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تابلو طراحی
استفاده از ابزار کلیدی برای توصیف و تجزيهوتحلیل
مدل کسبوکار شخصی و سازمانی را بیاموزيد.
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فصل اول
تفکر مدل کسبوکار:
تطبیق با جهان در حال تغییر

تابلو طراحی
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بگذارید حدس بزنم:
چرا تفکر مدل
کسبوکار بهترین
راهکار برای تطابق
شما با جهانِ در
حال تغییر است؟

شما این کتاب را به این دلیل میخوانید که افکاری
پیرامون تغییر شغل در ذهن تان ایجاد شده است.
شما جای خوبی آمده ايد .بنابر يک بررسی ،از هر 6بزرگسال در آمريکای شمالی  5نفر از آنان
به تغییر شغل فکر می کنند ،و به عقیده مشارکت کنندگان اين پروژه (که در  4۳کشور حضور
داشتند) به نظر می آيد اين موضوع در سراسر جهان صدق میکند.
به هر حال ،بسیاری از ما ،در فقدان تفکر سازمان يافته برای اين موضوع پیچیده به سر
میبريم .بگذاريد صادق باشیم نام دقیقترش آشفتگی يا بی نظمی در موضوع تغییر شغل
میباشد.
ما به يک روش ساده و قدرتمند نیازمنديم ،که سبب هماهنگی میان محیط کاری مدرن و
نیازهای شخصیمان باشد.
به مدل کسبوکار وارد شويد :يک چارچوب عالی که در آن به توصیف ،تجزيهوتحلیل و
بهسازی(بازسازی) يک شغل میپردازد.
بدون شک شما پیش از اين واژه مدل کسبوکار را شنیده ايد .معنای اين واژه دقیقا چیست؟

صفحه 21

تابلو طراحی

در ابتدايیترين سطح اقتصادی ،مدل

به دلیل عدم توانايی تغییر در محیط عملیاتی،

برای مثال ،نتفلیکس بیش از 30میلیون مشتری

کسبوکار یک منطق است که هر سازمانی

برای باقی ماندن در رقابت ،شرکتها مجبور

دارد ،که به لطف اينترنت ،میتوانند برنامههای

برای بقای مالی خود از آن استفاده

به تغییر مدل کسبوکار (و بعضا ايجاد مدلی

تلويزيونی را بر روی کامپیوتر يا کنسولهای بازی

میکند( .)۳همانطور که از نامش پیداست،

جديد) هستند.

در هر زمانی از روز يا شب ببینند ،درحالیکه

معموال کسبوکار را توضیح میدهد .روش ما

همانگونه که معلوم است ،اين مدلهای

آگهیها را اسکیپ (پرش کردن) میکنند.

اين گونه است که به هرحال ،از شما خواسته

کسبوکار جديد خودشان سبب اختالل و

تصور کنید که اين برای صنعت پخش تلويزيونی

میشود برای خودتان يک کسبوکار شخصی

تغییر میشوند و فرصتهای جديد اشتغال

که از طريق تبلیغات تامین مالی میشود و

در نظر بگیريد .سپس اين اقدام سبب میشود

برای بسیاری ايجاد میکنند و بیکاری بسیاری

تبلیغدهندهها فواصل زمانی را با يک فرضیه که

خودتان مدل کسبوکار شخصی را تعريف

ديگر را موجب میشوند.

دهها سال قدمت دارد میخرند چه معنايی دارد؟

کرده و آن را اصالح کنید و در نتیجه با

به چند مثال توجه فرمايید:

بکارگیری استعداد و توانايیهايتان به رشد

بالک باستر را که يک شرکت اجاره ويديو بود

تلويزيونی جانمايی شدهاند ،به طوريکه در زمانهای

شغلی و شخصیتی دست يابید.

به ياد میآوريد؟ بعد از اينکه ردباکس و

خاصی با مخاطبهای عظیمی روبرو شوند.

تغییرات زمانی ،تغییرات مدل کسبوکار

نتفلیکس توانايی باالتری در ارسال فیلمها و

امروزه بسیاری از تالطمهای بازار کار ،ناشی از
عواملی خارج از کنترل شخصی ماست .رکود،
تغییرات جمعیتی گسترده ،تشديد رقابت
جهانی ،مسائل زيست محیطی و غیره.
اين تغییرات همچنین خارج از کنترل بیشتر
واحدهای تجاری است و به شدت بر مدلهای
کسبوکاری که اين شرکتها از آنها بهره
میبرند ،تاثیر میگذارد.

 -۹آگهیها در برنامهنويسی پخشهای

 -3مخاطبین تلويزيون نمی توانند تبلیغات

بازیها به مشتريان از طرق پست ،اينترنت ،و

را فیلتر کنند.

ماشینهای داد و ستد ( vending

اينترنت همچنین مدل کسبوکار را در بخشهای

 )machinesنشان دادند ،شرکت بالک

ديگر مانند موسیقی ،تبلیغات ،خردهفروشی و

باستر اعالم ورشکستگی کرد.

انتشارات (بدون وجود اينترنت انتشار اين کتاب غیر

ظهور يک مدل جديد کسبوکار میتواند در

ممکن بود) متحول کرده است.

