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، واسطه، عامل پیش برندهاینترنت، فن آوری جدید اطالعات، شبکه جهانی •
راهبرد



فندروسیعیمیزانبههاسازمانوهاشرکتخورشیدی،1369/میالدی1990دههطولدر•
رویاهایستگایجادبرایتومانهامیلیاردآنها.کردندگذاریسرمایهاطالعاتجدیدهایآوری
تلفنباارتباطاند،بپهنهایشبکهدور،راهازکنفرانستجهیزاتپیچیدهافزارینرمبستهشبکه،
.کردندهزینهاطالعاتهایاوریفنسایروهمراه



پیشدند،بوکردهمشابهیهایهزینهکهرقیبانیازتاکردکمکآنهابههاگذاریسرمایهاین•
آوریفنزمینهرددارندسعیوهستندمنابعدنبالبهجدیتباهاشرکتازبسیاریامروز.بیفتند
جدیدهایاوریفنوکنندرفتارگزینشینهایتبیکنندگذاریسرمایهخواهندمیکههایی

هایتالشجملهازها،آنراهبردیهایوهدفکارهاوکسبباکهنحویبهرااطالعات
.گیرندکاربهدارندراارتباطبیشترینبازاریابی،وفروش

احلو رفتن نسبت به رقب



رین صورت اکنون این پرسش مطرح می شود که چه نوع شرکت ها و محصوالتی می توانند به بهت•
از فن اوری های جدید اطالعات استفاده کنند؟ 

جهانیشبکهیقطرازراحتیبهشهریبیننقلیهوسایلبلیطومطبوعاتگفتتوانمیپاسخدر•
.خریدروشاینباتواننمیراشیکلباسوخودروکهحالیدر.هستندخریدقابلاینترنت
براید؟سازنمیممکنکاروکسبدرراتحوالتینوعچههاگذاریسرمایهایناین،ازگذشته

یعتوزنظیرهاواسطهحذفبرایاطالعاتجدیدهایاوریفنازتواندمیشرکتیکمثال
هایاسطهوازاستفادهبا(سنتیواسطهحذف)سازدمیجدامشتریانازراشرکتکهکنندگان

ردموجودبازیگرانبامشارکتوراهبردیهایائتالفیاهاواسطهرهاسازیجایبهمجدد
(1نمودار)کننداستفاده(شبکهبرمبتنیواسطه)پیچیدهروابط





اختنسسفارشیقابلیتمانندگوناگونعواملبههاواسطهموضوعبابرخوردراهبردسههر•
فنودهشبرپیشعواملشناختبا.داردبستگیاندانشیمحتوایوخدمتارائهیامحصول

کنند،یبینپیشراخودصنعتبالقوهتحوالتتوانندمیهاشرکتاطالعات،جدیدهایآوری
.شوندفروختهومعرفیبازاربهچگونهمحصوالتکهلحاظاینازویژهبه



هیافتربرایهاییمحرکچهاینکهشناساییبرایسیستمیچهارچوبیکهدف،اینمورددر•
ارائهتندهسمهمشبکهبرمبتنیواسطهوواسطهازمجدداستفاده،واسطهحذفگوناگونهای
وکارهایشانکسبتبدیلبهینههایراههمتوانندمیابزاراینازاستفادهباهاشرکت.استشده

مشخصتحوالتیچنینآمیزموفقیتانجامبرایرانیازموردهایگذاریسرمایههموتعیینرا
.کنند

چهارچوب 
سیستمی



کهلحاظاینازویژهبهکنند،بینیپیشراخودصنعتبالقوهتحوالتتوانندمیهاشرکت•
ستمیسیچهارچوبیکهدف،اینمورددر.شوندفروختهومعرفیبازاربهچگونهمحصوالت

مجددادهاستفواسطه،حذفگوناگونهایرهیافتبرایهاییمحرکچهکهاینشناساییبرای
میابزاراینازدهاستفاباهاشرکت.استشدهارائههستند،مهمشبکهبرمبتنیواسطهوواسطهاز

رانیازموردهایگذاریسرمایههموتعیینراکارهایشانوکسبتبدیلبهینههایراههمتوانند
.کنندمشخصتحوالتیچنینآمیزموفقیتانجامبرای

