


 

 

 

 خواننده گرامی

 

اید متشکریم. امیدواریم لذت و بهره کافی را از مطالعه کتاب ببرید. اگرچه مطالعه الکترونیکی از اینکه این کتاب را دانلود نموده

ترنتی نشر توانید نسخه کاغذی کتاب را از فروشگاه اینکند، اما در صورت لزوم میکتاب و مجله، به حفظ محیط زیست کمک می

 نوین سفارش دهید.

 http://www.nashrenovin.ir/storeآدرس فروشگاه اینترنتی نشر نوین: 

 با تشکر

 

http://www.nashrenovin.ir/store


 

 

 

 ارـکومدل کسب

شـمـــا



 

 

 شناسنامه کتاب

 سرشناسه : تیم کالرک
 Tim Clark    

 تان ایای برای بازسازی )بهسازی( زندگی حرفه؛ روشی يک صفحهوکار شمامدل کسب :  پديدآور نام و عنوان

 .۹۳۱4 ،اسکوئی یمتین ارشاد: تهران :  نشر مشخصات

 نمودار)رنگی(. (.یرنگ)جدول ،(یرنگ)مصور: .ص 35۳ :  یظاهر مشخصات

 ريال 350،000. 0-373۱-04-600-۱78 :  شابک

 پایف :  یسينو فهرست تیوضع

    Business model you : a one-page method for reinventing your career :یاصل عنوان :  يادداشت

  :  ادداشتي

 الگزاندر اوستروالدر، :  شناسه افزوده

 Osterwalder, Alexander :  شناسه افزوده

 ايو پینیو، :  افزوده شناسه

 Pigneur, Yves :  افزوده شناسه

 ، مترجم -۹۳68ارشادی اسکوئی، متین،  :  افزوده شناسه

 ، مترجم -۹۳65، فالح اسدی، آرين  : افزوده شناسه

 ۳807765  : یمل یکتابشناس شماره



 

 

 ارـکومدل کسب

 شـمـــا
 نویسندگان

ورنگو ایو پی تیم کالرک، با همکاری الکساندر استروالدر  

           با مشارکت

 نابغه کار و زندگی                         ٢٣۸

  کشور جهان٣٢از 
   

 ترجمه
               ، آرین فالح اسدیسکوئیمتین ارشادی ا 

 

 یروش

 ای یک صفحه

 )بهسازی(  برای بازسازی

 تانایزندگی حرفه

 

 

۹۳۱۳نشر نوين،   



 

 

 تن از نابغه های زندگی و کار....  ٢٣۸با مشارکت  
باشند که در ايجاد آن می ماش وکارکسبمدل  کتاب ارجاع داده خواهید شد، که اولین خوانندگان "اعضای فرم"در سراسر کتاب، شما به 

و در طول تولید اين اثر از تالش صورت گرفته هايی را پیشنهاد دادند ديدگاه ها ونويس  انتقاد کردند، مثالنها بر پیشآ ما را ياری کردند.

 هايی داشتند.حمايت

Jan Schmiedgen 

Jason Mahoney  

Javier Guevara  

Jean Gasen  

Jeffrey Krames  

Jelle Bartels  

Jenny L. Berger 

Jeroen Bosman  

Joeri de Vos  

Joeri Lefévre  

Johan Ploeg  

Johann Gevers 

Johannes Frühmann 

John Bardos  

John van Beek  

John Wark  

John L. Warren  

John Ziniades  

Jonas Ørts Holm 

Jonathan L. York 

Joost de Wit  

Joost Fluitsma  

Jordi Collell  

Juerg H. Hilgarth 

Justin Coetsee 

Fran Moga  

Francisco Barragan 

Frank Penkala 

Fred Coon  

Fred Jautzus  

Freek Talsma  

Frenetta A. Tate  

Frits Oukes  

Gabriel Shalom  

Gary Percy  

Geert van Vlijmen 

Gene Browne  

Ginger Grant, PhD 

Giorgio Casoni  

Giorgio Pauletto 

Giselle Della Mea 

Greg Krauska  

Greg Loudoun  

Hank Byington  

Hans Schriever 

Hansrudolf Suter 

Heiner Kaufmann 

Hind IJsbrand  

Iñigo Irizar  

Ioanna Matsouli 

Doug Newdick  

Dr. Jerry A. Smith 

Dustin Lee Watson  

Ed Voorhaar  

Edgardo Vazquez 

Eduardo Pedreño 

Edwin Kruis  

Eileen Bonner  

Elie Besso  

Elizabeth Topp  

Eltje Huisman 

Emmanuel A. Simon 

Eric Anthony Spieth 

Eric Theunis  

Erik A. Leonavicius  

Erik Kiaer  

Erik Silden  

Ernest Buise  

Ernst Houdkamp 

Eugen Rodel  

Evert Jan van 

Fernando Saenz  

Filipe Schuur  

Floris Kimman  

Floris Venneman 

Cindy Cooper  

Claas Peter Fischer 

Claire Fallon  

Claudio D’Ipolitto 

Császár Csaba  

Daniel E. Huber  

Daniel Pandza  

Daniel Sonderegger 

Danijel Brener  

Danilo Tic  

Darcy Walters-Robles 

Dave Crowther  

Dave Wille  

David Devasahayam 

David Hubbard  

David Sluis  

Deborah Burkholder 

Deborah Mills-Scofi eld 

Denise Taylor  

Diane Mermigas  

Dinesh Neelay  

Diogo Carmo  

Donald McMichael 

Dora Luz González 

Doug Gilbert 

Bernd Nurnberger 

Bernie Maloney  

Bertil Schaart Björn Kijl 

Blanca Vergara  

Bob Fariss Brenda 

Brigitte Roujol  

Bruce Hazen  

Bruce MacVarish 

Brunno Pinto Guedes 

Bryan Aulick  

Bryan Lubic  

Camilla Boom  

Carl B. Skompinski  

Carl D’Agostino  

Carles Esquerre 

Carlos Jose Perez 

Caroline Cleland 

Cassiano Farani 

Catharine MacIntosh 

Cesar Picos Charles W. 

