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مقدمه
عصرررررررر ایرررررررر را میتوانیم ،عصرررررررر دیجیتال م رفی

برای در

کنیم .بره ر ای از ترراریک ک ر ادرررررررتورراده از فنرراوریهررا

صررررن تی را برردرررری نیاییم .ان الب صررررن تی اول ،در

تودررر

گیررریدیر ریدا کرده و هی گیر شرررده ادررر

بهتر این مویرررررررو باید دررررررریر ان البهای

قریهای هجدهم و نوزدهم شررررررر.ل گرف

.

 .دررررررراا

امروز برررر دررررررر تی فردی را میتوانیم بیررررابیم کرررر

راهآهن و ااترا موتور ب رررار ،نیرررادهرررا و متر هرررای

ترا یر فنراوریهرا نباشرررررررد .برای در

 .با مو اول

زنردگی

تتر

اصرررلی این اولین ان الب صرررن تی ادررر

بهتر این مویرررررو  ،یک روز اود را بدوی گوشررررریهای

ان الب صن تی ،کاراان ها ش.ل گرفتند و نیرویهای

های

م.رانی.ی بر کیررک انسرررررررای آمردنررد .مو دو ان الب

هوشررررررریند فر

کنید .قط ا شررررررریا دگار گال

صررررن تی ،در اواار قری نوزدهم و اوایل قری بیسررررتم

جدی اواهید شد .کسبوکارها هم وی یتی میاب

بر وجود آمرد .ااترا بر  ،ااترا رو

دارند .کیتر کسرربوکاری را میتوانیم بدوی ادررتواده
از فرنرررراوری متصرررررررور برررراشررررررریم .ب
ف ررالی ر

در

عیرررردهای از

ااترا نیی ردررررررراناها و ارزای شررررررردی هزین تولید و

کلیرردی در ایجرراد ارز

کراه

برای آیها دارند .امرررررروز بهررررررمرررررنررررردی مرررررنرررررادرررررب از
فناوریها ،از یک یررررررررور

برای کسررررررربوکارها فراتر

رفت و ب عامل ب ا تبدیل شررده ادر

موهو اط تولیرد و ت سررررررریم کرار ،کررارارانر هررای

امروزی را ب وجود آوردند .ان الب صررررن تی دررررو  ،با

هررای دررررررررازمررایهررای امروز فنرراورانرر انجررا

میشرررررررود و فنرراوریهررا ن

تولید انبوه،

اب راد ترانزیسرررررررتورهرا و دررررررراا

ش.ل گرف

و ب دا ً با کوگکتر شدی کام یوترها و ب

وجود آمدی اینترن

 .ب گون ای ک

کام یوترها

و ااترا موبایل ،رشد کرد.

نییتوای برای کسررررررربوکارهایی ک رهسررررررر ار درررررررور

اما ان الب صن تی گهار !

دیجیتال نیرررررردهاند ،آینده روشررررررنی را متصررررررور بود.

مو گهررار ان الب با ورود ب عصررر دیررجرریررتررال آغرراز

بزرگترین و رردرآمررردترین کسرررررررررربوکرررارهرررای امروز،

شررد .اکررنرروی تررودرر رر ددررتررردررری بر فرنراوری از یک

ف االی وزه دیجیتال هسرررررررتند .از این رو اقتصررررررراد

رروزه جررغرررافرریررایرری یا یررک طب رررر اجررترریرراعرری اراص

امروز را اقتصاد دیجیتال مینامند .اقتصاد دیجیتال،

و برر جررزء جرردایررررینارررذیررررر زنرردگرررری

ب صررور

فراتر رفت ادرر

تر ربر ردیر رل شر رده ادر ر

کامل اب اد و قواعد کسرربوکارها را متتول

درررررررااتر ادررررررر

 .یادگیر رری مررراشررریرررن و هرررو

مر رصر رنر روعر ری با زندگر ری بر ریررر رر ریر رونر رد ار رورده و رو بر ر

 ،ترا جراییک از آی ب عنوای ان الب

ترودر ر ادر

صن تی گهار یاد میشود.

