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مدل کسبوکار ،صنایعدستی،
گردشگری ،دیدگاه استروالدر
و پیگنیور ،آنتروپی شانون

ســازمانها بایــد خــود را بــا بازارهــای درحــال تغییــر و پیشبینیناپذیــر و
بســیار متنــوع ،رقابــت جهانــی و تقاضاهــای درحــال تغییــر مشــتریان ســازگار
کننــد .دســتیابی بــه جایــگاه رقابتــی مناســب بــرای هــر شــرکت فقــط بــا
کمــک مــدل مناســب کس ـبوکار امکانپذیــر اســت .هــدف از پژوهــش پیــش
رو مفهومســازی مــدل کســبوکار گردشــگری در صنایعدســتی اصفهــان
(درزمینــه قلمزنــی) اســت کــه بــا روش تحلیــل محتــوای کیفــی صــورت گرفتــه
اســت .جامعــه مطالعهشــده بنگاههــای اقتصــادی فعــال درزمینــه قلمزنــی
شــهر اصفهــان اســت .نمونهگیــری بــه روش هدفمنــد صــورت گرفتــه و دادههــا
از راه مصاحبــه جمــعآوریشــده اســت کــه بــا توجــه بــه اشــباع نظــری ،بــا
پانــزده نفــر در حــوزه قلمزنــی مصاحبــه شــده اســت .محتــوای مصاحبــه
بــا روش تحلیــل محتــوای قیاســی تحلیــل شــده و محتــوای ُنــه بعــد مــدل
ش اعتباریابــی
کســبوکار اســتروالدر شناســایی شــده اســت .ســپس ،بــا رو 
کیفــی ،صحــت اعتبــار آنهــا تأییــد شــده و درنهایــت بــا اســتفاده از روش
آنتروپــی شــانون مقولههــا اولویتبنــدی شــده اســت .برایناســاس ،بــرای
مضمــون مشــتریان چهــار مقولــه ،مضمــون ارزش پیشــنهادی ده مقولــه،
مضمــون ارتبــاط بــا مشــتری ســه مقولــه و بــرای کانالهـای توزیــع ســه مقولــه
شناســایی شــده اســت .همچنیــن ،مقولههــای احصاشــده بــرای منابــع
بنیــادی ،فعالیتهـای اصلــی ،شــرکای اصلــی ،منابــع درآمــدی و هزینههـای
شناساییشــده بــه ترتیــب ســه ،دو ،ســه ،ســه و پنــج مقولــه اســت.

مقدمه

بــا توجــه بــه تغييــر مســتمر محيــط متالطــم
کســبوکارهای امــروزی ،بســياری از منابــع علمــي
مرتبــط بــا مديريــت راهبــردی و توســعه کسـبوکار بــر
دســتيابي بــه مزيــت رقابتــی پايــدار تأكيــد دارنــد ،زیــرا
همسوشــدن بــا تغييــرات ف ّنــاوری و قواعــد و مقــررات
بــازار بــرای بقــا الزامــی اســت و شــرکتهایی قــادر
بــه پايــداري و توســعهاند كــه بــا توجــه بــه ارزيابــي
مــداوم نيازهــای بــازار و ضرورتهــای ف ّنــاوری مــدل،
کســبوکار مناســبتری از رقبــا انتخــاب كننــد (Evans
 .)& Wurster, 1999مــدل کســبوکار زمينــه شناســايی
و بــرآوردن نيازهــای گوناگــون مشــتريان ،تعييــن
موقعيــت شــركت در مقایســه بــا ســاير شــرکتهای
شــبكه /زنجيــره ارزش و نحــوه توزيــع درآمــد ميــان
آنهــا را فراهــم میکنــد و بــرای شــرکتها تبييــن

آن ضــروري شــده اســت (نيرومنــد و همــکاران،
 .)1389دســتیابی بــه جایــگاه رقابتــی مناســب بــرای
هــر شــرکت فقــط بــا کمــک مــدل مناســب کس ـبوکار
امکانپذیــر اســت.تشــخیصندادن مــدل مناســب
بــرای شــروع کســبوکار موجــب ناکامــی ســازمان در
دســتیابی بــه اهدافــش میشــود؛ البتــه داشــتن مــدل
کس ـبوکار مطلــوب در آغــا ِز کار شــرکت مهــم نیســت،
بلکــه دراختیارداشــتن و حفــظ مــدل کســبوکار
بهینــه در طــول فعالیــت ســازمان حیاتیتــر اســت
(منطقــی و ثاقبــی ســعیدی .)1392 ،طراحــی مــدل
کســبوکار معمــو ً
ال بــرای شناســايی نيازهــای جديــد
يــا فراموششــدۀ مشــتريان ،هــدفقــراردادن بخــش
جديــد یــا بخشهایــی كــه در اثــر اهمــالکاری بــا
مشــكل مواجهانــد ،يافتــن راههــای جديــد بــراي
توليــد و تحويــل ،توليــد محصــوالت جديــد و يافتــن
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

مشــتريان جديــد و كســب ســود و ايجــاد ارزشافــزوده
بــراي شــركت اســت (.)McGrath, 2010
بوکار بــر ایــن نظرنــد کــه
صاحبنظــران عرصــه کســ 
بــا تأســیس هــر بنــگاه تجــاری ،یــک مــدل کس ـبوکار
خــواه مشــهود (عینــی ،تشــریعی) و خــواه نامشــهود
(ذهنــی ،تکوینــی) ( )Teece, 2010; Johnson, 2010بــرای
طراحــی ســاختار تعامــات آن بـهکار گرفتــه میشــود.
بوکار چگونگــی فعالیــت ســازمانها را
مدلهــای کس ـ 
بوکار
نشــان میدهنــد ( .)Magretta, 2010هــر مــدل کس ـ 
بایــد بــه ســه ســؤال کلیــدی هــر مدیــری پاســخ دهــد:
مشــتریان چــه کســانیاند و چــه چیزهایــی بــرای آنهــا
بوکار پــول
بــاارزش اســت؟ چگونــه بایــد در ایــن کس ـ 
بهدســت آورد؟ چگونــه ارزشــی بــه مشــتری منتقــل
میشــود؟ پاســخ بــه ایــن ســه ســؤال کلیــدی بــا مــدل
بوکار امکانپذیــر اســت و موقعیــت آن را تعییــن
کس ـ 
میکنــد (.)Ucaktürk et al., 2011
صنایعدســتی از جملــه صنایعــی اســت کــه داشــتن
مــدل کســبوکار جامــع حضــور آن در بازارهــای
گوناگــون را تســهیلمیکنــد .صنایعدســتی ایــران،
بهمنزلــه صنعتــی مســتقل و بومــی ،شــاخصترین
هنــر کاربــردی ایــران و یکــی از ســه قطــب برتــر
صنایعدســتی جهــان ،ریشــههای عمیــق و اســتوار
در فرهنــگ غنــی و بــارور ایرانــی اســامی دارد.
صنایعدســتی عامــل مهمــی در افزايــش تولیــد
ناخالــص ملــی كشــورها ،ايجــاد اشــتغال و افزايــش
درآمــد ســرانه اســت .صنایعدســتی بــه علــت محــور
قــراردادن نیــروی كار و ايجــاد اشــتغال فــراوان،
ســادگي فــن و بینیــازی بــه آمــوزش بــا ف ّنــاوری بــاال و
خارجــی مزيــت فراوانــی دارد (وظیفهدوســت و کیایی،
)1393؛ امــا ایــن رشــته زمانــی متحــول میشــود کــه
بــا طراحــی مــدل کس ـبوکار جامــع ،بــازاری مناســب
ن ایجــاد شــود .بــا وجــود ایــن ،انتخــاب
بــرای فــروش آ 
اســتان اصفهــان در ســال  2015بــه عنــوان «شــهر
جهانــی صنایعدســتی» بســتر مناســبی بــرای حضــور
هنرمنــدان و صنعتگــران صنایعدســتی اصفهــان در
بازارهــای بینالمللــی فراهــم کــرده و رونــق بیشــتری
بــه صنعــت گردشــگری ایــن منطقــه داده اســت؛ ضمن
اینکــه یکســوم از تولیــدات صنایعدســتی جهــان
در اصفهــان تولیــد میشــود ،بهطوریکــه از مجمــوع
 366رشــته صنایعدســتی کشــور  196رشــته در اســتان
اصفهــان وجــود دارد و بالــغ بــر 30هــزار صنعتگــر
و هنرمنــد در رشــتههای صنایعدســتی فعالیــت
میکننــد .بــا وجــود ایــن فرصتهــا ،مشــکالت و
موانعــی نیــز وجــود دارد همچــون بهکارنبــردن مســتمر
و روزانــه بســیاری از صنایعدســتی کــه موجــب اشــباع

زودهنــگام بــازار مصــرف میشــود ،موانــع گمرکــی،
هزینــه و مالیــات خــروج ،بازاریابی و تبلیغــات ضعیف،
رقابــت کشــورهایی مثــل چیــن ،ژاپــن ،هندوســتان،
پاکســتان و مصــر؛ در مــواردی نیــز پایینآمــدن
کیفیــت ایــن هنرهــا بهعلــت تعجیــل ،بیدقتــی،
ســرعت تولیــد و نداشــتن تنــوع و گوناگونــی رنــگ و
طــرح و نــوع آن کــه بیرغبتــی خریــداران خارجــی را
بــه همــراه دارد ســبب شــده ایــن صنعــت در ایــران از
جایــگاه واقعــی خــود فاصلــه بگیــرد و از نقشآفرینــی
در عرصــه اقتصــادی بــه دور مانــد (صرامــی .)1384 ،از
ســویی دیگــر ،بــرای آننکــه بنگاههــای صنایعدســتی
بتواننــد خــود را ســرپا نگــه دارنــد و موفــق شــوند نیــاز
بــه مــدل کســبوکار مناســب دارنــد .بهطورکلــی ،در
هــر صنعتــی ،شــرکتها بــرای بــرآوردن نيازهــاي
گوناگــون مشــتريان (ســازمانی و مصرفکننــدگان)،
مشــخصکردن موقعيــت شــركت در مقایســه بــا ســاير
شــرکتهای شــبکه /زنجيــرۀ ارزش و نحــوۀ توزيــع
درآمــد در ميــان کلیــه شــرکتهای شــبکه /زنجيــرۀ
ارزش بایــد مدلــی بــرای کســبوکار طراحــی کننــد
(نيرومنــد و همــکاران.)1389 ،
پتانســیل بــاالی کشــور درزمینــه صنایعدســتی،
بهواســطه برخــورداری از نیــروی کار هنرمنــد و ماهــر،
ضــرورت توجــه بــه ایــن بخــش را در حکــم عامــل
ایجادکننــدۀ مزیــت رقابتــی در بازارهــای داخلــی و
بینالمللــی دوچنــدان میکنــد ،زیــرا توجــه بــه آن
زمینهســاز رونــق هرچــه بیشــتر صنعــت گردشــگری و
بهویــژه حــوزۀ صنایعدســتی خواهــد بــود .بااینحــال،
بــه ارائــه مــدل کسـبوکار در صنایعدســتی کمتــر توجــه
شــده اســت .در ایــن پژوهــش ،محقــق بــر آن شــد تــا
بــراي نخســتینبار بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه مدل
کســبوکار مناســب بــرای صنایعدســتی اصفهــان در
رشــته قلمزنــی براســاس دیــدگاه اســتروالدر و پیگنیــور1
بهمنزلــه رویکــردی غالــب چیســت.

