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     چکیده
 نداانداز تجارت الکترونیک را در سطح جهان تغییر دادهچشمو آنالین دیجیتال  پایهاخیر، بازارهای پلتفرم دهةدر دو 

نوظهور  رهایبازاگیری این شکل منجر بهالمللی و داخلی گذاران خطرپذیر بینگذاری سرمایهایهدر ایران نیز سرمو 
مدلی  ةارائتا با اند، های جدیدی است که هنوز وارد بازار نشدهنیاز پلتفرم حاضر پاسخ به پژوهشهدف  است.شده 

 وا هبرای برخورد با چالش کشور سطح در میدانیها و عوامل استراتژیک برگرفته از مطالعات بومی از انتخاب
 که یک مورد  موفق نمونةدو  یبا بررس حاضر پژوهش در برای آنها راهگشا باشد. حوزه یندانش در ا یقتعم

پلتفرم  و یکاست  گرفتهشکل گذاری داخلیبا سرمایه )تپسی( و مورد دیگر گذاری خارجیآن با سرمایه اسنپ()
تدا با استراتژی اب ،ینآنال تاکسیرانی حوزةدر  است، گرفتهشکلگذاری داخلی سرمایهکه با  )کارپینو( خوردهشکست
 ها، دادهآرشیوی مرتبط یهاگزارشآوری با مدیران ارشد و میانی و جمع و ابزارهای مصاحبه یچند موردمطالعه 

برگان خاز میان  نامهسشپرها از طریق گردآوری دادهبا  با تحلیل مضمون، تحلیل شدند. سپسو گردآوری شدند 
سازی ساختاری تفسیری، مدلی از روابط علّی و معلولی بین گیری از روش مدلفعال در این حوزه و سپس با بهره

های استراتژیک در ورود انتخاب عنوانبهمقوله  8دهد که نشان می پژوهش. نتایج این عوامل استراتژیک ارائه شد
، ب ورودترتی ،ورود یبندزمان پلتفرم جدید، توسعة هاییاستراتژد که شامل مطرح هستنبه بازارهای پلتفرمی 
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   مقدمه
یکی از  عنوانبهوکار کنونی های کسبها جهت دستیابی به نوآوری پایدار در محیطپلتفرم یریکارگبهامروزه 

با نگاهی به  .(1331)جعفرنژاد چقوشی و همکاران، راهبردهای حیاتی در برخی از صنایع پذیرفته شده است 
و از  شرکت برتر در سطح جهان پلتفرم هستند 50مورد از  16شود که امروزه وکارها مشاهده میبرترین کسب

شاره کرد. بابا، آمازون و اوبِر اتوان به فیسبوک، علیکه از آن میان می کنندوکار پلتفرمی استفاده میمدل کسب
و انطباق، همچنین فراگیر شدن  وجوجستهای نوین ریتمهای گوناگون مانند الگواخیر فناوری توسعة

(. 1333وکارهای پلتفرمی هموار کرده است )قادری و همکاران، کسب توسعةراه را برای  تلفن همراههای دستگاه
 کاربران رایب با استفاده از تلفن همراه ینآنال وگذارگشتتلفن همراه،  ینترنتروزافزون ا یتو محبوب یعبا رشد سر

هم مقیاس و  صاعدیت یبه صورتو این گسترش اینترنت  (5416و همکاران،  1)ژو است شده ترو آسان تریعسر
 هایبین روزنامه در انداز اقتصاد کنونیتا جایی که چشم ه استها را گسترش دادهم حوزه رقابت پلتفرم

ازماندهی تسهیل س باعث دیجیتال فناوری .شودمعرفی می «اقتصاد پلتفرمی»عنوان  اب ی پرتیراژوکارکسب
 پلتفرم یا تولیدکننده یک اسپانسر پلتفرم یا ها را تبدیل به یکشرکت یشده و بسیار پلتفرمصورت مجدد صنایع به

 . (5451، 5ریتوالد و شیلینگ) تبدیل کرده است اکوسیستم پلتفرمیی یک برا مکمل محصوالت
کاالها  نیأمتکنندگان برای اقبال بیشتر مصرف واسطةبهل اخیر نیز گیری کرونا در دو سادر کنار این عوامل، همه

 وکارهای پلتفرمی درهر چه بیشتر کسب توسعة دهندةشتابخود از طریق آنالین از عوامل  ازیموردنو خدمات 
 (.5451، 3اند )استویان و توهانیانقرار گرفته موردتوجهوکارها بیشتر سطح جهان بوده است و این کسب

 جهانی، طحس در هاپلتفرم توسعةاطالعات، همگام با  یو فناور ینترنتیا هاییفناور توسعةبا ورود و  یزن یرانا در
 زا معموالً وکارهاکسب این. اندرو به گسترش بوده یراخ هایسال یدر سطح کشور ط پایهپلتفرم یبازارها

 ،یوار)د یکاالها و خدمات محل بازارهای. اندکرده بردارییکپ یدر سطح جهان یپلتفرم وکاریکسب هایمدل
 یرانا یرو،ادرنتر(، اقامت )و یران)ا کنندهمصرف ی(، وام برایدمانجام م یشا،)پون یوتریکامپ نویسی(، برنامهیپورش

شناخته شده  ایهاسنپ باکس( نمونه یک،)الوپ یککاال و پ یل(، تحوینوکارپ ی،س)اسنپ، تپ ی(، تاکسیبومگرد
در  برای نمونه .دکننیاستفاده م یجیتالد یلتفرمپ وکارهستند که از مدل کسب یرانا یآپاستارت ستمیدر اکوس

، این فروشگاه است منتشر کرده 1338از عملکرد خود در سال  «الکادیجی»گزارشی که پلتفرم معروف ایرانی 
هزار مشتری جدید دارد.  15ر هر روز میلیون بازدید است و د 0/4در هر روز از طریق سایت و اپلیکیشن، میزبان 

و  نژاد لیخل) داشته است خود سیمارکت پلهزار فروشنده در پلتفرم  61در پایان سال بیشتر از  االکدیجی
  (.1333همکاران، 

اندازی اهالمللی برای رگذاری خطرپذیر بینهای سرمایهگذاری برخی شرکتدر این میان سرمایه تأملقابل نکتة
آلمان در قالب  0آفریقای جنوبی و راکت اینترنت 4انتیگذاری مشترک اما در ایران بوده است. سرمایههپلتفرم
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م روی گذاری پلتفرم روسی ماکسیگذاری ایران و خاورمیانه و هایپراستار روی پلتفرم اسنپ، سرمایهگروه سرمایه
ی از این هایفرم سفارش غذای چنگال نمونهگذاری خارجی روی پلتو سرمایه ماکسیم در ایران ونقلحملپلتفرم 
  ها هستند.گذاریسرمایه

گی فناورانه و طول عمر کوتاه محصوالت هم با شتاب تغییرات فشار رو به افزایش رقبا، ذائقه متغیـر مشـتریان،
های اساسی در خصوص معرفی محصول و نیز ها را با چالشعصر جدید رقابت است که بنگاه از مشخصـات

در  ویژهبه یر،در چند سال اخ (. برای نمونه1331کند )جعفرنژاد چقوشی و همکاران، ع محصول مواجه میتنو
الف و کاهش سطح اخت یانمشتر رشددرحال یازهایبه ن ییسرعت پاسخگو افزایش منظورصنعت بانکداری به

 که ایونهگبوده است. به یرپلتفرمی نسبتاً چشمگ یکردمشتری و خدمات بانکی، استفاده از رو هاییازمندین
مکمل  یهابرنامه و اندداشته مشارکت مختلف هایبانک آورینو بومستیزشرکت در  یستاز ب یشن بتاکنو
   (.1336و همکاران،  یارمحمدی) اندارائه کرده یو مال یرا در حوزه پول یمتنوع

شتر از آنکه داستان موفقیت باشد، شامل خاص بی صورتبهها عام و پلتفرم صورتبهها آپاما داستان استارت
( در کتاب معروف خود به نام 4554) 1شکست بسیاری از واردشوندگان به این بازارهاست.  بلنک و دورف

