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  مقدمه - 1

بـا   تغییـرات ایش رقبا، ذائقه متغیـر مشـتریان،   فشار رو به افز

همگی از مشخصـات   ،شتاب فناورانه و طول عمر کوتاه محصوالت

هـاي اساسـی   هـا را بـا چـالش   است کـه بنگـاه   رقابتعصر جدید 

-درخصوص معرفی محصول و همچنین تنوع محصول مواجه می
هاي مهم راهبرداعتقاد دارند که یکی از ] 2[تید و بسنت]. 1[کند

ـ       -هدر چنین شرایطی نـوآوري مـداوم اسـت. در همـین راسـتا، ب
ــرم ــارگیري پلتف ــداري ک ــت پای ــه جه ــاي فناوران ــوآوري، در  ه ن

عنـوان یکـی از   وکـار بـه  محیطهاي پیچیده و آشفته کنونی کسب

]. 4و  3[پذیرفته شده است هاي حیاتی در برخی از صنایعراهبرد

هاي فناورانه مبتنی يدر بازارهاي رقابتی امروزي، نوآوربه عبارتی 

هـا و صـنایع حیـاتی    هاي فناورانه براي بسیاري از بنگاهبر پلتفرم

وکـار  هاي محـیط کسـب  توانند در آشفتگیهایی میاست و بنگاه

بقاي خود را تضمین کنند که از تفکر پورتفوي محصول به سمت 

هـایی کـه    چنین بنگاه]. 6و  5[تفکر پلتفرمی حرکت کرده باشند

صـورت  تواننـد بـه  هاي نوآورانه را دارند، میتوسعه پلتفرمتوانایی 

-کـه همـان سفارشـی    4همزمان از مزیت اقتصاد مقیاس و دامنـه 
هـا و  پیچیـدگی کاهش ]. 7و  5[سازي انبوه است برخوردار شوند

کـاهش ریسـک    ]،9و  8[پذیري طراحـی و تولیـد  افزایش انعطاف

از مقیـاس و  صـرفه ناشـی   گذاري و دستیابی همزمـان بـه  سرمایه

هـاي بـازار  هـدف و    بخـش دهی مناسب به پاسخ و ]10[محدوده

 از دیگر مزایایی این رویکـرد اسـت.   ]11[پوشش بازارهاي جهانی

هـاي اقتصـادي و   الزم به ذکر است که اثر پلتفرم تنها بـر بخـش  

ها نبوده است، بلکه توانسته است مرزهاي اجتمـاعی را نیـز   بنگاه

-توان به پلتفرمدر این زمینه می ،اي مثالتحت تاثیر قرار دهد. بر
هـاي تعـامالت   روش هاي نام آشـنایی اشـاره کـرد کـه توانسـته     

هـاي تبـادل اقتصـادي(مانند اي    اجتماعی(مانند فیسبوک)، روش

بی) و جستجوي اطالعات(مانند گوگل) را تغییر دهد. حتی گفته 

و  ]12[هـا الگوهـاي مصـرف   شود که گسترش و تسلط پلتفرممی

را نیـز تغییـر داده اسـت و یکـی از مهمتـرین       ]13[اهیت کارهام

  هاي عصر جدید است.پدیده

 در مفهــوم و اســتعاره در قالــب پلتفــرم اســتفاده از اصــطالح

 توصـیف  براي است. این مفهوم یافته گسترش مدیریت تحقیقات

 هـاي سیسـتم  مجـزا،  محصـوالت  سـطح  در مـدیریتی  هايپدیده

 حتـی  و صـنایع  بازارهـا،  صـنعت،  تـامین  هـاي زنجیـره  محصول،

ها خواه اینکـه  هور پلتفرم. ظ]14[صنایع بکار رفته است ترکیبات

4 Economy of scale and economy of scope  

-عنوان بلـوک تامین و یا به ها استفاده شود یا در زنجیرهدر بنگاه
که موتورهاي نوآوري هستند و معمـاري صـنعتی را    هاي سازنده

از کنند، یک پدیده جدید است و بسـیاري از صـنایع   دگرگون می

تولید تا خدمات را تحت تاثیر مسـتقیم و غیرمسـتقیم قـرار داده    

گذارد، شـکل  نوظهور بر دینامیسم صنعت اثر می است. این پدیده

-گیري نوآوريکند و منجر به شکلجدیدي از رقابت را ایجاد می
با اهداف و  پلتفرم  پدیده ].15[شودها میهاي همکارانه بین بنگاه

در ادبیات دانشـگاهی گونـاگونی از جملـه     یهاي متفاوتخاستگاه

 راهبــرد ]،16و  3[مــدیریت عملیــات و توســعه محصــول جدیــد 

مــورد ] 22و  21، 20[و اقتصــاد صـنعتی ] 19و  18، 17[فنـاوري 

بررسی قرار گرفته است و به دلیل افزایش اهمیـت اقتصـادي آن   

اقتصـاد  ، ]5[مقاالت متعددي درخصوص تعریف طراحـی پلتفـرم  

و  23[وکار مرتبط براي مدیریت آنهـا هاي کسبراهبردپلتفرمی و 

کار شده است. بنابراین محققین از زوایاي دید مختلـف و بـا    ]24

توجه به نوع و ماهیت پلتفرم، تعاریف مختلفی براي پلتفرم ارائـه  

  اند. کرده

این راستا معتقدند کـه بـه جـاي     در] 25[توماس و همکاران

ها که این واژهتمرکز کرد اي ر زمینهتمرکز بر معانی متنوع، باید ب

 یـک  تحـت  مختلـف را  انـواع  گیرد ودر آن مورد استفاده قرار می

هاي منسجم بنديگردآوري نمود. این طبقه منسجم نظري منطق

]. 26[شـود هـاي فناورانـه مـی   منجر به بهبود درک مـا از پلتفـرم  

 ها مشتریان و فروشندگان را بـه هـم منطبـق   اگرچه همه پلتفرم

کند ولی در تالش و تخصـص موردنیـاز بـراي ایـن انطبـاق و      می

ــه   همچنــین در زمینــه چگــونگی مــرتبط کــردن فروشــندگان ب

توانـد توسـط انـواع    مشتریان نیز متفاوتند. نقش یک پلتفرم مـی 

عنوان مثـال یـک عامـل امـالک و     مختلف بازیگران مانند افراد(به

-) یـا بازارها(بـه  خرده فروش و ها(مانند ناشرمستغالت)، سازمان
بورس اوراق بهـادار نیویـورک) انجـام شـود.      و eBayعنوان مثال 

هـا کمـک   توانـد بـه درک پویـایی   هایی میبنديارائه چنین طبقه

بنابراین با توجه به آنچه که بیان شد، هـدف از انجـام   ]. 26[کند

هـاي  چـارچوبی از انـواع پلتفـرم    بنـدي و ارائـه  این مطالعه، طبقه

هاسـت. در ایـن   هاي این نـوع پلتفـرم  هت درک پویاییفناورانه ج

گـاور  ]، 28[گاور]، 27[راستا محققانی همچون هرمان و همکاران

ــانو ــار]، 5[و کوزومـ ــاس و همکـ ــا]، 25[ناتومـ در  ]26[پیزونکـ

اند. نـوآوري  هایی از این مفهوم را بیان کردهبنديمطالعاتی دسته

-همـه طبقـه  این تحقیق از این جهت است کـه دیـدي جـامع از    
کند. در این مطالعـه، محققـان بـا مـرور     هاي قبلی ارائه میبندي

اند ابتدا دیدي از هـر  مفهوم پلتفرم در سایر مطالعات تالش نموده

-فناورانه فراهم نمایند و ضـمن خالصـه   هايکدام از انواع پلتفرم



  
  ی، محمدرضا صادقی مقدم و محمد گشتاسبیاحمد جعفرنژاد چقوشی، منوچهر منطق
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هاي مختلفی همچون، سـطح تحلیـل،   سازي این مفاهیم از جنبه

دهنـده  م، خروجـی، عامـل/ عـامالن تشـکیل    تمرکز مالک پلتفـر 

هـاي نوآورانـه در   هاي کـاربري، توانمنـدي  پلتفرم، وضعیت واسط

دسترس، مکانیزم هماهنگی، مسائل اصلی، اصول محوري، منطق 

نظري و کمبودها به مقایسه آنها بپردازنـد و پـس از ایجـاد یـک     

-ویـایی یک پیوسـتار پ  ها، با ارائهبندي جامع از انواع پلتفرمطبقه
افزایش اختیارات عامالن درگیـر در  ها را در قالب هاي این پلتفرم

پلتفـرم و  افـزایش پتانسـیل نــوآوري مشـارکتی و رقابـت میــان      

  د.دهنعامالن درگیر در پلتفرم براي نوآوري نمایش 
 

  مرورادبیات تحقیق   -2

  تعریف پلتفرم - 1- 2

ــابی(خطوط  مفهــوم پلتفــرم ــه چیزهــاي مجزایــی در بازاری ب

هـــاي نـــرم افـــزار)، افزار(خــانواده مهندســـی نـــرممحصــول)،  

اقتصاد(محصوالت و خدماتی کـه گروهـی از کـاربران را در یـک     

ــی   ــم مـ ــرد هـ ــی گـ ــبکه دو وجهـ ــازمانشـ ــاي آورد) و سـ هـ

ــتم ــکل صنعتی(سیس ــاي ش ــاره دارد ه ــی) اش ــاور و ]. 19[ده گ

وکار که در بستر کنند که اولین حوزه کسببیان می ]5[کوزومانو

م بسیار مورد استفاده قرار گرفته است، حوزه توسعه آن واژه پلتفر

) است و از آنجایی کـه در ایـن   1990محصول جدید(از آغاز دهه 

هاي شدند، آنها را پلتفرمها دیده میها در درون بنگاهبستر پلتفرم

 ]29[نامند. ابتدا ویلرایـت و کـالرک  هاي بنگاه میداخلی/ پلتفرم

کنند که نیازهـاي  صوالتی تعریف میعنوان محها را بهاین پلتفرم

ـ گروه اصلی مشتریان را برآورده می اي طراحـی  گونـه هکند ولی ب

اند که به آسانی و از طریـق اضـافه، حـذف و یـا جـایگزینی      شده

مشخصات، مشتقاتی از آنها ایجاد شود. در این راستا، رابرتسون و 

هـا  تـر ارائـه کردنـد کـه در آن پلتفـرم     تعریفی وسـیع  ]30[الریچ

ها(محصوالت، فرایند، دانش، افراد، ارتباطات اي از داراییمجموعه

-کار گرفته مـی اي از محصوالت بهو ...) هستند که براي مجموعه
-بـه ] 5[. در نهایت گاور و کوزومـانو است شود و در آنها مشترک

هـاي  پلتفـرم   هـاي فناورانـه را بـه دو دسـته    صورت کلی پلتفـرم 

هـاي صـنعتی   نگـاه/ محصـول) و پلتفـرم   هـاي ب داخلی(یا پلتفـرم 

-کنند و بر این مبنا براي آنها تعاریفی ارائـه مـی  بندي میتقسیم
هـاي  هـاي داخلی(ماننـد پلتفـرم   کنند. آنها معتقدند کـه پلتفـرم  