ادبیاتتحقیق
بوکار
مدل کس 
اســتروالدر ( )2004مــدل کسـبوکار را كلياتــی دربــارۀ
انتخــاب مشــتريان ،ادای وظايــف و برونســپاری،
تركيــب منابــع ،ورود بــه بــازار ،ايجــاد مطلوبيــت بــرای
مشــتريان و دریافــت ســود تعریــف کــرد ه اســت .هاکــر
و همکارانــش ( )2006مــدل کســبوکار را شــبکهای
از شــرکتهایی كــه هــدف آنهــا ايجــاد ارزش از راه
اســتقرار فرصتهــای ف ّنــاوري اســت میداننــد کــه
بــه علــت تفــاوت در مــوارد فنــی ،كاربــر ،ســازمان و
1. Osterwalder & Pigneur

مفهومسازی مدل کسبوکار گردشگری در صنایعدستی اصفهان

1. Chesbrou
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(.)Tian et al., 2019

بهطــور کلــی اجمــاع نظــر و درک بیشــتری دربــاره
مــدل کســبوکار الزم اســت ،چــون مــدل کســبوکار
چارچــوب یــا اصولــی را ارائــه میکنــد کــه محققــان
میتواننــد در صنایــع گوناگــون و محتــوا /زمینههــای
متفاوتــی بـهکار برنــد ( .)Osterwalder et al., 2005محققــان
بســیاری ابعــاد و اجــزای متعــددی بــرای مدلهــای
کســبوکار ارائــه کردهانــد .لــی و همــکاران هشــت
جــزء کلیــدی مأموریــت ،پیشــنهاد ،راهبــرد ،قابلیــت،
فراینــد کس ـبوکار ،شــبکه ارزش ،جنبههــای مالــی و
یکپارچگــی را بــرای مدلهــای کس ـبوکار شناســایی
کردنــد (حســینیکیا و همــکاران .)1391 ،چســبروف1
و همــکاران ( )2009زیرســاختار (شــرکای اصلــی،
فعالیتهــا ،منابــع) ،ارزش پیشــنهادی ،مشــتری
(روابــط ،کانالهــا ،بخــش) و مالــی (ســاختار هزینــه و
بوکار معرفــی کردهانــد.
درآمــد) را اجــزای مــدل کس ـ 
مشــکل بیشــتر تحقیقــات اولیــه درزمینــه برشــماری
بوکار ایــن اســت کــه از ادراک
اجــزای مدلهــای کس ـ 
محقــق سرچشــمه گرفتهانــد (.)Lambert, 2008
بوممــدل کسـبوکار اســتروالدر و پیگنیــور جمعبنــدی

بخشهایمشتری

بــرای برآوردهکــردن بهتــر نیازهــای مشــتریان،
شــرکت ممکــن اســت آنــان را در بخشهایــی جداگانــه
برحســب نیازهــای مشــترک ،رفتارهــای مشــترک و
ســایر ویژگیهــا گروهبنــدی کنــد.

ارزشهایپیشنهادی

ارزش پیشــنهادی علــت ترجیــح شــرکتی بــه ســایر
شــرکتها از ســوی مشــتریان اســت .هــر ارزش
پیشــنهادی متشــکل از بســتهای منتخــب از محصوالتیا
خدمــات اســت کــه نیازهــای بخش خاصــی از مشــتریان
را بــرآورده میکنــد.

کانالها

جــزء ســازندۀ کانالهــا بیانگــر ایــن اســت کــه شــرکت
بــرای ارائــه ارزش پیشــنهادی مدنظــر بــه بخشهــای
مشــتریان هــدف خــود چگونــه بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار
میکنــد و بــه آنهــا دسترســی دارد.

ارتباط با مشتری

جــزء ســازندۀ ارتبــاط بــا مشــتری انــواع روابطــی را
توصیــف میکنــد کــه شــرکت بــا بخشهــای خاصــی از
مشــتریان برقــرار میکنــد .شــرکت بایــد نــوع رابطـهای
را کــه قــرار اســت بــا هــر بخــش از مشــتریان ایجــاد
کنــد ،بــرای خــود شــفاف ســازد.

جریانهای درآمدی

اگــر مشــتریان قلــب مــدل کســبوکار باشــند،
جریانهــای درآمــدی شــریانهای آن هســتند.

منابعبنیادی

هــر مــدل کســبوکار منابعــی بنیــادی الزم دارد تــا
شــرکت ،بــا بهرهمنــدی از آن ،ارزش پیشــنهادی خــود
را خلــق و ارائــه کنــد ،بــه بازارهــا دســت یابــد ،ارتبــاط بــا
بخشهــای مشــتری را حفــظ کنــد و درآمــد کســب کنــد.
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نیازمندیهــای مالــي بايــد بــا یکدیگــر تــوازن و تطابــق
داشــته باشــند .مدلهــای کســبوکار در پاســخ بــه
وضعیــت رقابتــی ويــژه شــكل میگیرنــد و بــه تشــريح
چگونگــی درآمدزايــی شــرکتها بــا توجــه بــه زنجيــره
ارزش آن و تعاملــش بــا تأمینکننــدگان و مشــتريان و
ديگــر شــركايي میپردازنــد كــه شایســتگیهای مكمــل
را دارنــد ( .)Leitão et al., 2013مــدل کســبوکار ،زمينــه
شناســايی و بــرآوردن نيازهــای گوناگــون مشــتريان،
تعييــن موقعيــت شــركت در مقایســه بــا ســاير
شــرکتهای شــبکه /زنجيــره ارزش و نحــوه توزيــع
درآمــد ميــان آنهــا را فراهــم میکنــد و تبييــن آن
بــراي شــرکتها امــري ضــروری شــده اســت (نيرومنــد
و همــکاران .)1389 ،مدل کسـبوکار مشــكل شــناخت
مشــتريان شــركت و درگيرشــدن بــا نيازهــای آنهــا،
تأميــن رضايتشــان و روش تأميــن درآمــد از ارزش
ارائهشــده بــه آنهــا را حــل میکنــد (& Baden-Fuller
 .)Haefiger, 2013فــاس و ســائبی ( )2017براســاس مــرور
نظاممنــد ادبیــات میگوینــد امــروزه محققــان تمایــل
بوکار را «طراحــی یــا معمــاری
دارنــد مدلهــای کســ 
خلــق ارزش ،ارائــه ارزش و ســازوکارهای دریافــت»
تعریــف کننــد .ریــکارت ( )2011بیــان میکنــد کــه مدل
بوکار دربردارنــدۀ فعالیتهــای بههمپیوســته
کســ 
زیــادی اســت ،همچــون فعالیتهــای زنجیــره ارزش،
انتخــاب مشــتری ،انتخــاب خدمــات یــا محصــوالت

بســیاری از عناصــری اســت کــه در ادبیــات بــه عنــوان
بخشهــای اساســی نظــریۀ مــدل کســبوکار ارائــه
شــده اســت ( .)Osterwalder et al., 2005شــایانذکــر اســت
کــه ایــن مــدل کس ـبوکار مبنــاي تحقیقــات متعــددی
مثــل آمیــت و زات ( ،)2001واتســون و همــکاران
( ،)2011راب و جیکــوب ( )2010و الدبــی و همــکاران
( )2008قــرار گرفتــه اســت کــه ایــن امــر پشــتوانه و
قابلیــت کاربــري آن در بنگاههــاي مختلــف را نشــان
میدهــد (شــاملو و همــکاران .)1390،اجــزای مــدل
کســبوکار براســاس دیــدگاه اســتروالدر و پیگنیــور
( )1390عبارتانــد از:
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هــر مــدل کسـبوکار تعدادی فعالیــت کلیــدی الزم دارد
تا شــرکت بــا انجــام آن عملکــردی موفق داشــته باشــد.

مشارکتهایاصلی

شــرکتها بــه علــل متفاوتــی بــرای خــود شــریک
برمیگزیننــد و مشــارکتها ســنگ بنــای بســیاری از
مدلهــای کســبوکار میشــوند.

ساختارهزینه

ایــن جــزء ســازنده مهمتریــن هزینههایــی را توصیــف
میکنــد کــه حیــن اجــرای مــدل کســبوکار خــاص
ایجــاد میشــود .خلــق و ارائــه ارزش ،حفــظ ارتبــاط بــا
مشــتری و ایجــاد درآمــد هزینههایــی بــه همــراه دارند.