ساير صنايع نیز به همین صورت بر شرکتها

برای مثال ،بنگاههای متخصص يابی به صورت

تاثیر بگذارد.

سنتی به افرادی با مهارت بسیار زياد به عنوان
کارمند تماموقت وابسته بود که میتوانستند
هفتهای صدها تماس تلفنی جذب کنند ....
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و پروازهای داخلی (داخل کشور) جهت ضیافت ناهار

توانايی درک و توصیف مدل کسبوکار

به منظور مالقات يکی از کانديدهای استخدام تدارک

سازمانتان به شما در يافتن شیوه موفقیت

ببینند.

سازمان بخصوص در دوران آشفتگی(تالطم)

امروزه صنعت استخدام به صورت چشمگیری تغییر

مدلهای جدید

اقتصادی کمک میکند.

يافته است .در موارد بسیاری ،کارکنان پارهوقت ،که

کارمندانی که به موفقیت شرکت به عنوان يک

کسبوکار محلهای کار

از منزل کار جستجوی سايتها را انجام میدهند،

اصل بسیار عالقمندند (و میدانند که چگونه

( )Workplacesرا به

جايگزين کارکنان تماموقت شدهاند.

میتوان به آن دست يافت) با ارزشترين کارکنان

صورت مشابه در

افراد نیز باید تغییر کنند

هستند و برای جايگاههای شغلی بهتر کانديدا

بخشهای انتفاعی و

ما ادعا نمیکنیم که افراد درست مانند شرکتها

میشوند.

هستند .اما يک شباهت بسیار مهم میان هر دو وجود

شما به محض

میدهند.

دارد :شما ،مانند بسیاری از شرکتها ،تحت تاثیر

کسبوکار در جايگاه کاری فعلیتان (و جايی که

عوامل اقتصادی و محیطی قرار داريد که خارج از

واحدهای تجاری برای

با آن مدل تناسب داريد) ،قادر خواهید بود از

کنترلتان است.

همان شیوه قدرتمند تفکر برای تعریف،

ادامه حیات باید دائما

با اين اوضاع ،چگونه میتوانید رضايتمندی و موفقیت

مدلهای کسبوکارشان

خود را حفظ کنید؟ شما بايد مشخص کنید چگونه

اصالح و رشد شغلیتان استفاده کنید .با

را تغییر و مورد ارزیابی

عمل میکنید و سپس رويکرد خود را با تغییرات

غیرانتفاعی تغییر

قرار دهند.

محیط تطبیق دهید.
مهارتهايی که از مدل کسبوکار شما خواهید
آموخت -چطور به وضوح مدلهای کسبوکار را
توصیف و در مورد آنها تفکر کنیم -قدرت انجام آن
را به شما خواهد داد.

ديدن چگونگی کاربرد مدل

شروع بخش  ،۳شما مدل کسبوکار خودتان را
تعريف میکنید و زمانیکه در شغلتان پیشرفت

کرديد ،قادر خواهید بود از استراتژیهای مدل
کسب و کار شما جهت تنظیم و تطبیق مدلتان
با تغییرات زمانی استفاده کنید.

صفحه  12تابلوی طراحی

مطالعه مدل کسبوکار شما مزیتی متمایز را نصیبتان میکند ،زیرا درحالی
که بسیاری از کارمندان تمرینهای کسبوکار سازمانی را تعریف و
مستندسازی میکنند ،تعداد کمی رسما مدلهای کسبوکار سازمانی را
تعریف و مستندسازی میکنند.
حتی افراد کمی قدرت تفکر مدل کسبوکار را در شغلشان قبول دارند.
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صفحه  11تابلوی طراحی

فصل دوم
تابلو طراحی (قالب) مدل کسبوکار
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پیش از این “مدل کسبوکار” را به عنوان
منطقی که هر واحد تجاری برای بقای مالی
خود از آن استفاده میکند تعریف کردیم.

به بیان ساده ،منطقی است که واحدهای
تجاری برای امرار معاش از آن استفاده
میکنند.
شما میتوانید مدل کسبوکار را به عنوان يک نقشه کاری به منظور توضیح
عملیات سازمانی در نظر بگیريد.
درست مانند معمار که نقشهها را به عنوان راهنما برای ساخت و ساز يک
ساختمان تهیه میکند ،يک کارآفرين مدل کسبوکار را به عنوان راهنمايی برای
ايجاد شرکت طراحی میکند.
مدير همچنین ممکن است يک پیشنويس از مدل کسبوکار را به منظور تجسم
نحوه عملیات سازمان موجود تهیه کند.