اي از پکارد، بوئینگ، هوندا، رولز رویس) مجموعـه -سونی، هوالت

شـده هستند که در یک ساختار مشترک سازماندهی  یهایدارایی

و  3[انـد اي از محصوالت هم خـانواده اند و مبناي توسعه مجموعه

هـایی  هاي صنعتی نیز محصـوالت، خـدمات و فنـاوري   پلتفرم]. 4

هـا(در قالـب   کنند که سایر شرکتفراهم میرا هستند که مبنایی 

هاي مکمل خـود  اساس آنها نوآوريروکار) بیک اکوسیستم کسب

ن تعاریف تا حدود زیادي همسو بـا  ای ].18و  17[دهندرا ارائه می

هاي فناورانه است کـه آنهـا را    از پلتفرم] 26[سازي پیزونکامفهوم

بـا سـایر    به شدتکند که اي از اجزا سیستم توصیف میمجموعه

صورت مشترک معماري سیستم را اجزاي سیستم تعامل دارد و به

تنی دهد. این مفهوم دربرگیرنده همه انواع محصوالت مبشکل می

ارائـه   هایی که سیستم هـاي چنـد محصـولی   بر فناوري، همکاري

کننـدگان  هاي مجزاي مشـارکت کنند و تبادالت بین مجموعهمی

هـاي  بازار است. وي سه جریان ادبیات مجزا و مرتبط براي پلتفرم

هـاي صـنعت و   هاي محصول، پلتفـرم شمرد: پلتفرمفناورانه برمی

  ).هاي بازار دو سویه(بازارپلتفرم

گونـاگونی از جملـه   بـا معـانی   پلتفرم در ادبیـات دانشـگاهی   

 راهبــرد ،]16و  3[مــدیریت عملیــات و توســعه محصــول جدیــد 

مــورد ] 22و  21، 20[و اقتصــاد صـنعتی ] 19و  18، 17[فنـاوري 

بررسی قرار گرفته است. هر کدام از این ادبیات دانشگاهی پلتفرم 

هد و به دی قرار میرا در یک موج تحقیقاتی همپوشان مورد بررس

هــاي فناورانــه و مبــادالت ترتیــب بــر روي محصــوالت، سیســتم

در موج اول، محققان توسعه محصول(از ]. 31[متمرکز شده است

) ابتدا از واژه پلتفـرم بـراي توصـیف    ]29[جمله ویلرایت و کالرک

هایی که خانواده یا نسل جدیدي از محصوالت را براي یـک  پروژه

کردنـد. ایـن جریـان بـا     کنند، استفاده مـی یبنگاه خاص ایجاد م

هــاي فنــاوري"، ]32["هــاي پلتفــرمگــذاريســرمایه"تحقیــق بــر

هـاي  و توصـیه  ]6["تفکر پلتفرمی"صورت کلی و به ]33["پلتفرم

ریزي محصوالت پلتفرم محـور دنبـال   مدیریتی درخصوص برنامه

هـا  شد. در این جریان محققان بر این باورند که بسیاري از بنگـاه 

هاي محصـول  در فرایندهاي تولیدي خود، به دنبال توسعه پلتفرم

هـا جهـت   هاي محصول بر مبنـاي ایـن پلتفـرم   و طراحی خانواده

ایجاد محصوالت متنوع براي بازار و دستیابی همزمـان بـه صـرفه    

ناشی از مقیاس و تنوع هستند. منظور آنها از خـانواده محصـول،   

ت که از یک پلتفرم محصول گروهی از محصوالت هم خانواده اس

و  3[اند و در پی پاسخ به نیازهاي متنوع بازار هسـتند مشتق شده

عنـوان  هاي فناوري، پلتفـرم را بـه  در موج دوم، استراتژیست. ]34

نقاط کنترل ارزشمند در صنعت شناسـایی کردنـد. در ایـن مـوج     

ها با توانایی بـراي تعیـین موفقیـت و شکسـت     رقابت بین پلتفرم

صورت نیروهـاي مهمـی در   و تکامل طراحی محصول بهها  شرکت

سطح صنعت درنظرگرفته شد. اقتصاددانان صنعتی(موج سوم) نیز 

هـا و یـا   واژه پلتفرم را براي توصیف محصوالت، خدمات، شـرکت 

موسساتی که واسطه معامالت بـین دو یـا چنـد گـروه از عوامـل      

شود در ادبیات همانگونه که مشاهده می]. 20[کار بردندهستند به
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موضوعی از زوایاي دید مختلف، تعـاریف متعـددي بـراي پلتفـرم     

  ارائه شده است. 

  در ادبیات مدیریتهاي فناورانه انواع پلتفرم - 2- 2

گیـري در  دهنده رشـد چشـم  یک رصد اولیه در ادبیات نشان

اخیـر   استفاده از واژه پلتفـرم در تحقیقـات مـدیریت در دو دهـه    

هـاي  استعاره و مفهوم براي توصیف پدیدهاست. این واژه در قالب 

هــاي محصــول، مــدیریتی در ســطح محصــوالت مجــزا، سیســتم

هاي تامین صنعت، بازارها، صنایع و حتی ترکیبات صنایع زنجیره

اصطالحات متنوعی از جمله سـازمان پلتفـرم،    ].14[رودبکار می

گذاري پلتفـرم، پلتفـرم فنـاوري، پلتفـرم     فناوري پلتفرم، سرمایه

حصول، پلتفرم زنجیره تامین، پلتفرم فرایند و پلتفرم صنعت در م

در این راسـتا،   ].25[شوداین حیطه به جاي همدیگر استفاده می

معتقدند که به جـاي تمرکـز بـر معـانی      ]25[توماس و همکاران

هـا در آن مـورد   کـه ایـن واژه  تمرکز کرد  ايمتنوع، باید بر زمینه

جهـت بهبـود درک از    مختلـف را  انـواع  گیـرد و استفاده قرار مـی 

گـردآوري   منسـجم  نظـري  منطـق  یک هاي فناورانه تحتپلتفرم

اي از مفهوم پلتفـرم را مجموعـه  ] 26[، پیزونکااین زمینهنمود. در 

بـا سـایر اجـزاي     بـه شـدت  کنـد کـه   اجزاي سیستم توصیف می

صورت مشترک معماري سیستم را شکل سیستم تعامل دارد و به

وم دربرگیرنده همه انواع محصـوالت مبتنـی بـر    دهد. این مفهمی

-ارائه می 5هایی که سیستم هاي چند محصولیفناوري، همکاري
هـاي مجـزاي مشـارکت کننـدگان     کنند، و تبادالت بین مجموعه

هـاي  بازار است. وي سه جریان ادبیات مجزا و مرتبط براي پلتفرم

هـاي  رمهاي داخلـی/ محصـول، پلتفـ   : پلتفرم6شمردفناورانه برمی

یعنی  هاي بازار دو سویه(بازار). در جریان نخستصنعت و پلتفرم

هـا   اي از اجزا و سیسـتم پلتفرم مجموعه ،7جریان پلتفرم محصول

بود که با یکـدیگر ارتبـاط تنگاتنـگ دارد و مشخصـات محصـول      

 ،8پلتفرم صـنعتی نهایی به شدت وابسته به آن است و در جریان 

حصولی است. در نهایت در جریان پلتفرم قلب یک سیستم چند م

پلتفرم یک سري تسهیالت اشتراکی براي برقـراري ارتبـاط    ،سوم

. )9(جریان پلتفرم بـازار دوسـویه  بین خریداران و فرشندگان است

در هر سه جریـان، پلتفـرم از طریـق صـرفه ناشـی از مقیـاس و       

به ذکـر اسـت کـه    الزم شود. محدوده منجر به افزایش کارایی می

5 multi-product systems 
بندي ارائه شده، خود متشکل از یک جریان فکري با توجه به اینکه هر دسته

 در ادبیات بوده است، به هر کدام از طبقات واژه جریان اطالق گردیده است.

7 product platform stream 
8 industry platform stream 
9 two-sided markets stream 

-ت گرفتهاهاي مختلف ادبیات نشن بررسی شده از حوزهسه جریا
اي براي ایجاد ارتبـاط در  دانان پلتفرم وسیله. در نگاه اقتصادستا

اي بازار است(پلتفرم بازار دوسویه) و مهندسین پلتفرم را مجموعه

بیننـد کـه براسـاس آن    ها مـی ها و معماريسیستم ،هااز فناوري

رائه است(پلتفرم محصول). جریان اي از محصوالت قابل امجموعه

ت گرفته از ادبیات حوزه توسعه انخست معرفی شده در اینجا نش

و در بردارنده یک بنگاه است که با ] 35و  29، 16[محصول است

هــاي اي از خــانوادهاســتفاده از یــک پلتفــرم محصــول مجموعــه

-هاي صنعتی مـی کند. جریان دوم به پلتفرممی محصول را تولید
مالکـان  . ]36و 17[و ریشه در ادبیات مدیریت فناوري دارد پردازد

پلتفرم صنعتی در همکـاري بـا سـازندگان مکمـل یـک سیسـتم       

کنند که بـر یـک پلتفـرم صـنعتی متکـی      چندمحصولی خلق می

ــتم      ــب سیس ــلی و قل ــش اص ــنعتی بخ ــرم ص ــن پلتف ــت. ای اس

چندمحصولی است و معماري و اسـتانداردهاي سیسـتم را شـکل    

گرفتـه از ادبیـات حـوزه سـازمان      نشأتان سوم که دهد. جریمی

 38، 37، 20[پـردازد جهی میوهاي دوباشد به پلتفرمصنعتی می

در اینجا مالـک پلتفـرم بـین دو دسـته مجـزا از بـازیگران       . ]39و

کند و قواعد مبادلـه  درگیر در مبادالت، نقش واسطه را  بازي می

  کند.  را تعریف و تعیین می

هـایی نیـز دارد. از   ها، تفـاوت رغم شباهتاین سه جریان علی

هاي هدایت توان به نقش مالک پلتفرم، راهها میاین تفاوت  جمله

و کنترل پلتفرم، عامالن درگیر(در پلتفرم محصول فقط یک بنگاه 

ولی در پلتفـرم بـازار و صـنعتی عـالوه بـر مالـک سـایر عـامالن         

الت/  تنـوع  (خانواده محصـول/ تنـوع مبـاد   ها درگیرند) و خروجی

. در جریان اول یک بنگاه محصوالتی که ]26[ها) اشاره کردمکمل

کند. در جریان دوم اند را تولید میبه یک خانواده محصول وابسته

مالک پلتفرم جز مرکزي و اصلی یـک سیسـتم چندمحصـولی را    

سـازها و هـدایت   کند و بیشتر درگیـر همـاهنگی مکمـل   خلق می

وم نقش مالک ایجاد فضاي مبادلـه  اکوسیستم است. در جریان س

گري براسـاس قواعـد و استانداردهاسـت. یـک راه مفیـد      و واسطه

هـاي مجـاور بـا    مقایسـه جریـان  ها  ها و شباهتبراي درک تفاوت

جریان نخسـت و دوم از لحـاظ حالـت     ،یکدیگر است. براي مثال

مشارکت با یکدیگر تفاوت دارد. در جریان نخست، مالک پلتفـرم  

اي از فرایند تولید است. ولی در جریان دوم مجموعـه  مسئول کل

ها در خلق محصوالت نهـایی درگیرنـد و فراینـد توسـعه در     بنگاه

افتـد. هـر دو جریـان، بـراي مثـال،      وراي مرزهاي بنگاه اتفاق می

هایی که در جریان دیگـر قـرار داده شـده    بدون توجه به استدالل

باهت و درجـه بـاز   هـاي مشـابه(میزان شـ   است، به بررسی پدیده

صـورت خالصـه هـر دو جریـان در طراحـی      پردازد. بـه بودن) می
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محصول/ سیستم مبتنی بر پلتفرم که در آن یک جـزء اصـلی بـا    