Clark Cheenu Srinivasan 

Cheryl Rochford 

Christian Labezi 

Christian Schneider 

Christine Thompson 

Adie Shariff Afroz  

Ali AJ Shah Alan Scott 

Alan Smith  

Alejandro Lembo 

Alessandro De Sanctis 

Alexander sterwalder 

Alfredo Osorio Asenjo  

Ali Heathfi eld  

Allan Moura Lima 

Allen Miner  

Amber Lewis  

Andi Roberts  

Andre Malzoni dos 

Andrew E. Nixon 

Andrew Warner  

Anne McCrossan 

Annemarie Ehren 

Annette Mason Ant 

Anthony Caldwell 

Anthony Moore  

Anton de Gier  

Anton de Wet  

Antonio Lucena de 

Beau Braund Ben 

Ben White  



 شروع!      7 صفحه

Thomas Klimek 

Thomas Kristiansen 

Thorsten Faltings 

Tiffany Rashel  

Till Kraemer  

Tim Clark  

Tim Kastelle  

Toni Borsattino  

Tony Fischer  

Travis Cannon  

Trish Papadakos 

Tufan Karaca  

Ugo Merkli  

Uta Boesch  

Veronica Torras  

Vicki Lind  

Vincent de Jong  

Ying Zhao-Chau  

Yves Claude Aubert 

Yves Pigneur 

Robert van Kooten 

Rocky Romero  

Roland Wijnen  

Rory O’Connor  

Rudolf Greger  

Sang-Yong Chung  

Sara Coene  

Scott Doniger  

Scott Gillespie  

Scott J. Propp  

Sean Harry  

Sean S. Kohles, PhD 

Sebastiaan Terlouw 

Shaojian Cao  

Simon Kavanagh 

Simone Veldema 

Sophie Brown  

Steve Brooks  

Steven Forth  

Steven Moody  

Stewart Marshall 

Stuart Woodward 

Sune Klok Gudiksen 

Sylvain Montreuil 

Symon Jagersma  

Tania Hess  

Tatiana Maya Valois 

Tom Yardley 

Thomas Drake 

Paul Merino  

Paula Asinof 

Pere Losantos  

Peter Gaunt  

Peter Quinlan  

Peter Schreck  

Peter Sims  

Peter Squires  

Petrick de Koning 

Philip Galligan 

Philippe De Smit 

Philippe Rousselot 

Pieter van den Berg 

PK Rasam  

Rahaf Harfoush  

Rainer Bareiß  

Ralf de Graaf  

Ralf Meyer  

Ravinder S. Sethi 

Raymond Guyot 

Rebecca Cristina 

Reiner Walter  

Renato Nobre  

Riaz Peter  

Richard Bell  

Richard Gadberry 

Richard Narramore 

Richard chieferdecker 

Rien Dijkstra 

Michael Eales  

Michael Estabrook 

Michael Korve  

Michael N. Wilkens 

Michael S. Ruzzi 

Michael Weiss  

Mikael Fuhr  

Mike Lachapelle  

Miki Imazu  

Mikko Mannila 

Mohamad Khawaja 

Natasja la Lau  

Nathalie Ménard 

Nathan Robert Mol 

Nathaniel Spohn  

Nei Grando  

Niall Daly  

Nick Niemann  

Nicolas De Santis  

Oliver Buecken  

Olivier J. Vavasseur 

Orhan Gazi Kandemir 

Paola Valeri  

Patrick Betz  

Patrick Keenan 

Patrick Quinn  

Patrick Robinson 

Patrick van der Pijl  

Paul Hobcraft 

Maarten Bouwhuis 

Maarten Koomans 

Manuel Grassler  

Marc McLaughlin 

Marcelo Salim  

Marcia Kapustin  

Marco van Gelder 

Margaritis Malioris 

Maria Augusta Orofi 

Marieke Post  

Marieke Versteeg 

Marijn Mulders  

Marjo Nieuwenhuijse 

Mark Attaway  

Mark Eckhardt  

Mark Fritz  

Mark Lundy  

Mark Nieuwenhuizen 

Markus Heinen  

Martin Howitt  

Martin Kaczynski 

Marvin Sutherland 

Mats Pettersson  

Matt Morscheck  

Matt Stormont  

Matthijs Bobeldijk 

Megan Lacey  

Melissa Cooley  

Michael Dila 

Ivo Frielink  

Iwan Müller  

Jacco Hiemstra  

James C. Wylie  

James Fyles 

Kamal Hassan  

Karin van Geelen  

Karl Burrow  

Katarzyna Krolak 

Katherine Smith  

Keiko Onodera  

Keith Hampson  

Kevin Fallon  

Khushboo Chabria 

Klaes Rohde  

Ladeby Kuntal  

Lacides R. Castillo 

Lambert Becks  

Laura Stepp  

Laurence Kuek  

Lauri Kutinlahti 

Lawrence Traa  

Lee Heathfi eld  

Lenny van Onselen 

Linda Bryant  

Liviu Ionescu  

Lukas Feuerstein  

Luzi von Salis  

Maaike Doyer 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 های واقعی کتاب:مثال

 80 حیواناتمربی  67مدير حسابداری 

 ۹67ويراستار  7۳مدير تبلیغات 

 5۱مهندس  ۹۱3وبالگ نويس 

 ۹۳5کارآفرين  ۹۱8 وکارکسبمدير 

 7۹معاون مدير  ۹34مشاور شغلی 

 ۹۹4نويس کامپیوتر برنامه

 74دانشجوی دکتری 

 مدير مالی 

 33۱و عملیات 

 65طراح گرافیست  3۳5تکنیسین کامپیوتر 

 ۹73 حامی سبز 57پزشک 



 

 

 

 

 
 

 ۹۳3   شناستاريخ

 ۱8متخصص فناوری اطالعات 

 ۹۱0   دانموسیقی

 3۳3  بازارياب آنالين 

 ۹۹6  تی پزشکی دانشجوی مقدما

 ۹۱6گوينده راديو 

 330  کننده بازيافت هماهنگ

 6۱متخصص فروش 

 ۹4۳  جستجوگر 

 ۹5۱خود راهنمايی گورو 

 ۱5  ورزشکار اسکی 

 307تحلیلگر زنجیره تامین 

 ۹34  وکیل مالیاتی 

 ۹۳۱  معلم 

 ۹۱8رهبر تیم 

 ۹4۹  مربی فنی 

 6۳   مترجم

 6۹عکاس مراسم عروسی 



 21 صفحه شروع! 

 

 

 

        
 
 
 
 
 

   ٣ 
 بازنگری

مجددا به سمت و سوی زندگی خود بنگريد و  

های شغلی و  خواهید آرمانمی بینید که چگونهب

 شخصی خود را تطبیق دهید؟

 

 ٣بخش 

   7۱شما که هستید؟                                 

 

   ٥بخش 

   ۹۳۹هدف شغلی خود را بشناسید                 

  1 
 تابلوی طراحی

لیل  تحواستفاده از ابزار کلیدی برای توصیف و تجزيه

 شخصی و سازمانی را بیاموزيد.وکار مدل کسب

 

 1بخش 

 وکار؛تفکر مدل کسب

 ۹7            تطبیق با تغییر جهانی                 

 

 ٣بخش 

 3۳                  وکار           قالب مدل کسب

 

   ٢بخش 

    5۹          وکار شخصی        قالب مدل کسب

     



 شروع!      21 صفحه

     

 
 ضمائم

در مورد افراد و منابع ضمیمه مدل  

 وکار بیشتر بخوانید.کسب

 

 348       وکار شماانجمن مدل کسب

 350               لقان اثر   بیوگرافی خا

     353                  ها          يادداشت

 عمل
 د(.)کار را تمام کنی ياد بگیريد عملگرا باشید

 

 ۸بخش 

     305     ر خود را حساب کنید.  وکاارزش کسب

 ٩بخش 

 3۹۱        مدل خود را در بازار امتحان کنید.   