8

.

و اود االم درریسررتم های جدید اد ر

و در

در اقتصرراد دیجیتال ،فناوری دیدر ابزاری برای تسررهیل امور نیس ر

آی ،کسرررربوکار و فناوری الز و ملزو ی.دیدرند .کسرررربوکارهای دیجیتال ،رس از ان الب صررررن تی گهار

رف

اول را میزنند .برردی لیس

فورگوی از دال  1591تا  8111رشد کسبوکارهای دیجیتال را بییتر ب ما نیای

میدهد.

جدول شیاره  :1لیس

هیانطور ک در شرررر.ل فو میرررر
میباشند .هیچنین لیس

با ارز

ادرررر

فورگوی از دال  1591تا 8111

اول در لیسرررر

 4 ،شرررررک

دررررال  8111هیدی ف ال در وزه دیجیتال

ترین کسبوکارها ک فورگوی در ماه می  8112منتیر کرد ،گواه این مدعاد
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.

جدول شیاره  :8رشد کسبوکارهای دیجیتال

این لیس

باز هم رشد کسبوکارهای دیجیتال را نیای میدهد .در این لیس

وزه دیجیترال میبراشرررررررنرد .اررل ،آمرازوی ،آلواب

رشررررررررک

 9 ،کسبوکار اول ،هیدی از ف االی

مادر گوگل  ،مای.رودررررررراف

و فیسررررررربو

باارز

ترین

کسرررررربوکارها بوده ک هیدی از بزرگای دیجیتال در ال ایررررررر هسررررررتند .هی این موارد نیرررررراندر تغییر گارگوب
کسبوکارها اد
اد

 .در دالهای اایر ،تود

فناوریهای نوین ،مدلهای کسبوکار را نیز تت

 .در ادام با اصلیترین ویژگیهای مدلهای کسبوکار آشنا اواهیم شد.

4

تا یر اود قرار داده

مدلهای کسبوکار آینده

در دنیای کسبوکار امروز ،تنها شاا
نباید ب عنوای م یار ایجاد ارز
شاا

مرردل کسرررررررربوکررار ،نیررایرراندر نتوه الم ارز
کسرررررررربوکررار ادرررررررر

یررک

های مالی را

مدنظر قرار داد.

های مالی مهم و تا یرگذار هستند اما

ب تنهایی برای ارزیابی کوای

نییکنند .ارز

 ،از

 .در دررررررررالهررای اایر بررا هور

داراییهای ملیوس و ناملیوس ب وجود میآید ،لذا

فناوریهای نوین مدلهای کسبوکار نیز دگار تتول

هر دو نو از داراییها مدنظر قرار گیرند.

شررده ادر

میبایس

 .مواهییی هیچوی اکودرریسررتم ،اقتصرراد

در دالهای اایر ،ارز

داراییهای ناملیوس بی

از

اشرتراکی ،رلتور و بسیاری مواهیم دیدر ،هیدی در

ری

دررررالهای اایر ب وجود آمده و مدلهای کسرررربوکار

هی.اریهای بین مجیوع ای از شرکا ب وجود میآید

را تت

تا یر اود قرار دادهاند .

فناوریهایی هیچوی هو

مورد توج اد

 .ایجاد ارز

در دنیای امروز از

و گروهی از عوامل با همافزایی ،الم ارز

مصرررنوعی ،رایان

مینیایند.

ابری،

در دالهای اایر ،نوآوری نیز ب عنوای هست اصلی

ردرررران های اجتیاعی و تتلیل داده نیز در دررررالهای

ایجاد ارز

م رفی میشود .تیامی این موارد،

اایر ،مسریرهای جدیدی را برای مدلهای کسبوکار

مدلهای کسبوکار آینده را دارای ویژگیهایی کردهاند

م رفی کردهاند .شر صرریدررازی مدلهای کسرربوکار،

ک در ادام ب آیها اشاره میکنیم.

