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در دهـهی اخیــر شــبکههای کسـبوکار ارزش قابــل توجهــی را نصیــب فعــاالن عرصـهی کسـبوکار بهخصــوص شــرکتهای
کوچــک و متوســط کــرده اســت .از ایــنرو شــرکتهای بســیاری بــا هــدف توســعهی کسـبوکار خــود در جهــت ایجــاد چنیــن
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بیشــتر کــرده و از طریــق حفــظ شایســتگی اصلــی درون شــرکت و تبــادل اطالعــات ،تجربــه و منابــع ارزشــمند ،بــرای خــود و ســایر
شــرکتهای موجــود در شــبکه مزیــت رقابتــی کســب کننــد .امــا بــا توجــه بــه گســتردگی و اهمیــت ایــن موضــوع و مفیــد بــودن
ن در کشــور مــا مطالعــات اندکــی پیرامــون ایــن موضــوع صــورت گرفتــه اســت .لــذا ایــن مقالــه ســعیکرده اســت تــا بــا بررســی
آ
و تحلیــل مفاهیــم کلیــدی کاربــردی در شــبکههای کس ـبوکار ،زمین ـهی الزم بــرای ورود صاحبــان کس ـبوکار و محققیــن را بــه
ایــن حــوزه فراهــم کنــد.

واژگان کلیدی:
بوکار ،مرور ادبیات
شبکه ،اثر شبکهای ،شبکهی کس 
 )1مقدمه
بــا وجــود تغییــرات فناورانــه در عصــر ارتباطــات و در

دنیــای اطالعــات ،نیــاز بــه تئوریهــای جدیــد اقتصــادی

همــواره مــورد توجــه محققــان و اقتصــاد دانــان قــرار دارد.

در دنيــاي امــروز ،فناوریهــای نویــن اطالعاتــی (بهويــژه
اینترنــت) ،زمینــهی بهوجــود آمــدن اقتصــاد شــبکهای را
فراهــم کــرده و رقابتهــا دشــوارتر و پيچيدهتــر شــده؛

لــذا تصمیمگیریهــا و راهبردهــا در اقتصــاد پيچيــدهی
امــروز ،نیازمنــد تئوریهــای جدیدتــر و اثربخشتــر شــده
اســت و تئوریهــای ســنتی كمتــر پاســخگوی نیازهــای

نویــن هســتند .در ايــن شــرايط ،مفاهیــم جدیــدی ماننــد

همــکاری و مشــارکت مطــرح شــده اســت و مکمــل بــودن
محصــوالت ســامانهای (ماننــد ســختافزار و نرمافــزار

مکمــل آن) بـه ايــن منجــر شــده کــه تمرکــز شــرکتها از

رقابــت ،بــه ســمت همــکاری و هماهنگــی 1معطــوف شــود
(.)Shapiro and Varian,1999

میتــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه در حــال حاضــر
موفقیــت در محیــط بازرگانــی جهانــی ،مســتلزم داشــتن

ســازمانهایی بــا ســاختارهایی نــو همــراه بــا طــرز تفکــر
مدیریتــی کامــ ً
ا متمایــز اســت .زیــرا فشــارهاي جهانــی

بنگاههــاي بــزرگ ،جهــان را وادار بــه تجدیدنظــر در مــورد

راهبردهــاي ســنتی خــود کــرده و ایــن واقعیــت آنهــا را در
معــرض دگرگونــی دائمــی قــرار داده اســت ،در ایــن شــرایط
تعــدادي از بنگاههــا کامیــاب و جمعــی دیگــر بــراي بقــا در

حــال تــاش بودهانــد (رحمــان سرشــت.)1386 ،

جذابیتهــاي همــکاري ،شــرکتها را قــادر خواهــد
ســاخت تــا منابــع و صالحیتهــای 2خــود را نســبت بــه

حالتــی کــه ایــن منابــع و صالحیتهــا در مرزهــاي هــر

یــک از شــرکتها محصــور باقــی بماننــد ،بــه اشــتراک
1. Coordination
2. Competencies

گذارنــد .از ایــن رو ،پیمانهــاي راهبــردي و مشــارکتها

بوکار خــود دارند،
جســتجوی اینترنتــی و  )...را در ســبد کسـ 

فناورانــه و منابــع شــکل گرفتهانــد .بهتریــن نــوع

فراهــم آوردن دسترســی انســانها و ســازمانها بــه یکدیگــر

بهعنــوان ابــزاري جــذاب جهــت از بیــن بــردن شــکاف
همکاریهــا ،آنهایــی هســتند کــه بهدقــت انتخــاب

شــوند و روي فعالیتهــاي ویــژهاي از زنجیــرهی ارزش
تمرکــز کننــد و بــراي دسترســی بــه یــک ســود رقابتــی

شــکل گرفتــه باشــند (حجاریــان .)1389،از طرفــی شــاهد

شــرکتها را بــه مشــتریان ،تأمینکننــدگان ،افــراد

کلیــدی و حتــی رقبــا متصــل کــرده و جریــان ارزش را بیــن
آنهــا برقــرار میســازد .مواجــه شــدن بــا اقتصــاد و فضــای
کسـبوکار نویــن امــروزی نســبت بــه ســالهای نهچنــدان دور
و همچنیــن بــه مــدد ظهــور و پیشــرفت انــواع فناوريهــا ،ایــن

نــوع شــبکهها هــر روزه رشــد ســریعتر و چشــمگیرتری

نســبت بــه گذشــته داشــتهاند .بهعنــوان مثــال 60 ،درصــد

از شــرکتهای بــزرگ دنیــا (از نظــر درآمــد) کــه همــه

ســاله توســط منابــع معتبــری ماننــد فورچــون ،100 1معرفــی
میشــوند ،عمــده درآمــد خــود را از مدلهــای شــبکهای

در طــول ســالهای اخیــر بــا پیشــرفت فنــاوري،

کســبوکارهای شــبکهای شــکل پررونقتــری بهخــود
گرفتهانــد .هرچنــد در گذشــته هــم شــبکههایی بــا

