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که در حوزه کرایه « 1بالکباستر» ایزنجیره هایفروشگاه، با داستان وکارهاکسببسیاری از صاحبان 
، نه چندان دور هایزمانفعالیت داشت، آشنا هستند. برندی که در  (فیلم و سریال)تصویری  یهارسانه
 هحوزه رسانه تصویری بود. اما به تدریج، با از رد هایفروشیخرده پرسودترینو  ترینمحبوبیکی از 

، و عدم تطابق با تغییرات محیطی، از صحنه رقابت کنار رفتند. داستان وکارشانکسبخارج شدن مدل 
تلخ  هایگذشتسر بالکباستر به تغییر قواعد بازی، یکی از  توجهیبیبالکباستر، یا بهتر بگویم، داستان 

د و ارتقا دارند. هیچ است که هنوز زمان برای بهبو وکارهاییکسببرای سایر  آموزعبرتو صد البته 
 به دنبال سرنوشتی همانند بالکباستر نیست.   وکاریکسب

یی است که نتوانستند تغییرات صنعت را شناسایی کرده و خود وکارهاکسباز  اینمونهبالکباستر، تنها 
ع، متنو هایراهنماییو  هامثالپیش رو، تالش دارد تا با  شدهخالصهمطابقت دهد. کتاب  هاآنرا با 
، ما در عصر دیجیتال به دیدانیمکه  طورهماندارد.  بر حذرامروزی را از سرنوشتی مشابه،  هایزمانسا
تر، هفناوران هاینمونهاین عصر تطابق پیدا نکنند، یا با  هایویژگییی که با وکارهاکسب؛ بریممیسر 

. موفق بودن در عصر دیجیتال، ، یا به کلی شاهد از بین رفتن صنعتشان خواهند بودشوندمیجایگزین 
است. ظاهرگرایی و  (چه دشوار و چه آسان)به معنای در آغوش کشیدن تمامی ابعاد این برهه تاریخی 

 درمان نخواهد کرد! هاسازماناقدامات مدگرایانه، دردی از سرنوشت محتوم 

ای  اناز دی یریناپذییجداعصر دیجیتال، جزئی  هایویژگیبه دنبال آن است تا « داروینیسم دیجیتال»
یا توری مجازی از سازمانتان، اگرچه که اقداماتی  سایتوبسازمان شما شود. اضافه کردن یک 

جیتال هم دی یهایفناورهستند، اما به هیچ عنوان برای بقا در عصر دیجیتال کافی نیستند.  نیتحسقابل
دل به بخشی بدیهی از زندگی روزانه ما خواهد در آینده نه چندان دور، همانند الکتریسیته یا اینترنت، ب

 ، این اقدامات ضروری است. وکارکسبشد. پس در راستای پیشرو بودن در 

 در این خالصه کتاب شما خواهید دید که:

 انجام داد، برای بقا در عصر دیجیتال کافی نیست؛« 2هیثرو»چرا اقداماتی نظیر آنچه فرودگاه  
 شدن تماما نادرست است؛چرا درک سنتی از بر افکنده  
 ، سودمند نخواهد بود.دیکنیمکه تصور  قدرهاآن، وکارتانکسببه  باتچتو چرا اضافه کردن یک  
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 یخالصه کتاب به چگونگ  نیدر ا ؟«تالیجید سمینداروی»چرا مطالعه 
 میخواه تالیجیعصر د ندهیتحوالت آ یبرا وکارهاکسبشدن آماده

 .پرداخت
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در  هینظر نی. اما اگرددیم ریتعب گونه نیترستهیشازنده ماندن  یغالبا به معنا ن،یتکامل دارو هینظر
، هاتشرک نیترموفقکه  دیتصور کن دیدارد؟ شا ییچه معنا یوکارهاکسب یبرا یکنون رییجهان پر تغ

 ورهایکشکه در  هاییشرکت ؛خرج کردن دارند یدالر برا میلیاردهابزرگ و  اریهستند که ابعاد بس ییهاآن
 دارند. اریاز محصوالت در اخت یداشته و سبد متنوع تیفعال ایمختلف دن

و  رییبا نفع جستن از تغ توانمیتالش دارد تا نشان دهد که چگونه  تال،یجیدر عصر د داروینیسم اما
ه تطابق هر چ ه،ینظر نیا گرید ی. معنابه رشد و پیشتازی در عرصه رقابت دست یافت ا،یتحوالت دن
 و نامعلوم است.   ریمتغ ندهیبا آ وکارهاکسب مؤثرترو  ترسریع

 هایشرکت انیگونه در م نیبرتر گریسال عمر دارند، د 03تا  03از  شیکه ب یتیچندمل هایکمپانی
، هارکتش ریو بزرگ، نسبت به سا کارکهنه هایشرکتادعا کرد که  توانمی ی. حتستندین ایمختلف دن
 گانهیب راتییتغ اسابق خود را ادامه دهند و ب یرهایتالش دارند تا مس هاشرکت نیدارند. ا یاساس یضعف

خواهد بود و  یو طوالن برهزینه ده،یچیپ اریبس ع،یسازمان بزرگ و وس کیدر  رییهستند. قطعا تغ
 است.   تالیجیبقا در عصر د ی، عنصر اصل«زمان»

 

