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نفعان و پیچیدگی وجود طیف متنوعی از ذیآفرینی اینترنت اشیا در شهرهای هوشمند به دلیل ارزش

وکار از تمرکز بر روی یک سازمان به سمت مدل کسبهای کسب، تغییر مفهوم مدلروابط میان آنها
آفرینی، شکل سنتی ها و همتبادل ارزش، داده ،، ایجاد مفاهیم منطق چیرگی خدمات"اکوسیستم"وکار 

. با درنظرگرفتن این تحوالت و با عنایت به توجه مدیران وکار را متحول کرده استهای کسبمدل
ابزاری برای ، ها در این حوزهگذاریهای اینترنت اشیا و گسترش سرمایهحلارشد به اجرای راه

 ،وری از ارزش افزوده ایجاد شدهآفرینی و بهرهاز ارزش بخشیو اطمینانوکار های کسبارزیابی مدل
با رویکرد مبتنی بر  این پژوهش .نشده استگردد که تاکنون به آن پرداخته امری ضروری تلقی می

وکار پروژههای کسبمنظور ارزیابی مدلهای کیفی بهبندی شاخصشناسایی و طبقه زنجیره ارزش به
. بـا اسـتفاده از روش پرداخته استدر شهر هوشمند  هادادهکالنهای اینترنت اشیا مبتنی بر تحلیل 

مورد  4۸ها های مرتبط ارزیابی و از میان آندر حوزهه علمی و کتاب مقال ۲۱۲فراترکیـب، بیش از 
بر  .ی ارائـه شدکدهای مربوطه استخراج و مدل مفهوم ،انتخاب شدند و با استفاده از تحلیل محتـوا

خلق  یمولدهاوکار در پنج گروه های کسبهای مؤثر بر مدلها مشخص گردید شاخصاساس یافته
اند. های محیطی قرار گرفتههای خلق ارزش، مبادله ارزش، استخراج ارزش و محرکارزش، گره

 .شاخص کیفی شناسایی و معرفی گردید ۲۱های پژوهش، درنهایت، پس از طی گام
 و رهیافت فراترکیب هادادهکالنتحلیل  ،وکارهای مدل کسبشاخص ،اینترنت اشیا ،شهر هوشمند :هادواژهیکل

 
گیریهای نوین در تصمیمپژوهش  

 154-125 ، صص1400 تابستان ،2 شماره ،6 دوره

 نوع مقاله: پژوهشی

 



 ...های کیفیشناسایی شاخصو همکاران ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   حمیدرضا یزدانی                    

126 

 مقدمه  -1
های متمرکز بر شهرهای هوشمند یا شهر دیجیتالی، شهر طی دو دهه گذشته، تعداد پروژه

که در سراسر جهان  [۱]شهر سایبری یا اطالعاتی، شهر مبتنی بر دانش، جوامع الکترونیکی و 
توجه متخصصین از جمله به طور مداوم افزایش یافته و این امر سبب جلب ،انداندازی شدهراه

های شهرهای . برنامه[۲]گذاران، مدیران و پژوهشگران حوزه مدیریت شده است سیاست
م عظیمی از دادهدهد حجآوری است که اجازه میهوشمند اغلب مبتنی بر اجرای یک بستر فن

های هوشمند ها و سایر دستگاهکنندهها را از منابع مختلف به عنوان مثال حسگرها، کنترل
تحلیل موضوعی دادهوهای بهینه، به تجزیهحلآوری کرده و به منظور فراهم آوردن راهجمع

این های دولتی در های خصوصی و سازمانها بپردازد. بازیگران مختلف از جمله شرکت
ها چالش بزرگی برای های آنکنند و ادغام و هماهنگی فعالیتاکوسیستم پیچیده شرکت می
گونه های فنی مربوط به عملکرد سیستم نقش اساسی در اینهر پروژه است. اگرچه جنبه

های آفرینی اقدامات استراتژیک بازیگران درگیر در اجرای پروژهدارند، اما ارزش هاپروژه
توان گفت یکی از در واقع می ند نیز باید به درستی بررسی و ارزیابی شوند.شهرهای هوشم

و  [۳]هاست پیچیـدگی ایـن محیط یوکـار امـروزکسـب یهـامحـیط یهـامهمتـرین ویژگـی
وکار مناسب و نوآورانه امری ضروری است که باید متناسب با ویژگیهای کسباتخاذ مدل

نیازهای  نیتأمها را قادر به های شهرهای هوشمند انجام گیرد و آنهای هر یک از پروژه
وکار های کسبمدل در خصوص شهروندان و ارزش آفرینی برای بازیگران اکوسیستم نماید.

ی همچون های اجتماعاقتصادی، ارزش یهاارزشعالوه بر توجه به  ،شهرهای هوشمند در
محیطی برای حمایت های زیستگیری از خدمات شهری و ارزشبرابری شهروندان در بهره

 وکارکسبهای های طبیعی، مفاهیمی هستند که در مدلآینده و حفظ انرژی از منابع نسل
های . همچنین، باتوجه به اینکه شالوده شهرهای هوشمند بر پایه فناوریاندماندهسنتی مغفول 

افزون و تغییرات سریع باید عوامل محیطی مانند رشد روز ارتباطی و اطالعاتی است لذا
ه در های شبکمد نظر قرار داد. به طور مثال، در حوزه زیرساختها در این حوزه را فناوری

شتاب این فناوری از شبکه نسل سوم به چهارم و پنجم همراه های اخیر با تغییرات پرسال
این موارد با تغییرات حوزه  است.نیز صحبت از شبکه نسل ششم به میان آمده راًیاخبوده که 

های شهرهای تواند بر استراتژیرگوالتوری و قانونی در فضای سایبری همراه است که می
داشته باشد. شایان ذکر است که گسترش  ریتأث یوکارکسبهای بر مدل جتاًینتهوشمند و 

ز همراه های فناوری با رشد و تغییر تقاضای خدمات شهری و بهبود کیفیت انها نیقابلیت
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 وکارکسبهای خواهد بود که مجموعه این عوامل محیطی باید توجه مدیران را به سمت مدل
پویا و منعطف برای مواجهه با تغییرات محیطی رهنمود سازد. لذا یکی از مفاهیم استراتژیکی 

های گیری مقرون به صرفه از قابلیتشهرهای هوشمند و بهره پروژهبرای موفقیت 
های مدل گیری و انتخاب، بهرههادادهکالنتحلیل وچون اینترنت اشیا و تجزیههایی یفناور
وجوه ارزش آفرینی  های پیچیده این اکوسیستم پرداخته باشد ووکاری است که به جنبهکسب

تجاری و اقتصادی نکرده باشد. بنابراین وجود  و کسب منافع را تنها محدود به حوزه
در این حوزه با توجه به  وکارکسبهای هایی که بتواند به بررسی و ارزیابی مدلشاخص

 ابعاد فوق الذکر بپردازد، چراغ راهی برای تصمیم گیرندگان و مدیران ارشد خواهد بود که
های مناسب و بهینه خاب مدلانت تاًینهاو  یوکارکسبهای کمک شایانی در ارزیابی مدل

 خواهد داشت.
رغم اهمیت موضوع، مرور مطالعات مرتبط در این به موارد بحث شده و علیباتوجه

هایی که در زمینه شهرهای هوشمند و دهد که بخش وسیعی از پژوهشحوزه نشان می
گرفته است، عمدتاً در خصوص معرفی اجزای انجام هادادهکالنهای اینـترنت اشیا و پروژه

ن نشده است. همچنین آهای مؤثر بر وکار بوده و توجهی به شناسایی شاخصهای کسبمدل
اند هایی معرفی شدهدر معدود مواردی که موضوع ارزیابی موردبحث قرار گرفته، شاخص

نترنت اشیا مورد غفلت قرار گرفته و ارتباط تنگاتنگ آن با ای هادادهکالناما توجه به اهمیت 
کرد؛ لذا در حال  یپوشچشماز سهم این موضوع مهم  توانینماست. این در حالی است که 

وکار کسب یهامدل ارزیابیهای مؤثر بر حاضر چارچوبی جامع متشکل از شاخص
در شهرهای هوشمند وجود ندارد که  هادادهکالناینترنت اشیا مبتنی بر تحلیل  یهاپروژه

ترین گزینه را انتخاب کرد. این را ارزیابی و مناسب وکارکسبهای وسیله آن بتوان مدلبه
 ارزیابی درهای کیفی مؤثر و هدف آن معرفی شاخص کندیمپژوهش به این شکاف اشاره 

