهااشبكهت،یساوب

Nußholz, 2018; Ünal et al., 2019; Urbinati et al., 2017).اشارهکرد

هانهیهز

مادوروکاارمدلکسابعناصرسازندهریدرساجادشدهیایمالراتییکنندهتغمنعكسهانهیهز
درییجاوماازادوصارفهیهااناهیهزیدساتهکلاباهدوکه(Lewandowski, 2016)باشندیم
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ارائاهخادماتوات،یاعملد،یاتولیهااناهیمازادشاملهزیهانهی.هزشوندیممیتقسهانهیهز
 ;Antikainen & Valkokari, 2016)برایارائهمحصوالتوخدماتمادورشدهگرفتهبكاریفنّاور

Daou et al., 2020; Lüdeke‐Freund et al., 2019; Nussholz, 2017; Nußholz, 2018)،لجساتیک
 ;Daou et al., 2020)کااریرویان،(Lüdeke‐Freund et al., 2019; Nußholz, 2018)معكاوس

Lüdeke‐Freund et al., 2019; Nussholz, 2017; Smith-Gillespie, 2017)،جهاتیمالیهامشوق
)مثاالیمنااابعورود،(Lewandowski, 2016; Smith-Gillespie, 2017)محصااوالترداناادنبازگ
،(Lüdeke‐Freund et al., 2019; Smith-Gillespie, 2017)(هیااپاسااتیزویاااماوادهیااثانووادما
-Lüdeke‐Freund et al., 2019; Smith)شپساماند(وپاردازیآور)مثالجماعندپساماتیرمدی

Gillespie, 2017)ییجاوشاملصارفهنهیهزیهاییجواست.صرفهمدورشبكهارزشتیرمدیو
 ;Nussholz, 2017)28بكاروادبااماهیاثانووادماینیگزیجاادرتدارکات)مناابعورودی(شاامل

Nußholz, 2017, 2018; Ranta et al., 2018)پساماندیااوهیامحصوالتوقطعاتثانو،استفادهاز
د،یادرتولییجاوموجابصارفهییوکارایسازنهیبه.وکاراستکسبورودیسیستمعنوانبه
هااییجاوصرفهنیهمچن.(Bocken et al., 2014; Reim et al., 2019)شودیمکیولجستندیفرآ
دفاعیهاانهیوکاهشهزاندپسماندمثلکاهشپسمتیریدربخشمدهانهیکاهشهزشامل
-Bocken et al., 2014; Lahti et al., 2018; Nußholz, 2017; Ranta et al., 2018; Smith)پساماند

Gillespie, 2017)است.

یدرآمدیهاانیجر

کنادکسبدرآمادآنقیازطرتواندیاستکهشرکتمییهااساساًراهیدرآمدانیجر
(Lewandowski, 2016).حاصلازفروشمحصولتواندیمیدرآمدیهاانیجر(Daou et 

al., 2020; Ertz et al., 2019; Hofmann et al., 2017; Smith-Gillespie, 2017)،قیمتبرتر
 ,Lüdeke‐Freund et al., 2019; Nußholz))برایمثالجهتمحصوالتباعمارطاوالنی(

)ارائهمحصولبههماراهشاملمحصولمحورخدمت-محصولیهاستمیس،انواع(2017
،اساتفادهمحاوروتوساعهعمارمحصاول(باهدفخدماتدرطولعمرمصرفمحصول

 ;Antikainen & Valkokari, 2016; Bocken et al., 2014; Ertz et al., 2019)محاورجاهینت

Hofmann et al., 2017; Lewandowski, 2016; Lüdeke‐Freund et al., 2019; Mentink, 

2014; Nußholz, 2017, 2018; Smith-Gillespie, 2017; Urbinati et al., 2017)ارزش،
وادشاملما(Centobelli et al., 2020; Lewandowski, 2016)شدهیاببازیمنابعازحاصل
،ینوسازر،ی)تعمهثانویقطعاتومحصوالت،(Nußholz, 2018; Ranta et al., 2018)هیثانو
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 ,.Nussholz, 2017; Nußholz, 2017, 2018; Ranta et al)شده(یابیوبازافتیباز،یبازساز

 ,.Bocken et al., 2014; Daou et al., 2020; Ranta et al)ارزشعناوانباهپسماندو(2018

2018; Smith-Gillespie, 2017)یهاامادلیجریااندرآمادیرایاجدرهاامدلاز.باشد
بهپرداختبهازایمحصول،پرداختبهازایخدمت،پرداخاتتوانیممدوروکارکسب

