
           های بازرگانی بررسی  نامه ویژه -2931فروردین و اردیبهشت  ـ 85 شماره 1

 فز يييييري رييبررسييييري ايييير ي ر  
 ر ئي يي»تأمينيباي ستفا هي  يمنطقيي جيره 

ي«[1]يکسبيبرتر -خدمت
 

 

 ميرزا حسن حسيني
 دانشگاه پيام نوراستادیار، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد، 

Hoseini@phd.pnu.ac.ir 

 اميـري محمود حسينـي سيد
 اقتصاد، دانشگاه پيام نوردستيار علمي، دانشكده علوم اجتماعي و 

Seyyed_797@yahoo.com 

 

/ ن زنجيقر  يقق مي  /« کسققب تريقر  -ارائق  دقتم   »منطق   

  يادگير  /دتمات / ارزش  ها  شبک 

 چکيده

امروز  متيري  زنجير  ي مين و متيري  تازاريقات  هقر دو از   

فاصقه    متمرکز تقر کاههقا و موالق هت    صرفاًو اهتاف  ها متل

  ارزش، ها و اهتاف متمرکز تر شبک  ها ت  سم  متل وانت  گرفت 

. کننقت  مق   حرکق  سهام  مشترک، ي مين دتمات و ده  ارزش 

يو  ي ثير مفه م  معروف ت  نام منطق    ها ترد  از اين حرک 

 . انت قرار گرفت  "کسب ترير -ارائ  دتم "

کسقب  -ارائق  دقتم   "  يقا از منطق    اين مقال  تر آن اسق 

ن تقر  در م رد متيري  زنجير  ي مي و انتيش  يفکّر جه  "ترير 

کق  در آن کاههقا تق  انق ان      استفاد  کنت اساس ي مين دتمات

 ت در نظقر گرفتق   ادقتم  کننقت   و ي زيع کننت  سازوکارها  ي مين

 . ش نت م 

-اين يوقي  از ن ع کقارترد  اسق  و از اسقترايت  يوهيهق     

و از منققاتع  م ضقق ع يوقيقق ي صققيف  جهقق  يجزيقق  و يوهيقق  

و پايگقا  داد  الکترونيقج جهق  گقردآور  ادتيقات      ا   کتاتخان 

 .نظر  يوقي  استفاد  گرديت

ارائق   "از نتايج يوقيق  آن اسق  کق  تقا اسقتفاد  از منطق        

  از يقر  کقان درک آگاهانق   يق ان ام  مق   "کسب تريقر  -دتم 

مقتيري    تق  ماهي  حقيق  يبادل اقتالاد  فراهم کقرد يقا نيقاز    

هقا   آن مهنتس  کرد و تاز زنجير  ي مين و نيز متيري  تازاريات  را

همگقرا کقرد يقا امهکقرد     ا   و سيستم يکپارچ  فرآينترا ت  يج 

 .سازمان ، ارزش مشتر  و رفا  جامع  افزايش ياتت
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 مقدمه

ر در کش رها  پيشقرفت ، واحقتها  صقنعت  و    در حال حاض

در يعادل و يکپقارچگ   ها  آن ک  س د تهنتمتتانت  دتماي  دريافت 

اجققزاو و کققارکرد صققوير زنجيققر  يقق مين نهفتقق  اسقق  و ديگققر 

 سقاز  چقار   ت سقنّ   هقا    انتخقا  تقر مبنقا  روش   هقا  سياس 

تاف، کارشناسققان حقق ز  دانشققگا  و صققنع  اهقق. [2] تاشققت نمقق 

  يق مين را  هقا    زنجيقر  هقا  ها، امهکردها و مشخّالالق  فرآينت

ي ان گف   م   کهّ ط رت   .[3] دهنت م  قرار تررس  مجتداً م رد

زنجير  ي مين شام  دو يا چنت سازمان اس  ک  از نظر ققان ن  از  

  م اد، اطالاات و مال  تق   ها جريان از طري و  هستنتهم جتا 

از يمرکقز   هقا  شرک  رويکرد ، يغييرامروز  .[4] هم مريبط هستنت

ي ليت ت  سم  يمرکز  ترا تر ارض  و جريان م اد مهم س  امت 

، دهق   هقا  ، شبک   سازمان ها تيشتر تر رواتط مشترک يا شراک 

اديراً، . [5] آشکار و مشه د اس  امر  ها ارزش و مجم ا  ارزش

را  "رير کسب ت-ارائ  دتم "منط  ( 2006) [6] هش و وارگ 

مهم و جتيت دانشقگاه  در حق ز  دانقش     ان ان يج م ض عت  

ي انقت تق  انق ان يقج مبنقا يقا        مق   ک انت   تازاريات  مطرح کرد

يق مين و   زنجيقر    مقتيري   هقا  چارچ   ترا  يکپارچگ  روش

ايقن  .   يوقيقاي  تق  کقار رود  ها متيري  تازاريات  و حتّ  ترنام 

. سقازگار  دارد  هقم  (8991) [7] زقمطهب تا مطالعات يوقيق  مت

 يقج  تزام و ، متيري  زنجير  ي مين در حال حاضر تق  سقم   

نقش ترير يا اال  در حرک  اس  کق  در آن واقايب تازاريقات ،    

 يکپارچقق  يکققتيگري سققع  موالقق ل و دققتمات تقق  مشققتر  تققا 

ت  ، دتم  "کسب ترير -ارائ  دتم "تر طب  منط  . ش نت م 

در ايقن  . گقردد  مق   مقتاد قهمبنا و اساس فعالي  اقتالاد  ان ان 

  اس  ک  ت  اسقتفاد  از منقاتع و ي انقاي     فرآينتمنط ، دتم  

تنقاتراين  . [1] گقردد  مق   يج کس  ت  نفع کسق  ديگقر يعريقب   

ها  اصه  دتم ، هتف فعاليق  اقتالقاد  اسق  و ايقن     فرآينت

تق   . اس ا ه ح  را  فعالي  اساساً در جه  جستج  و فراهم کردن

اين نکت  . ش د م  دتم  ديگر  معاوض معن  ک  دتم  تا  اين

منطق    تا اسقتفاد  از  "دتم "صرف حائز اهمي  اس  ک  واژ  

معنق  و مفهق م ضقمن  کقامالً      "کسقب تريقر   -ارائ  دقتم  "

