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 مقدهم
تَاًس ؽیَُ  ( هفَْهی فزاتز اس ًَآٍری اعت. ًَآٍری تزاًساس کارکززی اختواػی زارز ٍ هیDisruptive innovationًَآٍری تزاًساس )

ّایی هاًٌس تلفي، رایاًِ ؽرصی ٍ ذَزرٍ اس ایي زعت ّغتٌس. ٍیضگی هْن ًَآٍری  سًسگی، کار ٍ یازگیزی ها را زگزگَى کٌس. ًَآٍری

غیز هوکي اعت. تِ ایي  ثاًیتقز ّا آىًی کارکززّای اختواػی زر اثز کارتزز تیٌی زگزگَ پیؼ ّا آىزر تواهی  ثاًیتقزتزاًساس ایي اعت کِ 

تَاى  اًگیش اعتفازُ اس رایاًاهِ را هی کٌٌس. رؽس ؽگفت تز خلَُ هی هؼٌی کِ ذیلی اٍقات کارتززّای یک فٌاٍری اس ذَز آى فٌاٍری هْن

 هَارز زاًغت.ای اس ایي  ًوًَِ

ّای کغة ٍ کار  زر هسل هؼوَالًّا  ؽَز ایي اعت کِ تِ تاسار تززى ایي ًَآٍری ی اٍل ًتیدِ هیّا کِ اس ٍیضگ ٍیضگی زٍم ایي ًَآٍری

کارکززّای خسیسی اعت. یکی اس زالیلی کِ یک ًَآٍری تِ ظاّز هْن  هؼوَالً ّا آىکًٌَی هَفق ًرَاّس تَز، چزا کِ کارکززّای 

تَاى گفت کِ  زر ٍاقغ هی اسار تا ؽکغت هَاخِ ؽَز، ّویي اهز اعت.تواًس ٍ یا پظ اس ٍرٍز تِ ت ؾگاُیآسهاّا زر  هوکي اعت هست

 آیس. ػالٍُ تز ًَآٍری زر هحصَل، ًَآٍری زر هسل کغة ٍ کار ًیش یک ػاهل ضزٍری تزای کغة هَفقیت زر تاسار تِ ؽوار هی

ّوِ افزاز صاحة زاًؼ زر یک سهیٌِ را زر یک عاسهاى خوغ کزز. اس طزفی  تَاى یًوٍاقؼیت زیگز ایي اعت کِ اهزٍسُ تِ ّیچ ػٌَاى 

ای اعت. افزازی ّغتٌس کِ ًگاّؾاى تا ًگاُ ها هتفاٍت اعت ٍ تا اتشارّایی کار  رؽتِ ّای هیاى صٌؼت ًیش تیؾتز تِ زًثال ًَآٍری

ّای زیگزی هؾغَل تِ  اًس ٍ زر عاسهاى زیگزی زرط ذَاًسُ ّای زر رؽتِ احتواالًاین. افزازی کِ  تیگاًِ ّا آىکٌٌس کِ ها تِ کلی تا  هی

ّای پزاکٌسُ افزاز تگؾایٌس،  ّای خسیس کغة ٍ کار تایس تتَاًٌس راّی تزای تِ ذسهت گزفتي زاًغتِ کار ّغتٌس. تِ ّویي ذاطز هسل

 کار زر هؼزفی یک ًَآٍری اعت.تزیي ػَاهل هَفقیت یک هسل کغة ٍ  یافتي راّی تزای تِ تؼاهل عاسًسُ تا ایي افزاز اس کلیسی

ّای ًَآٍراًِ )ّن اس  ّا تزای ذزٍج اس ؽزکت تا ّسف زرآهسسایی تیؾتز ٍ ّوچٌیي ٍرٍز ایسُ هسل ًَآٍری تاس تز ضزٍرت رّاعاسی ایسُ

ای کٌس؛ اها تزقزاری تَاسى تیي ایي زٍ ٍ ًیش یافتي عاسٍکارّ خٌظ هحصَل ٍ ّن اس خٌظ هسل کغة ٍ کار( تِ ؽزکت تأکیس هی

ّا ؽکغت  ّای پزذطز پؾتیثاًی کٌس ٍ آى ًَآٍری هٌاعة تزای چٌیي ؽزایطی تغیار زؽَار اعت. کوا ایٌکِ اگز هسیزی اس ًَآٍری

تَاًغتٌس پیزٍس  ّایی را تگیزز کِ هی ًَآٍری تیٌس زر حالی کِ اگز ّواى هسیز خلَی ترَرًس، آیٌسُ ؽغلی ٍی تِ ؽست آعیة هی

کٌس تا ّز زٍ ًَع ذطای کؾتي ًَآٍری تزًسُ  ار تزایؼ تغیار کوتز ذَاّس تَز. هسل ًَآٍری تاس تالػ هیتاؽٌس، پیاهسّای هٌفی ایي ک

کاراًِ کِ تاػث ذاک  اس رفتارّای هحافظِ تَاى یًوزّس کِ زر آى  ٍ پؾتیثاًی اس ًَآٍری تاسًسُ را کویٌِ کٌس ٍ خْاًی را تؾارت هی

 پؾتیثاًی کزز.ؽَز،  ّا هی ّای تشرگ زر قفغِ ذَرزى ًَآٍری
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ّای ًَآٍر تا  زّس کِ ؽزکت ّای هَفق ٍ ؽکغت ذَرزُ زر اٍاذز قزى تیغتن ٍ اٍایل قزى تیغت ٍ یکن ًؾاى هی تزرعی عاسهاى

گزچِ ًَآٍری تغیار کلیسی  ؽَز. ، اها کارایی پضٍّؼ زرٍى عاسهاى کوتز ٍ کوتز هیفزاٍاًٌسّا  چالؾی تشرگ هَاخِ ّغتٌس: ایسُ

ّا تزای تأهیي هالی  اها ؽزکت فزاٍاًٌسّا ٍ هٌاتغ ذارج اس عاسهاى  ٌتی هسیزیت ًَآٍری ًیش زیگز پاعرگَ ًیغت. ایسُاعت، اها فزآیٌس ع