زند. در بررسی که ها را یک به دوازده تخمین میآپ، نرخ موفقیت استارت«هاآپخودآموز صاحبان استارت»
درصد آنها  34مشخص شد که حدود  خوردهشکستآپ استارت 550، از روی سایت خبری اکوسیستم انجام شد

  کنند.وکار پلتفرمی استفاده میاز مدل کسب

دی به وجود بسیار زیا توجهجالبهای پیچیده و های سنتی چالشویژگی خاص سازمانی پلتفرم نسبت به سازمان
پلتفرمی موجود و تحلیل رفتار آنها در مواجهه های (، در نتیجه بررسی نمونه5454و همکاران،  5کرشمر) آوردمی

ا برای هآمیزترین چالشو مخاطره نیترمهماینکه بخشی از  بهباتوجهتواند بسیار راهگشا باشد. ها میبا چالش
، پژوهشین ا یشرویپدهد بنابراین پرسش اصلی پایه رخ میورود به بازارهای پلتفرم مرحلةها در بقای پلتفرم

پایه متأثر از چه عوامل استراتژیکی است که این ورود به بازارهای پلتفرم مرحلةیک پلتفرم در  این است که
دهند و چه روابط علّی و معلولی بین آنها های استراتژیک قرار میانتخاب یچند راهعوامل پلتفرم را در بین 

   برقرار است.

   پژوهشمبانی نظری 
 بازی قواعد زو بسیاری ا هند و نظم موجود را به چالش کشیداهایع داشتگر در بسیاری صنتخریبنقشی  هاپلتفرم

 ترارزان و رتسریع نوآوری برای تالش مفهوم این اصلی پشت دةیاند اداده تغییر بینیپیشغیرقابل نحوی به را
ه کار های دیگر نیز باما بعدها این مفهوم در حوزه شدند. های داخلی نامیدهرمفبعدها پلت ها،نوع پلتفرم این بود.

  . (5454 ،3بوکچی و مجیستریترا) فتیاتری رفت و مفهومی گسترده
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های مختلف مفهوم پلتفرم اما به چیزهای مختلفی اطالق شده است، در بازاریابی به خطوط محصول، در حوزه
وهی از کاربران را در افزار، در اقتصاد به محصوالت و خدماتی که گرهای نرمافزار به خانوادهدر مهندسی نرم

از نظر  .دهی اشاره داردهای شکلهای صنعتی به سیستمآورد و در سازماندوسویه گرد هم می شبکةیک 
که به  محصول جدید بود توسعة حوزةپلتفرم در آن استفاده شد در  واژةای که اولین حوزه شناسی پلتفرم،گونه

رکت سونی های شواکمنشود. مثال معروف این نوع پلتفرم فته میهای بنگاه گهای داخلی یا پلتفرمآنها پلتفرم
ای همشخصات انواع واکمن توسعةو بهبود و  کردنکمبود که روی پلتفرم محصول واکمن اولیه با اضافه و 

ود نیز از جنس شگفته می نیتأمهای زنجیره ها پلتفرمها که به آنمختلف طراحی و تولید شد. دومین نوع پلتفرم
ای زنجیره هموفق این پلتفرم نمونةمحصول بودند اما با مشارکت بیشتر از یک شرکت در صنعت بودند.  وسعةت

ا ههایی بود که در صنایع خودروسازی شکل گرفت که به تولید محصوالت مشترک بین خودروسازیپلتفرم نیتأم
کردند و فرم مشترک پیاده میهای مختص خود را روی پلتختم شد که در آن خودروسازهای مختلف نوآوری

ود به مشارکت شهای صنعت گفته میپلتفرم که به آنها پلتفرم گونةکردند. سومین محصوالت مستقل ارائه می
ها، ماین پلتفر نمونةها در صنعتی خاص برای تولید محصوالت مکمل برای یک پلتفرم اشاره دارد. شرکت
 دهندگان بازی بدون اینکه ارتباطاست که توسعه باکسکسیای و ای مانند سونهای رایانههای بازیپلتفرم

اما چهارمین  ها هستند.مستقیمی با صاحب پلتفرم داشته باشند در حال تولید محصول مکمل برای این پلتفرم
ازار ای بههای بازارهای دوسویه یا پلتفرمپلتفرم قرار گرفته است موردتوجهنیز  پژوهشها که در این پلتفرم گونة

فرم است که با کننده در پلتکننده و مصرفتراکنش بین دو سوی عرضه لگریتسهها، پلتفرم است. در این پلتفرم
  (5443، 1، گاور1331اند )چقوشی و همکاران، جهان در حال حاضر ماهیتی آنالین یافته سطحاینترنت در  توسعة

ناورانه، بین ف الًمعمو رساختیزت که با اتکا بر یک اس وکارکسبپلتفرم در واقع یک مدل  نیز حاضر پژوهشدر 
و  نژادلیخل) کندت ارزش آفرینانه ایجاد میالت و خدمات، تعامالکنندگان و تقاضاکنندگان محصوعرضه

 تعامالت کردنفراهمکه با  کنندتعریف میهایی سازمانرا ها پلتفرم (5410) 5(. هاجیو و رایت1333همکاران، 
در  هاپلتفرمان ارک. کنندایجاد ارزش میکه همگی به پلتفرم وابسته هستند،  متمایزطرف  )چند( دومستقیم بین 
جاد زمینه ای -ایجاد تعامل مستقیم، سه لهیوسبهخلق ارزش  -عنصر سازمانی، دو -از؛ یک اندعبارتاین تعریف، 

 (. 5410)هاجیو و رایت،  مشتریان وابسته -مل مستقیم، چهارتعا
 هاتراکنش تسهیل که با کنندیم تعریف گرواسطه هایینهاد را ها( پلتفرم5410) 3هوئلک و بالونفی دیگر، در تعری

و پلتفرم یهدوسو یبازارها یم. اغلب مفاهکنندیارزش م یجادا ،یهچندسو یادو  یجیتالبازار د یک هایطرف ینب
 کنندیم یشنهادپ گرانپژوهش ینقائل شدن، ا یزاتم یبرا ،حالنیباا. شوندیهم استفاده م یجابه یهدوسو های

 یادو  یمشخص در نظر گرفته شوند و از مفهوم بازارها یبازارها یبرا هاییواسطه عنوانبه یهدوسو یهاپلتفرم
ک و استفاده شود )هوئل کنند،یم فعالیت هاواسطه ها اینآنکه در  ییبازارها یتوضع یفتوص یبرا هیچندسو
در مقابل بازارهای مقابل آن تعریف شود.  نقطةبرای تعریف بازارهای دوسویه الزم است تا  (.5410 ،بالون
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وکار های کسبوکارهای متداول با مدلسویه قرار دارند. در این بازارها، کسبدوسویه، بازارهای سنتی یک
 ایکنترل مجموعه ها با، شرکتمتداول وکارکسبهای در مدل ی حضور دارند.اواسطه ریغمتداول خطی و 

فروش  وو عرضه  خدمات ارائةمحصوالت یا  تولیدها برای این فعالیت. از کنندها ارزش ایجاد میخطی از فعالیت
 متعاقب رةیزنجعنوان را به نیتأم رةیزنجشرکت و ، ارزش رةیزنجمدل  .شودها به مشتریان استفاده میآن

دل م خالصه یا به طور ای، خط لولههیسوکیتوان آن را خطی، می رونیو ازاکند بیان میها رویدادها یا فعالیت
  (.5416، 1ای در نظر گرفت )پارکر و همکارانلوله وکارکسب

های بازارارزش در . دهدمنطق ایجاد ارزش را تغییر می ی دیجیتالهاپلتفرموکار مدل کسبدر بازارهای دوسویه 
در تعامل بین است، کنندگان نهایی و مصرف 5دهندگانارائهفرم، پلت مالککه شامل  یپلتفرم ةیچندسودو و 