با توج ب متنو شدی نیازهای کاربرای از یک دو و
تودررررررر ررر فنررراوریهرررایی هیچوی تتلیرررل داده ،بررر
براالترین د اود ردررررررریده ادررررررر
مصررررررنوعی و تا یرا

 .تودررررررر

هو

ااالقی و اجتیاعی آی ،شرررررر وی

 88%شررررکتهای لیسرررت

.

فورچون ،از سرررررال  2955تا

م تلف زندگی افراد را تت

تا یر قرار داده و بازتاب

آی در مدلهای کسربوکار نیز نیود ریدا کرده اد
از طرف دیدر ،افزای

تغییرا

درررررع

متیطی نیز

امروز ،یرا از بین رفترهاند و

ریسررک مدلهای کسرربوکار را ب تا د قابل توجهی
افزای

داده ادر

 .هیانطور ک ری

مدل کسرربوکار نتوه ایجاد ارز
ن.تر قرابرل توجر این ادررررررر
مدلهای کسرربوکار ،میبایس ر

تر اشرراره شررد،

یا ادغام شدهاند.

را تیررریم میکند.

کر برای تتلیرل آینده
روند ایجاد ارز

را

برردی نیاییم.
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ویژگیهای مدلهای کسبوکار آینده

 .2رویکرد مشارکتی

 .1ساختار چندالیهای

دنیرای کسررررررربوکار امروز را دنیای اکودررررررریسرررررررتمها

یک مدل کسررب و کار برای ایجاد باالترین ارز
میای اجزای

مینامند .کسرربوکارها برای ب ا نییتوانند ب ص رور
مسرررت ل و در ف رررای ایزول ف الی

باالترین ریودررررتدی را داشررررت باشررررد.

در آینده با تود ر

کنند .مدلهای

باید

فناوریهای نوین ،این ریودررتدی

کسررررررربوکرار آینرده هم بر رای گنین تو.ری ت ریف

و ی .ارگدی بین اجزای م تلف مدل کسرررب و کار ب

اواهنررد بود .مجیوعررر ای از هی.رراریهرررا برای ایجررراد

براالترین د اود اواهد ردرررررررید .تی درررررررازمایها،

هر کسرررربوکار در نظر گرفت میشررررود .هور و

بییررررررتر ،از مجیوع ای از مدلهای

ارز

برای ایجاد ارز

تودررررررر ر فنرراوریهررای نوین ب ر این مویرررررررو کیررک

کسررررررربوکرار در کنرار هم بهره اواهند برد .ب عنوای

گیررررریدیری اواهد کرد ،ب گون ای ک در کوتاهترین

مثال ،یک کسرررررربوکار میتواند در کنار بهره بردی از

زمرای می.ن ،مجیوع ای از کسررررررربوکارها با هی.اری

ب ازای

مردل کسررررررربوکرار رلتورمی ،از مردل ررداا

را الم

مصررررررررف 1هم بهره ببرد .در آینررررده ،ادرررررررتورررراده از

اواهنرد کرد ک قط ا ارزشررررررری ب مراتب بییرررررررتر از

مدلهای کسبوکار گندالی ای ،ک در آی مجیوع ای

مسررت ل میباشرد .دررااتارهای باز

میافترررد و

ی.ررردیدر و ایجررراد همافزایی ،بررراالترین ارز
ف الی

ب صرور

در آینررررده بی

از ری

وجود اواهررررد داشررررررررررر

از هی.ررراریهرررا بین اجزای م تلف اتورررا
مررردلهرررای ترکیبی ،بی

.

اواهند گرف

ب ر هیین ترتی رب ،مرردلهررای کسرررررررربوکررار بررا روی.رد
میررارکتی ،شررب .ای از شرررکا و هی.اری بین آیها در

از ری

مورد توجررر قرار

.
Pay Per Use

الی های م تلف را شرامل اواهد شرد .لذا دازمایها
باید ارتباطا

اود با میرررررررتریای و ذینو انیرررررررای را

برازطرا ی نیراینرد و بر دررررررریر
بلندمد

با آیها رک

دررررررراا

در سررررررررررررررال 66 ،1027

ارتبا های

نیایند.