ت  يقا همقان کاههقا     متفاوي  از مفه م دتمات ت  شقک  سقنّ  

 . دروج  نامهم س دارد

سقق  از ا لقق ا هققتف دققان از انجققام ايققن يوقيقق  ابققارت 

جهق    "کسقب تريقر   -ارائق  دقتم   "گير  يفکّر منط  کار ت 

 سق   ده  متيري  زنجير  ي مين و متيري  تازاريقات  تق     س ق

کاهها تق    تر اساس آن،يمرکز تر ي مين و ارائ  دتماي  اس  ک  

کاهها  ) دتمات کننت  ي زيع و کننت  ان ان ساز و کارها  ي مين

 .ش نت م  در نظر گرفت  (دتمات مو ر

 ادبيات نظري تحقيق .1

 تمرکز بر خدمت .1-1

تقر منقاتع و    "کسقب تريقر   -ارائ  دتم "در حاليک  منط  

 کاهها  نامشه د ي کيت دارد، لکن مناتع مشه د نيز ناديت  گرفت 

اق   تق     در "کسقب تريقر   -ارائ  دقتم  "منط  . ش نت نم 

 در زنجير  يق مين و ارائق  دقتمات تق     کاهها ت  ان ان اتزارهاي  

 هقا   زنجيقر   ، نققش يقر  وسقيع  مفهق م  ت . کنت م  ان نگا مشتري

ها  دهق  ارزش مشقتريان تق  همقرا      فرآينقت حمايق  از   ،ي مين

يا از طريق  کاههقا   و مستقيم  شک پيشنهادها  دتمت  هم ت  

-ارائ  دقتم  "پس در منط  . [9] تاشت م م غيرمستقي شک ت  

 کننقت   اسقترايتيج تقرا  يقج يق مين     ات، الزامق "کسب تريقر  

اقانق  تقرا  يکپقارچگ  منقاتع     هقا  دهّ  از شناساي  را  س اباري

 . [80] ي مين دتم  جه ضرور  

 بط با شبکه ارزش قلمروهاي مرت .2-1

واحقتها    سقاز   مقتيري  زنجيقر  يق مين وايفق  يکپارچق      

هقا    سقاز  جريقان   ماهنق  ه و ي مين سازمان  در ط ل زنجير 

تق  منظق ر تقرآوردن يقاضقا  مشقتر        را الاات و مال اط ،م اد

 دقتمات  يق مين در امقر  پق ير    تا هقتف تهبق د رقاتق     نهاي  و

زنجيقر   ا   سقادتار شقبک    ي سطاين ارزش  .[88] تاشت م  ترد ردار

و  کننقتگان  يق مين  هقاي  از  ک  شام  گرو  دگرد م  معرف  ي مين

اقالو  تقر ايقن، يقج     . تاشقنت  مشتريان تا مشخّالات مشات  مق  

ي مين چنتگان  اس  کق    ها  تخش  از زنجير د د شرک  اغهب 

مشقات  اسقتفاد     کننقتگان  از يق مين  مکقرّر  ط ر ت نيز در آن، رقبا 

. گيقرد  مق   تقر در را  کننقتگان  ايقن يق مين   همق  کننت و شقبک  ارزش   م 

در درون ( کننقتگان  يقا همقان يق مين   )  ي مين ها زنجير  تناتراين
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 .انت   ارزش تزرگتر قرار گرفت ها شبک 

از درک و پاسخگ ي  سريع ت  مسائ  نيقاتهي  ي  تا ها شبک 

 د د ک  دارنتتقا و رشت سازمان   جه   پ ير پ ياي  و انطباق ت 

طق ر   تايست  ت  ها سازمان. ش نت قهمتاد م تخش  از شبک  ارزش 

حقال   متاوم ياد تگيرنت ک  چگ ن  ت  يج مشتر  تا نيازهقا  در 

کق  ايقن    همچنين، همقانط ر . کننتيغييرش، دتم  تهتر  ارائ  

شقق نت، پ يققاي ،  يققر و جهققان  مقق  هققا  ارزش، پيچيققت  شققبک 

ا  ادامق  حيقات و رشقت سقازمان     پق ير  و يقادگير  تقر    انطباق

 .[82] ش نت م ير  حياي 

 يکپارچه نگه داشتن کل شبکه  .3-1

مقتيري   " يقا  و "متيري  لجسقتيج "، "متيري  اطالاات"

  يق مين و  نقش مهم و مؤثّر  را در ک  متيري  زنجيقر  "رواتط

تق    "اريبقا  " کنقت يقا جاييکق     م  همچنين تهب د امهکرد تاز 

  يجقار   هقا  م فقيق  ها و  در شکس  راام  ق   و مؤثّان ان 

ققرن تيسق  و يکقم را     ضقمن اينکق   ت د  اس ،  ها شرک قبه  

همچنققين تققازيگران . [84]انققت  ناميققت  "[83] االققر ايّوادهققا"

اجتمققاا  و اقتالققاد  يققج شققبک  ارزش از طريقق  م هقق       

 تا يکتيگر متّوقت  "يبادل اطالاات"و  "رواتط"، "ي انمنتساز "

يقج شقبک  ارزش تق  ايقن دليق  دارا  يکپقارچگ        . شق نت  م 

ااققم از تققازيگر اقتالققاد  و )سققادتار  اسقق  کقق  هققر سققازمان 

  تقرا  پيشقنهاد و ارائق     م رداسقتفاد ) ها دارا  ي اناي ( اجتماا 

رواتط  – کننتگان ي مينان و تا مشتري) رواتط ،(ديگران ت  تادتم

کق  از طريق     تاشنت م و اطالاات ( ورود  و دروج  و حاکمي 

ايقن  . شق نت  م  هم شريج ها  مشترک تا استانتاردها و پرويک 

و  کننقتگان  نکت  حائز اهمي  اس  ک  اريبقا  شقرک  تقا يق مين    

مشتريان منجر ت  حفظ يکپارچگ  تر اساس حاکمي  مبتنق  تقر   

تتون اتزارها  ينبيه  و )گردد  م  همکار  و تتون اکرا  و اجبار

يوکم آميز حاکمي  يا يو  نف ذ قرار دادن ديگران، آنچ  ک  در 

  صقنعت  تقا سهسقه     هقا  و سقازمان  هقا    ي زيع، زنجير ها کانال

ين منقاتع  يقر  در نتيجق ، تقا ارزش  . (مرايب ت روکراييج وج د دارد

و ح   [85] و اطالااتو رواتط  ها آنهاي  هستنت ک  تر ي انمنت 

امتيازهققا، االئققم يجققار ، فرهنقق  سققازمان  و کققارگران تققا    

. يمرکقز دارنقت   [86] دقان    دقان يقا دانقش فنق     ها مهارت

 متخالالان م فّ  زنجير  ي مين و تازاريات  تا يکقتيگر همکقار   

ين مناتع تاارزش را ده  کرد ، ي سع  و پقرورش داد   کننت يا ا م 

ابقارت   ها سازمان يج چالش پيش رو  يمام . و يکپارچ  سازنت

جهق  دهق ، سقاد  و    هقا   آن  ها از انطباق تهتر تين ي انمنت 

کننقتگان    مينيق  و( منبقع نهقاي  درآمقت   )حفظ رواتط تا مشتريان 

 هقا  شقرک  همقانط ر کق    . اسق  (   منقاتع هقا  منبع  از ورود )