نندگان کبین شرکت داخلی به دلیل رقابت و همکاریتطوّری هستند، فرایندهای  دارای ی کهبازیگران مستقل
 مایجاد ارزش را در میان بازیگران اکوسیستبهتر از بقیه توانند پلتفرم می صاحبان. تواناترین شودایجاد می

 ةیسرما هیچ الًعمومپلتفرم  زیراکنندگان دارا اصلی هستند، در منطق پلتفرم، مصرفماهنگ و موزون کنند. ه
، نندگانکبرای مصرف ی دیجیتالهاپلتفرم عمدة یتمز. ندارد موجودی انبارفیزیکی مانند امالک و مستغالت و 
 روشیفگر در صنعت خردهواسطه عنوانبهتفرم پل است. برای نمونه، اگر هاراحتی انتخاب و تنوع باالی انتخاب

 کنندهنیأمها تها هزار یا حتی میلیونتوانند از طریق یک پلتفرم به دهنندگان میک، مصرفدر نظر گرفته شود
   (.5411)هانینن و همکاران،  دسترسی پیدا کنند
المللی و کشورهای ه بازارهای بینورود بهای ای که به بررسی استراتژی( در مطالعه5451) 3استالکمپ و شاتر

گیرند پردازد، نتیجه میای و عوارض خارجی اقتصادی میجغرافیایی اثر شبکه گسترةها و خارجی توسط پلتفرم
 یهایژاوالً گسترش تکنولو .ندنکدر اقتصاد دیجیتال به چند دلیل عمده بازی میرا نقش مرکزی  که پلتفرم

ازیگران ها با آسان کردن ارتباط و هماهنگی بین برا که پلتفرم یصنایع گسترةد هوشمن یهایدیجیتال مانند گوش
 ةیاپها به دلیل اینکه بر ثانیاً پلتفرم .افزایش داده است ،اندازی هستندقابل راهدر آنها  4یمختلف در زمان آن

کنند یتری را تجربه مهای ظرفیتی کمتر و محدودیتهای تراکنشی پایینهزینه ،های دیجیتال هستندفناوری
 ةحوزهای دیجیتال فناوری ،هستند و در نهایت دهیسرعت قابل مقیاسبه ،گذاری محدودو اغلب با سرمایه

ند و به اهگسترش داد هاپلتفرم -نه همه-های مربوط به فاصله برای بعضی جغرافیایی بازارها را با کاهش هزینه
 هماهنگ کنند ،ین کاربرانی که هزاران کیلومتر از هم فاصله دارندی بیهاد تا تراکنشندهآنها امکان می

ها فرمهای استراتژیک پلتاین مطالعه بیشتر رویکردی توصیفی دارد و نتایج انتخاب (.5451)استالکمپ و شاتر، 
 کند. هنگام ورود به بازارهای پلتفرمی را به صورتی کلی توصیف می

بازارهای  به ورود دینامیک بررسی به چند موردی در نروژ مطالعةر یک د (5454) 0دیگر، ویزدال پژوهشیدر 
 مدل زکه ا است محور فناوری آپهای ورود در بین ده استارتاستراتژی بر مطالعه تمرکز این پردازد.می دوسویه

برای ها بنگاهکه  ردیگیم نتیجه مطالعه این ( در5454. ویزدال )کنندیم استفاده دوسویه بازارهای در وکارکسب
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 ،تراتژیکبا فاکتورهای اس هااین استراتژی کنند کهمتنوع استفاده می ییهایاستراتژورود به بازارهای دوسویه از 
ورود هم به  یهایاستراتژکه  دهدیمنشان  پژوهش یهاافتهی .هستند زکردنیمتماارتباطی و زمانی قابل 

 کتةننیز متفاوت است اما  موردموردبهوابسته هستند که از  یچارچوبفاکتورهای سازمانی و هم به فاکتورهای 
شامل مدیریت انتظارات  هااین دغدغه . مشترک است تقریباً مدیران در آنهاهای این است که دغدغه تیبااهم

را  وهر دپلتفرم یعنی انتظارات سمت خریداران خدمات و فروشندگان خدمات به صورتی که بتوان  دو سوی
کنندگان بیشتر به پلتفرم و افزایش کیفیت خدمات ه، به معنی جذب عرضهو حاکمیت عرض داشت راضی نگاه
کنندگان که مشارکت ییهاپلتفرمدهد که نشان می پژوهشگراین های ورود توسط بررسی استراتژی آنها است.

مت عرضه س ن آنها درشبکه دوستا یا کارمندان و مدیران مثالًیعنی  به بنگاه داشتند یترکینزد عرضةسمت 
دهد پس از مدتی از آغاز نشان می ، مطالعهعالوه بر این .تر عمل کرده بودندورود موفق اند، درحضور داشته

 (. 5454شود )ویزدال، می توجه به کیفیت عرضه نیز کشیده به کنندهعرضهفعالیت تمرکز از صرفاً جذب 
 در گرورا ورود موفق پلتفرم دیجیتال به بازار دوسویه ( 5413) 5( و آلت و زیمرمن5411) 1مکینتایر و سرینیوسان

برای  .دانندمی ،دهندافزایش  را کاربران/بیت پلتفرم برای خریدارانجذاسازی محصوالت یا خدماتی که فراهم
ن یرانندگان را برای تضم زاست تا تعدادی کافی ا الزمابتدا  مسافرانمثال اوبر برای ارائه خدمات مناسب به 

مرغ بنابراین آنها با معمای مرغ و تخم (،5454 ،الویزد) کیفیت حداقلی خدمات برای سمت تقاضا فراهم کند
(، این معما را به نیاز برای 5418. استامر و همکاران )شوند و نیاز است تا راه حلی برای آن پیدا کنندمواجه می

اشاره دارد که البته فروشندگان به  )تقاضا( راندایخربرای جذب  فروشندگان )حجم عرضه(تعدادی حیاتی از 
شرطی در پلتفرم مشارکت خواهند کرد که انتظار داشته باشند تا تعداد کافی از خریداران به سمت دیگر پلتفرم 
ملحق خواهند شد. وقتی حجم کاربران در هر دو سمت عرضه و تقاضای پلتفرم به جرم حیاتی برسد، اثرات 

   (.5418ظاهر شده و حل معما رشد پلتفرم را تحریک خواهد کرد )استامر و همکاران، ای مثبت عوارض شبکه
 و گسترشدر مرحله ورود و  همراهپرداخت  یهاپلتفرم بین رقابتبه بررسی  (5410) 3یکوا و دامسگارداستا

 و چارچوبد پژوهشدر نهایت در این  .نداهپرداخت ،است بوده مؤثرفاکتورهای مختلفی که بر موفقیت آنها 
 .شوندی میمعرف هادر موفقیت پلتفرم کنندهنییتعفاکتورهای  عنوانبه گسترشاستراتژی ورود و استراتژی 

 یابیگاهیجا)و طراحی ورود  ی در ورود(رهبری و پیرو) ورود ترتیب ،ورود یبندزماناستراتژی ورود شامل 
راحی و ط گسترشترتیب  گسترش،بندی شامل زمان گسترشاست و استراتژی  (بازار هدف حوزةمحصول و 

 کنندیمهاد آنها پیشن .است (پلتفرماولیه ارزش پیشنهادی  به جدید یهاهیسوو  هایژگیو کردناضافه) گسترش
 سویهو چند هیوسودوارد بازار شود و سپس  هیسوکیپلتفرم موفقیت بیشتر پلتفرم بهتر است شانس برای افزایش 

   (.5410امسگارد،گسترش یابد )استایکوا و د
 یبخشسههای پرداخت در اتحادیه اروپا مدلی روی پلتفرم یچند مورد مطالعة( با انجام 5416) 4کازان و دامسگارد

ی وکار، طراحاند. این مدل شامل طراحی کسبرا  برای ورود به بازارهای پلتفرمی پرداخت دیجیتال ارائه کرده
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بر همین  و پردازدیکار به استراتژی ایجاد پلتفرم و ورود به بازار موطراحی کسبپلتفرم و طراحی فناوری است. 
اولین استراتژی برای زمانی که بازار پلتفرمی و رقیبی . شودوکار مطرح میاساس دو استراتژی در طراحی کسب