هواسطه مبتنی بر شبک



عواما پیش برنده فن اوری های جدید اطالعات

جدیدهایآوریفنکارگیریبهازناشیرقابتیمزیتکسبموجبکهگوناگونیعوامل•
ااروپوشمالیآمریکایدربزرگهایشرکترویبرکهایمطالعهدر.شوندمیاطالعات

آوریهایفنکارگیریبهچگونگیبرایعواملازیکهر.اندشدهشناساییاستگرفتهصورت
.داردایویژهبسیارنقشخاص،صنعتدراطالعات،جدید

کسب مزیت رقابتی



باوسندنیتآوریفنیکهایهزینهسرجمعنظیرکلیعواملهابرندهپیشکهمعنیبدین•
خاصبیشتروددارنتفاوتنیزگذارنداثراطالعاتاوریفناستقراربرکهموفقیتحیاتیعوامل

برخیوهستندنروشبرندهپیشعاملچند.باشندصنعتیکویژگیآنکهتاهستندشرکتیک
سهدرکهداردوجودبرندهپیشعاملدهمجموعدر.بودندشدهشناساییاینازپیشآنهااز

.گیرندمیقرارطبقه



عوامل پیش برنده فن آوری های جدید اطالعات

جدیدهایاوریفنکارگیریبهازناشیرقابتیثروتکسبموجبکهگوناگونیعوامل•
ااروپوشمالیآمریکایدربزرگهیشرکترویبرکهایمطالعهدر.شوندمیاطالعات

اوریفنیکارگیربهچگونگیبرایعواملازیکهر.اندشدهشناساییاستگرفتهصورت
.داردایویژهبسیارنقشخاص،صنعتیکدراطالعاتجدیدهای



عواملباوندنیستآوریفنیکهایهزینهجمعسرنظیرکلیعواملهابرنامهپیشکهمعنابدین•
خاصیشتربودارندتفاوتنیزگذارندفاثراطالعاتآوریفناستقراربرکهموفقیتحیاتی

وهستندنروشبرندهپیشعاملچند.باشندصنعتیکویژگیکهانتاهستندشرکتیک
مجموعدر.ندبودشدهشناساییاینازپیشآنهاازبرخیوهستندروشنبرندهپیشآنهاازبرخی

(1جدول).گیرندمیقرارطبقهسهدرکهداردوجودبرندهپیشعاملده

دهعامل پیش برن



اطالعاتفشردگی -1

محصولیرهدیگر،بیانبه.دارنداطالعاتیمحتوایایاندازهتاخدماتومحصوالتتمامتقریبا•
لقابطوربهیکهراطالعاتمیزانولیبردارددررااطالعاتوانرژیمادهبعدسهخدمتییا

همراهعملیاتیئهاییدستورالعملازانبوهیحجمباخودروهر.استمتفاوتهمباایمالحظه
گفتدبایمجلهوکتابمورددر.نداردهمراهگردیدورهفروشندهازکهایبستنیولیاست،

.آیدمیشماربهمحصولکنندمیارائهکهاطالعاتی



فشردگی اطالعات-1

راجاستخزحمتاجباربهمشتریانووددشوارنیزآنآوریجمعومحدوداطالعاتگذشتهدر•
میهدهعبهتلفنطریقازیامستنداتسایروراهنماهایدفترچهطریقازرانیازموردهایداده

شرکتوهاسازمانبهاینترنتجهانیشبکهماننداطالعاتجدیدهایآوریفنظهور.گرفتند
درنفوذاهرمراخدمتومحصولدرموجوداطالعاتمحتوایکهاستداددهراامکاناینها

بردنسودرایببهتریامادگیبیشترفشردهاطالعاتباخدماتومحصوالتالبته.دهدقراربازار
.دارندرااطالعاتجدیدهایآوریفناز

اهرم نفوذ در بازار



قابلیت ساخت سفارشی-2

تادهدمیراامکاناینهاشرکتوهاسازمانازبسیاریبهاطالعاتجدیدهایآوریفن•
گذشته،در.کندتهیهراخودمشتریانازیکهرخاصهایسلیقهونیازهابامتناسبالگویی
انتومیراهاروزنامهخطبرهاینسخهامروز.بودندهمهبراییکسانمحصولمرجعهاروزنامه