 1٠بخش 

    3۳۱                        گام بعدی چیست؟      

 نظرتجديد

ا استفاده از قالب و  زندگی کاری خود را ب

های قبل تنظیم  بخش )اکتشافات(های نوآوری

 نويسی کنید.يا دوباره

 

 ٦بخش 

 ۹57آماده تجديد نظر در مورد خودتان باشید    

 ٧بخش 

۹7۹      خود را دوباره بکشید. کاروطرح کسب  



 21 صفحه  بخش اول

 

 

 طراحی تابلو
 وتحلیل ابزار کلیدی برای توصیف و تجزيه استفاده از

 کار شخصی و سازمانی را بیاموزيد.وکسبمدل 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

  



 تابلو طراحی      27 صفحه

 

 فصل اول
 :وکارکسبتفکر مدل 

 تغییر جهان در حالتطبیق با 

 

 



 21 صفحه  بخش اول

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مدل چرا تفکر 

وکار بهترین کسب

راهکار برای تطابق 

جهانِ در شما با 

 تغییر است؟ حال

 بگذارید حدس بزنم:

 خوانید که افکاریمی شما این کتاب را به این دلیل

 تان ایجاد شده است.پیرامون تغییر شغل در ذهن
نفر از آنان  5  بزرگسال در آمريکای شمالی 6ايد. بنابر يک بررسی، از هرشما جای خوبی آمده

کشور حضور  4۳)که در  کنند، و به عقیده مشارکت کنندگان اين پروژهمی شغل فکر به تغییر

 کند.می آيد اين موضوع در سراسر جهان صدقمی داشتند( به نظر

 به هر حال، بسیاری از ما، در فقدان تفکر سازمان يافته برای اين موضوع پیچیده به سر

 لنظمی در موضوع تغییر شغترش آشفتگی يا بیق باشیم نام دقیقبريم. بگذاريد صادمی

 باشد.می

ما به يک روش ساده و قدرتمند نیازمنديم، که سبب هماهنگی میان محیط کاری مدرن و 

 باشد. نمانیازهای شخصی

تحلیل و ويک چارچوب عالی که در آن به توصیف، تجزيه کار وارد شويد:وبه مدل کسب

 پردازد.می ( يک شغلبهسازی)بازسازی

 ايد. معنای اين واژه دقیقا چیست؟را شنیده کاروشک شما پیش از اين واژه مدل کسب بدون

 



 تابلو طراحی      21 صفحه

 

 
ترين سطح اقتصادی، مدل در ابتدايی

است که هر سازمانی  یک منطقکار وکسب

 برای بقای مالی خود از آن استفاده

، همانطور که از نامش پیداست. (۳)کندمی

روش ما دهد. می وکار را توضیحمعموال کسب

 ، از شما خواستهاين گونه است که به هرحال

وکار شخصی شود برای خودتان يک کسبمی

شود می سپس اين اقدام سبب در نظر بگیريد.

وکار شخصی را تعريف کسب خودتان مدل

کرده و آن را اصالح کنید و در نتیجه با 

هايتان به رشد بکارگیری استعداد و توانايی

 و شخصیتی دست يابید. شغلی

 اروکتغییرات زمانی، تغییرات مدل کسب

های بازار کار، ناشی از امروزه بسیاری از تالطم

 ،رکودعواملی خارج از کنترل شخصی ماست. 

جمعیتی گسترده، تشديد رقابت تغییرات 

 جهانی، مسائل زيست محیطی و غیره.

اين تغییرات همچنین خارج از کنترل بیشتر 

های است و به شدت بر مدل واحدهای تجاری

 ا از آنها بهرههکه اين شرکت یوکارکسب

 گذارد.می تاثیر ،برندمی

به دلیل عدم توانايی تغییر در محیط عملیاتی، 

ها مجبور شرکت ،برای باقی ماندن در رقابت

 یو بعضا ايجاد مدل)وکار کسببه تغییر مدل 

 جديد( هستند.

های گونه که معلوم است، اين مدلهمان

وکار جديد خودشان سبب اختالل و کسب

های جديد اشتغال وند و فرصتشمی تغییر

 کنند و بیکاری بسیاریمی برای بسیاری ايجاد

 شوند.می ديگر را موجب

 :به چند مثال توجه فرمايید

بالک باستر را که يک شرکت اجاره ويديو بود 

آوريد؟ بعد از اينکه ردباکس و می به ياد

ها و س توانايی باالتری در ارسال فیلمنتفلیک

از طرق پست، اينترنت، و  انها به مشتريبازی

 vending) ستد و های دادماشین

machines شرکت بالک  ،دادند( نشان

 باستر اعالم ورشکستگی کرد.

تواند در می وکارظهور يک مدل جديد کسب

ها ساير صنايع نیز به همین صورت بر شرکت

 تاثیر بگذارد.

 

میلیون مشتری 30برای مثال، نتفلیکس بیش از 

 هایند برنامهتوانمی دارد، که به لطف اينترنت،

بازی  هایتلويزيونی را بر روی کامپیوتر يا کنسول

در هر زمانی از روز يا شب ببینند، درحالیکه 

 کنند.می ها را اسکیپ )پرش کردن(آگهی

تصور کنید که اين برای صنعت پخش تلويزيونی 

 شود ومی که از طريق تبلیغات تامین مالی

فرضیه که ها فواصل زمانی را با يک دهندهتبلیغ

 خرند چه معنايی دارد؟  می دهها سال قدمت دارد

های نويسی پخشها در برنامهیآگه -۹

های به طوريکه در زمان ،اندتلويزيونی جانمايی شده

 های عظیمی روبرو شوند.خاصی با مخاطب

غات تبلی وانند ت نمی مخاطبین تلويزيون -3

 را فیلتر کنند.

های ر را در بخشوکاسباينترنت همچنین مدل ک

فروشی و ند موسیقی، تبلیغات، خردهنديگر ما

انتشارات )بدون وجود اينترنت انتشار اين کتاب غیر 

 ( متحول کرده است.بودممکن 

به صورت  های متخصص يابیبرای مثال، بنگاه

بسیار زياد به عنوان سنتی به افرادی با مهارت 

 توانستندمی وقت وابسته بود کهکارمند تمام

 .... کنند جذبای صدها تماس تلفنی هفته



 12 صفحه  بخش اول

 

 

 

 

 

 

 

 

های جدید مدل

های کار وکار محلکسب

(Workplaces را به )

صورت مشابه در 

های انتفاعی و بخش

 غییرغیرانتفاعی ت

 دهند.می

برای  واحدهای تجاری

ادامه حیات باید دائما 

وکارشان های کسبمدل

را تغییر و مورد ارزیابی 

 قرار دهند.
 

و پروازهای داخلی )داخل کشور( جهت ضیافت ناهار 

 کانديدهای استخدام تدارکيکی از  به منظور مالقات

 .ببینند

گیری تغییر چشم امروزه صنعت استخدام به صورت

ه کوقت، در موارد بسیاری، کارکنان پاره يافته است.

دهند، ها را انجام میاز منزل کار جستجوی سايت

 اند.وقت شدهين کارکنان تمامزجايگ

 افراد نیز باید تغییر کنند

ها کنیم که افراد درست مانند شرکتنمی ما ادعا

 وجود شباهت بسیار مهم میان هر دو  اما يک هستند.

