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در دهــه ی اخیــر شــبکه های کســب و کار ارزش قابــل توجهــی را نصیــب فعــاالن عرصــه ی کســب و کار به خصــوص شــرکت های 
کوچــک و متوســط کــرده اســت. از ایــن  رو شــرکت های بســیاری بــا هــدف توســعه ی کســب و کار خــود در جهــت ایجــاد چنیــن 

ــر  ــا یکدیگ ــود را ب ــل خ ــرکت ها تعام ــا ش ــده ت ــبب ش ــر س ــن ام ــع ای ــد. در واق ــام داده ان ــی انج ــرمایه گذاری فراوان ــبکه هایی س ش
بیشــتر کــرده و از طریــق حفــظ شایســتگی اصلــی درون شــرکت و تبــادل اطالعــات، تجربــه و منابــع ارزشــمند، بــرای خــود و ســایر 
شــرکت های موجــود در شــبکه  مزیــت رقابتــی کســب کننــد. امــا بــا توجــه بــه گســتردگی و اهمیــت ایــن موضــوع و مفیــد بــودن 
آن  در کشــور مــا مطالعــات اندکــی پیرامــون ایــن موضــوع صــورت گرفتــه اســت. لــذا ایــن مقالــه ســعی کرده اســت تــا بــا بررســی 
ــه  ــان کســب و کار و محققیــن را ب ــرای ورود صاحب ــردی در شــبکه های کســب و کار، زمینــه ی الزم ب و تحلیــل مفاهیــم کلیــدی کارب

ایــن حــوزه فراهــم کنــد.

1(مقدمه

بــا وجــود تغییــرات فناورانــه در عصــر ارتباطــات و در 
ــد اقتصــادی  ــای جدی ــه تئوری ه ــاز ب ــات، نی ــای اطالع دنی
همــواره مــورد توجــه محققــان و اقتصــاد دانــان قــرار دارد. 
ــژه  ــی )به وی  ــن اطالعات ــای نوی ــروز، فناوری ه ــاي ام در دنی
ــبکه ای را  ــاد ش ــدن اقتص ــود آم ــه ی به وج ــت(، زمین اینترن
ــده؛  ــر ش ــوارتر و پیچیده ت ــا دش ــرده و رقابت ه ــم ک فراه
ــده ی  ــاد پیچی ــا در  اقتص ــا و راهبرد ه ــذا تصمیم گیری ه ل
ــر شــده  ــر و اثربخش ت ــای جدیدت ــد تئوری ه ــروز، نیازمن ام
ــای  ــخ گوی نیازه ــر پاس ــنتی کمت ــای س ــت و تئوری ه اس
نویــن هســتند. در ایــن شــرایط، مفاهیــم جدیــدی ماننــد 
همــکاری و مشــارکت مطــرح شــده اســت و مکمــل بــودن 
نرم افــزار  و  )ماننــد ســخت افزار  محصــوالت ســامانه ای 
مکمــل آن( بــه  ایــن منجــر شــده کــه تمرکــز شــرکت ها از 

رقابــت، بــه ســمت همــکاری و هماهنگــی1 معطــوف شــود 
.(Shapiro and Varian,1999)

ــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه در حــال حاضــر  می تــوان ب
ــتن  ــتلزم داش ــی، مس ــی جهان ــط بازرگان ــت در محی موفقی
ــر  ــا طــرز تفک ــراه ب ــو هم ــا ســاختارهایی ن ســازمان هایی ب
ــی  ــارهاي جهان ــرا فش ــت. زی ــز اس ــاًل متمای ــی کام مدیریت
بنگاه هــاي بــزرگ، جهــان را وادار بــه تجدیدنظــر در مــورد 
راهبردهــاي ســنتی خــود کــرده و ایــن واقعیــت آن هــا را در 
معــرض دگرگونــی دائمــی قــرار داده اســت، در ایــن شــرایط 
تعــدادي از بنگاه هــا کامیــاب و جمعــی دیگــر بــراي بقــا در 

ــت، 1386(. ــان سرش ــد )رحم ــالش بوده ان ــال ت ح
خواهــد  قــادر  را  شــرکت ها  همــکاري،  جذابیت هــاي 
ــه  ــبت ب ــود را نس ــای2 خ ــع و صالحیت ه ــا مناب ــاخت ت س
ــر  ــاي ه ــا در مرزه ــع و صالحیت ه ــن مناب ــه ای ــی ک حالت
ــتراک  ــه اش ــد، ب ــی بمانن ــور باق ــرکت ها محص ــک از ش ی

1. Coordination
2. Competencies
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ــارکت ها  ــردي و مش ــاي راهب ــن رو، پیمان ه ــد. از ای گذارن
ــکاف  ــردن ش ــن ب ــت از بی ــذاب جه ــزاري ج ــوان اب به عن
نــوع  بهتریــن  گرفته انــد.  شــکل  منابــع  و  فناورانــه 
انتخــاب  به دقــت  همکاری هــا، آن هایــی هســتند کــه 
شــوند و روي فعالیت هــاي ویــژه اي از زنجیــره ی  ارزش 
ــی  ــود رقابت ــک س ــه ی ــراي دسترســی ب ــد و ب ــز کنن تمرک
شــکل گرفتــه باشــند )حجاریــان،1389(. از طرفــی شــاهد 
ــوع و ماهیــت کســب وکارهای موفــق  تحــول عظیمــی در ن
ــزرگ،  ــبکه های ب ــعه ی ش ــتقرار و توس ــتیم. اس ــا هس دنی
افــراد  تأمین کننــدگان،  مشــتریان،  بــه  را  شــرکت ها 
کلیــدی و حتــی رقبــا متصــل کــرده و جریــان ارزش را بیــن 
آن هــا برقــرار می ســازد. مواجــه شــدن بــا اقتصــاد و فضــای 
کســب وکار نویــن امــروزی نســبت بــه ســال های نه چنــدان دور 
و همچنیــن بــه مــدد ظهــور و پیشــرفت انــواع فناوري هــا، ایــن 
نــوع شــبکه ها هــر روزه رشــد ســریع تر و چشــم گیر تری 
ــد  ــال، 60 درص ــوان مث ــته اند. به عن ــته داش ــه گذش ــبت ب نس
از شــرکت های بــزرگ دنیــا )از نظــر درآمــد( کــه همــه  
ســاله توســط منابــع معتبــری ماننــد فورچــون1 100، معرفــی 
می شــوند، عمــده درآمــد خــود را از مدل هــای شــبکه ای 