آم زنت، قطعاً نيازمنت پ ياي   م  نيازها  در حال يغيير مشتريان را

تق  همقين منظق ر،    . تهتر هستنت(  پ ير انعطاف)  پ ير و انطباق

يعنق   )دهقت   مق   يرين پيشنهاد ارزش را ي سع  ا شرکت  ک  ج ّ

تق  نوق    ( دهقت  و رواتط را پيشنهاد مق   ها يج اريبا  تين ي اناي 

 .د اهت کرداال  ام  

ت  ط ر دالصق ، يمقام  تقازيگران اقتالقاد  و اجتمقاا  از      

هقاي  وجق د    تناتراين شرک  [.87] اتع هستنتمن کننتگان يکپارچ 

ها  يخالّال  دق د را يکپارچق  و منسقجم     دارنت يا درد  ي اناي 

کننت و ت  پيشنهادها  پيچيت  تاارزش ت  همقرا  ي انقاي  تقالق      

 هقا  هر ص رت، ترا  انجام اين کار، شقرک  ت  . تازار يبتي  گردنت

شناساي  و اجقرا   ها   ده  ارزش را در زمين  شبک ها تايست  را 

در  ارزش دائمقاً  کننقت   دهق    هقا  ت  داطر اينک  اين شبک . کننت

تايست  ت  ط ر مستمر ياد تگيرنت يقا   ها شرک  .حال يغيير هستنت

 قال تقرا    تق  انق ان م   .کننت رسان  در يج شبک  ارزش دتم 

صنايع دتماي ، ماننقت اينترنق  مسقتهزم آنسق  کق  شقما يقج        

تاشيت ک  حجم تاهي  از دتمات را تا قيم  پايين ا   کننت  ي مين

ک  دقتمات مشقتر  را تقا گسقتر      ا   کننت  کنت يا ي مين م  ارائ 

و حالق  دوم يعنق  همقان     [81] دهقت  مق   اريباطات وسيع ارائق  

 .گير  شبک  ارزش اس کار ت 

 در يک شبکه ارزش  رساني وزش خدمتآم .4-1

 ا ، ترا  ادامق  حيقات و کسقب م فقيق  در اقتالقاد شقبک       

سازمان تايست  تيام زد ک  چگ ن  يج تخش حياي  و پايتار  از 

امالً  ها ت  داطر اينک  يمام  تازارها و سازمان. شبک  ارزش تاشت

نت و تق   در حال حاضر ت  ط ر الکترونيک  ت  يکتيگر متّال  هست

و  [89] انقت  گشقت   مبقتّل   جهان  و پ ياير  ها تازارها و سازمان



الزاماً در يالشنت يا تق  منظق ر پاسقخگ ي  تق       ها تناتراين شرک 

 ير پ ياير و منعطب ت  شکه    در حال يغيير تازار و مشتر ها ازني

 . گردنت

 تر طب  شک  شمار  يج، موقّقان متل  را م رد ي جّق  ققرار  

در  ها ک  هتف آن ي ضير در م رد نو   ي اناي  سازمان دهنت م 

ارائ  مستمر  نو     و آم دتنپ ير از طري  انطباق رسان  دتم 

ت  طق ر دالصق ، يقج    . تاشت م  پيشنهادات کامالً ج ا  تاارزش

دهت و سپس تق    م  را افزايش رسان    دتم ها سازمان فرص 

 شقبک  ارزش تقاق   ان ان يج تخش امهکرد  و کارآمت از يج 

ارائق   "ي سقع  يقج فهسقف  يقا منطق       ( 8مانت ک  از طريق    م 

ان ان  ت )آشکارساز  مناتع اطالااي  ( 2؛ "کسب ترير -دتم 

 .گيرد م  ص رت( م ال؛ جتاساز  اطالاات از يج شک  فيزيک 

وقت  ت  نو  م فقي  آميز  اين کار انجام پ يرف ، سازمان قادر 

مجتد  تنت  پيکر ر  از مناتع را از طري  اس  ان اع جتيت و تيشت

تع و از ها پيرام ن شک  مناتع، زمان، مکان و مالکيق  منقا  فرآينت

نقاتع و ي انمنتسقاز    م سقاز   جقايگزين ها  فرآينتطري  ايجاد 

 .[20] شرک  ده  کنت

هقايش در ارائق     ي انقاي   تهبق د  سقم   ت  را سازمان امر اين

در يج دنيا  پ يا و . دهت م  ا  س قپيشنهادات ارزش کامالً ج ّ

گيرنقت تهکق     نمق   هرگز کقم يقاد   ها سريعاً در حال يغيير، سازمان

آم زنقت مشقتر  تق  چق       م  ها سازمان. آم زنت م  هميش  تيشتر

در نتيج ، فايت  اين کقار  . دهت م  پيشنهادات ارزش پاسخ مناسب

ضرورياً ينها س د يا جريان نقت  نيس  تهکق  تقازد رد يقا رونقت     

  گ نقاگ ن اغهقب   هقا  معيارها  امهکرد سازمان. يادگير  اس 

زمان  ک  نتايج تق  جريقان نققت     . دهنت م  اين تازد رد را نشان

ها قادرنقت يقا منقاتع و دقتماي  را      گردد، سازمان م  م ب  منته 

ترا  تقا د د يا رشت و يق ي  دق د و   ها ک  سازمان سازنتفراهم 

. بق  يقادگير  تق  آن نيقاز دارنقت     ت  دنبال آن، يق ي  زنجير  م 

مباح  م رد ي جّ  در اين يوقي  ح ل س  مو ر اشقار  شقت  در   

کسقب  -ارائق  دقتم   "فهسف  يا منط  ( 8 :تاشت م  متل م ک ر

منقاتع   سقاز   فشرد ( 3آشکارساز  مناتع اطالااي ؛ ( 2؛ "ترير 

اطالااي ؛ همچنين تر آن هستيم يا يج تو  يفاليه  در مق رد  

و  سقاز     اطالااي  ت  ان ان نهادهقا  فشقرد   ها تطافزايش را

 .آشکارساز  تيشتر مناتع اطالااي  ارائ  گردد

 

 
 رساني در يک شبکه ارزش مدل يادگيري خدمت -1شکل 

 «سب برتريک-ارائه خدمت»فلسفه  .5-1

ي انقت ديقتگا  دقتم      يغيير مناسب مق    درتار  هش  نظري

  :از نتاين م ارد اباري. دگير در ترمو ر  را 

در مقايس   رسان  دتم  فرآينتيمرکز تيشتر تر در جه   يغيير -8

  .تا ده  کاه

اول ي  تيشتر تر مناتع نامشه د در مقايسق  تقا    در جه  يغيير -2

  .  تازار شرک ها مناتع مشه د در ارض 

ال و پ يقا  يمرکز تر ده  و استفاد  از مناتع فعّق در جه   يغيير -3

 .ال پايتارت  جا  مالرف و نات د  مناتع فعّ

 در تراتققرشققناد  مزيقق  اسققترايتيج اطالاققات همگقق ن    -4

 .اطالاات ناهمگ ن

 .و گفتگ  ت  جا  شعار و هياه گر  م اکر در جه   يغيير -5
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ي انت فقط پيشقنهادات   م  فهم اين مطهب ک  شرک درک و  -6