 کنندهپخش) 1محصوالت واکمن یرو یمتعدد هایگذاریسرمایه ،یمثال، در گذشته، شرکت سون یبرا
که هنوز  یدر عصر کرد،یرو نیداشت. ا (حملقابل ید یس کنندهپخش) 2سکمنیو د (حملقابلکاست 
ود. نم یبیج هایکنندهپخشبه رهبر بازار در  لیرا تبد هاآنهوشمند نبود،  هایگوشی ای پادیآاز  یخبر
کردند. با  دایراه خود را به بازار پ (3رهایپل یتر یمثل ام پ) تالیجید کنندهپخشبعد محصوالت  یمدت

 هایندهکنپخشبه سرعت به سمت بازار  دیبا منطقا  بازار داشت،  یدر رهبر یکه سون یتیتوجه به موقع
باز نگه  تالیجید یرا از گذار به فضا یشرکت سون رانیمد ،یاساس سؤال کی. اما رفتمی تالیجید

                                                   
1 Walkman 2 Discman 3 MP3 player 

 نیبقا در ا .است یرامونیپ یایتطابق با دن یبه معنا تالیجید سمینیدارو  2
 .نخواهد بود ریپذامکان یو اساس نیادیبن راتییعصر، بدون تغ نیو ا ایدن
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ا م یبر سر محصوالت فعل ییچه بال م،یکن یگذارهیسرما تالیجید هایکنندهپخش یاگر رو»داشت؛ 
نخواهند داشت.  یمحصوالت از بازار حذف شده و فروش نیآن بود که ا سؤال نیجواب ا« خواهد آمد؟

 گاهینتواند جا گاههیچ یشد که سون ثباع د،یبازار جد نیورود به ا یبرا یسون عیسر گیریتصمیمعدم 
 هایشرکت ،یسون ی. به جااوردیرا به دست ب یقیموس هایکنندهپخشسابق خود به عنوان رهبر بازار 

با محصوالت جذاب و نوآورانه خود، بازار را  ،اپل و ماکروسافت رینظ (در آن زمان) دتریو جد نیآفرتحول
 یونس هایواکمندر سرگذشت  تالیجیبقا در عصر د یبرا «زمان»عنصر  تیاهم گریدند. بار دقبضه کر 
 شد.   انینما

 نی، اما با اشوندمی افتینه چندان دور  هایسالبه وفور در  یسرنوشت واکمن سون رینظ هاییداستان
 نی. اکنندمیحرکت  یکوچک و جزئ اریبس بهبودهایتنها به سمت  هاشرکت تیهنوز هم اکثر ،وجود
. اندمودهنخود بسنده  یدر راهکارها یجزئ یراتییو تنها به تغ ستندین یاساس تحوالت، به دنبال هاشرکت
تا با گرفتن  دهندمیخود اجازه  انیکه به مشتر هاستبانکاز  یبرخ دیاقدام، خدمت جد نیاز ا اینمونه
دارد، اما  ییایمزا یکردیرو نی. اگرچه که چنندینما زیعکس از چک خود، آن را به حساب خود وار کی
 ینگربه دنبال باز  دیبا هابانکمثال،  نی؛ در همفرایندهاست یاساس یبازطراح یبه معنا ،یساز یتالیجید

 فناورانه هایمؤلفهباشند. اما هنوز هم اضافه کردن  یکنون تالیجیدر روزگار د یکاغذ هایچک تیموجود
 جذاب است.  هاشرکتاز  یاریبس یدر حال انقراض، برا هایسیستمبه 

فرودگاه در آن  نیکه ا ایمنطقهدر شهر لندن رخ داد.  «ثرویه»در فرودگاه  کردیرو نیاز ا یگرید نمونه
به شدت سخت نموده و با وجود  ماهایهواپ یفرود آمدن را برا ،یشهر هایویژگیقرار دارد، با توجه به 

 یمناطق برا ترینسخت از یکیمنطقه،  نیهنوز هم فرود آمدن در ا ماها،یهواپ دایز اریبس مانورهای
ام فرودگاه انج نیا یارتقا یدر راستا گذاریسرمایهاز  ییباال اریوجود، حجم بس نی. با اباشدمیخلبانان 
داشتند. اما  یفرودگاه آگاه نیا یذات صیو نقا بی، به معااندرکاراندستبود که همه  در حالی نیشد؛ ا
 ساتیتأس، در (دیفرودگاه جد کی سیتأس) یاساس یاحبازطر  کی یمسئوالن امر آن بود که به جا حیترج
در  نیسنگ هایهزینه بپردازند. تشانیبه ادامه فعال ینموده و با بهبود جزئ جادیا یاصالحات ،فعلی

ا ر  ازهایاز ن یبرخ مدتکوتاهندارد، اگرچه در  یبا عصر حاضر همخوان هاآنکه اساس  یهایسیستم
   .مدت نخواهد بود یالنطو ی، اما راهکارکندمیبرآورده 