شود مشترکند ولی در هماهنگی و طیفی از مشخصات ترکیب می

کنترل متفاوتند. جریـان دوم و سـوم از لحـاظ ترکیـب پلتفـرم،      

مالک پلتفرم بـا یکـدیگر تفـاوت    هاي ها و تمرکز فعالیتخروجی

ــتم       ــک سیس ــلی ی ــش اص ــرم بخ ــان دوم پلتف ــد. در جری دارن

گـر تبـادالت   چندمحصولی است و در جریان سوم مالک تسـهیل 

است ولی بعد از انجام مبادله نقشی ندارد. ولی مانند جریـان دوم  

بنـدي  کنندگان در مبادله کنترل دارد. براساس طبقـه بر مشارکت

بوک عنوان مثـال، فیسـ  توان استدالل کرد که به، می]26[پیزونکا

هاي دو و سه اسـت. در جریـان دوم   منطبق با جریانیک پلتفرم 

سـري  هـاي کـاربردي یـک   دهندگان برنامهفیسبوک براي توسعه

کند که بـر مبنـاي   تعریف می 10نویسی کاربرديهاي برنامهواسط

-فـراهم مـی  هاي کـاربردي  برنامهها  نویسان براي بنگاهآن برنامه
کنند. از طرفی دیگر فیسبوک محلی است کـه تبلیغـات در آنجـا    

توانند با کلیک روي آن خرید خـود  شود و مشتریان میانجام می

را انجام دهند و فیسبوک نقش واسط دارد(جریان سـوم). هـر دو   

جریــان از لحــاظ خروجی(سیســتم در مقابــل مبادلــه) و تمرکــز 

  گري) تفاوت دارد. طهها(هماهنگی در مقابل واسفعالیت

هـاي نظـري   ، بنیـان ]25[در همین راستا، توماس و همکاران

 نظري چندگانه چهار جریان را در ادبیات پلتفرم بررسی و منطق

دارند جریان را شناسایی کردند. آنها بیان می از یک هر ساززمینه

-محصول غالبا در ادبیات مهندسی بحث شدهپلتفرم که مطالعات 
هـاي  هاي مهندسـی در مـدیریت خـانواده   بر چالش و اغلب است

هــاي بــازار بیشــتر در مطالعــات محصــول تمرکــز دارد و پلتفــرم

با  ]25[. توماس و همکاراناست اقتصادي موردبررسی قرار گرفته

هـایی از زاویـه دیـد مـدیریت اسـتراتژیک      اضافه نمـودن جریـان  

مطالعــات گذشــته را تکمیــل نمودنــد. چهــار جریــانی کــه آنهــا  

هـاي  هـاي سـازمانی، پلتفـرم   اند عبارتنـد از: پلتفـرم  درنظرگرفته

هاي پلتفرم. هاي واسط بازار و اکوسیستمخانواده محصول، پلتفرم

در جریان پلتفرم سازمانی، پلتفرم یک ساختار است که منـابع و  

کنـد. ایـن جریـان براسـاس     هاي سازمان را ذخیره مـی توانمندي

و  40[ازمان شـکل گرفتـه اسـت   هاي پویـاي سـ  ادبیات توانمندي

در جریان خـانواده محصـول، پلتفـرم خـانواده محصـول را      ]. 41

کند و از توسعه کاراي محصوالت متنوع جهـت پاسـخ   توانمند می

کند. انعطاف پذیري در مشخصـات  به نیازهاي بازار پشتیبانی می

-سازي انبوه و کارایی عملیاتی پشتیبانی مـی محصول از سفارشی

10 application programming interfaces (APIs) 

توان صرفه ناشی از مقیاس و تنـوع را  ورت همزمان میصکند و به

معمول و یـا   طورهبدر جریان واسطه بازار، پلتفرم ]. 3[دنبال کرد

هاي دوسـویه بـازار را   الکترونیکی و از طریق ایجاد کارایی در بازار

و محلـی بـراي    کند. در این جریان پلتفرم بازار وسیلهتوانمند می

کند و از قدرت بازار بهره بـرداري  م میاتصال عرضه و تقاضا فراه

اي از در جریان اکوسیستم پلتفرم، پلتفرم مجموعـه ]. 38[کندمی

هاي کلیدي بـه اشـتراک گذاشـته شـده و اسـتانداردهاي      يفناور

آفرینی ارزش از طریـق تخصصـی شـدن و    است که از هم فناوري

تـرین و  کند. ایـن جریـان گسـترده   پیشنهادات مکمل حمایت می

هـاي نظـري از جملـه    ترین جریان است و تنـوع دیـدگاه  مگنناه

جامعه صنعتی، برون اقتصادي و دیدگاه منابع وابستگی را شـامل  

  ].15[شودمی

-ها را بـه پلتفرم] 5[بندي دیگر گاور و کوزومانودر یک دسته
هـاي بنگـاه/   هـاي داخلی(پلتفـرم  صورت کلی در دو دسته پلتفرم

پلتفرم صــنعتی/ اکوسیســتم هــاي خــارجی(محصــول) و پلتفــرم

بندي کردند. منظور آنها از پلتفرم داخلی( بنگاه یا پلتفرم) تقسیم

اي از هــا بــراي خلــق مجموعــهاي از دارایــیمحصــول) مجموعــه

خانواده است و پلتفرم خارجی(صنعتی/ اکوسیستم) محصوالت هم

هـا  اي براي سایر بنگاههایی که پایهفناوريرا محصول، خدمت یا 

هـاي  گیرنـد. پلتفـرم  کند، درنظرمـی ي ارائه نوآوري فراهم میبرا

ها و اجـزاي مشـترک   فناورياي از صنعتی و داخلی در اینکه پایه

ولـی در میـزان بـاز و بسـته بـودن بـا        ؛مشترکند ،کنندایجاد می

هـاي داخلـی و   یکدیگر تفاوت دارنـد. سـه تفـاوت عمـده پلتفـرم     

ده، منطق طراحی و اثـر  خارجی، روابط از جنس خریدار و فروشن

هاي داخلی/ صورت کلی ادبیات در زمینه پلتفرماي است. بهشبکه

کند کـه بنگـاه یـک تولیدکننـده اسـت و بـه       محصول، فرض می

-تنهایی مسئول طراحی و تولید محصوالت اسـت. همچنـین بـه   
هـاي  کنـد بنگـاه داراي تمـام توانمنـدي    صورت ضمنی فرض می

 هاییاست. از آنجایی که بر پلتفرم موردنیاز براي توسعه محصول

دهند و بـا عالقـه خـاص بـه     که درون بنگاه رخ می متمرکز است

-هاي پلتفرمـی مـی  چگونگی مدیریت فرایند توسعه چنین پروژه
هاي خـارجی بنگـاه بـراي نـوآوري     پردازد، این ادبیات به توانایی

همچنـین مفهـوم پلتفـرم     ]5[دهـد. گـاور و کوزومـانو   پاسخ نمی

را معرفی نمودند کـه معتقدنـد ایـن پلتفـرم، نـوع      ره تامین زنجی

خاصی از پلتفرم داخلی است. پلتفرم زنجیره ارزش، مفهوم پلتفرم 

دهـد.  توسعه مـی تامین در بستر زنجیره ها  محصول را براي بنگاه

هاسـت  ها و واسطاي از زیر سیستممجموعهزنجیره تامین پلتفرم 

دهـد کـه از آن جریـانی از    که یک ساختار مشترک را شکل مـی 

کننـدگان زنجیـره   صورتی کـارا از طریـق مشـارکت   محصوالت به
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شود. این یک مفهوم مشابه پلتفرم داخلی اسـت،  تولید میتامین 

ولی تفاوتش با پلتفرم داخلی این است کـه بـه جـاي طراحـی و     

توسعه داخلی، عناصر متفاوت سیستم نهایی در سراسـر زنجیـره   

کننـدگان مختلـف و یـا تـامین کننـدگان و      توسط تـامین  تامین 

شود. تفاوت اصـلی پلتفـرم   مونتاژکاران نهایی طراحی و تولید می

در این است که پلتفـرم زنجیـره   زنجیره تامین  پلتفرم محصول و

  تنها یک مساله داخلی نیست.  تامین

هـاي  پلتفرم که آنها بر آن تاکیـد داشـتند، پلتفـرم    دیگرنوع 

اي نظور آنها از پلتفرم خارجی ایجاد پایهم است.خارجی/ صنعتی 

سازها جهت ارائـه محصوالتشـان بـه سـایرین اسـت.      براي مکمل

هـا، آزادانـه براسـاس    ها تعداد زیادي از بنگـاه براساس این پلتفرم

آیند شود، گرد هم میآنچه که به آن اکوسیستم صنعتی گفته می

دهند. یـک  توسعه میرا و خدمات مکمل ها  يفناورو محصوالت، 

، ایـن  تـامین تفاوت اساسی بین پلتفرم صنعت و پلتفـرم زنجیـره   

کنـد و  ها را تولیـد مـی  مکملها  صنعت، بنگاهپلتفرم است که در 

تامین لزوما با یکدیگر خرید و فروش ندارد، بخشی از یک زنجیره 

یکسان نیست و الگوهاي متقابل مالکیت سهام ندارد. هماننـد دو  

هـاي صـنعت   پلتفـرم  ،خلـی و زنجیـره ارزش)  نوع پلتفرم قبلی(دا

صورتی تمایل دارد جهت کسب مزیت رقابتی بیشتر براي بنگاه به

هـاي مهمـی   هر حال تفـاوت طراحی و مدیریت شود. به راهبردي

خصـوص  هاي صنعت و دو نـوع قبلـی وجـود دارد. بـه    بین پلتفرم

ــرم صــنعت(مالکان پلتفــرم) مــی  ــه رهبــران پلتف خواهنــد کــه ب

هاي خارجی که ممکن است بخشـی  هاي نوآورانه بنگاهيتوانمند

آنها نباشد، دست پیدا کنند. یـک تفـاوت عمـده    تامین از زنجیره 

بین پلتفرم محصول و صنعتی وجود دارد. پلتفرم محصول بیشـتر  

جنبه اختصاصی دارد و تحت کنترل یک شرکت است و محصول 

لتفـرم صـنعتی   کـه پ دهد. درحالی نهایی را مالک پلتفرم ارائه می

وکار اي است که یک اکوسیستم کسبپایه فناوريیک خدمت یا 

-گیرد و محصوالت نهایی اغلب توسـط مکمـل  حول آن شکل می
اگرچـه ممکـن اسـت خـود مالـک       ،شود. در واقـع سازها ارائه می

سازها ایـن  ها را نیز بسازد ولی اغلب مکملپلتفرم برخی از مکمل

  کند.کار را می

هـاي تئوریـک   دیـدگاه  ]28[گاوربندي ین دستههم ،ادامهدر 

بینـد و  عنـوان بازارهـاي دوسـویه مـی    ها را بهاقتصادي که پلتفرم

ي فناورانـه  هـا  يکـه پلتفـرم را معمـار    طراحـی دیدگاه مهندسی 

عنوان دو سر طیـف بـه همـدیگر پیونـد داده     گیرد را بهدرنظرمی

صورت مجزا دارد که رقابت و نوآوري پلتفرم بهمیبیان است. وي 

افتــد و تعامــل ایــن دو رویکــرد  مــیو در محــیط ایزولــه اتفــاق ن

اقتصادي و مهندسی با همدیگر است که منجر به تکامـل پلتفـرم   

که دیدگاه اقتصادي درک ما را از رقابت پلتفـرم  درحالیشود.  می

رویکرد مهندسی طراحی به بهبود درک ما از نوآوري  و برد میباال 

. نکته اصلی این نوع شناسی پلتفرمـی ارائـه   کندپلتفرم کمک می

-توانـد بـه  هاي فناورانه مـی شده توسط وي، این است که پلتفرم
سازي شود شونده مفهومهاي تکمیلها یا متاسازمانعنوان سازمان