زایعملكاردمحصاولوپرداخاتهزیناهبهازایدسترسیبهمحصاول،پرداخاتباها
یاشارهکرد.گذاراشتراکیهاپلتفرماشتراکدر

هاایتوانبوممدلکسابوکاارمادورباههماراهگزیناهباتوجهبهمطالبفوقمی
توانادباهنماایشدادکاهمای1طراحیمرتبطباهرعنصرسازندهآنرابصورتشكل

کسبوکارهایمختلفقرارگیرد.عنوانیکجعبهابزارراهنمایمدیران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 ي درآمدي:هاانيجر
 فروش دارايي )محصول  •
 قيمت برتر •
ي درآمدي مبتني بر ارائه هاانيجر •

 خدمات
ي درآمدي ناشي از منابع هاانيجر •

 بازيابي شده

 ي اضافي:هانهيهز
 توليد، عمليات و ارائه خدمات •
 يفنّاوري از ريگبنره •
 ي ماليهامشوقارائه  لجلتيک معکوس و •
 منابع ورودي •
 نيروي انلاني •
 مديريت پلماند •

 ي مشتريان:هابخش
 مشتريان سبز •
 مشتريان حلاس به ويفيت •
 مشتريان حلاس به قيمت •

 رواب  با مشتريان:
 بلندمدتارتباط  •
 قرارداد بازخريد •
همکمماري بمما مشممتريان در   •

 شبکه ارزش مدور

 :هاوانال
 وانال ارتباطي اگاهي رساني •
 وانال تداروات •
 وانال توزيع مجدد •
 وانال مجازي •

 پيشنناد ارزش:
 يطيمحلتيزواهش ا رات منفي  •
 ي مشتريانهانهيهزتوسعه عمر محصوالت و واهش  •
 تلنيس دسترسي به موقع و عملکرد بنتر •
 ترنييپاقيمت خريد  •
 واهش نياز به خريد مازاد محصوالت فيزيکي •
 ي پايان عمر محصولهاينگرانواهش ملائس و  •
 ارائه ارزش مشترک در شبکه ارزش مدور •

 ي وليدي:هاتيفعال
 طراحي محصوالت مدور •
 ارائه خدمات •
 لتيز يمحتوليد، فرآيند و لجلتيک بنينه و دوستدار  •
 ي احياي محصوالت، قطعات، مواد و منابعهاتيفعال •
 ي لجلتيک معکوسهاتيفعال •
 مديريت شبکه ارزش مدور •

 منابع وليدي:
 منابع ورودي مدور •
 منابع فيزيکي •
و فنمماوري  فنّاورانممهمنممابع  •

 اطالعات
منابع انسانی و دانش 

 شرواي وليدي:
 ونندگاننيتأم •
 دونندگانيتول •
 طراحان محصوالت مدور •
 خدمات دهندگانارائه •
 فناوري دهندگانارائه •
 شرواي لجلتيک معکوس •
شممرواي احيممماي محصممموالت،   •

 قطعات، مواد و منابع
 

 يي در هزينه:جوصرفه
 
 تداروات )منابع ورودي  •
 بنينگي و وارايي •
 و دفع پلماند مديريت پلماند •

)منبعنگارنده(هایطراحیوگزینهمدلکسبوکارمدوربوم:1شکل  
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شنهادهایپیوریگجهینت

دیاتولمیعظایهااچرخهیدومعضلاساسیسوجهانرابه،یاقتصادفعلیخطمنطق

آنیطاایمحسااتیزیمنااابعسااوقدادهاسااتواثااراتمنفاادیوکمبااودشاادپسااماند

ضارورتکیاباهاقتصاادمادوریاست.عبورازاقتصادخطریناپذوجبرانانكاررقابلیغ

یکماکباهاجارایبارا.هساتندگرانیبازنیتریوکارهاازاصلگذارکسبنیاست.درا

مادوروکاارکسبطراحیمدلچارچوبنیازبهارائهوکارهاکسبدرسطحاقتصادمدور

تامسیرانتقالازاقتصادخطیبهاقتصادمدورتسهیلگردد.است

مادلبومبهارائهبیحوزهاستکهباروشفراترکنیپووهشدرانیمطالعهاولنیا

مادوروکاارمدلکسابوگزینههایطراحیعناصرسازندهییوکارمدورباشناساکسب

وکاارجامعوکاملعناصرسازندهمدلکسبییپووهششناسانیهدفاپرداختهاست.