با توجه به اینکه به . اینترنت اشیا در شهرهای هوشمند است یهاپروژهبرای  وکارکسبمدل 
سب کخلق، ارائه و  یت یا سازمان در چگونگکشر کی، منطق وکارکسبطور کلی مفهوم مدل 

رویکرد ارزیابی در این پژوهش مبتنی بر منطق زنجیره خلق و ، لذا شودیمف یارزش توص
این پژوهش با شناسایی  است. هادادههای اینترنت اشیا و کالنفناوری ارزش توسط کسب

وکار مدل کسب ارزیابیکه عملکرد مدیران مرتبط را در  دهدیمها، چارچوبی را ارائه اخصش
توسط خبرگان  وکارکسبهای و از طرف دیگر برای مقایسه و ارزیابی، مدل کندیمتسهیل 

که درنهایت به اتخاذ سریع تصمیمات استراتژیک در حوزه  شودیمحوزه مرتبط بکار گرفته 
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 .کندیمشهر هوشمند کمک شایانی 
در پیشینه نظری به بیان ، ۲ساختار ادامه این پژوهش بدین شرح است که در بخش 

وکار، شهر هوشمند، اینترنت اشیا و ارتباط آن با های کسبتاریخچه و تعاریف مدل
ده در حوزه شپیشینه پژوهش و مطالعات انجام  ،۳شود؛ در بخش پرداخته می هادادهکالن

روش انجام پژوهش و چگونگی جمع ،4گیرد؛ در بخش اصلی پژوهش موردبحث قرار می
یان بنتایج حاصل شده  ،۵شوند و در انتها در بخش ها بررسی میها و تفسیر آنآوری داده

 یهاپروژهوکار کسب یهامدل ارزیابیهای مؤثر در گردند و مدل مفهومی شاخصمی
 یشینه نظریپ . ودشدر شهر هوشمند معرفی می هادادهکالناینترنت اشیا مبتنی بر تحلیل 

ارزش  هادادهکالندهد که اینترنت اشیا و تحلیل بررسی ادبیات موجود نشان می
، و منطق خلق و کسب ارزش وکارهای کسبای را در نوآوری مدلسابقهاقتصادی بی

 فناوریکه کند می در این خصوص بیان [4] پژوهش اند.محصوالت و خدمات ایجاد کرده
 ۲وکار را به سمت منطق چیرگی خدماتهای کسبدر مدل ۱اینترنت اشیا، منطق چیرگی کاال

های سنتی است. جنبهگردیدهای های حاشیههزینه توجهقابلکاهش و منجر به  سوق داده
در تولید کاالهای فیزیکی مهم  درگذشتهکه  ۳جویی ناشی از مقیاسمزیت رقابتی، مانند صرفه

اند. در این دیدگاه، بود، اکنون به دلیل گسترش خدمات دیجیتالی اهمیت خود را از دست داده
یابد بلکه ارزش در استفاده از محصوالت و خدمات ارزش، در محصوالت تجسم نمی

 .کندمعنا پیدا میکننده به وجود آمده و کننده و استفادهارائه میانمشارکتی  صورتبه
های اینترنت اشیا از پیچیدگی باالیی برخوردار هستند، حلدر شهرهای هوشمند که راه

ها نخواهد کلیه نیازمندی تأمینو  قادر به انجام پروژه ،تنها یک سازمان یا یک کمپانی منفرد
های نوآوری اکوسیستم عنوانبههایی چون شهر هوشمند که اینترنت اشیا در حوزه لذا ؛بود

و  داده استوکار تغییر را به اکوسیستم مدل کسب وکارمدل کسبمفهوم  ،شوندشناخته می
ها تعامل میان پروژه. در این شودزنجیره ارزش در محدوده اکوسیستم تعریف می

در  لذا ؛کندگیرندگان شهر هوشمند، نقش کلیدی ایفا میبا تصمیم نفعانذیشهروندان و سایر 
و  نفعانذیارزش میان  4ینیهم آفرهای اینترنت اشیا و در شهرهای هوشمند، مفهوم پروژه

 [۵] پژوهش وکار است.های کسببر مدل مؤثرایجاد ارزش از موارد  منظوربهتبادل خدمات 
کند که دو ویژگی اساسی، تحوالت چشم اندازهای تجاری اینترنت اشیا را هدایت میبیان می

کنند. اولین مورد تغییر نگرش به اینترنت اشیا از یک بستر فناوری به یک اکوسیستم تجاری 

 
1 Good-dominant logic  2 Service-dominant logic  3 Economies of Scale 4 Co-creation 
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وکار های کسبوکار اینترنت اشیا به طراحی مدلاست و مورد دوم تغییر تمرکز از مدل کسب
ها همچنین یک ابزار برای طراحی اکوسیستم اینترنت آناینترنت اشیا است.  ۱اکوسیستمی

و استخراج  4تبادل ارزش ،۳های ارزشگره ،۲ارزش یمولدهار چهار محور اشیا مبتنی ب
وکار در حوزه اینترنت اشیا را به کنند که مفاهیم زنجیره ارزش مدل کسبارائه می ۵ارزش

 ، پژوهشبا طراحی ارتباطانو  وکارهای کسبدر مورد جایگاه ارزیابی مدل. کشدتصویر می
وکار، گام بعدی ارزیابی مدل به کسب مدلکند که پس از طراحی اجزای یک بیان می [6]

با توجه به اینکه  نفعان است.های مورد انتظار برای همه ذیسنجی تحقق ارزشمنظور امکان
و نیز باتوجه به  وکار استهای کسبونگی طراحی مدل، ارزیابی چگهاف از ارائه شاخصهد

 لذا ارزش استوار است، کسبدر این پژوهش بر منطق زنجیره خلق و  اینکه رویکرد ارزیابی
های شناسایی بندی شاخصجهت طبقه [۵]پژوهش  های ارزشیدر پژوهش حاضر از ستون

 است.استفاده گردیده ،مبتنی بر زنجیره ارزش اینترنت اشیا شده
با  ، زنجیره خلق و کسب ارزشاکوسیستم اینترنت اشیا در است که ذکرشایان

د دهد که عوامل خارجی، ماننمی توضیح [4]پژوهش همراه است.  عوامل محیطی تأثیرگذاری
ها را وکارکسبوری، افزایش رقابت و تغییر ساختار بازار به طور فزاینده، اتغییر سریع فن

، به [7]پژوهش  ی تجاری خود نوآوری ایجاد کنند.هاکنند که به طور مداوم در مدلمیوادار 
به  [۸]مقاله  کنند ومیی اشاره وکارکسبی هاو اهمیت آنها بر مدل تغییرات محیطی ریتأث

ه با به منظور مواجه وکارکسبی هابرای بازنگری و یا تقویت مدلی پویا هانقش قابلیت
الت تاثیرگذاری تحوتوصیف به  [9]مقاله دیگری تغییراتی محیطی پرداخته است. همچنین در 

ی پلتفرمی که شهر هوشمند یکی از های پویا در اکوسیستمهامحیطی و اهمیت قابلیت
 های اینترنت اشیا در شهرهایدر واقع پروژه. پرداخته شده است ،آن است بارز مصادیق

یشرفتپ هوشمند با عدم اطمینان زیادی در رابطه با تحوالت نظارتی، تغییر تقاضای کاربران،
ییرات (، با تغشهر هوشمندتنها بخشی از یک اکوسیستم بزرگتر ) عنوانبههای فناوری و 

های تجاری باید بینیوکار و پیشهای کسبدلاستراتژیکی روبرو است که در طراحی م
 مدنظر قرار گیرد.

اشیا  نترنتیوکار اکسب هایمدلزنجیره ارزش در خصوص وجه تمایز از منظری دیگر، 
در دسترس  کند کهمیبیان  [۱0]پژوهش تجاری سنتی،  هایمدلدر بستر شهر هوشمند با 

های اینترنت اشیا، نوع حلها از سنسورهای توزیع شده در راهای از دادهودن حجم گستردهب

 
1 Business model ecosystem 2 Value Drivers 3 Value Nodes 4 Value Exchanges 5 Value Extract 



 ...های کیفیشناسایی شاخصو همکاران ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   حمیدرضا یزدانی                    

130 

مولد نوآوری مورد  عنوانبهتواند فروخته شود یا کند که میجدیدی از سرمایه را ایجاد می
شناخت و استخراج الگوهای معنی درآمدزایی، دهیچیپ، این فرم ؛ بنابرایناستفاده قرار گیرد

های تجاری بالقوه اینترنت اشیا، بسیار مهم است و برای تحقق ارزش هادادهکالندار از 
موارد ذکر شده در  بهباتوجه. لذا، شودموجود می وکارکسبهای موجب تحول در مدل

موجود،  وکارکسبهای هایی چون اینترنت اشیا بر مدلفناوری تأثیرگذاریخصوص 
های تواند کمک شایانی در ارزیابی و بهبود مدلدر این زمینه می مؤثرشناسایی عوامل 

 تجاری موجود داشته باشد.
 