.داردنیازخاصمشترییککهباشنداخباریواطالعاتشاملکهکردتهیهسفارشیطوربه

نیازها و سلیقه خاص



قابلیت ساخت سفارشی-2

دسکایجباراشخصیهایرایانهتوانندمی«دل»ایرایانهشرکتمشتریانترتیب،همینبه•
ایهآوریفن.کنندخریداریخودنیازموردهایویژگیسایروریزپردازندهقدرتمناسب،

تاازدسمیقادررادلشرکت(عرضهزنجیرهمدیریتپیچیدهافزارنرمویژهبه)اطالعاتجدید
حصوالتمسایربرایچندهربفروشدرقابتقابلهایقیمتباراسفارشامادههایرایانهچنین
نوعیناازاستفادهبرایاندکیفرصت(سازقهوهوکنسرخنان)کوچکخانگیلوازممانند

.داردوجودساختنسفارش



قابلیت تحویل الکترونیکی-3

مثالبرای،شوندتحویلالکترونیکیصورتبهتوانندمیکهدارندخدماتیهاشرکتبرخی•
صورتهبرابلیطسازندکهمیفراهمخودمشتریانبرایراامکاناینهواپیماییهایشرکت
صورتبهرونیکیالکتنامهطریقازتواندمیبلیطخودوآنتاییدسپسوکنندخریدپیشبرخط

میتریانمش.نیستنداثربخشخودروخریدبرایاطالعاتجدیدآوریفناماشودتحویلکارامد
مهباشبکهرویبرراهاقیمتودریافتراخودرومختلفهایمدلمورددراطالعاتتواند

راآنکلیوضعیتوکنندپسندوبرانندراخودروکهدارندنیازآنانهمهاینبا.کنندمقایسه
.دهندقراربررسیموردتحویلازپیش



اسباب تجمیع-4

ووالتمحصازدستههرترکیبیاخدماتومحصوالتازدستههرترکیبیاتجمیعطریق•
کردنبازبرایانگلستاندرمشتریانگذشته،در.کندمیتفاوتدیگرهایدستهباخدمات
روهگبرایوداشتندکروسربانکباخودروزانهستدهایودادسایرواندازپسحساب

گزارانکاربهخودهایداراییوعمربیمهبرایشهرسازی،برمسکنبانکبهخانهگذاشتن
میشورتیمنظرمستقلمالیمشاوریکازگذاریسرمایهبرایوکردندمیمراجعهبیمهشرکت
.گرفتند



اسباب تجمیع-4

وانندتمیمالیوپولیموسساتزداییمقرراتواطالعاتجدیدهایآوریفنبرکتبهولی•
وهنددارائهخودمشتریانبه(ترمناسبمدتوجذابترکابردنرخبا)راخدماتازایمجموعه

بیشتراداعتم،راحتیازگذشتهتجمیع،.دهندانجامحسابیکطریقازرامالینیازهایاینهمه
ازکتبازرغیبهدیگریچیزهایمشتریانازبسیاریمثال،برای.آوردمیدستبهنیزرامدیران
خریداریدکنمیعرضهرااقالمسایروآالتابزارلباس،بازی،اسباباکنونکهآمازونشرکت

آنخدماتووالتمحصکیفیتبهوهستندآشنامربوطاینترنتیایستگاهباآنانزیراکنندمی
.دارنداعتماد

اعتماد



های کاوشهزینه -5

فروشبهآننسخههایتمامکهکتابییافتنامازونشرکتمانندهاییشرکتپیدایشازپیش•
اطالعاتازیاگستردهمیزانشبکهاکنون.طلبدمیراایمالحظهقابلتالشوزمان.باشدرفته

حصولمیافتنبرایکاوشهایهزینهودهدمیقرارمردماختیاردرزمانیافقیاامکانازجدارا
شفافیتاطالعاتجدیدهایاوریفنضمنر.استدادهکاهشرانیازمورددقیقاخدمتیا

بهوانندتمیکنندگانتامینومشتریاناکنون.اندآوردهارمغانبهستدهاوداددررابیشتری
هرلیوکنند،مقایسههمباراخدمتمشخصاتومحصولهایویژگیها،قیمتخطبرصورت

