
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 توسعه سنتی  و کار نسبت به تحقیقوچگونه ایجاد نوآوری در مدل کسب

 .لی بیشتری برای رشد و توسعه داردظرفیت و پتانسیل خی 
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ای می باشد. های فنی و حرفه کلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز تربیت مربی و پژوهش   

ای کشور سازمان آموزش فنی و حرفه  
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توسعه سنتی، ظرفیت و پتانسیل خیلی بیشتری برای رشد  وتحقیقکار نسبت به ونوآوری در مدل کسب ایجاد چگونه 

 دارد.و توسعه 

  توسعه و ق یتحقباشد و شبیه  می   کارو کسبحرفه )حوزه شغلی( نوظهور است که متفاوت از مدیریت  یک  نوآوری  

ات کامال  همه چیز با محصوالت و خدم"سنتی هم نیست. داستان ساختگی و شایعه مربوط به نوآوری این است که  

ارائه می  واقع،  "گردد جدیدی  با    کاروکسب مدل  تدوین  .  در  اندازه  ارائه  محصول/تولید  همراه  به  خدمات، دقیقا 

 آن دارند.   گرفتننادیده به  لیها تماکه سازمان   یزی چ -کار اهمیت داردو موفقیت کسب 

کار  و در مدل کسب  ی چگونه نوآوراست تا نشان دهیم  استفاده شده  1در این مطلب، مطالعه موردی شرکت هارپر 

در    2مارتا ماتیلدا هارپر  رشد دارد.  جاد یا  یبرا   یشتریب  ی لیخ  لیو پتانس  تیظرف  ،یسنت   توسعهو ق ینسبت به تحق

کاری که قبال  و مدل کسب  بکارگیریو    کند ایجاد می   مشتریان ارزش برای  قرن نوزدهم با درک صحیح از آنچه  

 . بوجود آوردبود، انقالبی در این بخش مشاهده نشده مراقبت زیبایی /هرگز در صنعت سالن مو و آرایش

توسعه  و توسعه یکی هستند و مشابه اند. در واقعیت، با این که تحقیق واغلب به اشتباه معتقدند که نوآوری و تحقیق 

آمیز نیاز   های آن است. بعالوه نوآوری موفقیت ، اما فقط یکی از مولفه آمیز استموفقیت در عمل بخشی از نوآوری  

  و اجرا دارد.   - این مفهوم در ادامه همین مطلب توضیح داده خواهد شد   – کارانه  وکسب  توسعه تجاری/ وبه تحقیق 

ها کار مناسب برای این ایده ودل کسب ها و تهیه مهای نو نیست: بلکه اجرا و بکار بستن این ایدهنوآوری تنها ایده 

 نیز به همین نسبت مهم هستند.

استفاده کرد و در صنعت آرایش و    )حق امتیاز(  مارتا ماتیلدا است که از مدل فرانشیز  ،ای عالی از این مورد نمونه 

 ایجاد کرد.  شگرف  پیرایش مو تحولی

 

 

 

کنید )ارزش  تان ارزش ایجاد می است: چگونه برای مشتری کارانه از دو مولفه تشکیل شده و کسب توسعهو تحقیق 

هارپر در هر دو مولفه مذکور نوآوری ایجاد کرد. وی درک کرد  برید.  کار که بکار می وپیشنهادی( و نوع مدل کسب 

  - ارزش ایجاد کند، بعالوه در عین حال، بخش مشتری جدیدی  - ارباب رجوع  - موجود  چگونه برای بخش مشتری 

  خانم مارتا کرد.  کار خود باز  وبرای کسب   - بقیه آرایشگران درخواست پیوستن و گرفتن حق امتیاز )فرانشیز( کردند 

 
1 Harper 
2 Martha Matilda 

کارانه + اجراوتوسعه کسبوتحقیقتوسعه + وآمیز = تحقیقنوآوری موفقیت  

 اختراع
 * انتخابی

 ارزش         مدل

 کاروکسببرای مشتری     



کار بسیار ساده اما اثربخش استفاده کرد که تا آن موقع در صنعت مراقبت زیبایی استفاده  وک مدل کسب از ی

 بود. نشده

 ایجاد ارزش برای مشتری 

برای آرایش موهای خود    هاخانم هارپر تشخیص داد که  

مکان عمومی در  دور  های  نیستند،    و  راحت  خیلی 

مشتری و محیط آرام و ساکت تمرکز  بنابراین بر خدمات  

ها برای آرایش در بیرون از خانه را  کرد تا نگرانی خانم 

وی روش علمی برای مراقبت زیبایی مو   برطرف کند.  