روششناسیتحقیق
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تحقیــق پیــش رو ،بــه لحــاظ هــدف ،کاربــردی اســت
و رویکــردی کیفــی دارد کــه از راهبــرد تحلیــل محتــوا
بــرای تحلیــل دادههــای متنــی بهــره میگیــرد .بــا
توجــه بــه اینکــه محقــق بــرای شناســایی محتــوای
بوکار بــا دادههــای خاصــی ســروکار
مــدل کســ 
مســتقیم دارد کــه هیچگونــه تحلیلــی دربــاره آن
صــورت نگرفتــه ،رویکــرد تحلیــل محتــوای قیاســی
اتخــاذ شــده اســت .در ایــن رویکــرد ،کدگــذاری
مســتقیم ًا از دادههــای خــام صــورت میگیــرد (Hsieh
 .)& Shannon, 2005روش تحلیــل دادههــا بدیــن صــورت
اســت کــه محقــق ابتــدا واحدهــای فکــر را از متــن
اســتخراج میکنــد ،ســپس براســاس اشــتراکی کــه
در آنهــا وجــود دارد آنهــا را مقولهبنــدی میکنــد؛
درنهایــت مقولههــا ،براســاس ارتبــاط بــا یکدیگــر،
در طبقــات جداگانــهای بــا عنــوان مضامیــن قــرار
میگیرنــد.
جامعــه آمــاری کلــیۀ خبــرگان صاحــب بنگاههــای
اقتصــادی فعــال درزمینــه قلمزنــی شــهر اصفهــان
را دربــر میگیــرد .شــاخصهای انتخــاب خبــرگان،
مطابــق بــا شــاخصهای صنفــی ،داشــتن تجربــه
کاری زیــاد ،کیفیــت بــاالی محصــوالت ،ســبککاری
قــوی ،تجربــه تدریــس در دانشــگاه و مراکــز آموزشــی
بهنــام و معتبــر ،تسلطداشــتن بــر تمامــی مراحــل کار
(صفــر تــا صــد) و خانوادگیبــودن حرفــه اســت.
بهمنظــور ســنجش مطمئنبــودن یافتههــای پژوهــش
براســاس شــاخص پایایــی بازآزمــون ،ابتــدا کل
واحدهــای فکــر در جدولــی گــردآوری شــد؛ ســپس،
بهطــور تصادفــی و براســاس رویــه تحلیــل محتــوا در
پژوهشهــای مشــابه 20 ،درصــد از آنهــا انتخــاب و
دوبــاره کدگــذاری شــدند.نتیجه مطابقــت بــا کدگذاری
اصلــی  93درصــد بهدســت آمــد .براســاس شــاخص

تکرارپذیــری پایایــی بیــن کدگــذاران ،بــا همــکاری
یکــی از پژوهشــگران و بــا انتخــاب  20درصــد از کل
واحدهــای فکــر ،شــاخص تکرارپذیــری مقــدار 0/87
محاســبه شــد که چون بیشــتر از 0/7اســت ،توافق نزدیک
کدگــذاران و اعتبــار فراینــد کدگــذاری را نشــان میدهــد.

یافتههایتحقیق

مصاحبههــای ضبطشــده بهصــورت متــن درآمــد و پــس
از بررســی اولیــه ،مفاهیــم معنــادار برجستهســازی
شــد .واحدهــای مشخصشــده ،بــرای درک بهتــر،
از متــن اســتخراج و بــه عبــارات کوتــاه تبدیــل شــد.
در مرحــلۀ بعــد ،عبارتهــای کوتــاه مشــابه در
مقولههــای مناســب قــرار داده شــدند .درنهایــت،
واحدهــای مدنظــر در قالــب مضامیــن طبقهبنــدی
شــدند .بــرای مثــال ،در بخشــی از متــن مصاحبــه
زیــر ،واحدهــای معنایــی بهصــورت زیرخــطدار
مشــخص شــدند:
«ســالیان گذشــته بیشــتر کارهــای قلمزنــی صــادر
میشــد و اکثــر فروشــگاههای صنایعدســتی در
کشــورهای خارجــی یــه رشــته کارشــون صنایعدســتی
ایــران بــود .بعــد از انقــاب کــه یــه مقــدار ممنوعیــت
ایجــاد شــد ،دیگــه صنایعدســتی ایــران توســط
اون فروشــگاهها طــرد شــد و درحــال حاضــر
مشــتریان مــا خــود ایرانیهــا هســتند .مــا هنــوز
تبلیغــات در کشــورهای خارجــی نداریــم کــه بتونیــم
صنایعدســتیمون رو بــه حالــت قبــل از انقــاب و بــه
همــون رونــق برگردونیــم و صــادرات داشــته باشــیم.
مشــتریان داخلــی :ا ونهایــی کــه از نظــر مالــی
فانــد ،کارهــای معمولــی و در حــد قیمتهــای
ضعی 
پاییــن تهیــه میکننــد (در حــد 100هــزار تومــن) ،امــا
کارهــای نفیــس قیمتشــون باالســت».
«کارهــای نفیــس قیمــت باالیــی دارنــد و انســانهای
متمــول کــه واقعــ ًا عاشــق کارهــای هنــری و قلمزنــی
هســتند تمایــل بــه خریــد دارنــد».
در ایــن مصاحبــه ،عبــارت «کارهــای نفیــس کــه قیمت
باالیــی دارنــد» بــ ه عبــارت کوتــاه «خریــداران آثــار
نفیــس گرانبهــا» تبدیــل شــد.
در مرحلــه بعــدی ،عبارتهــای کوتــاه مشــابه در
مجموعــهای قــرار گرفــت و نامگــذاری شــد .بــرای
مثــال ،همــه مــواردی کــه بــه توانایــی خریــد مشــتریان
اشــاره داشــت در مجموعــهای قــرار گرفــت و بــا
توجــه بــه عبارتهــای کوتــاه مشــابه ،نزدیکتریــن
مفهومــی کــه بــه ذهــن متبــادر گردیــد بهعنــوان نــام
مجموعــه انتخــاب شــد و مقولــهای را شــکل داد .در
ایــن مثــال« ،قــدرت خریــد مشــتریان» بهعنــوان نــام

مفهومسازی مدل کسبوکار گردشگری در صنایعدستی اصفهان

بخشمشتریانقلمزنی

بخش ارزش پیشنهادی قلمزنی

خلــق ارزش پیشــنهادی بــرای هریــک از بخشهــای
مشــتریان صنعــت قلمزنــی کــه نیــاز ویــژهای را از آنهــا
بــرآورده میکنــد ،شــامل خلــق اثــر زیبــا و بدیــع،
ارضــای نیازهــای روحــی ،سفارشیســازی ،دسترســی
آســان مشــتریان ،فــروش انطباقــی ،تحویــل بهنــگام،
تضمیــن اصالــت اثــر ،تضمیــن تعویــض ،تضمیــن
بازخریــد و تضمیــن مانــدگاری میشــود.
منظــور از خلــق اثــر زیبــا و بدیــع خلــق اثــری
منحصربهفــرد بــه دســت قلــمزن اســت کــه حــس
زیباییشــناختی افــراد را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.
ایــن اثــر ممکــن اســت فقــط جنــبۀ زیبایــی و تزئینــی
یــا هــم جنبــه زیبایــی و هــم جنبــه کاربــردی داشــته
باشــد ،مثــل قلمزنــی بــر قنــدان یــا گلــدان.
ارزش پیشــنهادی دیگــر در حــوزۀ قلمزنــی ارضــای
نیازهــای روحــی افــراد اســت .آن لــذت درونــی کــه در
آثــار هنــری بهواســطه خالقیــت فکــری هنرمنــد نهفتــه
اســت ،افــراد را از آشــفتگیه ا و دغدغههــای ذهنــی
دنیــای خــارج آســوده میکنــد و بــه آنهــا آرامــش و
انــرژی مثبــت روانــی میدهــد .بنابرایــن ظرافته ـای
هنــری بهکاررفتــه در آثــار قلــمزن بــرای ارضــای
نیازهــای روحــی و آرامشبخشــی مخاطــب مقبــول و
مطلــوب مشــتریان قــرار میگیــرد.
یکــی دیگــر از راههــای ارزشآفرینــی در حــوزه
قلمزنــی ،سفارشیســازی اســت کــه بــه ســازگارکردن
محصــوالت بــا نیازهــای شــخصی یــا بخشهــای
خاصــی از مشــتریان اشــاره دارد .گاهــی مشــتریان
از روی نیــاز یــا ســلیقه منحصربهفــرد آثــار هنــری
خاصــی را ســفارش میدهنــد و هنرمنــد قلـمزن ،مطابق
بــا ســلیقه فــرد ،اثــر هنــری مدنظــر وی را خلــق میکنــد.
راه دیگــر بــرای خلــق ارزش آسانســازی دسترســی
مشــتریان بــه آثــار قلمزنــی اســت .ایــن راه شــامل
فراهمکــردن امــکان دسترســی بــه آثــار قلمزنــی
بــرای مشــتریانی اســت کــه پیشازایــن بــه علــت ُبعــد
مســافت ،ناآگاهــی و ...بــه آثــار دسترســی نداشــتهاند؛
همچنیــن آسانســازی دسترســی بــرای مشــتریانی کــه
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بوکار صنعــت قلمزنــی
مضمــون نخســت مــدل کســ 
اشــاره بــه بخــش مشــتریان دارد .مشــتریان حــوزۀ
قلمزنــی براســاس ویژگیهــای موقعیــت جغرافیایــی،
ســلیقههای متفــاوت ،قــدرت خریــد و قصــد خریــد
بخشبنــدی میشــوند.
از منظــر موقعیــت جغرافیایــی ،هنرمنــدان صنعــت
قلمزنــی در دو گــروه مشــتریان خارجــی و مشــتریان
داخلــی میتواننــد محصــوالت خــود را عرضــه
نماینــد .مشــتریان خارجــی بــه چهار دســته مشــتریان
منطقــهای شــامل کشــورهای همســایه همچــون
عربســتان و امــارات ،مشــتریان آســیای مرکــزی کــه
مــرز مشــترک بــا مــا ندارنــد همچــون چیــن ،مشــتریان
اروپایــی و گردشــگران خارجــی کــه وارد کشــور
شــدهاند تقســیم میشــوند .مشــتریان داخلــی بــر
مبنــای نــوع یــا نحــوۀ مصــرف بــه دو گــروه شــخصی و
عمومــی تقســیم میشــوند؛ مصــارف شــخصی مثــل
اســتفاده در منــزل یــا خریــد مجموعهدارهــا و مصــارف
عمومــی یــا ســازمانی مثــل خریــد هدیــه بــرای کارکنان
و همچنیــن گردشــگران داخلــی کــه از ســایر نقــاط
کشــور بیشــتر بــهقصــد گــردش و بازدیــد از مکانهــای
تاریخــی بــه اســتان اصفهــان ســفر کردهانــد.
در ُبعــد تفاوتهــای ســلیقهای ،خریــداران آثــار
درشـتنقش و خریــداران آثــار ظریفنقــش شناســایی
شــدند .آثــار درشــتنقش بیشــتر بــر روی اجســامی
قلمزنــی میشــود کــه حجــم بزرگــی دارنــد و برجســتگی
طــرح آن بیشــتر بــه چشــم میآیــد .بــرای مثــال ،ایــن
طــرح قلمزنــی را میتــوان روی لوســترهای ســقفی و
ســماورهای بــزرگ ترســیم کــرد .آثــار ظریفنقش بــر روی
اجســامی قلمزنــی میشــود کــه ظریــف و کوچکانــد،
ماننــد شــمعدان یــا قابهــای خــاص.
ُبعــد قــدرت خریــد بــه خریــداران آثــار نفیــس گرانبهــا
و خریــداران آثــار اقتصــادی اشــاره میکنــد؛ خریــداران
آثــار نفیــس گرانبهــا صرفـ ًا بــه جنبــه زیبایــی و اصالــت
اثــر اهمیــت میدهنــد و قیمــت برایشــان اهمیتــی
نــدارد ،امــا بــرای خریــداران آثــار اقتصــادی قیمــت در
درجۀ اول اهمیــت قــرار دارد و زیبایــی و اصالــت اثــر
را بــر مبنــای تــوان خریــد آن جســتوجو میکننــد.
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مجموعــه برگزیــده شــد .ســپس مقولههــای مشــابه در
مجموعههــای واحــدی قــرار گرفــت و عنــوان مناســبی
ن درنظــر گرفتــه شــد .بــرای مثــال ،مقولههــای
بــرای آ 
قــدرت خریــد مشــتریان ،موقعیــت جغرافیایــی
مشــتریان ،ســلیقۀ مشــتریان و قصــد خریــد مشــتریان
در مجموعـهای بــا عنــوان «مشــتریان» نامگــذاری شــد.