طلبیدمیرازیادیکاوشهزینهآغازدرکهرابازارهاییاطالعاتجدیدهایاوریفنچند
.اندکردهمتحول



هزینه های کاوش-5

ویژگیکهجورابجفتیکنظیرمحصوالتسایربرای(گردشگریدرصنعتمثال،برای)•
دستبهراموفقیتهمانماندمیثابتعموماوبودهمحدود(ضخامتواندازهرنگ،)آنهای

باوسنتییمسیرهاطریقازراخودجوابهنوزکنندگانمصرفبیشتردلیلهمینبه.اندنیاورده
.دهندمیسفارشکاالفهرستکتابکمکبهیافروشگاهبهحضوریمراجعه



(Real-time)تعامل آنی-6

میتغییربینیپیشقابلغیروناگهانیصوربهکهمهمیاطالعاتباکهمشتریانوهاشرکتبرای•
آندرهکاستخطبرستدودادخوبمثالیک.داردضرورتآنیتعاملدارندکاروسر.یابند

آمیزاجعهفندارندرااطالعاتبهآنییابیدستکهآنانیبرایتواندمیسهامبازاردرنوسانات
ستدودادبرایعادیساعاتبهراخودخواهندنمیکهمشتریانیبرایآنیتعاملولیباشد

.استاهمیتحایزنیزکنندمحدودکاروکسب

هامنوسانات بازار س



(Real-time)تعامل آنی-6

ایهیدهخوداندازپسحسابازخودخانهازهنگامشببخواهداستممکنفردمثال،برای•
عکسبریکننددولگیریپیشدهارسالبرایشانکهراایبستهیادهندسفارشکسیبرای

لباسرسیدهبمربوطاطالعاتفقطبدهندشوییخشکبهراخودلباسخواهندمیکهمشتریانی
ندرتبهربوطماطالعاتکههنگامییعنیبدانند،راآنتاریخوتحویلزمانتاباشدداشتهبایدرا

.داردناچیزیارزشآنیتعاملسیستمیابدمیتغییر



مخاطره قرارداد-7

تاآنهاهایبزیرا.دربردارداندکیمخاطرهمشتریانبرایخطبرصورتبهجدیدهایکتابخرید•
فیزیکیکیفیت.گیردمیصورتراحتیبهدقیقعناوینکردنمشخص.استاندکایاندازه
برمجددخریدبهخودمشتریانتشویقبرایبازرگانانونداردهمباچندانیتفاوتهاکتاب

اگررت،صوهردرو)بپوشانندعملجامهکارآمدطوربههاسفارشهمهبهتاشوندمیانگیخته
.(دیدخواهیدراضررحداقلمشتریاننشود،رسیدگیدرستسفارشیبه



باالایظهمالحقابلطوربههاقیمتاستمتفاوتیکامالموضوعخطبرصورتبهخودروخرید•
می(آنرنگمثال،برای)خودروفیزیکیکیفیت.استدشوارمحصولدقیقکردنمشخصو

کهندارندظارانتفروشندگانوباشدداشتهتفاوتشبکهایستگاهرویهایتوصیفباتواند
.دارندصرفهابخدمتارائهبرایکمتریانگیزهآنانبنابراین.باشندداشتهمجددخریدمشتریان

!انگیزه کمتر



اسباب شبکه -8

دهندمیرارقاستفادهموردراانکهافرادیتعدادباخدمتیاکاالسودمندیصنایعازبسیاریدر•
هایبرنامهکهاستایندرمایکروسافتافزارنرمازاستفادهمهممزیتمثالبرای.یابدمیافزایش

مستنداتازراحتیبهتادهدمیمردمبهراامکاناینواستفراگیروکاروکسبدنیامناسبان
سایرابارتباطدرکهچندهرکنند،استفادهاکسلوپاورپوینتورد،پردازواژههایبرنامه

.استعکسبررابطهمحصوالت



جذبهاکاالگونهاینبودنانحصاریدلیلبهخرندمیاعتبارووجههدارایکاالهایکهافرادی•
قطعاتمبادلههشبکتجاری،شرکایگرفتننظردرباشبکهاسبابازنمونهیک.شوندمیآنها