همیــن ماهیــت وجــود داشــته امــا امــروزه بــه لطــف
توســعهی فنــاوري ،حتــی کســبوکارهای ســنتی هــم

بــه ســمت تبدیــل شــدن بــه کســبوکارهای شــبکهای
پیــش میرونــد ( .)Eisenmanetal, 2006فنــاوري
ارتباطــات و اطالعــات بهعنــوان ابــزاری در جهــت ایجــاد
ایــن هماهنگــی و همــکاری میــان شــرکتها در شــبکه

بــرای حمایــت از تعامــات تجــاری آنهــا مــورد توجــه
قرارگرفــت

(.)ECOLEAD,2004

الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن شــرکتها در بســیاری مــوارد

طیــف بســیار متنوعــی از فعالیتهــا و محصــوالت (اعــم از

کارتهــای اعتبــاری ،کارگــزاری مســکن ،مراکــز خریــد،

سیســتمهای عامــل ،بازیهــای ویدئویــی ،موتورهــای

بوكار ،یــک انجمــن کسـبوکار رایگان اســت
شــبکهی كسـ 

کــه فرایندهــا و ســاختارها را بــرای تصمیمگیریهــای
مشــترک و یکپارچهســازی 2تالشهــای اعضــا فراهــم

مــیآورد تــا در جهــت طراحــی و تولیــد محصــوالت و
خدمــات ،توســعهی فرایندهــای جدیــد ،کاهــش زمــان مورد

نیــاز بــرای ابــداع یــا بــرای ورود بــه بــازار ،تبــادل اطالعــات
و ســایر منابــع ،گام بردارنــد .شــبکهها فرصتهــای
بوکار ایجــاد میکننــد .از جملــه:
متعــددی را بــرای کســ 

ســرمایهگذاری ارتباطــی 3کــه وابســتگی متقابــل را بیــن

سیســتمهای مختلــف تقویــت کــرده و مکملهــای
آنهــا را مهیــا میســازد .هــر فراینــد مشــارکتی ،تمــام
شـ�رکتهای شـ�بکه را تحـ�ت تأثیـ�ر قـ�رار میدهـ�د (�Tre

 .)quattrini et al, 2012همچنیــن شــرکتهای هوشــمند
از شــبک ه بــرای دســتیابی بــه اهدافــی کــه بــرای آینــدهی

خــود ترســیم کردهانــد ،از جملــه تمرکــز بــر صالحیتهــای

محــوری خــود ،کاهــش هزینــهی معامــات ،نوآوریهــای

اثربخشتــر و دســتیابی بــه روشهــای نویــن ارتباطــات

عمیقتــر بــا مشــتریان اســتفاده میکننــد (.)Topscott,1997

شــایان ذکــر اســت طــی دهـهی گذشــته ،شــرکتها از تمام

صنایــع و تمــام بازارهــا نوعــی از پیمانهــا و مشــارکتهاي

راهبــردي را جهــت تکمیــل نقــاط قــوت و افزایــش میــزان
رقابتپذیــري خــود در بازارهــاي داخلــی و بینالمللــی
برگزیدهانــد ( .)Thompson et al, 2005امــروزه نیــز
اســتفاده از انــواع مختلــف ایــن مشــارکتها رونــق زیــادي

یافتــه اســت زیــرا شــرکتها میتواننــد بــا ایــن وســیله

بــر شــبکههاي فعالیــت و توانمنــدي ارتباطاتــي و رایان ـهاي
خــود بیفزاینــد (دیویــد.)1997،

بســیاري از شــرکتها دریافتهانــد کــه ایــن همکاریهــا بهمنظــور
1. Fortune
2. Integrating
3. Relationship Investment
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کســبوکار بهدســت میآورنــد (.)2007c, Eisenman

 )2تعریف موضوع
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دنیــا هســتیم .اســتقرار و توســعهی شــبکههای بــزرگ،

و تســهیل تعامــل بیــن آنهاســت (فرزیــن فــرد.)1389 ،
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تحــول عظیمــی در نــوع و ماهیــت کس ـبوکارهای موفــق

امـا منطــق کسـبوکار همـهی آنهــا یــک چیــز اســت و آن

مدیریــت مخاطــرات در بازارهــاي نامطمئــن ،تســهیم هزینههاي

بســیار زیــاد ســرمایهگذاري و تزریــق نوعــی روحیـهی کارآفرینی
بوکارهایی کــه در دوران بلــوغ خــود بــه ســر میبرنــد
بــه کس ـ 
بســیار مفید هســتند (.)Bamford et al, 2004

کس ـبوکارهایی کــه طعــم مزایــای اســتفاده از شــبکهها را

عناصــر تشــکیل دهنــدهی شــبکههای کس ـبوکار صــورت
گرفتــه ،مفهــوم شبکهســازی در کســبوکار هنــوز
بهخوبــی توســعه نیافتــه اســت .در واقــع یــک ســاختار

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مشــارکت در پروژههــای توســعهای مشــترک بهــره میگیرنــد.

بهــرهوری تجمعــی دســت مییابنــد و بازارهــای خــارج از

آوردهانــد .بــا وجــود تالشهایــی کــه در جهــت شناســایی
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شــرکتها کــه از اســتعدادها و منابــع ترکیبــی خــود جهــت

بــا ايــن اوصــاف و بهرغــم رشــد شــبکهها ،هنــوز هــم

چشــیدهاند ،بیــش از پیــش بــه بهرهبــرداری از آنهــا روی

مروری بر مفاهیم کسبوکار شبکهای

•

شــبکهی کســبوکار از دیــد ویلیامــز :شــبکهاي از

ایــن مشــارکتکنندگان ،مکمــل یکدیگــر بــوده و بــا تخصــص

میتــوان گفــت کــه آنهــا در ابتــدای راه قــرار دارنــد.