برای درک مدل کسبوکار موجود ،در ابتدا دو سئوال
بپرسید؟
 -1مشتری کیست؟
 -٣مشتری نیاز به انجام چه کاری دارد؟
به منظور روشن شدن اين ايده ،بیايید نگاهی به  ۳واحد
تجاری بیندازيم.
اول :جیفی لوب را که يک سرويس تعويض روغن سريع
در اياالت متحده میباشد ،در نظر بگیريد .تعداد کمی از
صاحبان خودرو خودشان روغن موتور ماشینشان را
عوض میکنند.
بیشتر افراد به دلیل فقدان دانش و ابزار و پتانسیل کثیف
کنندگی عملیات تعويض روغن (به اين مجموعه سختی
بازيابی روغن استفاده شده را هم اضافه کنید ).ترجیح
میدهند که خودشان روغن موتور را تعويض نکنند .با
پرداخت  35تا  ۳0دالر ،جیفی لوب برای افراد
متخصصانی با توانايی انجام خدمات مورد نیاز مشتريان
ارائه(تحويل) میدهد.

صفحه  12تابلوی طراحی
مثهال ديگر ،نینگ میباشهههد .نینگ به آسهههانی و بسهههیار ارزان
شههبکههای اجتماعی سههفارشههی را ايجاد میکند .تعداد کمی از
شرکتها (يا اشخاص) از سرمايه و تخصصهای الزم برای ساخت،
میزبهانی و اپراتوری شهههبکههای اجتماعی برخوردارند،که قابلیت
هايی مانند فیسهبوک ارائه میدهند .به نینگ وارد شويد ،که يک
جايگزين مقرون به صرفه است :يک قالب شبکه اجتماعی ،که در
چند سطح قابل تغییر میباشد .
نهايتا به ويستا میرسیم .که مسئولیت تمام پرداختهای اينترنتی
را به نمايندگی از شهرکتهايی که روزانه ب ه صههدها هزار مشتری
خهدمات ارائه میکنند بر عهده دارد .اداره اين حجم از معامالت
بسیار پیچیده است و نیازمند اقدامات امنیتی و ضد فريب(anti-
 ) fraudقدرتمندی اسهت .دو چیزی که شمار کمی از شرکتها
توانايی توسعه و نگهداری آن را در داخل شرکت دارند.

به نظر آسان میآيد ،درست میگويم؟
بر خالف اين  ۳مثهال ،تعريف "مشهههتريان" و
"شغلها" در بخشهايی مانند آموزش ،سالمت
دولهت ،سهههرمهايههگهذاری ،تکنولوژی و حقوق
(قانون) را میتوان به چالش کشید.
بخش بزرگی از تفکر مدل کسبوکار به توضیح
و شههناخت شههما از هر دو موضههوع مشههتريان و
مشاغل کمک میکند.
به طور ويژه ،شهههما خواهید آموخت که چگونه
میتوانید به مشهههتريان کمک کنید تا کارهای
ضهروری آنها انجام شود و با انجام آن ،شما پی
خواهید برد که چگونه میتوانید پول بیشههتری
بدست آوريد و رضايت بیشتری از کارتان داشته
باشید.

سالمتی و تناسب اندام جامعه را با برگزاری مسابقات دو،
کالسها ،کلینیکها و اردوگاهها ارتقاء میدهد .اگر چه NYRR
يک گروه غیرانتفاعی است ،بازهم هزينههای زير را دارد :
 پرداخت حقوق کارکنان.
 مجوزهای خريد ،هزينه خدمات شههههری(تلفن ،برق و ،)...
تعمیر و نگهداری ،مخارج قانونی ،و ديگر هزينهها.
 خريد وسهايل مورد نیاز رويدادهای ورزشههی مانند سیستم
زمهان سهههنجی ،شهههمارههای دوندگان ،خوراکیهای رفع
خستگی ،پیراهنهای يادبود ،و مدالهای مسابقه.
 ساخت صندوق ذخیره برای گسترش خدمات در آينده
انگیزه اصههلی  NYRRتامین مالی نیسههت .در عوض ،هدف آنها
خدمترسهانی به جامعه "مشتريان" يعنی افرادی که تمايل به
حفظ تنهاسهههب اندام دارند میباشهههد .با اين حال ،حتی يک

بنابراین ،چه چیزی در این سه کسبوکار مشترک است؟

هر سازمانی یک مدل کسبوکار دارد

تمهام اين دريهافهت و پرداخهتهها برای کمهک به انجام کارهای

نیاز صههاحبان خودرو اسههت (در حالیکه گاراژها و لباسهای

از آنجايیکه مدل کسبوکار يک منطق است که
هر شرکت برای بقای مالی خود از آن استفاده
میکنههد ،آيهها اين بههدان معنهاسهههت کههه فقط
شهههرکتهای انتفاعی مدل کسهههبوکار دارند؟

اجازه بدهید  3سئوال در مورد مدل کسبوکار  NYRRبپرسیم:

مشتريان منظم و تمیز باقی میمانند).

خیر!

مشتری چه کسی است؟

هر شرکتی دارای مدل کسبوکار است.

مشتريان اصلی  NYRRدوندگان و ديگر اعضای جامعه هستند

اين درسهت اسهت زيرا تقريبا تمام شرکتهای
مهدرن ،اعم از انتفاعی ،غیرانتفاعی ،دولتی و يا
ديگر شرکتها ،برای انجام کارهایشان به پول
نیاز دارند.
برای مثال نیويورک رود رانرز( ،)NYRRکه يک
سازمان غیرانتفاعی است را در نظر بگیريد.