مایتحبرایکرایسلردایملروموتورفوردموتورز،جنرالهایشرکتکهاست(ANX)خودرو
ایمجموعه،سازمانیمیانسیستماین.اندکردهایجادقطعاتکنندگانتامینباخودهایتعاملاز
برنامهاتمستندومهمیستدهاودادتبادلبرایکیفیخدماتارائههایاستانداردوآوریفناز

تااستساختهقادرراشبکهگستردهشرکایروایناز.استکردهتعریفراشبکهرویبرریزی
.کندمعاملهکاراصورتبه



مزایای استاندارد سازی-9

نندکاستانداردرامعینفراگردهایتاسازندمیقادرراهاشرکتاطالعاتجدیدهایآوریفن•
ویکدیگرباکارهاوکسبمیانستدهایودادبیشترکارایینتیجهدر.سازندمنطبقهمباو

ودکارخبانکداری،صنعتدر.استداشتههمراهبهرامشتریانبرایسهولتافزایشهمچنین
استردهکفراهممردمبرایراامکاناینمشترکهایشبکهطریقازاستانداردپردازخودکردن

موجودیوبرداشتپولخودحسابازبرندمیسربهکشورازخارجسفرهایدروقتیحتیکه
.کنندکنترلراخود

استاندارد سازی فراگرد های معین 



ارسالانزب.نیستندمحدودخودبانکاختصاصیاستانداردخودپردازبهانانکه،معنیبدین•
دبرداردررااستانداردهاازایمجموعهکه(الاماکس)گوناگونهایرسانهطریقازاطالعات

ترینارآمدکبهومالحظهقابلطوربهگستردهمخاطبانبهپیامیکپخشبرایراسازمانتوان
اطالعاتجدیدهایآوریفنبهزیادخیلیکهکارهاییوکسبولیدهدمیافزایشوجه

.برندمیدشاستانداردازکمتریمستقیممنافع(رستورانصنعتمثالبرای)نیستندمتکی



شایستگی های مفقوده-10

کهریطوبه.گردانندتسهیلراهاسازمانمیانائتالفتوانندمیاطالعاتجدیدهایآوریفن•
خودفقودهمهایشایستگیکردنپربراییکدیگرهایتوانمندیازبتوانندتجاریشرکای
خوددروندرازمانسیککهشودمیگفتههاییفعالیتبهمفقودههایشایستگی.کننداستفاده

شرکت1994سالدرمثالبرای.هستندمهمنهاییمحصولیاخدمتارائهبرایولیندارد
شرکتریقطازراخوداطالعاتاوریفنبهمربوطعملیاتتمامگرفتتصمیمکاناداهواپیمایی

کاناداماییهواپیشرکتبعدسالهفت.نبودمتداولیاقدامزمانآندرکه-کندتامینامبیآی
اصخجدیدآوریفنایجاددرخودهایهزینهازبرخیکردنکمبرایمزایدهپیشنهادیکدر

.کردخودشریکراامبیآیشرکتهواپیماییهایشرکت



ومحصولتازتعدادیتاکردکمککاناداهواپیماییشرکتبهامبیآیشرکتترتیببدین•
بر.بخشدبهبودراخودداخلیهایپروازبهاینترنتیدسترسیساختنفراهمنظیرخودخدمات

سطحهایآوریفنازمعمولطوربهکهصنایعیبرایاطالعاتجدیدهایآوریفنعکس
راکمتریرصتفباشندترخودکفاتوانندمیصنعتآندرونهایشرکتکنندمیاستفادهپایین

.آورندمیفراهم



راهبرد های سه گانه استفاده از واسطه 

یکدرهواسطازاستفادهبرایرهیافتینوعچهکهسازندمیمعنیگانهدهبرندهپیشعوامل•
یکیگانهسهراهبردهایازیکهربرای(2جدول).بودخواهدموفقتراحتمالبهخاصصنعت

.دارندهمراهبهرانتیجهکمترینعواملبقیهوکمکیعاملچند،استغالبعاملدو



مجدد از راهبرد استفادهسنتی حذف واسطهراهبردانواع پیش برنده
واسطه 

بر شبکهواسطه مبتنی

ویژگی های ظاهری محصول یا 
خدمت

نیکیقابلیت تحویل الکترو
فشردگی اطالعات

قابلیت سفارشی ساختن

رشی قابلیت سفا)تجمیع اساب
(ساختن

های کاوش هزینهانهای میان شرکت و مشتریتعامل
تعامل آنی

مخاطره کم قرارداد

مخاطره زیاد قرارداد
(آنیتعامل)