 کٌٌس. ّای زرٍى عاسهاى تکاپَ هی فزصت

یس تِ تاسار ًثَز، راّثزز پضٍّؼ زرًٍی ٍ اًحصار زاًؼ تِ ػٌَاى هاًؼی تزای ٍرٍز رقثای خس اآلى اًساسُؽسگی زاًؼ تِ  سهاًی کِ تَسیغ

ّای کالى زر ترؼ  گذاری ام  تا عزهایِ تی ّای پضٍّؼ تٌیاى ٍ تشرگی ّوچَى خٌزال الکتزیک ٍ آی ؽس. ؽزکت تِ کار گزفتِ هی

ذَاعت ٍارز ػزصِ رقاتت  زازًس. زر آى سهاى اگز ؽزکتی هی پضٍّؼ ٍ تَعؼِ زرٍى عاسهاًی اخاسُ ٍرٍز رقثا را تِ هحسٍزُ ذَز ًوی

عاتقِ زر اکثز  ّای ٍیضُ ذَز را تٌا کٌس. اها ایي رٍسّا رقاتتی اًثَُ ٍ تی تا هٌاتغ فزاٍاى ؽزٍع تِ کار کٌس ٍ آسهایؾگاُؽَز هدثَر تَز 

زٌّس ٍ یا حدن  گًَِ پضٍّؼ تٌیازی اًدام ًوی ٍارزی ّوچَى ایٌتل ٍ هایکزٍعافت یا ّیچ ّای تاسُ صٌایغ ؽکل گزفتِ اعت. ؽزکت

تز پایِ اکتؾافات ػلوی زیگزاى اعت. اس  ؾاىیًَآٍرّا تغیار ًَآٍرًس، اها  خالة اعت کِ ایي ؽزکتاعت. ًاچیش  ؾاىیازیتٌّای  پضٍّؼ

کِ زعتاٍرزّای  اتٌسی یه زرّای پضٍّؾی هتؼسز، زر آذز کار  گذاری ػظین رٍی پزٍصُ ّا تا ٍخَز عزهایِ تزذی ؽزکت کِ يیاآى تستز 

 آیس! ّا ػلی رغن ارسػ ػلوی تاال، تِ ّیچ کارؽاى ًوی آى

 دگرگونی پارادایم نوآوری 
ّا تِ تاسار تِ ؽست زگزگَى ؽسُ  ّای ًَیي ٍ ػزضِ آى زاًؼ ٍ ٍخَز اهکاًات ارتثاطی فزاٍاى، ؽیَُ آفزیٌؼ ایسُ یؽسگ غیتَسزر ػصز 

زاًس. پارازاین پیؾیي کِ ٌّزی  ّا هی زاًؼ ؽزکت یعاس یتدارزگزگًَی پارازاین  ًگار ػلن ایي پسیسُ را کَّي، تاریداعت. تَهاط 

زاًس. تز پایِ ایي  ًاهس ّواى زیسگاّی اعت کِ هَفقیت را زر گزٍ اػوال کٌتزل هی  چغثزٍ ًَیغٌسُ ایي کتاب آى را ًَآٍری تغتِ هی

ّا را تَعؼِ زٌّس، تغاسًس، تِ تاسار تثزًس، تَسیغ کٌٌس ٍ  ى آىّای ٍیضُ ذَز را تیافزیٌٌس؛ عپظ ذَزؽا ّا تایس ایسُ زیسگاُ، ؽزکت

 ذسهات پظ اس فزٍػ ارائِ زٌّس.

 ّای زیگز تفکز ًَآٍری تغتِ اس ایي قزار اعت: هٌطق اصلی ًَآٍری تغتِ توزکش زرًٍی اعت، ٍیضگی

 ّا را اعترسام کٌین. تایس عؼی کٌین ّویؾِ ّوِ تْتزیي 

  ّا ًیغت. ای خش کؾف ٍ تَعؼِ آى ًَیي تِ تاسار چارُتزای ػزضِ هحصَالت ٍ ذسهات 

 رعین. اگز ذَزهاى کؾف کٌین، سٍزتز اس زیگزاى تِ تاسار هی 
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 .ؽزکتی کِ قثل اس ّوِ ًَآٍری را تِ تاسار تزعاًس تزًسُ اعت 

 ِکٌین ٍ زر پی آى  هیّا را ها کؾف  گذاری پضٍّؾی را ها اًدام زّین، تیؾتزیي ٍ تْتزیي ایسُ اگز تیؾتزیي حدن عزهای

 پیؾتاس تاسار ذَاّین تَز.

 ّای فکزی ذَز را تِ ؽست کٌتزل کٌین تا رقثای ها تِ آى زعتزعی پیسا ًکٌٌس. تایس زارایی 

 

 ّای تفکز ًَآٍری تاس: ٍیضگی

 س عاسهاى ّوکاری تا افزاز تاَّػ زرٍى ٍ تیزٍى اای ًسارین خش ایي کِ  کٌٌس، ها چارُ ّای تاَّػ تزای ها کار ًوی توام اًغاى

 کٌین.

 آفزیي تاؽس، پضٍّؼ ٍ تَعؼِ زرٍى عاسهاًی تایس ترؾی اس ایي ارسػ را  تَاًس تغیار ارسػ پضٍّؼ ٍ تَعؼِ تزٍى عاسهاًی هی

 تصاحة کٌس.