هاایطراحایومبتنیبرگزینهوکارمدورمدلکسبطراحیارائهچارچوبنیزمدورو

است.مصادیقعملیاتیآن

طاورکامالوکاارمادورباهمقالهعناصارساازندهمادلکسابنیهدفایدرراستا

وکاارمادوروعناصارساازندهمادلکسابجهیودرنتدیگردریوتفسلیتحل،ییشناسا

تیا.درنهادیاگردیطورجامعوکاملمعرفاآنبهگزینههایطراحیبههمراهمصادیق

.دیگردارائهوکارمدورکسبمدلبوم

مناسابدرمرحلاهیابزارپیشنهادیدراینپووهشوکارمدورچارچوبمدلکسب

همساوییویكپاارچگیجادیاینطراحیمدلکسبوکارمدوراستومیتواندبهآغاز

.ردیاستفادهقرارگوکارموردکسبسازندهمدلعناصریتمامبین

عناصاریی(شناساا1:اساتماورددوحاوزهنیااکیتئوراتیمقالهدرادبنیاسهم

مبتنایباروکارمدورمدلکسببومطراحی(ارائه2نیزوکارمدوروسازندهمدلکسب

وحرکاتباهسامتیعبورازاقتصاادخطایمواردبرانیاستکهاهایطراحیگزینه

اهنمااوربارایمادیرانومتخصصاانوکاارمادورمادلکسابیاقتصادمدوروطراحا

.بودواهدکنندهخکمک

نیشایپهایبومپووهشبانایدرشدهدادهتوسعهمدوروکارمدلکسببومنوآوری

-هایطراحیمتناسبباهریکازعناصرساازندهمادلجامعیتمعرفیگزینه.1شامل

باشد.وکارمدورونیزتعیینمصادیقعملیاتیمرتبطباعناصرسازندهمیهایکسب
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وعادمانجااممطالعاهمیادانیدریمطالعهنبودشاواهدتجربانیایاصلتیمحدود

باارویكاردتجربایوباایمطالعاتآتادرگرددیمشنهادیپهایایرانیاستکهسازمان

هاییهمچونمطالعهموردیواقادامپووهایکاربردپاذیریچاارچوبپیشانهادیروش

هایتصمیمگیریچنادمعیارهقابلیاتمدلموردارزیابیقرارگیردودرضمنبراساس

بكارگیریهریکازگزینههایطراحیبرایسازمانهایایرانیباتوجاهباهمواناعآنهاا

انتقاالازاقتصاادیهانهیوهزسکیکاهشرموردارزیابیواولویتدهیقرارگیردتابه

هایعملكاردیهمچنینپیشنهادمیشودباطراحیشاخك.منجرگرددبهمدوریخط

وکارمادورمیازاندساتیابیباهمناافعهایکسبمناسبمبتنیبراجزایسازندهمدل

وکاارمادورهاایکسابمحیطیواجتماعیحاصلازپیادهسازیمدلاقتصادی،زیست

.موردارزیابیقرارگیرد

هانوشتیپ

1. Circular economy (CE) 

2. Sustainability, circular economy, servitization, digitization 

3. Material 4. Global reverse logistics 

5. Enabling conditions 6. Circular business models (CBM) 

7. Value creation, delivery, capture 8. Take-back systems 

9. Adaption factors 10. Pay-per-own 

11. Pay-per-use 12. Value creation architecture 

13. Product lifetime extension 14. Web of Science, Scopus 

15. Dimension, component, element 16. Value proposition 

17. Product service system (PSS) 18. Bio-based 

19. Secondary materials 20. Collaborative consumption 

21. Remanufactured, refurbished 22. Encourage sufficiency 

23. Modular 24. Upgrading 

25. Produce on order 26. Transactional 

27. DFX: design for recycling (DFR), design for remanufacturing and reuse (DFRe), design 

for disassembly (DFD). Design for environment (DFE) 

28. Virgin material 
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Abstract: 
Today, excessive waste generation, severe resource scarcity and 
environmental damages are serious problems of current business models. 
Designing circular business models is not only a good solution to these 
problems, but also a good opportunity to gain a competitive advantage and 
achieve economic benefits. The purpose of this study was to 
comprehensively identify the building blocks of circular business models 
and provide a framework for the circular business models. We used the 
Sandelowski  and Barros  7-step meta-synthesis method to identify the 
building blocks of circular business modelsand the thematic analysis to 
analyze  and combine the findings. Based on the findings of the study, the 
building blocks of the circular business model are classified into 3 main 
categories, 9 sub-categories and 40 final codes. In addition, our design 
options has introduced the practical instances to be used  for implementing 
the circular business models. Also, the proposed canvas of the research can 
be applied as a facilitator tool to lead the way that the professionals and 
managers design circular business models in   organizations. 
Keywords: Circular economy, business model canvas, circular business 
model, building blocks of circular business model, design framework 
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