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

مشتريان است.
 وظايف جیفی لوب انجام نگهداری(تعمیرات) اسههاسههی مورد

 مشتريان نینگ به تبلیغ يک هدف نیاز دارند ،اين شرکت به
آنهها کمک میکند تا يک انجمن ايجاد کنند و آنها حتی به
استخدام متخصص فنی هم نیاز ندارند و البته اين خدمت را
با کمترين هزينه ارائه میدهد.
 ويسههتا به کسههب و کارها کمک میکند ،تمرکزشههان را به
تخصص هايی غیر از مجموعه پرداخت معطوف کنند.

موسههسههه غیر انتفاعی هم نیاز به وجوه نقد برای انجام کارهای
خود دارد .از اين رو ،مانند ديگر شههرکتها NYRR ،برای انجام
کارهای مشتريان نیاز دارد تا پرداختهايی به آن صورت گیرد.

تناسب اندام خود تالش کنند.
آنها دو دسهتهاند :اعضهای سهاالنه (افرادی که برای عضويت در
گروه مبلغی را میپردازنهد و در نتیجه مزايای خاصهههی به آنها
تعلق میگیرد) و افرادی که عضويت ساالنه ندارند.....
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امها آنها هم برای شهههرکت در مسهههابقات خاص و ديگر

بیايید بار ديگر به سواالت مدل کسبوکار خودمان برگرديم.

یک حقیقت ناگوار

رويدادها پول پرداخت میکنند.

در دیدهبان یتیم ،پاسخ کمی متفاوت است.

چهه اتفاقی برای ديدهبان يتیم میافتد اگر

مشتری نیاز به انجام چه کاری دارد؟

مشتری چه کسی است؟

کمکهای خیريه و هدايا متوقف شوند؟

وظیفه اصلی  NYRRمیزبانی رويدادهای مربوط به "دو"

دیدهبان یتیم دو دسته مشتری دارد:

نخواههد توانسهههت ماموريت خودش را به

در نیويورک میباشههد .بنابراين  NYRRگروه غیرانتفاعی

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

انجام برساند.

اسهههت کهه مشهههتريانش برای خدمات آن پول پرداخت

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

حتی اگر تمههام کههارکنههان ديههدهبههان يتیم

میکنند.

سههاخته شههده توسههط کودکان حمايت خود را ابراز میدارند)

موافقت خود را باعدم دريافت حقوق اعالم

اما سازمانهايی که به برای مشتريان خود خدمات رايگان

قادرند دیدهبان یتیم را در انجام وظايفش ياری کنند.

کننهد ،سهههازمان نخواهد توانسهههت ديگر

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

مشتری نیاز دارد چه کاری انجام شود؟

هزينههای اساسی را پوشش دهد.

ديهدهبهان يتیم دو کار انجام میدهد )۹( :مراقبت از کودکان

تنها گزينه باقی مانده تعطیلی خواهد بود.

بله!

يتیم ( )3تدارک سازمانهای خیريه بزرگتر و جذب افراد خیر

تقريبا تمام شههرکتهای فعال در اقتصههاد

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

به شیوهای که بتوانند وظايف و يا آرمانهای بشردوستانه خود

مهدرن (شهههامل دولتها!) ،با اين حقیقت

بهه آن دیدهبان یتیم میگويیم ،سهههازمان خیريهای که

را به انجام برسانند .در قبال اين فرصتها ،اين قبیل مشتريان

روبرو میشهههونهد :پس از اتمام وجوه نقد،

خانه ،غذا و تحصیل کودکان يتیم را برعهده دارد.

به ديدهبان يتیم پرداختهايی به صورت هدايا ،کمکهای مالی

بازی تمام است.

مهاننهد  ،NYRRدیدهبان یتیم برای انجام وظايف خود

بالعوض ،اشتراکها ،و خريد محصول میدهند.

شرکتهای مختلف ،اهداف متفاوتی دارند.

نیاز به تامین مالی دارد.

در اينجها يهک نکته کلیدی وجود دارد :هر سهههازمانی که يک
خدمت رايگان به يک گروه از مشههتريان ارائه میدهد ،از گروه
ديگری از مشتريان کسب درآمد میکند.

اما برای ادامه حیات و پیشهههرفت ،همگان
همه بايد يک مدل کسبوکار دوامپذير (با

بنابراين شههما میتوانید ببینید که  3پرسههش مطرح شههده در

ثبات) داشته باشند.

برای مثال ،موارد زير الزم است:
 خريهد غهذا ،لبهاسها ،کتابها ،و تجهیزات الزم برای
کودکان تحت مراقبتشان

بايد به قانون امرار معاش پايبند باشند.

تعريف "دوام پذير(با ثبات)" ساده است:

 پرداخت حقوق کارکنان

زمینه مدل کسبوکار همانطور که برای سرمايهگذاری انتفاعی

 اجاره خوابگاه /امکانات مدرسه ،پرداخت هزينه تلفن،

(برای کسهب سود) قابل قبول است در مورد ديدهبان يتیم نیز

ورودی وجوه نقد بايد از خروجی آن بیشتر

پذيرفته است.