88

اطالعــات هماهنــگ میســازد (.)osterle et al،2001

منســجم تئوریــک کــه بتوانــد بهعنــوان مرجعــي جهــت
شبکهســازی کســبوکار قرارگیــرد یــا ایــن مفهــوم را

بهشــکلی کاربــردی عرضــه کــرده و آن را بهعنــوان یــک
امــر مرســوم در بازاریابــی و خریــد جــا بینــدازد ،وجــود

نداشــته اســت(.)Trequattrini et al,2012

خــود بــر مشــکالت مرســوم چیــره شــده و از ایــن طریــق بــه

دســترس خــود را فتــح میکننــد (.)williams،2000
•

بوکار از دیــد جوهانســون و والنــه:
شــبکهی کس ـ 

مجموعــهای از روابــط تجــاری بــه هــم پیوســته هســتند
(.)Johanson and Vahlne،2003
•

شــبکهی کســبوکار از دیــد ايندارتــي و النگــن

بــرگ :روابــط رســمی و غیــر رســمی میــان دو نهــاد کــه
بــرای کســب ســود و موفقیــت در تعامــل بــا هــم هســتند
(.)Indarti and Langenberg،2004
 )4ويژگيهاي شبكه
چنانكــه ذكــر شــد شــبکهی نظاممنــد متشــكل از

 )3تعاریــف و مفاهيــم مطــرح در مقولــهی
بوكار شــبكهاي
كســ 

تعــدادی گــرهی متصــل بــه یکدیگــ ر اســت .بهعنــوان

•

شــبکه :مجموعــهای از گرههــا و كمانهايــي اســت

و شــبکههای اجتماعــی ،نمونههايــي از شــبكه هســتند.

•

بوکار شــبکهای از ديــدگاه ويليامــز :بــه
کســ 

متصــل بــه هــم ،اعضــای شــبکه گفتــه میشــود کــه

مناســب جریــان ارزش بیــن کاربــران برقــرار شــود .بهایــن

یکدیگــر ارتبــاط دارنــد .اعضــای شــبکه مــی تواننــد انســان

و همچنیــن تســهیل تعامــل بیــن آنهــا ارزش ایجــاد

سيســتم عامــل رایانــهای ،دو نــوع از اعضــای شــبکه از

بوكار شــبكهاياز ديــدگاه ازترلــه و همــكاران:
كسـ 

تمامــی اســتانداردها و تشــریفات ب ـهکار رفتــه) بــه یکدیگــر

کــه گرههــا را بههــم متصــل میکنــد (.)fombrun،1982

نمونــه ،شــبکهی حملونقــل ریلــی ،شــبکهی اینترنــت
در شــبکههای کســبوکار ،بــه هــر یــک از گرههــای

کســبوکاری گفتــه ميشــود کــه مبتنــي بــر بســترهاي

ایــن اعضــای شــبکه از طریــق یــک بســتر زیربنایــی بــا

ترتیــب بــا فراهــم کــردن دسترســی کاربــران بــه یکدیگــر

یــا ســازمان باشــند .بهعنــوان نمونــه ،در يــك شــبکه

میشــود (.)williams،2000

طریــق بســتر زیربنایــی (نرمافــزار و ســختافزار بــه انضمــام

•

بنــا بــر مقتضيــات عصــر اطالعــات ،نســل جدیــدی از

متصــل میشــوند .یــک دســته از اعضــای ایــن شــبکه

1

دســتهی دیگــر ،شــرکتهایی هســتند کــه نرمافزارهــاي

ســازمانها پدیــد آمدهانــد کــه ضمــن تشــکیل شــدن از

عناصــر متفرقــه ،توســط فنــاوري ارتباطــات و اطالعــات

اســتفادهکنندگان از سيســتمعامل رایانههــا هســتند و

تبدیــل بــه یــک کل (اتحادیــه) شــدهاند .شــبکهی

مــورد نیــاز را توســعه ميدهنــد .ایــن شــرکتها بــا رعایــت

شــرکای درونــی و بیرونــی ســازمان از طریــق فنــاوري

بــه شــبکهای از مشــتریان متصــل هســتند و از آن ســو نیــز

کســبوکار ،ســازمانی اســت کــه ارتباطــات خــود را بــا

اســتانداردهای موجــود در سیســتمعامل (بســتر زیربنایــی)
1. ICT

کاربــران نرمافزارهــا بــا نصــب ایــن سیســتمعامل روی

جریــان و روابــط غیــر اقتصــادی موجــود میــان شــرکتها

مزبــور را مییابنــد (.)Eisenman، 2007c

در مقــاالت تئوریــک موجــود تعاریــف متعــددی بــرای

رایانههــای خــود امــکان اســتفاده از نرمافــزار شــرکتهای

بوکارهای خــارج از ســازمان اســت (.)Yeung,1998
و کس ـ 

شــبکه درواقــع مجــرای تبــادل اطالعــات اســت کــه

شــبکه ،محصــول شــبکهای ،کســبوکار شــبکهای و بــازار

اند یــا بــه پیچیدگــی اینترنــت باشــند
بههــم متصــل شــده 

شــاپیرو محصــوالت شــبکهای محصوالتــی هســتند کــه

میتوانــد بهســادگی دو قوطــی کــه توســط یــک نــخ

( )Sawhney and Parikh, 2001یــا بهعبــارت دیگــر ،شــبکه

شــبکه یــک ســاختار یکپارچــه و هماهنــگ از اقتصــاد در

از ایــن محصــول اســتفاده میکننــد ،زیــاد میشــود .در
جــدول زیــر برخــی تعاریــف از ویژگیهــای شــبکه توســط

محققیــن در ســالهای اخیــر عنــوان شــده اســت.