 پیشینه پژوهش -۲
بر  مؤثرهای شناسایی شاخص ،وکارهای کسببا توجه به تعاریف موجود در حوزه مدل

در اکوسیستم مورد پژوهش از چگونگی خلق و کسب ارزش  آگاهیوکار نیازمند مدل کسب
ی وکار مورد بررسهای کسبهای ارزیابی مدللذا در این پژوهش ابتدا چارچوب ،باشدمی

های کسبقرار گرفتند و سپس با توجه به عدم غنای ادبیات در این حوزه به بررسی مدل
 های موجود در حوزه اینترنت اشیا پرداخته شد.وکار و چارچوب

که از نظر مفاهیم به اهداف این در میان ادبیات مورد بررسی، تنها سه مقاله یافت شد 
پردازد. وکار شهرهوشمند میهای کسب، به ارزیابی مدل[۱۱]پژوهش نزدیک بود. مقاله اول 

است و با توجه به اهمیت  1وکارپارامتر ارزیابی مبتنی بر بوم مدل کسب 6این پژوهش شامل 
های زیست محیطی و اجتماعی اشاره شده در حوزهآن  آفرینیو نقش اینترنت اشیا به ارزش 

وکار شهرهوشمند و مورد خدمات از راه های کسب، به ارزیابی مدل[۱۲] است. مقاله دوم
است و در انتها، چارچوب ارزیابی پیشنهاد شده که مبتنی بر پارامترهای کنترلی دور پرداخته
باشند. های ارزیابی میهای عمومی است و هر یک دارای شاخصامترهای ارزشدولت و پار
وکار اینترنت اشیا با های کسببینی بقای مدل، یک مدل برای ارزیابی و پیش[13]مقاله سوم 

کند بیان میباشد و نویسنده رویکرد تکرار پذیر ایجاد کرده است. این مدل مبتنی بر سنایو می
تواند نقشی اساسی در ارزیابی فرضیات در فرآیند ریزی مبتنی بر سناریو میکه برنامه

کند که سناریوهای مختلف به عنوان وکار داشته باشد. این مدل بیان میارزیابی مدل کسب
 ریزیکنند. بنابراین، استفاده از برنامهگیری عمل میهای بعدی تصمیمورودی نقشه راه گام

وکار به شناسایی و تأکید بر اهمیت سناریویی به طور تکراری در نوآوری در مدل کسب

 
1 Business model canvas 
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ریزی مبتنی بر سناریو، منابع پردازی، برنامهکند. در بخش ایدهعوامل اصلی موفقیت کمک می
های غیرواقعی( و عوامل ریسک ناشی از عدم اطمینان در خصوص عوامل داخلی )پیش فرض

بخشد. وکار با محیط را بهبود میکند و سازگاری مدل کسبرا مشخص می خارجی
یابد، در نتیجه تصمیمات مدیریتی با تعیین نمودن بهترین و بدترین سناریوها افزایش می

 .یابدوکار افزایش میشفافیت در مورد ریسک و موفقیت مدل کسب
اهمیت  با توجه وکار اینترنت اشیا،های کسبتوان گفت در باب ارزیابی مدلمی در مجموع

در  مورد انتظارهای ق ارزشتحقگذاران در این حوزه در خصوص موضوع و دغدغه سرمایه
ناسایی اجزای مدل شبیشتر به مدیریت و تجارت،  یهاژورنالهای هنگفت، در برابر هزینه

ن . در این میاشده استمطالعات آتی پیشنهاد  عنوانهبآن  پرداخته شده و ارزیابی
د که این امر باعث انبنا شده [۱4] وکارمبتنی بر بوم مدل کسب عمدتاًهای موجود، ارزیابی

سازی نادیده گرفته های اینترنت اشیا در زنجیره خلق و کسب ارزش و دیجیتالیشده نوآوری
در خصوص مطالعات انجام گرفته در  و با منطق سنتی به ان نگریسته شود. همچنینشوند 

تعدد مطالعات در خصوص ارتباط میان  رغمیعل های ارزیابی،ها یا مدلزمینه ارائه شاخص
های در مدل این امر ریتأث، به ویژه در حوزه شهر هوشمند هادادهاینترنت اشیا و کالن

ها و ایجاد دادههای ایجاد شده از تحلیل کالنتوجهی به ارزشاست و وکار مغفول ماندهکسب
به اینکه در ادبیات هعالوه بر موارد فوق، باتوج .استها نشدهمفهوم ارزش مبتنی بر داده

ر بر مدل ثیرگذاأتعوامل محیطی به عنوان موارد  وکار،های کسبموجود در حوزه مدل
های پویایی چون شهر اند و این موضوع در خصوص اکوسیستموکار بیان شدهکسب

وزه حدر مطالعات  کند،هایی چون اینترنت اشیا، بیش از پیش نمود پیدا میهوشمند و فناوری
 است.ارزیابی، مورد توجه قرار نگرفته

 

 پژوهش شناسیروش -۳
به هدف تحقیق و ضرورت درک  ای است. با توجههدف، توسعه بر اساسپژوهش حاضر، 

 یهاپروژهار کوسبک یهامدل ارزیابیهای اساسی در بیشتر پدیده تحت مطالعه )شاخص
، شناختیمعرفتهای ( از میان دیدگاههوشمند یدر شهرها هادادهکالناینترنت اشیا مبتنی بر 

سبک تحلیل از  ها اسنادی وآوری دادهدیدگاه تفسیری لحاظ شده است. تحقیق از منظر جمع
ب هفت کین پژوهش با استفاده از روش فراتریا شود.های کیفی محسوب میدسته پژوهش
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 .[۱۵] اجرا شده است ۲و باروسو ۱ای سندلوسکیمرحله
 پژوهش یهاه پرسشیته گام اول:

پژوهش در  یهاطرح پرسش پژوهش است. یهاه پرسشیب، تهکیفراترل یگام اول تحل
ا هدف یت موضوع پژوهش یماه ییدر خصوص شناسا ییهاب با پرسشکیل فراتریتحل
 دامنه پژوهش در قالب کردنمشخصشود و پس از آن بـا یل آغاز میتحل یاجرا یاصل

 این گام به .شودیسنجش مطرح م یو چگونگ یت، محدوده زمانی، در نهاموردمطالعهجامعه 
ه از چارچوب پـژوهش خـارج نشـود و پـژوهش خود را بر اساس کند کیم کمکپژوهشگر 
ب روش فراترکی بهباتوجهاین پژوهش را  یهاپرسش ۱جدول  .ش ببردین شده پییاهداف تع
 دهد.نشان می

 

 های پژوهش در روش فراترکیبپرسش .1جدول 
 

 پژوهش یهاپرسش پارامترها

What ()چه چیزی 

سبک یهامدل ارزیابیدر  مؤثر کیفیهای شاخص
در  هادادهکالناینترنت اشیا مبتنی بر  یهاپروژهار کو

 هوشمند چیست؟ یشهرها
 

Who ( موردمطالعهجامعه) 

 :قابل استناد یداده علم یهاگاهیپا
IEEE Xplore- Web of Science- Google 

Schoolar- Science Direct- Springer- J Store-

Emerald- موجود در  یهاپژوهشز یو ن کران دایا
 تهران یهادانشگاه

When ()محدوده زمانی 
و  ۲0۲0سال تا منتشر شده  یخارج یهاه پژوهشیلک

 ۱۳99تا سال  یداخل

How)اسنادل یبا استفاده از روش تحل )چگونه 

 
 مند متوننظام یبررس گام دوم:

و  یخلـداده قابـل اسـتناد دا یهاگاهیمانند گوگل، پا جستجو ین پژوهش از موتورهایدر ا
اژه، و۲در جدول  استفاده شده است. یو خارج یداخل ینفرانسکداده  یهاگـاهیو پا یخـارج

ده پـژوهش مدنظر قرار گرفته است، مشـاه یهامقالـه یجستجو یه براک یمتنوع یدیلک یها
 شود.یم

 
1 Sandelowski  2 Barossa 

https://ieeexplore.ieee.org/
https://ieeexplore.ieee.org/
https://ieeexplore.ieee.org/
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 شده در پژوهشاستفاده یمنابع علم .۲جدول 
 