ها، تحت تاثیر شما، مانند بسیاری از شرکت دارد: 

عوامل اقتصادی و محیطی  قرار داريد که خارج از 

 تان است.کنترل

قیت موف توانید رضايتمندی ومی با اين اوضاع، چگونه

شما بايد مشخص کنید چگونه  خود را حفظ کنید؟

کنید و سپس رويکرد خود را با تغییرات می عمل

 ق دهید.محیط تطبی

خواهید  وکار شمامدل کسبهايی که از مهارت

وکار را های کسبچطور به وضوح مدل- ختآمو

قدرت انجام آن  -توصیف و در مورد آنها تفکر کنیم

  را به شما خواهد داد.

 

وکار درک و توصیف مدل کسبتوانايی 

فتن شیوه موفقیت به شما در يا تانسازمان

سازمان بخصوص در دوران آشفتگی)تالطم( 

 کند.می اقتصادی کمک

شرکت به عنوان يک کارمندانی که به موفقیت 

 دانند که چگونهمی )و مندنداصل بسیار عالق

 ترين کارکنانتوان به آن دست يافت( با ارزشمی

 اهای شغلی بهتر کانديدهستند و برای جايگاه

 شوند.می

ل محض  ديدن چگونگی کاربرد مدشما به 

تان  )و جايی که وکار در جايگاه کاری فعلیکسب

قادر خواهید بود از با آن مدل تناسب داريد(، 

قدرتمند تفکر برای تعریف،  همان شیوه

با  تان استفاده کنید.و رشد شغلی اصالح

خودتان را وکار ، شما مدل کسب۳شروع بخش 

 تان پیشرفتغلو زمانیکه در شکنید تعريف می

مدل های کرديد، قادر خواهید بود از استراتژی

ان تجهت تنظیم و تطبیق مدلکسب و کار شما 

 تغییرات زمانی استفاده کنید. با
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 یکند، زیرا درحالمی تاننصیبرا  مزیتی متمایز شما وکارکسبمدل مطالعه 

سازمانی را تعریف و  وکارکسبهای که بسیاری از کارمندان تمرین

سازمانی را  وکارکسبهای کنند، تعداد کمی رسما مدلمی مستندسازی

 کنند.می تعریف و مستندسازی

 شان قبول دارند.را در شغل وکارکسبی قدرت تفکر مدل حتی افراد کم
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 دومفصل 
 وکارکسب مدل ابلو طراحی )قالب(ت
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وکار موجود، در ابتدا دو سئوال برای درک مدل کسب

 بپرسید؟

 مشتری کیست؟ -1

 کاری دارد؟مشتری نیاز به انجام چه  -٣

واحد  ۳به منظور روشن شدن اين ايده، بیايید نگاهی  به 

 تجاری  بیندازيم.

 تعويض روغن سريع  که يک سرويسرا لوب اول: جیفی 

ز تعداد کمی ادر نظر بگیريد. باشد، می در اياالت متحده

شان را صاحبان خودرو خودشان روغن موتور ماشین

 کنند.می عوض

ف فقدان دانش و ابزار و پتانسیل کثیبیشتر افراد به دلیل 

کنندگی عملیات تعويض روغن )به اين مجموعه سختی 

 بازيابی روغن استفاده شده را هم اضافه کنید.(  ترجیح

دهند که خودشان روغن موتور را تعويض نکنند. با می

دالر، جیفی لوب برای افراد   ۳0تا  35پرداخت 

د نیاز مشتريان متخصصانی با توانايی انجام خدمات مور

 دهد.می  ارائه)تحويل(
 

 

 

را به عنوان  ”وکارمدل کسب“پیش از این 

برای بقای مالی  واحد تجاریکه هر منطقی 

   تعریف کردیم. کندمی خود از آن استفاده

واحدهای به بیان ساده، منطقی است که 

 تجاری برای امرار معاش از آن استفاده

 کنند.می
وکار را به عنوان يک نقشه کاری به منظور توضیح توانید مدل کسبمی شما

 عملیات سازمانی در نظر بگیريد.

ها را به عنوان راهنما برای ساخت و ساز يک  درست مانند معمار که نقشه

وکار را به عنوان راهنمايی برای کسبکند، يک کارآفرين مدل می ساختمان تهیه

 کند.می ايجاد شرکت طراحی

وکار را به منظور تجسم نويس از مدل کسبمدير همچنین ممکن است يک پیش

 نحوه عملیات سازمان موجود تهیه کند.
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سالمتی و تناسب اندام جامعه را با برگزاری مسابقات دو، 

 NYRRاگر چه دهد. می ءها ارتقاها و اردوگاهها، کلینیککالس

 های زير را دارد :روه غیرانتفاعی است، بازهم هزينهيک گ

 .پرداخت حقوق کارکنان 

  ری)تلفن، برق و ...(، خدمات شههههمجوزهای خريد، هزينه

  .هاتعمیر و نگهداری، مخارج قانونی، و ديگر هزينه

  شههی مانند سیستم خريد وسهايل مورد نیاز رويدادهای ورز

های رفع خوراکی های دوندگان،زمهان سهههنجی، شهههماره 

 های مسابقه.های يادبود، و مدالخستگی، پیراهن

 ساخت صندوق ذخیره برای گسترش خدمات در آينده 

 

تامین مالی نیسههت. در عوض، هدف آنها  NYRRیزه اصههلی انگ

يعنی افرادی که تمايل به  "مشتريان"رسهانی به جامعه  خدمت

با اين حال، حتی يک  باشهههد.می حفظ تنهاسهههب اندام  دارند 

موسههسههه غیر انتفاعی هم نیاز به وجوه نقد برای انجام کارهای 

رای انجام ب NYRRها، خود دارد. از اين رو، مانند ديگر شههرکت

 هايی به آن صورت گیرد.ی مشتريان نیاز دارد تا پرداختکارها

 بپرسیم: NYRRوکار سئوال در مورد مدل کسب 3اجازه بدهید 

 مشتری چه کسی است؟

دوندگان و ديگر اعضای جامعه هستند  NYRRاصلی  مشتريان

کهه تمايل دارند تا با پشهههتیبانی و رفاقت برای حفظ يا بهبود  

 م خود تالش کنند.تناسب اندا

اند: اعضهای سهاالنه )افرادی که برای عضويت در   آنها دو دسهته 

پردازنهد و در نتیجه مزايای خاصهههی به آنها  می گروه مبلغی را

 گیرد( و افرادی که عضويت ساالنه ندارند.....می تعلق

 

 

 گويم؟می آيد، درستمی به نظر آسان

و  "نامشهههتري"مثهال، تعريف   ۳ر خالف اين ب

هايی مانند آموزش، سالمت در بخش "هاشغل"

قوق گهذاری، تکنولوژی و ح ، سهههرمهايهه  دولهت 

 توان به چالش کشید.می )قانون( را

ح وکار به توضیبخش بزرگی از تفکر مدل کسب

شههما از هر دو موضههوع مشههتريان و  شههناختو 

 کند. می مشاغل کمک

 به طور ويژه، شهههما خواهید آموخت که چگونه

توانید به مشهههتريان کمک کنید تا کارهای  می

م شود و با انجام آن، شما پی ضهروری آنها انجا 

توانید پول بیشههتری می خواهید برد که چگونه

بدست آوريد و رضايت بیشتری از کارتان داشته 

 باشید.