جهتگرایی به سمت اهداف واالتر/
چشمانداز مشترک

فراتر از جشمانداز و تواناییهای هریک از اعضای شبکه

فعالیتهای تأثیرگذار در کل شبکه

فعالیتهای شبکه هم داراي تأثیر خارجی است (تأثیر بر اجتماع) و هم داراي
تأثیر داخلی (تأثیر در درون شبکه)

)Chisholm (1996); Ashby (1956

سازمانهای افقی

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

Chisholm (1996); Gray and Wood
)(1991

مشارکت داوطلبانه

اعضای شبکه با تمايل خود ،عضوی از شبکه ميشوند

;)Mitchell and Shortell (2000
)Weiner et al (2000

تمرکز زدایی

منبع قدرت در شبكه ،متمرکز نیست

)Chisholm (1996

کنترل

کنترل شبكه توسط خود اعضا انجام ميشود

)Chisholm (1996

خود قانونگذاری

خود اعضا ،قوانین ،فرایندها و رویهها را تعیین میکنند

)Chisholm (1996

همکاری

برخي از فعالیتهای درون شبكه بهصورت مشارکت است

)Gray and Wood (1991a/b

شناخت

شبكه ،داراي دانش و آگاهی از محیط پیرامون خود و به مثابه يك سازمان
یادگیرنده رفتار ميكند

Alter and Hage (1993); Wheatley
)(1999

تقسیم کار

هریک از اعضای شبکه تخصص و مهارتهای مخصوص بهخود را دارند

)Alter and Hage (1993

اعضای مستقل

اعضای شبکه ،منابع تصمیمگیری مستقلی هستند

)Gray and Wood (1991b

جدول  :1برخي ویژگیهای شبکه از ديدگاه محققان مختلف ()Hill, 2002

چیشــلوم در تعریــف دیگــر ،شــبکه را یــک ســری از

ســازمانهای مســتقل میدانــد کــه بــرای رســیدن بــه
اهدافــی کــه بهتنهایــی قــادر بــه دســتیابی بــه آن نیســتند،

دور هــم جمـعآوری شــده اســت ( .)Chisholm, 1996مفهــوم
ســرمایهی اجتماعــی

1

(Putnam, 1993; Fawcett et al,

 ،)2000ریشــه در مفهــوم شــبکه دارد .مفاهیمــی نظیــر جبران
خدمــت یــا بــه عبــارت دیگــر ایــن ایــده کــه "اگــر زمانــی

بــه مــن کمــک شــود ،مــن نیــز در یــک زمــان نامشــخص در
آینــده ایــن کمــک را تالفــی خواهــم کــرد" در برگیرنــدهی

واقعیــت شــبکه اســت (.)Neufeld & Harrison, 1995

 )5ضرورت رفتن به سمت شبکه
شــبکهها بــا دالیــل متفاوتــی ایجــاد میشــوند .بهعنــوان

نمونــه ،شــبکه بــا توجــه بــه دارا بــودن مهارتهــا و
تخصصهــای متفــاوت و روحیــهی مشــارکت و همــکاری

در آن ،در حــل مشــکالت بــزرگ بهطــور مؤثرتــری عمــل

خواهــد کــرد ( .)Ackoff،1974در ادامــه ،برخــي از دالیــل
ایجــاد شــبکه عنــوان شــده اســت (:)Hill،2002

•
•
•

لزوم حل مشکالت پیچیده و بزرگ،
محرک مالی خارجی،

اعتماد دوجانبه،
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ویژگی

تعریف

مؤلف
Chisholm (1996); Gray and Wood
)(1991

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

متصــل میســازد ( .)fombrun,1982در تعریفــی دیگــر

ارزش آنهــا بــرای مصرفکننــده بــا افزایــش افــرادی کــه
سال چهارم -شماره های 4و - 1پیاپی  - 11-10زمستان 1392و بهار 1393

مجموع ـهای از گرههــا و روابــط اســت کــه آنهــا را بههــم

شــبکهای بــهکار رفتــه اســت .طبــق تعریــف کاتــز و

•
•
•

 )6سطوح شبکه

اشتیاق و تمایل به سمت تغییر،

گستردگی منابع،

بــا آنكــه همــکاری نقــش کلیــدی در یــک شــبکه بــازی

گستردگی تخصص،

•

تمایــل بــه افزایــش توانایــی در جهــت تطبیــق بــا

•

نیاز به ایجاد محصول و خدمات جدید،

میکنــد ،برخــی محققــان ،آشــكارا بيــن همــکاری و ســاختار

شــبکه تمايــز قائــل شــدهاند .از ايــن منظــر ،شــبكه را مــي

تغییــرات ســریع در فنــاوري و بــازار،
•

تــوان در چهــار ســطح ،مــورد تبييــن و تحليــل قــرار داد.

جــدول زیــر بــه ايــن ســطوح اشــاره دارد (.)Hill, 2002

قــادر ســاختن ســازمان بهصــورت مســتقل و در عیــن

حــال دارا بــودن منابــع و تخصــص گســترده.

مروری بر مفاهیم کسبوکار شبکهای

مؤلف

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

سال چهارم -شماره های 4و - 1پیاپی  - 11-10زمستان 1392و بهار 1393
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تعریف

سطح

)Mays et al (1998); Boland and Wilson (1994

چرا شبکه وجود دارد

چشم انداز

Mays et al (1998); Boland and Wilson (1994); Gray
)and Wood (1991

چگونه شبکه وجود دارد

ساختار

)Mays et al (1998); Gray and Wood (1991

چه فعالیتهایی شبکه انجام میدهد تا موجودیت و چشمانداز خود را
برآورده کند

فرایند

)Boland and Wilson (1994

چه فعالیتهایی در یک شبکه در ارتباط با فرایند برای رسیدن به
چشم انداز از طریق ساختار وجود دارد

تحویل خدمات

جدول  :2سطوح شبکه ()Hill،2002

 )7اجزاي شبکه
تعامــل در شــبكهها ،مبتنــي بــر یــک بســتر زیربنایــی 1و بهصــورت مثلثــي از روابــط اســت .دو كاربــر شــبكه از طريــق يــك
بســتر زیربنایــی مشــترك (رأس ســوم مثلــث) بــا هــم تعامــل خواهنــد داشــت .بســترهاي زیربنایــی معمــوالً توســط واســطهها
اداره ميشــوند .كاربــران زمانــي از طريــق بســتر زیربنایــی بــا يكديگــر تعامــل برقــرار ميکننــد كــه ايـنكار كارآتــر از تعامــل