رک قابل د، بیشتر بخش نیا یهامثال، اندنموده تیدر صنعتشان فعال هامدتکه  ییوکارهاکسب یبرا
ود کوچک، خ بهبودهایو  یجزئ راتییتغ یتوجه داشته باشند که به جا دیبا وکارهاکسب نی. اباشدمی
 بقا، سربلند باشند. یتنازع برا نیتا در ا ندیآماده نما یتحوالت اساس یرا برا
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است! البته که نه تنها در روزگار رویدادهای پیش رو  تیعدم قطع ،یبتوان گفت که تنها امر قطع دیشا
د وانتمین یفرد عاقل چی، اما هاندزده ندهیآ بینیپیش، دست به ناآگاه هایانسان شهیمعاصر، بلکه هم
 خ،ی. تارمیستین دفاعیبکامال  ندهیوجود، ما در برابر آ نیکرده است. اما با ا بینیپیشرا  ندهیادعا کند که آ

 است.  ندهیبرخورد با اتفاقات آ یمعلم برا نیبهتر

ا ب وکارهاکسبتعامل  یسه برهه مشخص وجود دارد که چگونگ م،یاندازیب یمعاصر نگاه خیبه تار اگر
 عیقاو ی. با بررسکندمیبه ما ارائه  یثابت ی، الگوشده در آن یمعرف یهایفناورخاص و  یمقاطع زمان نیا

و  یانزم یهابرهه نیا انیم یادیز اریبس یهامشابهت توانمی، وترهایکامپ ایو  تهیسیپس از ظهور الکتر
 .باشدمیسرآمد آن  تال،یجید یهایفناورکه  ینمود. عصر دایپ یعصر کنون

 نیا یو اساس عیوس یریکارگبهبا  ،یو رهبران سازمان رانیمد تیاکثر ،یخیتار هاینمونه نیهر سه ا در
در جوامع، صرفا  یفناور نیا ینسب رشیپس از پذ ینشان دادند. حتشدیدی  یهامخالفت هایفناور
ده است نشان دا یفناور خیارتکرد.  دایارتقا پ هایفناور نیبا کمک ا ،یسنت یندهایفراو  یقبل یرفتارها

 یهاروشصحنه نبرد  ،یقبل یهایفناورتا زمان از صحنه خارج شدن  د،یجد یهایتکنولوژ یکه معرف
 امر کیبه  لیتماما جوامع را در بر گرفته و تبد د،یجد یکه راهکارها ی، تا زمانخواهد بود دیو جد یمیقد
که از دسترس خارج شوند،  یهایزمانکه تنها در  کردجلوه خواهد  یکه چنان عاد یادهیپدشود؛  یعاد

 .آورندیم ادیرا به  ییهایفناور نیکاربران وجود چن

دهه  ی. از ابتدادیبه طول انجام یطوالن اریمدت زمان بس هاشرکتدر  تهیسیالکتر رشیمثال، پذ یبرا
طول  سال 133 بایشد، تقر یآسان ساختن کارها معرف یابداع برا نیا تیکه ظرف یزمان ،یالدیم 1303

وجود داشت. ز یبخار ن یهانیماش یاتفاق برا نیهم برای مردم عادی شود. یایفناورکشید تا چنین 
ه و نحو هاکارخانهاز  یاریکه در آن زمان بس) یفناور نیصرف شد تا ا یطوالن اریکه مدت زمان بس ییجا
 خلق ارزش شود.  یوارد چرخه عاد (ساختیمکردن را متحول  کار

ار گرفته شد، به ک هاکارخانهاز  یاریدر بس تهیسیکه الکتر یزمان یحت ،میگردیبرم تهیسیمثال الکتر به
 نیا  رشیپذ یدر ابتدا بود. یسنت یهاروششده از همان  یکیالکتر ییهانسخه جادیا یبرا شتریب

 کارهاوکسبد تا رهبران یبه طول انجام هادههنبود.  تهیسیبا کمک الکتر یاز نوآور یخبر د،یجد یفناور
 تهیسیالکتر کنند که جادیا ییهاکارخانه دیندارند! بلکه با ازین افتهیارتقا  یهایکمپانیمتوجه شدند که به 

 ظهور و بروز داشته باشد.  یابعاد کار یدر مرکز توجه آن بوده و در تمام

 رشیرخ داد. البته تفاوت پذ (وترهایکامپ الخصوصیعلو ) تالیجید یهایفناورروند در ارتباط با  نیهم
 ،وترهایکامپ یبود. برا و حیاتی روزمره دهیپد کیبه  هاآن شدنلیتبددر مدت زمان  تهیسیو الکتر وتریکامپ
 نیزمان صرف شد. ا وزمرهر  یکاال کیتا بدل شدن آن به  وتریکامپ نیاول یسال از زمان معرف 03 بایتقر

اط با در ارتب روشنی افق ،وتریکامپ ای الکتریسیته رینظ ییهایفناور خیتار  3
 .دهدیمپیش روی ما قرار  هاسازمان یساز یتال یجید ندهیآ
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، وکارهاکسبنو توسط  هایفناور رشیپذ یبود. البته الگو تهیسیالکتر رشیاز مدت زمان پذ یمیزمان ن
حتاطانه، م یبا نگاه هاشرکت ز،ین وترهایکامپدر مورد  ته،یسیاست. همانند الکتر گریکدیمشابه  قا  یدق
 یندهایدر فرا یاز بازنگر یراه، خبر ی. اما در ابتداردندک یوتریخود را کامپ یخاص سنت یندهایفرااز  یبرخ
 . شدینم دهید نترنتیعصر ا کردیبا رو یاصل