تواند با هم نوآوري و رقابـت کنـد    میدهنده که امل تشکیلوکه ع

برداري از صرفه هاز طریق خلق و بهر ؛کندرا متحد و هماهنگ می

کنـد، یـک معمـاري فـن آوري      مـی محدوده و تقاضا ارزش خلق 

در دهـد.   مـی ماژوالر متشکل از یک هسته و اطرافیان را تشـکیل  

هاي فناورانـه  شود که پلتفرم میسازي گفته حمایت از این مفهوم

هاي سـازمانی متنـوعی از جملـه درون بنگـاه، در طـول      در قالب

شـود.   میاکوسیستم نوآوري صنعت ظاهر زنجیره ارزش، در طول 

رویکـرد تئـوري اقتصـادي، ایـن اسـتدالل را       ]28[بر نظر گاوربنا

-ارزش را بـا عمـل بـه    یاساسصورت بهکند که پلتفرم مطرح می
اي که کنندههاي مصرفهایی بین دو(یا بیشتر) دستهعنوان کانال

امالتشان را توانستد بدون این پلتفرم ارتباط برقرار کند/ یا معنمی

وي معتقد اسـت کـه در زمینـه رویکـرد      .انجام دهند، ایجاد کند

طراحی مهندسی نیز همه تعاریف ارائه شده در استفاده از اجزا در 

محصوالت مختلف یک خانواده محصول که منجر به صرفه ناشی 

گردد مشترکند. از ایـن رو، ایجـاد سیسـتماتیک و    از محدوده می

عنوان یک اصـل  تواند به میوده در نوآوري محد استفاده از اقتصاد

-مفهوم . ]28[دیده شودپلتفرم اساسی توسعه محصول مبتنی بر 
-سازي جدید گاور هر دو رویکرد اقتصادي و مهندسی را دربرمـی 

سـازگار اسـت   گیرد. این رویکرد با رویکرد مهندسی از این جهت 

اطـراف در همـه دسـته     -که معمـاري مـاژوالر و سـاختار هسـته    

ي پلتفرم مشترک است. با درنظرگرفتن رویکرد اقتصادي، ها يبند

مهـم پلتفـرم صـنعتی     مـوردي  وعنوان بازار دوسویه بهرا پلتفرم 

  گیرد.  میدرنظر

ضمن مرور مفاهیم پلتفـرم،   ]27[نهایت هرمان و همکاراندر 

تـوان در دو رویکـرد فناورانـه و    مفهـوم را مـی   ایـن معتقدند کـه  

 معمـاري رویکـرد فناورانـه بـه    . ]42و  28[داي جستجو کرمبادله

کند. رویکـرد  ماژوالر فناورانه اشاره دارد که نوآوري را توانمند می

اقتصادي است به نوع خاصی از بازار اشاره دارد.  يدوم که رویکرد

در سـه دسـته    ]43[دزاهاي فناورانه را طبـق نظـر مـو   آنها پلتفرم

باز و پلتفرم توسعه بسته شده، پلتفرم توسعه پلتفرم توسعه کنترل

اي را در چهـار دسـته بـازار خـدمات، بـازار      هاي مبادلـه و پلتفرم

  اند.هاي اجتماعی تقسیم کردهها و شبکهمحصول، پرداخت
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  هاي تحقیقیافته -3

، هـدف از انجـام ایـن مطالعـه مـرور      شدهمانگونه که مطرح 

امع اي جـ بنـدي دسـته  هاي فناورانـه و ارائـه  ادبیات حوزه پلتفرم

اسـاس محققـین تـالش    ها بود. برایندرخصوص انواع این پلتفرم

هـاي  ضمن بررسی مقاالتی که به بررسی مفهوم پلتفـرم  اندنموده

اند، تمرکز خود را بر مطالعـاتی قـرار دهنـد کـه      فناورانه پرداخته

. در این راسـتا  نموده است بنديطبقهرا  هاي فناورانهانواع پلتفرم

]، 25[توماس و همکـاران ]، 26[جمله پیزونکا مطالعات گذشته از

ــا 27همکــاران[ و هرمــان و] 28[، گــاور]5[گــاور و کوزومــانو ] ب

شناسـی  هـا، هرکـدام نـوع   فرضپیشاي از مجموعه درنظرگرفتن

صـورت  تـوان ایـن مطالعـات را بـه    اند که میخاصی را ارائه نموده

 خالصه کرد. همانگونه کـه قابـل مشـاهده اسـت     1شماره جدول 

-بنـدي هاي محصول، بازار و صنعتی پایه ثابت اکثر طبقـه پلتفرم
  .دهدهاي ارائه شده را تشکیل می

  

  در مورد پلتفرم هاي ارائه شدهبنديطبقه : خالصه1جدول

  هاي ارائه شدهبنديطبقه  محقق/ محققین

  ]26[پیزونکا
پلتفرم داخلی(پلتفرم 

  محصول)

پلتفرم صنعتی(اکوسیستم 

  پلتفرم)
      رهاي دوسویهبازا

توماس و 

  ]25[همکاران
  عمومی  سازمانی  واسطه بازار  اکوسیستم پلتفرم  خانواده محصول

  ]5[گاور و کوزومانو
پلتفرم داخلی(پلتفرم 

  بنگاه/ محصول)

- پلتفرم زنجیره تامین به
عنوان بخشی از پلتفرم 

  محصول

پلتفرم خارجی (پلتفرم 

  صنعت)
    

  جیره تامینپلتفرم زن  پلتفرم داخلی  ]28[گاور

  پلتفرم صنعتی

پلتفرم اکوسیستم/   

  اکوسیستم صنعتی
  پلتفرم بازار دو سویه

هرمان و 

  ]27[همکاران
        پلتفرم فناورانه/ مهندسی  ايپلتفرم مبادله

هاي ارائه شده، محققین معتقدند شناسیبندي نوعدر جمع

هاي رمهاي بنگاه) و پلتفهاي محصول(یا پلتفرمکه تمرکز پلتفرم

کننده یک سازمان) در داخل بنگاه هاي متمایزسازمانی(شایستگی

هاي پلتفرم آنها را در زمرهاز لحاظ سطح تحلیل توان و می است

-با توجه به اینکه پلتفرم ،طرفی دیگربندي نمود. از داخلی دسته
نماید و عنوان واسط بین دو گروه مجزا عمل میهاي بازار به

نیز متشکل از یک هسته مرکزي و تعداد  هاي صنعتیپلتفرم

توان گفت می ،کندساز است که با یکدیگر رقابت میزیادي مکمل

سطح تحلیل فراتر از یک بنگاه بوده و در سطح صنعت و سیستم 

یک بنگاه  تامیناست. همچنین از آنجایی که در پلتفرم زنجیره 

مرکزي درخصوص میزان گشودگی پلتفرم و تخصیص وظایف 

ها  نماید و هماهنگیگیري میتکمیل یک محصول تصمیم جهت

از طریق ارتباط قراردادي بین اعضاي زنجیره تامین و شرکت 

گردد، این نوع پلتفرم در حالتی بینابینی قرار اصلی ایجاد می

هاي هایی از پلتفرم ها ویژگیبه عبارتی این نوع پلتفرمدارد. 

 .صورت همزمان داردداخلی و خارجی را به

هـاي  توان براساس مطالعات صورت گرفته جریانبنابراین می

خالصـه کـرد. در اینجـا     2مطالعاتی پلتفرم را در جدول شـماره  

هـا را در دو  متـوان پلتفـر  صورت کلی میمحققین معتقدند که به

حالت داخلی و خارجی و یک حالت بینابینی تقسیم بندي کـرد.  

رم سازمانی و محصول و هاي پلتفجریان داخلی متشکل از جریان

جریان خـارجی متشـکل از دو جریـان پلتفـرم بـازار دو سـویه و       

هـا از یـک حـوزه    پلتفرم صنعتی است. هـر کـدام از ایـن جریـان    

آمـده   2که در جدول شماره  ستا تحقیقاتی خاص نشئت گرفته

-صورت کلی انواع برشمرده شده در ادبیات شامل پلتفرماست. به
داخلـی/ خـانواده محصـول، اکوسیسـتم      هاي سازمانی، محصول/

هاي واسط بازار/ بازار دوسـویه  پلتفرم/ اکوسیستم صنعتی، پلتفرم

و پلتفرم زنجیره تامین است. در ادامه هـر کـدام از انـواع تشـریح     

شود. مجددا الزم به ذکر شده در ادبیات به اختصار شرح داده می

-بنـدي ز دسـته است که در این مقاله با توجه به اینکه هر کدام ا
هاي ارائه شده دربرگیرنده یک جریان فکري و حـوزه تحقیقـاتی   

است، به هر کدام از طبقات واژه جریان اطالق گردیده است.
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  داخلیهاي پلتفرم - 1- 3

هـا  در این مقاله همانگونه که پیشتر شـرح داده شـد، پلتفـرم   

داخلی، خارجی و زنجیره  شان به سه دستهبراساس سطح تحلیل

-عهمجمو ،هاي داخلیپلتفرمبندي شدند. منظور از تأمین تقسیم
در یـک سـاختار   توسـط یـک بنگـاه    کـه   اسـت هاي اي از دارایی

اي از و مبنـاي توسـعه مجموعـه    سـت امشترک سازماندهی شـده 

د توانـ هـاي مشـترک مـی   این دارایی. است خانوادهمحصوالت هم

و در نتیجـه اهـرم   مشترک محوري دهنده یک شایستگی تشکیل

. وکارهاي مختلف نیز باشدسازي آنها در کسب

  هاي سازمانیان پلتفرمجری 1-1- 3

ــن  ــاندر ای ــابع و    جری ــه من ــک ســاختار اســت ک پلتفــرم ی

کند. ایـن جریـان بـر مبنـاي     هاي سازمان را ذخیره میتوانمندي

-و توانمندي ]45[دانش سازمانی]، 40[ادبیات شایستگی محوري
 مسـتقل شکل گرفته است و تا حدود زیادي ] 44و  41[هاي پویا

-هـا را بـه  پلتفرم سازمانی، سـازمان  هاست. جریاناز سایر جریان
هاي سـازمانی  که منابع و توانایی کندتلقی می هاییعنوان پلتفرم