.(2007c, Eisenman) می آورنــد  به دســت  کســب وکار 
فنــاوري،  پیشــرفت   بــا  اخیــر  ســال های  طــول  در 
به خــود  پررونق تــری  شــکل  شــبکه ای  کســب و کارهای 
بــا  شــبکه هایی  هــم  گذشــته  در  هر چنــد  گرفته انــد. 
ــف  ــه لط ــروزه ب ــا ام ــته ام ــود داش ــت وج ــن ماهی همی
توســعه ی فنــاوري، حتــی کســب و کارهای ســنتی هــم 
ــبکه ای  ــب و کارهای ش ــه کس ــدن ب ــل ش ــمت تبدی ــه س ب
فنــاوري   .(Eisenmanetal, 2006) می رونــد   پیــش 
ــاد  ــت ایج ــزاری در جه ــوان اب ــات به عن ــات و اطالع ارتباط
ــبکه  ــرکت ها در ش ــان ش ــکاری می ــی و هم ــن هماهنگ ای
ــه  ــورد توج ــا م ــاری آن ه ــالت تج ــت از تعام ــرای حمای ب

.(ECOLEAD,2004) قرار گرفــت 
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن شــرکت ها در بســیاری مــوارد 
ــم از  ــوالت )اع ــا و محص ــی از فعالیت ه ــیار متنوع ــف بس طی
ــد،  ــز خری ــکن، مراک ــزاری مس ــاری، کارگ ــای اعتب کارت ه
موتورهــای  ویدئویــی،  بازی هــای  عامــل،  سیســتم های 

جســتجوی اینترنتــی و ...( را در ســبد کســب و کار خــود دارند، 
امــا  منطــق کســب وکار همــه ی آن هــا یــک چیــز اســت و آن 
فراهــم آوردن دسترســی انســان ها و ســازمان ها بــه یکدیگــر 

و تســهیل تعامــل بیــن آن هاســت )فرزیــن فــرد، 1389(.

2(تعریفموضوع

شــبکه ی کســب و کار، یــک انجمــن کســب و کار رایگان اســت 
کــه فرایندهــا و ســاختارها را بــرای تصمیم گیری هــای 
فراهــم  اعضــا  یکپارچه ســازی2 تالش هــای  و  مشــترک 
مــی آورد تــا در جهــت طراحــی و تولیــد محصــوالت و 
خدمــات، توســعه ی فرایندهــای جدیــد، کاهــش زمــان مورد 
نیــاز بــرای ابــداع یــا بــرای ورود بــه بــازار، تبــادل اطالعــات 
فرصت هــای  شــبکه ها  بردارنــد.  گام  منابــع،  ســایر  و 
ــه:  ــد. از جمل ــرای کســب و کار ایجــاد می کنن ــددی را ب متع
ــن  ــل را بی ــتگی متقاب ــه وابس ــی3 ک ــرمایه گذاری ارتباط س
مکمل هــای  و  کــرده  تقویــت  مختلــف  سیســتم های 
ــام  ــارکتی، تم ــد مش ــر فراین ــازد. ه ــا می س ــا را مهی آن ه
Tre-) ــد ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــبکه را تح ــرکت های ش  ش

ــمند  ــرکت های هوش ــن ش quattrini et al, 2012). همچنی

ــده ی  ــرای آین ــه ب ــی ک ــه اهداف ــتیابی ب ــرای دس ــبکه  ب از ش
ــر صالحیت هــای  ــد، از جملــه تمرکــز ب خــود ترســیم کرده ان
ــای  ــالت، نوآوری ه ــه ی معام ــش هزین ــود، کاه ــوری خ مح
اثر بخش تــر و دســتیابی بــه روش هــای نویــن ارتباطــات 
.(Topscott,1997) عمیق تــر بــا مشــتریان اســتفاده می کننــد

شــایان ذکــر اســت طــی دهــه ی گذشــته، شــرکت ها از تمام 
صنایــع و تمــام بازارهــا نوعــی از پیمان هــا و مشــارکت هاي 
راهبــردي را جهــت تکمیــل نقــاط قــوت و افزایــش میــزان 
رقابت پذیــري خــود در بازارهــاي داخلــی و بین المللــی 
نیــز  امــروزه   .(Thompson et al, 2005) برگزیده انــد 
اســتفاده از انــواع مختلــف ایــن مشــارکت ها رونــق زیــادي 
ــیله  ــن وس ــا ای ــد ب ــرکت ها می توانن ــرا ش ــت زی ــه اس یافت
بــر شــبکه هاي فعالیــت و توانمنــدي ارتباطاتــي و رایانــه اي 

ــد، 1997(. ــد )دیوی خــود بیفزاین
بســیاري از شــرکت ها دریافته انــد کــه ایــن همکاری هــا به منظــور 

1. Fortune
2. Integrating
3. Relationship Investment
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مدیریــت مخاطــرات در بازارهــاي نامطمئــن، تســهیم هزینه هاي 
بســیار زیــاد ســرمایه گذاري و تزریــق نوعــی روحیــه ی کارآفرینی 
بــه کســب و کارهایی کــه در دوران بلــوغ خــود بــه ســر می برنــد 

.(Bamford et al, 2004) بســیار مفید هســتند
ــم  ــوز ه ــبکه ها، هن ــد ش ــم رش ــاف و به رغ ــن اوص ــا ای ب
ــد.  ــرار دارن ــدای راه ق ــا در ابت ــه آن ه ــت ک ــوان گف می ت
کســب و کارهایی کــه طعــم مزایــای اســتفاده از شــبکه ها را 
ــرداری از آن هــا روی  ــه بهره ب چشــیده اند، بیــش از پیــش ب
ــا وجــود تالش هایــی کــه در جهــت شناســایی  ــد. ب آورده ان
عناصــر تشــکیل دهنــده ی شــبکه های کســب و کار صــورت 
هنــوز  کســب و کار  در  شبکه ســازی  مفهــوم  گرفتــه، 
ــاختار  ــک س ــع ی ــت. در واق ــه اس ــعه نیافت ــی توس به خوب
ــت  ــي جه ــوان مرجع ــد به عن ــه بتوان ــک ک ــجم تئوری منس
شبکه ســازی کســب و کار قرارگیــرد یــا ایــن مفهــوم را 
ــک  ــوان ی ــرده و آن را به عن ــه ک ــردی عرض ــکلی کارب به ش
ــود  ــدازد، وج ــا بین ــد ج ــی و خری ــوم در بازاریاب ــر مرس ام