مســتقيم آنهـا باشــد (.)Eisenman، 2007c

بستر زیر بنایی
عناصر

قواعد

سختافزار

استانداردها

نرمافزار

پروتکلها

خدمات

سیاستها
قراردادها
معماری

شکل  :1شبکه ،اجزا و تعامالت بین اجزا()Eisenman، 2007c

یــک بســتر زیربنایــی ،از مجموعــهاي از اجــزا 2و قواعــد

3

يــك معمــاري (مشــخصكنندهی چگونگــي در كنــار

تشــكيل شــده اســت .اجــزاي ایــن بســتر ،از ســختافزار،

هــم قرارگرفتــن اجــزا) تشــكيل شــده اســت .قواعــد ،از

3. rules

1. Platform
2. components

نرمافــزار و خدمــات مــورد نيــاز كاربــران بههمــراه

اســتانداردهايي كــه انطبــاق فنــي بيــن اجــزا را تضميــن

نمــوده ،تشــریفاتی 1كــه ردوبــدل شــدن اطالعــات را
كنتــرل میکننــد (مثــ ً
ا رويههــاي شناســايي هويــت)،

حــوزهی مديــا ميتــوان اشــاره كــرد كــه ســه دســته كاربــر
را بههــم مرتبــط میکننــد (.)Eisenman، 2007c
در بحــث بســتر زیربنایــی لزومــاً يــك شــركت خالــق و

خطمشــیهايي كــه رفتــار كاربــران شــبكه را محــدود
کــرده (مثــ ً
ا آيــا بــه اشــتراك گذاشــتن محتوياتــي بــا

ادارهكننــدهی بســتر زیربنایــی نیســت .بــرايــناســاس،

كــه مشــخصكنندهی شــرايط ردوبــدل ،حقــوق و

زیربنایــی ،5حامــي بســتر زیربنایــی 6و تأميــن كننــدهی

حــق انتشــار مجــاز باشــد يــا نباشــد) و قراردادهايــي
مســئوليتهاي كاربــران شــبكه هســتند ،تشــكيل شــده

اســتفاده از  eBayفروشــندگان و خريداران (كاربران شــبكه)

بايــد بــه يــك دســتگاه رايانــه متصــل بــه اينترنــت بههمــراه
يــك مرورگــر اينترنتــي دسترســي داشــته باشــند .ســاير

اجــزاي بســتر زیربنایــی شــامل صفحــات وب ،نرمافــزار
رديابــي ،خدمــات باربــري و خدمــات پرداخــت اســت.
قواعــد شــبكه نيــز شــامل نيازهــاي ثبــت نــام ،شــرايط

قيمتــي ،رويههــاي رفــع اختــاف ،خطمشــیهاي مربــوط

بــه مزايــده و ســامانهی بازخــورد بــراي رديابــي قابليــت
اعتمــاد كاربــران اســت .توجــه بــه ايــن نكتــه الزم اســت
كــه واســطهها لزومــاً تمامــي اجــزاي بســتر زیربنایــی را
 ،eBayبــراي كاربــران خــود مرورگــر اينترنتــي يــا ســرويس

باربــري فراهــم نميکنــد (فرزیــن فــرد.)1389 ،

شــبكهها ميتواننــد براســاس تعــداد گــروه كاربــر
متمايــزي كــه در آن شــبكهها وجــود دارنــد تقســيمبندي

شــوند .در برخــي از شــبكهها كاربــران همگــن و يكســان

بــوده و فعاليتهــاي مشــابهي انجــام ميدهنــد .بهعنــوان
مثــال شــبكهی تلفــن يــا بــازار خريــد و فــروش ســهام از
ايــن نــوع محســوب ميشــوند .در ايــن صــورت بــه شــبكه،

يكســويه 2گفتــه ميشــود .شــبكههاي دوســويه 3بــا
دوگــروه متمايــز از كاربــران روبــهرو هســتند كــه در
تعامالتشــان نســبت بههــم يكســان برخــورد ميکننــد.

كارتهــاي اعتبــاري ،بازيهــاي ويدئويــي و آژانسهــاي
مســافرتي از ايــن نــوع هســتند .برخــي از شــبكهها نيــز
سهســويه 4هســتند .بــراي مثــال بــه بســتر زیربناییهــاي

. .1به قوانینی که برای تبادل اطالعات بین دو دستگاه در شبکهها وجود دارد ،تشریفات گفته ميشود.
7. platform Component supplier
8 Functionalities
9. Reducing Search Costs
10. Reducing Shared Costs
11. Side

 )8کارکردهای شبکه
میتــوان کارکردهــای 8تمامــی شــبکهها بــرای کاربــران

شــبکه را در دو دســتهی کلــی جــای داد (:)Hagiu،2006

 .1کاهش هزینههای جستجو،9

 .2کاهش هزینههای مشترک.10

منظــور از هزینههــای جســتجو هزینههایــی اســت کــه

کاربرانــی کــه در دو یــا چنــد ســوی 11یــک شــبکه قــرار

میگیرنــد متقبــل میشــوند تــا بهتریــن گزینــه را بــرای
تعامــل و تبــادل ارزش و اطالعــات پیــدا کننــد .ایــن

هزینــهای اســت کــه قبــل از بهوقــوع پیوســتن ارتبــاط
تعاملــی مطــرح میشــود (.)Hagiu،2006

امــا هزینههــای مشــترک مربــوط بــه زمانــی میشــود
کــه کاربــران قصــد تعامــل بــا یکدیگــر را داشــته باشــند.
کاربــرد دیگــری کــه شــبکهها میتواننــد داشــته

باشــند ،کاهــش ایــن هزینههاســت .از آنجــا کــه برخــی
از هزینههــا میتوانــد بیــن دو طــرف معاملــه مشــترک

باشــد ،شــبکهها ایــن امــکان را ایجــاد میکننــد کــه ایــن

هزینههــای مشــترک کاهــش پیــدا کننــد .نمونــهی بــارز
ایــن قضیــه در ســایتها و شــبکههای پرداخــت (ماننــد

