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جام بود، ان جیرا ستمیکه در قرن ب یخود را به راه و روش سنت یهاتیوکارها، هنوز فعالاز کسب یبرخ
نداشته است و نحوه انجام دادن  یر ییتاکنون تغ شیسال پ 05ها از محصوالت آن دهند؛یم

 دبنداشته است. خبر  یر ییتغ  د،یجد یهایدهه و ظهور فناور  نیها با گذشت چندآن یهاتیفعال
 دهیسبه سر ر یو ارائه محصول به شکل سنت دیوکارها آن است که دوران تولدسته از کسب نیا یبرا

 یاصخ یدگیچیمشخص و بدون پ یندیمحصول شامل فرا دیتول ندیسال گذشته، فرا 055است. در 
 امحصول و فروش محصول در بازار. ام دیکار، تول یروین تیریمد ه،یبود: به دست آوردن مواد اول

 مواجه شده است.  یاساس راتییبا تغ ریاخ یهاروش در سال نیا

 انیارتباط مستمر م کیتنها نقطه آغاز  یخدمت( به مشتر  ایلحظه فروش محصول ) امروزه،
که  یبلکه سفر  ست،یخدمات پس از فروش ن یجمله به معنا نی)ا باشدیم انشیوکار و مشترکسب
سال گذشته  05نسبت به  یشتر یب اریبس یهاستگاهیا کند،یم یسازمان ط کیدر تعامل با  یر مشت

لحظات  تک تک یبرا یز یربه برنامه ازیشوند، ن یتالیجیواقعا د نکهیا یها براکرده است. سازمان دایپ
 نیداشته باشند. ا یتالیجید یهایژگیو ستیبایم تال،یجیسفر دارند(. محصوالت عصر د نیا

اطات و ارتب یبه نحو احسن استفاده نموده و با هوشمند تالیجیعصر د یهایژگیاز و دیمحصوالت با
. ندیه نماارائ انیخود به مشتر یاز محصوالت مشابه سنت شتریب یمحصوالت، بتوانند ارزش ریسا اب
 ست،یدر محصوالت ن دیجد یمحصول، صرفا محدود به استفاده از فناور  دیتول ندیفرا یساز  یتالیجید

 .دهندیم لیرا تشک ندیفرا نیاز ا یبخش مهم زیتوسعه محصول ن دیجد یکردهایبلکه رو

شد.  میآشنا خواه تالیجیمحصوالت در عصر د ینیبازآفر یهایژگیبا و شتریخالصه کتاب، ب نیا در
 از:   اندعبارتاند قرار گرفته یخالصه کتاب مورد بررس نیکه در ا یموضوعات

 ست؟یچ« ارزش محور» اقتصاد 
 دارند؟ یگاهیچه جا یامروز  یایها در دنپلتفرم 
 شوند! ریس تزایبا چند پ دیشما با یسازمان یهامی: تسؤال نیتر و مهم 

 

 

؟ با کمک این خالصه کتاب، «بازآفرینی محصول»چرا مطالعه 
 سازی سازمانتانآموزید که به چه اقداماتی برای دیجیتالیمی

 در عصر تحول دیجیتال نیاز دارید. 

 

 باسمه تعالی
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از  یکی. دیآن را در منزلتان نصب کن دیخواهیو م دیادهیخر یتابلو نقاش کیکه شما  دیکن فرض
 از مردم یلیکار توسط خودتان است. خ نیو انجام ا خیچکش و م دیتابلو، خر نینصب ا یکارهاراه
 دیرخ کهممکن است  و،یسنار نیتوجه کرد که در ا دیدارند. اما با ازشانیرفع ن یبرا یکردیرو نیچن
زمان  مدت دیبا ن،ینصب تابلو به صرفه نباشد، عالوه بر ا بارکی یبرا ازیچکش و لوازم مورد ن کی
محاسبه  تاننهیاز نصب نادرست را هم در محاسبه هز یاستفاده از چکش و خطرات ناش یر یادگی
 وارید یاست که تخصص نصب تابلو رو ینصب تابلو، استفاده از شرکت یبرا نیگزی. راهکار جادیکن

ها که به شرکت گونهنیرا همراه خود دارد. ا ازیمورد ن یهاالیمتر یرا دارد و عالوه بر تجربه، تمام
فروش  یکه به جا ییهاها خواهند بود؛ سازمانشرکت ندهینسل آ ورزند،یمبادرت م «ازهایرفع ن»

رنده ب فروشند،ی( موار ید ی)نصب تابلو رو« ارزش» انیو مهره( به مشتر چیمحصول )مثل چکش و پ
 رقابت هستند.  

 یارزش محور به سادگ یوکارها( به کسبخی)مثل فروش چکش و م یسنت یوکارهااز کسب گذار
ا واحده یدر تمام شهیکه ر  ییندهایمعموال با اندازه بزرگ و فرا یسنت یهاسازمانممکن نخواهد بود. 

 نیا .ندینما جادیدست در سازمان خود ا نیاز ا یاساس یتحوالت توانندیم یدوانده است، به سخت
تند. سفر هس نیا یازهاینشیبه پ قیتوجه دق ازمندیخود، ن تالیجیآغاز سفر تحول د یها براسازمان

سازمان مورد نظر ممکن  یامکان تحقق رشد و توسعه برا ،یاتیملزومات ح نیبدون فراهم آوردن ا
 نخواهد بود.