سـازد کـه بـه سـرعت و      مـی کنـد و سـازمان را قـادر    را اداره می

پذیري باالیی پیکربندي خود را براي سازگاري با تقاضـا و  انعطاف

زمان سـا ") 1996کیبـورا(  .هاي در حال ظهور تغییر دهـد فرصت

صورتی منعطف منـابع  تواند بهعنوان سازمانی که میرا به "پلتفرم

هاي کسب و و چالشها  هاي خود را در واکنش به فرصتو توانایی

کار نوظهور، مانند آنچه که توسط اخـتالالت تکنولـوژیکی ایجـاد    

کنـد.  شده در ساختار سازمانی جدید باز آرایی کند، توصیف مـی 

ها و معامالت سازمانی هاي داخلی، روالمنديتوان ،سازمان پلتفرم

ها و ساختارهاي سازمانی مرتبط را که در آن بازطراحی توانمندي

هاي صورت مشابه پلتفرمبه .]46[کندشود بازترکیب می میانجام 

 استهاي تجمعی وابسته به هم اي از توانمنديسازمانی مجموعه

شود و ساخته میکه خواص مولد داشته که توسط عناصر طراحی 

بنـابراین   .]47[یابـد هاي جدید تکامـل مـی  براي تناسب با محیط

هاست اي از منابع و توانمنديپلتفرم سازمانی متشکل از مجموعه

صـورتی منعطـف بـه تغییـرات     سازد که بهکه سازمان را قادر می

صورت خالصه پلتفرم در جریان سازمانی به تغییـر  پاسخ دهد. به

بتی شرکت و تمرکز از طریق ایجاد توانمنـدي،  جهت محدوده رقا

ایـن  بنـابراین   .]25[کندترکیب، تغییر جهت و استقرار کمک می

مستقیم منطـق سـازمانی مبتنـی بـر توانمنـدي را      طور بهجریان 

کـه در آن پلتفـرم مجموعـه یـا معمـاري       ]40[کنـد منعکس می

خاصی از منابع است که توسط توانمندي پویـا شناسـایی و بکـار    

هـاي  در این جریـان تحقیقـاتی، شایسـتگی    ].48[شودگرفته می

وکارها و تواند بستري براي توسعه کسبمحوري یک بنگاه که می

-عنوان یک پلتفرم دیده شده اسـت. بـه  محصوالت جدید باشد به
هـاي هونـدا موتـورز در زمینـه طراحـی و      توانمنـدي عنوان مثال 

ــور  ــعه موت ــدي و توس ــون در مکا توانمن ــاي کن ــق،  ه ــک دقی نی

عنوان پلتفـرم سـازمانی دیـده    به میکروالکترونیک و اپتیک دقیق

  شوند.می

  جریان پلتفرم محصول 1-2- 3

اي از اجزاسـت کـه در محصـوالت    پلتفرم محصـول مجموعـه  

صورت مشترک مشخصـات طراحـی   هب ،شودمتعددي استفاده می

اي از و مبنـایی بـراي توسـعه خـانواده     دهـد شکل میمحصول را 

هاي براي مثال، سونی همه مدل .]50و  49، 16[تاسمحصوالت 

سـاخته اسـت و از طراحـی    پلتفرمی ماژوالر واکمن خود را حول 

پذیر براي تولید کردن انـواع گونـاگونی از   ماژوالر و تولید انعطاف

-بـه  .هاي پایین استفاده کرده استمحصوالت باکیفیت در قیمت
اي دو دسـته  صورت کلی اعضاي یک خانواده محصول، همگی دار

آنهـا تنـوع کمتـر و درجـه اسـتفاده       از سرياجزا هستند که یک

) و برخی از اجـزا تنـوع   استمجدد باالتري دارند(که اینها پلتفرم 

ــد    ــري دارن ــدد کمت ــتفاده مج ــت اس ــتر و قابلی ــد ]. 42[بیش بای

اي از اجـزا  درنظرداشت که براي پلتفرم بـودن تسـهیم مجموعـه   

اي ه باید ارتباطات درونی قـوي ضروري است ولی کافی نیست بلک
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با سایر اجزاي محصول داشته باشد، شکل کلی طراحی محصـول  

هـایی بـراي   صورت مشترک شـکل دهـد و همچنـین واسـط    هرا ب

چـاي  در همین راستا . ]26[ا تعریف شده باشدزارتباط با سایر اج

هاي مهم اجزا براي پلتفرم شدن را در این ویژگی ]51[نو همکارا

م شایسـتگی پلتفـرم محصـول معرفـی کردنـد. آنهـا       قالب مفهـو 

معتقدند که اگر شایستگی بنگاه توانمندي آن بنگاه در توسـعه و  

هـاي ارزش آفـرین باشـد، شایسـتگی پلتفـرم      راهبردکارگیري هب

محصول، توانمندي خاص یک بنگاه در توسعه محصوالت کـارا و  

نیـز   اقتصادي بر پایه پلتفرم است. سه بعد مهـم ایـن شایسـتگی   

پـذیري محصـوالت مبتنـی بـر پلتفـرم، قابـل       توسـعه  :عبارتند از

هـاي  پـذیري واسـط  هـا و انطبـاق  استفاده مجدد بودن زیرسیستم

  ها. زیرسیستم

توان گفت ادبیـات ایـن جریـان بـر مبنـاي      طور خالصه میبه

کننده منطـق  مطالعات نوآوري و توسعه محصول است و منعکس

ابتی است. حوزه هاي تاثیرگذار بر منبع محور براي خلق مزیت رق

، ]52[و نـوآوري محصـول   این جریـان شـامل، توسـعه محصـول    

ــوآوري معمــاري ــودن، ]53[ن ــاژوالر ب ســازي و سفارشــی ]42[م

در  هعمـد طـور  بـه هاي این جریان تحقیق است. ریشه ]54[انبوه

-مدیریت مهندسی است، اگرچه موردعالقه محققـان مدیریت(بـه  
ت فناوري و نـوآوري) و همچنـین بعضـی از    ویژه در زمینه مدیری

طـور محسوسـی، ادبیـات خـانواده     اقتصاددانان نیز بوده است. بـه 

سرچشـمه گرفتـه اسـت. از ایـن      ]55[محصول از بخش خـودرو 

شود نیز یاد می] 5[جریان با عنوان پلتفرم داخلی و زنجیره تامین

 شـود. در پلتفـرم  و تفاوت این دو با تمرکز بر تولید مشخص مـی 

هـا در خـود بنگـاه مرکـزي قـرار داد ولـی در       داخلی همه دارایی

هـا قـرار   ها در سـایر بنگـاه  پلتفرم زنجیره تامین بخشی از دارایی

صورت خالصه، در این جریان معماري فنی محصول یـا  به . ]14[دارد

ي زیربنـایی کـه محصـول یـا     هـا  يخدمت و همچنین ساختار توانمند

کنـد کـه سـازمان     مـی عمـل    میوان پلتفرعنکند به میخدمت را ارائه 

پذیري و کـارایی عملیـات خـود    تواند آنها را براي باال بردن انعطاف می

بنابراین منطق تئوریک منعکس شـده در ادبیـات   سازي کنـد.  اهرم

مدیریت پلتفرم محصول نیـز منطبـق بـا ادبیـات منبـع محـور و       

اسـت و  ي پویا است که پلتفرم محصول هم ارزشمند ها يتوانمند

و همچنـین پیکربنـدي سـریع     ]56[شودهم به دشواري کپی می

  .]48[کندمنابع سازمانی براي را تسهیل می

  تامینهاي زنجیره پلتفرم - 2- 3

هـا  هپلتفرم زنجیره تامین، مفهوم پلتفرم محصول را براي بنگا

زنجیـره تـامین   دهـد. پلتفـرم   توسعه مـی تامین در بستر زنجیره 

اسـت کـه یـک سـاختار      ا و واسـطه هـ اي از زیرسیسـتم مجموعه

صورتی دهد که از آن جریانی از محصوالت بهمشترک را شکل می

]. 5[شـود تولید میتامین کنندگان زنجیره کارا از طریق مشارکت

این یک مفهوم مشابه پلتفرم داخلی است، ولی تفاوتش با پلتفرم 

داخلی این است که به جـاي طراحـی و توسـعه داخلـی، عناصـر      

توسـط تـامین   تـامین  ت سیستم نهایی در سراسر زنجیـره  متفاو

کننــدگان مختلــف و یــا تــامین کننــدگان و مونتاژکــاران نهــایی 

توانـد میـان    زنجیـره تـامین مـی   شود. پلتفرم طراحی و تولید می

بنگاهایی که بخشی از یک اتحاد رسمی هسـتند و یـا مونتاژکـار    

اشـته  یک محصول پیچیده و تـامین کننـدگانش بـه اشـتراک گذ    

این نوع پلتفـرم در صـنعت خودروسـازي(براي مثـال      ].57[شود

  نیسان) مرسوم است. -پلتفرمهاي رنو

هـاي محصـول، افـزایش    هـا، ماننـد پلتفـرم   هدف این پلتفرم

ها عبارتند از: کارایی و کاهش هزینه است. مزایایی این نوع پلتفرم

هـا در  کاهش تنوع اجزا بـراي حفـظ و درنتیجـه کـاهش هزینـه     

اسـت. سـایر مزایـا شـامل کـارایی تولیـد،       تـامین  اسر زنجیره سر

]. 58[پذیري طراحـی و افـزایش تنـوع محصـوالت اسـت     انعطاف

هاي خاصی ایجاد نماید. تواند چالشمیزنجیره تامین هاي پلتفرم

هاي متفاوت بـین اعضـاي زنجیـره    هاي مهم انگیزهیکی از چالش

-همانگونه که در پلتفرم و یا اتحادها است. بیاد بیاوریم کهتامین 
هاي داخلی بیان کردیم، یـک چـالش درخصـوص بهینـه کـردن      

ها و یا سیستم کلی وجود دارد. در این شرایط عملکرد زیرسیستم

کـه بــازیگران متعــددي وجـود دارد نیازمنــد آگــاهی از نیازهــا و   

هستیم. به تامین هاي متفاوت بازیگران مختلف در زنجیره مشوق

یک سلسله مراتب مشخص وجـود دارد  تامین ه هر حال در زنجیر

زنی با مونتـاژگر نهـایی اسـت. در نهایـت بـا اینکـه       و قدرت چانه

هاي داخلی است، وجود بازیگران اقتصـادي  معماري مشابه پلتفرم

 راهبـردي هاي اي براي پویاییهاي رقابت زمینهگوناگون و پویایی

  ].5[فراهم کرده است

  هاي خارجیپلتفرم - 3- 3

هاي داخلی نیز شرح داده شـد،  همانگونه که در بخش پلتفرم

مبتنی بر سطح تحلیل انجام گردیده است.  در اینجا ها بنديدسته

-هاي صنعتی و پلتفـرم برگیرنده پلتفرمرهاي خارجی که دپلتفرم
مبنـایی  هاست کـه  اي از دارایی، مجموعههاي بازار دوسویه است

(در قالــب یــک امــلوو ع هــاکنــد کــه ســایر شــرکتفــراهم مــی

 و خدمات ها) نوآوريیا یک بستر مبادالتی وکاراکوسیستم کسب

.دهندخود را ارائه می

  جریان پلتفرم بازار دوسویه 3-1- 3

بخـش از ادبیـات سـازمان صـنعتی      یک، 2000دهه  اوایلاز 

-ها کـرد کـه بـه   اقتصادي شروع به توسعه نظریه در مورد پلتفرم
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ــاگونی بــه بازارهــاي "، "ارهــاي دوســویهباز"عنــوان صــورت گون