ده  يا اضاف  کقردن   ارزش را ايجاد و دنبال کنت ن  اينک  ت 

 .ارزش تپردازد

يبقادل   در تراترا   يمرکز تيشتر تر يبادل راتط در جه   يغيير -7

 .ا  داد و ستت  يا معامه 

يمرکز تيشتر تر امهکرد مال  ترا  يادگير  و در جه   يغيير -1

 [28].هتف حتاک رساز  س دتراتر تازد رد اطالااي  در 

ترا  يقج   در مجم ع، اين هش  نظري  يج چارچ   مرجع

 و يرغيقب کنقت کق  سقازمان را يشق ي       مق   متل ذهن  فقراهم 

يا يغييرات در نيازها و يرجيوات مشتر  را درک کنقت و   سازد م 

ارض  دتمت  د د را تا آن نيازها ت  منظ ر پاسخگ  مانتن نسب  

در حال يغيير و پيچيت  منطب  گردانقت، مويطق     ت  مويط سريعاً

 .جهان  اس ا   ک  تخش  از اقتالاد شبک 

 منابع اطالعاتي [ 22] آشکارسازي .6-1

ي اننققت از طريقق   مقق  هققا در اقتالققاد شققبک  جهققان  سققازمان

آشکارساز  مناتع اطالااي  تهتر د د را تا شقرايط جهقان  وفق     

ي انقاي  آشکارسقاز    . [23] را ارائ  دهنقت  دهنت و دتم  تهتر 

مناتع تخش  از يج جريان يکامه  مستمر در ط  هقزاران سقال   

لکن در حقال حاضقر تق  دقاطر اهق ر، رشقت و گسقترش         ،اس 

 يق مين اريباطات ديجيتال  و مواسبات و ي اناي  روزافقزون آن و  

تالق   ذاي  طيب الکترومغناطيس  از اهمي  ف ق العقاد    امکانات

 .حياي  ترد ردار گشت  اس 

اطالاقاي    تينق   پقيش امروز ، ما شاهت آشکارساز  غيرقات  

همقان  . درتار  م ض اات ح ز  متيري  زنجيقر  يق مين هسقتيم   

 ياد "لجستيج مجاز "از آن ت  ( 8991) [24] چيز  ک  کالرک

  هقا  ر اطالاقاي  و فيزيکق  سيسقتم   کنت کق  در آن، اناصق   م 

کنتققرل . لجسققتيج زنجيققر  يقق مين از يکققتيگر مسققتق  هسققتنت

يقر  جهق  کسقب     فيزيک  و مالکي  مناتع در متت زمان ک يا 

سقپار    تقرون  نتيجق  آن، . گقردد  منافع  از اين مناتع فراهم مق  

 .   اطالااي  اس ها روزافزون فناور  اطالااي  و رشت راتط

، [26] مجدّد بندي پيکره: [25] يساز فشرده .7-1

 [22] و توانمندسازي [27] سازي جايگزين

  ارزش ماننت م جق دات زنقت  هسقتنت و از ايقن رو     ها شبک 

  در حال ها پي ست  در حال آم دتن، يکام  و انطباق تا نيازمنت 

دهنت، تقا   م  هاي  ک  ادام  حيات آن دست  از شبک . يغيير هستنت

ي  دق د را  هقا  جه  يکپارچگ  مناتع تق  شقي     در سع  و يالش

و در نهايق    [29] پردازنت م  کننت و در تازار ت  رقات  م  منطب 

  دقان منجقر تق  يق مين     هقا  اين يکپارچگ  منقاتع تق  شقي     

پقس ايقن يکپقارچگ     . گقردد  مق   ا پيشنهادات ارزش کامالً ج ّ

 ردگي م  مناتع از طري  يالش ترا  فشردگ  تيشتر مناتع ص رت

مجقتّد در   تنت  پيکر ها  فرآينتو فشردگ  مناتع از طري   [30]

ها  فرآينققت و زمنيقق  شققک  منققاتع، زمققان، مکققان، و مالکيقق   

تقق   و [38] ردگيقق مقق  و ي انمنتسققاز  صقق رت سققاز  جققايگزين

  را ايجقاد  ير ا دهت يا پيشنهادات کامالً ج ّ م  امکان ها شرک 

 .دهيم م  ييب ي ضيردر اينجا، اين مفاهيم را ت  ير. کننت

 منابع اطالعاتي  سازي مفهوم فشرده .2-1

حتاک ر، يج ساز  نظر  اسق  کق     ساز  فشردگ  يا فشرد 

فشقردگ   . تا طيف  از مناتع در دسقترس و يکپارچق  اريبقا  دارد   

ک  در يج زمان و مکان مشخّص،  گردد م  حاص حتاک ر وقت  

يمام  مناتع ضرور  ترا  دهق  مشقترک    ،يج تازيگر در شبک 

 و يکپارچق  کقرد   شقرايط را فقراهم    آن تهترين ارزش ممکن در

ها  ارزش ت  هنگام ام  در يج اقتالاد تقازار    شبک  .سازد م 

 ،حقتاک ر منقاتع   سقاز   يجميقع و متقراکم   جهق   يا تر آن هستنت

لکقن در امق ، ايقن     ،هاي  را ت  ام  آورنقت  ها و ک شش يالش

 [32] نق رمن . نظقر  در امق  وجق د نقتارد    صرفاً از  حتاک رس

 کنت م  اشار   ت  فشردگ  حتاک ر ت  ان ان يج وضعيت( 2008)