 تالیجیعصر د یهایژگیتطابق با و یبرا یوکار هسته کسب یاساس رییتحول و تغ از،ینشیپ نیاول
 یندهایسازمان شما از واحدها و فرا ،یبانیاز فروش تا پشت د،یتا تول یمهندس یندهایاست. از فرا

 تبه صور ستیبایهستند و م گریکدیبا  یتالیجیارتباط د ازمندیشده است که ن لیتشک یمختلف
 گردند.  تریمتعال ان،یمستمر با کمک بازخورد مشتر

د آماده، با اراده و توانمند باش یانسان یروین یدارا دیسازمان، سازمان با یاتیمنظور تحول هسته عمل به
ما سازمان ش یکه بدنه انسان یدر صورت تحول را محقق سازد. نیو چابک ا عیافراد، سر  نیتا با کمک ا

ت توجه داش دیخواهد کرد. با دایبه شدت کاهش پ تینکند، شانس موفق یراههم یبا اقدامات تحول
 دیابلکه ب ست،یاندازه ن کیبه  تالیجیتحول د ریمس یمختلف سازمان در ابتدا یکه دانش واحدها

که به دنبال رشد و توسعه در بازار هستند،  ییهاسازمان
 2 1 تند.هس تیموفق یبرا یتالیجید یازهاینشیتوجه به پ ازمندین
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 دایهر بخش از سازمان در جهت انجام امور محوله را ارتقا پ ازیدانش مورد ن ح،یصح یز یربا برنامه
 . دینما

شده  نیدایبن راتییدستخوش تغ زین تالیجیافزار در عصر دنرم دیتول ،یانسان هیکنار ُبعد سرما در
ل مشک کیاز وقوع  توانندیخودکار، م یهاابیبیو ع یساز هیبا کمک شب ،یامروز  یافزارهااست. نرم

محصول از واحد  کی. رساندن ندینما یر یرخ دهد، جلوگ یاتیعمل طیاز آنکه در مح شیباگ، پ ای
 یتح ت،یو ارائه آپد شودیانجام م ترعیسر یاز هر زمان انیمشتر یوترهایتوسعه محصول به کامپ

تحول در  ی. براستین یامنتظره ریروز پس از فروش به منظور ارتقا عملکرد محصول، امر غ کی
در حال  دائما که یستمیاکوس د؛یرا داشته باش یستمیاکوس نیتطابق با چن ییتوانا دیسازمانتان با

 .نخواهد بود ریپذامر امکان نیدر سازمان، تحقق ا یچابک یهامؤلفهو تحول بوده و بدون وجود  رییتغ

 
هاست. شدن سازمانیتالیجید یهایازمندیاز ن گرید یکیبودن با اقتصاد ارزش محور  همگام
پس از فروش، به سمت ارائه  یرابطه با مشتر  انیاز منطِق فروش محصول و پا یستیها باسازمان

طه از راب تیو حما یبه سمت تجربه ساز  دیوکارها باکسب یتمرکز اصل. ندیمستمر ارزش حرکت نما
 ال،تیجیدرک کنند که در عصر تحول د دیها با. سازماندینما دایسوق پ انیمدت با مشتر  ینطوال

 تالیجیمختلف د هایکانالبا کمک  لیدل نیاست، به هم رییبه سرعت در حال تغ انیمشتر یازهاین
 عاننفیذ یبرا ینیآفرو ارزش ازهایرفع ن یمحصول در راستا دیو تول ازهاین ییبه سراغ شناسا دیبا

نرسد، ارزش  انیبه دست مشتر یارزش ممکن، اگر در زمان مقتض نیسازمان بپردازند. بهتر یاصل
 ندارد.  یچندان

الف زمان و کاهش ات شتریب تأثیرگذاری یچابک، برا کردیرو ازمندین ،یو تحوالت راتییتغ نیچن جادیا
در سازمان است. ارتباط مستمر  یاساس راتییاز تغ یناش یهابیکاهش آس یقدرتمند برا یو رهبر 

 نیا یبخشدر همراه ساختن آنان و اثر تواندیسازمان م یتالیجیاهداف د یساز با کارکنان و شفاف
 داشته باشد.  ییبه سزا تأثیراقدامات 
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 ،دیپرورانیمدرن در سر م یایکه قصد خارج کردن سازمانتان از عصر َهَجر )!( و ورود به دن یصورت در
 ها، انتقال تمرکزاتفاق نیا نیتراز مهم یکی. افتدیوکار شما بدر کسب یچند اتفاق اساس دیبا

 یط ندر تعامل با سازما یاست که مشتر  یمحصول خاص به سفر  کیسازمانتان از  یهاتیفعال
 «انیسفر تجربه مشتر لیتحل»از آن تحت عنوان  تالیجیتحول د اتیکه در ادب یخواهد نمود؛ مفهوم

 . شودیم ادی

حول از ت شیاست. در زمانه پ یعکاس نیدورب کننده دیسازمان شما تول دیعنوان مثال، فرض کن به
در  دیجد یهایژگیتوسعه و یتمام توجه خود را رو ،یساز  نیدورب هایشرکت تال،یجید

 به دست یعکاس یهانیدر بازار دورب یممتاز  گاهیمعطوف ساختند تا بتوانند جا هایشاندوربین
است که مخاطبان  یگام در سفر  کیتنها  ،ینیدورب نیچن دیتول تال،یجید یایدر دن اما. اورندیب