 کلیدواژه موردمطالعهجامعه 

 موتور جستجوی خارجی

Business model+ IoT 

Indicator + Business model+ IoT 

Business model+ IoT+ Big Data 

Indicator+ Business model+ IoT+ Big Data 

Business model+ IoT+ Big Data+ Smart 

City 

Framework + IoT+ Big Data+ Smart City 

 موتور جستجوی داخلی

 ار + اینترنت اشیاکوسبک یهامدل
 ار + اینترنت اشیاکوسبک یهامدل+ شاخص 

 هادادهکالنار + اینترنت اشیا + کوسبک یهامدل
+  هادادهکالنار + اینترنت اشیا + کوسبک یهامدل

 شهر هوشمند
 + شهر هوشمند هادادهکالنچارچوب+ اینترنت اشیا + 

 

 مناسب یهاو انتخاب مقاله جستجو گام سوم:
 یهـاشده، بـا سـؤال جستجو یهاها و مقالهست تناسب و ارتباط منبعیباین گام میدر ا

و  ین بار بررسیشده چندافت ی یهان منظور مقالهیبد پـژوهش مورد بررسی قرار گیرند.
 در اجرای این فرایند، از ابزار چنـد مقاله رد شد. ینیو بـازب یدر هر بررس شدند و ینیبازب

 شود.با امتیاز کم استفاده می هاآنبرای امتیازدهی به مقاالت و حذف  ۱"پکس"
 

 
1 Critical Appraisal Skills Program (CASP) 
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 CASP یغربالگر یهاگام. 1ل کش
 

 جیاستخراج نتا گام چهارم:
 یمرجع مربوط به هر مقاله شامل نام و نام خانوادگ بر اساسها و کتب اطالعات مقاله

شد.  یبندان شده در هر مقاله طبقهیب یهماهنگ یسنده، به همـراه سال انتشار مقاله و اجزاینو
 شود.یمشاهده م ۳ نـد در جدولیـن فرایج اینتـا

 
 بندی استخراج نتایجطبقه .۳جدول 

 

 )پیوست( کد مقاله

 پژوهش یهاافتهیسه یمقا

فناور
ا ی

ی
ت 

شـنـترن
ا

ای
 

ک
الن

داده
ها

 

مدل 
ک

ب
س

وکار
 

شمند
شهر هو

 

ص
شاخ

ها
 ی

مدل
 

۱ * - * * * 
۲ - - * * * 

۳ - - * - * 

4-۱۱-۲4-۳۸-۳9-40 * * - * - 
۵-6-۸-9-۱۳-۱4- [۲۳-۱6 ]-۲7-۳0-* - * - - 
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 )پیوست( کد مقاله

 پژوهش یهاافتهیسه یمقا

فناور
ا ی

ی
ت 

شـنـترن
ا

ای
 

ک
الن

داده
ها

 

مدل 
ک

ب
س

وکار
 

شمند
شهر هو

 

ص
شاخ

ها
 ی

مدل
 

۳۱-۳۳-۳4-۳6-۳7- [4۸-4۱] 
7-۱۲-۲۸ * - * * - 

۱0 * - - * - 

۱۵ - - * * - 
۲۵ - * * - - 

۲6-۲9-۳۲ * * * - - 

۳۵ * - * - * 
 

 یفکی یهاافتهیق یو تلف وتحلیلتجزیه :گام پنجم
و  تمایز معنایی یدر ایـن مرحلـه، مفـاهیم و موضـوعات بـا استفاده از دو اصل بنیاد

ه در موضـوعاتی کـ، وتحلیلتجزیهپژوهشگر در طول . سؤاالت پژوهش شناسایی شد تکمیل
ورد این م .اند را جستجو خواهد کردموجـود در فراترکیب پدیدار شده یهـامیـان مطالعـه

ج شده در ایـن گـام محقـق کدهای استخرا شـود.بررسـی موضـوعی شـناخته می عنوانبه
 شـفکها، سعی در مفهـوم هریک از شاخص درنظرگرفتنو بـا  دقتبهدر گــام چهــارم را 

میزان  یشناسایی شده بر مبنا یهادر ادامـه شـاخص کـرده است. کمفــاهیم مشـتر
وجه  بر اساسشوند. سپس بـا تحلیل مفاهیم می یبنددر یک مفهوم دسته مشابهتشان

 شوند.ها، مفاهیم یافت شده مرتبط در یـک مقوله قـرار داده میآن کاشترا
رفتند و مورد بررسی قرار گ دقتبهنتخاب شده مقاله و کتب ا 4۸مطابق مراحل فراترکیب، 

یل نتایج تحل بر اساسها هدف اصلی تحقیق یعنی شناسایی شاخص بهباتوجهاطالعات الزم 
هوم مف ۵ها در ، در نهایت، این یافته۵مقاالت و کتب منتخب مشخص شد و با توجه به جدول 

 بندی شدند.شاخص دسته ۲۱و 
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 یفکی یهاافتهی وتحلیلتجزیهبا استفاده از  . شناسایی کدها۴جدول 
 

 منبع )کد مقاله( کدهای متنی هامقوله

 سهم بازار، بازگشت سرمایه، مدل تجاری ،مدل درآمدی رشد تجاری یمولدها
۳۸، 40، ۲، ۳، ۱0، 

۱۲، ۱۵ 

 پایداری یمولدها
ای، کیفیت بهبود مصرف انرژی، کاهش گازهای گلخانه

 هوا، مدیریت زمان
۳۸، 40، ۳۱، ۱، ۳، 

۱۵ 

 عملیاتی و فرایندی یمولدها
وری، مدیریت های عملیاتی، افزایش بهرهکاهش هزینه

های نگهداری و تعمیرات، تحلیل فرایندها، نوآوری
 عملیاتی و فرایندی

۳۸، ۳9، ۳۱، ۱۳، ۲9 

امنیت و حفظ حریم 
 خصوصی

های دستگاه، فرایندهای تجاری امن، های سایبریپروتکل
 حریم خصوصی، اطمینان هوشمندمورد 

۳6، ۳۸، ۳9، 40، ۵، 
۱0، ۱9 

پیشنهادهای ارزشی شهروند 
 محور

نظرسنجی از ، مشارکت شهروندان، رضایت شهروندان
 تأمین نیازهای شهروندان، شهروندان

۲6، ۳۵، ۲۲، ۲، ۳، 
۱۳، ۲9 

های ها و محدودیتنیازمندی
 پروژهانجام 

افراد ، زمانی ای وهزینه، های: تکنیکینیازمندی
 نیازهای فرایندی، منابع انسانی، منابع مالی، متخصص

۲9، 40 

نفعان و بازیگران در نقش ذی
آفرینی ارزش در الیه -هم 

 های استراتژی فنی

، پهنای باند شبکه، های هوشمندکنندگان: دستگاهتأمین
 ،دادههای کالنپلتفرم، های اینترنت اشیاپلتفرم ،الیه شبکه

 خدمات شهری، خدمات عمومی، خدمات دیجیتالی

۳۵، ۲۲، ۲۱، ۲، ۱9، 
۲۱ 

نفعان و های ذیمسئولیت
 هم آفرینیبازیگران در 

های استراتژی ارزش در الیه
 فنی

 مدیریت برنامه واسط کاربری، هامدیریت دستگاه
 

۳7، ۲۲، ۲۱، ۲، ۱0 

نفعان و های ذیدادنیتحویل
 هایدر الیه پروژهبازیگران 

 استراتژی فنی

پهنای باند ، هاکنندهکنترل، حسگرها، های هوشمنددستگاه
، های شبکهدروازه، های برد کوتاهشبکه، پلتفرم، شبکه

، برنامه واسط کاربری، داده، خدمات دیجیتالی
 کانال تحویل، محتوا، شبکه، افزارنرم، افزارسخت

۳7، ۲۲، ۱۵ 

 حکمرانی اکوسیستم
، گذاری میان شرکاقانون، تجاری قوانین، ارتباط شرکا
قوانین ، قراردادهای تجاری میان شرکا، اعتمادسازی

 قابلیت اطمینان، حریم خصوصی، مالکیت فکری
۳9، ۲۱، ۱۵ 

های شرکای منابع و قابلیت
 تجاری

های مالی، منابع مالی، منابع: ملموس، غیرملموس، قابلیت
باند انسانی، نیروی متخصص، نیروی ماهر، پهنای 

 های ارزش افزودهشبکه، دانش، اطالعات، داده

۳7، 40، ۱، ۳، ۱7، 
۱9 

 های تبادل ارزشمکانیزم
های های: توزیع، ارتباطی، ارائه خدمات، برنامهکانال

، سایتوبها، های هوشمند، کیوسککاربردی، تلفن
گذاری مشترک، مشارکت های تدارکاتی، سرمایهمکانیزم