ک  در آن وضعي ، تهترين يرکيب از مناتع تقرا  يقج م قعيق     

گقردد، تقرا  م قال؛ تقرا  يقج       مق   مانته زدان تسيج و سقا 

در يقج لوظق  و مکقان     امکان وجق د داشقت  تاشقت يقا     مشتر 

دتم ، تق  کسقب    کننت  مشخّص مستق  از م قعي  مکان  ارائ 

ايقن  . نائ  گرددارزش حاص  از آن دتم  /نتيج  تهين  از هزين 

 تق  فشقردگ    مقيقاس متل يجار  ک  در حال حاضر تا تيشترين 



  هقا  مقتل يق ان تق     مق   پقردازد،  م  مناتع قات  دسترس حتاک ر

 [33] يق  م ي رهقا  جسقتج   گ گق     جستج   اينترنت  از قب

ال  دنيا تا يج کامپي ير متّ ازا   نقط هر فرد  در هر . اشار  کرد

پاسخ  تقرا  هقر سقل ال مق ردنظر      ،ي انت ت  شبک  مخاترات م 

از فشقردگ  تقاهير منقاتع    ا   اين مقتل فعهق  نم نق    . دس  ياتت

 سال قبق   25جستج   پاسخ در ط   فرآينتاطالااي  تر دالف 

 . تاشت م 

 د مناتع اطالااي  منجقر تق  فشقردگ  تيشقتر    گردآور  مجتّ

ها  مرکقز  در  فرآينقت در حقيق ، اگر يقج کسق  تق     . ش د م 

متيري  زنجير  ي مين و تازاريقات  از قبيق  مقتيري  فقروش يقا      

ي انت رشقت و يرقق  زيقاد     م  کنت،  متيري  رواتط تا مشتر  ي جّ

 .اينترنت  درياتت  کسب و کار ها شرک  را تر اساس متل

براي فشردگي بهتر منابع  دمجدّ بندي پيکره يها پايه .9-1

  اطالعاتي

ي انقت تقر حسقب     ج شبک  ارزش م مفه م سادتار تنياد  ي

و مالکيق  و    شک  مناتع، زمان قات  دسقترس، مکقان دسترسق   

 منقاتع  فشقردگ  تيشقتر  . استفاد  از ايقن منقاتع مشقخّص گقردد    

و يعقتي  سقادتار شقبک  ارزش يوقّق      ي انت از طري  اصالح  م 

 جهق    ارزش ت  ط ر مسقتمر دق د را   ها در حقيق ، شبک . ياتت

منطب  ( يرکيب مناتع ساز  يا همان تهين )فشردگ  مناتع  اريقا 

ها   ي  ک  د د تخش  از اين شبک ها سازمان. سازنت م  بو مريّ

ير رپق ي  ريسقج ير و پق ير  نيز تايست  د د را انطباق ،ارزش هستنت

 .کننت

 د شکل منابع بندي مجدّجپيکره .1-9-1

اشکال يا سقادتارها دارا  مقاصقت يقا امهکقرد  هسقتنت و      

  مشه د ها م ال. ش نت م  اشکال ترير مناتع در ط  زمان پتيتار

هققا   يقق ان در وسققاي  حمقق  و نققق ، م شققج  و آشققکار را مقق 

کامپي يرهقا   ، مبهمان ادرا ، پ شاک يقا  تنت   ، تست افزار جن 

هقا و   مشق   شکال نامشه د شقام  قراردادهقا، دقط   ا. ادار  ياف 

اگر چ  اشقکال تريقر منقاتع    . ها  يجار  هستنتفرآينتو  ها روي 

لکن ت  چالش کشيتن اشکال حائز اهمي  اس   ،گردنت م  آشکار

 قاتق  يغييقر  و  پق ير  انطبقاق يا معه م گردد اين اشکال ترير مناتع 

 تنقت   چقارچ   مجتّداً قاتق     تهتر امهکرد يا ترا  اجرا هستنت

معن  ک  آيا ت  اتزار مفيتير يا اتزار دتمت   ت  اين، ؟هستنت يا دير

 ش نت يا دير؟ م  تهتر  يبتي 

د شک  منقاتع، امهکقرد يمقام  منقاتع را در     مجتّ تنت  پيکر 

تقا در نظقر گقرفتن    . دهت م  د قرارشبک  ارزش م رد تررس  مجتّ

سقازد،   م  ها را ي انمنت هاي  ک  سازمان و شک يمام  امهکردها 

پ ير  و  نت مسيرها  تهتر  را ترا  انطباقي ان م  ها نيز سازمان

گقردد، از   م  وقت  شک  مناتع اصالح. پ ياي  تهتر شناساي  کننت

 يج ي ثير متعام  و دو طرف  در سرياسقر شقبک  ارزش تردق ردار   

در يقج   [34] ل مقارت ت  ان ان م ال، اديراً شقرک  وا . ش د م 

فعالي  تزرگ استرايتيج جه  فروش موال هت مشارک  کقرد  

ک  اين موال هت ت  لواظ موقيط زيسق  حسّاسقي  تقاهير      

يقج  ) تنقت   تسقت   دريافتنت ک  انتاز ها  آن فرآينت در اين. داشتنت

تهکق    ،  اصقه  هقتررف  انقرژ  اسق     ن  ينها اهّ( تُعت از شک 

. اسقر شقبک  ارزش تق  همقرا  دارد    سردر  زيقاد   يعامه ي ثيرات 

اغهب ت  ط ر غيرضرور  تزرگ اس  تق  دقاطر    تنت  انتاز  تست 

  تزرگتقر در  هقا  تنقت   کق  تسقت   انت  اينک  ي ليتکننتگان فهميت 

دريقتار   کننقت   هسقتنت و از ايقن رو مالقرف     معر  ديت تيشتر

 تنققت  ، کققاهش انققتاز  تسققت تينقق  پققيشتقق  لوققاظ . آنهاسقق 

شت  تق    تنت  را از س   ي ليتکننتگان کاه  تست ي  ها مقاوم 

ترا  کاهش اين مقاوم ، شرک  وال مارت شک  . آورد م  وج د

مناتع د د را از طري  فقراهم کقردن ي ليتکننقتگان  مجقرّ  تقا      

ي اناي  تيشتر در ازا  جبقران کقاراي  کمتقر حاصق  از نمقايش      

در انقتاز   البت  م ج کاهش . کرد تنت  غيرکارآمت موال ل آرايش

 ياتقت و تقر نوق      م  در سرياسر شبک  ارزش گسترش تنت  تست 

 :گق ارد کق  از جمهق  آن ابارينقت از     مق   ي ثيرها  آن  پ ير انطباق

ا   هقا  يبهيغقاي  و رسقان     ي ليتکننتگان قفس  فروشگا ، شرک 

 .و غير  تنت  چاپ تست  امر ال درفعّ

اغهقب در  مجقتّد شقک  منقاتع کق       تنقت   پيکر يج جنب  از 

م رد تو  اس ، تق    "کسب ترير -ارائ  دتم "شرايط منط  

ارائ  "و ترون سپار  مرت   اس  ک  ت  ايجاد منط   ساز  تهين 

اهّ  آنک  مشتر  يج را  ح  . انجامت م  "کسب ترير -دتم 

س  ک  اين را  ح  ا کنت، آن م  دتمت  منوالرتفرد را دريتار 
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هقا    زاو مشقخّص تقا آورد   دتمت  شام  يکپارچگ  ديه  از اج

. ج ّا  اسق  کامالً تهين  شت  تازار ت  همرا  يج پيشنهاد ارزش 

اين کار شبي  کار ديه  از ن يسقنتگان  اسق  کق  از يقج زتقان      

کننقت و ن يسقنتگان، ايقن     مق   استانتارد تا هزاران کهم  اسقتفاد  

در کنقار  هقا   از داستان مشخّال ترا  ده  يعتاد يقريباً را کهمات 

ها يا همان پيشنهادات تقازار   آورد  از اين رو،. کننت يرکيب م  هم

ز ا  يکپارچق  ا  ساز  گردنت، گ ي  ک  از مجم ا  ي اننت تهين  م 

 .[35] انت زاو و اناصر استانتارد سادت  شت اج

 مجدّد زمان  بندي پيکره .2-9-1

 تقر زمقان    تُعقت د تق   مجقت  تنت  پيکر يج گزين  ديگر ترا  

کنقت،   ريز  را طرح ها الي فعّ اگر کس  يج مجم ا  از. گردد م 

تقرا  ي ليقت، ي زيقع و     هقا  ي  ک  درگيقر يق مين ورود   ها فعالي 

فروش موال ل و استفاد  آن ي سط مشتر  تاشقت، فق راً مت جّق     

مريّب  مشخّال  در يج طيب زمان  ها الي د اهت شت ک  اين فعّ

  ديگقر  هقا  مقتّم تقر فعّاليق    ها ترد  فعالي . ش نت م  و چينش

 . ها هستنت ن  تر حسب اادت يا اهمي  فعّالي 

در طراح  موال ل و ي ليت موال ل و  نيزمهنتس  همزمان 

آن تا هتف سرا  تخش  ت  زمان ارسال کاه  افزار ي سع  نرم نيز

. [36] گرفتق  شقت  اسق     کقار  تق   ت  تازار ت  ط ر م فقي  آميز 

ي سقع  فق  نفسق  تقرا       فرآينقت يشتر ت تنت  و تخش تنت  قطع 

ت  امر  حياي  قهمقتاد گرديق   فرآينتافزايش سرا  زمان اجرا  

  آغقازين و اريقب مقتيري     هقا  ترا  م ال؛ تخقش . [37] اس 

چرد  امر موال ل ت  ط ر ج ّا  در حال يغيير زمان هزم ترا  

ي اننت تا يج  م  ت  داطر اينک  مهنتسان. ج قطع  اس ساد  ي

ب  معين شت  ترا  ساد  يج قطع  اسقتانتارد شقروع   طرح از ق

هقا  نهفتق  در    اور کننت و ترا  ترآوردن نيازها  مشتر  و فنّق 

قطع ، آن را اصالح و يعتي  کننت يا اطمينان حاصق  گقردد کق     

 . طراح  شت  دارا  ااتبار و ارزش اس  ا تخش مجتّدقطع  ي

 مجدّد مکان  بندي پيکره .3-9-1

ديگر   فرآينتش نت، يج  م  اجرا ها فعالي  مکان  ک  در آن،

 ها و شبک   گير سيستم آمار و گزارش .د اس مجتّ تنت  پيکر از 

گقردد و   م  يج کار در جاي  انجام. انت مفه م مکان را يغيير داد 

در جهان امروز  ک  در آن . ش د م  در جا  ديگر  يو ي  داد 

و شقرکا    کننتگان يني م سر دنيا تا مشتريان ودر سريا ها شرک 

 ممکقن اسق  در   ، يقج سقفارش  انت د د ت  ص رت شبک  درآمت 

تگيرد، قطعات سقفارش شقت  از واحقتها      ص رتاياهت متوت  

. گردنقت  م  تاشت و در مکزيج م نتاژ م  ي ليت  در ياي ان و اروپا

ي انت  م  ت  شکه  مشات ، درد اس  دتمات تا يج مرکز اريباط 

درد اسق  مشقتر  در    ،اتتتا در. گيرد ص رت ااز دني در هر جاي 

و سقپس تق     ققرار گرفتق   پقردازش   مق رد  ها در هنت مکان ترد 

گردد و ارف چنت دقيق  ت   م  شخص ديگر  در ني ي رک ااالم

در حقيقق ، صقفوات و  شخالق     . شق د  م  مشتر  پاسخ داد 

ي انت مکان  را فراهم کنت يا يج موالق ل   م  ترا  يج شخص

 . يو ي  داد  ش د کننت  ش د و تر رو  ميز مالرف سفارش داد 

کقامالً متفقاوت   ا   ميالد  تا پتيت  28در آغاز ورود ت  قرن 

هقاي  کق     سقازمان . م اج  هستيم «ها  مجاز  سازمان»ت  نام 

الزاماً نياز  تق  سقازمانته  کارکنقان در يقج موقيط سقازمان        

  در سرياسقر  ت  ط ر روز افزونق  ها همکار . [31] معم ل  نتارنت

گيقر   جشبک  ارزش از طري  همکقار  مجقاز  در حقال شقک     

از طري  اينترنق  تقرا     کننتگان ، شرک اساس آن ترهستنت ک  

ن  ينهقا  . کننت م  هاي  تا يکتيگر مالقات پروژ  پيرام نهمکار  

 ،ي انت در سراسر سازمان تق  اشقتراک درآينقت    م  مناتع اطالااي 

تهک  تا هر کس ديگر  ک  تا اين پروژ  مريبط اس  ت  اشقتراک  

اين مناتع يا متارک در مو  کسقب و   ي اننت ت  م  طرفين. درآيت

کار د د يا هر جا  ديگر  دس  ياتنت و تق  تخشق  از سقازمان    

اين کار ن  ينها تا واايب سقاد ، يکقرار  و   . ش نتمجاز  يبتي  

  ها ي  ک  شام  پروژ ها کار گيرد تهک  در هم م  روشن انجام

 ردگي م  اس ، نيز ص رت جتيت موال ل از قبي  ي سع  ير پيچيت 

[39].  
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سنّت  اقتالقاد  و تازاريقات  آن اسق  کق  ارزش تق        انتيش 