 

شد.  رتکمرنگ (شودیمهم  نترنتیکه شامل ا) تالیجیبا ظهور عصر د وتریاز تعارضات عصر کامپ یبرخ
د. اما باز متصل شون گریکدیوب، به  یای، توانسته بودند با کمک دنهانتاشیمکو  یندوزیو یوترهایکامپ

 اریرا تنها در بخش بس یتالیجید یهایفناور، وکارهاکسب تیکه اکثر شودیممشاهده  نترنت،یبا ظهور ا
 یریکارگبهو این موضوع، تکرار اتفاقی تاریخی در هراس از  بستندیمخود به کار  یهاتیفعالاز  یمحدود
رقم  انکار محافظهبسیار زیاد، سرانجام یکسانی برای  احتمالبهنو است؛ اتفاقی که  یهایفناورجسورانه 
 خواهد زد.
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ازمان را س کی (تحول ای) ی، برافکندگوکار هارواردکسبدانشکده  فقید دیاز اسات ستنسن،یکر تونیکل
متر ک متیبا ق یمشابه یدر بازار ورود کرده و فناور دیشرکت جد کیکه  یزمان: کندمیمعنا  نیچن نیا

 خود را از دست زاراز با یمستقر و بزرگ بازار، بخش هایشرکتتا  شودمیرفتار باعث  نی. اکندیارائه م
 است.  یناکاف تالیجیعصر د یبرا فیتعر نیبدهند. اما ا

 ای 1اوبر رینظ هاییشرکت) دیکنیمنگاه  ریاخ هایسالدر  نانیآفرتحول نیتربزرگکه به  یزمان
ارائه نکرده بودند.  یدتریجد یفناور ای ترنییپا متی، قهاشرکت نیکه ا شودمی، مشاهده (2یباندیربیا
 ترگران (هاهتل مثل) یسنت یهاسرویس، از هاسرویساز  یبرخ ،یباندیبر یا رینظ ییهاشرکتدر  یحت
انجام  نیادیبن یدر عصر حاضر، بازطراح نانیآفرتحول تیعلت موفق رسدیمبود! اما به نظر  زین

، کنندیم تیفعال یکه در چه صنعت ستیمهم ن ن،یبرافکن و تحول آفر هایشرکت یاست. برا وکارکسب
فناورانه ارائه  ی، راهکارهاهاتیمحدود بهتازه، بدون توجه  یتا با نگاه کنندمیدر هر حوزه، تالش  هاآن

جام نحوه ان نهیدر زم ییگشاو افق  میپارادا رییتغ ،ینیچن نیا هایشرکت یاصل تیمأمور در واقعکنند. 
 .باشدمی (یمثل درخواست تاکس)امر روزمره  کیدادن 

 

، چاره راه نخواهد بود. هامتیقکاهش  ای یجزئ بهبودهایدر صنعت،  یاساس ینیآفرتحولمنظور  به
 مختلف سازمان و یهاهیال یبه تمام یستمیاکوس یبا نگاه دی، باوکارهاکسبشما به عنوان صاحبان 

قا در ب یبرا. دیکن یطراح تالیجیموج د نیغلبه بر ا ینوآورانه و متهورانه برا یاطرافتان، اقدامات طیمح
 تانیندهایفرااز  یکردن تنها قسمت یتالیجیدر حال ظهور هستند، د تالیجیتماما د یهاگونهکه  یعصر

 نخواهد کرد. یسازمان کمک اتیبه ادامه ح

                                                   
1 Uber 2 Airbnb 

خود نگاه  ستمیبه تمام اکوس دیخود، با وکارکسبدر  ینیآفر تحول یبرا 4
 نه فقط سازمان خودتان د،یکن
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ازار، و توسعه ب قیتحق ان،یارتباط با مشتر هایسیستممثل  ،یکردن ابعاد مختلف سازمان یتالیجید
محقق نخواهد شد.  تالیجید یهاافزونهتنها با اضافه کردن  ،یابیخدمت و بازار ایتوسعه محصول 

تا قابل نبس ییداابت یهاگاماگرچه  نگ،یمارکت لیمیا ای نستاگرامیصفحه ا کی یاندازراه رینظ یاقدامات
در  دیسازمان باشند. البته با دئالیا تیوضع دهندهنشانند توانمیعنوان ن چیبه ه هستند، اما یقبول

 را در دستورالعمل نیتا ا اندتوانسته یخاص یاریبس هایشرکتگذشته،  هایسالنظر داشت که در 
اگرچه  تال،یجیتحول د گر،ید رتداشته باشند. به عبا یکرده و از آن سودآور ادهیمحصوالت خود پ

 یایدر دن هاسازمان یتمام اتیبر ادامه ح یمبن ی، اما متاسفانه الزامهاستسازمان یتمام یضرورت بقا
 نیاز ب وکارهاکسباز  یاریبس ته،یسیشدن الکتر ریگهمهکه پس از  طورهمانوجود ندارد.  تالیجید

 رفتند.