40، ۲۱، ۲، ۱0 
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 منبع )کد مقاله( کدهای متنی هامقوله
 خصوصی -عمومی

قابلیت همکاری و 
 استانداردهای سازگاری

های رابط کاربردی، قابلیت حکمرانی داده، برنامه
 همکاری معنایی و نحوی، قابلیت همکاری، استاندارد

۳6، ۳۸، ۲۲، ۲، 4، 
۱7 

و مالکین  تبادل داده بازار
 داده

الک م، کاربران داده، بازاربازار داده، مالک داده، اپراتور 
 بازار شهر هوشمند، بازار خدمات دیجیتالی دستگاه،

۳6، ۳۸، ۲، 4، ۱0 

های مالی و کسب منابع ارزش
های جذب درآمد و مکانیسم

 ارزش مشترک

درآمدزایی، کسب درآمد از داده، پرداخت در برابر 
گذاری پویا، قوانین ها، قیمتاستفاده، هماهنگی داده

 فروش

۲6، ۳۵، ۲۲، 40، 
۲۱، ۱، ۲، ۲4 

قتصادی و ا-یاجتماعمنابع 
محیطی و منابع زیست

های جذب ارزش مکانیسم
 مشترک

محیطی، تأثیرات قتصادی، ارزش زیستا-یارزش اجتماع
محیطی، برابری حقوق شهروندان در دریافت زیست

خدمات، مصرف انرژی، آلودگی هوا، آلودگی آب، ترافیک 
 ونقلحمل

۳۸، ۳9، 40، ۱، ۲4، 
۱۵ 

منابع استراتژیک ارزش 
و  هادادهکالنتجاری 
های جذب ارزش مکانیسم

 مشترک

-های خصوصی، دادهداده باز دولتی، داده باز سازمان

های شهروندان، های اینترنت اشیا، دادههای دستگاه
وکارها، ذخیره داده، های کسبهای اجتماعی، دادهشبکه

خدمات تحلیلی ، توصیفیتحلیل داده، خدمات تحلیلی 
 خدمات تحلیلی تجویزی، کنندهینیبشیپ

۳۸، ۳9، 40، ۱۱، 
۲4، ۱4، ۲۵ 

 های پنهانها و ریسکهزینه
ریزی، گذاری، فنی، برنامههای: امنیت، سرمایهریسک

 نیروی انسانی، تخصصی
۲6، 40، ۳ 

 پذیریانعطاف
بینی ظهور فناوری، تغییرات فناوری، فشار فناوری، پیش

فناوری، سرعت تغییر، تغییرات قانونی، پیشرفت تکامل 
 فناوری

۱۸، ۳۸، 40، ۳ 

 پذیریمقیاس
مصرف، نگرش  یالگوهاتغییر: نیازها، تقاضا، مصرف، 

 شهروندان، افزایش خدمات
۱۸، ۳۸، 40، ۳، ۲4 

های ترازی با استراتژیهم
 شهر هوشمند

راستایی با تصمیمات استراتژیک، هم راستایی با هم
 مدیریت کالن، مطابقت با استراتژی تصمیمات

۱۸، ۳۸، ۲، ۳، ۱۵، 
۱۱ 

 

 گام ششم: کنترل کیفیت پژوهش
در این روش، به  استفاده شد. ۱منظور سنجش کیفیت پژوهش، از آزمون کاپای کوهنبه

در این  .کنندصورت مستقل بررسی میطور معمـول، دو پژوهشـگر نتـایج کدگذاری را به
دیگر مقایسه  خبرهآمده با یک دستپژوهش برای کنترل مفاهیم اسـتخراج شـده، موارد به

 ۱7۳/0در سطح خطـای  67۱/0شد. نتایج حاصل از محاسبه ضریب کاپا برای این پژوهش 

 
1 Cohen's kappa  
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و جـدول وضـعیت شاخص کاپا و با توجه به  000۱/0داری اسـت. با توجه به عدد معنی
توان ادعا کرد استخراج کدها پایایی مناسبی ، می0۵/0معنـاداری از  تر بودن عـددکوچک

 داشته است.
 هاارائه یافته :گام هفتم

های گرفته و کدهای استخراج شده در این پژوهش، شاخصبر اساس مطالعات انجام 
در شهر  هادادهکالناینترنت اشیا مبتنی بر  یهاپروژهوکار کسب یهامدل ارزیابیاساسی در 

 است. ۵شده در جدول شماره دادهمفهـوم اصـلی شامل موارد نشان ۵هوشمند با شناسایی 
 Aگیرد و امتیاز بر اساس این چارچوب، ارزیابی توسط افراد خبره در حوزه مرتبط انجام می

 است. "ضعیف"نشانگر  Cو امتیاز  "متوسط"نشانگر  B، امتیاز "عالی"نشانگر 
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تحلیل ی بر اینترنت اشیا مبتن یهاپروژهوکار کسب یهامدل ارزیابیبرای های کیفی شاخص .۵جدول 
 در شهر هوشمند هادادهکالن

 

 نتیجه
 ردیف های ارزیابیشاخص

A B c 

 خلق ارزش یمولدها
وکار برای تشویق شرکای تجاری جهت رشد تجاری در مدل کسب یمولدهامیزان وجود  

 و ایجاد همکاری ورود به اکوسیستم پروژه
۱ 

های وکار برای تشویق نهاددر مدل کسب محیطیزیستپایداری  یمولدهامیزان وجود  
نت های اینترقابلیت بهباتوجهمرتبط جهت ورود به اکوسیستم پروژه و حمایت از آن 

 مصرف آب و غیره.، اشیا در کاهش آلودگی، مصرف سوخت، مصرف انرژی
۲ 

ی هاکه باعث کاهش هزینهفرایندها عملیاتی و نوآوری در انجام  یمولدهامیزان وجود  
 گردد.و افزایش کیفیت خدمات شهری می فرایندهاعملیاتی و بهبود/تسریع 

۳ 

ی های فیزیکی و مجازی فناورو استانداردهای امنیتی )تمام الیه اصولمیزان رعایت  
 های امنیت سایبری جامعپروتکلتعیین اینترنت اشیا( و حفظ حریم خصوصی افراد با 

اینترنت  اعتمادقابلهای تجاری امن، تهیه دستگاه فرایندها، انجام برای محافظت از داده
 ایجاد همکاری منظوربهجهت تشویق شهروندان و شرکای تجاری اشیا و غیره 

4 

شده با نیازها و انتظارات  های ارزشی()گزاره میزان انطباق خدمات شهری ارائه 
 شهروندان

۵ 

 های خلق ارزشگره
ها و دستگاه موردنیازهای اجرای پروژه )تعداد و انواع میزان شناسایی نیازمندی 

سازی و پردازش جهت ذخیره موردنیازسنسورهای هوشمند، زیرساخت ابری 
های مختلف جهت تعامل میان پلتفرم ۱افزارنویسی نرمرابط برنامه، وجود هادادهکالن

، اینترنت پرسرعت جهت هّای کالننیروی انسانی متخصص در تحلیل داده ،اینترنت اشیا
( و برآورد ...و  غیرمستقیمهای مالی مستقیم و آوری، تحلیل و اقدام بالدرنگ، هزینهجمع

 های منابع موجود در انجام آنمحدودیت

۱ 

 در ارزش هم آفرینیو بازیگران در  نفعانذیهای نقشمیزان شناسایی و تخصیص  
زار افدهندگان سختافزار پلتفرم، توسعهدهندگان نرماکوسیستم اینترنت اشیا )توسعه

 ودهندگان برنامه کاربری یا سرویس دهندگان تکنولوژی شبکه، توسعهپلتفرم، توسعه
 کاربر نهایی(

۲ 

ش در ارز هم آفرینیو بازیگران در  نفعانیذهای میزان شناسایی و تخصیص مسئولیت 
 نفعانیذاکوسیستم اینترنت اشیا مطابق با نقش هریک از 

۳ 

 
1 API 
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 نتیجه
 ردیف های ارزیابیشاخص

A B c 

 ینترنت اشیادر اکوسیستم ا پروژهو بازیگران  نفعانذیهای دادنیمیزان شناسایی تحویل 
 قشه راهنسندهای  ،منابع دانشی ،افزارسخت ،افزارنرم ،)دستگاه و سنسورهای هوشمند

 (...گیری و و تصمیم
4 

ای هنامهوسیله ایجاد توافقوکار بهسازی حکمرانی اکوسیستم در مدل کسبمیزان شفاف 
 با شرکای تجاری و مشخص مدتطوالنیحقوقی، نظارتی و تجاری برای تعیین روابط 