 .(Trequattrini et al,2012)نداشــته اســت

مقولــهی در مطــرح مفاهیــم و تعاریــف )3
شــبکهاي کســبوکار

ــت  ــي اس ــا و کمان های ــه ای از گره ه ــبکه: مجموع •     ش
 .(fombrun،1982) ــد ــل می کن ــم متص ــا را به ه ــه گره ه ک

•     کســبوکارشــبکهایازدیــدگاهویلیامــز: بــه 
ــترهاي  ــر بس ــي ب ــه مبتن ــود ک ــه مي ش ــب وکاری گفت کس
مناســب جریــان ارزش بیــن کاربــران برقــرار شــود. به ایــن 
ترتیــب بــا فراهــم کــردن دسترســی کاربــران بــه یکدیگــر 
و همچنیــن تســهیل تعامــل بیــن آن هــا ارزش ایجــاد 

.(williams،2000) می شــود 
•     کســبوکارشــبکهايازدیــدگاهازترلــهوهمــکاران: 
ــدی از  ــل جدی ــات، نس ــر اطالع ــات عص ــر مقتضی ــا ب بن
ــدن از  ــکیل ش ــن تش ــه ضم ــد ک ــد آمده ان ــازمان ها پدی س
ــات1   ــات و اطالع ــاوري ارتباط ــط فن ــه، توس ــر متفرق عناص
شــبکه ی  شــده اند.  )اتحادیــه(  کل  یــک  بــه  تبدیــل 
ــا  ــود را ب ــات خ ــه ارتباط ــت ک ــازمانی اس ــب وکار، س کس
شــرکای درونــی و بیرونــی ســازمان از طریــق فنــاوري 

.(osterle et al،2001) می ســازد  هماهنــگ  اطالعــات 
ــز: شــبکه اي از  ــدویلیام •     شــبکهیکســبوکارازدی
ــع ترکیبــی خــود جهــت  شــرکت ها کــه از اســتعدادها و مناب
مشــارکت در پروژه هــای توســعه ای مشــترک بهــره می گیرنــد.  
ایــن مشــارکت کنندگان، مکمــل یکدیگــر بــوده و بــا تخصــص 
خــود بــر مشــکالت مرســوم چیــره شــده و از ایــن طریــق بــه 
ــارج از  ــای خ ــد و بازاره ــت می یابن ــی دس ــره وری تجمع به

.(williams،2000) ــد ــح می کنن ــود را فت ــترس خ دس
•     شــبکهیکســبوکارازدیــدجوهانســونووالنــه:
ــتند  ــته هس ــم پیوس ــه ه ــاری ب ــط تج ــه ای از رواب مجموع

.(Johanson and Vahlne،2003)

ــن ــيوالنگ ــدایندارت ــبوکارازدی ــبکهیکس •     ش
ــرگ: روابــط رســمی و غیــر رســمی میــان دو نهــاد کــه  ب
بــرای کســب ســود و موفقیــت در تعامــل بــا هــم هســتند 

.(Indarti and Langenberg،2004)

4(ویژگيهايشبکه

از  متشــکل   نظام منــد  شــبکه ی  شــد  ذکــر  چنان کــه 
تعــدادی گــره ی متصــل بــه یکدیگــر  اســت. به عنــوان 
ــت  ــبکه ی اینترن ــی، ش ــل ریل ــبکه ی حمل و نق ــه، ش نمون
ــتند.  ــبکه هس ــی، نمونه هایــي از ش ــبکه های اجتماع و ش
در شــبکه های کســب و کار، بــه هــر یــک از گره هــای 
ــه  ــود ک ــه می ش ــبکه گفت ــای ش ــم، اعض ــه ه ــل ب متص
ــا  ــی ب ــتر زیربنای ــک بس ــق ی ــبکه از طری ــای ش ــن اعض ای
یکدیگــر ارتبــاط دارنــد. اعضــای شــبکه مــی تواننــد انســان 
یــا ســازمان باشــند. به عنــوان نمونــه، در یــک شــبکه 
ــبکه از  ــای ش ــوع از اعض ــه ای، دو ن ــل رایان ــتم عام سیس
طریــق بســتر زیربنایــی )نرم افــزار و ســخت افزار بــه انضمــام 
تمامــی اســتاندارد ها و تشــریفات بــه کار رفتــه( بــه یکدیگــر 
متصــل می شــوند. یــک دســته از اعضــای ایــن شــبکه 
و  هســتند  رایانه هــا  سیســتم عامل  از  اســتفاده کنندگان 
ــاي  ــه نرم افزاره ــتند ک ــرکت هایی هس ــر، ش ــته ی دیگ دس
مــورد نیــاز را توســعه مي دهنــد. ایــن شــرکت ها بــا رعایــت 
ــی(  اســتاندارد های موجــود در سیســتم عامل )بســتر زیربنای
بــه شــبکه ای از مشــتریان متصــل هســتند و از آن ســو نیــز 

1. ICT
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کاربــران نرم افزارهــا بــا نصــب ایــن سیســتم عامل روی 
ــرکت های  ــزار ش ــتفاده از نرم اف ــکان اس ــود ام ــای خ رایانه ه

 .(Eisenman، 2007c) را می یابنــد  مزبــور 
شــبکه در واقــع مجــرای تبــادل اطالعــات اســت کــه 
می توانــد به ســادگی دو قوطــی کــه توســط یــک نــخ 
به هــم متصــل شــده اند   یــا بــه پیچیدگــی اینترنــت باشــند 
(Sawhney and Parikh, 2001) یــا به عبــارت دیگــر، شــبکه 

ــط اســت کــه آن هــا را به هــم  مجموعــه ای از گره هــا و رواب
متصــل می ســازد (fombrun,1982). در تعریفــی دیگــر 
ــگ از اقتصــاد در  ــک ســاختار یکپارچــه و هماهن شــبکه ی

جریــان و روابــط غیــر اقتصــادی موجــود میــان شــرکت ها 
.(Yeung,1998) و کســب و کارهای خــارج از ســازمان اســت