، 22 ،20[اشاره شده است "هاي چندجانبهسیستم"یا  "چندجانبه

ن نـوعی از بـازار   اعنـو در نگاه اقتصادي پلتفـرم را بـه  . ]59 و 38

کنـد و   مـی گیرند که تبادل میـان مشـتریان را تسـهیل     میدرنظر

تواند با آنها معامله کند. یکی از نکات بسیار مهـم در   میخودش ن

اریف پلتفرم از نگاه اقتصادي، اثرات شبکه است که بین طرفین تع

دهنـده و  در اینجا پلتفرم اتصال ].21و  20[شود میپلتفرم ایجاد 

هـاي خریـدار و مشـتریان اسـت.     تسهیلگر تعداد زیـادي از گـروه  

هاي دوسویه از طریق تسهیل معتقد است که پلتفرم] 26[پیزونکا

طریـق تسـهیالت مشــترک و   تطبیـق، کـاهش هزینـه مبادلـه(از     

کاهش خطرات اخالقی) و فعـال کـردن تبـادل بـا آوردن هـر دو      

]. 60و  22[کنـد طرف در یک مکان(انگیزه دادن) مزیت ایجاد می

هـایی ماننـد   توان به پلتفرمهاي این نوع پلتفرم میاز جمله نمونه

ونقل آنالین و یا آي بی شاپ در سی در صنعت حملو تپ اسنپ

در ایـن جریـان، بـر خـالف دو     ري آنالین اشاره کـرد.  گذاسرمایه

جریان قبلی، پلتفرم خودش بخشی از محصول یا سیستم نهـایی  

 هعمـد طور بهنیست و تنها محلی براي معامله است. مالک پلتفرم 

گـذاري بـر هـر دو    هاي مشارکت، براي تـاثیر ها یا هزینهبه قیمت

  ].26[گروه و حجم مبادالتشان متکی است

اظ تئوري، این جریان از تحقیق در مورد اثرات خـارجی  از لح

بـراي   ].62و  61[شبکه، سازگاري و رقابـت تکامـل یافتـه اسـت    

عنـوان، بازارهـایی   بازارهاي دو سویه را به ]21[مثال، آرمسترانگ

شامل دو گروه عامل که از طریق پلتفرم با یکدیگر تعامـل دارنـد   

برد بسـتگی   میطرفین  کند که میزان لذتی که یکی ازمعرفی می

هـاي  پلتفـرم  ]63[شـمالنزي به اندازه گروه دیگـر دارد. اوانـس و   

گذاري و که در آن قیمت داندمی وکاريعنوان کسبدوسویه را به

به شدت تحت تاثیر اثرات غیرمستقیم شبکه بـین   ها راهبردسایر 

دو سوي پلتفرم است. مفهـوم اثـر شـبکه در ایـن ادبیـات بسـیار       

به لحاظ "کند که بیان می ]59[که رایسمنطوريهب کلیدي است

تواند به عنوان یک زیر فنی، ادبیات در مورد بازارهاي دو طرفه می

ایـن جریـان   . "مجموعه از ادبیات در مورد اثرات شبکه دیده شود

سازي جسـتجو و کـاهش   از طریق، افزایش حجم معامالت، ساده

در گردد. ق ارزش میهزینه جستجو و افزایش اعتماد منجر به خل

این جریان پلتفرم، از آنجایی که ارزش جریان پلتفـرم بـه خـاطر    

دسترسی یک طرف به طرف دیگر است، سوال اصـلی ایـن اسـت    

توان طرفین را وارد پلتفرم کرد؟ یکی از مسائلی که  میکه چگونه 

اسـت.  مسـاله مـرغ و تخـم مـرغ     شـود،   میدر این جریان مطرح 

و بسیاري دیگر از محققان این جریان  ]38و  20[روچت و تیرول

گذاري کافی و مناسب، از جمله تخفیـف بـه یـک    معتقدند قیمت

منظور جذب سمت دیگر جهت پیوستن به پلتفرم سوي پلتفرم به

  کند. این مساله هماهنگی را حل می

عنـوان  بـه پلتفـرم  واسـطه بـازار،    جریانطور خالصه، براي به

کنـد و از طریـق   ندگانـه عمـل مـی   وسیله تبادل بین بازارهاي چ

معماري محصول یا خدمات خود، یک یـا چنـد بـازار را اسـتفاده     

کند تا مالکین پلتفرم بتواننـد از ارزش اضـافی ایجـاد شـده از     می

صـورت تئوریـک   طریق واسطه بازار سود ببرنـد. ایـن جریـان بـه    

و همراسـتا بـا تئـوري منبـع      ]61[ات قدرت بازارظبرمبناي مالح

  است.  ]56[اي مزیت رقابتیمحور بر

  جریان پلتفرم صنعتی 3-2- 3

ــا پلتفــرم در جریــان اکوسیســتم پلتفــرم هــاي صــنعتی(یا ی

هاي کلیدي بـه  يفناوراي از ، پلتفرم مجموعهاکوسیستم صنعتی)

-اسـت کـه از هـم    فناورياشتراک گذاشته شده و استانداردهاي 
آفرینــی ارزش از طریــق تخصصــی شــدن و پیشــنهادات مکمــل  

تـرین  نـاهمگن  و تـرین گسترده این جریان .]25[کندیحمایت م

شناسـی  نظـري از جملـه جامعـه    هايدیدگاه تنوع جریان است و

در ایـن   .]15[شـود را شامل می وابستگی منابع دیدگاه و صنعتی

هـاي  سازمانی یا موجـودیتی کـه قسـمت   (11جریان مالک پلتفرم

 )مایـد ناصلی را خلق کرده است و معماري سیستم را تعریف مـی 

-سازها یک سیستم چندمحصولی خلـق مـی  در همکاي با مکمل
کنند که وابسته به پلتفرم صنعتی است. در اینجا پلتفرم صـنعتی  

دهد و به شـدت   میبخش اصلی سیستم چندمحصولی را تشکیل 

در هم آمیخته است و بر سـایر اجـزاي    با سایر اجزاي محصوالت

تـوان سیسـتم   مینه میدر این ز .]26[مکمل کنترل معمارانه دارد

هاي صنعتی شناخته شـده  عنوان یکی از پلتفرمعامل ویندوز را به

هاي مختلـف  سازها در زمینهاي از مکملمعرفی کرد که مجموعه

جریـان اکوسیسـتم پلتفـرم،     حول این پلتفرم شکل گرفته است.

عنوان یک مرکـز یـا نقطـه مرکـزي کنتـرل در یـک       پلتفرم را به

 .]64و  18[گیـرد ي درنظرمـی فناوربتنی بر وکار مسیستم کسب

 ]5[پلتفـرم صـنعتی و گـاور و کوزومـانو    ] 14[این جریان را گاور

پلتفرم خارجی نامیدند. این جریان موردعالقه محققـان مـدیریت   

فناوري و نوآوري و حتی محققـان مهندسـی و اقتصـاد اسـت. از     

ت. هاي مختلفی استوار شده اسلحاظ نظري این جریان بر تئوري

] 41[تخصیص ارزش]، 65[هاي رقابتیراهبردتوان به  میاز جمله 

  اشاره کرد. ] 62[هاو رقابت سیستم

11 platform owner  
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اول . ]26[کنـد ها به طرق مختلفی ارزش خلق میاین پلتفرم

اي بـراي نـوآوري   اینکه، صنایع مبتنی بر پلتفـرم پتانسـیل قـوي   

نـوآوري  توانند حـول آن  ها میچراکه تعداد زیادي از بنگاه ؛دارند

هـاي  این عامل از آنجایی کـه تعـداد پیکربنـدي   ]. 67و  66[کنند

هاي چندمحصـولی بـا تعـداد محصـوالت در     ممکن براي سیستم

یابد، منجر بـه تنـوع بیشـتر    دسترس به صورت نمایی افزایش می

پذیري باالتر این تنوع باال همچنین منجر به انعطاف]. 68[شودمی

ول پلتفرم دائما از طریـق تنـوع و   شود. بنابراین اکوسیستم حمی

-یابد. دوم اینکه، صنایع مبتنی بـر پلتفـرم بـه    میانتخاب تکامل 
خـاطر  هو راندمان باالتري دارد و ایـن بـ   ستصورت عمودي مجزا

-هاي چندین مکملسیستم چندمحصولی از خروجیگیري شکل
پذیر و کارا بـه اکوسیسـتم   . این ترکیب انعطاف]69[ستساز کارا

دهد که در محیطهـاي پویـا و فشـارهاي رقـابتی زنـده      میاجازه 

  ].70[بماند
  

  جمع بندي نتایج -4

هـاي فناورانـه جهـت دسـتیابی بـه      کارگیري پلتفرمهامروزه ب

عنـوان یکـی از   وکار کنونی بـه نوآوري پایدار در محیطهاي کسب

اي حیاتی در برخی از صنایع پذیرفتـه شـده اسـت. ایـن     راهبرده

 محصـوالت  سـطح  در مـدیریتی  هـاي دیـده پ توصیف براي مفهوم

 بازارهـا،  صـنعت،  تـامین  هايزنجیره محصول، هايسیستم مجزا،

 پلتفرم  پدیده ].14[صنایع بکار رفته است ترکیبات حتی و صنایع

در ادبیات دانشگاهی گونـاگونی   هاي متفاوتیبا اهداف و خاستگاه

، ]55و  16، 3[از جمله مدیریت عملیات و توسعه محصول جدیـد 

 ]22و  21، 20[و اقتصـاد صـنعتی   ]19و  18، 17[فناوري راهبرد

موردبررسی قرار گرفته است. بنـابراین محققـین از زوایـایی دیـد     

مختلف و با توجه به نوع و ماهیت پلتفرم، تعاریف مختلفی بـراي  

اگرچه اند. در این خصوص الزم به ذکر است که پلتفرم ارائه کرده

کننـد  فروشندگان را به هم منطبق مـی  ها مشتریان وهمه پلتفرم

ولی در تالش و تخصص موردنیاز براي این انطباق و همچنین در 

زمینـه چگـونگی مـرتبط کـردن فروشـندگان بـه مشـتریان نیــز        

متفاوتند. از این منظر، برخی محققان بـر ایـن باورنـد کـه بـراي      

ي ي آنها، بـه جـا  ها یهاي فناورانه و پویایبهبود درکمان از پلتفرم

هـا در آن  اي کـه ایـن واژه  تمرکز بر معانی متنوع، باید بـر زمینـه  

 تحـت  مختلـف را  انـواع  گیرد تمرکز کرد ومی قرارمورد استفاده 

با توجه به آنچـه   ].26[گردآوري نمود منسجم نظري منطق یک

گفته شد، در این تحقیق، محققان بـا بررسـی ادبیـات موضـوعی     

بنـدي  نمودنـد کـه بـا جمـع     هاي فناوري تالشمربوط به پلتفرم

هـاي  تـر نسـبت بـه پلتفـرم    دیدي جـامع  هادبیات موضوعی و ارائ

هـا گـام بردارنـد. در    فناورانه، در جهت بهبود درک از این پلتفـرم 

هاي شناسـایی شـده/ معرفـی شـده     انواع پلتفرم 3شماره جدول 

اند. هـدف از  براساس معیارهاي مختلفی مورد مقایسه قرار گرفته

عیارهاي مقایسه در اینجا، فراهم نمودن امکان مقایسـه  انتخاب م

هاي تر از انواع پلتفرمتر و دقیقها جهت ایجاد دیدي کاملپلتفرم

.استفناورانه 

  

  هابندي و مقایسه انواع پلتفرم: طبقه3جدول

  
  هاي داخلیپلتفرم

  زنجیره ارزش
  هاي خارجیپلتفرم

  صنعتی  بازار  محصول  سازمانی

  صنعت/ سیستم  صنعت  زنجیره تامین  بنگاه/ محصول  بنگاه  یلسطح تحل

تمرکز مالک 

 پلتفرم

ها و منابع، توانمندي

  هاي بنگاهشایستگی
  سازي و تولیدهماهنگ  گريواسطه  تولید مشارکتی  تولید داخلی

 پلتفرم نمونه
شایستگی کلیدي سونی 

  در طراحی دوربین
  خودرو/ واکمن سونی

  نیسان -رنو

  بوئینگ

/ اوبر/ اسنپ/ تپ اي بی

  سی/ کارت هاي اعتباري

فیسبوک/ گوگل/ اندروید/ 

  ویندوز/ آي او اس

  خروجی
شایستگی محوري بنگاه/ 

  محصول اصلی
  سیستم چندمحصولی  مبادله  خانواده محصول  خانواده محصول

عامل/ عامالن 

تشکیل دهنده 

  پلتفرم

  مونتاژگر و تامین کنندگان  یک بنگاه  بنگاه
ارکت مالک پلتفرم/ مش

  کنندگان مجزاي بازار
  سازهارهبر پلتفرم و مکمل

  تعریف پلتفرم
عنوان یک پلتفرم به

  توانمندي سازمانی

عنوان یک مرکز پلتفرم به

  پایدار خانواده محصول

هسته مرکزي و طراحی 

  ماژوالر

عنوان یک بهپلتفرم 

واسطه بین دو یا چند  

  کننده بازارشرکت

سازهایی یک هسته و مکمل

ز طریق واسط به هسته که ا

  شوندوصل می
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وضعیت واسط

  هاي کاربري
......  