 خواهند نمود.  یوکار شما طکسب

 یازهایتطابق با ن نیشتریاست که ب ینیدورب یجستجو برا ،یمثال، آغاز سفر تجربه مشتر  نیهم در
 هایکانال دیاست، با ینقاط تماس مشتر  ییکه مترصد شناسا یسازمان نیها را دارد، بنابراآن

 نی. در ادینما ییرا شناسا ریمس نیدر ا انیمشتر ینحوه جستجو و رفتارها ان،یمشتر یجستجو
 ایآن دارند )مثل نظرات کاربران  یرو یشتر یتمرکز ب انیکه مشتر یمشخص کردن نقاط خش،ب

 .دیایبه کار ب نظیربیتجربه  جادیدر ا تواندیپرفروش( م یهانیدورب

ند چگونه خواه انی. مشترآیدمی انیتست کردن محصول شما به م ایکردن  داینحوه پ ،یگام بعد در
 زانیه مکنند؟ تا چ دایپ یدسترس یر یگمیتصم یبرا ازشانیبه اطالعات مورد ن د،یتوانست قبل از خر

 یکیزیف یهادر فروشگاه انیتطابق دارد؟ تجربه مشتر انیهر گروه از مشتر یازهایاطالعات با ن نیا
 است؟  یسازمان به چه نحو

در  یگر ینخواهد بود، بلکه نقاط متعدِد د یسفر تجربه مشتر  یینها ستگاهیمحصول شما، ا فروش
 مثال یبرادارد.  قیدق یز یر و برنامه لیو تحل هیبه تجز  ازیمرحله پسافروش موجود خواهد بود که ن

به قطعات مختلف  یدر هنگام باز کردن جعبه محصول چگونه است؟ جاگذار  یحس و حال مشتر 
 نیاستفاده از دورب نیدر اول انیباشد؟ تجربه مشتر یبه آن ساده و شهود یاست که دسترس ینحو

از  انیاست؟ مشتر ریپذامکان یشده به سادگگرفته یهاعکس یگذار اشتراک ایچگونه خواهد بود؟ آ

محصول به  یمدرن، گذر از طراح یایدر دن تیرمز موفق
 3 است. انیمشتر یتجربه برا یطراح

 

 

http://smhosseininasab.ir/


 «بازآفرینی محصول» کتاب خالصه | 5
 
 

 کی نیتدو یبرا شود،یکه مالحظه م طورهمان ند؟ینما افتیدر ییراهنما توانندیم ییهاچه کانال
در  یتجربه ساز  تیمختلف سازمان مسئول هایتیماست تا  ازین ،یو اختصاص نظیربینقشه سفر 

 یرا برا یتجربه مشتر  میبا مفاه یینکته، لزوم آشنا نی. ارندیخود را بر عهده بگ یتخصص یهاحوزه
 . دهدمیسازمان نشان  یتمام

افزودن ارزش به محصوالت فروخته شده در نظر  یرا برا یمختلف یرهایمس دیشما با ت،ینها در
ست د نیاز ا تواندیم ن،یگفتگو آنال یبسترها جادیا ای افزارینرم هایآپدیت. ارائه دیداشته باش
 هنقش نیتدو یاز اهداف اصل یکیو ارتقا تجربه آنان باشد.  یحفظ ارتباط با مشتر  یاقدامات برا
ود برقرار خ انیبا مشتر یاست تا سازمان بتواند ارتباط بلند مدت ییراهکارها ییشناسا ،یسفر مشتر 

 کند. دایدست پ انشیمشتر یوفادار  گاهیبه ارتقا محصول و حفظ پا قیطر نیو از ا دینما

 
شرکت به  نیهوشمند و خودران ا ی. خودروهاشودیرفتار در شرکت تسال مشاهده م نیا مصداق

 یشما در ابتدا یخودرو کرد،یرو نیهستند. با ا افزارینرم یهاآپدیت افتیصورت مستمر در حال در
 فهابه آن اض یمختلف یهایژگیمتفاوت بوده و و دیدار اریکه اکنون در اخت ییبا خودرو د،یزمان خر

الت محصو تیکه اکثر نی. با توجه به ااوردیبه ارمغان ب یمشتر  یبرا یشتر یشده است تا ارزش ب
ود و بهب ریارتقا پذ یهامؤلفه جادیا کنند،یاستفاده م افزارینرم هایالماندر عصر حاضر، از  هاشرکت

  است. تالیجیدر عصر د انیمشتر  یجذاب برا یاتجربه جادیها، الزمه اآن
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در حال ارائه خدمت  یبه نوع ا،یموفق دن یوکارهااز کسب یار یتسال، اوبر، اپل و بس کس،ینتفل
است؛ چرا که  ریناپذاجتناب کینزد ندهیآن در آ تیاست که محبوب یروند ،یهستند. خدمت محور 

 اقهستند که به صورت مستمر در حال ارت یخود با خدمت ازیمدت به دنبال رفع ن یدر طوالن انیمشتر
که محصوالت از انجام آن عاجزند؛ چرا که ارتقا مستمر،  ی. موضوعهاستآنحل بهتر مشکالت  یبرا
 .باشدمی یمحصوالت سنت یذات یهاتیاز محدود یکی