باشهههد .يا حداقل ،ورودی و خروجی وجوه

برق و  ،...تعمیرات ،هزينههای قانونی ،و ساير مخارج
 سهاخت صندوق ذخیره برای توسعه خدمات در آينده
و غیره.

تقد يکسان باشند.

صفحه  17تابلوی طراحی

شما مبانی مدلهای کسبوکار را آموختهاید  -آموختید چگونه مشتریان و وجوه
نقد سبب بقای واحدهای تجاری میشوند - .اما مدل کسبوکار فراتر از مشتریان
و وجوه نقد میباشــد .تابلو طراحی (قالب) مدل کســبوکار ،که توضــی میدهد
چگونـه  ٩جزء (مؤلفه) از مدل کســبوکار با یکدیگر در تناســب هســتند ،یک
تکنیک قدرتمند اســت که شــیوه کار ســازمان ها را با استفاده از ترسیم تصاویر
نمایش میدهد.
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چرا کشیدن (ترسیم) تصاویر؟

صفحه  11تابلوی طراحی

درک شههیوه کار سههازمانها کار آسههانی نیسههت.
سههازمانهای پیچیده يا بزرگ مؤلفههای بسههیار
زيادی دارند و بسیار دشوار است که بدون داشتن
تصهوير قابل مشاهده به درک کاملی از يک واحد
تجاری دست يافت.

ههمههچههنههین تصههههاوير بههه نوبههه خود
پیشفرضهههای نههاگفتههه را بههه اطالعههات
صريح و روشن تبديل میکنند.

قالب مدل کسههبوکار يک مختصههر نويسههی
بصهری (ديداری) برای سادهسازی سازمانهای
پیچیده است.
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 ٩بلوک سازنده (شکل دهنده)

مشتریان*
يک سازمان به مشتريان خدمات
ارائه(تحويل) میدهد ...

منطق چگونگی ارائه ارزش سازمانها به مشتریان خود

ارزش ارائه شده*

کانال ها

ارتباطات با مشتری

 ...با رفع نیازها يا حل مشکالت

سازمانها از راههای مختلفی به

انواع مختلفی از روابط را با

مشتری.

برقراری ارتبهاط و ارائه(تحويل)

مشتريان برقرار کرده و آن روابط

ارزش میپردازند.

را حفظ میکند.

صفحه  12تابلوی طراحی

درآمد*
مشتريان بابت ارزش
ارائه(تحويل) شههده
پول میپردازند.

منابع کلیدی

فعالیتهای کلیدی

شرکای کلیدی

اينها دارايیهايی هسههتند
کهه نیاز به ايجاد و يا ارائه
(تههحههويههل) عنههاصهههری
(اجزايی) که قبال توضههیح
داده شده دارند.

هزینهها*

اينها وظايف و اقدامات واقعی
هسهههتنهد که نیاز به ايجاد و
ارائه (تحويل) عناصهر توضیح
داده شده پیشین دارند.

برخی از فعالیتها نیاز به
برونسپاری دارد و برخی
منابع نیز از بیرون بدست
میآيد.

اينهها مخارجی اسهههت که برای
بهدسهههت آوردن منابع کلیدی،
انجههام فعههالیههتهههای کلیههدی و
همکهاری بها شهههرکهای کلیدی
تحمیل میشود.

*کتاب "خلق مدل کسبوکار" اين بلوک های ساختمانی را به ترتیب زير معرفی کرده است :بخشهای مشتری ( ،)Customer Segmentsارزش
پیشنهادی ( ،)Value Propositionجريانهای درآمد ( )Revenue Streamsو ساختار هزينه (.)Cost Structure
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صفحه  11تابلوی طراحی

مشتریان
مشتريان دلیل وجود سازمان ها هستند .هیچ سازمانی بدون پرداخت های مشتری
برای مدت زيادی نمیتواند ادامه حیات بدهد.
هر سازمانی به يک يا چند گروه از مشتريان به صورت متمايزی ارائه خدمت میکند.
سازمان هايی که به ديگر سازمان ها ارائه خدمت میکنند به نام واحدهای تجاری "شرکت به
شرکت(کسب و کار به کسب و کار)" يا ( )b3bمعروفند .سازمان هايی که به مصرف کنندگان ارائه
خدمت میکنند ،به نام "شرکت به فرد (کسب و کار به مصرف کننده)" يا ( )b3cمعروفند.
تعدادی از سازمان ها به هر دو نوع مشتری پرداخت کننده و بدون پرداخت ارائه خدمت میکنند.
برای مثال بیشتر کاربران فیسبوک برای خدمات اين شرکت هیچ گونه پرداختی نمیکنند .با اين
حال بدون وجود صدها میلیون مشتری بدون پرداخت ،فیسبوک چیزی برای فروش به تبلیغ
کنندگان (آگهی دهندگان) و پژوهشگران (محققان) بازار نخواهد داشت .از اين رو ،ممکن است
مشتريان بدون پرداخت ،برای موفقیت مدل های کسب وکار ضروری باشند.
مواردی که باید در مورد مشتریان به خاطر سپرد:


مشتريان مختلف ممکن است به ارزش ها ،کانال ها يا ارتباطات متفاوتی نیاز داشته باشند.