  ها بسته استواسط �

ــا متخصصــان واســط � ه

  داخلی اند

ــط � ــورت  واس ــه ص ــا ب ه

  انتخابی باز است

هـا در  متخصصان واسط �

ــامین  ــره تـ سراســـر زنجیـ

  پراکنده

ها بـراي اتصـال   واسط �

  کاربران باز است

 ها باز استواسط �

متخصصــان کــاربران در    �

  سازهامکمل همه

هاي توانمندي

نوآورانه در 

  دسترس

هاي منابع و توانمندي

  بنگاه
  بنگاه  هاي زنجیره تامینتوانمندي  هاي بنگاهتوانمندي

اي از مجموعه نامتناهی

  هاي خارجیتوانمندي

  ........  مکانیزم هماهنگی
سلسله مراتب و اختیارات 

  مدیریت

ارتباط قراردادي بین اعضاي 

ن و شرکت زنجیره تامی

  اصلی

  حاکمیت اکوسیستم  قواعد مبادله و قیمت

مزایا/ ارزش 

  آفرینی

انعطاف پذیري؛ سازگاري 

  برتر

سرعت ارائه محصول 

جدید/ کارایی/ نوآوري/ 

تنوع محصوالت خانواده 

  محصول

ها در سراسر کاهش هزینه

زنجیره ارزش، کارایی تولید، 

پذیري طراحی و انعطاف

  افزایش تنوع محصوالت

زایش حجم معامالت از اف

طریق آوردن طرفین 

معامله در یک جا، ساده 

سازي جستجو و کاهش 

هزینه جستجو، افزایش 

اعتماد و کاهش هزینه 

  مبادله

انعطاف پذیري/ صرفه جویی 

در هزینه / تنوع محصوالت/ 

نوآوري/ کارایی/ قابلیت 

  اطمینان

  مسائل اصلی

میزان بهینه اهرم سازي 

شایستگی محوري در 

سب و کارها/ محصوالت ک

  ؛ مختلف

چگونگی محافظت و 

کسب ارزش از شایستگی 

  هاي محوري

  درجه مناسب ماژوالریتی؛

درجه مشابهت اجزا (تعداد 

  مشتقات یک پلتفرم)؛

زمان رهاسازي و همچنین 

  توسعه پلتفرم

عالوه بر مسائل مطرح شده 

  :پلتفرم محصول

گشودگی پلتفرم براي میزان 

  نی؛تامین کنندگان بیرو

بهینه کردن عملکرد زیر 

  ها و یا سیستم کلی؛سیستم

ایجاد هماهنگی میان بنگاه 

  اصلی و تامین کنندگان

شناسایی ساختار بهینه 

  گذاري؛قیمت

  تثبیت پلتفرم،؛

  معظل مرغ و تخم مرغ؛

دستیابی به عامالن 

  انحصاري

دستیابی و حفظ رهبري 

  پلتفرم،

  زمانبندي،

گشودگی پلتفرم (محدوده 

  م)،پلتفر

  محدوده بنگاه،

ها و مدیریت وابستگی

دهی داخلی پلتفرم و سازمان

ایجاد انگیزش براي مکمل 

سازها براي فعالیت و 

  ها ينوآور

  استراتژي شرکت  حوزه تحقیقاتی

ادبیات حوزه توسعه 

محصول/ نوآوري محصول/ 

  نوآوري معماري

ادبیات حوزه طراحی 

محصول/ نوآوري محصول/ 

  نوآوري معماري

اد/ سازمانهاي اقتص

  صنعتی

 راهبردمدیریت فناوري/ 

  فناوري

  منطق نظري
ي پویا/ ها يتوانمند

  شایستگی محوري

ادبیات منبع محور و 

  هاي پویا توانمندي

ادبیات منبع محور و 

هاي پویا/ موقعیت  توانمندي

  یابی

اثرات خارجی شبکه/ 

تئوري منبع محور/ قدرت 

  بازار

 و شناسی صنعتیجامعه

ستگی منابع/ واب دیدگاه

ي رقابتی (پورتر، ها ياستراتژ

)، تخصیص ارزش 1985

) و رقابت 1986(تیس، 

  سیستمها

  اینترنت فناوري اطالعات،  صنعت کارت اعتباري  بخش خودرو  بخش خودرو  ......  سرچشمه جریان

  مفاهیم کلیدي

ي محوري، ها یشایستگ

گزینه هاي واقعی، 

  ي پویاها يتوانمند

ري؛ خانواده محصول؛ معما

  ماژوالر بودن؛ اشتراک.

خانواده محصول؛ ماژوالر 

  بودن؛ اشتراک

اثرات خارجی شبکه؛ 

استانداردها؛ بازارهاي چند 

  طرفه

اثرات خارجی شبکه؛ نوآوري؛ 

  استانداردها و ماژوالریتی

خالءهاي 

تحقیقاتی نیازمند 

  هاي بیشتربررسی

چگونگی تفکیک پذیري 

شایستگی ها از سایر 

  دارایی ها

ي ها یده گرفتن پویاینادی

  پلتفرم و

در نظر نگرفتن همه علل 

  استفاده مجدد از اجزا

ي ها ینادیده گرفتن پویای

  پلتفرم ،

  چگونگی تکامل پلتفرم و

درنظرنگرفتن همه علل 

  استفاده مجدد از اجزا

چگونگی دستیابی به 

کاربران انحصاري در 

شرایط عدم اطمینان 

  محیطی؛

هاي تاثیر سیاست

ر عملکرد غیرقیمتی ب

بنگاه ها (مثال سیاستهاي 

  تبلیغ محور)

غالب تحقیقات درخصوص 

مالکان پلتفرم بوده است و در 

خصوص مکمل سازها نیاز به 

  تحقیقات بیشتري است؛

و تکامل پلتفرم نیاز  ها یپویای

  به بررسی بیشتري دارد
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پیوسـتاري از   هـا نشـان دهنـده   صورت خالصه، این جریانبه

-بنگاه(پلتفرم محصول و سازمانی) تا پلتفـرم  -لیهاي داخپلتفرم
بنگاه(پلتفرم واسط بـازار و اکوسیسـتم    – تر خارجی هاي پیچیده

را در میان این دو سر زنجیره تامین توان پلتفرم پلتفرم) است. می

طیف جایابی کرد. در طی زمان رشـد مطالعـات غالبـا بـه سـوي      

ه مطالعـات انجـام   کـ باشد. درحالیبنگاه می -هاي خارجیپلتفرم

هاي داخلـی بـر صـرفه ناشـی از مقیـاس و      شده در زمینه پلتفرم

پذیري و کـارایی تاکیـد   محدوده از طریق افزایش سرعت، انعطاف

هاي خارجی بر غلبـه  دارد، کارهاي انجام شده درخصوص پلتفرم

بر بازار و قدرت بازار از طریق رهبري بازار و اثرات شبکه متمرکـز  

یر مشخص کرده است که براي هر نوع پلتفرم(از چارچوب ز است.

-پلتفرم سازمانی تـا صـنعتی) یـک مجموعـه متنـاظر از ویژگـی      
هــا، ها(ســطح تحلیــل، تمرکــز مالــک پلتفــرم، وضــعیت واســط 

هاي قابل دسـترس، مکـانیزم همـاهنگی و حاکمیـت و     توانمندي

توان همانگونـه کـه در   ها/ مسائل اصلی) وجود دارد که میچالش

صـورت  آمده است، آنها را به جاي نشان دادن بـه  1اره شمشکل 

صورت یـک  یک مجموعه گسسته از تنظیمات خشک و قطعی، به

 کـه بـا اقتبـاس از مطالعـه     1 شـماره  پیوستار نمایش داد. شـکل 

طراحی و تکمیل شده اسـت، قصـد دارد کـه پیوسـتار     ] 28[گاور

رجه باز بودن هاي فناورانه را بیان کند، جایی که براي هر دپلتفرم

اي از رابط، یک فرم سـازمانی مربوطه(سـطح تحلیـل)، مجموعـه    

هاي قابـل دسـترس و یـک نـوع مربـوط بـه همـاهنگی و        قابلیت

دهنـده نـوعی سـیالیت و    ایـن شـکل نشـان    .وجود دارد حاکمیت

  مسیرهاي تکاملی بین این تنظیمات و مشخصات است.

نـام بـرده   هـاي  هاي حرکت در میان پلتفرمدر تحلیل پویایی

هاي پلتفرماز داخلی به زنجیره تامین و پلتفرم شده، هرچه دامنه 

هـاي  خارجی توسعه یابد، دسترسی به عوامل نوآورانـه و قابلیـت  

یابد. این بـدان معنـی اسـت کـه هرچـه از      متنوع آنها افزایش می

ــرم   ــمت پلتف ــه س ــول) ب ــازمانی و محص ــرم داخلی(س ــپلتف اي ه

پتانسیل نوآوري مشارکتی  ،کنیمخارجی(بازار و صنعتی) حرکت 

یابد. همینطور رقابـت بـین عـامالن نیـز بـراي تولیـد       افزایش می

صـورت خالصـه از   تـوان بـه  ها نیز افزایش خواهد یافت. میمکمل

ها یـک معمـاري   اینگونه برداشت کرد که، پلتفرم 1شماره شکل 

ماژوالر مشترک را که در اطراف یک هسـته و یـک محـیط قـرار     

هـا در سـطوح مختلـف    پلتفرم .گذاردت، به اشتراک میگرفته اس

تجزیه و تحلیـل و در محیطهـاي مختلـف سـازمانی ماننـد درون      

-هاي عرضه و در سراسر اکوسیسـتم ها، در سراسر زنجیرهشرکت
شود و بسته بـه نـوع محـیط سـازمانی،     هاي صنعتی مشاهده می

 عبارتنـد از: یـک شـرکت و   پلتفـرم  دهنـده  عوامل اصلی تشـکیل 

هاي داخلـی)؛ یـا یـک اسـمبلر و تـامین      واحدهاي آن(در پلتفرم

و پلتفـرم  هاي زنجیره تامین)؛ یا یک رهبـر  کنندگان آن(در قالب

  هاي خارجی).مکمل آن(در پلتفرم

 هاي فناورانههاي پلتفرمپیوستار پویایی: 1شکل 
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بین هسته و اطـراف خـود    فناورانههاي ها داراي واسطپلتفرم