   فقراهم شکه  جزي  از طري  مالکي  و يالاحب کاهها  مقادّ 

ايقن توق  را    "کسب تريقر  - ارائ  دتم"اما منط  . گردد م 

کشت ک  ارزش همان دتمت  اسق  کق  شقام  جريقان      م  پيش



س  ک  اهمي  تيشتر  از ا ت ارائ  شت  از قطعات يا کاههاادتم

 تنقت   پيکر ي انت ترا   م  اين يفکّر ساد . مالکي  د د کاه دارد

رود ت  داطر اينکق  پيشقنهاد ايقن     کار ت   ارزش ها مجتّد شبک 

و  ها را اجار  کننت ها تيشتر تت اننت داراي  س  ک  شرک ا يفکّر آن

هقا  دقتمات را تپردازنقت نق  اينکق        يا حق  اسقتفاد  از جريقان   

اين همان متل  . ترساننتفروش ت  و  ار  کرد کاههاي  را دريت

. [40] رود م  کار ت ت  ط ر روزافزون   افزار اس  ک  در صنع  نرم

 از لوقاظ ي انت  م  نيزمالکي  مجتّد  تنت  ت  هر ص رت، چارچ  

يقج شقرک    ) [48] شرک  چِق  . فاق تيفتت  ايّافزار جنب  سخ 

را در ( ک  دارا  پيشين  زياد  در يجارت کاه اسق   ساز  مخزن

در موالق هت   تسقيار سقخ    يمايزاه  رغم ايجاد . منظر تگيري

يکق  از  . ب  ت  رقبا  د د ترير اس اين شرک  نساين يجارت، 

. ها  چ ت  اسق   تزرگترين دط   ي ليت شرک  چِ ، ي ليت پال 

 ماننقت منطب  گرديت  اس   جتيتاگر چ  اين موال ل تا يغييرات 

 تهتقر  ي  مجهّز ت  سيستم ام اج رادي ي  جه  شناسقاي  ها پال 

و  هقا  در هقر نقطق  مکقان ، امقا طراحق  اساسق ، ويتگق        ها  آن

ثاتق    هقا  ينهقا هقتف پالق    . کارتردها  آن يغيير  نکرد  اسق  

 تناتراين هزينق  . س ا نگهتاشتن کاهها در ط ل حم  و نق  آنها

 اين وسقيه  تق  هزينق  دقالص حمق  و نقق  کقاه اضقاف          دريت

ت  ط ر سنّت ، ي ليتکننتگان تايست  پالت  را دريقتار   . گردد م 

ر رو  آن مسقتقر کننقت، لق ا    تکننت يا کاهها  ي ليت  د د را تق 

شتنت يعن  هزين  آن  م   متومّ ها پال  تات  دريت اينا   هزين 

. تيق گرد مق   کار  منتق  تر رو  هزين  حم  و نق  و ح  العم 

ترا  وساي  نقيه  تزرگتر يا ي ليتکننقتگان تزرگتقر، هزينق  ايقن     

  يشقخيص داد کق    شرک  چِق . ي انس  افزايش ياتت م  ها پال 

تهک  کقارترد   ،افزايت م  الکي  کاه نيس  ک  ت  ارزش کاهاين م

  تق   در نتيج ، شرک  چِق . افزايت م  و استفاد  آن تر ارزش کاه

را تقرا    هقا  هقا، يالقميم گرفق  ايقن پالق      ججا  فقروش پالق   

درون شقبک    و سقاير اااقا    کننتگان ي ليتکننتگان کاه، ي زيع

اجار  )  پيشنهاد ارزش شرک  چِتناتراين .   تگ اردارزش ت  اجار

ا   در هزينق  . گرديقت  مطرحاينگ ن   (ت  جا  فروش آنها ها پال 

کردنقت   م  ها دتماي  را فراهم مشات  تا قيم  دريت آن، اين پال 

ها  انبار مشقتريان   ها و سيستم ک  زنجير  دتم  آن تا نيازمنت 

 .يکپارچ  گرديت
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. ن دقتمات وجق د دارد  اساسق ، دو روش تقرا  يق مي    ت  ط ر

از کارهقا  ا   يعن  انجام يج کقار يقا مجم اق     _ ساز  جايگزين

 اي ترا  طرف ديگر و ي انمنتساز  يعنق  فقراهم کقردن امکانق    

از کارهقا  ا   مجم اق  ا انجام يج کقار يق   جه ترا  يج طرف 

ها دارا  فرآينقت اين . [42] مؤثّرير و کارآمتير ترا  د د ت  شکه 

در ترد   ساز ججايگزينک   معن  ت  اين. همزيست  هستنتجنب  

، يج طرف را در انجام واايب ديگر ت  شکه  کارآمتير و واايب

کق    ترا  م ال؛ فقراهم کقردن يسقهيالي    . سازد م  مؤثّرير ي انا

را  ( ) دهقت، شقرک    مق   انجقام  ( ) ترا  شرک  (الب)شرک  

  اصقه   هقا  ت  ط ر مؤثّرير و کارآمتير از ي انقاي   ياسازد  م  قادر

 .  ده  ارزش استفاد  کنتها الي د د در فعّ

 ي جق  ده  ارزش در مويط يقج شقبک  ارزش   ت  زمان  ک  

  وسققيع  را تققرا   هققا فرصقق  ،فرآينققت، ايققن دو گققردد مقق 

زمان  ک  دو مفهق م  . تنکن م    و پ ياي  تهتر فراهمپ ير انطباق

قرار دادن مشقتر  در تخشق  از شقبک     "و  "ناتعآشکارساز  م"

گيرنت، احتمال يغييرات يقريبقاً تسقيار    م  در کنار هم قرار "ارزش

ترا  م ال، از طري  آشکارساز  اطالاات م جق د ،  . زياد اس 

در امر  نامطه   کننتگان ي زيع و کننتگان مارت ي مين شرک  وال

را  انشمشقتري و سقپس دق د   . کقرد  سقاز  ججايگزينسفارش را 

. ت  رقاتق  تپقردازد   ير   پايينها ي انمنت ساد  يا از طري  قيم 

 سقاز   امکقان جريقان   ن روش جهق  ايق از  [43] شرک  آمازون

مسقتقيم تقرا  تردق  از     شقک  اطالاات مق رد درد اسقت  تق     

ايقن  همچنقين  .  سقع  داد ياسقتفاد  کقرد و آن را    کننتگان ي مين

 سقم  ت  ط ر مسقتقيم تق     يا موال هت ساد امکان را فراهم 

نيز امهکرد   [44]  قفروشگا  اينترنت  ايب. مشتريان جريان ياتت

کنت ک  اغهب هقم نققش    م  مشاته  را در ميان مشتريانش ارائ 

  زنقت  اينترنتق    هقا  حراج  را در کننت  دريتار و هم نقش ي مين

 .کنت م  ايفا( [45] تردط)

کق  کق  شقبک  دهق       قات  ذکر اسق  اين نکت   در مجم ع،

ت  ان ان سيسقتم   (   مشتر ها شام  مشتريان و شبک )ارزش 

و ي انمنتسقاز    ساز ججايگزيناز ده  دو طرف  ارزش از طري  
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يمام  اريباطات و پي نتها . گردنت م  ن دتم  قهمتادزنجير  ي مي