  زرٍى عاسهاى تاؽس تا اس آى عَز تثزین. سیًثا حتواًعزچؾوِ پضٍّؼ 

 ُاین. اعتفازُ کٌین، تزًسُ ّای زرٍى ٍ تزٍى عاسهاًی اگز تِ تْتزیي ؽیَُ اس ایس 

 ّای فکزی زیگزاى تِ پیؾثزز هسل کغة ٍ کار ها  هاى عَز تثزین ٍ اگز زارایی ّای فکزی تایس اس اعتفازُ اس زیگزاى اس زارایی

 ّا را ًیش ترزین. کٌس، آى کوک هی
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 دیدگاه نوآوری بسته یزیفرو رعوامل 
 ها آنافشایص دستزسی به کارگزان ماهز و جابجایی بیطتز 

ایي ػاهل ذَز اس  ّا تَزُ اعت. پارازاین ًَآٍری تغتِ افشایؼ زعتزعی تِ کارگزاى هاّز ٍ خاتدایی تیؾتز آى یشیر فزٍاس خولِ ػَاهل 

ّا ٍ  آهَذتگاى ٍ زاًؾدَیاى زٍرُ تحصیالت تکویلی زر زاًؾگاُ ؛ اس خولِ افشایؼ ؽسیس زاًؼگیزیس ػَاهل زیگزی عزچؾوِ هی

اتشارّای ارتثاطی زر اختواع کِ سهیٌِ را تزای خذب ًیزٍّای یک عاسهاى تَعط یک عاسهاى زیگز فزاّن اًگیش  گغتزػ ؽگفت

ّا ٍ یا تا  تَاًٌس تا اعترسام ًیزٍی کار زیگز ؽزکت تز اس چٌس عال قثل هی ّا تغیار عازُ کٌس. زر ٍاقغ زر ایي ؽزایط ؽزکت هی

 ّا تپززاسًس. ّا عَز تثزًس تسٍى ایي کِ ًاچار تاؽٌس پَلی تِ ایي ؽزکت تِ آى ؽزکتّا، اس آهَسػ ٍ تدز کارگیزی هؾاٍراى پیؾیي آى تِ

 گذاری خطزپذیز باسار سزمایه

ّای  ّای ذطز پذیز اعت. زر ٍاقغ ًاتَاًی هالی ؽزکت گذاری یکی اس ػَاهل هْن فزٍپاؽی پارازاین ًَآٍری تغتِ، افشایؼ حدن عزهایِ

ًتَاًٌس ًیزٍّای ًرثِ را خذب کٌٌس ٍ تِ ّویي زلیل اس غافلِ ًَآٍری زر  ّا آىؽس  ؽتِ تاػث هیتزیي ػاهلی تَز کِ زر گذ ًَپا هْن

 هاًسًس. صٌؼت ذَز ػقة هی

ّایی کِ عزهایِ  ؽزکتگذاری ذطزپذیز ٍ عَزآٍر تَزى آى تزای صاحثاى عزهایِ )ٍ تالطثغ رؽس تیؾتز آى(  تا رؽس حدن عزهایِ

 تَاًغتٌس یهّا  گذاری ّای ًَپا تِ پؾتَاًِ ایي عزهایِ ؽزکت زُ تَزًس تِ زرزعز افتازًس.کالًی صزف تَعؼِ ٍ پضٍّؼ زرًٍی کز

 ّای تشرگ تَز تِ چٌگ تیاٍرًس. زاًؾی را کِ هشیت رقاتتی ؽزکت ػوالًّای تشرگ را خذب کٌٌس ٍ  کارکٌاى پضٍّؾی ؽزکت

 های روی قفس مانذه ساسی ایذه های بیزونی بزای تجاری وجود گشینه
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ّا تِ تاسار ؽسُ اعت. تِ تیاى زیگز  ّا تزای رعاًسى ایسُ تزکیة زٍ ػاهل ًرغت ٍ زٍم تاػث گؾَزُ ؽسى راُ زٍهی زر تیزٍى اس ؽزکت

 ّا زعت ًرَرزُ تاقی تواًس، هوکي اعت ذَز راّی تِ تیزٍى تیاتس. ای تا سهاى زعت تِ کار ؽسى گزٍُ تَعؼِ تز رٍی قفغِ اگز ایسُ

 

تَاًس چؾن زاؽتِ تاؽس کِ آى زعتاٍرز تا  ّا آهازُ اعتفازُ اس زعتاٍرزّای ًَیي پضٍّؾی ًثاؽس، ًوی َعؼِ عاسهاىاهزٍسُ اگز ترؼ ت

تأهیي هالی اس کارکٌاى ًااهیس اس تَعؼِ زرٍى عاسهاًی اگز اهکاى  گیزی ٍ آهازُ تِ کار ؽسى ترؼ تَعؼِ تاؽس. اتس چؾن تِ راُ تصوین

هوکي اعت تتَاى تِ  ّای ذَز ذَاٌّس یافت. عاسی ایسُ ّای زیگزی تزای تداری پیسا کٌٌس، راُگذاراى ذطزپذیز را  طزیق عزهایِ

 ذَاٌّس ٍارز آى ؽًَس. تَاًٌس یا ًوی ّای خاافتازُ ًوی تِ تاسارّایی ٍارز ؽس کِ ؽزکتّا  پؾتَاًِ ایي ایسُ

 نوآوری باز
ّای تشرگ زاًغت.  تَاى پایاى اًحصار زاًؼ زر هزاکش پضٍّؾی ؽزکت ؽکَفایی پضٍّؼ زاًؾگاّی ٍ پزاکٌسگی گغتززُ آى را هی

 اس عی عال پیؼ اعت. ّویي پزاکٌسگی فزاٍاى زاًؼ اس ارسػ رٍیکزز ًَآٍری تغتِ کاعتِ اعت. تز گغتززُاهزٍسُ اًتؾار زاًؼ تغیار 

ی تِ ایي گٌدیٌِ زاًؼ پزاکٌسُ چِ عاس ٍ کارّایی السم اعت؟ آیا ایي عاس ٍ کارّا ؽثاّتی تِ حال تایس پزعیس کِ تزای زعتزع

ّای هتوزکش پضٍّؾی گذؽتِ ذَاٌّس زاؽت؟ پاعد هٌفی اعت؛ آسهایؾگاُ پضٍّؾی هتوزکش تز رٍیکزز یکپارچگی ػوَزی  آسهایؾگاُ

رٍیکزز  ى توام کارکززّای کغة ٍ کارؽاى را زر زرٍى اًدام زٌّس.ّا تتَاًٌس تِ پؾتَاًِ آ ای کِ ؽزکت کاهل اعتَار اعت، تِ گًَِ