یتری شومپ، استراتژی نوآوری آنبه  و وجود ندارد و پلتفرم اولین بازیگر این بازار خواهد بود، موضوعیت دارد
تک منظوره  یک پلتفرم یاندازبا راهو  کندآن اقدام به خلق بازاری جدید میشود که پلتفرم با پیگیری اطالق می

ی نوآوری مقابل استراتژ نقطةدر  .کندیسازی خدمتی متمایز اقدام ماقدام به توسعه پایگاه مشتریان خود و پیاده
موردتوجه  یشترب قبلی پلتفرم بسط استراتژی از یریگبهرهو مستقر، های فعال شومپیتری، در بازارها و پلتفرم

 قبلی پلتفرم بسط استراتژی. شودمی استفاده مستقر بازارهای به ورود برای هاپلتفرم توسط استراتژی این. است
گر با یگیری از آن به بازارهای پلتفرمی داستفاده است تا با بهرهزش قابلار شبکه در حاضر هایشرکت برای

طراحی پلتفرم بر  (.5416، سازی خدمات وارد شوند )کازان و دامسگاردای و باندولاثرات شبکه یاهرم ساز
زیع خدمات و تو ارائه نحوةهای سوم و خدمات در پلتفرم توسط طرف توسعة نحوةمیزان کنترل صاحب پلتفرم بر 

بخش طراحی  5آن چهار استراتژی مطابق شکل  جةینتکنندگان به سمت تقاضا اشاره دارد که در توسط عرضه
( به طراحی فناوری 5416سومین بحث در مدل ارائه شده توسط کازان و دامسگارد ) شود.حاصل می پلتفرم

کنند. استراتژی فناوری انقالبی به های فناوری تطوری و انقالبی را معرفی میاستراتژی اشاره دارد که در آن
 یهاخوانارتک مثالًاز آن در این صنعت پلتفرمی خاص استفاده نشده است  قبالًای که معنی استفاده از فناوری

شود و او را قادر به برداشت از کارت مشتری کوچک موبایلی که به موبایل صاحب دستگاه پرداخت وصل می
ر آنها پیشرو د 1نوعی فناوری انقالبی در حوزه پرداخت هستند که شرکت استرایپ هاخوانکارتکند. این می

است. در مقابل این فناوری، استفاده از فناوری پرداخت پیامکی با خدمات به روزتر قابل پیگیری است که طراحی 
( به صورت 5416مدل سه بخشی کازان و دامسگارد ) (.5416د بود )کازان و دامسگارد، فناوری تطوّری خواه
   است. 1خالصه مطابق شکل 
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وکار روی تحول الگوی کسب  (1338)نظری و همکاران  ای دیگر که در سطح ایران انجام شده است،عهدر مطال
قل ونی حملایهپفعال در بازار پلتفرم اینترنتی تاکسیی تطبیقی ورود و فعالیت دو در صنعت حمل و نقل با مطالعه
 مانند عواملیی آنها اند و با بررسی نتایج مطالعهمتمرکز شده کارپینو و اسنپ مسافر شهری در ایران یعنی

صحیح  مالی تامین درآمدی و الگوی متناسب، گروهی ساختار ت،ارتباطات مناسب با حاکمی، موسسان یتجربه
ار پلتفرمی بسی نوپای وکارهای کسب یحوزه در کاروکسب ایجاد برای مرتبط، انسانی استعدادهای و جذب

    (.1338ضروری تشخیص داده شدند )نظری و همکاران، 

 شناسی پژوهش روش
 هدف و کمی(-ترکیبی )کیفی پژوهشاستقرایی، روش  پژوهش گرایی، رویکردتفسیر حاضر پژوهش یفلسفه

وردی توسط تعداد زیادی از ی چند مروش مطالعه. است کاربردی و استراتژی آن مطالعه چند موردی پژوهش
 (.5451وکار استفاده شده است )استویان و توهانیان، های کسبی پلتفرمبرای مطالعه پژوهشگران
ی سه موردی روی سه پلتفرم دیجیتال تاکسی اینترنتی در کشور یعنی اسنپ، تپسی و کارپینو )در این مطالعه

 انجام شد و قلمرو مکانی آن در شهر تهران بود. 1444 و بهار 1333ی زمستان حال حاضر غیرفعال( در بازه
از میان  های نیمه ساختارمند انفرادیاز این سه پلتفرم از مصاحبه پژوهشهای موردنیاز آوری دادهجهت جمع

حول چند پرسش کلیدی درباره طراحی مدلی برای ورود به  هامدیران ارشد و میانی و مشاوران این پلتفرم
 50ها از بهزمان مصاحبازارهای پلتفرم پایه تراکنشی دیجیتال در ایران بهره گرفته شد که مدت وکارها بهکسب

دقیقه به طول انجامید. اندازه نمونه و فرآیند گردآوری اطالعات تا سطح اشباع نظری یا آستانه سودمندی  64تا 
گزارش آرشیوی  4نپ و گردآوری مصاحبه برای مورد اس 14اطالعات در دسترس ادامه یافت که پس از انجام 

مصاحبه برای مورد کارپینو و  6گزارش آرشیوی جامع و  3مصاحبه برای مورد تپسی و گردآوری  1جامع، 
 ها خاتمه یافت. آوری دادهها حاصل شد و درنتیجه فرآیند جمعگزارش آرشیوی جامع کفایت داده 4گردآوری 

مقوله به عنوان  8لیل مضمون استفاده شد و در نهایت مرحله از تحآوری شده در این های جمعبرای تحلیل داده
  های تاکسی اینترنتی در ایران شناسایی شد.های استراتژیک پیش روی پلتفرمانتخاب

اسایی های استراتژیک شنکه برای شناسایی روابط علت و معلولی موجود بین انتخاب پژوهشی دوم برای مرحله
 اده شد. سازی ساختاری تفسیری استفش مدلشده در مرحله اول از رو

ی فعال در این صنعت قرار گرفت و پس از تکمیل این خبره 15ای در اختیار ابتدا پرسشنامه برای این مرحله 
دو سال  یآوری شد. خبرگان افرادی تعریف شدند که حداقل سابقهها از آنها جمعپرسشنامه توسط خبرگان پاسخ

دهندگان از مدیران، مشاوران و دانشگاهیان مشاوره در بازارهای پلتفرمی را داشتند. پاسخمدیریت، مطالعه یا 
هندگان دو پاسخ مرحله اول های مربوط به مصاحبه شوندگانویژگیها انتخاب شدند. فعال در حوزه این پلتفرم

   آورده شده است. 1پرسشنامه در جدول 
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از  گیریبندی با بهرهدهندگان به پرسشنامه اولویتپاسخ مصاحبه شوندگان مرحله اول و نمایه .1جدول

  سازی ساختاری تفسیریمدل
 درصد فراوانی بُعد متغیر درصد فراوانی  بُعد متغیر

 جنسیت
 86 34 مرد

 تحصیالت

 54 1 لیسانس
 63 55 فوق لیسانس 14 0 زن

 11 6 دکترا 144 30 مجموع

 
 
 

  سن

 144 30 مجموع 13 4 سال 34تا  50
 48 11 سال 44تا  34

 
تجربه در 

  پلتفرم

 11 6 زیر دو سال
 11 50 سال 0تا  5بین  34 15 سال 04تا  44
 15 4 سال 0بیشتر از  0 5 سال 64تا  04

 144 30 مجموع 144 30 مجموع

ز اسازی ساختاری تفسیری به سه نفر و پرسشنامه مدل ، پرسشنامه مصاحبهپژوهشر جهت بهبود روایی د
در بحث پایایی که سازگاری  خبرگان ارائه شدند و نظرات آنها در طراحی پرسشنامه مورد توجه قرار گرفت.