در مقــاالت تئوریــک موجــود تعاریــف متعــددی بــرای 
ــازار  شــبکه، محصــول شــبکه ای، کســب وکار شــبکه ای و ب
شــبکه ای بــه کار رفتــه اســت. طبــق تعریــف کاتــز و 
ــه  ــتند ک ــی هس ــبکه ای محصوالت ــوالت ش ــاپیرو محص ش
ــا افزایــش افــرادی کــه  ــرای مصرف کننــده ب ارزش آ ن هــا ب
ــود. در  ــاد می ش ــد، زی ــتفاده می کنن ــول اس ــن محص از ای
جــدول زیــر برخــی تعاریــف از ویژگی هــای شــبکه توســط 

ــت. ــده اس ــوان ش ــر عن ــال های اخی ــن در س محققی

مؤلفتعریفویژگی

جهت گرایی به سمت اهداف واالتر/ 
 Chisholm (1996); Gray and Woodفراتر از جشم انداز و توانایی های هریک از اعضای شبکهچشم انداز مشترک

(1991)

فعالیت های شبکه هم داراي تأثیر خارجی است )تأثیر بر اجتماع( و هم داراي فعالیت های تأثیرگذار در کل شبکه
Chisholm (1996); Ashby (1956)تأثیر داخلی )تأثیر در درون شبکه(

ساختار شبکه یک ساختار سلسله مراتبی نیست؛ در واقع هر یک از اعضای سازمان های افقی
شبکه با یکدیگر برابر هستند

Chisholm (1996); Gray and Wood 
(1991)

 ;Mitchell and Shortell (2000)اعضای شبکه با تمایل خود، عضوی از شبکه مي شوندمشارکت داوطلبانه
Weiner et al (2000)

Chisholm (1996)منبع قدرت در شبکه، متمرکز نیستتمرکز زدایی

Chisholm (1996)کنترل شبکه توسط خود اعضا انجام مي شودکنترل

Chisholm (1996)خود اعضا ، قوانین، فرایندها و رویه ها را تعیین می کنندخود قانونگذاری

Gray and Wood (1991a/b)برخي از فعالیت های درون شبکه به صورت مشارکت استهمکاری

شبکه، داراي دانش و آگاهی از محیط پیرامون خود و به مثابه یک سازمان شناخت
یادگیرنده رفتار مي کند

Alter and Hage (1993); Wheatley 
(1999)

Alter and Hage (1993)هریک از اعضای شبکه تخصص و مهارت های مخصوص به خود را دارندتقسیم کار

Gray and Wood (1991b)اعضای شبکه، منابع تصمیم گیری مستقلی هستنداعضای مستقل

(Hill, 2002)جدول1:برخيویژگیهایشبکهازدیدگاهمحققانمختلف

از  یــک ســری  را  تعریــف دیگــر، شــبکه  چیشــلوم در 
ســازمان های مســتقل می دانــد کــه بــرای رســیدن بــه 
اهدافــی کــه به تنهایــی قــادر بــه دســتیابی بــه آن نیســتند، 
دور هــم جمــع آوری شــده اســت (Chisholm, 1996). مفهــوم 
 Putnam, 1993; Fawcett et al,) اجتماعــی1  ســرمایه ی 
2000)، ریشــه در مفهــوم شــبکه دارد. مفاهیمــی نظیــر جبران 

ــی  ــده کــه "اگــر زمان ــن ای ــارت دیگــر ای ــه عب ــا ب خدمــت ی
بــه مــن کمــک شــود، مــن نیــز در یــک زمــان نامشــخص در 
ــده ی  ــی خواهــم کــرد" در برگیرن ــن کمــک را تالف ــده ای آین

.(Neufeld & Harrison, 1995) واقعیــت شــبکه اســت

5(ضرورترفتنبهسمتشبکه

ــوان  ــوند. به عن ــاد می ش ــی ایج ــل متفاوت ــا دالی ــبکه ها ب ش
نمونــه، شــبکه بــا توجــه بــه دارا بــودن مهارت هــا و 
ــکاری  ــارکت و هم ــه ی مش ــاوت و روحی ــای متف تخصص ه
در آن، در حــل مشــکالت بــزرگ  به طــور مؤثرتــری عمــل 
خواهــد کــرد (Ackoff،1974). در ادامــه، برخــي از دالیــل 

:(Hill،2002) ــت ــده اس ــوان ش ــبکه عن ــاد ش ایج
•     لزوم حل مشکالت پیچیده و بزرگ،

•     محرک مالی خارجی،
•     اعتماد دوجانبه،
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•     اشتیاق و تمایل به سمت تغییر،
•     گستردگی منابع،

•     گستردگی تخصص،
ــا  ــق ب ــت تطبی ــی در جه ــش توانای ــه افزای ــل ب •     تمای

ــازار، ــاوري و ب ــریع در فن ــرات س تغیی
•     نیاز به ایجاد محصول و خدمات جدید،

•     قــادر ســاختن ســازمان به صــورت مســتقل و در عیــن 
حــال دارا بــودن منابــع و تخصــص گســترده.

6(سطوحشبکه

ــازی  ــبکه ب ــک ش ــدی در ی ــش کلی ــکاری نق ــه هم ــا آنک ب
می کنــد، برخــی محققــان، آشــکارا بیــن همــکاری و ســاختار 
شــبکه تمایــز قائــل شــده اند. از ایــن منظــر، شــبکه را مــي 
ــرار داد.  ــل ق ــن و تحلی ــورد تبیی ــطح، م ــار س ــوان در چه ت

.(Hill, 2002) ــن ســطوح اشــاره دارد ــه ای ــر ب جــدول زی

سطحتعریفمؤلف
Mays et al (1998); Boland and Wilson (1994)چشم اندازچرا شبکه وجود دارد

Mays et al (1998); Boland and Wilson (1994); Gray 
and Wood (1991)ساختارچگونه شبکه وجود دارد

Mays et al (1998); Gray and Wood (1991) چه فعالیت هایی شبکه انجام می دهد تا موجودیت و چشم انداز خود را
فرایندبرآورده کند

Boland and Wilson (1994) چه فعالیت هایی در یک شبکه در ارتباط با فرایند برای رسیدن به
تحویل خدماتچشم انداز از طریق ساختار وجود دارد

(Hill، 2002) جدول2:سطوحشبکه

7(اجزايشبکه

تعامــل در شــبکه ها، مبتنــي بــر یــک بســتر زیربنایــی1 و به صــورت مثلثــي از روابــط اســت. دو کاربــر شــبکه از طریــق یــک 
بســتر زیربنایــی مشــترک )رأس ســوم مثلــث( بــا هــم تعامــل خواهنــد داشــت. بســترهاي زیربنایــی معمــوالً توســط واســطه ها 
اداره مي شــوند. کاربــران زمانــي از طریــق بســتر زیربنایــی بــا یکدیگــر تعامــل برقــرار مي کننــد کــه ایــن کار کارآتــر از تعامــل 