تعدادی از مشتريان پرداخت میکنند و ديگران پرداختی ندارند.



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

بیشتری دارند.

بخش اول صفحه 11

ارزش ارائه (تحویل) شده
ارزش ارائه شده توسط مجموعه خدمات و محصوالت را به عنوان مزايا برای مشتريان در نظر بگیريد.
دلیل کلیدی برای اينکه مشتريان يک سازمان را بیش از ساير سازمان ها انتخاب میکنند توانايی ارائه
ارزش منحصر به فرد است.
در اينجا نمونه هايی از عناصر مختلف ارزش ارائه شده است.
آسودگی
عدم ايجاد دردسر و صرفه جويی در وقت مشتريان از مزايای با اهمیت است برای مثال ،در اياالت متحده
آمريکا ،سرويس کرايه فیلم و بازی ردباکس از دستگاه های داد و ستد( )vending machinesدر محلهای
پر رفت و آمد مانند سوپر مارکت ها استفاده میکند .برای بسیاری از کاربران ،ردباکس راحت ترين شیوه
گذاشتن /برداشتن را در میان ساير سرويس های کرايه فیلم دارد.
قیمت
مشتريان معموال اين سرويس را انتخاب میکنند ،چرا که مقداری از پول شان ذخیره میشود برای مثال،
اسکايپ ،تماس صوتی بین المللی را با قیمتی بهتر از ساير شرکت های تلفن ارائه میدهد.
طراحی
بسیاری از مشتريان حاضر به پرداخت برای محصوالت و يا خدمات با کیفیت عالی هستند .اگرچه آيپاد اپل از
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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نام تجاری (برند) یا وضعیت
بسیاری از شرکت ها با کمک به احساس اعتبار و ممتاز بودن در مشتريان به آنها ارائه ارزش
می کنند .يک مثال روشن :مردم در سرتاسر جهان تمايل به خريد گران قیمت مدها و کاالهای
چرمی لوکس لويی ويوتان دارند .اين بدان سبب است که لويی ويوتان نام تجاری خود را بر اساس
اهمیت به سلیقه خوب ،توانگری و تقدير از کیفیت شکل داده است.
کاهش هزینه ها
شرکت ها میتوانند از شرکت های ديگر برای کاهش هزينه ها و در نتیجه افزايش درآمدها کمک
بگیرند .برای مثال ،به جای خريد و نگهداری دائمی سرورهای کامپیوتر و زيرساخت های مخابراتی
پیشرفته ،بیشتر شرکت ها راه کم هزينه تری را انتخاب کرده اند ،که استفاده از سرورهای تحت
مديريت ثالث ( )third party-managedاز راه دور میباشد (سرويس های ابری) که از طريق
اينترنت قابل دسترسی است.
کاهش ریسک
مشتريان کسب و کار همچنین مشتاق به کاهش ريسک هستند ،به خصوص سرمايه گذاری دارای
ريسک .برای مثال ،شرکت ها يی مانند گارتنر ،خدمات مشاوره ای و پژوهشی را جهت کمک به
ديگر شرکت ها به فروش میرسانند در واقع هدف آنها پیش بینی فوايد بالقوه صرف پول اضافی
برای ارتقاء تکنولوژی محل کار است.
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کانال ها
کانال ها  5کارايی دارند:
 -۹ايجاد آگاهی از خدمات و محصوالت
-3کمک به مشتريان بالقوه جهت ارزيابی محصوالت و خدمات
 -۳مهیا کردن مشتريان برای خريد
 -4ارائه (تحويل) ارزش به مشتری ها
 -5تضمین رضايت پس از خريد از طريق پشتیبانی
کانال های معمول عبارتند از:
 فردی يا تلفن
 در محل يا در فروشگاه
 تحويل فیزيکی
 از طريق اينترنت (رسانه های اجتماعی ،وبالگ ها ،ايمیل و)....
 رسانه های سنتی( تلويزيون ،راديو ،روزنامه و )...
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ارتباط با مشتری
سازمان ها بايد به صورت شفاف گونه ای از ارتباط را ايجاد کنند که مشتری ها آن را ترجیح
میدهند .شخصی؟ خودکار يا خود سرويس()Automated or self-service؟ تک
معامله يا دارای اشتراک؟
افزون بر اين ،سازمان ها بايد به وضوح هدف اصلی از ارتباط با مشتری را مشخص کنند.
آيا اين هدف بدست آوردن مشتری جديد ،حفظ مشتری موجود و يا کسب درآمد بیشتر از
مشتری های موجود است؟
اين هدف ممکن است در طول زمان تغییر کند .برای مثال ،در روزهای نخستین ارتباط موبايلی،
تمرکز شرکت های موبايل برای بدست آوردن مشتری بر استفاده از تاکتیک های تهاجمی
( )aggressive tacticsمانند پیشنهاد گوشی های رايگان بود .زمانیکه بازار به تکامل رسید ،آنها
بر حفظ مشتری ها تمرکز کردند و درآمد متوسط به ازای هر مشتری را افزودند.