 ساختن مالکیت معنوی.
۵ 

 مبادله ارزش
الزامات  ملموس و ناملموس که هر یک از شرکا بر اساس هایقابلیتمیزان تعیین منابع و  

 کنند.کنندگان فراهم میهای موجود در اکوسیستم پروژه برای سایر شرکتو محدودیت
های )منابع مالی، نیروی انسانی متخصص، سرویس اینترنت، زیرساخت، دستگاه

 (...هوشمند، دانش، اطالعات و 

۱ 

ارزش میان شرکای تجاری )تحویل مستقیم، میزان تعیین سازوکارهای تبادل  
و  )۱های مشترک، مشارکت بخش دولتی و خصوصیگذاریقراردادهای عملیاتی، سرمایه

سایتهای تلفن همراه، وبهای تحویل سرویس به کاربران نهایی )برنامههمچنین کانال
 (...و  ۲شی فروهاهای الکترونیکی تعاملی، خودپردازها، سیستمهای اینترنتی، کیوسک

۲ 

اردها وسیله تعیین استاندهای همکاری و استانداردهای سازگاری بهمیزان تعیین قابلیت 
ای امکان بر افزارنرم نویسیبرنامههای ها و رابطهایی مانند حاکمیت دادهو سیاست

 یاهای گوناگون اینترنت اشها میان پلتفرمها و سرویسهمکاری مشترک و تبادل داده
۳ 

، سازی تعامالت در بازار تبادل داده با مشخص ساختن اپراتورهای بازارمیزان شفاف 
 ها در بازار.ها، کاربران بازار و مالکین دادهسرویس دهندگانارائهکارگزاران داده، 

 
4 

 استخراج ارزش
دههای مالی )مدل درآمد از داها و سازوکارهای کسب درآمد و ارزشمیزان تعیین روش 

دل ممبتنی بر تراکنش،  گذاریقیمت، مدل پریمیومها، مدل درآمد از سرویس، مدل 
 ...(گذاری پویا، مدل درآمد از تبلیغات و اشتراکی، مدل اکوسیستم، قیمت

۱ 

قتصادی و ا - یمیزان شناسایی و تعیین سازوکارهای کسب ارزش اجتماع 
رف اکوسیستم )حقوق شهروندی، رضایت کاربر، مص نفعانذیبرای  محیطیزیست

 ...(انرژی، آلودگی هوا و آب، ازدحام ترافیک، مصرف خاک و 
۲ 

 
1 PPP 2 POS 
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 نتیجه
 ردیف های ارزیابیشاخص

A B c 

های باز دولت، )داده هادادهکالنهای استراتژیک تجاری میزان شناسایی منابع ارزش 
ای ههای شهروندان و کاربران، دادههوشمند، داده یهادستگاههای سنسورها و داده

های اطالعاتی مختلف های سیستمهای اجتماعی و دادههای رسانهبخش خصوصی، داده
ها، خدمات سازی دادهشهر هوشمند( و سازوکارهای کسب ارزش مشترک )ذخیره

 و انهیشگویپهای های توصیفی، گزارشها و خدمات تحلیلی مانند گزارشپردازش داده
 های تجویزی(گزارش

۳ 

 وهای امنیتی های پنهان پروژه )شناسایی ریسکها و ریسکهزینه انواعمیزان تعیین  
های های مالی، ریسکگذاریحریم خصوصی، ارزیابی عدم قطعیت و خطرات سرمایه

های های فنی، ریسکریزی، ریسکهای تجاری و برنامهسیاسی و نظارتی، ریسک
 های عملیاتی و تغییرات فناوری(اجتماعی، ریسک محیطی،زیست

4 

 محیطیهای محرک
تی و تغییرات فناوری و تغییرات نظار بادررابطهوکار پذیری مدل کسبمیزان انعطاف 

 ها و غیره.رگوالتوری، رشد بازار، افزایش حجم داده
۱ 

ش تعداد تغییرات نیازهای کاربران، افزای بادررابطهوکار پذیری مدل کسبمیزان مقیاس 
 و غیره. هاکاربران، افزایش حجم داده

۲ 

ت ، معماری فناوری اطالعاشهر هوشمندهای وکار با استراتژیهمسویی مدل کسب میزان 
افزایی تصمیمات شهر هوشمند و حکمرانی فناوری اطالعات شهر هوشمند جهت هم

 استراتژیک شهر هوشمند.
۳ 

 

 خلق ارزش یمولدها -۳-1
ها عوامل یا ارزش هستند. آن یمولدها ،دهندعواملی که پتانسیل ایجاد ارزش را افزایش می

های نقدی را تحت تأثیر قرار دهند و در نتیجه، به دامنه توانند جریانمتغیرهایی هستند که می
ایجاد ارزش در  یمولدها. در حوزه اینترنت اشیا، [۱6]کنند و چگونگی ایجاد ارزش کمک می

دهند و ایجاد یک های فردی و مشترک شرکای تجاری مختلف را تشکیل میانگیزه واقع
کنند. تمرکز بر اکوسیستم را به منظور تولید ارزش، تحقق نوآوری و کسب درآمد تقویت می

ارزش مشترک برای ایجاد یک اکوسیستم غیر مغرضانه و برنده بسیار مهم است.  یمولدها
کنند. با توجه به های ارزش عمل میمل انگیزشی برای گرههر مولد ارزش به عنوان یک عا

، ۲پایداری یمولدها، ۱رشد تجاری یمولدهامطالعه انجام گرفته در زمینه شهر هوشمند، 
به  4، امنیت و حفظ حریم خصوصی و پیشنهادات ارزشی شهروند محور۳عملیاتی یمولدها

 
1 Growth Drivers  2 Sustainabili ty  Drivers 3 Operational Drivers 4 Cit izen-Cen tric Value Proposit ion  
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 .[۵] های اساسی شناسایی شدندعنوان شاخص
 

 های خلق ارزشگره -۳-۲
فرایندهای )خودکار( مختلفی هستند که ها یا های خلق ارزش شامل بازیگران، فعالیتگره

ها ممکن است شامل های دیگر مرتبط هستند. عالوه بر این، این گرهبرای ایجاد ارزش با گره
و آواتارها  شدهریزیبرنامههای از پیش بازیگران مستقلی مانند حسگرهای هوشمند، ماشین

. در تهای مختلف اسی از گرههای اینترنت اشیا، ترکیب، اکوسیستم پروژه؛ بنابراینباشند
های ارزشی برای تعریف عوامل اکوسیستم اینترنت اشیا، شناسایی شبکه ارتباطی میان گره

 ستمیاکوسهای بازیگران های اصلی و مسئولیتها، فعالیتمهم و تأثیرگذار مانند نقش
تعامالت موفق در اکوسیستم اینترنت اشیا نیازمند تعریف  همچنین،. [۵] ضروری است

های گیری در مورد سیستم عاملل توسعه معماری مرجع، تصمیماستراتژی فنی است که شام
برداری از راه حل اینترنت اشیا فناوری و توسعه فرایندهای الزم برای طراحی، توسعه و بهره

های درگیر در اکوسیستم یک استراتژی فنی اینترنت اشیا را . تا زمانی که تیم[۱7] است
اغلب که  کنندهای مختلف به صورت جداگانه رویکردهای خود را تعریف میتوسعه ندهند، تیم

شود که هزینه بیشتری برای موفقیت پروژه خواهد داشت. یک های پراکنده میحلمنجر به راه
ها دادنیها و تحویلها، مسئولیتای و نقشهای مرحلهتواند شامل فعالیتاستراتژی فنی می

های تجاری، تکنولوژیکی و نیازمندی مطالعات انجام شده در این پژوهش، با توجه به باشد.
سازی های انجام پروژه به ویژه نیروی متخصص در حوزه پیادهرآیندی و محدودیتف

-ای، شناسایی بازیگران و ذیهای زمانی و بودجهها، محدودیتاینترنت اشیا و تحلیل داده

های ها به منظور خلق ارزش در الیههای اصلی آنها و فعالیتنفعان اکوسیستم، نقش
 های ارزیابی در این خصوص معرفی شدند.شاخصاستراتژی فنی به عنوان 

 

 مبادله ارزش -۳-۳
مبادله ارزش به تبادل ارزش از طریق ابزارها، منابع، دانش و اطالعات مختلف اطالق می

دهد و مبادالت را میهای ارزشی مختلف در اکوسیستم رخ میشود. تبادل ارزش بین گره
 ،های ارزشیکرد. ادبیات موجود در شبکههای مختلف ارزش توصیف توان از طریق جریان