خود  انیمشتر یشرکت برا نیاشاره نمود. ا «1هرتز» لیاتومب هیبه شرکت کرا توانمیعنوان نمونه،  به
 کی لیمتک یبه جا) ییدئویخود را به صورت و اتینموده بود تا با کمک آن، بتوانند شکا هیته یپلتفرم
 یشبخ گر،ید هایشرکتاز  یاریشرکت، همانند بس نی. در واقع اندیشرکت ارسال نما یبرا (یفرم کاغذ
 هایویژگیاز  یریو اساس سازمان، تاث وکاریکسبکه مدل  یکرده، در حال یتالیجیخود را د اتیاز عمل
رکت ح تالیجیبه سمت تحول د یداشت به صورت اساس لینگرفته است. اگر هرتز تما تالیجیعصر د
 ی. کاردکر یمحرکت  لیوبام شنیکیخود با کمک اپل اتیعمل یساز یتالیجیبه سمت د ستیبایمکند، 

 انجام داده است. (خودرو هیکرا هایشرکتاز  یکی) «2کار پیز»که شرکت 

مثال،  یصنعتتان است. برا یسنت ینوآورانه، تفکر خارج از مرزها یابداع راهکارها یهاروشاز  یکی
 ازین یورسودآ یشرکت، برا کیکه  نیدر ارتباط با ا یسنت یباورها ،یاند ب یربیاوبر و ا رینظ هاییشرکت
 یهامدل جادیبا ا هاشرکتن یپا نهادند. بلکه ا ریهتل را دارد، ز ایخودرو  رینظ یکیزیف یهاهیسرمابه 
 ریرا ز انعشیصنا یسنت یتوانستند باورها (اقتصاد فرصت ای یمثل اقتصاد اشتراک)کسب درآمد  دیجد

 خود گردند. یبه نوآوران حوزه کار لیپا بگذارند و تبد

 هدیصنعتتان را ناد یسنت یشما، باورها یکه راهکارها دهدیمرخ  یزمان ،ینیآفرتحول ای ییگشا افق
 شما قرار دهند. یپا شیخلق ارزش پ یبرا یاتیعمل ریمس کیگرفته و 

  

                                                   
1 Hertz 2 Zipcar 
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 ،یبه آن اضافه شود. به طور کل یدیجد وکارکسب کی دیدر صنعت، لزوما نبا ینیآفرتحولمنظور  به
 رهاوکاکسببه  هاروش نیبرافکن وجود دارد. ا ینوآور جادیدر صنعت و ا ینیآفر یتحول یبرا ریچهار مس
 . ندینما یبازطراح تال،یجیعصر د هایویژگیتا خود را مطابق  دهندمیاجازه 

هستند که در  ییندهایفرا ای یبه دنبال فناور هاسازمانروش،  نینام دارد. در ا 1یبرافکن-اول، خود روش
ع . در واقفاقد ارزش شوند سازمان، یتا محصوالت فعل شوندمیباعث  ،آمیزموفقیت سازیپیادهصورت 
شود، خود اقدام به  رحدر بازار مط یو بهتر نیگزیاز آن که محصول جا شیپ هاسازمانروش،  نیدر ا
 یمتنوع هایریسک. با وجود باشدمی «2یخود خوار»روش  نیا گری. نام دنمایندمیهمان محصول  دیتول
ان سازم یاساس اندازیپوستبقا و  ید عامل اصلتوانمی ح،یصح سازیپیادهروش دارد، در صورت  نیکه ا
 شود. 

از  یادیبا وجود آنکه زمان ز ،یکمپان نی. اباشدمی کسیروش، نتفل نیا یبرا هامثال نیاز بهتر یکی
 وکارکسبگرفتند تا مدل  میتصم 2337در سال  هاآناتخاذ نمود؛  یبزرگ می، تصمگذشتنمی سشیتأس

 یدالر ونیلیم 43نه یگام که هز نی. اندیمنتقل نما نیآنال هایسیستملوح فشرده، به  هیخود را از کرا
دون ب ،یتا مدت زمان محدود دادمیاجازه  سیسرو نیا یبه همراه داشت، به کاربران فعل سکیلفنت یبرا
 یمهاجرت از لوح فشرده به فضا نیاستفاده کنند. در کنار ا کسینتفل هایفیلماز  یاضاف نهیهز چیه
جانب  از یبزرگ سکیاقدام، ر نی. اخشدخود را ارتقا بب ییمحتوا ویتالش کرد تا آرش کسینتفل ،یابر
 بود. کسینتفل

 یحق اشتراک خود را برا وهیش سی، نتفلک2311در سال  ،ینترنتیا یهاسرویس افتنیمرور و با قدرت  به
جهت دادن کاربران به  یاز هم جدا نمود. گام مهم در راستا ن،یآنال میلوح فشرده و استر یهاسرویس

 کسیبود. نتفل ردهلوح فش هینسبت به کرا سیسرو نیبودن ا ترارزان ن،یآنال یهاسرویساستفاده از 
 نیا ییابتدا هایماهسپرد. در  3کستریلوح فشرده را به مجموعه تحت عنوان کو هیکرا سیبه مرور سرو

 کسیوقت نتفل رعاملیدالر سقوط نمود و سهامداران، از مد 13دالر به  42از  کسیاقدام، سهام نتفل
 انتظار استعفا داشتند. 