وجود دارد که در  یمحصول به عنوان خدمت چند عامل اساس کردیحرکت به سمت رو ریمس در
 رییتغ یمشخص و قابل تحقق برا یاستراتژ  دیبا. در ابتدا باشندیم یاتیح کردیرو رییتغ نیا تیموفق
 ییهامثال، شرکت یشود. برا جادیا یامروز  تالیجید ستمیمحصوالت سازمان به سمت اکوس کردیرو

 یتراکسفر اش یهاشنیکیکه در گذشته به فروش خودرو مشغول بودند، اکنون به دنبال توسعه اپل
 ان،یمشتر یدرمان هایدادهاکنون با کمک  کردند،یارائه م یدرمان زاتیکه تجه یهایشرکتهستند و 

تنها  هاایناند. مشغول انشانیارتقا سالمت مشتر یدر راستا ییهانشیداده و ارائه ب یلگر یبه تحل
 نیا راتییاست که تغ یهیها در قبال محصوالتشان است. بدسازمان کردیرو رییاز تغ ییهانمونه
 وکار خواهد بود. ارکان کسب ریدر سا یتحوالت اساس ازمندین ،ینیچن

موضوع از آن جهت  نیا تیو توسعه است. اهم قیسازمان به مقوله تحق کردیرو رییتغ ،یبعد عامل
 انیمحصول ندارند، بلکه تمرکز مشتر تیبر مالک یاصرار  انیاست که در اقتصاد تجربه محور، مشتر

 محصول معطوف شده است.  نیاستفاده از ا ها دروکار و تجربه آنبه سمت ارتباط مستمر با کسب

 یجانب یبلکه واحد ست،ین یاصل فهیوظ کیو توسعه  قیتحق ،یسنت یوکارهااز کسب یار یبس یبرا
و  قیتحق تال،یجیبرخوردار نبوده. اما در اقتصاد د ییباال تیاز اولو ،یاست که در ساختار سازمان

 ،یاور نو ف افزارنرممستمر  ریی. با توجه به تغردیوکار قرار بگدر صف اول کسب ستیبایتوسعه م
 ندیماوکار را رصد نکسب طیفناورانه و مح یروندها وستهیدارند تا به صورت پ ازین یمیها به تسازمان

نوآورانه را آزموده و  یو راهکارها دیجد یشنهادهایپ ستم،یاکوس یدادهایرو لیو بتوانند با تحل
]محصوالِت  یمحصوالت دتا بتوانن ندینما لیاقدامات چابک را تحل نیاز ا یبازخورد ناش یهاداده

که به دنبال اعتال در عصر  ییها. شرکتندیارائه نما انیمشتر یتر براخدمت محور[ بهتر و جذاب

محصول به عنوان »وکارها به سمت ارائه الزم است تا کسب
 4 حرکت کنند. یپلتفرم یکردهایو رو« خدمت
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صوالت انتظار بهبود مستمر از مح ان،ینکته توجه داشته باشند که مشتر نیبه ا دیهستند با تالیجید
 د.ها دارنو خدمات آن

امر  تی. واقعوکارهاستکسبدر  یمنطق پلتفرم باشد،یم یاساس راتییتغ ازمندیکه ن گریعوامل د از
 ای ها هستند؛از انواع پلتفرم یکیمتعلق به  ا،یبزرگ و موفق دن هایشرکت تیآن است که اکثر 

به  لیدتب آن،در  ینیآفرها با نقشکه آن ییهاپلتفرم ایو  انددادهکه خودشان توسعه  ییهاپلتفرم
 .اندشده یاصل گریباز

 
ور گوگل است یها َاپ استور اپل و پلآن یاصل یهامحور، پلتفرم شنیکیاپل یهااز شرکت یار یبس یبرا
ارائه ارزش و  یبرا ییهاپلتفرم زین بابایبزرگ مثل آمازون و عل محوریفناور  هایشرکت. باشدیم

 . اندنموده جادیمتنوع ا یوکارهاجذب کسب

 انیشده به مشتر ، به صورت مستمر، خدمات ارائههاپلتفرمبا کمک  توانیدمیاز موارد، شما  یار یبس در
 ریا ساآن ب قیتا سازمان بتواند از طر کندیکمک م هاپلتفرمموارد،  گریدر د .دیینما یروزرسانبهخود را 
ارائه  ترشیب انیبه مشتر ستر،ب نیا قیموجود خود را از طر ستمیبه شراکت بپردازد و اکوس هاشرکت

 .دینما

د. جستجو کر یدر صنعت خودروساز  توانیوکارها را مدر کسب یپلتفرم کردیاز ظهور رو گرید یمثال
 یاصاختص یهادر حال توسعه پلتفرم «سانین»و « رنو» ،«وِ امیب»، از جمله هایکمپان نیاز ا یار یبس

 و یعشرکت، خدمات هوش مصنو کیاز  یگوناگون مانند هواشناس یهاسیکه سرو باشندیخود م
 نیا یشرکت متفاوت بر رو کیاز  یقیموس نیپخش آنال سیو سرو گرید یاز شرکت یصوت اریدست

ه مختلف را در خود گنجاند یهاسیاز سرو یکه سبد متنوع یپلتفرم جادیرم موجود خواهد بود. التفپ
 تمکه به س دیباش یسازمان نیها دارد، مخصوصا اگر شما اولشرکت یبرا یار یبس ییایاست، مزا

فکر  به دیپلتفرم را ندارد، حتما با کی جادیاما اگر شرکت شما توان ا. دیاپلتفرم حرکت کرده جادیا
 گریراکت با دبا ش دیتا بتوان دیشده باشو شناخته افتهیپلتفرم توسعه کیاضافه کردن خدمات خود به 