پذیز اعت، اها اگز ؽزکتی زر زًیای فزاٍاًی زاًؼ ارازُ کٌس کِ فٌاٍری  تٌْا زر زًیای فقز زاًؼ تَخیِ« توام کار را ذَزت اًدام تسُ»

ّای  تَاى تِ آعاًی تِ کار گزفت ٍ ًیاسی تِ آهَسػ ذثزگاى را هی یاتس. ذَز را تْثَز زّس، ارسؽی عزؽار را زر تیزٍى اس ؽزکت هی

ّای ذَب را زر تیزٍى اس تین ذَز ٍ  تَاًٌس ایسُ ّا هی ؽزکت .غتیًترؾی اس راُ اعترسام ّویؾگی  گغتززُ زرٍى عاسهاًی ٍ یا اًگیشُ

 ّای رقثای ذَز خغت ٍ خَ کٌٌس. ّای زاًؾگاّی یا حتی ایسُ زر هیاى ایسُ

ذَاّیس  عتزعی تِ زاًؼ عَزهٌس ّغتیس، تْتز اعت کار را اس خغت ٍ خَی زاًؼ پیزاهًَی ؽزٍع کٌیس؛ اگز هیاهزٍسُ اگز تِ زًثال ز

آفزیٌی  گیزی اس زاًؼ پیزاهًَی تکَؽیس ٍ کوتز تز رٍی زاًؼ ذَاّیس زعت پیسا کٌیس؛ اتتسا زر تْزُ زر کوتزیي سهاى تِ زاًؾی کِ هی
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ّای هَفق را تِ  زار ٍ ایسُ ایس هغیز اکتؾافات آیٌسُ گیزی اس ؽٌاذتی کِ تِ زعت آٍرزُُ تَاًیس تا تْز گذاری کٌیس. عپظ هی عزهایِ

 زرعتی تؾریص زّیس.

هٌفی اعت. زٍرُ  قطؼاًپاعد ایي پزعؼ  تایس کار پضٍّؼ عاسهاًی را توام ؽسُ زاًغت؟هوکي اعت ایي پزعؼ هطزح ؽَز کِ آیا 

َخ ؽسى پضٍّؼ ٍ تَعؼِ زرًٍی ًیغت، تلکِ تِ رٍیکزز پارازاین عٌتی هسیزیت ًَآٍری رٍ تِ پایاى اعت، اها ایي تِ هؼٌای هٌغ

اًساس زاًؾی پزاکٌسُ، ذَز را تزای  ّا تایس تِ خای ًازیسُ گزفتي ایي چؾن ؽزکت خسیسی ًیاس اعت تا خایگشیي رٍیکزز پیؾیي ؽَز.

ّا اعتفازُ  ّای ذَز را زر پغتَّا اًثار کٌٌس تا هگز رٍسی ذَزؽاى اس آى تَاًٌس فٌاٍری زیگز ًوی ّا آى اس آى آهازُ کٌٌس. گیزی تْزُ

 کٌٌس.

گواى رٍیکزز ًَیي فزضیات قسیوی را تِ چالؼ ذَاّس کؾیس. تِ خای هحسٍز کززى کارکزز پضٍّؼ تِ آفزیٌؼ زاًؼ ًَیي، تایس اس  تی

ّای فکزی، تا ّسف خلَگیزی اس اعتفازُ  تی ٍ تِ ذسهت گزفتي زاًؼ تیزًٍی تْزُ تزز ٍ تِ خای هسیزیت زاراییپضٍّؼ زر راُ ارسیا

 هسیزیت کزز. ّا آىّا را تا ّسف پیؾثزز هسل کغة ٍ کار ذَز ٍ عَزآٍری اس اعتفازُ رقثا اس  زیگزاى اس فٌاٍری ذَزی، تایس ایي زارایی

 پضٍّؼ ٍ تَعؼِ زرًٍی را تا اّساف سیز تایس اًدام زٌّس:ّا زر فضای فزاٍاًی زاًؼ  ؽزکت

 .ؽٌاعایی، گشیٌؼ ٍ تزقزاری پیًَس تا گٌدیٌِ تیزًٍی زاًؼ زر زعتزط 

 زاًؾی کِ زر تیزٍى تَعؼِ ًیافتِ اعت.  ّای گن ؽسُ پز کززى ترؼ 

 ُّای ًَ. ّا ٍ هؼواری اًِتز، تزای آفزیٌؼ عاه یکپارچِ کززى زاًؼ زرًٍی ٍ تیزًٍی ٍ عاذت تزکیثات زاًؾی پیچیس 

 ّا(. ّا )تزای اعتفازُ زر عاهاًِ آى زرآهسسایی ٍ عَزآٍری تیؾتز اس فزٍػ زعتاٍرزّای پضٍّؾی تِ زیگز ؽزکت 

هزک تِ  ّای زرًٍی زر ؽوار زارٍعاسّای پیؾتاس اعت. تَاى زر ؽزکت هزک زیس کِ زر اًدام پضٍّؼ ای اس ایي ًقؼ ًَیي را هی ًوًَِ

ایي ؽزکت  0222تالس. اها زر گشارػ ػولکزز عال  ی زرٍى عاسهاًی ؽْزُ اعت ٍ تِ اکتؾافات ذَز زر قزى تیغتن هیّا اًدام پزٍصُ

ای  زرصس زیگز چارُ 99تزای زعتزعی تِ  ؽَز. پشؽکی خْاى زر هزک اًدام هی یک زرصس اس کل پضٍّؼ سیغت»چٌیي آهسُ اعت: 

ّا ٍ هحصَالت تالقَُ را تِ ایزاى  ا زر عزتاعز زًیا ًسارین تا تتَاًین تْتزیي فٌاٍریّ ّا ٍ زیگز ؽزکت ّا، پضٍّؾگاُ خش پایؼ زاًؾگاُ

 «تیاٍرین.