در شقبک  تيقانگر   ( و مشتريان د د شرک  کننتگان شام  ي مين)

تاشت ک  از طري  کمج ت  طقرفين   م  آور ي  ترا  ن ها فرص 

. گيرد م  نسب  ت  ده  ارزش ص رت د د ها  در اجرا  فعالي 

کننقت کق     مق   ي  اشار ها ت  شرک  (2000) [46] راميرز و والين

  ارزش جه  افقزايش ارزش  ها د شبک مجتّ تنت  پيکر ي اناي  

 .[41] نتنام م  "[47] پيشگامان اولي "را ها  آن د د را دارنت و

چنقان  فناور  اطالاات تقرا  آشکارسقاز  منقاتع از    امروز  

  هقا  يکق  از ويتگق   ترد ردار اس  ت  نو   ک   اهمي  تاهي 

اسقتقرار نظقام   همقين   نيقز    تزرگ در مقياس جهقان  ها شرک 

رضقرور  هقا  سقازمان  غي   مناسب اطالااي  از طري  ح ف هيق  

هقا نيقاز  تق      سقازمان  ديه  از، لکن [49] تاشت م  اريباطات تاز

. تيننقت  نمق   اور  اطالاقات ي سع  ي اناي  اصه  د د در م رد فنّ

ها  اطالااي  استفاد  کننقت   اس  از واسط  ها ممکن شرک  اين

ها در ي مين مناتع اطالااي  يکپارچق    ت  شرک ها  اين واسط ک  

تق   . رسقاننت  م  م ردنياز ترا  انطباق و حفظ مزي  رقاتت  کمج

همي  آشکارسقاز  منقاتع و فنقاور  اطالاقات، تررسق       داطر ا

هقا  اطالاقاي  صق رت     در م رد نققش ايقن واسقط      ير امي 

 .گيرد م 
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ها  ارزش و جامعق ،   شبک  تيشتر اطالاات در تا آشکارساز 