 ،. به عبارت دیگر[۱۸]کنندتوصیف می ناملموسملموس و هم  صورتبهها را هم این جریان
که در اکوسیستم تجارت به منظور ایجاد و به دست آوردن ارزش  را عملی ،مبادله ارزش
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کند و اهمیت آن از این نظر است که نحوه تولید و توزیع درآمد در توصیف می، افتداتفاق می
  کند.اکوسیستم را مشخص می

ها به روشی شهرها همچنین برای حل مسئله و ایجاد ارزش نیاز به اشتراک و تبادل داده
های یک مرکز تبادل داده عنوانبه ۲داده بازارو ایمن دارند. در این راستا،  ۱ققابل تطبی

هایی را برای تولید و مبادله ارزش برای همه کند و فرصتتولیدشده در شهر عمل می
و  ۳های شهر کپنهاگ. مبادله داده[۱9]کند بازیگران در اکوسیستم شهر هوشمند فراهم می

حلالزم به ذکر است که راه .هستند بازارهااز این  هایینمونه 4تبادل داده یکپارچه کلمبوس
های اینترنت اشیا ممکن است از چندین سیستم عامل مختلف برای به اشتراک گذاری و تبادل 

 . [۱9]ها و خدمات تشکیل شده باشدداده
های برای ادغام پلتفرم ۵برای ایجاد ارزش در اکوسیستم اینترنت اشیا، قابلیت همکاری

مختلف امری ضروری است. بعالوه، جنبه حیاتی هر پلتفرم اینترنت اشیا، به طور کلی، 
توانایی ادغام نتایج هر  آوردنفراهمهای حجیم تولید شده و توانایی آن در مدیریت داده

ها را از منابع توانند دادهکه می هادادهکالن. در این زمینه، استفاده از پلتفرم [۲0]پلتفرم است 
همچنین،  .استها را تسریع بخشند، حیاتی مختلف تولید داده استخراج و روند ادغام داده

را برای رویارویی با چالش 6های بازتوانند دادهبخش خصوصی و دولتی شهر هوشمند می
های جدیدی را برای شهر به اشتراک بگذارند، کیفیت خدمات را افزایش دهند، فرصتهای 

های باز عمومی های را بهبود بخشند. دادهتوسعه دهندگان خدمات ارائه دهند و تصمیم گیری
 .[۲۱]منجر گردند  یتریغنو  ترقیدقتوانند با هم تلفیق شوند و به دانش و خصوصی می

های باز، منافع اجتماعی، اقتصادی و توانند با استفاده از دادهها، مشاغل و افراد میدولت
های شناسایی شاخص بیان شده،زیست محیطی را به همراه داشته باشند. با توجه به موارد 

قابلیت  ،های تبادل ارزشمکانیزم ،های شرکای تجاریشده در این بخش شامل منابع و قابلیت
 باشند.داده میبازار همکاری و استانداردهای سازگاری و 

 

 استخراج ارزش -۳-۴
نیستند. استخراج ارزش  دارمعنیوکار از نظر تجاری های ایجاد شده در یک کسبهمه ارزش

، دیگرعبارتبهکند. می کسبرا  7شود که ارزش مورد انتظاربه بخشی از اکوسیستم گفته می
ها و مبادالت مربوطه را که برای توان از آن درآمدزایی کرد و گرهارزش معناداری را که می

 
1 Enter operable 2 Data marketplaces 3 Copenhagen City  Data Exchange 4 Smart Columbus In tegrated Data Exchange (IDE) 5 Interoperability  6 Open data 7 Expected Value 
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جذب ارزش  [۲۲]چسبرو و همکاران  .[۵]دهد. است، نشان می موردنیازایجاد و جذب ارزش 
یع آن سود میان بازیگران شرکت کننده را فرآیند تأمین سود حاصل از استفاده ارزش و توز

، کسب ارزش را واقعدر. کننددر اکوسیستم مانند ارائه دهندگان، مشتریان و شرکا تعریف می
که یک چشم انداز تجاری جامع و  توصیف کردسود -توان به عنوان یک تحلیل مالی هزینهمی

 گیرد.بعی را در نظر میهای مربوط به تجارت و نیازهای مناارزیابی منافع مالی، هزینه
، ممکن است منافع ؛ بنابرایناستقرار اینترنت اشیا غالباً منفرد نیستهای ایجاد شده از ارزش

. این امر منجر به ایجاد ارزش مشترک برگیردو مزایای مالی را با چندین اقدام نامحسوس در 
را با توجه  کنندگانمصرفو  دهندگانارائهفاصله میان  که شوددر میان نهادهای درگیر می

، تمرکز کسب شهر هوشمند کند. در یک اکوسیستمکم می منطق چیرگی خدماتبه مفهوم 
درآمد بر روی فروش محصول یا خدمات نیست بلکه ارائه یک بستر مشترک برای سایر 

 دهندگانارائه، افزارنرم، توسعه دهندگان افزارسختبازیکنان در اکوسیستم، سازندگان 
توانند از می هادادهکالن افزوده باارزشهای سرویس، همچنینت و موارد مشابه است. خدما

ها کسب درآمد کنند و های جدید و نوآورانه برای مشاغل و دولتطریق ایجاد بینش
استراتژیک ایجاد شده . به طور کلی، ارزش [۲۳]ها را تغییر داده یا توسعه دهند استراتژی آن
 )به عنوان مثال، سهم بازار، عملکرد مالی( تواند کاربردیمی هادادهکالن تحلیلوتوسط تجزیه

باشد. از این  )به عنوان مثال، تصویر و شهرت مثبت برند، کاهش فشار محیطی( و یا نمادین
های تجاری و شبکهتواند به رهبران شهرهای هوشمند کمک کند تا استراتژی، مدلرو، این می

 .تقویت نمایندهای ارزشی را به روزرسانی و 
اینترنت اشیا در اکوسیستم شهر  یهاحلراهعالوه بر کسب درآمد،  است ذکرانیشا

بینی نیازهای شهروندان تأثیر بگذارد، کیفیت زندگی هوشمند باید بر شناسایی و پیش
از  وریبهرهها را افزایش دهد و از طریق بهبود شهروندان را بهبود بخشد، مشارکت آن

شاخص محافظت کند. زیستمحیطضایعات مضر، کاهش آلودگی و غیره، از منابع، کاهش 
شامل  ،های اساسی شناسایی شده در که دربرگیرنده مفاهیم ذکر شده در این بخش هستند

شناسایی منابع  ،های جذب ارزش مشترکهای مالی و مکانیسمناسایی منابع ارزشش
، هادادهکالناستراتژیک منابع ارزش تجاری  محیطی،زیستقتصادی و منابع ا-یاجتماع

 های پنهان است.ها و ریسکشناسایی هزینه، های جذب ارزش مشترکمکانیسم
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 های محیطیمحرک -۵-۳
هاست. محیطپیچیـدگی ایـن  ینترنت اشیا،ا وکارکسب هایمحیط هایویژگی ترینمهمیکی از 
رات بهییجاد تغیـان اکـار مناسـب، امکوسبکمدل  یکادبیات مرتبط، برخوردار از  بهباتوجه

 یهان دلیل، مدلیبه هم سازد.یط تجاری را فـراهم میمختلف مح یهاچالشموقع در برابر 
آفرینی و ارزش یت رقابتیبه مز یابیدسـت یاز عوامل اصـل یکی عنوانبهدار، یار پاکوسبک

، با عدم اطمینان زیادی در . اکوسیستم اینترنت اشیا، مانند هر بخش نوپا[۲4]اند دهیمطرح گرد
های فناوری روبرو رابطه با تحوالت نظارتی، تغییرات تقاضای مشتری و کاربران و پیشرفت

های سطوح کالن شهر هوشمند را تحت تأثیر قرار دهد. گیریتواند تصمیماست که می
وکار در طول زمان یک شاخص ضروری است و این یک مدل کسب ۱بنابراین حفظ پایداری

وکار اینترنت اشیا را مدنظر که مدیران ماهیت پویای مدل کسب گرددیمامر زمانی محقق 
پذیری و تغییرات احتمالی را اتخاذ نمایند. در واقع، مدل قرار دهند و تدابیر الزم برای مقیاس

رات ییا، در برابر تغیپو یهاتیای باشد که با بکارگیری قابلار اتخاذ شده باید به گونهکوسبک
. [۲۵]ر و مقاوم باشد یپذو رقبا، انعطاف یطیرات محییچون تغ یرونیگوناگون ب یهاو چالش

اطمینان حاصل شود  وکار پیامدهای احتمالی نظارتی باید بررسی شوند ودر تهیه مدل کسب
که با مقررات مربوط به مواردی مانند رقابت عادالنه، حریم خصوصی، حقوق مالکیت معنوی 