ؽاى را زر زعتیاتی، ّضن ٍ  ّا تایس عَذت ٍ عاس زاًؾی ذَز یا ّواى عزػت اس زیگز پیاهسّای ًَآٍری تاس ایي اعت کِ ؽزکت

اگز اؽتثاُ  ّای حزکت ؽتاتاى اعت. ّای حزکت زیزٌّگام تغیار تیؾتز اس ّشیٌِ زر ایي فضا ّشیٌِ کارگیزی زاًؼ افشایؼ زٌّس. تِ
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تاى ذَاّس ؽس ٍ زر  ّای پیؾیي تاسار تاؽس، ایي کار هَخة کاّؼ فزٍػ فٌاٍریّای ًَیي تِ  ؽوا اس خٌؼ ٍارز کززى ؽتاتاى فٌاٍری

ّا تغیار تیؾتز ٍ  اها اگز اؽتثاُ ؽوا ریؾِ زر زیزکزز ؽوا زاؽتِ تاؽس، ّشیٌِ ًتیدِ ترؾی اس عَز تالقَُ ذَز را اس زعت ذَاّیس زاز.

زّیس کِ اکٌَى تا زریافت هٌاتغ تیؾتز اس هؾتزیاى  زر ایي صَرت عْن تاسار ٍ هؾتزیاى ذَز را تِ رقثایی هی هاًسگارتز ذَاّس تَز.

 اًس. پیؾیي ؽوا قسرتوٌستز ؽسُ

، تا فزاّن آٍرزى اهکاى رقیة تزاؽیسى تزای راُ زرًٍی فٌاٍری تِ تاسارّا،  اس زاًؾی ؽزکتیک رٍػ هٌاعة تزای افشایؼ عَذت ٍ ع

اگز گزٍُ پضٍّؾی ؽوا تلِ هَؽی تْتز عاذت ًثایس اًتظار زاؽتِ تاؽیس کِ گزٍُ فزٍػ ؽوا تْتزیي  ّای زیگز اعت. زعتزعی تِ راُ

هحصَالت پزفزٍػ پیؾیي ؽوا تاؽس زر حالی کِ زیگز  گشیٌِ تزای فزٍػ آى تاؽس. هوکي اعت گزٍُ فزٍػ تِ ؽست زرگیز

 ّایی ًَیي ٍ اتتکاری تاؽٌس. گیزی اس ًَآٍری ؽوا تِ رٍػ زر تِ زًثال تْزُ ّا زرتِ عاسهاى

 مدل کسب و کار
ذَز؛ فزٍػ َیي آفزیسُ ٍ اس آى اعتفازُ کٌٌس: اعتفازُ اس فٌاٍری زر کغة ٍ کار کًٌَی تَاًٌس یک فٌاٍری ً ّا تِ عِ رٍػ هی تٌگاُ

 تززاری ّای ًَیي کغة ٍ کار تْزُ سهیٌِّا زر  اًساسی ؽزکتی ًَ کِ اس ایي فٌاٍری ّا ٍ یا راُ تززاری اس فٌاٍری تِ زیگز تٌگاُ اهتیاس تْزُ

 کٌس.

آى تا سهاًی کِ تداری ًؾَز، ارسػ اقتصازی فٌاٍری تِ ذَزی ذَز ارسؽی ًسارز ٍ تزیي ٍیضگی ایي فزآیٌس ایي اعت کِ  تزخغتِ

گاُ تِ کار  تٌاتزایي اگز یک فٌاٍری تِ زٍ رٍػ گًَاگَى تداری ؽَز، تاسگؾت هالی آى ًیش هتفاٍت ذَاّس تَز. پٌْاى ذَاّس هاًس.

گاّی ؽزکتی زیگز تا هسل کغة ٍ کاری  آیس. گیزی هسل کغة ٍ کار ؽٌاذتِ ؽسُ تٌگاُ تزای یک ًَآٍری، تغیار هَفق اس آب زرهی

 کٌس. ذزز ٍ اس آى اعتفازُ هی تززاری اس فٌاٍری را هی تیاس تْزُرعس؛ اه ًَیي اس راُ هی

. زر ایي صَرت هسیزاى تایس تِ زًثال یافتي گاّی ًیش هسل کغة ٍ کاری ؽٌاذتِ ؽسُ ٍ آؽکار تزای یک فٌاٍری ًَیي ٍخَز ًسارز

ؽَز  ی هسیزاى زر اًدام ایي کار تاػث هیًاکاه هٌاعة تزای ارسػ آفزیٌی اس آى فٌاٍری تاؽٌس. «هؼواری زرآهسی»هسل کغة ٍ کار یا 

اگز افزازی ذارج اس تٌگاُ تتَاًٌس هسل کغة ٍ کار تْتزی ؽٌاعایی کٌٌس، ؽایس تیؼ  ّا ارسؽی کوتز تزای تٌگاُ تیافزیٌٌس. ایي فٌاٍری

ِ چٌساى ذَب زر یک هسل اس تٌگاّی کِ فٌاٍری را کؾف کززُ ارسػ آفزیٌی کٌٌس. تِ تیاى زیگز ؽایس ارسػ اعتفازُ اس یک فٌاٍری ً

 تززاری اس یک فٌاٍری ذَب زر یک هسل کغة ٍ کار ًِ چٌساى ذَب تیؾتز تاؽس. کغة ٍ کار هٌاعة اس تْزُ

 تؼزیف ٍاحسی اس ٍاصُ هسل کغة ٍ کار ٍخَز ًسارز، اها کارکززّای هْوی کِ اس آى اًتظار زارین تِ ایي ؽزح اعت:
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 ضود. محصوالت و خذمات ساخته ضذه بزای کاربزان آفزیذه می بیان دقیق گشاره ارسش، یعنی ارسضی که با

ؽوا کسام  ذَز را تِ خای هؾتزی گذاؽتي ٍ اس زیسگاُ اٍ تِ هحصَل ًگاُ کززى رٍؽی ذَب تزای اًسیؾیسى زرتارُ گشارُ ارسػ اعت.