شد که  استفادهها از پایایی بازآزمون در سه مصاحبه اشاره دارد، برای بررسی پایایی مصاحبه پژوهشهای یافته
درصد است قابلیت  64ه دلیل اینکه بیش از ( ب1336) 1دهد که براساس کوالدرصد را نشان می 8333پایایی 

ونی مناسب کن پژوهشهای توان ادعا کرد که میزان پایایی تحلیل مصاحبهمیکند و اعتماد کدگذاری را تایید می
   است.

   هاتجزیه و تحلیل داده
های شگزارها و ی تحلیل مضمون مصاحبهها و مفاهیم شناسایی شده در نتیجهی مقولهدر این قسمت به ارائه

 آرشیوی از مطالعات موردی برای استخراج عناصر استراتژیک ورود به بازارهای پلتفرمی پرداخته شده است. 
استفاده شد. برای فرایند تحلیل مضمون پس از کدگذاری باز  5418 5برای این تحلیل از نرم افزار مکس کیودا

بندی شدند و در ا در قالب محور مضامین فرعی جمعهی موردی، نشانهها در هر مطالعهدر قالب تعریف نشانه
 ینهایت مضامین اصلی از میان مضامین فرعی و نیز ترکیب برخی مضامین فرعی با همدیگر برای هر مطالعه

ر ی موردی دحاضر حاصل تحلیل متقاطع مضامین اصلی سه مطالعه پژوهشهای موردی حاصل شدند. یافته
ست ها و تمایزات در میان آنها امضامین با همدیگر در سه مورد و شناسایی مشابهتی این قالب مقایسه و مقابله
   اند.ارائه شده پژوهشهای ها در بخش یافتهکه به صورت مقوله

  نمایش داده شده است. 5تحلیل مضمون صورت گرفته در جدول  نتایج
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    رپینو. نتایج مربوط به تحلیل مضمون مطالعات موردی اسنپ، تپسی و کا2جدول

   مفاهیم  مقوله  ردیف
ها نشانه

 )اسنپ(

ها نشانه

 )تپسی(

ها نشانه

 )کارپینو(

مجموع 

 هانشانه

1 
 یتوسعه یاستراتژ

 پلتفرم جدید

 14 - 6 8 تملیک پلتفرم فعال

 11 6 5 3 اندازی پلتفرم از پایهتوسعه و راه

5 
استراتژی زمانبندی 

  ورود
 13 5 11 - عالم قبلی زمان شروع فعالیت پلتفرما

 50 1 13 0  ورود در مقیاس کوچک و تست بازار

3 
استراتژی ترتیب 

  ورود

 15 - - 15 اولین بودن

 14 3 1 - پیرو بودن

4 
 استراتژی حوزه 

  نرم افزار

 13 8 - 0 یخارج مرجع نرم افزاراستفاده از 

 5 - 5 - افزار در داخلی نرمتوسعه

سپس توسعه  افزار خارجی وشروع با نرم
 نرم افزار داخلی

- - 0 0 

شروع با نرم افزار داخلی و سپس تغییر به 
 نرم افزار خارجی

1 - - 1 

ی مشاوران خارجی گیری از مشاورهبهره
 در 

   افزاری نرمتوسعه
- 0 1 6 

0 
استراتژی کسب و 

 کار

 وکار موفق های کسبکپی برداری از مدل
 بین المللی

11 35 - 43 

 - - - - وری شومپیترینوآ

 1 - - 1 ایجاد ابَرپلتفرم

  
توسعه خدمات پلتفرم بدون ایجاد 

 ابرپلتفرم
- 15 - 15 

 54 54 - - دیجیتال کردن یک سازوکار سنتی  

6 
استراتژی حل مسئله 
مرغ و تخم مرغ یا 

 اندازی پلتفرمراه

 40 - 3 36 تاکید بر جذب رانندگان

 11 11 - - تاکید بر جذب مسافران

ی سفرهای رایگان در قالب طرح ارائه
 های ارجاع مسافر

58 1 5 31 

 16 4 3 3 ها برای رانندگانپاداش

های متداول بازاریابی گیری از روشبهره
 برای رشد پایگاه کاربران

51 1 3 43 

 33 33 - - تمرکز بر نقاط دِنج بازار  

1 
استراتژی جذب 

  سرمایه گذار
 51 - 6 10 گذار خارجیمایهجذب سر

 53 6 3 8 گذار داخلیجذب سرمایه  

 
 
 

جذب سرمایه گذاران دارای تجربه در 
  آپیاکوسیستم استارت

4 8 - 15 
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   مفاهیم  مقوله  ردیف
ها نشانه

 )اسنپ(

ها نشانه

 )تپسی(

ها نشانه

 )کارپینو(

مجموع 

 هانشانه

  
ی های ورود به بورس و عرضهبرنامه

 عمومی سهام
- 1 - 1 

8 
 استراتژی 

 گذاریقیمت

فاکتورهای موثر بر قیمت گذاری 
ر، قیمت )ترافیک، مسافت، ساعت سف

  اتحادیه، رقابت(
51 51 3 01 

  
 استراتژی نحوه ی انعطاف در 

  قیمت گذاری
50 10 15 05 

 033 136 118 550 مجموع  

 

اینترنتی در  ی تاکسیرانیپایههای فعال در ورود به بازار پلتفرمهای استراتژیک پلتفرمانتخاب بعد از شناسایی
دهندگان درخواست شد تا به ی اول از پاسخری تفسیری در مرحلهاستفاده از مدلسازی ساختا ایران، در جهت

 روابط خودتعاملی ساختاریماتریس اقدام به تکمیل  آوردن ماتریس ساختاری روابط درونی متغیرهادستبهمنظور 
 ،ریمدلسازی ساختاری تفسی قواعد به توجه بای دوم استراتژیک شناسایی شده نمایند. در مرحله عوامل میان

 ماتریس ی سومدر مرحله .شد ابعاد پس از تجمیع نظرات خبرگان و مُدگیری تنظیم یاولیه دستیابی اتریسم

 این به توجه با پذیریانتقالشود. می تبدیل نهایی دستیابی ماتریس پذیری بهاولیه با بررسی انتقال دستیابی

 در C با لزوماً A آنگاه باشد، مرتبط C اب نیز B و باشد ارتباط در B با A عامل اگر که گیردمی شکل فرض

    ابل مشاهده است.ق 3اتریس دستیابی نهایی به شرح جدول . ماست ارتباط

   عوامل نهایی دستیابی ماتریس -3 جدول

 j    

i 
 نفوذ C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 ابعاد

1 C1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

5 C2 4 1 4 1 4 1 1 4 4 

3 C3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

4 C4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 

0 C5 4 *1 4 1 1 1 1 1 6 

6 C6 4 4 4 4 4 1 4 4 1 

1 C7 4 1 4 1 4 1 1 1 0 

8 C8 4 4 4 4 4 1 4 1 5 

  0 0 1 3 6 5 0 5 وابستگی 

 

رای قدم( بنیاز )مدستیابی و مجموعه پیش یبرای تعیین سطح و اولویت متغیرها، مجموعهی چهارم در مرحله
  ، این موارد انجام شده و سطح عوامل ضروری مشخص شده است.4در جدول  .شودهر متغیر تعیین می
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   تعیین سطوح عوامل -4جدول 