 کار داردور سازمانی یک مدل کسبه
وکار يک منطق است که از آنجايیکه مدل کسب

 هر شرکت برای بقای مالی خود  از آن استفاده

اسهههت کههه فقط کنههد، آيهها اين بههدان معنههمی

 وکار دارند؟های انتفاعی مدل کسهههبشهههرکت

 خیر!

  وکار است.دارای مدل کسب هر شرکتی

های اين درسهت اسهت زيرا تقريبا تمام شرکت  

یرانتفاعی، دولتی و يا ، غمهدرن، اعم از  انتفاعی 

شان  به پول ها، برای انجام کارهایديگر شرکت

 نیاز دارند. 

(، که يک NYRR)برای مثال نیويورک رود رانرز

 سازمان غیرانتفاعی است را در نظر بگیريد.
 

به آسهههانی و بسهههیار ارزان  باشهههد. نینگديگر، نینگ میمثهال  

تعداد کمی از  کند.می رشههی را ايجادهای اجتماعی سههفاشههبکه

ی ساخت، های الزم برا)يا اشخاص( از سرمايه و تخصص هاشرکت

 های اجتماعی برخوردارند،که قابلیتمیزبهانی و اپراتوری شهههبکه 

ک ي به نینگ وارد شويد، کهدهند. می هايی مانند فیسهبوک ارائه 

ر د قالب شبکه اجتماعی، که يکين مقرون به صرفه است: جايگز

 باشد .   می چند سطح  قابل تغییر

ترنتی های اينرسیم. که مسئولیت تمام پرداختمی نهايتا به ويستا

ه صههدها هزار مشتری هايی که روزانه برا به نمايندگی از شهرکت 

اداره اين حجم از معامالت  بر عهده دارد. کنندمی خهدمات  ارائه 

-antiو ضد فريب) بسیار پیچیده است و نیازمند اقدامات امنیتی

fraud ها ( قدرتمندی اسهت. دو چیزی که شمار کمی از شرکت

 توانايی توسعه و نگهداری آن را در داخل شرکت دارند.

 ؟توکار مشترک اساین سه کسبدر بنابراین، چه چیزی 

هها برای کمهک به انجام کارهای   تمهام اين دريهافهت و پرداخهت    

 مشتريان است.

 سههاسههی مورد داری)تعمیرات( اوظايف جیفی لوب انجام نگه

ی ها)در حالیکه گاراژها و لباسنیاز صههاحبان خودرو اسههت 

 .(مانندباقی میتمیز و منظم  مشتريان

 به  ، اين شرکتنینگ به تبلیغ يک هدف نیاز دارند مشتريان

کند تا يک انجمن ايجاد کنند و آنها حتی به می آنهها کمک 

خدمت را  بته اينال و استخدام متخصص فنی هم نیاز ندارند

 دهد.با کمترين هزينه ارائه می

  کند، تمرکزشههان را به ويسههتا به کسههب و کارها کمک می

 تخصص هايی غیر از مجموعه پرداخت معطوف کنند. 
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امها آنها هم برای شهههرکت در مسهههابقات خاص و ديگر  

 کنند. می رويدادها پول پرداخت

 مشتری نیاز به انجام چه کاری دارد؟

 "دو"میزبانی رويدادهای مربوط به  NYRRوظیفه اصلی 

گروه غیرانتفاعی  NYRRبنابراين باشههد. می در نیويورک

 آن پول پرداخت اسهههت کهه مشهههتريانش برای خدمات 

 کنند.می

هايی که به برای مشتريان خود خدمات رايگان سازماناما 

 دهند چطور؟می ارائه

وکار برای آنها هم  قابل قبول است؟ آيا ايده مدل کسهب 

 بله!

برای مثال يک گروه غیر انتفاعی  را در نظر بگیريد که ما 

 ای کهگويیم، سهههازمان خیريهمی بان یتیمدیدهبهه آن  

 انه، غذا و تحصیل کودکان يتیم را برعهده دارد.خ

برای انجام وظايف خود  بان یتیمدیده، NYRRمهاننهد   

 نیاز به تامین مالی دارد.

 برای مثال، موارد زير الزم است:

    زات الزم برای ها، و تجهیها، کتابخريهد غهذا، لبهاس

 شانکودکان تحت مراقبت

 پرداخت حقوق کارکنان 

 تلفن، انات مدرسه، پرداخت هزينه اجاره خوابگاه/ امک

 های قانونی، و ساير مخارج، تعمیرات، هزينهبرق و ...

   سهاخت صندوق ذخیره برای توسعه خدمات در آينده

 و غیره.

 وکار خودمان برگرديم.بیايید بار ديگر به سواالت مدل کسب

 ، پاسخ کمی متفاوت است.بان یتیمدیدهدر 

 مشتری چه کسی است؟

 دو دسته مشتری دارد: تیمبان یدیده

خیرين و  (3) نفعان واقعی خدمات هستند.ذی کودکان که( ۹)

حامیان که )با مشارکت مالی و بعضا خريد صنايع دستی  ديگر

دارند( می سههاخته شههده توسههط کودکان حمايت خود را ابراز 

 را در انجام وظايفش ياری کنند. بان یتیمدیدهقادرند 

 ی انجام شود؟مشتری نیاز دارد چه کار

مراقبت از کودکان ( ۹) دهد:می دو کار انجام بهان يتیم ديهده 

های خیريه بزرگتر و جذب افراد خیر تدارک سازمان (3) يتیم

های بشردوستانه خود ای که بتوانند وظايف و يا آرمانبه شیوه

ريان  مشت ها، اين قبیلرا به انجام برسانند. در قبال اين فرصت

 های مالیکمک هايی به صورت هدايا،پرداخت یمبان يتبه ديده

 دهند.می ها، و خريد محصولبالعوض، اشتراک

هر سهههازمانی که يک در اينجها يهک نکته کلیدی وجود دارد:   

دهد، از گروه می خدمت رايگان به يک گروه از مشههتريان ارائه

 کند.می ديگری از مشتريان کسب درآمد

پرسههش مطرح شههده در  3که توانید ببینید می بنابراين شههما

 گذاری انتفاعیکه برای سرمايه وکار همانطورزمینه مدل کسب

یز نبان يتیم قبول است در مورد ديده)برای کسهب سود( قابل  

 پذيرفته است.

 یک حقیقت ناگوار

گر افتد امی بان يتیمچهه اتفاقی برای ديده 

 های خیريه و هدايا متوقف شوند؟کمک

نخواههد توانسهههت ماموريت خودش را به  

 انجام برساند.

بههان يتیم حتی اگر تمههام کههارکنههان ديههده

حقوق اعالم موافقت خود را باعدم دريافت 

هد توانسهههت ديگر کننهد، سهههازمان نخوا 

 های اساسی را پوشش دهد.هزينه

تنها گزينه باقی مانده تعطیلی خواهد بود. 

های فعال در اقتصههاد تقريبا تمام شههرکت

ها!(، با اين حقیقت مهدرن )شهههامل دولت 

شهههونهد: پس از اتمام وجوه نقد،  می روبرو

 بازی تمام است. 

 ف متفاوتی دارند.های مختلف، اهداشرکت

اما برای ادامه حیات و پیشهههرفت، همگان 

 بايد به قانون امرار معاش پايبند باشند. 