 کٌیس؟ ایي هؾکل تا چِ اًساسُ تزای هؾتزی تشرگ ٍ هْن اعت؟ هؾکل هؾتزی را حل هی

ّای صاپٌی زر زِّ ّفتاز ٍ ّؾتاز  گذارز. سهاًی کِ سهاًی کِ ؽزکت پیؾزفت ًاچیش فٌاٍری گشارُ ارسػ قسرتوٌسی را تٌیاى هیگاّی 

ّا ًگزیغت. ؽایس اس خْتی حق تا سیزاکظ  ّای کپی کَچک رٍهیشی را ؽزٍع کززًس، سیزاکظ تا ریؾرٌس تِ فٌاٍری آى عاذت زعتگاُ

تَاًغتٌس تِ طَر ذَزکار چٌس  گزفتٌس سیاز ًثَز. ّوچٌیي ایي زعتگاُ ًوی ّا زر زقیقِ کپی هی زعتگاُتَز سیزا تؼساز صفحاتی کِ ایي 

تا ایي حال هَضَػی کِ سیزاکظ اس آى  تٌسی کٌٌس ٍ یا اًساسُ کپی را افشایؼ یا کاّؼ زٌّس. ّا را زعتِ صفحِ را کپی تگیزًس ٍ یا کپی

تَاًیس تِ خای رفتي تِ یک هزکش کپی  کززًس: ؽوا هی تز ارائِ هی ّای کَچک تگاُایي زع غافل تَز گشارُ ارسػ تغیار هتفاٍتی تَز کِ

 ّای ذَز، یک زعتگاُ کپی زر زفتز ذَز زاؽتِ تاؽیس! تزای گزفتي کپی

 ضناسایی یک بخص باسار، یعنی کاربزان و مطتزیان هذف

تَاًایی آى زر کاّؼ تَاًس ریؾِ زر  ًگاُ هؾتزی هی ارسػ فٌاٍری زر تؼزیف گشارُ ارسػ زر گزٍ ؽٌاعایی هؾتزیاى ّسف اعت.

ؽایس هؾتزیاى گًَاگَى ذَاعتار  کِ يیاتز  اس آى هْنّای خسیس تاؽس. ّا ٍ گشیٌِ حل ّشیٌِ، حل یک هؾکل کًٌَی ٍ یا آفزیٌؼ راُ

س تصوین تگیزًس کِ کسام تَاًٌ ّا تا هؾتزیاى ّسف ذَز را ؽٌاعایی ًکٌٌس ًوی تٌگاُ ّای هتفاٍت اس یک فٌاٍری تاؽٌس. ٍیضگی

فٌی  یّا ٌِیسهتَاى زر تیي  تا ّسف قزار زازى یک تاسار ٍیضُ، تا یک گشارُ ارسػ ٍیضُ هی ّای فٌاٍری ذَز را تْثَز زٌّس. ٍیضگی

ّا چیغت،  تا سهاًی کِ ًساًیس کِ هؾتزیاى ؽوا چِ کغاًی ّغتٌس ٍ ارسػ هحصَالت ؽوا تزای آى گًَاگَى گشیٌؾی آگاّاًِ کزز.

 زاًیس چِ کاری را تایس ٍ چِ کاری را ًثایس اًدام زّیس. ویً

 تعزیف ساختار سنجیزه ارسش بنگاه

تَاًیس تا ؽٌاذت تاسار ّسف، گشارُ ارسػ ٍ هؾرصات هَرز ًظز تزای هحصَل، سًدیزُ ارسؽی تغاسیس کِ ایي ػٌاصز ؽوا را زر  ؽوا هی

تَخِ زاؽتِ  کٌس. ّای السم را تزای عاذت ٍ فزٍػ هحصَل تِ هؾتزی ّسف ّواٌّگ هی سًدیزُ ارسػ اًثَُ فؼالیت گیزز. تز هی

سًدیزُ ارسػ  آى کِتٌگاُ پظ اس  آفزیٌی تزای عَز تززى یک تٌگاُ اس سًدیزُ ارسػ ذَز السم اعت، اها کافی ًیغت. تاؽیس کِ ارسػ

 یس ؽیَُ تصاحة ترؾی اس آى ارسػ را تزای ذَز هؾرص کٌس.السم را تزای ارائِ هحصَل ذَز ؽٌاذت، تا

 تعیین ضیوه درآمذسایی، ساختار هشینه و حاضیه سود هذف
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رعس. ؽیَُ پززاذت ّشیٌِ هؾتزی چگًَِ ذَاّس تَز، قیوت ًْایی هحصَل چِ هیشاى اعت ٍ  هی« هؼواری زرآهسی»اکٌَى ًَتت تِ 

 ٍ هؾتزیاى تقغین ذَاّس ؽس. سگاىکٌٌ غیتَسارسػ آفزیسُ ؽسُ چگًَِ تیي تٌگاُ، 

 

 

 سنذ کننذگان و مطتزیان را به هم پیونذ می ای که تأمین توصیف جایگاه بنگاه در ضبکه

ّا زر کٌار ّن ًَػی ؽثکِ ارسػ  ّای تیزٍى اس سًدیزُ کًٌَی ًیش زر آفزیٌؼ ٍ تصاحة ارسػ هؾارکت زارًس. آى ّا ٍ عاسهاى ؽزکت

ّا را  ّا ٍ عاسهاى کٌٌسگاى، هؾتزیاى ٍ زیگز ؽزکت گزفتِ پیزاهَى یک کغة ٍ کار، ًقؼ تأهیي زٌّس. ؽثکِ ارسػ ؽکل تؾکیل هی

ای  تَاًس اثز ؽثکِ ؽثکِ ارسػ ػالٍُ تز افشایؼ تأهیي کاالّای هکول زر عَی ػزضِ، هی کٌس. عاسی یک ًَآٍری تؼییي هی زر تداری

افشایس ٍ  پیًَس قَی یک فٌاٍری تا یک ؽثکِ ارسػ، تز ارسػ آى فٌاٍری هی را ًیش زر عَی تقاضا ٍ زر تیي هؾتزیاى افشایؼ زّس.