 سطح اشتراک )ورودی( جموعه مقدمم  )خروجی( دستیابی مجموعه قابل ابعاد

C1 13و1 3و1 8و1و6و0و4و3و5و  

C2 51و5 1و0و3و5و1 1و6و4و  

C3 13و1 3و1 8و1و6و0و4و3و5و  

C4 4 11 4 1و0و4و3و5و 

C5 50 0و3و1 8و1و6و0و4و  

C6 6 11 6 8و1و6و0و3و5و 

C7 51و5 1و0و3و5و1 8و1و6و4و  

C8 68 8و1و0و3و1 8و  

 ادامه تعیین سطوح عوامل

 سطح اشتراک )ورودی( مجموعه مقدم )خروجی( مجموعه قابل دستیابی ابعاد

C1 13و1 3و1 1و0و3و5و  

C2 51و5 1و0و3و5و1 1و  

C3 13و1 3و1 1و0و3و5و  

C5 50 0و3و1 1و0و  

C7 51و5 1و0و3و5و1 1و  

C8 8 15 8 8و1و0و3و 

 ادامه تعیین سطوح عوامل

 سطح اشتراک )ورودی( مجموعه مقدم )خروجی( مجموعه قابل دستیابی ابعاد

C1 13و1 3و1 1و0و3و5و  

C2 53 1و5 1و0و3و5و1 1و 

C3 13و1 3و1 1و0و3و5و  

C5 50 0و3و1 1و0و  

C7 53 1و5 1و0و3و5و1 1و 

C8 8 18و1و0و3و   

 ادامه تعیین سطوح عوامل

 سطح اشتراک )ورودی( مجموعه مقدم )خروجی( مجموعه قابل دستیابی ابعاد

C1 13و1 3و1 0و3و  

C3 13و1 3و1 0و3و  

C5 0 14 0 0و3و 

 ادامه تعیین سطوح عوامل

 سطح اکاشتر )ورودی( مجموعه مقدم )خروجی( مجموعه قابل دستیابی ابعاد

C1 10 3و1 3و1 3و 

C3 10 3و1 3و1 3و 

  در صفحه ترسیم کرد. 5صورت مدل شکل ها را به توان آنپس از تعیین روابط و سطح متغیرها می
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 های استراتژیک در ورود به بازارهای پلتفرمی دیجیتال. تبیین انتخاب2شکل 

   نفوذ وابستگی تجزیه و تحلیل

  متغیرهاست.  وابستگی و نفوذ تحلیل قدرت و شخیصت تحلیل و تجزیه این از هدف 

  قدرت نفوذ و وابستگی ابعاد بر اساس ماتریس سازگاری -1 جدول

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 ابعاد

 5 0 1 6 1 8 4 8 نفوذ

 0 0 1 3 6 5 0 5 وابستگی

افزار و حوزه نرم تژیمتغیرهای استرا مستقل تشخیص داده نشد.با توجه به این تحلیل هیچکدام از متغیرها 
که دارای قدرت هدایت کم ولی  استراتژی حل مسئله مرغ و تخم مرغ متغیرهای وابسته تشخیص داده شدند

غیرهای گذار به عنوان متمتغیرهای استراتژی زمانبندی ورود و استراتژی جذب سرمایه .هستندوابستگی شدید 
ستراتژی متغیرهای اهستند و در نهایت  اد و وابستگی زیاددارای قدرت هدایت زیکه  پیونددهنده شناسایی شدند

 ی پلتفرم جدید و استراتژی ترتیب ورود به عنوان متغیرهای کلیدی شناسایی شدندوکار، استراتژی توسعهکسب
  هستند. ضعیف دارای قدرت هدایت قوی ولی وابستگیکه 

    گیرییجهنتبحث و 
 هشپژوو بررسی برخی از مطالعات تجربی که به  پژوهشمبانی با مروری بر  پژوهشبه طور خالصه، در این 

 اند، چارچوبی برای بررسی دو پلتفرم موفقهای استراتژیک در ورود به بازارهای پلتفرمی پرداختهدر مورد انتخاب
موردی عه چندگیری از روش مطالو یک پلتفرم ناموفق در بازار پلتفرمی تاکسی اینترنتی ایران فراهم شد و با بهره

ایران  کننده در ورود به بازار پلتفرمی تاکسی اینترنتی دراقدام به شناسایی و استخراج عوامل استراتژیک تعیین

 استراتژی کسب و کار در پلتفرم

1 سطح  

3سطح   استراتژی زمانبندی ورود استراتژی جذب سرمایه گذار 

4سطح   

5سطح   

گذاریاستراتژی قیمت 2سطح    

حل مسئله مرغ و تخم مرغاستراتژی  حوزه نرم افزار استراتژی   

توسعه پلتفرم جدید استراتژی   استراتژی ترتیب ورود 
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سازی ساختاری تفسیری، مدلی از روابط علّی و معلولی بین این عناصر صورت پذیرفت و سپس با استفاده از مدل
  ارائه شد.

 یها در کشور یک نیاز قابل اعتنا به ارائهباالی شکست پلتفرم مطرح شد، نرخ پژوهشهمانطور که در سوال 
ود. شاند، احساس میهایی که در بازار کشور فعال بودهپلتفرم های کاربردی با بررسیآموختهها و درسچارچوب
 درس دهند،های استراتژیک قرار میها را در بین چندراهی انتخابعوامل استراتژیکی که پلتفرمشناخت 

کند و کمک شایانی در انتقال دانش ضمنی به های جدید فراهم میهایی کاربردی برای مدیران پلتفرمآموخته
  تواند داشته باشد. آنها می

های ترتیب ورود به بازار پلتفرمی و حاضر، از هشت عامل استراتژیک شناسایی شده، استراتژی پژوهشدر 
مدل عوامل استراتژیک ورود به بازار پلتفرمی شناسایی شدند.  ترین متغیرهایی پلتفرم جدید کلیدیتوسعه

ولین پلتفرم ااستراتژی ترتیب ورود به اولین پلتفرم بودن یا غیر اول بودن در ورود به بازار پلتفرمی اشاره دارد. 
حت ت رکت کننده را خواهد داشت و با توجه به جنس بازارهای پلتفرمی کهحبازار مزیت اولین  به وارد شونده

لط نسبت به سایر رقبا از نظر قابلیت تس ،شناخته می شوند «همه چیز را می برد برنده»اصطالحاً بازارهای عنوان 
اسایی عدم شن ،شده در بازارنشناخت های هایی مانند ریسکداشت اما از سوی دیگر ریسکخواهد  یبر بازار برتر

 (.5414)هاجیو،  بودن را نیز به همراه خواهد داشتبدیع نو و عدم اعتماد بازار به دلیل  و درست نیازهای مشتریان
شتری ست تا زمان و هزینه بیا نیاز و ندارند زیادی حدود تا را بازار بر تسلط در مزیت پیرو هایمقابل، پلتفرمدر 

ی که تمشکال و با توجه به اشتباهات ند اما از این مزیت نیز برخورداند کهرا برای کسب سهم بازار هزینه کن
 (؛5410ارد، گدامس ا وکویتا)اس شوند. خطاها این دچار کمتر آنها ، با شناساییدچار شده استبه آنها پلتفرم رهبر 

 وارد بهازهت پلتفرم روی پیش را متفاوت کامالً مسیر بودن دو بنابراین قرار گیری در بین دوراهی رهبر و پیرو
 را نآ بازار که است ارادی غیر این انتخاب، انتخابی گفت توان یم زیادی حدود تا البته که دهدمی قرار بازار
تفرم با توجه به این انتخاب غیر ارادی تا حدود زیادی در اختیار پل های واکنش اما است داده انجام پلتفرم برای

ا طبق ر های اخیر سهم بازار عمدهپلتفرم اسنپ به عنوان رهبر در بازار توانسته است که در سال .پلتفرم است
( کسب کرده است. با این 1444میلیون سفر در روز در سال  3گزارشات ارائه شده از سفرهای خود )بیش از 

اندازی داشت و با مشکالت های باالیی در راهاندازی این خدمت بود، هزینهوجود به دلیل اینکه پیشروی راه
ی ی پیرو کمتر درگیر آن شدند. در مقابل تپسهامختلف از جمله مشکالت قانونی مختلف مواجه شد که پلتفرم

هزار سفر در  111خود  1333به عنوان پلتفرم پیرو که یک سال بعد از اسنپ وارد بازار شد طبق گزارش سال 
 دهد که یکی از عوامل اصلی آن همینتری نسبت به اسنپ نشان میروز ثبت کرده است که سهم بازار پایین

ر هایی که قبال اسنپ انجام داده بود، این پلتفرم کمتر درگیاین وجود به دلیل فعالیتنقش پیرو در بازار است با 
پلتفرم کارپینو که در حال حاضر غیرفعال شده است و از بازار خارج شده است نیز به عنوان مشکالت قانونی شد. 