هـاي  هـا، در زنجیـره  ته به اینکه آیا آنها درون شـرکت و بس است

ها از حالت بسـته تـا   ها هستند، این واسطارزش یا در اکوسیستم

صورت کلی هر چه از پلتفرم داخلی بـه  نیمه باز و باز متغیرند. به

-شود. درخصـوص واسـط  ها بازتر میواسط ،صنعتی حرکت کنیم
راي آنهـا حالـت صـفر و    توان بهاي باز الزم به ذکر است که نمی

اي ها، طیف گستردهیک تداعی نمود و حتی در داخل اکوسیستم

هـا در اکوسیسـتم   بـراي مثـال واسـط    .هاي باز استطاز این واس

که سیستم عامل اندروید گوگـل  درصورتی ،یفون اپل بسته بودهآ

هایی کامال بـاز  اکوسیستم افزارهاي منبع بازبیشتر باز است و نرم

ها هاي مهم درخصوص ارتباط بین هستهیکی از چالش هستند. و

دهنـده میـزان   و اطراف، میزان گشودگی پلتفرم است کـه نشـان  

  باشد. میمالکیت و تمرکز صاحب پلتفرم بر هسته اصلی پلتفرم 

داخلـی بـه   پلتفـرم  نکته دیگر اینکه هرچه دامنـه پلتفـرم از   

ور و بـه عوامـل نـوآ   آن خارجی گسترش یابـد، دسترسـی   پلتفرم 

-که بـراي پلتفـرم  یابد. درحالی میهاي متنوع آنها افزایش قابلیت
هاي داخلی که سطح تحلیل آنها بنگاه اسـت، منـابع نـوآوري در    

هاي زنجیـره  داخل شرکت اصلی محدود شده است و براي پلتفرم

هـاي  هـاي نـوآوري درون مجموعـه شـرکت    تامین این توانمندي

نـوآوران   .هاي خـارجی) پلتفرمها(کننده و درون اکوسیستمتامین

و  توانند هر کسی باشند و ممکن است در هر جایی پیدا شوندمی

نداند نوآوران چه کسی یا جایی قـرار  پلتفرم ممکن است صاحب 

انتهـاي  (هـاي صـنعتی  در واقع، ویژگی جالب از پلتفـرم  اند.گرفته

طیف) این است که صاحب پلتفـرم صـنعت نیـازي بـه شـناخت      

هـاي صـنعتی هزینـه    ل ندارد. به این ترتیب پلتفـرم نوآوران مکم

-جستجوي صاحب پلتفرم را براي نوآوران تکمیلی و بقیه قابلیت
طور غیرمستقیم ارزش براي پلتفـرم  هاي نوآوري موجود را که به

هـاي  در نهایت اینکـه مکـانیزم   .دهدکنند، کاهش میرا ایجاد می

مراتب مدیریتی،  هاي داخلی، سلسلهسازي درون پلتفرمهماهنگ

کننده هاي زنجیره تامین، قراردادهاي خریدار و تامینبراي پلتفرم

ها حاکمیت اکوسیستم هاي خارجی/ اکوسیستممو در داخل پلتفر

گذاري است. به عبارتی هرچه از سطح داخلی به خارجی و قیمت

هایشـان و  کنیم بـا توجـه بـه تعـدد عـامالن و نقـش      حرکت می

آنهــا و تــاثیرات غیرمســتقیم شــبکه، ســطح همچــین ارتباطــات 

ــاالتر رفتــه و مکــانیزم  ــایی ب هــاي همــاهنگی و پیچیــدگی و پوی

  سازي نیز باید تغییر کنند.یکپارچه

 پیشنهادات تحقیقات آتی 1- 4-1

که درخصوص هرکـدام   هاییچالشدر این بخش ضمن مرور 

هـاي تحقیقـاتی موجـود در هـر     ءبه خال ،ها مطرح استاز پلتفرم

هـاي  پرداخـت. جریـان نخسـت، یعنـی پلتفـرم      هیمخـوا جریان 

هاي یک بنگاه را بـه مثابـه یـک    ها و توانمندسازمانی، شایستگی

شـود  هایی کـه مطـرح مـی   بیند. در این جریان چالشپلتفرم می

سـازي شایسـتگی محـوري در    میـزان بهینـه اهـرم   شامل مـوارد،  

  هاو چگونگی اکتساب شایستگی وکارها/ محصوالت مختلفکسب

به ] 25[. درخصوص این جریان تنها توماس و همکاران]71[است

چگـونگی  د و خالءهاي تحقیقاتی زیـادي از جملـه   انآن پرداخته

-عنـوان پلتفـرم) از سـایر دارایـی    ها(بـه پذیري شایستگیتفکیک
هـاي محصـول نیـز برخـی     درخصوص پلتفرم وجود دارد. ]72[ها

-. از جمله این چالشها و محققان وجود داردها براي بنگاهچالش
توان به چالش مشخص کـردن شـرایطی کـه در آن تولیـد     ها می

مبتنی بـر پلتفـرم مناسـب اسـت، چـالش تعیـین حـد مطلـوب         

و چالش محصوالت مشتقی که بایـد سـاخته    ]10و  3[12شباهت

هاي این حوزه چگونگی اشاره کرد. یکی دیگر از چالش] 10[شود

ل در طی زمان(زمانبنـدي  تغییر خانواده محصول و پلتفرم محصو

از جملـه مـواردي کـه در ایـن      ].26و  25[استنوسازي پلتفرم) 

هـاي  جریان فکري مغفول واقع شده است، نادیده گرفتن پویـایی 

پلتفرم و درنظرنگرفتن همـه علـل اسـتفاده مجـدد از اجزاسـت.      

زنجیره تـامین  هاي ها و کمبودهاي تحقیقاتی حوزه پلتفرمچالش

ه حوزه پلتفرم محصـول شـباهت دارد. از جملـه    تا حدود زیادي ب

هاي مهم این جریان عالوه بر مسائل مطرح شده در جریان چالش

گشـودگی پلتفـرم بـراي تـامین     یـزان  توان به چالش مقبلی، می

ها و یا سیستم کنندگان بیرونی؛  بهینه کردن عملکرد زیرسیستم

ن کلــی؛ ایجــاد همــاهنگی میــان بنگــاه اصــلی و تــامین کننــدگا

   ].73و  57، 26[است

هـاي بـازار   هاي مطرح شـده بـراي پلتفـرم   ها و چالشدغدغه

گـذاري،  دوسویه نیز عبارتند از: شناسایی سـاختار بهینـه قیمـت   

ل مرغ و تخـم مـرغ و دسـتیابی بـه عـامالن      ضتثبیت پلتفرم، مع

در این زمینه چند خالء تحقیقاتی نیاز ]. 74و  38، 20[انحصاري

. ابتدا چگونگی دستیابی به کاربران انحصـاري  به کار بیشتري داد

در شرایط عدم اطمینان محیطی  است. مـورد دیگـري کـه بایـد     

بحث شود تفاوت عملکردي بین مالکان پلتفـرم رقیـب اسـت. از    

آنجایی که اثر غیرمستقیم شبکه در این جریان پلتفرم به شـدت  

یز بـر  هاي غیرقیمتی ننیاز است که تاثیر سیاست ،تاثیرگذار است

]. 26[هاي تبلیغ محور)ها بررسی شود(مثال سیاستعملکرد بنگاه

هـاي  سري از چـالش هاي صنعتی نیز یکدر زمینه جریان پلتفرم

12 extent of commonality 
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پـرداختن بـه ایـن     ،هاي مهموجود دارد. یکی از چالش راهبردي

توانند به جایگاه رهبري  میمساله است که چگونه مالکان پلتفرم 

و مناسب را از این جایگاه کسب کننـد و  بازار برسند، ارزش کافی 

یکـی  ]. 36و  15[کنترل معمارانه خود را بر سیستم تحمیل کنند

ها که مالکان پلتفرم صنعتی با آن مواجه دیگر از مهمترین چالش

هستند، درجه گشودگی پلتفرم است. منظور از درجـه گشـودگی   

اینست که کدام یک از اجزاي سیسـتم چندمحصـولی در پلتفـرم    

عنوان محصوالت جانبی باشد. از دیگر ها بهرار بگیرد و کدام جزءق

گیري مالک پلتفرم درخصـوص  هاي پلتفرم صنعتی تصمیمچالش

هــا اینکــه چگونــه و چــه زمــانی خــود را درگیــر توســعه مکمــل 

هـاي مهـم در ایـن راسـتا،     یکی دیگر از دیگـر چـالش  ]. 75[کند

همـاهنگی  هماهنگی داخلی اسـت. همـاهنگی داخلـی اثـربخش     

کنـد. نبـود یکپـارچگی داخلـی      میسازها را تضمین کاراي مکمل

سـازها را بـراي ادامـه همکـاري     قوي سازمانی ممکن است مکمل

ناامید کند. یکپـارچگی داخلـی و تسـهیم دانـش سـاختارمند در      

یک مورد ]. 76[شودسازمان منجر به بهبود توانمندي نوآوري می

رد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت     ها که در ادبیات مـو دیگر از چالش

پـردازد کـه    مـی پویایی پلتفرم بـه ایـن   ]. 14[پویایی پلتفرم است

ي کـه توسـعه پلتفـرم نامیـده     راهبـرد ها به وسیله چگونه پلتفرم

صـورت خالصـه مـوارد    شود. به میها وارد شود، در سایر حوزه می

مهم و چالش برانگیز در ایـن جریـان، شـامل دسـتیابی و حفـظ      

رم، زمانبنـدي، گشـودگی پلتفرم(محـدوده پلتفـرم)،     رهبري پلتف

دهی داخلی پلتفـرم  ها و سازمانمحدوده بنگاه، مدیریت وابستگی

-است. از موارد کمتر پرداخته شده در این جریان پویـایی شـکل  
گیري و تکامل پلتفـرم، چگـونگی ایجـاد رقابـت فناورانـه میـان       

سـازها و  مـل سازها، نبود تحقیقات کـافی از زاویـه دیـد مک   مکمل

ــراي رهبــري اســت.  ــت مالکــان ب ــدکی  چگــونگی رقاب دانــش ان

درخصوص مرزبندي پلتفرم وجود دارد و باید تحقیقـاتی بـه ایـن    

عنـوان  هـایی بـه  موضوع بپردازند که چـه تعـداد و در چـه زمـان    

ساز به پلتفرم اضافه شوند و نوع روابط چگونه باشد؟ چیزي مکمل

طـرح کـرد ایـن اسـت کـه در      تـوان م عنوان یک فرضیه میکه به

سـازهاي مختلفـی نیـاز    فازهاي مختلف تکامل پلتفرم بـه مکمـل  

داریم و باید نوع روابط تغییر کند. ممکن است در ابتدا که تعـداد  

باشد و با افزایش تعـداد   داندکی وجود دارد روابط مبتنی بر اعتما

ي هابازیگران و گسترش تعامالت چندگانه آنها نیازمند به مکانیزم

تري براي هماهنگی باشیم. از موارد کمتر پرداخته شده در  میرس

گیري و تکامل پلتفرم، چگونگی ایجاد این جریان نیز پویایی شکل

سازها، نبود تحقیقـات کـافی از زاویـه    رقابت فناورانه میان مکمل

  سازها و چگونگی رقابت مالکان براي رهبري است.دید مکمل
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