  .دیکن افتیخود  انیمشتر  یرا برا انیاز مشتر  یتر عیوس فیها، طشرکت

http://smhosseininasab.ir/


 «بازآفرینی محصول» کتاب خالصه | 8
 
 

 

 

 

 

وصا . مخصدیادهیشن یهوش مصنوع یهاتیو توسعه قابل شرفتیدر ارتباط با پ ییخبرها احتماال
آمازون  یصوت اریدست ای( یر یاپل )س یصوت اریمثل دست دهیچیپ یهاتمیکه صحبت از الگور یزمان

 جادیا بالنکاربرانشان، به د التیو تما قیمستمر عال یر یادگیکه با  ییابزارها ؛آیدمی انی)الکسا( به م
 ها هستند.آن یو جذاب برا شدهیساز یشخص یاتجربه

ار خواهد به ک یصوت ارانینسبت به دست یتر دهیچیو پ ترمهم اریدر موضوعات بس یهوش مصنوع اما
از  یکی ستیبایم ،یبر هوش مصنوع یگذار هیو سرما یز یراست که برنامه لیدل نیآمد، به هم

 باشد.  تالیجیها در عصر دسازمان یهاتیواول

در حال گذار به  یاز امور انسان یار یوارد شده است: بس یدیبه مرحله جد یهوش مصنوع امروزه
هره چ صیرا دارند )مثل تشخ طیمح صیتشخ تیابزارها قابل نیهستند. ا یهوش مصنوع یابزارها

را درک کنند  طیمح توانندیها مخودران(، آن یهانیدر ماش یو رانندگ ییعالئم راهنما ییشناسا ای
از  یر یادگیبه مرحله  یهوش مصنوع ،یی( و در گام نهایدستورات زبان صیتشخ یافزارهانرم)مثل 
ها به کار گرفته که در آن یبه تناسب صنعت و سازمان ها،تیقابل نیاست. ا دهیرس زین طیمح
ه ک یبدون شک سازمانهستند.  یسازمان یندهایفراوکار و کسب یهامدل رییدر حال تغ شوند،یم

 رینکند، از سا یگذار هیوکار خود سرمابه منظور تحول کسب یهوش مصنوع یفناور  یاکنون رو
 الخصوصی)عل هایکه با توجه به سرعت رشد فناور  یایماندگها عقب خواهد افتاد. عقبسازمان

 خواهد بود. ریناپذجبران(، احتماال یهوش مصنوع

از  یکیرا به عنوان  یمختلف، هوش مصنوع عیدر صنا دکنندگانیدرصد از تول 05حال حاضر،  در
، برنامه هاشرکت نیدرصد از ا 91اما تنها . شناسندیم ندهیو رشد خود در آ ینوآور  یاساس یهامؤلفه

 لبته. او سازمان خود دارند اتیدر عمل یهوش مصنوع یر یبه کارگ یبرا یمشخص یاقدام و استراتژ 
 یبخش تیرضا جی، به سرعت به نتااندکردهاستفاده  ینیآفرارزش یبرا یفناور  نیکه از ا ییهاسازمان
 . اندافتهیدست

وکارها: توجه به هوش کسب یبرا گریدو موضوع مهم د
 5 چابک یاتیمدل عمل جادیو ا یمصنوع
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 یمحصول در چند سال قبل، وجود خارج نی. ادیهوشمند نگاه کن یکرهایعنوان مثال به بازار اسپ به
 دهیوجود دارد. به عق ایهوشمند در دن کریاسپ ونیلیم 05از  شینداشت، اما در حال حاضر ب

 دا رشب زین ندهیهوشمند  در آ یو شخص یخانگلوازم ریهوشمند و سا یکرهایکارشناسان، بازار اسپ
ها با وکارنموده که کسب جادیا یوکارها فرصتکسب یبرا یبازار  نیروبر خواهد بود. ظهور چن ییباال
 دیدج هایکانالخود را از  یمحصوالت فعل ای ندیارائه نما یدیخدمات جد ایاز آن بتوانند  یر یگبهره

 برسانند. انیبه مشتر

 
بک چا یاتیعمل یهامدلو گذار به سمت  یو آبشار  یاز تفکر خطفاصله گرفتن ها، سازمان گرید الزام

ه ک ییهادارند و سازمان یآور فناورانه، سرعت سرسام راتیینشان داده که تغ ریچند سال اخ است.
به  ییجوابگوو  یساز  میت یبرا ازیسرعت مورد ن توانندیدارند، نم نییباال به پا یسنت یساختارها

ر و تا با نگاه بهبود مستم کندیها کمک متفکر چابک به سازمانرا داشته باشند.  یطیمح راتییتغ
 انیتر در حال مش شهیهم یازهایبه ن ییدر پاسخگو ی، بتوانند سرعت باالتر یرفتنیمحصول پذ نهیکم

 داشته باشند.