.(Eisenman، 2007c) مســتقیم آن هــا  باشــد

بسترزیربنایی

قواعدعناصر

استانداردهاسخت افزار

پروتکل هانرم افزار

سیاست هاخدمات

قراردادها

معماری

(Eisenman، 2007c)شکل1:شبکه،اجزاوتعامالتبیناجزا

ــد3   ــزا2 و قواع ــه اي از اج ــی، از مجموع ــتر زیربنای ــک بس ی
ــن بســتر، از ســخت افزار،  تشــکیل شــده اســت. اجــزاي ای
به همــراه  کاربــران  نیــاز  مــورد  خدمــات  و  نرم افــزار 

کنــار  در  چگونگــي  )مشــخص کننده ی  معمــاري  یــک 
ــد، از  ــت. قواع ــده اس ــکیل ش ــزا( تش ــن اج ــم قرار گرفت ه
ــن  ــزا را تضمی ــن اج ــي بی ــاق فن ــه انطب ــتانداردهایي ک اس

1. Platform
2. components

3. rules
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نمــوده، تشــریفاتی1 کــه رد و بــدل شــدن اطالعــات را 
ــت(،  ــایي هوی ــاي شناس ــاًل رویه ه ــد )مث ــرل می کنن کنت
خط مشــی هایي کــه رفتــار کاربــران شــبکه را محــدود 
ــا  ــي ب ــتن محتویات ــتراک گذاش ــه اش ــا ب ــاًل آی ــرده )مث ک
حــق انتشــار مجــاز باشــد یــا نباشــد( و قراردادهایــي 
و  حقــوق  رد و بــدل،  شــرایط  مشــخص کننده ی  کــه 
ــده  ــکیل ش ــتند، تش ــبکه هس ــران ش ــئولیت هاي کارب مس

.(Eisenman، 2007c) اســت 
وب ســایت eBay یــک نمونــه بســتر زیربنایــی اســت. بــراي 
اســتفاده از eBay فروشــندگان و خریداران )کاربران شــبکه( 
بایــد بــه یــک دســتگاه رایانــه متصــل بــه اینترنــت به همــراه 
ــایر  ــند. س ــته باش ــي داش ــي دسترس ــر اینترنت ــک مرورگ ی
ــزار  ــات وب، نرم اف ــامل صفح ــی ش ــتر زیربنای ــزاي بس اج
ردیابــي، خدمــات باربــري و خدمــات پرداخــت اســت. 
ــرایط  ــام، ش ــت ن ــاي ثب ــامل نیازه ــز ش ــبکه نی ــد ش قواع
ــوط  ــالف، خط مشــی هاي مرب ــع اخت ــاي رف ــي، رویه ه قیمت
ــت  ــي قابلی ــراي ردیاب ــورد ب ــامانه ی بازخ ــده و س ــه مزای ب
ــه الزم اســت  ــن نکت ــه ای ــران اســت. توجــه ب اعتمــاد کارب
ــی را  ــتر زیربنای ــزاي بس ــي اج ــاً تمام ــطه ها لزوم ــه واس ک
ــال  ــوان مث ــد. به عن ــا کنتــرل خــود ندارن تحــت مالکیــت ی
eBay، بــراي کاربــران خــود مرورگــر اینترنتــي یــا ســرویس 

ــرد، 1389(. ــن ف ــد )فرزی ــم نمي کن ــري فراه بارب
کاربــر  گــروه  تعــداد  بر اســاس  مي تواننــد  شــبکه ها 
ــد تقســیم بندي  ــزي کــه در آن شــبکه ها وجــود دارن متمای
ــان  ــن و یکس ــران همگ ــبکه ها کارب ــي از ش ــوند. در برخ ش
ــوان  ــد. به عن ــام مي دهن ــابهي انج ــاي مش ــوده و فعالیت ه ب
ــروش ســهام از  ــد و ف ــازار خری ــا ب مثــال شــبکه ی تلفــن ی
ایــن نــوع محســوب مي شــوند. در ایــن صــورت بــه شــبکه، 
بــا  یک ســویه2 گفتــه مي شــود. شــبکه هاي دوســویه3 
دوگــروه متمایــز از کاربــران رو بــه رو هســتند کــه در 
ــد.  ــورد مي کنن ــان برخ ــم یکس ــبت به ه ــان نس تعامالتش
ــاي  ــي و آژانس ه ــاي ویدئوی ــاري، بازي ه ــاي اعتب کارت ه
ــز  ــبکه ها نی ــي از ش ــتند. برخ ــوع هس ــن ن ــافرتي از ای مس
ــاي  ــه بســتر زیربنایی ه ــال ب ــراي مث سه ســویه4 هســتند .ب

حــوزه ی مدیــا مي تــوان اشــاره کــرد کــه ســه دســته کاربــر 
.(Eisenman، 2007c) را به هــم مرتبــط  می کننــد

ــق و  ــرکت خال ــک ش ــاً ی ــی لزوم ــتر زیربنای ــث بس در بح
ــاس،  ــن  اس ــر  ای ــت. ب ــی نیس ــتر زیربنای ــده ی بس اداره کنن
بســتر  فراهم کننــده ی  ماننــد  دیگــري  نقش هــاي 
ــده ی  ــن کنن ــی6 و تأمی ــتر زیربنای ــي بس ــی5، حام زیربنای
ــی  ــتر زیربنای ــا بس ــاط ب ــی7 در ارتب ــتر زیربنای ــزاي بس اج

.(Eisenman، 2007c) تعریــف شــده اســت 

8(کارکردهایشبکه

ــران  ــرای کارب ــبکه ها ب ــی ش ــا ی8 تمام ــوان کارکرده می ت
:(Hagiu، 2006) ــای داد ــی ج ــته ی کل ــبکه را در دو دس ش

1. کاهش هزینه های جستجو9،
2. کاهش هزینه های مشترک10.