ُبعــد قصــد خریــد شــامل مشــتریان گــذری و مشــتریان
هــدفدار اســت کــه بر مبنــایقصد قبلــی مشــتری برای
خریــد محصــوالت تولیــدی صنعــت قلمزنــی تعریــف
شــده اســت .برایناســاس ،مشــتریان گــذری مشــتریانی
هســتند کــه از قبــل قصــد خریــد ندارنــد و ممکــن اســت
پــس از شــناخت اثــر یــا شــیفتگی در برابــر زیبایــی آن
اقــدام بــه خریــدکننــد ،امــا مشــتریان هــدفدار از ابتــدا با
قصــدی معیــن اقــدام بــه خریــد میکننــد.
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از قبــل بــه ایــن آثــار دسترســی داشــتهاند تــا بتواننــد
بهســادگی و بــا صــرف وقــت کمتــری نیــاز خــود را
ســفارش دهنــد.
راه متــداول بــرای بــرآوردن نیازهــای بخشهــای
مشــتری حســاسبــهقیمــت پیشــنهاد محصولــی
مشــابه بــا قیمتــی کمتــر اســت؛ ایــن راه در حــوزه
صنایعدســتی فــروش انطباقــی نامیــده میشــود.
رفتــار فــروش انطباقــی تغییــر در رفتارهــای فروشــنده
در مقابــل عکسالعمــل مشــتری یــا اصــاح رفتــار
فروشــنده در مقابــل عکسالعمــل مشــتریان در
هنــگام ارائــه اطالعــات در مــدت موقعیــت فــروش
تعریــف میشــود.
یکــی از نگرانیهــای مشــتریان ،در هنــگام
ســفارشدادن ،زمــان تحویــل اثر اســت .مشــتریان برای
کاهــش چنیــن دغدغـهای ارزش قائلانــد .ازایـنرو یکی
از راهه ـای خلــق ارزش در حــوزه صنایعدســتی تحویــل
بهنــگام ســفارشهای شناساییشــده اســت .خلــق
چنیــن ارزشــی بــرای مشــتریان درجهــت اعتمادســازی
صــورت خواهــد گرفــت.
از دیگــر راهه ـای خلــق ارزش در حــوزۀ قلمزنــی ارائــه
ضمانتهــ ا و تضمینهــای الزم بــرای اثــر اســت تــا
مشــتریان بــا آرامش خاطــر و آســودگی خیال اقــدام به
خریــد آن کننــد .یافتههـای پژوهــش ایــن ضمانتهـ ا
را در قالــب تضمیــن اصالــت اثــر ،تضمیــن تعویــض،
تضمیــن بازخریــد و تضمیــن مانــدگاری آن شناســایی
کــرده اســت .تضمیــن اصالــت اثــر بدیــن امــر اشــاره
میکنــد کــه مشــتری خواســتار اطمینــان از آن اســت
ـر دســت قلـمزن اســت
کــه اثــر تحویلشــده ســاخته هنـ ِ
و در ســاخت آن اثــر از بهتریــن مــواد اولیــه اســتفاده
شــده اســت .تضمیــن تعویــض مربــوط بــه تعویــض اثــر
در بــازۀ زمانــی معیــن اســت .بهطــور مشــابه ،تضمیــن
بازخریــد مربــوط بــه عــودت اثــر در بــازۀ زمانــی معیــن
بــه فروشــنده اســت تــا وجــه گرفتهشــده بهطــور کامــل
بــه مشــتری بازگردانــده شــود .مشــتری بعــد از خریــد
بــه علــل متفاوتــی ازجملــهتناسبنداشــتن اثــر بــا
دکوراســیون منــزل ،تمایــل بــه اثــری دیگــر و ســایر
مــوارد ممکــن اســت تصمیــم بــه تعویــض یــا عــودت
اثــر هنــری بگیــرد .هنرمنــدان ،بــرای جلــب رضایــت
مشــتریان ،تعویــض و بازخریــد اثــر هنــری را در بــازۀ
زمانــی معیــن میپذیرنــد .درنهایــت ،ازآنجاکــه
مشــتریان بــرای ثبــات زیبایــی اثــر در گذر زمــان ارزش
قائلانــد ،مقولــه تضمیــن مانــدگاری ایــن اطمینــان را
بــه مشــتری میدهــد کــه بــا گــذر زمــان از زیبایــی اثــر
کاســته نمیشــود.

بخش ارتباط با مشتری قلمزنی

هــر بنــگاه بایــد گونههــای متفــاوت ارتبــاط بــا
بخشهــای مشــتری را مشــخص کنــد تــا بتوانــد
راهکارهــای الزم بــرای جــذب و حفــظ هــر بخــش
مشــتری و افزایــش میــزان فــروش را مطابــق بــا
ویژگیهــای هــر بخــش از مشــتریان اتخــاذ کنــد.
طبــق یافتههــای پژوهــش ،فعــاالن حــوزه قلمزنــی
میتواننــد بــا درک مشــتری (تشــخیص ســلیقه
مشــتریان ،تعییــن انتظــارات کیفــی مشــتریان،
شــناخت فرهنگــی از مشــتریان) ،آگاهیبخشــی بــه
مشــتری (معرفــی آثــار بــه مشــتریان ،اطالعرســانی
بــه مشــتریان ،ترســیم و تبییــن قبلــی محصــول) و
تکریــم مشــتری (اعتمادســازی ،تعامــل دوســتانه بــا
مشــتریان ،پیگیــری مشــتری) ارتبــاط مســتحکمی بــا
مشــتریان خــود برقــرار کننــد.
از جملــه راههــای ارتبــاط بــا مشــتری در حــوزه
قلمزنــی درک مشــتری اســت؛ بدیــن معنــی کــه
هنرمنــد قلــمزن ،بــر مبنــای تصویــر ذهنــی کــه از
مشــتریان دارد ،بــه طــرق گوناگونــی ازجمله تشــخیص
ســلیقه مشــتریان ،تعییــن انتظــارات کیفی مشــتریان
و شــناخت فرهنگــی از مشــتریان بــا مشــتری ارتبــاط
برقــرار میکنــد.
ســلیقه مشــتریان در ابتــدا براســاس مشــاهده رفتــار
خریــد آنهــا شناســایی میشــود .بدیــن طریــق
میتــوان آثــار بیشــتری متناســب و مطابــق بــا ســلیقه
مشــتری بــه او معرفــی کــرد .ضمــن اینکــه در ایــن
رابطــه بایــد توجــه داشــت کــه بعضــی از آثــار قلمزنــی
«مــد» مورد
در مقطعــی از زمــان ممکــن اســت در قالب ُ
توجــه بیشــتری قــرار گیــرد ،بنابرایــن آگاهــی از آن بــه
مشــتریان مدگــرا در انتخــاب نــوع اثــر کمــک میکنــد.
تعییــن انتظــارات کیفــی مشــتریان :در مواجــه بــا
مشــتریان و بــرای جلــب رضایــت آنــان بایــد انتظــارات
مشــتری از کیفیــت کاالی مطلوبــش را شــناخت و آن
را بــرآورده ســاخت .مثــ ً
ا عــدهای از مشــتریان آثــار
قلمزنــی نقــره تمایــل دارنــد رنــگ اثــر قلمزنــی بــا
گذشــت زمــان تغییــر نکنــد و ثابــت بمانــد کــه در پاســخ
بــه انتظــار ایــن دســته ایــن امــکان فراهــم میشــود کــه
طــی فراینــدی رنــگ اثــر قلمزنــی ثابــت بمانــد و تغییــر
نکنــد .دســتهای دیگــر تمایــل دارنــد اثــر قلمزنــی
نقــره ســیر طبیعــی خــود را طــی کنــد و در طــول زمــان
تغییــر رنــگ دهــد.
شــناخت فرهنگــی از مشــتریان :عوامــل زیــادی
بــر رفتــار مشــتریان اثرگــذار اســت کــه یکــی از
مهمتریــن آنهــا فرهنــگ مشــتریان اســت .شــناخت
فرهنگــی اشــاره دارد بــه شــناخت ارزشهــا ،باورهــا