زارای ؽثکِ ارسػ  ٍ تِ ٍیضُ اگز پای رقاتت تا یک فٌاٍری رقیة تَاًس اس ارسػ تالقَُ فٌاٍری تکاّس. ایداز ًکززى ؽثکِ ارسؽی ًیش هی

 قَی زر هیاى تاؽس.

 آورد در بین رقبا به دست میتذوین راهبزد رقابتی که بنگاه نوآور با آن مشیتی 

زاؽت خایگاُ رقاتتی ػثارتٌس اس  ّوچٌیي ػَاهل کلیسی ًگِ تَاًس تز عِ ػاهل ّشیٌِ، توایش ٍ یا تاسار ٍیضُ تٌا ؽَز. راّثزز رقاتتی هی

، ٍ زعت آذز ّا تزای رقثا زؽَار تاؽس ذلق فزآیٌسّای زرًٍی ارسؽوٌس تزای هؾتزیاى کِ تقلیس آى زعتزعی ٍیضُ تِ هٌاتغ کلیسی،

 تدزتِ پیؾیي ٍ قسرت حزکت آتی تٌگاُ زر تاسار.

تزای هسیزاى ؽٌاذت ّشاراى گشیٌِ  کٌٌس. ّای ًَآٍری را زر هحیطی عزؽار اس اتْاهات فٌی ٍ تاساری خغت ٍ خَ هی ّا فزصت ؽزکت

ّای اقتصازی ٍ  ی فٌی تا زًیای گشیٌِّا زًیای گشیٌِ ّای ًَیي تِ تاسارّای ًَیي تغیار زؽَار اعت. پیؼ رٍ زر راُ رعاًسى فٌاٍری

ّا کارکٌاًی ذثزُ را تز ّز یک اس ایي  ای اعت کِ ؽزکت ّا تِ اًساسُ . پیچیسگی ّز یک اس ایي سهیٌِاختواػی تغیار هتفاٍت اعت

ّای  ساری فزاٍاى، ٍرٍزیزارز کِ زر رٍیارٍیی تا اتْاهات فٌی ٍ تا اها تؼزیف هسل کغة ٍ کار، هسیزاى را ٍاهی کٌٌس. ّا هتوزکش هی سهیٌِ

 تزیي ًقؼ یک هسل کغة ٍ کار اعت. تٌاتزایي تزعین یک ًقؼ عازُ ٍ فزاگیز هْن ّای اقتصازی پیًَس تشًٌس. فٌی را تِ ذزٍخی
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 یک مثال از ارزش مدل کسب و کار
ؽٌاعایی هسل کغة ٍ کار ، یک ًوًَِ ذَب اس ارسػ هسل کغة ٍ کار ٍ زؽَاری 919ًرغتیي زعتگاُ کپی عاذت سیزاکظ، هسل 

ٍ تا زیسار خَ ٍیلغَى )کِ زر آى سهاى رییظ ؽزکت ّالَیس( تَز تا چغتز  1992زاعتاى زر هیاًِ زِّ  ّاعت. ذَب تزای ؽزکت

کارلغَى )کِ فٌاٍری ًَیي آفزیسُ تَز( آغاس ؽس. کارلغَى یک فٌاٍری تزای کپی گزفتي تا کیفیت تْتز عاذتِ تَز ٍ آى را سیزٍگزافی 

ّای هَخَز ٍضَح تغیار تیؾتزی زاؽتٌس ٍ ّوچٌیي اس کیفیت ٍ ػوز  ّای تْیِ ؽسُ تا ایي فٌاٍری ًغثت تِ فٌاٍری کپی یسُ تَز.ًاه

ّای فؼال زر ایي صٌؼت، فزٍػ زعتگاُ اصلی تا حاؽیِ عَز اًسک ٍ  زر آى سهاى هسل کغة ٍ کار ؽزکت تاالتزی تزذَرزار تَزًس.

ّز زٍ فٌاٍری تِ  تزاػ ٍ تیغ( تَز. م هصزفی تا حاؽیِ عَز سیاز )هسل کغة ٍ کار هَعَم تِ ریؼتأهیي لَاسم خاًثی ٍ تأهیي اقال

ّای کپی ازاری تِ قیوت عیصس  زعتگاُ کززًس. کاغذ ٍ لَاسم ٍیضُ ًیاس زاؽتٌس ٍ زرآهس پظ اس فزٍػ ذَتی تزای فزٍؽٌسگاى ایداز هی

زر هاُ  ّا زعتگاُ يیازرصس  92گزفتٌس ٍ اس  گیي پاًشزُ الی تیغت کپی زر رٍس هیّا تِ طَر هیاً رعیسًس. ایي زعتگاُ زالر تِ فزٍػ هی

 ؽس. کپی گزفتِ هی 122کوتز اس 

تَاًس تغیار زرآهسسا  تَاًغت تاؽس؟ ٍیلغَى تاٍر زاؽت کِ ایي فٌاٍری هی اها تْتزیي اعتفازُ اقتصازی اس فٌاٍری سیزٍگزافی چِ هی

ایي فٌاٍری زر هقایغِ تا  ی ایي فٌاٍری را آغاس کززًس ٍ یک پیؼ ًوًَِ اس زعتگاُ آى تَلیس کززًس.کارلغَى ٍ ٍیلغَى کار تز رٍ تاؽس.