 PayPal،Visa،Master Cardو  )...مالحظــه میشــود .شــبکه
بــا فراهــم آوردن زیرســاختهای الزم کــه تبــادل مالــی بیــن
خریــدار و فروشــنده را بهصــورت قابــل مالحظـهای تســهیل

میکنــد ،نیــاز بــه تهاتــر را بیــن طرفیــن معاملــه از بیــن

بــرده و هزینههــا را کاهــش میدهنــد (.)Hagiu، 2006

2. One-sided
3. Two-sided
4. Three-sided
5. Platform Provider
6. Platform Sponsor
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تحــت مالكيــت يــا كنتــرل خــود ندارنــد .بهعنــوان مثــال

تعريــف شــده اســت (.)Eisenman، 2007c

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

وب ســايت  eBayيــك نمونــه بســتر زیربنایــی اســت .بــراي

اجــزاي بســتر زیربنایــی 7در ارتبــاط بــا بســتر زیربنایــی
سال چهارم -شماره های 4و - 1پیاپی  - 11-10زمستان 1392و بهار 1393

اســت (.)Eisenman، 2007c

نقشهــاي ديگــري ماننــد فراهمكننــدهی بســتر

شــبکههای هوشــمند از دیــد ســاونی و پاریــخ کارکردهــای

نظیــر بازاریابــی و راهبــردی ســوق پیــدا کــرده اســت .بهعنــوان

یــک شــبکه را بهکارکــرد آن نســبت دادهانــد .آنهــا

شــبکههای دوســویه را بــا نــگاه راهبــردی منبــع محــور

متفاوتــی دارنــد .در حقیقــت ایــن دو محقــق هوشــمندی

تمرکزشــان را روی فعالیتهــای انجــام شــده توســط

نرمافزارهــا و ســختافزارهای رایانــه گذاشــتند .مــوارد

عنــوان شــده در زیــر بیانگــر ایــن کارکردهــای کاربــردی

چــه در زمین ـهی شــبکهی رایان ـهای و چــه در شــبکههای
دیگــر اســت (:)Sawhney and Parikh،2001

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

سال چهارم -شماره های 4و - 1پیاپی  - 11-10زمستان 1392و بهار 1393

بررســی کــرده اســت (.)Mingchun and Edisin، 2009

در مقــاالت تئوریــک موجــود در ایــن حــوزه تعاریفــی بــرای

شــبکه ،محصــول شــبکهای ،کســبوکار شــبکهای و بــازار

شــبکهای بــهکار رفتــه اســت کــه بایــد بــه آنهــا توجــه

داشــت .طبــق تعریــف کاتــز و شــاپیرو محصــوالت شــبکهای

تنظیمکــردن :1ســازماندهی اطالعــات بهصورتیکــه بــه

توزیعکــردن :2انتقــال اطالعــات از یــک منبــع مناســب بــه

زیــاد میشــود .بهعنــوان مثــال میتــوان بــه دســتگاه

یــک مقصــد مشــخصاســت.
مروری بر مفاهیم کسبوکار شبکهای

10

محصوالتــی هســتند کــه ارزش آنهــا بــرای مصرفکننــده

نیــاز ســازمان پاســخ دهــد.
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مثــال میتــوان از مقالــهای نــام بــرد کــه مزایــای رقابتــی

ذخیــره ســازی :3جمــعآوری اطالعــات بــه نحویکــه

بهســرعت ،قابــل دسترســی و بازیابــی باشــند.

بــا افزایــش افــرادی کــه از ایــن محصــول اســتفاده میکننــد،
فکــس اشــاره داشــت کــه ارزش آن بــرای مصرفکننــده
(برخــاف محصولــی ماننــد ســیب) کامـ ً
ا وابســته بــه تعــداد
مصرفکننــدگان فعلــی ایــن محصــول اســت .بــه ایــن اثــر

پــردازش :4تبدیــل اطالعــات خــام بــه خروجیهــای

(افزایــش ارزش در نتیجــه افزایــش تعــداد مصرفکننــدگان)

تعامل :5تسهیل تبادل اطالعات است.

بوکارهای
محصــوالت یــا خدماتــی را عرضــه میکننــد کسـ 

اثربخــش اســت.

تعــاون :6ســازماندهی و هماهنگــی فعالیتهــای انجــام
شــده توســط نهادهــای متعــدد در جهــت دســتیابی بــه

اهــداف مشــترک اســت.

بوکارهایی کــه چنیــن
اثــر شــبکهای گفتــه میشــود .کس ـ 

شــبکهای و بــازاری کــه محصــول یــا خدمــت شــبکه در آن
خریــد و فــروش میشــود بــازار شــبکهای نامیــده میشــود

(.)Katz and Shapiro، 1985

یادگیــری :7اســتفاده از تجربیــات در جهــت بهبــود توانایــی

در شــبكههاي چنــد ســويه 11امــکان ظاهــر شــدن دو نــوع

ســنجش :8تشــخیص و تفســیر ســیگنالهای محیطــی

 .1اثرات شبکهای مستقیم یا همسو،12

انجــام کار اســت.
اســت.