ــه  ــت ک ــی اس ــتجو هزینه های ــای جس ــور از هزینه ه منظ
ــرار  ــک شــبکه ق ــد ســو ی11 ی ــا چن ــه در دو ی ــی ک کاربران
ــرای  ــه را ب ــن گزین ــا بهتری ــوند ت ــل می ش ــد متقب  می گیرن
تعامــل و تبــادل ارزش و اطالعــات پیــدا کننــد. ایــن 
ــاط  ــتن ارتب ــوع پیوس ــل از به وق ــه قب ــت ک ــه ای اس هزین

.(Hagiu، 2006) تعاملــی مطــرح می شــود
ــود  ــی می ش ــه زمان ــوط ب ــترک مرب ــای مش ــا هزینه ه ام
ــا یکدیگــر را داشــته باشــند.  ــل ب ــران قصــد تعام کــه کارب
داشــته  می تواننــد  شــبکه ها  کــه  دیگــری  کاربــرد 
ــی  ــه برخ ــا ک ــت. از آنج ــن هزینه هاس ــش ای ــند، کاه باش
ــترک  ــه مش ــرف معامل ــن دو ط ــد بی ــا می توان از هزینه ه
ــن  ــن امــکان را ایجــاد می کننــد کــه ای باشــد، شــبکه ها ای
ــارز  ــه ی ب ــد. نمون ــدا کنن ــش پی ــترک کاه ــای مش هزینه ه
ــد  ــت )مانن ــبکه های پرداخ ــایت ها و ش ــه در س ــن قضی ای
PayPal،Visa،Master Card و ...( مالحظــه می شــود. شــبکه 

بــا فراهــم آوردن زیرســاخت های الزم کــه تبــادل مالــی بیــن 
خریــدار و فروشــنده را به صــورت قابــل مالحظــه ای تســهیل 
ــن  ــه از بی ــن معامل ــن طرفی ــر را بی ــه تهات ــاز ب ــد، نی می کن

.(Hagiu، 2006) بــرده و هزینه هــا را کاهــش می دهنــد

2. One-sided
3. Two-sided
4. Three-sided
5. Platform Provider
6. Platform Sponsor

1. .به قوانینی که برای تبادل اطالعات بین دو دستگاه در شبکه ها وجود دارد، تشریفات گفته مي شود.
               7. platform Component supplier
               8 Functionalities
               9. Reducing Search Costs
               10. Reducing Shared Costs
               11. Side
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شــبکه های هوشــمند از دیــد ســاونی و پاریــخ کارکردهــای 
ــق هوشــمندی  ــن دو محق ــت ای ــد. در حقیق ــی دارن متفاوت
یــک شــبکه را به کارکــرد آن نســبت داده انــد. آن هــا 
توســط  انجــام شــده  فعالیت هــای  را روی  تمرکزشــان 
نرم افزارهــا و ســخت افزارهای رایانــه گذاشــتند. مــوارد 
ــردی  ــای کارب ــن کارکرده ــر ای ــر بیانگ ــوان شــده در زی عن
ــه ای و چــه در شــبکه های  ــه ی شــبکه ی رایان چــه در زمین

:(Sawhney and Parikh،2001) دیگــر اســت
تنظیمکــردن1: ســازماندهی اطالعــات به صورتی کــه بــه 

ــاز ســازمان پاســخ دهــد. نی
توزیعکــردن2: انتقــال اطالعــات از یــک منبــع مناســب بــه 

یــک مقصــد مشــخص  اســت.
ذخیــرهســازی3: جمــع آوری اطالعــات بــه نحوی کــه 

باشــند. بازیابــی  و  قابــل دسترســی  به ســرعت، 
بــه خروجی هــای  خــام  اطالعــات  تبدیــل  پــردازش4: 

اثربخــش اســت.
تعامل5: تسهیل تبادل اطالعات است.

تعــاون6: ســازماندهی و هماهنگــی فعالیت هــای انجــام 
ــه  ــتیابی ب ــت دس ــدد در جه ــای متع ــط نهاد ه ــده توس ش

ــت. ــترک اس ــداف مش اه
یادگیــری7: اســتفاده از تجربیــات در جهــت بهبــود توانایــی 

انجــام کار اســت.
ســنجش8: تشــخیص و تفســیر ســیگنال های محیطــی 

ــت. اس

9(اثراتشبکهای

مباحــث مربــوط بــه اثــرات شــبکه ای از دهــه ی هفتــاد 
)میــالدی( مــورد توجــه قرار گرفتــه اســت. به ویــژه بایــد 
ــر  ــازی ب ــوان آغ ــاپیرو9 )1985( را به عن ــز و ش ــه ی کات مقال
نــگاه اقتصــادی این پدیــده دانســت (Birke، 2008). با گذشــت 
ســال ها، مباحــث مربــوط بــه اثــرات شــبکه ای بــه بلوغ نســبی 
رســیده اند. در ســال های اخیــر مقــاالت در ایــن حــوزه بیشــتر 
بــه ســمت اســتفاده از ایــن مفاهیــم اقتصــادی در حوزه هایــی 

نظیــر بازاریابــی و راهبــردی ســوق پیــدا کــرده اســت. به عنــوان 
ــی  ــای رقابت ــه مزای ــرد ک ــام ب ــه ای ن ــوان از مقال ــال می ت مث
ــور10  ــع مح ــردی منب ــگاه راهب ــا ن ــویه را ب ــبکه های دو س ش

.(Mingchun and Edisin، 2009) ــت ــرده اس ــی ک بررس
در مقــاالت تئوریــک موجــود در ایــن حــوزه تعاریفــی بــرای 
ــازار  ــبکه ای و ب ــب وکار ش ــبکه ای، کس ــول ش ــبکه، محص ش
ــه  ــا توج ــه آن ه ــد ب ــه بای ــت ک ــه اس ــه کار رفت ــبکه ای ب ش
داشــت. طبــق تعریــف کاتــز و شــاپیرو محصــوالت شــبکه ای 
ــده  ــرای مصرف کنن ــا ب ــی هســتند کــه ارزش آن ه محصوالت
بــا افزایــش افــرادی کــه از ایــن محصــول اســتفاده می کننــد، 
زیــاد می شــود. به عنــوان مثــال می تــوان بــه دســتگاه 
ــده  ــرای مصرف کنن ــه ارزش آن ب ــت ک ــاره داش ــس اش فک
)بر خــالف محصولــی ماننــد ســیب( کامــاًل وابســته بــه تعــداد 
ــر  ــه ایــن اث مصرف کننــدگان فعلــی ایــن محصــول اســت. ب
)افزایــش ارزش در نتیجــه افزایــش تعــداد مصرف کننــدگان( 
اثــر شــبکه ای گفتــه می شــود. کســب و کارهایی کــه چنیــن 
محصــوالت یــا خدماتــی را عرضــه می کننــد کســب و کارهای 
شــبکه ای و بــازاری کــه محصــول یــا خدمــت شــبکه در آن 
ــازار شــبکه ای نامیــده می شــود  ــروش می شــود ب ــد و ف خری