و چابک است.  تیجمعکم یکار  هایتیمسر سخت  انیاز حام یکیآمازون، جف بزوس،  گذارانیبن
 یمیهر چقدر ت ،یخطا داشته باشند. از منظر و-ازمون کردیو رو یتمرکز بر تجربه گر  دیبا هامیت نیا

کرد و  خواهد دایدست پ شتریب یهادهیداشته باشد، به ا یشتر یب یخطا-و آزمون یتجربه گر  ندیفرا
 «تزایدو پ». قانون شودیم شتریب هادهیاز ا یناب از سبد متنوع دهیا کیکردن  دای، احتمال پمنطقا  

 م،یت کی یآن است که اعضا یقانون به معنا نیدر آمازون است. ا یساز  میاز خطوط قرمز ت یکی
 . ستین دئالیا میت زینرسد، سا میت یبه همه اعضا ایاضافه بماند  تزایشوند، اگر پ ریس تزایپ 0با  دیبا
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 میشده است را در کنار هم قرار ده انیقبل ب یهااست که تمام آنچه در قسمت یخوب تیموقع اکنون
قق تح یبرا یدی. هفت مرحله کلمیکن نییخدمت محور را تب یتا نقشه راه تحول به سمت سازمان

 سازمان شماست.  ازینقشه راه مورد ن نیا

 یا. محصوالت شما چه تجربهباشدیسازمانتان م یشنهادیپ یهاانداز و ارزشچشم نییگام، تع نیاول
که  یمراحل است. در صورت یباق یبرا ییربنایز یمرحله، گام نیا آورند؟یبه ارمغان م انیمشتر یبرا

از اندکه چشم ی)ابزار  یشنهادیپ یها( و ارزشد یکه به سمت آن در حرکت هست یانداز )مقصدچشم
له فاص تال،یجیتحول د ریدر مس دیتوانینم د،ینساز نیمع یشما را محقق خواهد ساخت( را به خوب

 . دیکن یرا ط یادیز

که  یو تحوالت ساختار  راتییتغ ی. تماموکار شماستکسب یساز هسته اصل یتالیجیگام، د نیدوم
خواهد  یساز ادهیآن پ یندهایگام در سازمان و فرا نیدر ا م،یاها صحبت کردهتاکنون در مورد آن

 یبلق وشها به رچراکه آن رسد،یبه نظر م نهیپرهز یامرحله ،یسنت یوکارهاکسب یگام برا نیشد. ا
 ال،تیجیتحول د یآن است که هدف اصل تی. اما واقعاندکردهوکار عادت توسعه کسب یخودشان برا

 د،یشویمتحمل م ییابتدا یهاکه در قدم ییهانهیهز یسازمان شماست، پس تمام یبرا ینیآفرارزش
شوند. در واقع تحول  یسودآور  هایجریانو  هیبه سرما لینه چندان دور، تبد ندهیدر آ دیمنطقا با

خود را بازپرداخت کند، بلکه  یهانهیهز ینه تنها تمام دیشود، با ادهیپ یاگر به درست تالیجید
 .دینما جادیسودآورتر از قبل ا یسازمان

ازمان س اتیارتباط آن با محصوالت و عمل جادیو ا انیمشتر  یبرا یاقدام، تمرکز بر تجربه ساز  نیسوم
م به حج ایآ د؟یکنیم یآور با محصوالتتان جمع انیداده از تعامل مشتر زانیمثال چه م یبرااست. 

 یهاداده لیو تحل هیتجز یبرا یاچه برنامه د؟یدار انیمشتر یهاداده یساز رهیذخ یبرا یکاف
 دارد؟  تیشما امن انیمشتر یهاداده ایسوال، آ نیترو مهم د؟یشده دار یآور جمع

 یحولت یهابرنامه یساز ادهیمرتبط هستند. به منظور پ گریکدیبه  اریاقدام بس نیو پنجم نیچهارم
مان انداز سازبه چشم لیو ن هااستراتژیکار متناسب به منظور انجام  یرویکار و ن طیمح دیسازمان، با

ست که ا چابک یحائز فرهنگ ،یتالیجید یکار  طیمح کیکه  دیداشته باش ادیبه  .وجود داشته باشد
. آوردیرا فراهم م دیجد یهادهیا شیاز اشتباهات و آزما یر یادگی ع،یسر یاجازه آزمون و خطا

در سفر تحول  یاساس یوکارتان، گامهسته کسب یسازیتالیجید
 6 شماست. تالیجید
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 دیکن جادیا یبلکه سازمان د؛ینیمحصوالت نب دیکه سازمانتان را همانند کارخانه تول شودیم شنهادیپ
کارکنان برداشته و بستر  اهرا از سر ر تیرا داشته باشد. موانع خالق یمرکز نوآور  کی یهایژگیکه و

 .دیدر سازمان فراهم آور یپرداز  دهیحل مساله و ا یهایژگیرشد و یمناسب برا

. اگر سازمان شما عملکرد و اصالح چابک حرکت سازمان است تیر یمد ییتوانا جادیششم، ا اقدام
 ییا شناسار انتانینقاط تماس مشتر دیهوشمند داشته باشد و عالوه بر آن، توانسته باش یمحصوالت
 رکه د آوریدمیآنان به دست  یو بازخوردها انیاز مشتر یمختلف هایداده وستهیپ د،یکرده باش

 خواهد داشت. یاساس ینقش یعملکرد سازمان یاصالح محصول و ارتقا

چرخه، محصول با توجه به بازخورد  نیمحصول است که در ا دیچرخه تول یبه معنا کردیرو نیا
 بارهیک ریمس کیچرخه  نی. اشودیو توسعه م دیو دوباره وارد فاز تول شودیاصالح م انیمشتر

 یصورت مداوم در حال اجرا و بهبود مستمر محصوالت سازمان است که به یابلکه چرخه ست،ین
 است.  کردیرو نیا یاتیبخش بزرگ و ح ان،یمشتر یهاداده نترلاست. ک

