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صنایع  سایر  رایــج  تحلیلی  چارچوب  تکنولوژی،  و 
برای  حقوقی،  اســتــارت آپ هــای  از  خیلی  هستند. 
این  از  یکی  بــر  رقــابــتــی،  مــزیــت  یــک  بــه  دستیابی 
برای موفقیت  اما معمواًل  کرده اند؛  کید  تأ زمینه ها 
که به طور استراتژیک،  پایدار، وجود رویکردی جامع 
کسب وکار و  افــراد، فرایند و تکنولوژی را با عملیات 

مزیت رقابتی ادغام می کند، الزم و ضروری است.

نیرو )افراد(. 1
کار خود را  بسیاری از استارت آپ های حقوقی، 
کردن نیروهای  کشف چگونگی جایگزین  از طریق 
تأمین  زنجیره  در  ــر  ارزان تـ نیروهای  با  گران قیمت 
مثال،  به عنوان  کــرده انــد.  آغــاز  حقوقی،  خدمات 
مجموعه های برون سپاری فرایند حقوقی1 بر اساس 
این  شــده انــد.  ایجاد  نیرو،  داوری  بر  مبتنی  مــدل 
شرکت ها  حقوقی  بخش های  به  هم  مجموعه ها، 
به  را  قضایی  کــار  که  حقوقی  شرکت های  به  هم  و 
با  را  کار  حوزه ها  )این  می دهند  قضایی   حوزه های 
می کنند.  خدمت  می دهند(،  انجام  کمتری  هزینه 
نیز  دیگر  صنایع  از  بسیاری  در  نیرو،  داوری  رویکرد 
استفاده شده است. فراتر از داوری نیرو، بهتر است 
برخی از استارت آپ ها برای ارائه ارزش بیشتر، وکا، 
کمک وکا، وکای قراردادی و دیگر متخصصان را به 
گیرند. این امر تا حد زیادی با درک بهتر فرایندها  کار 
شرکت ها  فرایندها،  بهتر  درک  زیــرا  می شود،  میسر 
بهتر  کارهای حقوقی و مدیریت  به تفکیک  را قادر 

زنجیره عرضه خدمات حقوقی می کند.

فرایند. 2
به  حقوقی  خــدمــات  عرضه  زنجیره  تفکیک 
بسیاری  فــرصــت هــای  مــجــزا،  وظــایــف  و  فرایندها 
به طور  وکا  است.  کرده  ایجاد  استارت آپ ها  برای 
به عهده  را  سنتی، مسئولیت یک مسئله حقوقی 
ارائه  کامل  راه حلی  و  مدیریت  را  ماجرا  کل  گرفته، 
حقوقی،  پیچیدگی های  ــزایــش  اف ــا  ب مــی کــردنــد. 
پــیــدایــش شــرکــت  هــای بـــزرگ حــقــوقــی و افــزایــش 
وکا(،  کــاری  حــوزه  شدن  )تخصصی  وکا  تخصص 
کــمــتــری بــا ایـــن سبک  ــروزه مــــوارد و مــســائــل  ــ امـ
کلی  به صورت  کمتری  و وکای  مدیریت می شوند 
کار می کنند. در عوض، وکا بر حل وفصل  و عمومی 
به  حقوقی  مسائل  دارنـــد.  تمرکز  خــاص  مسائل 

1-  Legal Process outsourcers (LPOs)

این  و  شده اند  تقسیم  آن  تشکیل دهنده  اجــزای 
ارائه  موضوع به کارگیری متخصصان مناسب برای 

راه حل های درخور را هم شامل می شود.

تکنولوژی. 3
دادن  تغییر  ــال  حـ در  ــدت  بــه ش تــکــنــولــوژی 
با  کار  این  است.  قانونی  خدمات  ارائه  چشم انداز 
در  می شود.  آغاز  اطاعات  به  مشتریان  دسترسی 
گذشته تمام اطاعات حقوقی فقط در اختیار وکا 
بود و بیشتر اوقات مشتریان مجبور بودند با وکای 
کنند؛ اما امروزه، انبوهی از اطاعات  خود مشورت 

حقوقی در اینترنت وجود دارد.
ایـــن مـــوضـــوع در زمــیــنــه تــفــکــیــک خــدمــات 
ــود مــــــی آورد؛ زیـــرا  ــ حــقــوقــی فــرصــت هــایــی بـــه وج
پــــاره ای از  کــه  ــبــال ایـــن هستند  مــشــتــریــان بــه دن
کنند و فقط  مسائل را به صورت شخصی مدیریت 
که الزم است وکا اطاعات بیشتری  برای مواردی 
ارائه دهند، به آن ها مراجعه نمایند )افزودن ارزش 