اجرت مه ییابتدا هایبحراناست. با عبور از  ندهیآ یفناور ن،ینالآ میکه استر دانستمی کسینتفل اما
متر ک متیاز ق س،یسرو نیاز مخاطبان ا یاریمشاهده شده که بس ال،یو سر لمیف میاستر سیبه سرو
از  شیب سیک. در حال حاضر هر سهم نتفلکنندمیاستقبال  ترساده یو دسترس ترگسترده ویآن، آرش

 دالر ارزش دارد.   133

منعطف،  ریخشک و غ هایریزیبرنامه یمستمر است. به جا ینیبازآفر ،آفرینیتحول یدوم برا روش
 ی. براندیهماهنگ نما راتییچابک رفته تا بتوانند به مرور خود را با تغ رویکردهایبه سراغ  دیبا هاسازمان

                                                   
1 self-disruption 2 cannibalism 3 Qwikster 

 یهامانساز از  یاریوجود دارد، اما بس وکارکسب یبازطراح  یچهار روش برا 5
 .عاجزند هاآن یسازادهیپاز  یامروز
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 یمیدق هایدوستانکه  یشرکت توانست از پلتفرم نیاست. چرا که ا یمثال خوب «سبوکیف» روش، نیا
 ستیب نتعج یشود. جا لیتبد ایرسانه دن دیتول هایکمپانی ترینقویاز  یکی، به کردمیرا به هم متصل 

نظور به م هاینههز نی. در واقع اکندمی نهیو توسعه هز قیتحق یدالر برا هامیلیونهر سال،  سبوکیکه ف
 . باشدمی یرمسرگ دیجد هایحوزهو حضور در  یفعل یهاسرویس یارتقا

 گذاریسرمایه کی. باشندمی سکیحساب شده و پر ر هایگذاریسرمایهبر  یمبتن ،ییروش نها دو
خود  یکیالکتر یخودروها دیخط تول نهیدر زم «1اب و یب» یاست که کمپان یحساب شده، همانند کار

 دیخود به خطوط تول دیخطوط تول یتمام لیبه تبد یلیام و تما یصورت داده است. ب (2یام و آ یب)
ود، به خ ییدرآمدزا یگرفت که در کنار منبع اصل میسبب، تصم نینداشت. به هم یکیالکتر هایماشین
ام و انتظار دارد که  یبرود. ب یکیالکتر هایماشین یرو ایشدهو حساب  سکیکم ر گذاریسرمایهسراغ 
 ینیبنز یخودروها در ،یکیالکتر یدر بخش خودروها یافتهتوسعه هایفناوریبتواند از  ک،ینزد ندهیدر آ
 .ردیبهره بگ زیخود ن

 

در  لنتیا ای سکویگوگل، دِل، س رینظ هاییشرکتاست که  یکردیهمانند رو سک،یپر ر گذاریسرمایه
توانند ، بکنندمیکار  شرویلبه و پ هایفناوری یکه رو ترکوچک یوکارهاکسبتا با جذب  اندگرفتهپیش
نوع  نیباالتر از ا سکیر د. در واقع با وجوندینما دیجد هایحوزه، خود را وارد وکارهاکسب نیا قیاز طر
که احتمال  دیجد هایحوزه یتمرکز خود، رو رییند بدون تغتوانمیبزرگ  هایشرکت ،گذاریسرمایه
به عنوان « 3گوگل ونچرز»پشت شرکت  یاصل دهیکنند. ا گذاریسرمایهرا دارد،  کینزد ندهیدر آ یسودآور
 است. کردیرو نیگوگل، هم گذاریسرمایهبال 

  

                                                   
1 BMW 2 BMWi 3 Google Ventures 
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حوزه  نیا ی، روند اصلسریالو  لمیف پخش آنالین  که افتندیدر کسینتفل رینظ هاییشرکتکه  طورهمان
 .ندیمان ییرا شناسا تالیجید یفناور یگذارر یتاث یاصل روندهایند توانمی زین گرید عیخواهد بود، صنا

مثال،  ی. برادیمد نظر داشته باش زیچند گام جلوتر را ن دیبا ،کنیدمینگاه  ندهیآ روندهایکه به  یزمان
تند رف ییوکارهاکسببه سراغ  یاریهوشمند در دسترس همگان قرار گرفتند، بس هایگوشیکه  یزمان

 یرفمع یحت ای هااپلیکیشنهوشمند به راه انداخته خواهد شد. مثال بازار توسعه  هایگوشیکه با ظهور 
 دهایفرایناست که نه تنها  دهیچیاز آن سو پ تالیجیبود. عصر د شرویتفکر پ نیاز ا اینمونهها، یاموج
متحول خواهد ساخت.  زیرا ن هاآن هایفراورده، بلکه دهدمیقرار  ریو صنعت را تحت تاث یسازمان
 کردی، روراهکارهاداشته باشند که نه تنها در ذات  هحوز  نیدر ا یند خلق ارزش حداکثرتوانمی هاییشرکت
 هند.قرار د ریتحت تاث زیرا ن وکارشانکسب یرونیب هیداشته باشند، بلکه بتوانند ال نیتحول آفر

 نیاز الزامات ا یکیاست.  1ایاش نترنتیا تال،یجید هایفناوریپرطرفدار و پرکاربرد  هایحوزهاز  یکی
از  یاریاست که در حال حاضر، در بس (2یوجیفا)ظهور نسل پنجم ارتباطات تلفن همراه  ،یفناور