ا بر بازار بود و با توجه به جپیرو در بازار وارد شد و یکی از دالیل شکست آن عدم توفیق در جذب کاربران از ره
افتاده بودن این خدمت در سطح کشور حتی از نظر قانونی با شهرداری تهران همکاری داشت و دچار مشکالت 

   قانونی نشد.
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 مباحث در دجدی در استراتژی توسعه پلتفرم جدید که به نوعی از نظر محتوا همخوان با استراتژی توسعه محصول
نند که در ساختن و ایجاد پلتفرم می کبه آغاز شروع  یاران پلتفرم جدید یا از پایه و نقطهبنیانگذ ،بازاریابی است

سازی قابلیت شخصی سازی و پیاده و درکنار آن فرم خود تا حدود زیادی آگاهندپلتنتیجه آن از نقاط قوت و ضعف 
ممکن است با توجه به ماهیت  و ستاز سوی دیگر زمان بر و پر هزینه ا ، اماباال است این رویکردها در نوآوری

رمایه تملیک پلتفرم فعال و س ،انتخاباین مقابل  یدر نقطه .از رقابت جا بمانند ،برنده همه چیز را می برد بازار
نتخابی ا . این انتخاب،است ان پلتفرمیگذاری روی آن و بهینه سازی آن با مدل کسب و کار مد نظر بنیانگذار

های شخصی سازی و پیاده سازی نوآوری در آن پایین را بسیار تسریع می کند اما قابلیتاست که ورود به بازار 
برای صاحبان  تواندپایگاه کاربران می است و نقاط کور پلتفرم در طوالنی مدت و در فرایند توسعه و بزرگتر شدن

 یدهد که عمال بر تماماستراتژیک را نشان می یهاین بحث میزان اهمیت این مولف .پلتفرم دردسرساز شود
پلتفرم اسنپ برای تسریع در ورود و اهمیت باالی رهبری در بازار  ی استراتژیک بعدی اثرگذار است.هاانتخاب

یاب گرفت که این امر با توجه به وجود پایگاه مشتریان هرچند اقدام به تملیک پلتفرم کوچک اما فعال تاکسی
های خود و موفقیت در بازار کرد. تپسی در آزمون و خطای استراتژی یاب، اسنپ را قادر به انجامکوچک تاکسی

ای هاندازی کرد اما در شهرستان برای تسریع در ورود و استفاده از پایگاهوکار خود را مستقیما راهتهران کسب
ها رستانههای کوچک محلی، برخی از آنها را تملیک کرد و یکی از دالیل موفقیت بیشتر آن در شمشتریان پلتفرم

تواند باشد. کارپینو برخالف دو پلتفرم دیگر هیچگونه تملیکی انجام نداد و به صورت نیز همین موضوع می
یز تر کارپینو در ورود و گسترش در بازار را نمستقیم و از آغاز شروع به ساختن کرد. یکی از دالیل سرعت پایین

  توان دانست.همین موضوع می
کلیدی شناسایی شده که تا حدودی نفوذ کمتر و وابستگی بیشتری نسبت به دو عامل سومین عامل استراتژیک 

وکار ( تحت عنوان طراحی کسب5416یا آنچه کازان و دامسگارد )فرم پلتفته دارد استراتژی کسب و کار در گپیش
 از برداری کپی تژیاسترا از حاضر پژوهش در شده باشد. در هر سه پلتفرم مطالعهاند، میدر پلتفرم تعریف کرده

بهره برده شده است و این انتخاب از انتخاب رهبر یا پیرو بودن  ین المللیب کار در سطحوکسب های موفقمدل
با توجه به اینکه فناوری در کشور به خصوص در  پذیرد.ی پلتفرم جدید اثر میدر بازار و استراتژی توسعه

پلتفرم، از نظر زمان معرفی به بازار و بلوغ نسبت  مشابه هایریاطالعات و اینترنت و در کل فناو هایفناوری
-وسببنابراین طبیعی است که ک ،تر استعقب کشورهای توسعه یافته تا حدودی سطح فناوری در به باالترین

 وفقم هایبه تقلید از مدل که اقدام به خلق نوآوری شومپیتری کنند، اقدام بیشتر از آن ی این حوزهکارها
نظری  یبرای مثال در مطالعه .بین المللی کنند و آن را با نیازهای سطح کشور منطبق سازند در سطح کاروکسب

ها با اهمیت تلقی می شود در حالی که در ارتباط مناسب با حاکمیت در موفقیت پلتفرم (1338)و همکاران 
 های فعاللتفرمپبررسی بیشتر . استسایر کشورها کمتر به این موضوع پرداخته شده در  پژوهشبررسی پیشینه 

ار توسط کودر طراحی کسبوکار موفق های کسببرداری از مدلکپیدر پیش گرفتن استراتژی موید  ،در کشور
ها در ملتفرپن را در موفقیت ای موسسهنیروی انسانی و تجرب ،های عملیاتیکه عامل اهمیت شایستگی ستآنها

  (.1338)نظری و همکاران،  ددهبیشتر نشان میبازار رقابتی 



   1441، زمستان 4المللی، سال پنجم، شماره وکارهای بینـــــــــــــــ مدیریت کسب 132

تای این سیگذار در مدل به عنوان متغیر پیوندی نشان دهنده ماهیت غیر احضور عامل استراتژیک جذب سرمایه 
ی از زمان اهبا توجه به اینکه در هر باز .اثرگذاری باالی آن است این متغیر در کناراثرپذیری و عامل استراتژیک 
آن  پلتفرم از اولیه اعطای سهام و یا خروج سرمایه گذارانپلتفرم و  گذار جدید درهای سرمایه امکان جذب گروه

در ابتدای فعالیت پلتفرم ها در کشور با توجه شود. ، غیرایستایی در این عامل استراتژیک مشاهده میوجود دارد
خارجی و  ناگذاراستراتژی پلتفرم ها بیشتر به سمت جذب سرمایه ،به ضعف دانش فنی و عملیاتی در کشور
ور اما بعدها با رشد سطح دانش در کش .کشیده شد ،بودند پلتفرمی هایسرمایه گذارانی که دارای تجربه در حوزه

در پیش گرفتن استراتژی در این حوزه، از یک سو و عالقه مندی سرمایه گذاران داخلی برای سرمایه گذاری 
 (1338) نظری و همکاران پژوهشاین رویکرد با  .می شود همشاهد هابین پلتفرمجذب سرمایه گذار داخلی نیز 

این رویکرد در پلتفرم اسنپ که  .نیروی انسانی همخوانی داردی موسسان ودانش تجربه اهمیت یدرباره
پذیر خارجی بودند با دو پلتفرم دیگر متفاوت بوده است. این بنیانگذارن با در های مخاطرهبنیانگذاران آن شرکت

ن ضعف دانش فنی و عملیاتی در کشور، عالوه بر سرمایه اقدام به جذب و اضافه نمودن نیروهای نظر گرفت
دارد.  توان گفت سهم باالیی در موفقیت آنانسانی با دانش فنی از خارج از ایران نیز به تیم اسنپ کردند که می

ر مانند اران ایرانی خارج از کشوگذرویکرد تپسی بیشتر متمرکز بر ترکیبی از سرمایه گذاری داخلی و سرمایه
مدیرعامل آن بود که در نتیجه بنیانگذاران این پلتفرم نیز عالوه بر سرمایه برای پوشش نقاط ضعف فنی و 

نیان برکت بگذاران داخلی و نیز دانشعملیاتی به مشاوران خارجی متوسل شدند. پلتفرم کارپینو که از سرمایه
ر بر منابع داخلی برای پوشش نقاط ضعف خود تکیه کرد که از عوامل عدم اقدام به جذب سرمایه کرد، بیشت

  تواند باشد.توفیق آن می
 اره دارد،پلتفرم اش فعالیت رسمی به مرحله و توسعهمرحله بیشتر بر نحوه ورود  استراتژی زمانبندی ورود که

 تواند مزیت رقابتیموضوع می ار اهمیتی حیاتی دارد چراکه اینترین زمان برای ورود به بازتخمین مناسب
ع تر یک محصول قبل از عرضه رقبا، یکی از منابی ایجاد کند. توانایی یک شرکت برای عرضه سریعتوجهقابل