 
 د،یافتیخود عقب ن تالیجیو د یسنت یکه در بازار از رقبا دی. اگر انتظار داراقدام، سرعت است نیآخر  و
از  یاست که برخ یبه نحو تالیجیسرعت عصر د. دییاکنون اقدامات خود را آغاز نماهم دیبا

از  حیخروج صح بالنگرانه، به دنو واقع قیبا نگاه دق دیتحول، با یبرا یز یربرنامه یها، به جاسازمان
به سالمت عبور  تالیجیها، از عصر دتوجه داشت که همه سازمان دیبازار و صنعتشان باشند. با

 نخواهند کرد. 
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در  میمفاه نیا یساز ادهیپ یساده هستند، اما چگونگ تالیجیدر ارتباط با تحول د کیتئور مباحث
اهند خو یچه شکل تالیجیهاست. محصوالت سازمان شما در عصر دشرکت یگام برا نیعمل، دشوارتر

 داشت؟

کت شر  نی. اباشدیفرانسه م ایشرکت فورس ،ییهاطرح نیچن یساز ادهیموفق پ یهااز نمونه یکی
. اشدبمی ایقطعات خودرو در دن کنندگانتأمین نیتراز بزرگ یکیشرکت برتر فورچون و  055از  یکی

 رانید، م0500. در سال باشدمیشرکت  نیاز محصوالت ا ییهاخودرو و داشبورد آن، نمونه یصندل
، 0505 سال یشدند. حوال یاساس راتییمبرم سازمان به تغ ازیو ن یبده یشرکت متوجه حجم باال نیا

ازار اوضاع شرکت و ب یرا برعهده گرفته بود، با بررس ایفورس تیهدا یسازمان که به تازگ دیجد یرهبر 
خودرو فرا  یلداخ هایالمان یتمام یو هوشمند ساز  یتالیجی: زمان ددیواضح رس جهینت کیبه 
تارت تا اس یصوت هایسیستماز  ن،یقطعات مختلف ماش کپارچهیروند اتصال  یاست. بررس دهیرس

به  یخودروساز  شرویپ هایشرکتکه  یخودرو، رهبران سازمان را بر آن داشت تا با توجه به جهت
 بازار متحول سازند.  ازیمحصوالت خود را مطابق ن کنند،یسمت آن حرکت م

 ییوروی ونیلیم 055 یابه طول کامل صرف نظر نمود و بودجه یمحصوالت قبل دیادامه تولاز  ایفورس
 ایسو تمرکز فور یتحول اساس نیاختصاص داد. ا یتالیجیو د دیو توسعه محصوالت جد ینوآور  یبرا

ماه  00ماه به  65به سازمان اجازه داد که مدت زمان توسعه محصوالت خود را از   ،ینوآور  یبر رو
 کاهش دهد. 

ا در ب ایرا انجام داد. فورس تالیجیگذار به عصر د یاتیح هایگاماز  گرید یکی ای، فورس0500سال  در
 تیلخودرو فعا یر یو تصو یصوت هایسیستمکه در حوزه  ی)شرکت« پاروت»گرفتن شرکت  اریاخت
و  یصوت هایسیستم یبرا یپلتفرم جادیخود را گسترش داد و به سمت ا ستمی(، اکوسکرد یم
 مرحله متوقف نیدر ا ایفورس یساز  ستمیدرون خودرو گام برداشت. اکوس یرسانو اطالع یر یصوت

والت محص یبرا افزارنرمو توسعه  دیخود به تول یازهای، ن«کوجنت»شرکت در مشارکت با  نینشد، ا
 یهافرصت یبه منظور بررس« اکسنچر» یابا شرکت مشاوره یپلتفرم خود را مرتفع نمود. همکار 

 تالیجیدر سفر تحول د ایفورس یگام بعد کرد،یرو نیبر ا یو توسعه محصوالت مبتن ایاش نترنتیا

که ساختار خود را  ی)شرکت ایشرکت فورس :یموردکاو
 7 متحول ساخت.( تال،یجیمتناسب با عصر د

 

http://smhosseininasab.ir/


 «بازآفرینی محصول» کتاب خالصه | 13
 
 

با هم  یارتباط چیه نیبود که درون ماش یمختلف ایاتصال اش ا،ی. تالش فورسآمدیبه شمار م ایفورس
 نداشتند. 

به  تالیجیمتصل و د یداتیتول ایپلتفرم خود، فورس جادیا نیو توسعه و همچن قیتحق یتمرکز بر رو با
ها را در استفاده از خودروها ارائه نمود که تجربه آن دارانیبه خر  تیو در نها یخودروساز  هایشرکت

 . اکنوننمود( کامال متحول یسرگرم یهاستمیو س های)مثل داشبورد، صندل نیدرون ماش لیوسا
را  نیدرون ماش یدما توانیهستند که با کمک آن م یصوت ارانیشرکت حائز دست نیمحصوالت ا

ود را خ یاختصاص یقیموس ستینمود، ل یدلخواه را بارگذار  یدئویو شگرینما ینمود، بر رو میتنظ
«  ردکلن سیماکروسافت آف»زمان جلسه خود را با کمک  یپخش نمود، با تلفن صحبت کرد و حت

 جابجا کرد.