کزز کِ ّشیٌِ تَلیس ایي  تا ایي حال ٍیلغَى تزآٍرز هی کزز. ّایی تا کیفیت تْیِ هی ّای آى سهاى تسٍى ًیاس تِ کاغذ ٍیضُ، کپی فٌاٍری

 ّای پیؾیي تاؽس. ّز کپی تِ اًساسُ رٍػ ّای هتغیز زالر ٍ ّشیٌِ 0222زعتگاُ حسٍز 

mailto:research@iesoft.ir
mailto:info@iesoft.ir


 

 

 نـــــــــوآوری بـــــــــاز

Contact For more information: research@iesoft.ir      Website: IeSoft.ir  Tel: 021-73225041 

تززاری  ّای رایح کپی ّای تَلیس ایي زعتگاُ تغیار تیؾتز اس فٌاٍری رٍ کزز. ّشیٌِ عاسی فٌاٍری را تا هؾکل رٍتِ ّویي تزآٍرزّا تداری

تَاًغت راّی تِ  ایي فٌاٍری ًَیي زر عایِ ایي تزآٍرزّای اقتصازی چگًَِ هی ّای رقیة تَز. ٍ ّشیٌِ لَاسم کٌاری آى تِ اًساسُ فٌاٍری

ّای اتتسایی  تَاى هؾتزیاى را تِ پززاذت ّشیٌِ چگًَِ هی تز ًثَز. تز تَز ٍ تیغ آى ّن ارساى تغیار تغیار گزاى« تزاػ ریؼ»تاسار تیاتس؟ 

 تزغیة کزز؟ تز تیفیتا کتیؾتز تزای فٌاٍری ًَیي ٍ 

زاًغتٌس تزای چیزگی تِ ایي هَاًغ تِ هٌاتغ فزاٍاًی ًیاس زارًس، ؽزٍع تِ خغت ٍ خَ تزای یافتي یک ؽزیک  ّالَیس کِ هیٍیلغَى ٍ 

ام ٍ خٌزال الکتزیک زعت رز  تی ّایی هثل کساک، آی ؽزکت ؽسًس. قسرتوٌس کززًس، اها ّزچِ تیؾتز پیؼ رفتٌس تا ؽکغت هَاخِ هی

 919هسل » گًَِ آهسُ اعت:  کززًس ایي ام کِ ایي فٌاٍری را تزرعی هی تی ّای هؾاٍریي آی شارػّا سزًس. زر یکی اس گ تِ عیٌِ آى

ّای هَخَز تزتزی زاؽتِ تاؽس ؽٌاعایی  کارتززّای گًَاگًَی زارز، ّیچ کارتززی ٍیضُ کِ ایي زعتگاُ تِ ذاطز آى تز زیگز زعتگاُ

 «اعت. 919کاعتی هسل  يیتز تشرگًؾس... ًساؽتي یک ّسف یا اّساف ٍیضُ تٌْا ٍ 

تَاًغت تا هسل کغة ٍ کار زیگزی هؾکل ّشیٌِ سیاز ٍ  1999کٌٌس. ّالَیس زر عال  اؽتثاُ هی ّا آىکزز کِ  اها ٍیلغَى احغاط هی

 هؾتزیاى تٌْا تا زاز! ّا را تِ هؾتزیاًؼ اخارُ ّا، آى اُرا تِ تاسار تثزز. ّالَیس تِ خای فزٍػ زعتگ 919تدْیشات را حل کززُ ٍ 

ًغرِ زر هاُ، تایس چْار عٌت زیگز  0222تَاًغتٌس زعتگاُ را اخارُ کٌٌس ٍ تزای ّز کپی تیؾتز اس  زالر زر هاُ هی 99پززاذت 

کزز ٍ قزارزاز اخارُ زر صَرت زرذَاعت  پززاذتٌس. ؽزکت ّالَیس کِ تؼسّا تِ سیزاکظ تغییز ًام زاز، ذسهات هَرز ًیاس را ارائِ هی هی

 فت.یا هؾتزی پایاى هی

زر ایي هسل کغة  را حل کزز ٍ گشارُ ارسؽی ذَتی پیؼ رٍی هؾتزیاى قزار زاز.« تزاػ ٍ تیغ ریؼ»ایي پیؾٌْاز اخارُ هؾکل هسل 

کززًس ٍ تٌْا زر صَرتی کِ  پذیزفت: هؾتزیاى تٌْا اخارُ هاّیاًِ را پززاذت هی ٍ کار تیؾتز ذطزّا را ؽزکت کَچک ّالَیس هی

ایي هسل  پززاذتٌس. ًغرِ زر هاُ کپی تْیِ کٌٌس، پَل تیؾتزی هی 0222زاؽت کِ تیؼ اس  را تز آى هی ّا آى 919کیفیت ٍ آعاًی 

 کززًس. ؽس هگز آى کِ هؾتزیاى اس زعتگاُ تزای تْیِ کپی زر ؽوارگاى تغیار اعتفازُ هی کغة ٍ کار تزای ّالَیس عَزآٍر ًوی

کار تا آى تغیار افشایؼ یافت. کیفیت تاالی  یتقاضاتِ زعت هؾتزیاى،  919ایي اتتکار َّؽوٌساًِ هَفق اس آب زرآهس. تؼس اس رعیسى 

زرآهس ایي هسل کغة  تصَیز ٍ عَْلت اعتفازُ اس زعتگاُ تاػث ؽس کِ هیاًگیي تؼساز کپی زر رٍس )ًِ زر هاُ( تِ زٍ ّشار ًغرِ تزعس.

عال. زر ًتیدِ ؽزکت کَچک  12زرصسی زرآهس زر تیؼ اس  91تیٌاًِ ٍیلغَى تَز؛ ًزخ رؽس عاالًِ  ز اس هسل ذَػٍ کار تغیار فزات

هیلیارز زالر زرآهس تثسیل ؽس ٍ تؼسّا تِ سیزاکظ تغییز  0.9تِ یک تٌگاُ خْاًی تا تیؼ اس  1990هیلیَى زالری ّالَیس، تا عال  02

هسل کغة ٍ کار هٌاعة تزای یک فٌاٍری اعت، ٍیلغَى تا ایي هسل  یزیکارگ تِاس تأثیز ایي هثال یک ًوًَِ تغیار ذَب  ًام زاز.
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تاس ػزصِ فزٍػ  ّا تِ یکِ ّای هطزح آى سهاى زر ایي صٌؼت غلثِ کٌس ٍ سیزاکظ را تزای هست کغة ٍ کار تَاًغت تز ؽزکت

 ّای ازاری تثسیل کٌس. زعتگاُ
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