تر، باال رعتتا با س دهدمیاجازه  یشتریب هایدستگاهبه  یوجیآغاز شده است. فا شرفتهیپ کشورهای
تقال ان یتنها به معنا ایاش نترنتی. اندیخود را منتقل نما یطیمتصل شده و اطالعات مح نترنتیبه ا

ه تجرب کی جادیا ا،یاش نترنتیا یبلکه ارزش اصل ست؛ین سرورهاو  حسگرها نیداده ب شتریحجم ب
 است.  یو کار یزندگ تیفیبه منظور ارتقا ک کپارچهی

که به  یی؛ ابزارهاشوندمیمشاهده « 3نست»شرکت  هایترموستاتدر  ا،یاش نترنتیا هیاول هاینمونه
و ...، را به  هی، مثل دما، رطوبت، تهوشانخانه یطیمختلف مح هایویژگیتا  دهندمیکاربران اجازه 

 یقیموس ایو  ورن زانیدرجه حرارت، م یکه روز ویسنار نینند. تصور اکنترل ک موتیصورت هوشمند و ر
هد نخوا یعاد ریشوند، اتفاق غ میشدنمان به خانه، به صورت خودکار تنظ کیمورد عالقه ما در زمان نزد

 بود. 

 هایشرکتاست که  ینسبتا ساده، طرز فکر لهیوس کیکردن  یتالیجید یشرکت نست برا کردیرو
وزمره کاربران ر  یبا زندگ تالیجید یکردن فناور کپارچهیمنطق به دنبال  نیبه سراغ آن بروند. ا دیبا شتریب

که به  ییرخ داد، جا زین تهیسیالکتر یحت ای کامپیوترهامثل  رتقدیمی هایفناوری یاتفاق برا نیاست. ا
 تالیجید هایفناوریگشت. بدون شک  هاانسان یاز زندگ ناپذیرجدایی یبه جزئ لیتبد ،یمرور ذات فناور

از  کیآن است که کدام  وکارهاکسب یبرا یاصل یخواند نمود، اما سوال یرا ط ریمس نیهم زین
 .  رندیبگ ستبازار را به د یند رهبرتوانمیحوزه،  نیفعال در ا هایشرکت

                                                   
1 Internet of Things 2 5G 3 Nest 

شدن، یتال یجیمواجهه با موج د یبرا هاسازماناقدامات  ک،ینزد ندهیدر آ 6
 .را به دنبال خواهد داشت یشخص  میهراس به خطر افتادن حر 
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به  لینه چندان دور، چهره شما تبد ندهیچهره است. در آ صی، تشخهافناوری نیاز ا گرید نمونه
رخ داده است و غالب تراکنش  ن،یمثل چ یکه در کشور یخواهد شد. اتفاق تینحوه احراز هو تریناصلی
 یاریبس هایچالشاز  یکیبه عنوان  تی. احراز هورندیچهره افراد صورت پذ قیند از طرتوانمی یمال یها

 قابل انجام خواهد بود. ترسریعو  ترایمنفناورانه،  یراهکارهابا کمک  ع،یاز صنا

و  یخصوص میحر نهیدر زم ایجدی اریبس هایچالشند توانمی ا،یاش نترنتیمرتبط با ا هایفناوری البته
 سازیایمنبر  ایویژهتمرکز  بایستمیحوزه،  نیفعال در ا هایشرکت. ندیمطرح نما هاداده یمنیا

است که اعتماد  ادهگذشته در حوزه نشت داده نشان د هایسالاطالعات کاربران داشته باشند. تجربه 
از  یاریبس یباز خواهد گشت. البته برا منیرایغ هایشرکتسخت به  اریاز دست رفته کاربران، بس

 نده،یا در آآن است. ام یاحتمال هایریسکاز  شتریب ،ینیچن نیا هایفناوری یایمزا ،یبران عادر کا
ود خ انیمشتر یو خدمات را برا جربهت یبهتر ،یمنیبازار خواهند بود که در کنار ا نیرهبر ا هاییشرکت

 . اورندیبه ارمغان ب
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 دیشرکت، تفاوت خر نیآمازون، آن است که ا تیدر سا یادکمهتک  دیخر تیجذاب لیاز دال یکی
تجربه  یرو هافروشخردهاز  یاریکه بس یرا متوجه شده است. در حال 2غیرتفریحی دیو خر 1تفریحی
 دیحوزه، تمرکز خود را معطوف به سرعت عمل در خر نیا انیشرویپ شتری، بکنندمیتمرکز  یتفنن دیخر
 انیشترم یبرا یایماندن ادیکه تجربه به  نیبا وجود ا کردیرو نی. ااندنموده انشانیمشتر موردنیاز اساجن

 تال،یجیمختلف در عصر د هایشرکتدارد.  یباالتر وریبهرهقشر مخاطب،  ی، اما براآوردنمیبه ارمغان 
ه خدمات را ارائ نیآنان، بهتر هایویژگیکنند تا با توجه به  جادیخود ا انیاز مشتر یقیشناخت دق دیبا

 کنند. 