بیشتر از طریق وکیل(.
و  تــکــنــولــوژی، ســودمــنــدی  عــرضــه،  از سمت 
بهره وری صنعت حقوقی را به گونه ای پیش می برد 
منجر  و  اســت  پرداخته  آن  به  صنایع  سایر  در  که 
می شود.  قدرتمند  حقوقی  تکنولوژی  توسعه  به 
انجام  را  وظایفی  از  فزاینده ای  تعداد  تکنولوژی، 
برای  می شد؛  انجام  وکا  توسط  قبًا  که  می دهد 
موجب  تکنولوژی،  کمک  به  پرونده  مــرور  مثال، 
امور  تسریع  )منظور  می شود  زیــادی  زمــان  حــذف 
که وکــا صــرف بررسی  کمتر زمــان اســت(  اتــاف  و 
سطح اجمالی یک درخواست در مسائل حقوقی یا 
راستی آزمایی ها می کنند. ترکیب شدن اتوماسیون 
اجازه  مشتریان  و  وکا  به  تجزیه وتحلیل،  با  اسناد 
قــراردادهــا،  بــاال،  کیفیت  با  فــرم هــای  سریع  تولید 
خاصه ها و دیگر اسناد را می دهد. انبوه داده های 
جمع آوری شده در مورد نتایج پرونده ها، معامات 
ــزایـــش قـــدرت  ــان، مــوجــب افـ ــمـ ــرافـ و دنـــیـــای اطـ
ذخــیــره ســازی  فــضــای  بــه  زدن  دامـــن  و  محاسبه 
است.  شده  حقوقی  تجزیه وتحلیل های  نامحدود 
تکنولوژی، نویدبخش بهبود ارائه خدمات حقوقی 
صنعت  سراسر  در  خدمات  به  دسترسی  افزایش  و 
این  برای  معجزه آسایی  راهکار  اما  است؛  حقوقی 
مسئله پیچیده نیست. بدون درک عمیق مسئله، 
افراد و اجزای فرایند، پروژه های فناوری می توانند 

به سرعت تبدیل به شکست هایی پرهزینه شوند.

قاعده مستثنا هستند.

علت پیدایش استارت آپ ها
ظهور استارت آپ ها را نمی توان به یک محرک 
واضح و روشن نسبت داد؛ زیرا چندین عامل مؤثر 

در پیدایش آن ها وجود دارد.

سمت تقاضا. 1
الف- خدمات حقوقی یک صنعت پرمنفعت 
است و استارت آپ ها به دنبال دستیابی به بخشی 

از آن هستند.
ــِع  ب- اســـتـــارت آپ هـــای حــقــوقــی مــجــال رف
کسب وکارهای  و  افراد  نشده   بــرآورده  نیاِز  )تأمین( 

کوچک به خدمات حقوقی را دارند.
کمتر،  قــیــمــت هــای  ــان  ــواه خ مــشــتــریــان  ج- 
کیفیت تر  با حقوقی  خــدمــات  و  بیشتر  شفافیت 

هستند.

سمت عرضه. 2
ــا، همه  ــ وکـ و  ــف- شـــرکـــت هـــای حــقــوقــی  ــ الـ

نیازهای خدمات حقوقی را برآورده نمی کنند.
به  ورود  حقوقی،  استارت آپ های  ظهور  ب- 

کرده است. عرصه رقابت را برای همگان آسان تر 
دانستن  به  متخصصان،  و  دانشجویان  ج- 
چگونگی تأثیر نوآوری بر صنعت حقوقی و عضویت 

در آن عاقه مند هستند.

مدل های عملیاتی: افراد، فرایند و تکنولوژی
کردن به استارت آپ های حقوقی از جنبه  فکر 
ارائه محصوالت و خدمات  که برای  مدل عملیاتی  
کار سودمندی است. افراد، فرایند  کار می برند،  به 

ــای جـــمـــع آوری شــده  ــ ــبــوه داده هـ   ان
معامات  پــرونــده هــا،  نــتــایــج  مـــورد  در 
و دنــیــای اطـــرافـــمـــان، مــوجــب افــزایــش 
بــه  زدن  دامـــــــن  و  مـــحـــاســـبـــه  قـــــــدرت 
فــــضــــای ذخـــــیـــــره ســـــازی نـــامـــحـــدود 
تــجــزیــه وتــحــلــیــل هــای حــقــوقــی شــده 
است. تکنولوژی، نویدبخش بهبود ارائه 
دسترسی  افــزایــش  و  حقوقی  خــدمــات 
حقوقی  صنعت  سراسر  در  خدمات  به 
است؛ اما راهکار معجزه آسایی برای این 

مسئله پیچیده نیست.  