ا )ب پذيروکار دوامهمه بايد يک مدل کسب

 ثبات( داشته باشند.

 ساده است: "دوام پذير)با ثبات("تعريف 

ورودی وجوه نقد بايد از خروجی آن بیشتر 

وجوه باشهههد. يا حداقل، ورودی و خروجی 

 تقد يکسان باشند.
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آموختید چگونه مشتریان و وجوه  -اید را آموخته وکارکسبهای شما مبانی مدل

فراتر از مشتریان  وکارکسباما مدل  -شوند. می نقد سبب بقای واحدهای تجاری

دهد می ، که توضــی وکارکســب( مدل تابلو طراحی )قالبباشــد. می و  وجوه نقد

ــب)مؤلفه( از مدل  ءجز ٩چگونـه   ــتند، یک  وکارکس ــب هس با یکدیگر در تناس

ها را با استفاده از ترسیم تصاویر قدرتمند اســت که شــیوه کار ســازمان تکنیک

 دهد.می نمایش
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 چرا کشیدن )ترسیم( تصاویر؟
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ها کار آسههانی نیسههت. درک شههیوه کار سههازمان

ر های بسههیاهای پیچیده يا بزرگ مؤلفهسههازمان

زيادی دارند و بسیار دشوار است که بدون داشتن 

تصهوير قابل مشاهده به درک کاملی از يک واحد  

 تجاری دست يافت.

مههچههنههین تصههههاوير بههه نوبههه خود  ههه

هههای نههاگفتههه را بههه اطالعههات فرضپیش

 کنند.می صريح و روشن تبديل

نويسههی  وکار يک مختصههرقالب مدل کسههب

های زمانسازی سابصهری )ديداری( برای ساده 

 پیچیده است.
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 مشتریان خود  ها بهازمانارزش سارائه منطق چگونگی بلوک سازنده )شکل دهنده(         ٩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 مشتریان*
يک سازمان به مشتريان خدمات 

... دهدمی ارائه)تحويل(   

 

 

 *ارزش ارائه شده

... با رفع نیازها يا حل مشکالت 

.مشتری  

 

 

 کانال ها
های مختلفی به ها از راهسازمان

  )تحويل(برقراری ارتبهاط و ارائه 
 پردازند.ارزش می

 

 ارتباطات با مشتری
انواع مختلفی از روابط را با 

مشتريان برقرار کرده و آن روابط  

 کند.حفظ می را
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ارزش  ،(Customer Segments)های مشتری بخشبه ترتیب زير معرفی کرده است: را های ساختمانی  اين بلوک "وکارکسبمدل  خلق"کتاب *

 (.Cost Structure) زينه( و ساختار هRevenue Streams) های درآمدجريان ،(Value Proposition) یپیشنهاد

 

 
 *درآمد

بابت ارزش  انمشتري

شههده   )تحويل(ارائه

 پردازند.می پول

ا*ههزینه  

اينهها مخارجی اسهههت که برای  

، کلیدی بهدسهههت آوردن منابع 

هههای کلیههدی و انجههام فعههالیههت

همکهاری بها شهههرکهای کلیدی    

 شود.می تحمیل

 شرکای کلیدی

ها نیاز به برخی از فعالیت

خی رسپاری دارد و ببرون

منابع نیز از بیرون بدست 

 آيد.می

 
کلیدیهای فعالیت  

اينها وظايف و اقدامات واقعی 

هسهههتنهد که نیاز به ايجاد و  

عناصهر توضیح   )تحويل(ارائه 

 داده شده پیشین دارند.

 
 منابع کلیدی

هايی هسههتند اينها دارايی

 هارائيا نیاز به ايجاد و کهه  

 عنههاصهههری )تههحههويههل(

که قبال توضههیح  اجزايی()

 داده شده دارند.
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 مشتریان
مشتری  پرداخت هایمشتريان دلیل وجود سازمان ها هستند. هیچ سازمانی بدون 

 تواند ادامه حیات بدهد.نمی برای مدت زيادی

 کند.می ايزی ارائه خدمتهر سازمانی به يک يا چند گروه از مشتريان به صورت متم

شرکت به " واحدهای تجاریبه نام  کنندمی خدمت ها ارائه هايی که به ديگر سازمان سازمان

 هايی که به مصرف کنندگان ارائه سازمان. معروفند (b3b)يا  "کار( شرکت)کسب و کار به کسب و

 معروفند. (b3c) يا "کار به مصرف کننده( شرکت به فرد )کسب و"کنند، به نام می خدمت

 کنند.می مشتری پرداخت کننده و بدون پرداخت ارائه خدمتنوع دو  ها به هر تعدادی از سازمان

با اين  د.کنننمی برای مثال بیشتر کاربران فیسبوک برای خدمات اين شرکت هیچ گونه پرداختی 

تبلیغ حال بدون وجود صدها میلیون مشتری بدون پرداخت، فیسبوک چیزی برای فروش به 

از اين رو، ممکن است  نخواهد داشت.گان( و پژوهشگران )محققان( بازار )آگهی دهند کنندگان

 ضروری باشند.کسب وکار های  مشتريان بدون پرداخت، برای موفقیت مدل

 

 مواردی که باید در مورد مشتریان به خاطر سپرد:

 اشند.داشته ب فاوتی نیازها يا ارتباطات مت ها، کانال مشتريان مختلف ممکن است به ارزش 

 کنند و ديگران پرداختی ندارند.می تعدادی از مشتريان پرداخت 

 به مراتب ها اغلب از يک گروه خاصی از مشتريان نسبت به سايرين دريافتی  سازمان 

 بیشتری دارند.
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 شده )تحویل( ارزش ارائه

 برای مشتريان در نظر بگیريد.ارزش ارائه شده توسط مجموعه خدمات و محصوالت را به عنوان مزايا 

 ی ارائهکنند توانايمی ها انتخاب دلیل کلیدی برای اينکه مشتريان يک سازمان را بیش از ساير سازمان

 است. منحصر به فردارزش 

 شده است. در اينجا نمونه هايی از عناصر مختلف ارزش ارائه

 آسودگی

برای مثال، در اياالت متحده  يای با اهمیت است مشتريان از مزا عدم ايجاد دردسر و صرفه جويی در وقت

( در محلهای vending machinesهای داد و ستد) از دستگاهآمريکا، سرويس کرايه فیلم و بازی ردباکس 

ترين شیوه  برای بسیاری از کاربران، ردباکس راحت کند.می ها استفاده پر رفت و آمد مانند سوپر مارکت

 های کرايه فیلم دارد. ن ساير سرويسرا در میا گذاشتن/ برداشتن

 قیمت

برای مثال،  شود شان ذخیره می کنند، چرا که مقداری از پولمی مشتريان معموال اين سرويس را انتخاب

 دهد.می های تلفن ارائه اسکايپ، تماس صوتی بین المللی را با قیمتی بهتر از ساير شرکت

 طراحی

ل از اگرچه آيپاد اپ خدمات با کیفیت عالی هستند. يا ای محصوالت وبسیاری از مشتريان حاضر به پرداخت بر