مفهومسازی مدل کسبوکار گردشگری در صنایعدستی اصفهان

آثــار تولیدشــده از راه کانالهــ ا در اختیــار
مشــتری قــرار میگیرنــد و کانالهــا راه ارتبــاط بــا
مشــتریاند .بهعبارتــی ،کانالهــا واســط میــان
بنــگاه و مشــتریاناند .کانالهــای شناساییشــده
در حــوزۀ قلمزنــی فروشــگاه /فروشــنده یــا مســئول
فــروش ،نمایشــگاه و فــروش غیرحضــوری اســت.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بخش کانالهای قلمزنی
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و هنجارهــای فرهنگهــای گوناگــون مشــتریان،
بهگونــهای کــه بتــوان در هنــگام ارائــه آثــار هنــری
ی آنــان را درنظــر گرفــت.
قلمزنــی مالحظــات فرهنگــ 
شــناخت فرهنگــی مشــتریان بــرای هنرمنــدان اهمیت
بســزایی دارد ،زیــرا بعضــی از طــرح و نقشهـ ا در بعضی
از فرهنگهــا نهتنهــا مطلــوب نیســت ،ممکــن اســت
حتــی ناگــوار و زننــده باشــد .توجــه بــه ایــن موضــوع در
تولیــد بســیار مهــم اســت و بایــد ،بــا توجــه بــه ِالمانهـ ا
و نمادهــای فرهنگــی ،محصــوالت تولیدی مناســبی در
اختیــار فرهنگهــای متفــاوت قــرار گیــرد.
از دیگــر راههـای ارتباطــی آگاهیبخشــیدن بــه مشــتریان
اســت .ایــن کار بــا معرفــی آثار به مشــتریان ،اطالعرســانی
ل صــورت
بــه مشــتریان و ترســیم و تبییــن قبلــی محصــو 
میگیــرد .در گام نخســت ،آثــار گوناگــون برحســب قصــد
خریــد مشــتری بــه او معرفــی میشــود و ویژگیهــ ا و
خصوصیــات آن توضیــح داده میشــود .عالوهبرایــن،
فرایندهــای تولیــد هــر اثــر از ابتــدا تــا مرحلــه فــروش
ممکــن اســت بــرای مشــتری جذابیــت داشــته باشــد،
زیــرا بیشــتر افــراد از جنــس و طــرح و فراینــد تولیــد آثــار
قلمزنــی شــناخت درســت و کافــی ندارنــد .ایــن گام ویــژۀ
مشــتریانی اســت کــه بــا آثــار آشــنایی ندارنــد و بــا هــدف
جــذب مشــتری انجــام میگیــرد.
از دیگــر ابعــاد شناساییشــده بــرای آگاهیبخشــی
در برقــراری ارتبــاط بــا مشــتری میتــوان بــه
اطالعرســانی اشــاره کــرد کــه بــا معرفــی ســوابق
هنرمنــدان ،آثــار تولیــدی جدیــد ،زمــان و مــکان
برگــزاری نمایشــگاهها در شــبکههای مجــازی یــا
ســایتهای مرتبــط بــا صنایعدســتی محقــق خواهــد
شــد .اطالعرســانی ویــژۀ مشــتریانی اســت کــه بــا آثــار
هنــری آشــنا هســتند و بیشــتر بــا هــدف حفظ مشــتری
صــورت میگیــرد .ترســیم و تبییــن قبلــی محصــول
آخریــن مقولــهای اســت کــه بــرای آگاهیبخشــی
صــورت میگیرد .برحســب شــناختی کــه از مشــتریان،
بهویــژه مشــتریان خارجــی ،در طــی زمــان بهدســت
آمــده ،آثــاری طراحــی و ســاخته میشــود و در زمــان
مراجعــه مشــتریان بــه آنهــا ارائــه میگــردد .ایــن
مقولــه نیــز ،ماننــد اطالعرســانی ،ویــژۀ مشــتریانی
اســت کــه بــا آثــار هنــری آشــنا هســتند ،بــا ایــن تفــاوت
کــه بیشــتر مشــتریان خارجــی مدنظرنــد.
آخریــن راه ارتبــاط بــا مشــتری کــه در ایــن پژوهــش
احصــا شــده تکریــم مشــتری اســت .تکریــم مشــتری
و تأمیــن رضایــت او از اولویتهــای هــر ســازمان
اســت کــه در پایــداری و خوشنامــی ســازمان تأثیــر
میگــذارد و منشــأ آثــار مثبتــی بــرای ســازمان
خواهــد بــود (ســاالریراد و صالحــی .)1391 ،تكريــم

و گرامیداشــتن مــردم در همــه فرهنگهــ ا جايــگاه
وااليــی دارد و هــمۀ صاحبــان انديشــه بــر آن تأکیــد
کردهانــد .صنایعدســتی از ایــن قاعــده مســتثنا
نیســت و تکریــم مشــتری را یکــی از راههــای ارتبــاط
بــا مشــتری لحــاظ کــرده اســت .تکریــم مشــتری
بــا اعتمادســازی ،برقــراری تعامــل دوســتانه بــا
مشــتریان و پیگیــری مشــتری محقــق میشــود .از
دیربــاز جلــب اعتمــاد مشــتری از مهمتریــن مســائل
در جــذب و حفــظ مشــتری بــوده اســت .ایــن مفهــوم
در صنعــت قلمزنــی بــا عنــوان اعتمادســازی شــناخته
میشــود .تحقیقــات نشــان داده اســت کــه اعتمــاد
یکــی از پیشبینیکنندههــای مهــم تعهــد ،بهعنــوان
عنصــری مهــم در روابــط بلندمــدت اســت (شــیخی و
همــکاران .)1392 ،وقتــی بــه کســی اعتمــاد میکنیــم،
انتظــار اســت کــه مــورد سوءاســتفاده قــرار نگیریــم
(پناهــی .)1387 ،مشــتریان از مهمتریــن ســرمایههای
بوکاری موفــق اســت کــه
هــر کســبوکارند و کســ 
اعتمــاد مشــتریان خــود را جلــب کنــد .برقــراری
تعامــل دوســتانه بــا مشــتریان مقولــه دیگــری اســت
کــه در حــوزه تکریــم مشــتری مطــرح میشــود ،فــارغ از
اینکــه مشــتریان چــه کســانی هســتند و تمایــل دارنــد
دوســتانه بــا آنهــا رفتــار شــود .بــا بهکارگیــری روش یــا
ســبک تعامــل کالمــی و غیرکالمــی مناســب ،مشــتریان
تمایــل و رغبــت مییابنــد کــه بــرای خریــد آثــار بــه
فروشــنده مراجعــه کننــد .بــه بیــان دیگــر ،جذابیــت و
لطافــت رفتــاری مشــتریان را جــذب خواهــد کــرد.
از دیگــر راههــای شناساییشــده بــرای تکریــم
مشــتریان پیگیــری اســت .رفتــار مجدانــه بــرای رفــع
نیــاز و مشــکالت احتمالــی مشــتریان درخصــوص آثــار
خریداریشــده و ادامــه تالشهــ ا تــا جایــی کــه بــه
نتیجــه مطلــوب برســد پیگیــری نامیــده میشــود .ایــن
موضــوع بیشــتر در فروشهایــی بــا حجــم زیــاد مطــرح
اســت کــه بایــد پیگیــری شــود تــا آثــار ســالم و در موعــد
مقــرر بــه دســت مشــتری برســد .هــدف از پیگیــری
مشــتری جلــب رضایــت مشــتری و درنهایــت ایجــاد
وفــاداری در مشــتری اســت.
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رایجتریــن کانــال عرضــه آثــار قلمزنــی بــه مشــتریان
فروشــگاه فیزیکــی /فروشــنده یــا مســئول فــروش
اســت .فروشــگاههای صنایعدســتی اســتان اصفهــان،
فروشــگاههای صنایعدســتی ســایر اســتانها
و فروشــگاههای صنایعدســتی خــارج از کشــور
نمونههایــی از ایــن کانــال اســت .نمایشــگاههای داخلی
و نمایشــگاههای خــارج کشــور از دیگــر راههـای معرفــی
و عرضــه آثــار صنایعدســتی اســت .دسترســی همگانــی
بــه اینترنــت و ظهــور شــبکههای اجتماعــی باعــث ایجاد
بســتری مناســب بــرای فــروش غیرحضــوری شــده
اســت .صنایعدســتی از ایــن مســئله دور نمانــده اســت
و فــروش بــا تلفــن و ســایت یــا شــبکههای مجــازی
بهصــورت الکترونیکــی انجــام میشــود.