 
ا کاربران خود ر قهیسل ن،یماش یر یادگی یبا کمک الگوها تواندمی ایمحصوالت فورس دیجد نسل
 نند،ینشیکه پشت فرمانش م یآن است که خودرو، متناسب با فرد یژگیو نیا یدهد. معنا صیتشخ

 یساز ( را متناسبیقیموس ستیل ای یصندل هیمختلف خودرو )مثل دما، زاو یهایژگیو توانیم
 ییچهره به منظور شناسا صیتشخ یاستفاده از ابزارها ا،یپلتفرم فورس گرید یهایژگی. از ودینما

 یاهبیاز آس یر یجلوگ ییتوانا یستمیس نیدر راننده است؛ چن یآلودگو خواب یعالئم خستگ
 را داراست.  یطرات احتمالو کاهش خ ناپذیرجبران

http://smhosseininasab.ir/


 «بازآفرینی محصول» کتاب خالصه | 14
 
 

 وروی اردیلیم 60به  0500خودرو تا سال  نیکه بازار محصوالت هوشمند درون کاب شودیم ینیبشیپ
شرکت  نیا ا،یدر فورس ریاند که با توجه به تحوالت اخکرده ینیبشیبازار پ لگرانی. تحلدیخواهد رس
سال  0تا  تشرک نیکه سهام ا رودیو انتظار م دیدرصد به حجم بازار خود اضافه نما 00توانسته 

 درصد رشد داشته باشد.  6ساالنه  نده،یآ

محصوالت  یاساس یبازطراح یبرا ایفورس ییوروی ونیلیم 055 نهیکه هز دیرسینگاه اول به نظر م در
عه صبر و توس یشود، اما با اندک یتلف یرمنطقیغ یانهیهز ستم،یخود و توسعه پلتفرم و اکوس

در  نهیهز نیکه ا شودیباشد، مشاهده م نیآفرارزش تالیجیدر عصر د انیمشتر یکه برا یمحصوالت
بوده  ایر فورسد ندهیکم، نه تنها به شرکت بازگشته، بلکه سرمنشا سود سرشار تا چند سال آ یبازه زمان
 است. 

 
ابق س داتیکوچک در کارکرد تول راتییاست؛ تغ نیچن نیدر محصوالت ا تالیجیو حال تحول د حس

رزش تحول ا یبرا یاساس میتصم دی. پس نه تنها باکندینم تیبقا در عصر حاضر کفا یشما، برا
چرا  د؛یاهداف را آغاز کن نیتحقق ا یخود برا یهافورا برنامه دیبلکه با د،یخود داشته باش یشنهادیپ

 نخواهد کرد. جادیخود ا انیمشتر یبرا یارزش د،یبه بازار برس گریاگر د ،یمحصول عال کیکه 
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 خالصه کتاب آن است که:  نیا یاصل امیپ

مشغول به  ا،یبزرگ دن هایشرکت تیراه خود قرار داد. اکثر  یارزش محور در ابتدا اقتصاد
 یها محصوالتهستند، نه صرفا ارائه محصوالت و خدمات. آن انیمشتر  یبرا ینیآفر ارزش

محصوالت/خدمات،  نیا یگذار ارزش اریدارند و مع یخدمات یهایژگیکه و کنندمی دیتول
محصوالت/خدمات، اتصال  نیا یژگی. وآورندیبه ارمغان م انیمشتر  یاست که برا یاتجربه

 . باشندیپلتفرم واحد م کیپرچم  ریز  یو هوشمند گریکدیبه  یتالیجید
 یهوش مصنوع یهاما را با کمک مؤلفه یزندگ یهااز جنبه یار یمحصوالت/خدمات بس نیا

 یمحصول. هر سازمان دیاز اطالعات تا تجربه خر  ،یمتحول ساختند: از حمل نقل تا سرگرم
 دیخود را دارد تا به سمت تول یوکار کسب هایمدل رییو تغ تالیجیتحول د ییتوانا

 .دیحرکت نما انیمشتر  یبرا ینیآفر متصل و هوشمند به منظور ارزش یمحصوالت

 : یکاربرد شنهاداتیپ

 جادیکاربران آن ا یکه برا یاها و تجربهآن یاست: هوشمند یاتیمؤلفه در محصوالت شما ح دو
 .ندینمایم

و ارائه  هاتیدر جهت ارتقا قابل یهوش مصنوع یهاتیشما تا چه اندازه از قابل محصوالت 
چقدر است؟ چه  د،یکنیم یآور که از کاربران جمع یهایدادهحجم  کنند؟یخدمات استفاده م

ه ب شود؟یم لیتبد انیدر جهت ارتقا تجربه مشتر یو به اقدامات لیتحل هاداده نیاز ا زانیم
 نیا توانیاگر سازمان شما حائز محصوالت هوشمند باشد، م یحت اد،یز اریساحتمال ب

 شتریدر محصوالت شما ب یندمحصوالت را هوشمندتر ساخت. هر اندازه که مؤلفه هوشم
 خواهد نمود. دایارتقا پ زیمحصول ن تیفیباشد، ک

 دارد. هر اندازه ییبه سزا تأثیر انیمشتر یمحصول جذاب برا کی جادیدر ا زیتجربه ن مؤلفه 
داشته باشد، احتمال استفاده  یدر تعامل با محصول شما، تجربه دلچسب تر  یکه مشتر 

 خواهد نمود. دایپ شیافزا یو انیمحصول به شبکه اطراف هیاز آن و توص شتریب
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