خوب  تجربه کی بد بودن آن است. د،یخر کیبودن تجربه  یماندن ادیمعتقدند که علت به  یاریبس
 باشد. سریدکمه م کیو با فشردن  هیحاش یساده، ب بایستمیکردن  یداریدر حوزه خر

پرداخت  وهیکه ش یاست؛ زمان تالیجید خوردهشکستحال حاضر، جهان اطراف ما مملو از تجارب  در
 برنامه مورد عالقه دیتوانمیکه ن یزمان ایندارد  یما همخوان یمورد نظر ما با کارت اعتبار تیسا نیآنال
ما  یزندگ ناپذیرجدایی ضوچنان به ع تالیجید هایفناوری. دینیبب ایتانیخود را در خارج از بر 3یس یب یب
 یهایزمانسا نده،ی. رهبران آشویممی هاآنکه تنها در صورت از کار افتادنشان، متوجه  اندشده لیتبد

تجربه  کی جادیو ا هاآنبردن  نیبه دنبال از ب تال،یجیدر عصر د هامحدودیتهستند که با شناخت 
 یوزر یروزمره، رمز پ یدر تار و پود زندگ «تالیجید»کردن وارد باشند.  انشانیمشتر یبرا نقصبی

  خواهد بود. شرویپ هایشرکت

رفتار  قیندارد، بلکه وابسته به شناخت دق یارتباط یلزوما به حوزه فناور ،ینقصیبتجربه  نیچن جادیا
 از مخاطبانتان داشته یقیکه درک عم یست. زمانهاآن ندهیآ یو حت یفعل یازهایو ن انیو انتظارات مشتر

 به سمت و سوی را التیتما نیا توانمیقابل درک خواهد بود، بلکه  هاآن ندهیآ یازهاید، نه تنها نیباش
 یرو د؛یرا فراموش کن« شده یتالیجید» ای «4یتعامل»مثل  یکرد. پس کلمات پر طمطراق تیهدا دلخواه
 شیاز پ شیرا ب هاآن دیکن یت، تمرکز کرده و سعکه در حال حاضر، مورد استفاده کاربران اس ییابزارها
 . دیمتصل کن گریکدیبه 

 ،یلوتوثب کریاسپ کیکه  ییایاست. دن یبیترک یایدن کیما،  یاینمودن دن لیدر حال تبد تالیجید عصر
 ییهامحدودیت ک،ینزد ندهیپرداخت قبوض باشد. در آ یکسب اطالعات و حت یبرا ایدروازهد توانمی
 نیا ییایدن درخواهند کرد. پس  ییکمتر از گذشته خودنما ،یپول یو واحدها ییایجغراف یمرزها رینظ
 جادیارائه خدمات خود و ا یمختلف برا یابزارها قیموفق به دنبال بهره گرفتن از تلف هایزمانسا ،ینیچن

 خواهند بود. کپارچهی هایتجربه

                                                   
1 shopping 
2 buying 

3 BBC 
4 Interactive 

سازمان به دو قاعده توجه  یساز یتال یجیاز شکست د یریبه منظور جلوگ 7

 ،یتمرکز بر فناور یبه جا (2 دیو ساختن را درک کن دنیتفاوت خر  (1 :دیکن
 .دیکن یگذارهیسرماتجربه افراد  یرو
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 ندهیآ هایفناوری ترینمهماز  یکیرا به عنوان  یاز صاحب نظران، هوش مصنوع یاریمثال، بس یبرا
 ای؟ آاندنمودهآماده  یعصر هوش مصنوع یتا چه اندازه خود را برا وکارهاکسب. اما اندنموده گذارینام

 یمصنوع شبه وسعت هو یتحول یبرا یشما، پاسخ درخور سایتوببه  باتچت کیاضافه کردن 
 است؟ 

 

به منظور اقدامات  ینیچن نیا هایفناوریهستند که از  هاییشرکتنوآور و برافکن،  هایکمپانی
سعه و تو قیداشته و با تحق اریرا در اخت هافناوری نیآخر شهیهم هاآن. کنندمیاستفاده  نانهیآفرتحول
بود تا بتوانند  خواهندخود  وکارکسب یدر هسته اصل هافناوری نیکردن ا هی، به دنبال تعبهاآن یرو
 . ابندیخود را ب انیکمک به مشتر یراهکارها برا نیبهتر
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 است که: نیخالصه ا نیا یاصل نکته

 طیبا مح عیو تطابق سر ی. چابکستیبودن ن نیثروتمندتر ای ترینقوی یبه معنا تالیجید سمینیدارو
عه و توس قیبا تحق ،یامروز هایشرکتخواهد بود.  تالیجیموفق در عصر د هایگونه یاصل یژگیاطراف، و

ند توانمیخود،  وکارکسب یدر هسته اصل هاآن سازیپیاده یبرا آمادگیو  هافناوری نیدتریجد یرو
خلق  و ینوآور یراه برا شهیهم ،ایکلیشهو  یسنت هایمدلبا گذر از  ن،یبمانند. همچن یبازار باق شرویپ

 هاییشرکت یهدف اصل کپارچه،یتجربه  جادیمحصوالت وجود خواهد داشت. ا ترینغیرمنتظرهارزش در 
 خواهند بود. تالیجیاست که به دنبال بقا در عصر د

 

 

 یینها یبندجمع 8

 HosseiniNasab.Seyed@gmail.comارتباط باشید در 
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