ساير رقبا گرانتر است، اما طراحی زيبايی دارد، هم به عنوان يک دستگاه و هم به عنوان بخشی از يک سرويس 

 يکپارچه دانلود و گوش دادن موسیقی.
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 یا وضعیت)برند( ام تجاری ن

 ارزش ز بودن در مشتريان به آنها ارائهعتبار و ممتاها با کمک به احساس ا بسیاری از شرکت

کنند. يک مثال روشن: مردم در سرتاسر جهان تمايل به خريد گران قیمت مدها و کاالهای می

اس تجاری خود را بر اس چرمی لوکس لويی ويوتان دارند. اين بدان سبب است که لويی ويوتان نام

 کیفیت شکل داده است.ه خوب، توانگری و تقدير از اهمیت به سلیق

 

 کاهش هزینه ها

های ديگر برای کاهش هزينه ها و در نتیجه افزايش درآمدها کمک  توانند از شرکتمی ها شرکت

اتی های مخابر بگیرند. برای مثال، به جای خريد و نگهداری دائمی سرورهای کامپیوتر و زيرساخت

 حتت کرده اند، که استفاده از سرورهایها راه کم هزينه تری را انتخاب  پیشرفته، بیشتر شرکت

( که از طريق یهای ابر باشد )سرويسمی ( از راه دورthird party-managed) مديريت ثالث

 اينترنت قابل دسترسی است. 

 

 کاهش ریسک

هستند، به خصوص سرمايه گذاری دارای  تاق به کاهش ريسکمشتريان کسب و کار همچنین مش

يی مانند گارتنر، خدمات مشاوره ای و پژوهشی را جهت کمک به ها ريسک. برای مثال، شرکت

ی بالقوه صرف پول اضاف در واقع هدف آنها پیش بینی فوايدند رسانها به فروش می ديگر شرکت

 تکنولوژی محل کار است. ءبرای ارتقا
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 کانال ها
 

 کارايی دارند: 5کانال ها 

 

 ايجاد آگاهی از خدمات و محصوالت -۹

 تريان بالقوه جهت ارزيابی محصوالت و خدماتکمک به مش-3

 مهیا کردن مشتريان برای خريد -۳

 ها ارزش به مشتری)تحويل( ارائه  -4

 تضمین رضايت پس از خريد از طريق پشتیبانی -5

 

 های معمول عبارتند از: کانال

 

 فردی يا تلفن 

 در محل يا در فروشگاه 

 تحويل فیزيکی 

 ها، ايمیل و....( ماعی، وبالگرسانه های اجت) از طريق اينترنت 

 )... رسانه های سنتی) تلويزيون، راديو، روزنامه و 
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 با مشتری ارتباط

 حها آن را ترجی ها بايد به صورت شفاف گونه ای از ارتباط را ايجاد کنند که مشتری سازمان

(؟ تک Automated or self-serviceشخصی؟ خودکار يا خود سرويس) دهند.می

 رای اشتراک؟معامله يا دا

 ها بايد به وضوح هدف اصلی از ارتباط با مشتری را مشخص کنند. افزون بر اين، سازمان

آيا اين هدف بدست آوردن مشتری جديد، حفظ مشتری موجود و يا کسب درآمد بیشتر از 

 های موجود است؟ مشتری

رتباط موبايلی، برای مثال، در روزهای نخستین ا ن هدف ممکن است در طول زمان تغییر کند.اي

 های تهاجمی بدست آوردن مشتری بر استفاده از تاکتیک ایهای موبايل بر تمرکز شرکت

(aggressive tactics)  .زمانیکه بازار به تکامل رسید، آنها مانند پیشنهاد گوشی های رايگان بود

 بر حفظ مشتری ها تمرکز کردند و درآمد متوسط به ازای هر مشتری را افزودند.

مدل ، یوتوب، آمازون)مانند  ا يک عنصر قابل توجه ديگر وجود دارد: بسیاری از شرکت هااينج

با مشتريان برای ايجاد محصوالت و  ( از شیوه همکاری )مشارکت(ال ال سیو شما  کسب و کار

 کنند.می خدمات استفاده
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 درآمد

پرداخت هستند؟ واقعا برای چه ارزشی حاضر به  (کشف کنند، مشتريان۹)سازمانها بايد: 

 دهند بپذيرند.می پرداخت را به شیوه ای که مشتريان ترجیح(3)

 one-timeهای مشتری تک خريد ) پرداخت(۹)دسته بندی برای درآمد وجود دارد:  دو

Customer )بازگشتی( برای  های تکراری پرداخت(3. )( )مشتری گذری يا بدون بازگشت(

ر اينجا چند الگوی خاص د .پشتیبانی پس از خريديا   محصوالت، خدمات و يا تعمیر و نگهداری

 وجود دارد:

 فروش  کامل

ا را به ه برای مثال، تويوتا، ماشین به معنی خريد حقوق مالکیت محصول فیزيکی توسط مشتريان است. 

فروشد و آنها قادر خواهند بود سوار خودروی خود شوند، آن را بفروشند، می همین روش به خريداران

 ک )جداسازی قطعات( و يا تخريب کنند.تفکی

 اجاره

 کندمی اجاره به معنی خريد موقت که يک حق انحصاری برای استقاده از چیزی برای مدت معین ايجاد

از  کنند،افرادی که اجاره می توان نام برد.می باشد. برای مثال اجاره اتاق هتل، آپارتمان يا خودرو رامی

از درآمد پی در پی ناشی از اجاره کنند، درحالیکه مالکان پرهیز می کیتپرداخت هزينه های کامل مال

 برند.می لذت
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 هزینه خدمات یا استفاده)کاربرد(

کنند، و هزينه خدمات تحويلی می های تلفن هزينه های استفاده را به صورت دقیقه ای محاسبه شرکت

 ندگاند. پزشکان، وکالء، و ديگر ارائه کنکننمی ( محاسبهpackageرا برای مشتريان به صورت بسته ای)

کنند. فروشندگان آگهی ها مانند گوگل هزينه ها را از می يندی محاسبهخدمات به صورت ساعتی يا فرآ

کنند. هزينه خدمات امنیت می طريق شمارش کلیک ها يا تعداد قرارگیری در معرض ديد محاسبه

از زمانی که صدای هشدار  (Stand by and actعمل=)انتظار و  برحسب زمان آماده باش و انجام کار

 گردد.می شود محاسبهمی شنیده

 

 هزینه های اشتراک

دهندگان بازی، دسترسی مستمر به خدمات را از طريق فرم هزينه های اشتراک  ها، و ارائه مجالت، باشگاه

 رسانند.می به فروش

 

 صدور مجوز

دريافت هزينه صدور مجوز به مشتريان اجازه استفاده از دارايی توانند در ازای می دارندگان مالکیت معنوی

 های حفاظت شده خودشان را بدهند.