بخش جریانهای درآمدی قلمزنی
سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

بــه هریــک از منابعــی کــه بهنوعــی بــرای بنــگاه
اقتصــادی درآمدزایــی میکنــد جریانه ـای درآمــدی
میگوینــد .فــروش داخلــی ،صــادرات و درآمــد حاصــل
از برنــد هنرمنــد جریانهــای درآمــدی شناختهشــده
بــرای صنعــت قلمزنــی اســت .رایجتریــن جریــان
درآمــدی در صنایعدســتی فــروش داخلــی آثــار
قلمزنــی اســت .از دیگــر جریانهــای درآمــدی
شناساییشــده صــادرات آثــار قلمزنــی اســت کــه در دو
یشــود .1 :فــروش عمــده بــه افــرادی
قالــب مطــرح م 
کــه در کشــورهای دیگــر فروشــگاه صنایعدســتی دارنــد.
 .2فــروش آثــار بــه گردشــگران خارجــی کــه نوعــی
صــادرات غیرمســتقیم اســت .درآمــد حاصــل از برند نیز
جریــان درآمــدی اســت کــه از برنــدی خــاص بهدســت
میآیــد .بایــد بــه برندســازی بیشازپیــش اهمیــت داده
شــود ،زیــرا موفقیــت در برندســازی ،عالوهبــر توســعه
بازارهــای داخلــی و صادراتــی ،بــر اعتبــار بینالمللــی
کشــورها میافزایــد .در حــوزه صنایعدســتی نــام یــا
تخلــص هنرمنــد قلـمزن ،ضمــن معرفــی برنــد ،بــه اثــر
دســت او اعتبــار میبخشــد.

بخش منابع بنیادی قلمزنی

منابــع بنیــادی بــه منابعــی گفتــه میشــود کــه
در خلــق ارزش بــرای مشــتری ضــروری اســت.
ایــن منابــع بنــگاه را توانمنــد میســازد تــا ارزش
پیشــنهادی خــود را خلــق و بــه بــازار عرضــه نمایــد؛
همچنیــن ،ارتبــاط بــا بخــش مشــتری را حفــظکنــد
و بــه کســب درآمــد بپــردازد .در صنعــت قلمزنــی،
منابــع فیزیکــی و منابــع فکــری و منابــع انســانی
فیزیکــی
منابــع بنیــادی شــناخته میشــوند .منابــع
ِ

قلمزنــی داراییهــای فیزیکــی و مشــهود از قبیــل
مــواد اولیــه ،ابزارهــای کار ،مــکان تولیــد یــا عرضــه
اســت .مــواد اولیــه شــامل فلزاتــی از قبیــل مــس و
نقــره اســت یــا اشــیای دیگــری کــه قلمزنــی روی آن
صــورت میگیــرد .قلمهــای گوناگــون ،چکشهــ ا
و میــز و صندلــی ابزارهــای کارنــد .همچنیــن کارگاه
تولیــد آثــار قلمزنــی و فروشــگاه ایــن آثــار ،کــه گاهــی
مشــترک اســت ،مــکان تولیــد یــا عرضــه آثــار شــناخته
میشــود .از دیگــر منابــع بنیــادی شناساییشــده
میتــوان منابــع فکــری را برشــمرد .منابــع فکــری
دربردارنــدۀ برنــد (نــام یــا امضــای هنرمنــد روی اثــر) و
ابتــکار هنــری هنرمنــد در طراحــی و قلمزنــی اســت.
قل ـمزن بــرای تنوعبخشــی بــه تولیــدات خــود و جــذب
مشــتریان بایــد بــر ابتــکارات خالقانه خــود بیفزایــد و بر
روی اشــیای گوناگــون نقشآفرینــی کنــد .هــر بنگاهــی
بــه منابــع انســانی نیــاز دارد ،امــا در برخــی مدله ـای
بوکار منابــع انســانی اهمیــت بســیاری دارنــد.
کســ 
صنایعدســتی از جملــه صنایعــی اســت کــه نیــروی
انســانی متخصــص در آن از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
اســت و همــه آثــار فاخــر بــا اســتفاده از مهــارت دســت
یــا بــا نظــارت اســتادکاران ماهــر پدیــد میآیــد.

بخش فعالیتهای اصلی قلمزنی

فعالیتهــای اصلــی مهمتریــن اقداماتــی اســت کــه
شــرکتها بــرای داشــتن عملکــردی موفــق بایــد
انجــام دهنــد .فعالیتهــای اصلــی صنعــت قلمزنــی
بــه دو دســتۀ فعالیتهــای تولیــدی و فعالیتهــای
تکمیلــی تقســیم میشــود .فعالیتهــای تولیــدی
در صنعــت قلمزنــی فراینــدی دارد کــه عبــارت اســت
از :تهیــه فلــز و شــکلدادن مطابــق بــا اثــر مدنظــر،
قیرگــذاری ،طراحــی ،قلمزنــی اثــر ،قیــردرآوردن
و پرداخــت .فعالیتهــای تکمیلــی مربــوط بــه
مرحــلۀ بعــد از تولیــد اســت کــه شــامل بســتهبندی
و پرداختهــای ثانویــه میشــود .بســتهبندی
مناســب از عوامــل بســیار مهــم در فــروش و بازاریابــی
کاال ازجملــه آثــار قلمزنــی اســت .بســتهبندی
خــوب مزایایــی چــون پیشــبرد فــروش و حفاظــت
از محصــول دارد .منظــور از پرداختهــای ثانویــه
مرمــت آثــار ضربهدیــده یــا آثــاری اســت کــه در طــی
زمــان تغییــر رنــگ دادهانــد.

بخش شرکای اصلی قلمزنی

بوکار شــامل شــبکهای از
ایــن بخــش از مــدل کســ 
تأمینکننــدگان و شــرکا اســت کــه موجــب عملکــرد
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مضامین

بخشهای
مشتری

بخش ساختار هزینۀ قلمزنی

ســاختار هزینــه مهمتریــن هزینههایــی را توصیــف
بوکار
میکنــد کــه حیــن اجــرای مــدل کســ 
خــاص ایجــاد میشــود .مهمتریــن هزینههــای
ت اســت
شناساییشــده بــرای صنعــت قلمزنــی عبــار 
از هزینــه مــواد اولیــه ،هزینــه حقــوق و دســتمزد نیروی
انســانی ،هزینــه لــوازم محیــط کار (شــامل صندلــی ،میز
و ابزارهــای کار و  ،)...هزینــه مــکان تولیــد یــا عرضــه
(شــامل اجارهبهــا ،آب و بــرق و مالیــات و عــوارض
فروشــگاه) و ســایر هزینههــا (شــامل تعرفههــای گمرکــی
مــواد اولیــه ،هزینههــای اداری ماننــد پروانــه تولیــد،
فنــی و حرفــهای ،عضویــت در اتحادیــه و.)...

اعتباریابی و اولویتبخشی یافتهه ا با استفاده از

آنتروپی شانون

بهمنظــور نشــاندادن عدماطمینــان حاصــل از
محتــوای مضامیــن برگرفتــه از یافتهه ـای تحقیــق ،در
ایــن قســمت از مــدل ریتــم آنتروپــی شــانون اســتفاده

ارزشهای
پیشنهادی

مقوالت

ضریب
اهمیت

مشتریان منطقهای

0

5

مشتریان آسیای مرکزی

0

5

مشتریان اروپایی

0

5

گردشگران خارجی

0/118

3

مصارف شخصی و خصوصی

0/193

2

مصارف عمومی و سازمانی

0/075

4

گردشگران داخلی

0/118

3

خریداران آثار درشتنقش

0

5

خریداران آثار ظریفنقش

0

5

خریداران آثار نفیس گرانبها

0/248

1

خریداران آثار اقتصادی

0/248

1

مشتریان گذری

0

5

مشتریان هدفدار

0

5

خلق اثر زیبا و بدیع

0/168

2

ارضای نیازهای روحی

0/072

7

سفارشیسازی

0/072

7

دسترسی آسان مشتریان

0/091

6

فروش انطباقی

0/118

4

تحویل بهنگام

0/072

7

تضمین اصالت اثر

0/173

1

تضمین تعویض

0/136

3

تضمین بازخرید

0/105

5

تضمین ماندگاری

0

8

0/204

1

0/104

5

0

6

نمایشگاههای داخل کشور

0/147

3

نمایشگاههای خارج از کشور

0/157

2

تلفنی

0/121

4

سایت

0/121

4

شبکههای مجازی

0/147

3

فروشگاههای صنایعدستی
استان اصفهان
فروشگاههای صنایعدستی
سایر استانها
فروشگاههای صنایعدستی
خارج از کشور
کانالها

()W

رتبه در
مضمون
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جدول  :1وزندهی مقولههای مضامین ظهوریافته با روش آنتروپی شانون
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بوکار میشــوند .شــرکای اصلــی
صحیــح مــدل کســ 
صنعــت قلمزنــی تأمینکننــدگان مــواد اولیــه،
تکمیلکننــدگان اثــر و واســطههای فــروش هســتند.
تأمینکننــدگان مــواد اولیــه دربرگیرنــدۀ گــروه بزرگــی از
نیــروی انســانی اســت ،از واردکننــده و اســتخراجکنندۀ
فلــز تــا ســازندۀ ظــرف یــا ورق آمــاده بــرای قلمزنــی.
از دیگــر شــرکای شناساییشــده تکمیلکننــدگان
ن قابهــا
اثــر هســتند کــه کارهایــی همچــون تأمیــ 
ی ســفارشها را برعهــده دارنــد.
و بســتهبند 
شــرکای فعــال هــم در مراحلــی مثــل خوشنویســی،
پرداخــتکاری و ...حضــور دارنــد .بهطــور کلــی،
تکمیلکننــدگان اثــر را میتــوان تمامــی شــرکای
خــارج از کارگاه تعریــف کــرد کــه در آمادهســازی اثــر
هنــری فعــال هســتند.
واســطههای فــروش از دیگــر شــرکای شناساییشــدۀ
صنعــت قلمزنــی هســتند .در اقتصــاد معاصــر،
بیشــتر تولیدکننــدگان محصــوالت را مســتقیم ًا بــه
مصرفکننــدگان نهایــی نمیفروشــند ،بلکــه بیــن
آنهــ ا و مصرفکننــدگان نهایــی گروهــی از واســطهه ا
قــرار میگیرنــد .صنایعدســتی قلمزنــی نیــز از ایــن
واســطهه ا بهــره بــرده اســت .واســطههای صنعــت
قلمزنــی عبارتانــد از فروشــگاههایی کــه در ازای
فــروش آثــار قلمزنــی هنرمنــد درصــدی از قیمــت
فــروش نصیبشــان میشــود ،ادارات مرتبــط بــا
صنایعدســتی و متخصصــان بازاریابــی و فــروش.