هزینه های کاوش
تعامل آنی

و تعمل های میان شرکت شرکا
رقبا

شبکه اسبابهای مفقوده شایستگی
مزایای استاندارد سازی
شایستگی های مفقوده

های عامل= شده ویژگی برجسته
غالب

هنگامی مطلوب استفقط)   (=
.  که واسطه نقشی ایفا کند



. حذف واسطه سنتی

محصولیکماهویهایویژگیبهکهدارندقرارایبرندهپیشعواملتاثیرتحتعمدهطوربه•
شماربهایدهعمعاملالکترونیکیصورتبهتحویلقابلیتویژهبهشوندمیمربوطخدمتیا

داد،تحویلشتریمبهالکترونیکیصورتبهبتوانراخدمتییامحصولکههنگامییعنی.آیدمی
.تاساطالعاتفشردگیدومغالبعامل.نداردوجودکنندهتوزیعازاستفادهبرایدلیلی

قابلیت تحویل به صورت 
الکترونیکی  فشردگی اطالعات



لباغاطالعات،جدیدهاآوریفنپیدایشازپیشفشرده،اطالعاتدارایخدماتومحصوالت•
داشترورتضبیمهپیچیدههایمشیخطتشریحبرایبیمهکارگزاریکمانندهاییواسطهبه

کمترکهعواملی.بگیردعهدهبرراوظایفآنبیشترتواندمیئجذاباینترنتیدرگاهیکاکنون
وآنیاملتعجوفوجستهیهزینهساختن،سفارشیزمرهدر.هستندواسطهحذفبرندهپیش

عاملتکهبردمیسوداطالعاتجدیدهایآوریفنازصنعتی.گیرندمیقراردادقرارمخاطره
فحذطرفدارواسطه،وجودازناشیزمانیتاخیرحذفمنظوربهمثالبرای.دهدارائهراآنی

.باشدهاواسطه

حذف تاخیر زمانی



راهبرد  استفاده مجدد از واسطه •

.  اردبه طور عمده تحت تاثیر دو عامل پیش برنده، اسباب تجمیع و مخاطره  زیاد قرار د•
واند سازمان ها می ت. هنگامی که تلفیق محصوالت  و خدمات مزایایی در برداشته باشد

ی از فن آوری های جدید اطالعات برای کار نزدیکتر با شرکای واسطه خود و برقرار
مشی برای مثال اکنون برآورد تفاوت های میان خط. رابطه قوی و مستمر استفاده کنند

ائه می های گوناگون بیمه رااز طریق درگاه ایتنترنتی انجمن اتوموبیل رانی آمریکا ار
مخاطره زیاد قرارداد ها، شرکت ها را با استفاده از فن اوری های جدید اطالعات . دهند

.  برای برقراری نزدیکتر و مطمئن تر با واسطه ها تشویق می کند



گمرک،زاترخیصوارداتفوصادراتهایفراگردبهرسیدگیبرایفوردشرکتمثالبرای•
افزارنرمبرکاناداومکزیککشورهایبههامحمولههزینهمحاسبهوتجارتمقرراتباانطباق

عواملسایر.استمتکیدادقرارویرجینیادرکهواستراشرکتنامبهواسطهشبکهبرمبتنیهای
صورتیدر)سفارشیخدماتارائهیاتولیدقابلیت«واسطهازمجدداستفاده»راهبردبرندهپیش

مشوقکهتریمشوکنندهتولیدمیانبهوباشدمشتریباکنندهتولیدوواسطهمیانتعاملکه
کهتداشخاطربهبایدهمچنین.هستندمفقودههایشایستگیو(استواسطهحذفراهبرد

میحمایتواسطهازدوبارهاستفادهجایبهواسطهحذفازکاوشزیادهایهزینه
.کند

فورد



واسطه مبتنی بر شبکه 

باشندحدودمخدمتکنندهارائهیامحصولفروشندهیکبهندارنددوستمشتریانکلیطوربه•
تامینترتیبینهمبه.کنندانتخابرایکیکزینهچندمیانازبتوانندراحتیبهخواهندمیبلکه