.(Katz and Shapiro، 1985)

در شــبکه هاي چنــد ســویه11 امــکان ظاهــر شــدن دو نــوع 
:(Eisenman et al، 2006) اثــر شــبکه ای وجــود دارد

1. اثرات شبکه ای مستقیم یا همسو12،
2. اثرات شبکه ای غیر مستقیم یا متقاطع13،

در اثــر شــبکه ای مســتقیم یــا همســو، ارزش عضویــت 
ــداد  ــه تع ــد وابســته ب ــری جدی ــرای کارب ــک شــبکه ب در ی
ــر جدیــد  اعضــای شــبکه اســت کــه در همــان ســوی کارب
قــرار می گیــرد. ایــن اثــر می توانــد مثبــت یــا منفــی 
باشــد. به عنــوان مثــال، بازی هــای رایانــه ای را در نظــر 
ــه ای از  ــازی رایان ــول ب ــک کنس ــاب ی ــرای انتخ ــد. ب بگیری
ــداد  ــه تع ــود (Play Station، Xbox و ...(، هرچ ــواع موج ان
ــتر  ــد بیش ــتفاده می کنن ــول اس ــک کنس ــه از ی ــرادی ک اف
باشــد، تمایــل بــرای خریــد آن کنســول بیشــتر خواهــد بود. 

1. Configuring
2. Dispatching
3. Storing
4. Processing
5. Interacting
6. Coordinating

7. Learning
8. Sensing
9. Katez and shapiro
10. Resource based view
11. Multi-Sided
12. Same-Side Network Effects
13. Cross-Side Network Effects
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ــن  ــه صــورت آنالی ــازی ب ــکان ب ــن ترتیــب ام ــه ای چــون ب
بیــن کاربــران بیشــتر فراهــم می شــود. ایــن نمونــه ی یــک 
ــات  ــی اوق ــا گاه ــت اســت. ام ــر شــبکه ای همســو و  مثب اث
ایــن اثــر می توانــد منفــی باشــد. فــرض کنیــد در شــبکه ی 
ارتبــاط ســیار به علــت فراهــم نبــودن زیرســاخت های 
ــالالت در  ــبکه اخت ــران ش ــداد کارب ــش تع ــا افزای ــی، ب کاف
تمــاس افزایــش یابــد. بنابرایــن، تمایــل بیشــتر بــه ســمت 
شــبکه ای خواهــد بــود کــه جمعیــت کمتــری داشــته باشــد 

.(Eisenman et al، 2006)

ــا متقاطــع، ارزش عضــو  ــر شــبکه ای غیــر مســتقیم ی  در اث
ــداد اعضــای  ــه تع ــک ســوی شــبکه وابســته ب شــدن در ی
شــبکه در ســوی دیگــر آن اســت کــه در اینجــا نیــز ایــن 
ــود.  ــر ش ــی ظاه ــا منف ــت ی ــورت مثب ــد به ص ــر می توان اث
ــه ای را در نظــر  ــای رایان ــار دیگــر بازی ه ــال ب ــوان مث به عن
ــبکه ی  ــک ش ــه ای از ی ــه ای نمون ــای رایان ــد. بازی ه بگیری
دوســویه اســت کــه در یــک ســوی آن تولید کننــدگان 
قــرار  بازی کننــدگان  دیگــر  ســوی  در  و  بازی هــا 
می گیرنــد و ایــن دو از طریــق کنســول های بازی هــای 
ــرد  ــرار می گی ــی ق ــتر زیربنای ــش بس ــه در نق ــه ای ک رایان
ــداد  ــدازه تع ــر ان ــال ه ــوند. ح ــل می ش ــر متص ــه یکدیگ ب
بیشــتری از تولید کننــدگان وجــود داشــته باشــند کــه 
ــود  ــازی خ ــاص ب ــول خ ــک کنس ــتاندارد های ی ــت اس تح
را تهیــه کــرده باشــند در آن ســوی شــبکه تمایــل بیشــتر 
بــه خریــد آن کنســول خواهــد بــود. چــون درجــه ی فراهــم 
ــن داســتان نیــز  ــودن بازی هــا بیشــتر اســت. برعکــس ای ب
ــدگان  ــتری از بازی کنن ــداد بیش ــه تع ــت. هرچ ــرار اس برق
ــدگان  ــد، تولید کنن ــتفاده کنن ــاص اس ــول خ ــک کنس از ی
ــای  ــه بازی ه ــت ک ــد داش ــل خواهن ــتر تمای ــا بیش بازی ه
ــد.  ــه کنن ــول تهی ــتانداردهای آن کنس ــت اس ــود را تح خ
ایــن اثــر هــم می توانــد منفــی باشــد. افزایــش شــرکت های 
تبلیغ کننــده در یــک شــبکه ی تلویزیونــی )افزایــش تعــداد 
کاربــران در یــک ســوی شــبکه( موجــب پــس زدن بینندگان 
آن شــبکه ی تلویزیونــی )کاهــش تعــداد کاربــران در ســوی 
.(Eisenman et al، 2006) دیگــری از شــبکه( خواهــد شــد

10(فوایدتوسعهیشبکههایکسبوکار

فوایــد و مزایــاي توســعه ی کســب و کارهاي شــبکه اي را 
مي تــوان به ترتیــب زیــر برشــمرد:

•     تقویــتهمــکاريبهجــايرقابــت: راهبرد هــاي مشــارکتی1 
ــا هــدف کســب مزیــت رقابتــی در یــک صنعــت از  عمومــاً ب
ــا شــرکت هاي دیگــر مــورد  ــه مبــارزه ب طریــق همــکاري و ن

اســتفاده قــرار می گیرنــد )هانگــر و ویلــن، 2001(.
•     ســرعتبیشــتروهزینههــايکمتــر: تشــریک مســاعی 
ــه  ــد ک ــکان می  ده ــرکت ها ام ــه ش ــب ب ــران اغل ــا دیگ ب
ــا  ــا ســرعت بیشــتر و هزینــه ی ــه دســتاورد های بیشــتر، ب ب
ــدان  ــد ب ــی می توانن ــه به تنهای ــري از آنچ ــره ی کمت مخاط

دســت یابنــد، نائــل شــوند )شــیلینگ، 1387(.