 

 هزینه های کار گزاری

( برای تطبیق خريداران و فروشندگان  Century 3۹)3۹قرن های امالک و مستغالت مانند  شرکت

ندگان خدمات کاريابی مانند مانستر دهالیکه ارائه کنند، در حمی هزينه های کارگذاری)داللی( را دريافت

(Monster.comهزينه ها را دريافت )ند.کنمی ( با تطبیق کارجويان و کارفرمايان )استخدام کنندگان 
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 منابع کلیدی

 وجود دارد: نوع منابع 4در اينجا 

 افراد

گی ويژه ای به منابع های کسب وکار وابست تمام واحدهای تجاری به نیروی انسانی نیازمندند، اما بعضی از مدل

طور ب ، به پزشکان و پژوهشگران پیشرو در دانش پزشکی جهان نیازمند است.مِیوُ برای مثال،کلینیکانسانی دارند. 

 مشابه، تولید کنندگان دارويی مانند روشه به دانشمندان درجه يک و بسیاری از فروشندگان ماهر نیازمندند.

 فیزیکی

ال، برای مث هستند. رهای کسب و کا و وسايل نقلیه، اجزای حیاتی بسیاری از مدل ها، ماشین آالت زمین، ساختمان

از باشد، نیصی گرانقیمت میآمازون به انبارهای عظیمی که مجهز به نوارنقاله های بزرگ و ديگر تجهیزات تخص

 دارد.

 فکری 

رم ها، ن شیوه های توسعه شرکتها و  منابع فکری شامل موارد غیر قابل لمسی مانند نام تجاری)برند(، سیستم 

قدرتمند دارد که  روش منحصر بفردی  هم  جفی لوب يک برند باشد.می حق مالکیت معنویثبت اختراع يا  افزار و

( اجازه استفاده از نام تجاری franchiseفرنچايز)حق ويژه فروش يا  به شیوهو  ه خدمت به مشتريان داردئبرای ارا

کار آنها طوری طراحی  ست های ارتباط از راه دور است مدل کسب وپکام که طراح چیشرکت کوال دهد.می خود را

 کند.ی صدور مجوز درآمد زايی میشده که از حق مالکیت معنوی برا

 مالی

تجهیزات  اريکسون تولید کننده باشد.می های مالی و تضمین سقف اعتباراعتبار بانکی يا نقد،  وجوهمنابع مالی شامل 

گیرد، سپس با بخشی از درآمد ناشی از آن برای تضمین خريد از می ها وام  راه دور گاهی اوقات از بانکارتباط از 

 کند.می اريکسون )به جای ديگر رقبا( اقدام به کمک مالی مشتريان به منظور خريد تجهیزات
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 فعالیت های کلیدی

ل کسب و کار آنها عملی اينها مهمترين چیزهای هستند که يک سازمان بايد انجام دهد تا مد

 شود.

 (Making)ساخت 

های  برای شرکت باشد.می خدمات و حل مشکالتسعه/تحويل شامل ساخت محصوالت، طراحی/تو

هم زمان  دو معنی آماده سازی برای تحويل خدمات در آينده و تحويل تواند به هرمی "ساخت"خدماتی، 

 شوند.می مصرف در زمان ارائهاصالح مو،  اين بدان سبب است که خدماتی نظیر باشد.می خدمات

 (Selling)فروش

ژه وظايف وي يا محصول است. شتريان بالقوه درباره ارزش خدمتبه معنی ترويج، تبلیغات، يا آموزش م 

 باشد.جرايی يا ترويج، و آموزش ، برنامه ريزی يا تبلیغات اهای فروش ممکن است شامل ايجاد تماس

 (Supportingپشتیبانی)

شود تمام سازمان به صورت روان عمل کند اما اين بخش به طور مستقیم با فروش و ساخت در می سبب

ما تمايل  ها شامل استخدام افراد و انجام حسابداری و يا ديگر کارهای اداری است. مثال ارتباط نیست.

ه ارزش ارائه شده  )فعالیتهای کلیدی( توجه کنیم به جای آنکه ب وظايفمان از نظر  داريم به کارهای

ه ارزشی بگزينند، آنها بیشتر می اما وقتی مشتريان يک سازمان را بر ها توجه کنیم. توسط آن فعالیت

 .که آن ارزش را ايجاد کرده اند وظايفیمند هستند تا کنند عالقکه دريافت می
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 شرکای کلیدی 

 کند.می اين شبکه به مؤثرتر شدن مدل کسب و کار کمک

قی است که يک سازمان بخواهد مالک هر منبعی شود يا خودش تمام اين غیر منط

بعضی از فعالیتها نیاز به تجهیزات گران قیمت يا تخصص  فعالیتها را انجام دهد.

ق ها آماده سازی لیست حقو به همین دلیل است که بیشتر سازمان استثنايی دارند.

در چنین کارهايی ( که Paychex) پی چکسهايی مانند  و دستمزد را به شرکت

 کنند.می تخصص دارند برون سپاری

باشد. برای مثال، مؤسسه  "فروش"و  "ساخت" تواند فراتر از روابطمی گرچه شراکت

 اجاره لباس عروس، گل فروش، و عکاس، ممکن است با همديگر لیست مشتريان

ين به اکه  ،شان را به اشتراک بگذارند، بدون نیاز به هیچ هزينه ای برای تبلیغات

 باشد.می طرف ۳نفع هر 
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 هزینه ها 

ی پ بدست آوردن منابع کلیدی، انجام فعالیت های کلیدی، و کار با شرکای کلیدی هزينه هايی در

  خواهند داشت.

توان می هزينه ها را باشد.می درآمد زايیبا مشتری، و  ارزش، حفظ ارتباط نقد نیازمند ايجاد و ارائهوجوه 

 های کلیدی، و شرکای کلیدی به صورت تقريبی محاسبه کرد. کلیدی، فعالیت پس از تعريف منابع

های کسب و  کلی مدل دو موضوع هزينه ها و تأثیر يک مفهوم با اهمیت است که به هر "مقیاس پذیری"

مقیاس پذير بودن بدان معنا است که يک کسب و کار ظرفیت آن را داشته باشد که متناسب  کار مرتبط است.

در بحث  د. نمايخدمت  های بیشتری ارائه کیفیت، به مشتری فدا کردنايش تقاضا، بدون مشکل و بدون با افز

مالی، مقیاس پذيری بدان معناست که هزينه خدمات به ازای هر مشتری اضافه شده)جديد(، کاهش يابد، 

 بجای آنکه ثابت بماند يا افزايش يابد.

، يک ردگیصورت میکه توسعه  هنگامی ار مقیاس پذير است.ک از کسب و یيک شرکت نرم افزاری مثال خوب

 برای مثال، ارائه خدمت به يک مشتری اضافه تواند با هزينه کمتری تکثیر و توزيع شود.می برنامه نرم افزاری

 کند اساسا هیچ هزينه ای ندارد.می شده)جديد( که برنامه را دانلود

 دلیل آنکه هزينه های خدمات شخصی بندرت مقیاس پذيرند. کارهای مشاوره ای و شرکت در مقابل، کسب و

ماند اين است که هر ساعت ارائه خدمت به می یقثابت با جديد ر مشتریخدمت به ازای ه اضافی ارائه

کارهای مقیاس  از اين رو، از نقطه نظر مالی، کسب و .است ضافیا کارمشتری جديد نیازمند يک ساعت 

 هستند. و کارهای غیر مقیاس پذير از کسب پذير بسیار جذاب تر
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 بلوک ساختمانی در کنار هم ۱قرار گیری 
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