شــده اســت .براســاس ایــن روش ،تحلیــل دادههــا
در تحلیــل محتــوا بســیار قویتــر و معتبرتــر خواهــد
بــود .بنابرایــن نتایــج روش آنتروپــی شــانون بــا توجــه بــه
اهمیــت هــر مقولــه در جــدول زیر مشــخص شــده اســت.
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ارتباط با
مشتری

جریانهای
درآمدی
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منابع بنیادی

فعالیتهای
اصلی
مشارکتهای
اصلی

ساختار هزینه

تشخیص سالیق مشتریان

0/173

3

تعیین انتظارات کیفی
مشتریان

0

6

شناخت فرهنگی از مشتریان

0/086

5

معرفی آثار به مشتریان

0/137

4

اطالعرسانی به مشتریان

0/086

5

ترسیم و تبیین قبلی محصول

0

6

اعتمادسازی

0/259

1

تعامل دوستانه با مشتریان

0/259

1

پیگیری مشتری

0

6

فروش داخلی

0/483

1

صادرات

0/196

3

درآمد حاصل از برند

0/320

2

مواد اولیه شامل مس یا فلزی
که کار روی آن صورت میگیرد.

0/220

1

ابزارهای کار

0/171

3

0/186

2

0/105

5

0/132

4

نیروی انسانی متخصص

0/186

2

فعالیت تولیدی

0/661

1

فعالیت تکمیلی

0/339

2

تأمینکنندگان مواد اولیه

0/417

1

تکمیلکنندگان اثر

0/329

2

واسطههای فروش

0/254

3

هزینۀ مواد اولیه

0/281

1

هزینۀ حقوق و دستمزد
نیروی انسانی

0/281

1

هزینۀ لوازم محیط کار

0/121

4

هزینۀ مکان تولید یا عرضه

0/197

3

سایر هزینهها

0/121

4

مکان تولید یا عرضه

برند (نام و یا امضای هنرمند
روی اثر)
ابتکار هنری در طراحی و
قلمزنی

بحث و نتیجهگیری

همانطــور کــه گفتــه شــد ،اســتروالدر و پیگنیــور
( )1390در پژوهــش خــود بــه ُنــه بعــد مــدل کسـبوکار
اشــاره کردهانــد .در ایــن پژوهــش محتــوای ایــن
ُنــه بعــد در رشــت ه قلمزنــی شناســایی شــده اســت.
یافتههــای پژوهــش پیشــنهادهایی بــرای فعــاالن
حــوزۀ صنایعدســتی و پژوهشــگران حــوزۀ کارآفرینــی
دارد .در بحــث دربــارۀ مــدل کســبوکار ،اولیــن
نکتــهای کــه مطــرح میشــود شناســایی محتــوای

مــدل اســت .براســاس یافتههــای ایــن پژوهــش،
محتوایــی بــرای مــدل کســبوکار در صنایعدســتی
(رشــته قلمزنــی) پیشــنهاد میشــود :نخســت آنکــه
هنرمنــدان و فعــاالن ایــن حــوز ه شــناخت کافــی
از مشــتریان و راههــای ارتبــاط بــا آنهــا و منطــق
چگونگــی کســب درآمــد داشــته باشــند؛ دوم ،افــرادی
کــه قصــد ورود بــه حــوز ۀ قلمزنــی دارنــد بــا محتــوای
مــدل آشــنا شــوند.
در مقولــه بخشبنــدی مشــتریان براســاس موقعیــت
جغرافیایــی ،اســتروالدر و پیگنیــور ()1390
مشــتریان را بــه بــازار انبــوه ،بــازار گوشــهای،
بــازار بخشبندیشــده ،بــازار متنــوع و بازارهــای
چندوجهــی تقســیم کردهانــدِ .ا ِورز و همــکاران
( )2014و وانهــاال و ســاریکالیو ( )2016بهطــور
مشــابه بــه تقســیمبندی مشــتریان بــر اســاس
منطقــه جغرافیایــی اشــاره میکننــد .یکــی دیگــر
از مقولههــای شناساییشــده ،مقولــه مشــتریان
براســاس تفاوتهــای ســلیقهای اســت کــه ایــن تفاوت
از نیازهــا و فرهنگهــای گوناگــون نشــئت میگیــرد.
عابــدی ( )1394نیــز بــه ایــن مفهــوم در قالــب مقولــه
فرهنــگ در بخــش مشــتریان اشــاره کــرده اســت.
مقــولۀ مشــتریان براســاس قــدرت خریــد از دیگــر
مقولههــای ظهوریافتــه اســت .عالمیــان و زعفریــان
( )1389در مقــولۀ مشــتریان بــه خریدارانــی اشــاره
کردنــد کــه میخواهنــد بــا قیمــت ارزانتــری خریــد
کننــد .از دیگــر مقولههــای مطرحشــده ،مقولــه
مشــتریان براســاس قصــد خریــد اســت کــه انگیــزه و
نیــت مشــتری را عاملــی مؤثــری معرفــی میکنــد.
عابــدی ( )1394نیــز مقولــه انگیــزۀ مشــتری را جزئــی
از مضمــون مشــتریان معرفــی کــرده اســتِ .
ارزش پیشــنهادی بــا خلــق اثــر زیبــا و بدیــع ،ارضــای
نیازهــای روحــی ،سفارشیســازی ،دسترســی آســان
مشــتریان ،فــروش انطباقــی ،تحویــل بهنــگام،
تضمیــن (شــامل اصالــت اثــر ،تعویــض ،بازخریــد،
مانــدگاری اثــر) بــرای مشــتریان حاصــل میشــود.
اســتروالدر و پیگنیــور ( )1390از عنصــر تازگــی نــام
بردهانــد .آمیــت و زوت ( )2001بــرای مقولــه خلــق
ارزش بــه عوامــل تازگــی ،کپینشــدنی ،بهــرهوری و
مکملبــودن اشــاره میکننــد .عالمیــان و زعفریــان
( )1389ایــن تازگــی و منحصربهفــرد بــودن را بــا
عنــوان بيهمتابــودن محصــول و برازندهبــودن آن
و جزئــی از مقولــه ارتبــاط بــا مشــتریان آوردهانــد.
مقــولۀ ظهوریافتــه دیگــر ارضــای نیازهــای روحــی
اســت کــه بــه جنبــه آرامشبخشــی اشــاره میکنــد.
چــن یــو لیــن و همــکاران ( )2013بیــان میکننــد کــه
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درک ارزش ارائهشــده بــرای مشــتری بــه چهــار صــورت
اســت :احساســات ،راحتــی ،کیفیت و قیمــت (عابدی،
 .)94وانهــاال و ســاریکالیو ( )2016انعطافپذیــری،
ســرگرمی و کاهــش هزینــه را ارزش پیشــنهادی معرفــی
کردهانــد.
مقولــه سفارشیســازی بــه ســازگاری محصــوالت و
خدمــات بــا نیازهــای شــخصی یــا بخشهــای خاصــی
از مشــتریان اشــاره دارد (اســتروالدر و پیگنیــور،
 .)1390عالمیــان و زعفریــان ( )1389روشهاي متنوع
دهی را جزئــی از مقولــه ارزش پیشــنهادی
ســفارش ِ
در مــدل خــود یــاد کردهانــد .از دیگــر مقولههــای
مطرحشــده ،دسترســی آســان بــه مشــتریان
نامگــذاری شــده اســت .اســتروالدر و پیگنیــور ()1390
قابلیــت دسترســی را راهــی بــرای ارزشآفرینــی
میداننــد کــه بــه معنــی دسترســی بــه محصــوالت
و خدماتــی اســت کــه مشــتریان پیشازایــن بــه آن
دسترســی نداشــتهاند.
فــروش انطباقــی بــه مطابقــت قیمــت فــروش بــا قــدرت
خریــد مشــتری اشــاره دارد .وادیــن و ُاد ()2019
مقــولۀ قیمــت را راهــی متــداول بــرای بــرآوردن
نیازهــای بخشهــای مشــتری حســاسبــ ه قیمــت
بیــان کردهانــد.
تضمیــن اصالــت اثــر یعنــی ایــن تضمیــن بــه مشــتری
داده شــود کــه اثــر ســاختۀ دســت هنرمنــد اســت و در
ســاخت آن از بهتریــن مــواد و مصالــح اســتفاده شــده
اســت .عابــدی کیفیــت را جزئــی از ارزش پیشــنهادی
میدانــد .در پژوهــش حاضــر مقولههــای تضمیــن
تعویــض و تضمیــن بازخریــد ازجملــه ارزشهــای
پیشــنهادی بــه مشــتری اســت ،درحالیکــه عالمیــان و
زعفریــان ( )1389فرایندهــای عــودت و بازپسگیــری
کاال را جزئــی از فعالیتهــای اصلــی مــدل میداننــد.
در مقولههــای شناساییشــده بــرای ارتبــاط بــا
مشــتری ،مقولــه درک مشــتری بــه چشــم میخــورد
کــه اســتروالدر ( )2004بــه آن اشــاره کــرده اســت،
امــا عابــدی ( )1394مقولــه درک مشــتری را جزئــی از
ُبعــد مشــتریان معرفــی کــرده اســت و بیــان میکنــد
یکــی از راههــای ارتباطــی شناساییشــده تشــخیص
ســلیقههای مشــتریان اســت کــه ایــن مفهــوم را در
قالــب تقاضــای بــازار مطــرح کردهانــد .منظــور از
شــناخت فرهنگــی از مشــتریان شناســایی فرهنــگ
مشــتریانی اســت کــه هنرمنــد قصــد تولیــد بــرای آنهــا
را دارد ،زیــرا بعضــی از رنگهــا یــا نقشهــا در بعضــی از
فرهنگهــا بدیمــن شــناخته شــده اســت و رعایــت ایــن
موضــوع در تولیــد بســیار مهــم اســت .فرهنــگ ازجملــه
عوامــل مؤثــر بــر خریــد مشــتری محســوب میشــود