اينج ا يک عنصر قابل توجه ديگر وجود دارد :بسیاری از شرکت ها (مانند آمازون ،یوتوب ،مدل
کسب و کار شما و ال ال سی) از شیوه همکاری (مشارکت) با مشتريان برای ايجاد محصوالت و
خدمات استفاده میکنند.
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درآمد
سازمانها بايد)۹( :کشف کنند ،مشتريان واقعا برای چه ارزشی حاضر به پرداخت هستند؟
()3پرداخت را به شیوه ای که مشتريان ترجیح میدهند بپذيرند.
دو دسته بندی برای درآمد وجود دارد)۹( :پرداخت های مشتری تک خريد ( one-time
( )Customerمشتری گذری يا بدون بازگشت))3( .پرداخت های تکراری (بازگشتی) برای
محصوالت ،خدمات و يا تعمیر و نگهداری يا پشتیبانی پس از خريد .در اينجا چند الگوی خاص
وجود دارد:
فروش کامل
به معنی خريد حقوق مالکیت محصول فیزيکی توسط مشتريان است .برای مثال ،تويوتا ،ماشین ها را به
همین روش به خريداران می فروشد و آنها قادر خواهند بود سوار خودروی خود شوند ،آن را بفروشند،
تفکیک (جداسازی قطعات) و يا تخريب کنند.
اجاره
اجاره به معنی خريد موقت که يک حق انحصاری برای استقاده از چیزی برای مدت معین ايجاد میکند
میباشد .برای مثال اجاره اتاق هتل ،آپارتمان يا خودرو را میتوان نام برد .افرادی که اجاره میکنند ،از
پرداخت هزينه های کامل مالکیت پرهیز میکنند ،درحالیکه مالکان از درآمد پی در پی ناشی از اجاره
لذت میبرند.
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هزینه خدمات یا استفاده(کاربرد)
شرکت های تلفن هزينه های استفاده را به صورت دقیقه ای محاسبه میکنند ،و هزينه خدمات تحويلی
را برای مشتريان به صورت بسته ای( )packageمحاسبه میکنند .پزشکان ،وکالء ،و ديگر ارائه کنندگان
خدمات به صورت ساعتی يا فرآيندی محاسبه میکنند .فروشندگان آگهی ها مانند گوگل هزينه ها را از
طريق شمارش کلیک ها يا تعداد قرارگیری در معرض ديد محاسبه میکنند .هزينه خدمات امنیت
برحسب زمان آماده باش و انجام کار (انتظار و عمل= )Stand by and actاز زمانی که صدای هشدار
شنیده میشود محاسبه میگردد.
هزینه های اشتراک
مجالت ،باشگاه ها ،و ارائه دهندگان بازی ،دسترسی مستمر به خدمات را از طريق فرم هزينه های اشتراک
به فروش میرسانند.
صدور مجوز
دارندگان مالکیت معنوی میتوانند در ازای دريافت هزينه صدور مجوز به مشتريان اجازه استفاده از دارايی
های حفاظت شده خودشان را بدهند.
هزینه های کار گزاری
شرکت های امالک و مستغالت مانند قرن  )Century 3۹ (3۹برای تطبیق خريداران و فروشندگان
هزينه های کارگذاری(داللی) را دريافت میکنند ،در حالیکه ارائه دهندگان خدمات کاريابی مانند مانستر
( )Monster.comبا تطبیق کارجويان و کارفرمايان (استخدام کنندگان) هزينه ها را دريافت میکنند.
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منابع کلیدی
در اينجا  4نوع منابع وجود دارد:
افراد
تمام واحدهای تجاری به نیروی انسانی نیازمندند ،اما بعضی از مدل های کسب وکار وابستگی ويژه ای به منابع
انسانی دارند .برای مثال،کلینیک مِیوُ ،به پزشکان و پژوهشگران پیشرو در دانش پزشکی جهان نیازمند است .بطور
مشابه ،تولید کنندگان دارويی مانند روشه به دانشمندان درجه يک و بسیاری از فروشندگان ماهر نیازمندند.
فیزیکی
زمین ،ساختمان ها ،ماشین آالت و وسايل نقلیه ،اجزای حیاتی بسیاری از مدل های کسب و کار هستند .برای مثال،
آمازون به انبارهای عظیمی که مجهز به نوارنقاله های بزرگ و ديگر تجهیزات تخصصی گرانقیمت میباشد ،نیاز
دارد.
فکری
منابع فکری شامل موارد غیر قابل لمسی مانند نام تجاری(برند) ،سیستم ها و شیوه های توسعه شرکت ها ،نرم
افزار و ثبت اختراع يا حق مالکیت معنوی میباشد .جفی لوب يک برند قدرتمند دارد که روش منحصر بفردی هم
برای ارائه خدمت به مشتريان دارد و به شیوه حق ويژه فروش يا فرنچايز( )franchiseاجازه استفاده از نام تجاری
خود را میدهد .شرکت کوالکام که طراح چیپست های ارتباط از راه دور است مدل کسب و کار آنها طوری طراحی
شده که از حق مالکیت معنوی برای صدور مجوز درآمد زايی میکند.
مالی
منابع مالی شامل وجوه نقد ،اعتبار بانکی يا سقف اعتبار و تضمین های مالی میباشد .اريکسون تولید کننده تجهیزات