اثــر شــبکهای وجــود دارد (:)Eisenman et al، 2006

 .2اثرات شبکهای غیر مستقیم یا متقاطع،13

در اثــر شــبکهای مســتقیم یــا همســو ،ارزش عضویــت

در یــک شــبکه بــرای کاربــری جدیــد وابســته بــه تعــداد

 )9اثرات شبکهای
مباحــث مربــوط بــه اثــرات شــبکهای از دهــهی هفتــاد
(میــادی) مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت .بهویــژه بایــد

مقالــهی کاتــز و شــاپیرو )1985( 9را بهعنــوان آغــازی بــر

نــگاه اقتصــادی این پدیــده دانســت ( .)Birke، 2008با گذشــت

ســالها ،مباحــث مربــوط بــه اثــرات شــبکهای بــه بلوغ نســبی
رســیدهاند .در ســالهای اخیــر مقــاالت در ایــن حــوزه بیشــتر
بــه ســمت اســتفاده از ایــن مفاهیــم اقتصــادی در حوزههایــی
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

اعضــای شــبکه اســت کــه در همــان ســوی کاربــر جدیــد
قــرار میگیــرد .ایــن اثــر میتوانــد مثبــت یــا منفــی
باشــد .بهعنــوان مثــال ،بازیهــای رایانــهای را در نظــر

بگیریــد .بــرای انتخــاب یــک کنســول بــازی رایانــهای از
انــواع موجــود ( Play Station، Xboxو  ،)...هرچــه تعــداد
افــرادی کــه از یــک کنســول اســتفاده میکننــد بیشــتر

باشــد ،تمایــل بــرای خریــد آن کنســول بیشــتر خواهــد بود.
1. Configuring
2. Dispatching
3. Storing
4. Processing
5. Interacting
6. Coordinating

چــون بــه ایــن ترتیــب امــکان بــازی بــه صــورت آنالیــن

بیــن کاربــران بیشــتر فراهــم میشــود .ایــن نمون ـهی یــک
اثــر شــبکهای همســو و مثبــت اســت .امــا گاهــی اوقــات

ایــن اثــر میتوانــد منفــی باشــد .فــرض کنیــد در شــبکهی
ارتبــاط ســیار بهعلــت فراهــم نبــودن زیرســاختهای
کافــی ،بــا افزایــش تعــداد کاربــران شــبکه اختــاالت در
تمــاس افزایــش یابــد .بنابرایــن ،تمایــل بیشــتر بــه ســمت

در اثــر شــبکهای غیــر مســتقیم یــا متقاطــع ،ارزش عضــو
شــدن در یــک ســوی شــبکه وابســته بــه تعــداد اعضــای
شــبکه در ســوی دیگــر آن اســت کــه در اینجــا نیــز ایــن

اثــر میتوانــد بهصــورت مثبــت یــا منفــی ظاهــر شــود.

بهعنــوان مثــال بــار دیگــر بازیهــای رایان ـهای را در نظــر

بگیریــد .بازیهــای رایانــهای نمونــهای از یــک شــبکهی
دوســویه اســت کــه در یــک ســوی آن تولیدکننــدگان
بازیهــا و در ســوی دیگــر بازیکننــدگان قــرار
میگیرنــد و ایــن دو از طریــق کنســولهای بازیهــای

رایانــهای کــه در نقــش بســتر زیربنایــی قــرار میگیــرد
بیشــتری از تولیدکننــدگان وجــود داشــته باشــند کــه
تحــت اســتانداردهای یــک کنســول خــاص بــازی خــود

را تهیــه کــرده باشــند در آن ســوی شــبکه تمایــل بیشــتر

بــه خریــد آن کنســول خواهــد بــود .چــون درجـهی فراهــم
بــودن بازیهــا بیشــتر اســت .برعکــس ایــن داســتان نیــز
برقــرار اســت .هرچــه تعــداد بیشــتری از بازیکننــدگان
از یــک کنســول خــاص اســتفاده کننــد ،تولیدکننــدگان

بازیهــا بیشــتر تمایــل خواهنــد داشــت کــه بازیهــای

خــود را تحــت اســتانداردهای آن کنســول تهیــه کننــد.

ایــن اثــر هــم میتوانــد منفــی باشــد .افزایــش شــرکتهای
تبلیغکننــده در یــک شــبکهی تلویزیونــی (افزایــش تعــداد

کاربــران در یــک ســوی شــبکه) موجــب پـسزدن بینندگان
آن شــبکهی تلویزیونــی (کاهــش تعــداد کاربــران در ســوی

دیگــری از شــبکه) خواهــد شــد (.)Eisenman et al، 2006

• تقويــت همــكاري بهجــاي رقابــت :راهبردهــاي مشــارکتی
عموم ـاً بــا هــدف کســب مزیــت رقابتــی در یــک صنعــت از
1

طریــق همــکاري و نــه مبــارزه بــا شــرکتهاي دیگــر مــورد
اســتفاده قــرار میگیرنــد (هانگــر و ویلــن.)2001 ،

•

ســرعت بيشــتر و هزينههــاي كمتــر :تشــریک مســاعی

بــا دیگــران اغلــب بــه شــرکتها امــکان میدهــد کــه

بــه دســتاوردهای بیشــتر ،بــا ســرعت بیشــتر و هزینــه یــا
مخاطــرهی کمتــري از آنچــه بهتنهایــی میتواننــد بــدان

دســت یابنــد ،نائــل شــوند (شــیلینگ.)1387 ،
•

تســهيم اطالعــات و منابــع و افزايــش نــوآوري :بــا

برقــراری روابــط همــکاري میــان شــرکتها ،شــبکهاي
مجــازی ایجــاد شــده کــه میتوانــد بهعنــوان کانالــی بــراي

عبــور اطالعــات و دیگــر منابــع عمــل کنــد .شــبکههاي
مجــازي يــاد شــده ،میتواننــد دسترســی شــبکههاي

عضــو را بــه طیــف گســتردهاي از اطالعــات (و منابــع ديگــر)
تأمینکننــد .از ایــن رو شــبکههاي بیــن شــرکتی بــه

موتــور نــوآوري تبدیــل شــدهاند کــه از اهمیــت فزاینــدهای

برخــوردار هســتند (شــیلینگ.)1387 ،
•

افزايــش رقابتپذيــري شــركتهاي كوچــك:

بوكار شــبكهاي بــه شــرکتهاي
مشــارکت در قالــب كس ـ 

کوچــک ایــن امــکان را میدهــد تــا بهمنظــور رقابــت
بــا شــركتهاي قــوي موجــود در صنعــت بــا هــم متحــد
شــوند (.)Helms،2006
•

بهرهمنــدي چنــد ســويه :شــرکتهاي بــا انــدازهی

مختلــف نیــز ممکن اســت از مشــارکت بــا یکدیگر ســود ببرند؛
شــرکتهاي بــزرگ ،منابع و ســرمایهی خــود را وارد مشــارکت