یررونرررریررررکررررورن وجررررود دارد،
در حررالی کرره سررررررررال 1021
فررقر

 22یرونریرکررورن وجررود

داشت.
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 .3ساختار پلتفرمی

 .4معیارهای ارزیابی چندگانه

در دررررررررالهررای اایر ،رلتور هررا رشررررررررد گیررررررریدیری

مدلهای کسرررررربوکار آینده صرررررررفا با م یارهای مالی

داشررت اند .بس ریاری از کسرربوکارها تیامی یا ب ی ری

های دیدر نیز مانند

از ف الی
ری

اود را ب دی

دنجیده ن واهند شد و شاا

درمای های اجتیاعی ،ذهنی و تی ارتباطا

دااتار رلتورمی بردهاند.

مدنظر

بینی میشررررررود این روند در دررررررالهای آتی نیز

اواهرررد بود .بررر بیرررای دیدر ،م یرررارهرررای غیرمرررالی

فناوریهایی

 ،برای ارزیابی مدلهای کسررربوکار مورد

وجود داشرت باشرد .بدوی شک ،تود

هیچوی موبررای رلهررای هوشرررررررینررد و رای ران
تودرررر

بی

توج قرار اواهند گرف

ابری در

رلتور ها تا یر قابل توجهی داشررررت ادرررر

.

مدلهای کسرررررربوکار آینده باید منافع مجیوع ای از

فیسررررررربو  ،1اوبر 8و ایر بیایبی 3از دررررررررااتررار کررامال

ذینو رای را مردنظر قرار دهنرد .میرررررررتریای ،کارکنای،

هررای بزرگی هیچوی

شرررکا و تی جام

گوگرل با م رفی اندروید و ارل با آیتونز 4ب یررررررری از
ف ررالی ر

هیدرایی الز را بین این موارد ایجرررراد کنررررد .وجود

از آی کر ان الب رلتور هرا تهدیدی

قوانین متلی ااص و برای متدودی

برای کسرربوکارشررای متسرروب شررود ،از آی ب عنوای
فرصررررررر

بهره ببرنرد .شررررررررکر

رلتورمی تا مرز ورشر.ستدی ری

تودررررررر ر فنرراوریهررا ،این موارد بی

در م ابل دااتار

از ری

بررای رد

مرررردنرظرر قررار گیرنررررد .در درررررررررررالهررررای اایر ،برای

رفت بودند ،اایرا

م راومر

روی.رد رلتورمی را برای اود در نظر گرفتررر انررررد تررررا
شاید ب روزهای او اود بازگردند.

های اجتیاعی

مرانع رشرررررررد کسررررررربوکارها میشرررررررود ک در آینده با

هایی هیچوی نوکیا و

بلکبری نیز ک در ابتدا با م اوم

 ،هرکدا دارای اهداف و مناف ی

هسرتند ک مدل کسبوکار باید با باالترین ان طاف،

اود را بر رررای ر دررررررررااتررار رلتورمی شررررررر.ررل

دادهانرد ترا ری

.

 .5اهداف انعطافپذیر

امروزه کسرررررررررربوکرررارهرررای بسررررررریرررار موف ی هیچوی
رلتورمی بهره میبرنررد .شررررررررک ر

ازری

هرایی کر در کیرررررررورهرای م تلف در م رابل

ادررررررتارتا هایی مانند اوبر شرررررر.ل گرف
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 ،یرررررررور

توجر بر تیامی ذینو ای را در انت اب اهداف یادآور

Facebook
Uber
3 Aibbnb
4 iTunes
2

میشود.
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 .6حساسیت باال به داده