بزرگرکتشیکمشتریآناگرحتیباشندمحدودمشترییکبهخواهندنمینیزکنندگان
درآزادندگرانبازیزیرا.دهدمیپاسخموضوعاتیچنینبهشبکهبرمبتنیواسطهراهبرد.باشد

فرصتارتباطاتنایگاهی.کنندپیداراخودمتناسبجایوباشندداشتهتعاملیکدیگرباشبکه
.نبودممکناینازپیشهرگزکهکندمیایجادراهایی

جای مناسب و 
هتعامل در شبک



ک سازمان این راهبرد به طور عمده تحت تاثیر عوامل پیش برنده ای قرار دارد که به تعامل های ی•
. یا شرکت با شرکای تجاری با رقبا مربوط می شود

زدیک تر عوامل پیش برنده ویژه ای که دالیل مهم و آشکار را برای بازیگران صنعت جهت کار ن•
.  با یکدیگر فراهم می آورند، اسباب شبکه و مزایای استاندارد شدن هستند



وحصوالتممحلتعیینبرایشبکهازاستفادهطرفدارکه)کاوشهایهزینهشاملعواملسایر•
هایآورینفسیستمساختنبرایشرکامشوقکه)آنیتعاملبهنیازو(استاطالعاتکسب
هایگیشایستو(سازدمیمیسرآنیطوربهرایکدیگربامعاملهامکانواستاطالعاتجدید

(هاستشکافدنکرپرمنظوربهیکدیگربامشارکتبرایرقباحتیوشرکامشوقکه)مفقوده
.شودمی



نتیجه گیری

انزافراتربسیارداردوجودحاضرحالدرکهافزارینرمهایتوانمندیوهااوریفنماهیت•
هایاورینفحتیوگیردکاربهراآنهاهمهبتواننداحتماالشرکتییاسازمانیهرگزکهاست

آورینفبودندسترسدرالبته.شودمیایجادآنیاستفادهبرایاکنونهماطالعاتجدیدتر
.آیدنمیشماربهمسالهاطالعاتجدیدهای

در دسترس بودن



نتیجه گیری

.شودگرفتهرکابهبایدهدفیچهبرایآوریفنکدامکهاستآناصلیمووضععکسبربلکه•
اطالعاتیدجدهایآوریفنازاستفادهبرایرامتفاوتیهایتوانمندیگوناگونصنایعمطمئنا

اختیاردرواسطهازاستفادهگانهسهراهبردهایانواعطریقازکارهایشانوکسبتبدیلبرای
هایآوریفنیبرندهپیشعاملدهبهتوجهباهاشرکت.دهندمیقرارهاشرکتوهاسازمان
کاروسبکبرایکهکندمعینراایواسطهنوعازاستفادهرهیافتتوانندمیاطالعاتیجدید

.باشدبهترینرسدمینظربهآنهاخاصی



نتیجه گیری

واقعیتازشیبخصنعتیکتحولبرایاطالعاتجدیدهایاوریفنازاستفادهکهنماندناگفته•
قابلعموانباهنوزکنندمیاستفادهشبکهازکهجدیدوقدیمهایسازماندستهدوهراست،

وکسبعملیاتسازیبهینهبرایاطالعاتجدیدهایآوریفنازاستفادهدرایمالحظه
سوداوروندهیابرشدکاروکسبمدلیکایجادجدیدبازیگرانبرای.هستندروبروکارهایشان

مواعمی،قدیبازیگرانبرای.استچالشپرکاریاطالعاتجدیدآوریفنابزارازاستفادهبا
نگرشیکاروکسبجدیدهایروشباانطباقبرایبایدسازمانکلزیرااستترسناکتراغلب

.کندانتخابدرست



نتیجه گیری

گامدراستطوالنیرسفیکدرگامنخستینواسطهانتخابرهیافتبهترینتعییندیگر،بیانبه•
درراایمالحظهقابلتغییراتوآورنددراجرابهراانتخابیراهبردبایدهاشرکتبعدی،

.آورندوجودبهکاروکسبنیازموردمجددساختاردهیتمامباهمراهخودهایسازمان