هسقتيم کق  تق      ي هقا  واسط    ازيعتاد رشت غيرمترقب  شاهت ما

اطالاات را يکپارچ ، پردازش، ي زيقع و  نظير   و ت  شک  دان

اطالاقات را از کاههقا  مهمق س جقتا     )رسقاننت   فقروش مق   ت  

  ها راتط"ت  ط ر روزافزون  ت   ها و از اين واسط  [50] (کننت م 

  اطالاقاي  تق    هقا  و رشقت راتقط   [58] شق د  م  ياد "اطالااي 

در مراح  اوليق  ي سقع    . فوات و  ت داور  صم ازات يکام  فنّ

ماننت ايب ، آمقازون، گ گق  و   )ها  اطالااي   صفوات و ، راتط

تر انتشار اطالاات ت  منظ ر اريباطات و داد و سقتت ي کيقت   ( غير 

  حقيق  قادر ت دنت يا از ايقن فنقاور    ها ديه  از شرک . نتداشت

ترا  سهيم کردن اطالاات ت  مشتريان  ک  ت  اينترن  دسترس  

، نققش  2نسقخ  شقمار    [52] گسقتر  صقفو   .دارنت، استفاد  کننت

ها  اطالااي  را گسترش داد يا امکان يبادل اطالاات ترا   راتط

. [53] کننقت پشتيبان  از يعامق  و مشقارک  اجتمقاا  را فقراهم     

کنيت، يج تخقش   م  مالحظ  دوشمار   شک همان گ ن  ک  در 

دهقت کق     مق   ک چک  از شقبک  ارزش صقنع  دق درو را نشقان    

از ا   مشتريان، دههن، ي ليتکننتگان يجهيزات اصه  و مجم ا 

هر گر  در شبک  تيقانگر  . سازد م  را ت  هم مريبط کننتگان ي مين

  هقا  از شقرک   ا  م الً يقج شقرک  يقا مجم اق     )يج ه ي  

هقر گققر  در شقبک  راتطقق  اهق  السقق ي  تققين    . اسقق ( کق چکتر 

در حقيق ، اک قر  . دتم  دارد کننت  دتم  و درياف  کننت  ي مين

  هقا    در هقر دو طقرف از طريق  راتقط    گير ها  يالميمفرآينت

ترا  . گيرنت م  مختهب اطالااي  ت  ط ر م از  و همزمان انجام

دتم   کننت  اس  ت  يج ي مين م ال، يج راتط اطالااي  ممکن

  هقا  در شناساي  ن اقص طراح  موال ل از طري  ارزيقات  داد  

مرت   ت  ضمان  نام  مشتريان يار  رسانت، درس  در زمان  ک  

را يوهي  نمايت يا ت   ها راتط اطالااي  ديگر ممکن اس  اين داد 

 نامق ،  دتم  در م رد مشکالت م ردانتظار ضمان  کننت  درياف 

همچنين از طريق  يق مين تردق  از    . نمايت  هزم ارائ  ها ي صي 

ها  زنجيقر  يق مين   فرآينقت اقاي ،    اطالهقا  واايب ترا  راتقط 

 هقا  ايقن امقر تق  شقرک     . د قرار گيرنتمجتّ تنت  پيکر  ،ي انت م 

ها  درون  يمرکز کننت  شايستگ  و ها يا تر ي اناي  دهت م  امکان

م ردنياز ترا  ده  ارزش را فراهم  تاارزش از رواتطا   و مجم ا 

 .نمايت

همانط ر ک  در م ال ف ق آمت  اس ، شرکت  کق  در يقالش   

اس  يا پيشنهادات ارزش رقاتت  را پيشنهاد کنت تايست  در وههق   

ي اننقت شقبک     م  ها  اطالااي  را شناساي  کنت ک  نخس  راتط

  را ي سقع  يقج سقادتار مناسقب   ارزش را پشتيبان  کننت و سپس 

ها  اطالااي  را تا شبک  ارزش يقج شقرک     ت ک  اين راتطنده

. پشقتيبان  کننقت  از ارزش مشترک دهق  شقت    يکپارچ  سازنت يا 

ها  اطالااي  وج د دارنت کق  قادرنقت نيازهقا      ترا  م ال، راتط

و  مشققتريان را درک کننققت کقق  ايققن کققار را از طريقق  رديققات   

يان، حمايق  از  اطالاات فروش و ضمان  نام  مشقتر  جستج  

در کنقار   زيادو مشتريان  کننتگان يکپارچگ  مناتع تا آوردن ي مين

يکتيگر ترا  طراح  يج موال ل و يا ي جّ  ت  ن اقص طراح ، 



يکمي  سفارش تقا امکقان يکپقارچگ      فرآينتکمج ت  يشخيص 

  متعتّد ي مين، حم  کاه، ااتبارده  و پردادق  مبهق    ها فعالي 

ايمقن تقا اسقتفاد  از دقتمات و  و سقاير      کاه در يج م قعيق   

. رسقاننت  مق   استانتاردها  جهان  زنجير  ي مين و غير  ت  انجقام 

هقا  مق رد اسقتفاد  تيشقتر  ي سقط       پس همان طق ر کق  داد   

 هقا  داد )شق نت   م    يالميم در شبک  ارزش آشکارساز ها گرو 

فرص  ( انت ترا  اشتراک و همکار  در قالب ااتاد و ارقام درآمت 

ماننقت  )تيشتر  وج د دارد ک  هر ح ز  کقارترد  منوالقرتفرد    

  اطالاقاي  را در  ها يج يا گروه  از راتط( ي مين کاه يا دتم 

پشقتيبان  از ايقن حقق ز    تت اننقت در امقر    ادتيقار داشقت  تاشقت يقا    

 .[54] از د د نشان دهنتا     ارزنت ها ، کمجکارترد 

ها  اطالاقاي  تقا شقبک        راتطها ي اناي  کپارچگ مسله  ي

ا   مق لق   دقان  از طري  يقج سقادتار سقازمان    شرک  ارزش 

کق   )ده  فشردگ  اطالاات ترا  يقج شقرک    . اس  ير پيچيت 

تا در کنار ( جه  حماي  از پيشنهادات ارزش امر  ضرور  اس 

همقان  . گيقرد  دادن مناتع ضرور  م ردنياز صق رت مق    هم قرار

کنقت يقا    مق   گ گ  يالش. دهت م  کار  ک  شرک  گ گ  انجام

مشتر  را از طري  دسترسق  و   و جستج     يوقي ها د است 

يکپارچ  کردن يمام  مناتع اطالااي  م ردنياز تقرآورد  کنقت کق     

اس  کق  دقتمات در راسقتا     ا   نيازمنت استانتاردساز  ت  شي  

در . يج شبک  پيچيت  ارزش قات  دسترس و هماهن  شت  تاشت

دققتم  موقق ر از قبيقق  دققتمات و  و   هققا  ر حاليکقق  فنققاو

سادتارها  دتم  مو ر در حال ي سع  هستنت يا از ايقن هقتف   

  نيقز  يقر  حماي  و آن را دنبال کننت، نياز ت  يج چارچ   وسيع

نمايقت يقا يکپقارچگ  اجقزاو      م  ش د ک  ت  ما کمج م  احساس

 .گ ناگ ن را در شبک  پيچيت  ارزش م رد ي جّ  قرار دهيم

 

 
 Butner, 2007: مأخذ

ي حسابگر ها سيستم پشتيباني تصميم و ميانجي :رابط اطالعاتي براي شبکه ارزش صنعت خودروسازي -2شکل 

خدمات مربوطه

  يگير نتيجه

 ما تر اين تاور هسقتيم کق  مقتيري  چردق  امقر موالق ل      

تقا   "کسب ترير -ارائ  دتم "ي انت تا استفاد  از يج منط   م 

يقج مقتيري  منعطقب و     غيير مويط ي جّ  ت  شرايط در حال ي
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ت  ابارت ديگر، متيري  چرد  امر موالق ل  . گردد پ ير انطباق

  موال هت مهمق س  ت  ان ان يج چارچ   يوهيه  ترا  رديات

ش د ک  ايقن مراحق     م  گرفت  کار ت  در راستا  مراح  مختهف 

موال ل، ي سقع  موالق ل، ي ليقت     ساز  مفه م ابارت هستنت از

موالقق ل، مالققرف موالقق ل و در نهايقق  يجزيقق  و تازيافقق    

  مفه م  موالق ل يقا نهايتقاً    گير يعن  از تطن شک . موال ل

ها  تسيار زياد  وج د دارنت ک   تازياف  تقايا  موال ل، زنجير 

  مختهقب دهق  ارزش تق     ها ي انت از طري  شبک  م  هر زنجير 

پيشنهادات ارزشمنت قات  درک  مبتّل گردنقت و ايقن ارزش را تق     

ک  موالق ل  ا     تعت  موال ل منتق  کننت ت  گ ن ها زنجير 

کسقب  -ارائق  دقتم   " نهاي  ارض  شقت  در چقارچ   منطق    

تا همان سطر قيمت  تازار تسقيار متمقايزير از موالق ل     "ترير 

 . فرد گردد  منوالرت ايجاد شت  ي سط يج شرک 

اطالاات تسيار پراکنت  شقت  در  استفاد  از ت  ط ر دالص ، تا 

ن، ک  شبک  ارزش و جامع  ترا  ده  ارزش دارا  سراسر سازما

تقر موقيط    هقا  ک  امروز  شقرک  ا   اهمي  تاهي  اس  ت  گ ن 

آن هم جه  دهق  ارزش  )ده  دانش تيشتر  ت  منظ راطالااي  

 تهتقر  احسقاس و درک  تق  ا   ي جّ  ويت  و ننتک م  ي کيت( تيشتر

ااقم از فقرد ،   )   ت  و  و يادگير نسب  ت  مشتر ، پاسخگ ي

تقا   يررو مقؤثّ  يرانطبقاق کارآمقت   تق  منظق ر   (گروه  و سقازمان  

يق ان   م  ت  ابارت ديگر، .معط ف دارنتها  در حال يغيير  مويط

ت  يادگير  سازمان  و  "کسب ترير -ارائ  دتم "گف  منط  

ها و شبک  سقازمان  ي جّق     نگا  استرايتيج ت  هم افزاي  سازمان

افزاي  سازمان  ميسّر نيس  مگقر   دهت و اين هم م  داص  نشان

تا جهب مشارک  سازمان  و ي سع  فرهن  هميقار  و يعقاون در   

 مسقائ  ين يقر  يک  از چالش ي ان گف  ک   نم  ،ل ا. شبک  ارزش

از  هقا  اور فنّ گير کار ت ، "کسب ترير -ارائ  دتم "منط   در

ي  کق  در ادتيقار شقرک     هقا  يعن  فنّاور )تاشت ها  س   واسط 

ي ان مشک   نم  تاشنت، م  نيس  و در ادتيار ساير اااا  شبک 

، تهک  جهقب مشقارک  يمقام     (و يهتيت جتّ  ترا  شرک  تاشت

تق  منظق ر    طرفين در يج شبک  ارزش واتست  ت  هم و پيچيقت  

ين يقر  ين و چالشق  يقر  ت  ان ان مشک ا   افزاي  شبک  ايجاد هم

اقتم وجق د ااتمقاد در سقهيم     ضمن اينکق ،  . ش د م  مسله  ياد

کردن اطالاات حياي  تا شرکا  زنجير  ي مين ت  ان ان يک  از 

ا   و هقم افزايق  شقبک    م انع اساس  در سر را  يقالش جمعق    

 .گردد م  قهمتاد

تين متيري  زنجير  يق مين و  کارکرد  دانيم ک  راتط   م  ما

ي انقت   مق   تازاريات  ت  لواظ يفکّر آکادميج، آم زشق  و يجرتق   

   را شقام  هقاي اما ايقن راتطق  چق  چيز   . و تهب د تاشت قات  اريقا

ا گردد و چق  تايقت تاشقت يق     نم  را شام  هاي گردد و چ  چيز م 

ي  مناسقب تقرا    اهق  دستيات  ت  پاسقخ  جه  ممکن اس  تاشت؟

 "کسب ترير -ارائ  دتم "تايت منط     مطرح شت ،ها پرسش

را ت  ان ان يج پارادايم تالق   جقامع تشناسقيم يقا امکقان درک     

از آن   از ماهي  حقيق  يبادل اقتالاد  فراهم آيت ک  ير آگاهان 

ترا  مقتيري  زنجيقر  يق مين و     طري ، الزامات م رداستفاد  هم

ققرار  مجقتّد   تنقت   چارچ  م رد تازتين  و ات  هم متيري  تازاري

همگرا کنقيم  ا   و سيستم يکپارچ  فرآينترا ت  يج ها  آن و گيرنت

. يا امهکرد سازمان ، ارزش مشتر  و رفقا  جامعق  افقزايش ياتقت    

  هستنت ک  ت  مشقتريان  کننتگان يمام  تازيگران اقتالاد  ي مين

افتقت کق  سقازمان از     مق   فقاق کننت و اين امر زمان  ايّ م  دتم 

قاتهي  تهتر  ترا  انطباق و ادام  حيات و يقالش و ک شقش در   

ترد دار تاشت و اين همان چيقز  اسق  کق     ا   يج جهان شبک 

امققروز  نظريقق  پققردازان معاصققر مققتيريت  از آن تقق  انقق ان     

همقان  . کننقت  مق     يادگيرنقت  و دانقش موق ر يقاد    هقا  سازمان

دانقش و يجرتق  سقازمان را     ي  ک  يمام قترت فکر ،ها سازمان

دارنت و  دتياردر ا ترا  ايجاد يغييرات و تهب د مستمر ترا  ي سع 
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