رای بُعدی متفاوت ب صورتبهبندی ورود توانند از موضوع زمانها میشود زیرا شرکتمزیت رقابتی تلقی می
از پیشینه پژوهش  ییهادر بخش(. 5410استایکوا و دامسگارد، ) کنند متمایزسازی خود از سایر رقبا استفاده

وکارهای پلتفرمی و اعمال حاکمیت بر کسب هایمدیران در طراحی استراتژ یهاارزش محدودی برای تالش
از  (.5454)ویزدال،  دارند دیو برخی بر مزیت رقابتی زمانبندی ورود تأک دانبرای ورود و در حین ورود قائل شده

نظر استراتژی زمانبندی اسنپ با توجه به رهبر بودن در بازار ابتدا اقدام به تست بازار کرده و پس از جذب کاربران 
اولیه به صورت رسمی اعالم ورود کرد. تپسی با توجه به پیرو بودن اقدام به تست بازار نکرد و پس از جذب 

قدام سازی یکماهه اهرهای جدید نیز این پلتفرم با آمادهکاربران اولیه به صورت رسمی اعالم ورود کرد. برای ش
کرد. کارپینو تنها در شهر تهران ورود کرد و قبل از ورود نیز کاربران سمت راننده را جذب به ورود رسمی می

  کرد و سپس در قالب مراسم رونمایی ورود رسمی خود به بازار را اعالم نمود.
مرغ جزو عناصر وابسته در مدل شناسایی شدند. مسئله مرغ و تخم حلگذاری و استراتژی استراتژی قیمت

، الف( و اتخاذ استراتژی 5410گذاری یکی از اجزای طراحی ورود به بازارهاست )استایکوا و دامسگارد، قیمت
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شود. عدم ( محسوب می5414، 1گذاری از وظایف حاکمیتی صاحب پلتفرم )آمیت و زوتمناسب قیمت
تر از برد و با افزایش تعداد به بیشامکان تطبیق متعادل سمت عرضه و تقاضا را از بین می گذاری صحیحقیمت

ی اظرفیت در یک سمت بازار و کاهش تعداد به بسیار کمتر از ظرفیت در سوی دیگر بازار باعث ایجاد اثرشبکه
ر از ظرفیت، ت با تعداد کمتهای دیگر از سممنفی در سمت با تعداد بیشتر از ظرفیت و کوچ مشتریان به پلتفرم

ی خود ( نیز در مطالعه1333نژاد و همکاران )(. خلیل5414شود )هاجیو، در نهایت منجر به شکست پلتفرم می
ا را بهبود هتواند کیفیت تجربه کاربری در پلتفرمگذاری مناسب و صحیح میگیرند که استراتژی قیمتنتیجه می

گذاری اسنپ و تپسی مشابه همدیگر و متمرکز استراتژی قیمت (.1333اران، نژاد و همک بخشد و بالعکس )خلیل
 های پیک درخواستی کمترین قیمت برای جذب هر چه بیشتر مسافران و رقابت بخصوص در ساعتبر ارائه

ی جذب اهای پایین در برخی مسیرها بری قیمتمتمرکز شد. کارپینو با توجه به تعداد کمتر کاربران اقدام به ارائه
  های باال در برخی مسیرهای دیگر برای ایجاد دافعه نمود.مسافر و قیمت

 یانگیزش خریداران و فروشندگان برای ملحق شدن به پلتفرممرغ، در بحث استراتژی حل مسئله مرغ تخم 
 الشت که در شودمی یی محسوبهاروی شرکتپیش چالشی حیاتی  است، شده یاندازراه یتازگخالی که به

هایی که هر پلتفرم برای انواع پاسخ (.5454دوسویه هستند )ویزدال،  بازارهای در دیجیتال ی پلتفرماندازراه رایب
 کندر میتمشخص استراتژیک پیشروی آن را محدودتر و مسیر حرکت پلتفرم را یهانهیگز دهدیاین معما ارائه م

-مرغ نیاز است تا مفهوم دسترسمعمای مرغ و تخم برای درک بهتر استراتژی حل (.5418)استامر و همکاران، 

پذیری به معنی سرعت دسترسی مسافر به سفر و سرعت دسترسی راننده به مسافر پذیری تشریح شود. دسترس
ید بنابراین آاست. زمانی که تعداد مشارکت کنندگان در پلتفرم پایین باشند، خودبخود سرعت دسترسی پایین می

ی امرغ و رسیدن به جرم حیاتی از نظر اثر شبکهعث تاکید فراوان بر حل معمای مرغ و تخمیکی از مواردی که با
پذیری دوسوی پلتفرم است. رسیدن به این هدف در است همین تضمین کیفیت حداقلی خدمات در دسترس

رای بگروی شایستگی مناسب در گسترش سریع بازار در ابتدای فعالیت و جذب بازیگران به دوسوی پلتفرم 
ی وابستگی باالی این عامل دهندهای و ارزشمند شدن خدمات پلتفرم است، که نشانتحریک اثر شبکه

شابهی را اسنپ و تپسی استراتژی م ها در راستای رسیدن به اثربخشی مناسب است.استراتژیک به سایر انتخاب
یدن هماهنگ سمت مسافران تا رسبرای حل این مسئله در پیش گرفتند که با جذب اولیه رانندگان و گسترش 

به جرم حیاتی بود، اما کارپینو با توجه به قرارداد با سازمان تاکسیرانی در ابتدا تعداد زیادی از رانندگان تاکسی را 
وارد پلتفرم خود کرد و تمرکز استراتژی آن بر جذب مسافران شد. این عامل با توجه به کم بودن نسبت مسافران 

افت سرعت دسترسی به مسافران برای رانندگان شد که منجر به خروج آنها از این پلتفرم و به رانندگان باعث 
  های دیگر شد.حضور در پلتفرم

تاثر م باشد،حاضر می پژوهشآخرین عنصر وابسته در مدل ارائه شده در  افزار کهستراتژی حوزه نرمدر نهایت ا
لق خ)استراتژی شخصی سازی بیشتر  یا و افزار مرجع( نرماستراتژی خرید )ورود به بازار سرعت از تصمیم 

عد فنی سرعت در ورود و شخصی الزم به ذکر است که بررسی به این استراتژی به بُ .دارد از صفر( افزارنرم

                                                                                                                                   
1 Amit and Zott 
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اتژی هر سه پلتفرم استر .فرم جدید استپلتواضح متاثر از استراتژی توسعه  یسازی اشاره دارد که به صورت
ش گرفتند که شاید ناشی از تالش برای سرعت ورود به بازار و نیز فقر دانش فنی در سطح مشابهی را در پی

گام به  سازیافزار مرجع از منابع مختلف و سپس شخصیکشور بود که در طی این استراتژی اقدام به خرید نرم
 گام آن اقدام کردند.

امل استراتژیک ورود به بازارهای پلتفرمی که در قالب مدل پیشنهادی عو پژوهشی نهایی حاصل از این نتیجه
پلتفرمی  وکارهایگیران کسبروی صاحبان و تصمیمارائه شد، چارچوبی کاربردی جهت تحلیل تصمیمات پیش

 آورد. در هنگام ورود به بازارهای پلتفرمی برای فعاالن این حوزه فراهم می
هرکدام از عوامل استراتژیک به صورت جزئی ی شود که به اجزای سازندهآتی پیشنهاد می هایپژوهشدر 

تر روابط شناسایی شده در مدل مورد آزمون قرار گیرد تا با های میدانی وسیعپرداخته شود و نیز با بررسی
گیری از مطالعات تجربی بیشتر مدل عوامل استراتژیک ورود به بازارهای پلتفرمی قابل اتکاتر شود. با توجه بهره

اد توان در سایر بازارهای پلتفرمی مانند توزیع موحاضر را می پژوهشپلتفرمی مطالعاتی مشابه  به تنوع بازارهای
  های پلتفرمی و انواع دیگر عملیاتی نمود. غذایی، فروشگاه
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