 .8رویکرد باز

امروزه تتلی رل داده ،در وزههررای م تلف مرردیری ر

روی.رد براز بر مردلهرای کسررررررربوکرار ام.رای هی.اری

ن

گیرررریدیری ریدا کرده ادرررر

بییرررررررتر را برای درررررررازمررای فراهم میکنررد .در دنیرای

و تصررررییمگیری

اکودررریسرررتمها ،تسرررهیم دان

دادهمتور ،ب ر عنوای ی.ی از اصرررررررلیترین ویژگیهررای
فرررهررنرررر

مسرررررررتیر ،ن

دی رج ری رتررررال م ر رررف ری م ریگررردد .از ای رنرو

اواهد داش ر

دردرررررالهای اایر ،مدلهای کسررررربوکار دادهمتور با
اقبررال رو بر افزاییررررررری مواجر ادررررررر
ندهداری و وظ و صرررریان
از ری

اهیی

آینده سررادری

ب

ارائر ارردمررا

ب ر منظور ایجرراد برراالترین ارز

ارز

 .مدلهای کسبوکار

باالیی ب دادهها اواهند داشر

و

 ،بررای رد اعتیرراد کررامررل

تیرکز بر شررررررنادررررررایی و تودرررررر
جرام ر و افراد ادررررررر

رفی

های بال وه

 .مردلهرای کسررررررربوکار آینده

بر گونر ای طرا ی اواهنرد شرررررررد ک ب بهترین نتو،

های ب مراتب کیتری برای

رفی

آیهرا مطر اواهد بود .مدلهای کسررررررربوکار آینده

های افراد را شرررررنادرررررایی و تودررررر

آیهررا برر بهترین نتو برای ایجرراد ارز

ررررایررردار در نوا ی کررر قبال برای

نیایند.

درررررازمای اار از دامن متسررررروب میشرررررد ب هیراه
اواهند داش

بر مراتررب برراالتری را برای درررررررازمررای بر هیراه

ی.ی دیدر از ویژگیهرای مدلهای کسررررررربوکار آینده،

مدلهای کسبوکار آینده دامن فرادازمانی اواهند

ام.رررای ایجررراد ارز

ترکیبی را فراهم اواهررد کرد کر ایجرراد

 .9توسعه ظرفیتهای نهان

 .7ساختار فراسازمانی
داش

و این ام.ای را مدلهای کسرربوکار با

دارد.

صا بای دادهها را جلب نیایند.

و مرز و متدودی

کلیردی در موف یر

هیچنین روی.رد براز بر مدلهای کسررررررربوکار ام.ای

منادررررب از دادهها بی

ریدا کرده اد

کسررررررربوکرارها

روی.رد براز برای درررررررازمایها ب ارمغای اواهند آورد.

 .بررا تودررررررر ر

مردلهرای کسررررررربوکرار دادهمتور ،سرررررررادررررررری

و ایجاد هی.اریهای

.
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داده و از
بهرهبرداری

 .21چابکی

 .20اخالقمداری
با تودرررر
گال

مررردلهرررای کسررررررررربوکرررار آینرررده ،روی.رد بررر مراترررب

فناوریها در عصررررر ایررررر ،دررررازمایها با

گرابرکتری اواهند داشررررررر

های ااالقی جدیدی مواج شرررردهاند ک ری

گرار هرای زمرانی کوتراهتر مردنظر اواهد بود .باتوج

از این مطر نبود و بر تبع آی ،ااال و ااال مداری
کسررررررربوکرارهرا بر ی.ی از دغردغر های جام
شررررررده ادرررررر
هوی

 .صرررررریان

ب درررع

تبدیل

ادما

از ریم شرررررر صرررررری افراد،

های مجازی ،وابسررررررتدی بی

دیجیترال ادررررررر

از د ب هو

مسررتیر رای

و ب روز شررود تا در

ها بهرهبرداری شود .هیایطور

ک اشرررررراره شررررررد ،در دنیای دیجیتال ،م رفی منابع و

های اایر وزه ااال

تغییرا

متیطی برررا دررررررررعررر

بررراال ر

ب منظور بهرهبرداری داکثری از فرصرررر

دهنرد .لذا مدلهای کسررررررربوکار آینده میبایسررررررر

میدهرررد و
های ناشرررری

از آی ،باید مدلهای کسربوکار روی.رد گابک داشت

ویژهتر در برگیرند .در کنار

هی این موارد با تودر

و متصروال

فناوریها و نیی عیر رایین
وزه دیجیتال ،مدل کسبوکار

زمای منادب از فرص

کر کسررررررربوکرارها باید مدنظر قرار

موارد ااالقی را ب صرررررور

باالی تودر

نیز باید ب صررور

مصررررنوعی ،ت ادل کار و زندگی ،ریم اصرررروصرررری در
دنیای متصررل ،هیدی از گال

و ارزیابی و بهبود آی در

باشند.