ارتباط از راه دور گاهی اوقات از بانک ها وام می گیرد ،سپس با بخشی از درآمد ناشی از آن برای تضمین خريد از
اريکسون (به جای ديگر رقبا) اقدام به کمک مالی مشتريان به منظور خريد تجهیزات میکند.
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فعالیت های کلیدی
اينها مهمترين چیزهای هستند که يک سازمان بايد انجام دهد تا مدل کسب و کار آنها عملی
شود.
ساخت ()Making
شامل ساخت محصوالت ،طراحی/توسعه/تحويل خدمات و حل مشکالت میباشد .برای شرکت های
خدماتی" ،ساخت" میتواند به هر دو معنی آماده سازی برای تحويل خدمات در آينده و تحويل هم زمان
خدمات میباشد .اين بدان سبب است که خدماتی نظیر اصالح مو ،در زمان ارائه مصرف میشوند.
فروش()Selling
به معنی ترويج ،تبلیغات ،يا آموزش مشتريان بالقوه درباره ارزش خدمت يا محصول است .وظايف ويژه
ممکن است شامل ايجاد تماس های فروش ،برنامه ريزی يا تبلیغات اجرايی يا ترويج ،و آموزش باشد.
پشتیبانی()Supporting
سبب می شود تمام سازمان به صورت روان عمل کند اما اين بخش به طور مستقیم با فروش و ساخت در
ارتباط نیست .مثال ها شامل استخدام افراد و انجام حسابداری و يا ديگر کارهای اداری است .ما تمايل
داريم به کارهای مان از نظر وظايف (فعالیتهای کلیدی) توجه کنیم به جای آنکه به ارزش ارائه شده
توسط آن فعالیت ها توجه کنیم .اما وقتی مشتريان يک سازمان را بر میگزينند ،آنها بیشتر به ارزشی
که دريافت میکنند عالقمند هستند تا وظايفی که آن ارزش را ايجاد کرده اند.
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شرکای کلیدی
اين شبکه به مؤثرتر شدن مدل کسب و کار کمک میکند.
اين غیر منطقی است که يک سازمان بخواهد مالک هر منبعی شود يا خودش تمام
فعالیتها را انجام دهد .بعضی از فعالیتها نیاز به تجهیزات گران قیمت يا تخصص
استثنايی دارند .به همین دلیل است که بیشتر سازمان ها آماده سازی لیست حقوق
و دستمزد را به شرکت هايی مانند پی چکس ( )Paychexکه در چنین کارهايی
تخصص دارند برون سپاری میکنند.
گرچه شراکت میتواند فراتر از روابط "ساخت" و "فروش" باشد .برای مثال ،مؤسسه
اجاره لباس عروس ،گل فروش ،و عکاس ،ممکن است با همديگر لیست مشتريان
شان را به اشتراک بگذارند ،بدون نیاز به هیچ هزينه ای برای تبلیغات ،که اين به
نفع هر  ۳طرف میباشد.
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هزینه ها
بدست آوردن منابع کلیدی ،انجام فعالیت های کلیدی ،و کار با شرکای کلیدی هزينه هايی در پی
خواهند داشت.
وجوه نقد نیازمند ايجاد و ارائه ارزش ،حفظ ارتباط با مشتری ،و درآمد زايی میباشد .هزينه ها را میتوان
پس از تعريف منابع کلیدی ،فعالیت های کلیدی ،و شرکای کلیدی به صورت تقريبی محاسبه کرد.
"مقیاس پذیری" يک مفهوم با اهمیت است که به هر دو موضوع هزينه ها و تأثیر کلی مدل های کسب و
کار مرتبط است .مقیاس پذير بودن بدان معنا است که يک کسب و کار ظرفیت آن را داشته باشد که متناسب
با افزايش تقاضا ،بدون مشکل و بدون فدا کردن کیفیت ،به مشتری های بیشتری ارائه خدمت نمايد .در بحث
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 شرکت نرم افزاری مثال خوبی از کسب و کار مقیاس پذير است .هنگامی که توسعه صورت میگیرد ،يک
برنامه نرم افزاری میتواند با هزينه کمتری تکثیر و توزيع شود .برای مثال ،ارائه خدمت به يک مشتری اضافه
شده(جديد) که برنامه را دانلود میکند اساسا هیچ هزينه ای ندارد.
در مقابل ،کسب و کارهای مشاوره ای و شرکت های خدمات شخصی بندرت مقیاس پذيرند .دلیل آنکه هزينه
اضافی ارائه خدمت به ازای هر مشتری جديد ثابت باقی می ماند اين است که هر ساعت ارائه خدمت به
مشتری جديد نیازمند يک ساعت کار اضافی است .از اين رو ،از نقطه نظر مالی ،کسب و کارهای مقیاس
پذير بسیار جذاب تر از کسب و کارهای غیر مقیاس پذير هستند.
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قرار گیری  ۱بلوک ساختمانی در کنار هم
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يک ابزار مفید :تابلو طراحی مدل کسب و کار