ــا  ــوآوري: ب ــشن ــعوافزای ــاتومناب ــهیماطالع •     تس
برقــراری روابــط همــکاري میــان شــرکت ها، شــبکه اي 
مجــازی ایجــاد شــده کــه می توانــد به عنــوان کانالــی بــراي 
ــبکه هاي  ــد. ش ــل کن ــع عم ــر مناب ــات و دیگ ــور اطالع عب
مجــازي یــاد شــده، می تواننــد دسترســی شــبکه هاي 
عضــو را بــه طیــف گســترده اي از اطالعــات )و منابــع دیگــر( 
تأمین کننــد. از ایــن رو شــبکه هاي بیــن شــرکتی بــه 
موتــور نــوآوري تبدیــل شــده اند کــه از اهمیــت فزاینــده ای 

ــیلینگ، 1387(. ــتند )ش ــوردار هس برخ
کوچــک: شــرکتهاي رقابتپذیــري افزایــش      •
ــه شــرکت هاي  ــب کســب و کار شــبکه اي ب مشــارکت در قال
کوچــک ایــن امــکان را می دهــد تــا به منظــور رقابــت 
ــم متحــد  ــا ه ــت ب ــوي موجــود در صنع ــا شــرکت هاي ق ب

.(Helms، 2006) شــوند 
•     بهرهمنــديچنــدســویه: شــرکت هاي بــا انــدازه ی 
مختلــف نیــز ممکن اســت از مشــارکت بــا یکدیگر ســود ببرند؛ 
شــرکت هاي بــزرگ، منابع و ســرمایه ی خــود را وارد مشــارکت 
ــرکت  ــب ش ــوآوري از جان ــی و ن ــل، کارای ــد و در مقاب می کنن
.(Helms، 2006) ــود ــته می ش ــراکت گذاش ــه ش ــر ب کوچک ت

در عیــن حــال، همــکاري بــا دیگــران اغلــب مســتلزم 
دســت کشــیدن از مقــداري کنتــرل بــر توســعه ی نــوآوري 
ــت،  ــار از آن اس ــورد انتظ ــاي م ــی از پاداش ه ــز بخش و نی

1. Cooperative Strategies
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به اضافــه ی اینکــه می توانــد شــرکت را بــا مخاطــرات 
ــه از  ــان ســازد ک ــه گریب ــی دســت ب ــات و تخطی های تخلف

ــیلینگ، 1387(. ــد )ش ــر می زن ــرکا( س ــا ش ــریک )ی ش

11(نتیجهگیری

امــروزی  دنیــای  در  شــد،  اشــاره  کــه  همان طــور 
و  رقابــت  کــه  دریافتنــد  مختلــف  کســب وکارهای 
ــاد و  ــوه ی ایج ــه نح ــی ب ــل توجه ــور قاب ــی به ط مبارزه طلب
ــوط  ــدگان مرب ــا مشــتریان و تأمین کنن ــط ب ــداری رواب نگه
ــر ارزش افــزوده ی محصوالتــی  ــوده و به طــور مشــخصی ب ب
کــه ارائــه می دهنــد تأثیرگــذار خواهــد بــود. در واقــع 
ملزومــات  از  جزئــی  به عنــوان  مشــارکت  و  همــکاری 
راهبــردی اســت کــه  کســب و کارها   بایــد از آن پیــروی 
کــرده و آن را بــه بهتریــن نحــو مدیریــت کننــد. از طرفــی 
ــکان  ــن ام ــرکت ها ای ــه ش ــب ب ــب و کار اغل ــبکه های کس ش
ــرعت  ــا س ــدد، ب ــتاورد های متع ــه دس ــه ب ــد ک را می دهن
بیشــتر و هزینــه یــا مخاطــره ی کمتــري از آنچــه به تنهایــی 
ــود  ــا وج ــوند. ب ــل ش ــد ، نائ ــت یابن ــدان دس ــد ب می توانن
ایــن، همــکاري بــا دیگــران در عیــن حــال اغلــب مســتلزم 
دســت کشــیدن از مقــداري کنتــرل بــر توســعه ی نــوآوري 
ــت،  ــار از آن اس ــورد انتظ ــاي م ــی از پاداش ه ــز بخش و نی
به اضافــه ی اینکــه می توانــد شــرکت را بــا مخاطــرات 
ــه از  ــان ســازد ک ــه گریب ــی دســت ب ــات و تخطی های تخلف
ــه بیــان دیگــر شــبکه،  شــریک )یــا شــرکا ( ســر می زنــد. ب
یــک انجمــن کســب و کار اســت کــه فرایندهــا و ســاختارها 
بــرای تصمیم گیری هــای مشــترک و یکپارچه ســازی  را 
تالش هــای اعضــا فراهــم مــی آورد تــا در جهــت طراحــی و 
تولیــد محصــوالت و خدمــات، توســعه فرایندهــای جدیــد، 
ــه  ــرای ورود ب ــا ب ــداع ی ــرای اب کاهــش زمــان مــورد نیــاز ب
ــا  ــد. ب ــع،گام بردارن ــایر مناب ــات و س ــادل اطالع ــازار، تب ب
ــه  ــوم ن ــن مفه ــه ای ــی ک ــا و قابلیت های ــه مزیت ه ــه ب توج
ــی آورد،  ــان م ــه ارمغ ــرکت ها ب ــرای ش ــد ب ــدان جدی چن
کلیــد رقابــت در اقتصــاد دیجیتالــی، یــک مــدل نوآورانــه ی 
ــبکه  ــدرت ش ــتفاده از ق ــکان اس ــه ام ــت ک ــب و کار اس کس

ــل  ــف، عوام ــای مختل ــایی مدل ه ــذا شناس ــت. ل را دار  اس
ــائل  ــبکه ای، مس ــب و کارهای ش ــمت کس ــه س ــش ران ب پی
اساســی در رویارویــی بــا ایــن نــوع کســب و کارها، چالش هــا 
و مخاطــرات، الزامــات و زیرســاخت های شــبکه ای شــدن و 
ــه ی شــبکه های  ــق در زمین ــی موف روش شناســی های اجرای
مزیــت  یــک  بــه  را  شــرکت ها  می تواننــد  کســب و کار 
ــه ســایر رقبــای خــود  ــرد نســبت ب ــه ف رقابتــی منحصــر ب

ــد.  ــز کنن مجه
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