کــه جانســون و همــکاران ( ،)2008تیــان و همــکاران
( )2019بــه آن اشــاره کردهانــد .آگاهیبخشــی بــه
مشــتری دربرگیرنــدۀ معرفــی آثــار بــه مشــتریان،
اطالعرســانی بــه مشــتریان ،و ترســیم و تبییــن قبلــی
محصــول اســت .معرفــی آثــار بــه مشــتریان بدیــن
معنــی اســت کــه بایــد آثــار گوناگــون برحســب قصــد
خریــد مشــتری بــه او معرفــی شــوند .همچنیــن،
هنرمنــد فروشــنده بایــد فرایندهــای تولیــد اثــر از ابتــدا
تــا مرحلــه فــروش را شــرح دهــد ،زیــرا بیشــتر افــراد
دربــارۀ جنــس و طــرح و فراینــد تولیــد آثــار هنــری
شــناختی ندارنــد .عبــادی ( )1394خاطرنشــان کــرده
اســت کــه آگاهــی از محصــول بــر تصمیــم خریــد مؤثــر
اســت؛ همچنیــن ،آگاهــی دربــارۀ محصــول را مقولهای
بوکار میدانــد ،درحالیکــه عالمیــان و
از مــدل کســ 
زعفریــان ( )1389مقولــه افزایــش آگاهــی مشــتریان
را در مضمــون ارزش پیشــنهادی جــای دادهانــد.
اطالعرســانی بــه مشــتریان از راههــای دیگــر ارتباطــی
شــناخته شــده اســت.
اجــزای مقولــه تکریــم مشــتری اعتمادســازی ،تعامــل
دوســتانه بــا مشــتریان و پیگیــری مشــتری شــناخته
شــده کــه وادیــن و ُاد ( )2019اعتمادســازی و عالمیــان
و زعفریــان ( )1389اعتمــاد در تراکنشهــای مالــی و
اعتمــاد بهواســطۀ برنــد را مقولههایــی از ارتبــاط بــا
مشــتری عنــوان کردهانــد .مقولــه مطرحشــدۀ دیگــر
تعامــل دوســتانه بــا مشــتریان اســت و محققانــی
همچــون وادیــن و ُاد ( )2019از نحــوۀ تعامــل بــا
مشــتریان یــاد میکننــد.
بوکار مطالعهشــده ،توزیــع در فروشــگاه
درزمینــه کسـ 
فیزیکــی /فروشــنده یــا مســئول فــروش ،نمایشــگاه و
فــروش غیرحضــوری امکانپذیــر اســت .عالمیــان
و زعفریــان ( )1389اجــزای کانــال توزیــع را حضــور
مســتقیم فیزیکــی ،ســایت اینترنتــی شــرکت ،تبليغات
بــا ابزارهــاي رســانهای و ارتباطــی ،حضــور و تبليغــات
لونقــل و پشــتيبانی ،واحــد
در اينترنــت ،شــبکه حم 
بازاريابــی و فــروش و همــكاران و شــركای تجــاری ذکــر
کردهانــد .نیــر و همــکاران ( )2011وبســایتها،
مراکــز تلفنــی ،تبلیغــات و ترفیــع و آژانسهــای
مســافرتی را اجزائــی از کانــال توزیــع میداننــد.
اســتروالدر و پیگنیــور ( )1390انــواع کانــال را بــه
مســتقیم و غیرمســتقیم تقســیم کردهانــد .همچنیــن
اورز و همــکاران ( )2014بــرای کانالهــای توزیــع
بــه مشــتریان منطقــهای اهمیــت ویــژهای درنظــر
گرفتهانــد.
محققــان زیــادی ماننــد لمبــرت ( ،)2008دی ولنتایــن
و همــکاران ( )2013و لینــدر و کانتــرل ( )2000فــروش
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را جزئــی از جریانهــای درآمــدی میداننــد
(عابــدی .)1394 ،اســتروالدر و پیگنیــور ()1390
بــر ایــن نظرنــد کــه مشــهورترین جریــان درآمــدی
از فــروش حقــوق مالکیــت محصــول فیزیکــی ناشــی
میشــود .وانهــاال و ســاریکالیو ( )2016بــه درآمــد
حاصــل از فــروش محصــوالت و خدمــات ،درآمــد
حاصــل از تبلیغــات و فــروش اپلیکیشــن و...
اشــاره میکنــد .همچنیــن عالمیــان و زعفریــان
( )1389فــروش کاتالــوگ اختصاصــی و فــروش
اطالعــات را اجــزای مــدل درآمــدی دانســتهاند.
درآمــد حاصــل از برنــد بــه جریــان درآمــدی اشــاره
دارد کــه حاصــل از اعتبــار نــام هنرمنــد و اصالــت
آثــار اوســت .همانطــور کــه تینکانــن و همــکاران
( )2005مطــرح کردهانــد ،شــهرت یکــی از عوامــل
مؤثــر بــر جریــان درآمــدی اســت (عابــدی.)1394 ،
درزمیــنۀ کســبوکار مطالعهشــده ،منابــع
فیزیکــی ،منابــع فکــری و منابــع انســانی شناســایی
بیلوســاو و همــکاران ( )2017منابــع
شــدهاند.
ُ
تولیــدی (شــامل محصــوالت نیمهســاخته و
زیرســاخت) را جزئــی از منابــع یــاد کردهانــد کــه
مشــابه بــا منابــع فیزیکــی در ایــن مطالعــه اســت.
مقــولۀ مطرحشــدۀ دیگــر منابــع فکــری اســت
کــه بــه منابــع نامشــهود اشــاره دارد و شــامل برنــد
(نــام و یــا امضــای هنرمنــد روی اثــر) و ابتــکار
هنــری هنرمنــد اســت .اســتروالدر و پیگنیــور
( )1390منابــع بنیــادی را بــه چهــار دســتۀ
منابــع فیزیکــی ،معنــوی ،انســانی و مالــی تقســیم
کردهانــد و برندهــا و دانــش اختصاصــی را اجزایــی
از منابــع معنــوی یــاد کردهانــد .همینطــور،
بیلوســاو و همــکاران ( )2017بــه منابــع معنــوی
ُ
ماننــد پتنــت و دانــش ضمنــی اشــاره کردهانــد.
منابــع انســانی نیــروی انســانی متخصــص اســت
کــه محققــان زیــادی بــه آن اشــاره کردهانــد.
وانهــاال و ســاریکالیو ( )2016کارکنــان ،مالکیــت
معنــوی (برنــد) ،قراردادهــا ،ســختافزار و
نرمافــزار را منابــع اصلــی دانســتهاند .آنچــه
اســتروالدر و پیگنیــور بــا عنــوان منابــع اصلــی از
ـاو و همکارانــش ()2017
آن یــاد میکننــد ،بیلوسـ ُ
بــا عنــوان فرایندهــای داخلــی و شایســتگیها
بــهکار میبرنــد.
فعالیتهــای اصلــی بــه دو دســته فعالیــت
تولیــدی و فعالیــت تکمیلــی تقســیم میشــود

(اســتروالدر و پیگنیــور .)1390 ،تولیــد شــامل
طراحــی و ســاخت و ارائــه محصــول بــه مقــدار
درخــور توجــه یــا بــا کیفیــت عالــی اســت .عابــدی
( )1394فعالیتهــا را بــه چهــار دســته تقســیم
کــرده اســت :فعالیتهــای راهبــردی و مدیریتــی،
فعالیتهــای اجرایــی ،فعالیتهــای هماهنگــی
و فعالیتهــای رقابتــی .عالمیــان و زعفریــان
( )1389از فرایندهــای توزیــع و پشــتیبانی و
فراینــد انبــارداری و نگــهداری کاال نــام بردهانــد و
آن را جزئــی از فعالیتهــای اصلــی دانســتهاند.
همچنیــن وانهــاال و ســاریکالیو ( )2016مدیریــت
روابــط مشــتری ،توســعۀ نرمافــزار ،تأمیــن
بودجــه و فعالیتهــای پشــتیبانی را فعالیتهــای
اصلــی دانســتهاند.
اســتروالدر و پیگنیــور ( )1390بیــان کردهانــد کــه
مشــارکتها بــرای بهینهکــردن مــدل کســبوکار،
کاهــش ریســک یــا کســب منابــع صــورت میگیــرد.
بســیاری از محققــان ،ازجملــه باگنولــی و همــکاران
بیلوســاو و همــکاران ( )2017شــرکا و
( )2020و
ُ
تأمینکننــدگان را اجــزای اصلــی مــدل کســبوکار
میداننــد .همچنیــن اورز و همــکاران ( )2014از
شــرکا یــاد کردهانــد؛ شــرکا افــراد و ســازمانهایی
هســتند کــه مــا را در خلــق ارزش و ارائــه آن بــه
مشــتری یــاری میرســانند.
هــر کســبوکاری هزینههایــی دارد .عالوهبــر
اســتروالدر و پیگنیــور ،محققــان دیگــری چــون
تیــس ( ،)2010موریــس و همــکاران ()2005
ســاختار هزینــه را جزئــی از مــدل کســبوکار
دانســتهاند کــه ماهیــت آن در برخــی از شــاخصها
متفــاوت اســت .همچنیــن ســاختار هزینــه از نظــر
وانهــاال و ســاریکالیو ( )2016شــامل هزینــه حقــوق
و دســتمزد ،هزینــه اجــاره ،ابزارهــا و ...اســت.
بیلوســاو و همــکاران ( )2017فاکتورهــای
ُ
اقتصــادی جزئــی از مــدل کســبوکار نــام بردهانــد
کــه بــا ســاختار هزینــه درهــم آمیختــه اســت.
جامــعۀ آمــاری ایــن پژوهــش از بنگاههــای
اقتصــادی فعــال درزمیــنۀ قلمزنــی شــهر اصفهــان
تشــکیل شــده اســت درحالیکــه بنگاههــای فعــال
در ایــن زمینــه در اســتان اصفهــان بیشــتر اســت،
بنابرایــن توجــه بــه ایــن موضــوع ممکــن بــود
زوایــای دیگــری از مــدل کسـبوکار را آشــکار کنــد.
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