بعالوه   و  کرد  تمرکز  مشتری  خدمات  بر  و  معرفی  را 

 توسعه و گسترش بازار سالن زیبایی را شروع کرد. 

 

فراهم  با  فرصت  وی  بانوان    جذابکار  و کسبسازی  برای 

ارائه  و کسبکارآفرین،   مراقبت کار  محصوالت  و  خدمات 

ای از  خودش را از یک سالن ابتدایی به شبکه زیبایی و مو  

و  سالن رشد  فرانشیز(  امتیاز/  حق  )دارای  نمایندگی  های 

فر بکارگیری مدل  با  به  ونشیز، کسب اتوسعه داد.  را  کارش 

مقیاس  وشی  ر داد بزرگتر  در  به    گسترش  بتواند  تا 

  100توانمندسازی زنان نیز کمک کند. هارپر تصمیم گرفت  

بانوان فقیر بازگشایی کند، و برای   سالن اول را فقط برای 

اندازی فراهم کرد و با آموزش، بانوان را به  های راه آنان وام 

 های مراقبت زیبایی و خدمات مشتری تجهیز کرد. روش 

 

 

 

 

 

 بخش مشتری: ارباب رجوع
 های باالتر از طبقه متوسطخانم

احساس زیبایی 
 و راحتی

 موهای
 خوشگل

 سود

 زیان

کار 
 مشتری

تمایل به 
داشتن ظاهر و 

احساسی 
 خوب

عدم تمایل به 
آرایش و خدمات مو 

 در مکان عمومی

نارضایتی از 
محصوالت موجود 
در حوزه مراقبت 

 مو و زیبایی

بخش مشتری: 

 ها/فرانشیزهانمایندگی
های با درآمد پایین شاغل در خانم

 استقالل مالی

توانمندساز
 ی

سو

 زیان

کار 
مشت
 ری

رسیدن به 
 استقالل مالی

های کمبود فرصت
 شغلی

نداشتن مهارت 
 و آموزش

رسیدن به کار 
مهارتی خارج از 
 خانه یا کارخانه



 کارو کسبنوآوری در مدل 

 
اندازی های زیبایی مستقل را راه ضمن توانمندسازی بانوان طبقه کارگر، اولین سیستم فرانشیز در بخش سالن  هارپر

از فراست و ظرفیت ویژه  . وی  در مقیاس بزرگتر رشد دهد کار مراقبت زیبایی و مو خود را  و کسب  و توانستکرد  

کار جهت نجات زنان  وسازی فرصت کسبفراهم   -توانمندسازی اجتماعیکار به عنوان ابزاری برای  و خود در کسب

 استفاده کرد.  -از فقر و تبدیل آنان به کارآفرین

در دهه  ز کرد. هارپر  یجهت های شغلی  به مهارت   ، برای شروع به آنان وام داد و بدون دریافت پولی، آنان را با آموزش 

موفقیت  1930 اوج  در  تا    خود   شبکه ،  زنجیره سال  500را  بعالوه  داد.  گسترش  دنیا  سراسر  در  زیبایی  از  ن  ای 

کار خود، زندگی هزاران بانوی فقیر را تحت تاثیر  و تا بتواند ضمن رشد کسباندازی کرد  نیز ایجاد و راه   هاآموزشگاه

 مثبت قرار دهد. 

  این توانست به  ی مشتاق، م  نیجذاب به زنان کارآفر  یفرصت شغل   کیارائه    درخشانِ  ده یا  بعید بود هارپر بدون

موجود    کاروکسب مدل    کی   ی به سادگبلکه  ارائه نداد،    ید یجد   گرایانهتحول اختراع    ویرشد کند.    تیسرعت و موفق 

اثبات    یکیتکن  امتیاز نمایندگی )فرانشیز(،حق    ،بکار برد. امروزه  ،با آن آشنا بودبه خوبی  که  و بخشی    را در صنعت

 است.   ع یبرند قدرتمند با دامنه وس  ک یکوچک به  کارِوکسب  تِیمالک تبدیل مقیاِس   یبرا هد ش 



 
 