فناوریها و ایجاد شوافی

باالتر ،لزو شررنیدی صرردای میررتریای و ذینو ای در
آینرررده مطر اواهرررد بود کررر این مورد نیز برررایرررد در
مدلهای کسبوکار آینده مدنظر قرار گیرد.

 .22انجمن محوری
مرردلهررای کسرررررررربوکررار آینررده ب ر دنبررال تیررررررر.ی رل

در سررررررررررررررال 66 ،1027

مررردلهرررای کسررررررررربوکرررار

انجینهررا و جوامع از گروههررای م تلف برر صرررررررور
فیزی.ی و یرا مجررازی هسرررررررتنررد .ایجرراد ارز

یررونرررریررررکررررورن وجررررود دارد،

از طریم

سررررررررالباالیی
راسیت
حسر
نده،
1021
کرره
حررالی
آیدر

گوتدوهای میای افراد ،تولید متتوا و داده اصررررل از
نرراشررررررری از وجود گروههررای

آی و هیچنین تبلیغررا

ااص با ویژگیهای منتصرررررب فرد ،با درررررع
در ررال تودررررررر رر ادرررررررر

وجررررد
رررواهررررنر
برفرررره
رود
ررراری رخکرررورن
هرون
داده ی ر
رقر 22

باالیی

 .هور فنرراوریهررای نوین

داشت..
داشت

هیچوی ردرررررررانر هرای اجتیراعی و تتلیرل داده نیز ب
تیرررررر.یل و رشررررررد این انجینها کیک شررررررایانی کرده
اد

 .در آینده نیز این انجینها ،ک غالبا ب صور

مجررازی شررررررر.ررل اواهنررد گرفرر

 ،از جررایدرراه ویژهای

براوردار اواهنرد بود .مردلهرای کسررررررربوکرار آینده،
ب صررررور

ویژه ،تیرررر.یل و مدیری

مدنظر اواهند داشرررر

و ایجاد ارز

این انجینها را
از طریم آی ،از

اصلیترین ویژگیهای آی اواهد بود.
11

جمع بندی و نتیجه گیری
با تودرررررر

فناوریها و نووذ آی در شرررررر وی م تلف زندگی و کسرررررربوکار ،تتول دیجیتال ب عنوای یرررررررورتی

غیرقابل ان.ار در دنیای امروز ،مطر اد
یا شررررانسرررری برای ب ا ن واهند داشرررر
ف الی
تت

 .کسبوکارهای امروز یا باید ب دی

 .امروزه دررررازمایها باید م تصررررا

های اود را برای ایجاد باالترین ارز
تا یر قرار داده اد ر

اقتصرررراد دیجیتال را بیررررنادررررند و

 ،همرادرتای آی درازند .اقتصاد دیجیتال ،مدلهای کسبوکار را

 .از این رو ،دررازمایها میبایس ر

ویژگی مدلهای کسرربوکار آینده را بیررنادررند و

اود را برای بهرهبرداری داکثری از آی آماده کنند .در این گزار
ویژگی اصرررلی مدلهای کسررربوکار آینده ارائ گردیده ادررر
ف الی

دیجیتالی شدی رک

با شرناا

م تصررا

اقتصرراد دیجیتال18 ،

تا درررازمایها بتوانند با برردررری و تتلیل آی برای

های کسبوکاری آینده اود برنام ریزی نیایند.

لطوا انت ادا

کنند

و ریینهادا

اود را در مورد این گزار

با ما درمیای بدذارید.

کلیک یا اد.ن کنید
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 ،از این طریم