های استخراج شده در این بخش مواردی را های محتوا مطابقت دارد. شاخصو محدودیت
در  ۲پذیریباشند از جمله انعطافوکار تاثیرگذار میگیرند که بر پایداری مدل کسبدربرمی

در  ۳پذیریبرابر تحوالت فناوری و تحوالت نظارتی در حوزه اقتصادی و قانونی، مقیاس
با  4ترازیبرابر افزایش میزان کاربران و تغییر نیازهای شهروندان شهر هوشمند و هم

ها، معماری سازمانی و حکمرانی فناوری اطالعات شهر هوشمند جهت ایجاد استراتژی
 هوشمند. هریکپارچگی در اکوسیستم ش

 

 یریگجهینت -۴
وکار های کسبمدل ارزیابیبر  مؤثرهای کیفی این پژوهش، به شناسایی و بررسی شاخص

پرداخته شده است. در  شهر هوشمندها در دادههای اینترنت اشیا مبتنی بر کالنپروژه
بر مدل  مؤثرهای و پراکنده به شاخص طور غیرمستقیمهای پیشین انجام شده به پژوهش

بر پروژه مؤثرهای وکار اینترنت اشیا اشاره شده است اما چارچوبی که همه شاخصکسب

 
1 Sustainabili ty  2 Flexib ili ty  3 scalability  4 Strategy  alignment 
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وجود ندارد. وجه  بربگیردرا در  شهر هوشمندهای اینترنت اشیا مبتنی بر کالن دادها در 
هایی است که به ارزیابی بندی شاخصو نوآوری پژوهش حاضر در شناسایی و طبقه تمایز

پردازد و نقش کلیدی در حوزه شهر هوشمند می اینترنت اشیاوکار های کسبو بهبود مدل
یافته بر اساسکند. تجاری در حوزه مذکور را بررسی می آفرینیارزشها در دادهتحلیل کالن

های اینترنت اشیا باید عالوه بر اجزای وکار پروژههای کسبهای این پژوهش، مدل
پویای چگونگی خلق و کسب ارزش توسط فناوری اینترنت اشیا و  فرایندبه  ،دهندهتشکیل

است، توجه کرد.  شهر هوشمنددر اکوسیستم موردنظر که در این پژوهش  هادادهکالن
وکار را بینی شده برای یک مدل کسبتوانند مسیر پیشعوامل محیطی میاز آنجا که همچنین 

ال در آغاز کار مدنظر باشد ایده احی یک مدلبیشتر از آنکه طر لذا ،دستخوش تغییرات نمایند
 ،در مدل مفهومیکند. اهمیت پیدا می خارجیعواملپایداری آن در طول زمان و در مواجهه با 

 ،عالوه بر عوامل درونی اکوسیستم به عوامل محیطی که از ادبیات مرتبط استخراج گردیده
وکار در طول زمان و طی کسب است و اهمیت آن به جهت حفظ پایداری مدلپرداخته شده

های پیشین این موضوع نادیده گرفته شده مواجهه با عوامل محیطی است که در پژوهش
های شناسایی شده با توان گفت شاخصبا استفاده از تجربیات و مطالعات پیشین می است.

های پروژهوکار جدید در حوزه های کسبمدل ارزیابیابزار مناسبی برای  ،رویکرد فراترکیب
انجام اقدامات ارزیابی  شود.محسوب می شهر هوشمنددر  هادادهکالناینترنت اشیا مبتنی بر 

های سزایی در بهبود و یا اصالح مدلبه تأثیرتواند های معرفی شده میشاخص کارگیریبهو 
از کند که پیش گیران کمک میاین امر به مدیران و تصمیموکار موجود داشته باشد. کسب

های احتمالی، ها و ریسکآن را با هزینه زهای حاصل شده امنافع و ارزشانجام یک پروژه، 
 برآورد کنند و تصویر روشنی از منطق خلق و کسب ارزش پیدا نمایند.

های کیفی مورد نقشه راهی برای شناسایی کدهای مرتبط با شاخص عنوانمدل بهاین 
خلق ارزش، گره یمولدهاشاخص اساسی در پنج گروه  ۲۱استفاده قرار گرفت که سرانجام 

شناسایی، تعریف و  محیطیهای محرکهای خلق ارزش، مبادله ارزش، استخراج ارزش و 
های استخراج بندی شدند. در واقع مدل مفهومی ارائه شده از تفسیر ارتباط میان شاخصطبقه
 گیری از ابزارو نیز با بهره باشدوکار که همان خلق و کسب ارزش میمفهوم مدل کسب ،شده

شهر هوشمند پس از آغاز یک  هایاست. بسیاری از مدیران در انجام پروژهآمده دستبه
متوجه برآوردهای غلط در خصوص ارزش و  ،و صرف زمان و منابع هنگفت پروژه

منافع  انهیگراواقعوکار مناسب باعث توجیه یک مدل کسب ،؛ بنابراینشوندسودآوری آن می
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پروژه خواهد شد که این امر کمک شایانی در توجیه  محیطیزیستاجتماعی و  ،اقتصادی
 انجام پروژه و جلوگیری از اتالف منابع خواهد داشت.

 
اینترنت اشیا  یهاپروژهار کوسبک یهامدل ارزیابیدر  مؤثرهای کیفی مدل مفهومی شاخص .۲شکل 

 در شهر هوشمند هادادهکالن تحلیل مبتنی بر
 

ه میکاربردی زیر ارائ پیشنهادهایـن پـژوهش، یا یدر این راستا با توجه به مدل مفهوم
 گردد:

 وکارشناسایی اجزای مدل کسب، ااینترنت اشیهایی با پیچیدگی زیاد مانند در پروژه 
 وزای مدل روابط میان اج بایدباشد و بطور منفرد برای یک شرکت یا سازمان راهگشا نمی

 .مورد توجه قرار گیرد در اکوسیستم مربوطه منطق ایجاد و کسب ارزش

  ها دادهکالن ، تحلیلرو هستیمهروب منابع داده عظیمحجم که با در شهرهای هوشمند
 .ها و اقدامات عملی شود، تولید بینش در تصمیم گیریآفرینیارزش باعث تواندمی

  های اینترنت اشیا حل، راهمنافع مالیکسب ارزیابی  عالوه بر شهر هوشمنددر زمینه
 کهطوریبه؛ مورد بررسی قرار گیرندو اجتماعی  محیطیزیستهای ارزش ایجاد ابعاداز باید 

بینی نیازهای شهروندان تأثیر بگذارد، کیفیت زندگی شهروندان را بهبود بخشد، بر پیش
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وری از منابع، کاهش ضایعات مضر، ق بهبود بهرهها را افزایش دهد و از طریمشارکت آن
 را در برداشته باشد. زیستمحیطکاهش آلودگی و حفاظت از 

  شهر هوشمند های مختلفها و پروژهسیستمزیربه منظور ایجاد این یکپارچگی میان ،
و با تصمیمات استراتژیک  ییهمسواز منظر  اینترنت اشیا وکارهای کسبالزم است مدل

 گویی به تغییرات محیطی ارزیابی شوند.پاسخقابلیت 
 

 تیآ پیشنهادهای -۵
ها در این زمینه از طریق مطالعه بر روی پروژهگردد پژوهشبرای تحقیقات آتی پیشنهاد می

مطالعات موردی انجام گیرد. همچنین،  صورتبههای واقعی اینترنت اشیا در شهر هوشمند و 
های ها مانند، خانهاینترنت اشیا در سایر حوزه وکاربر مدل کسب مؤثرهای بررسی شاخص

های مدل سهیمقاشود. در آخر، مطالعات کمی جهت هوشمند یا صنعت هوشمند پیشنهاد می
تواند باعث گسترش غنای ادبی در این حوزه های ارائه شده میوکار بر اساس شاخصکسب
 گردد.

 

 هانوشتپی -6
1. Good-dominant logic 

2. Service-dominant logic 

3. Economies of Scale 

4. Co-creation 

5. Business model ecosystem 

6. Value Drivers 

7. Value Nodes 

8. Value Exchanges 

9. Value Extract 

10. Business model canvas 

11. Sandelowski 

12. Barossa 

13. Critical Appraisal Skills Program 

(CASP) 

14. Cohen's kappa 
15. API 

16. PPP 

17. POS 

18. Growth Drivers 

19. Sustainability Drivers 

20. Operational Drivers 

21. Citizen-Centric Value Proposition 

22. Enter operable 

23. Data marketplaces 

24. Copenhagen City Data Exchange 

25. Smart Columbus Integrated Data 

Exchange (IDE) 

26. Interoperability 

27. Open data 

28. Expected Value 
29. Sustainability 

30. Flexibility 

31. scalability 

32. Strategy alignment 
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