میکننــد و در مقابــل ،کارایــی و نــوآوري از جانــب شــرکت

کوچکتــر بــه شــراکت گذاشــته میشــود (.)Helms، 2006

در عیــن حــال ،همــکاري بــا دیگــران اغلــب مســتلزم

دســت کشــیدن از مقــداري کنتــرل بــر توســعهی نــوآوري
و نیــز بخشــی از پاداشهــاي مــورد انتظــار از آن اســت،
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بــه یکدیگــر متصــل میشــوند .حــال هــر انــدازه تعــداد

ميتــوان بهترتيــب زيــر برشــمرد:
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فوايــد و مزايــاي توســعهی كســبوكارهاي شــبكهاي را
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شــبکهای خواهــد بــود کــه جمعیــت کمتــری داشــته باشــد

بوکار
 )10فوايد توسعهی شبکههای کس 

بهاضافــهی اینکــه میتوانــد شــرکت را بــا مخاطــرات

را داراســت .لــذا شناســایی مدلهــای مختلــف ،عوامــل

تخلفــات و تخطیهایــی دســت بــه گریبــان ســازد کــه از

بوکارهای شــبکهای ،مســائل
پیــشران بــه ســمت کســ 

شــریک (یــا شــرکا) ســر میزنــد (شــیلینگ.)1387 ،

اساســی در رویارویــی بــا ایــن نــوع کسـبوکارها ،چالشهــا
و مخاطــرات ،الزامــات و زیرســاختهای شــبکهای شــدن و

 )11نتیجهگیری
همانطــور کــه اشــاره شــد ،در دنیــای امــروزی
کســبوکارهای مختلــف دریافتنــد کــه رقابــت و
مبارزهطلبــی بهطــور قابــل توجهــی بــه نحــوهی ایجــاد و
نگهــداری روابــط بــا مشــتریان و تأمینکننــدگان مربــوط
بــوده و بهطــور مشــخصی بــر ارزش افــزودهی محصوالتــی
مروری بر مفاهیم کسبوکار شبکهای

کــه ارائــه میدهنــد تأثیرگــذار خواهــد بــود .در واقــع

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت
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همــکاری و مشــارکت بهعنــوان جزئــی از ملزومــات
راهبــردی اســت کــ ه کســبوکارهابایــد از آن پیــروی
کــرده و آن را بــه بهتریــن نحــو مدیریــت کننــد .از طرفــی
شــبکههای کســبوکار اغلــب بــه شــرکتها ایــن امــکان
را میدهنــد کــه بــه دســتاوردهای متعــدد ،بــا ســرعت
بیشــتر و هزینــه یــا مخاطــرهی کمتــري از آنچــه بهتنهایــی
میتواننــد بــدان دســت یابنــد ،نائــل شــوند .بــا وجــود
ایــن ،همــکاري بــا دیگــران در عیــن حــال اغلــب مســتلزم
دســت کشــیدن از مقــداري کنتــرل بــر توســعهی نــوآوري
و نیــز بخشــی از پاداشهــاي مــورد انتظــار از آن اســت،
بهاضافــهی اینکــه میتوانــد شــرکت را بــا مخاطــرات
تخلفــات و تخطیهایــی دســت بــه گریبــان ســازد کــه از
شــریک (یــا شــرکا) ســر میزنــد .بــه بیــان دیگــر شــبکه،
یــک انجمــن کس ـبوکار اســت کــه فرایندهــا و ســاختارها
را بــرای تصمیمگیریهــای مشــترک و یکپارچهســازی
تالشهــای اعضــا فراهــم م ـیآورد تــا در جهــت طراحــی و
تولیــد محصــوالت و خدمــات ،توســعه فرایندهــای جدیــد،
کاهــش زمــان مــورد نیــاز بــرای ابــداع یــا بــرای ورود بــه
بــازار ،تبــادل اطالعــات و ســایر منابــع،گام بردارنــد .بــا
توجــه بــه مزیتهــا و قابلیتهایــی کــه ایــن مفهــوم نــه
چنــدان جدیــد بــرای شــرکتها بــه ارمغــان مــیآورد،
کلیــد رقابــت در اقتصــاد دیجیتالــی ،یــک مــدل نوآورانـهی
کســبوکار اســت کــه امــکان اســتفاده از قــدرت شــبکه

روششناس ـیهای اجرایــی موفــق در زمین ـهی شــبکههای
کســبوکار میتواننــد شــرکتها را بــه یــک مزیــت
رقابتــی منحصــر بــه فــرد نســبت بــه ســایر رقبــای خــود
مجهــز کننــد.
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دانشــگاه عالمــه طباطبایــی ,شــمارهی 24
 .35رحمــان سرشــت ،حســین .)1386 (.تئوريهــاي ســازمان و مدیریــت از تجددگرایــی تــا پســا تجددگرایــی ،جلــد
اول ـ تجددگرایــی ،مدرنیســم .تهــران :نشــر دوران
 .36شــيلينگ .مليســا.) 1387 ( .مديريــت اســتراتژيك نــوآوري  ،ترجمــهی ســيد محمــد اعرابــي و محمــد تقــي زاده
مطلــق  ،تهــران ،دفتــر پژوهشهــاي فرهنگــي ،چــاپ اول
 .37فرزيــن فــرد ,ســینا ( )1389مديريــت كســبوكارهاي شــبكهاي بــا در نظــر گرفتــن اثــرات شــبكهاي ،دانشــگاه

اعرابــی  .تهــران  :دفتــر پژوهشهــاي فرهنگــی2001 ,

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 .38هانگــر ،جــی .دیویــد .ویلــن ،تومــاس ال .)1384 (.مبانــی مدیریــت اســتراتژیک .ترجمــهی دکتــر ســید محمــد

سال چهارم -شماره های 4و - 1پیاپی  - 11-10زمستان 1392و بهار 1393

صنعتــی شــریف ,شــمارهی 41154
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