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    چکیده

برای دستیابی به یک هدف جمعی در  هامکملاز  یاشبکه رهبریفرآیند  یآواسازهمستراتژی ا
استراتژی  دهندهشکلپلتفرمی است. هدف پژوهش حاضر گونه شناسی نظریات  وکارهایکسب

پژوهش حاضر از منظر هدف بنیادی، از منظر رویکرد پلتفرمی است.  وکارهایکسبدر  یآواسازهم
ی بوده است. استراتژی پژوهش اکتابخانهاسنادی و از نوع مطالعات  هاداده آوریجمعر کیفی، از منظ

عات مرتبط مطال مندنظامبا استفاده از جستجوی  پژوهش، نیدر امبتنی بر تحلیل محتوای کیفی است. 
برای مطالعه  44 درنهایتو  شدهاستخراج المللیبینی معتبر هاگاهیپادر  آواسازیبا استراتژی هم

آواسازی در استراتژی هم دهندهشکلنظریه مبنایی  22 ان،یدر پای نهایی شناسایی شدند. هایبررس
از  یاشصرفه ن و اسیمق تی، مزهایباز هیمبادله، نظر نهیهز نفعان،یذ) یعیطبرویکرد انتخاب  4 قالب
(، باز یو نوآور یجتماعمبادله ا ک،ی، شبکه، اتحاد استراتژهاستمی)اکوس یجمع(، رویکرد اقدام تنوع
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   . مقدمه1

 نیترعیسر  مبتنی بر تعامالت شبکه محور است،ها وکار آنهایی که مدل کسبدر اقتصاد جهانی شرکت

 طوربه استراتژیک مزایای  در چنین اقتصاد شبکه محوری (.2412، 1فورچونهستند ) دارا را رشد نرخ
ی، شتاسبگ و مقدم ی, صادقیجعفرنژاد, منطق)شودلتفرم ایجاد میپ بر مبتنی وکارهایکسب در ایفزاینده
 .(2412، 2بریدبچ و ماگلیوکه با یکدیگر مشارکت کنند ) دهدیتلف اجازه م. این امر به بازیگران مخ(1147

 انندم وکارکسب مختلف یهاگونه از فراتر پلتفرم بر مبتنی وکارهایکسبرود بنابراین انتظار می
   .(2412فورچون، ) ابندیگسترش  1های فناورانهاستارتاپ

توزیع محصوالت به سمت  یهاحال گذار از کانالفروشی در بزرگ خرده یها، برخی از شرکتاز طرفی
 4ی بیاهای آنالینی مانند فروششده در منابع بازیگران مختلف هستند. خردهپلتفرم ادغام یهاستمیاکوس

. هستند ن کارای دنبال به سنتی تولیدکنندگان و فروشانخرده اکنون و گرفتند پیش در را راه این  آمازونو 
ها بازیگران مختلف با یکدیگر در جریان کسب همکاری را که از طریق آن یهاهویوکارها شاین کسب

(. توجه 2417، 2بریدبچ و برودیکند )یاطالعات، دانش، خدمات و محصوالت همکاری کرده تسهیل م
. بازار و.. بابا، کافه. دیجی کاال، اسنپ، تپسی، علیشودیمدر داخل کشور نیز دیده  هاپلتفرمروزافزون به 

 وکارهای داخلی نیز گرایشی بزرگ و موفق در این حوزه هستند. بنابراین در حوزه کسبهاپلتفرمازجمله 
رکز توسعه م گاهیشده در پابر آمار ارائه یمبتنوجود دارد. ی صنعتی هاپلتفرمخصوص به هاپلتفرمبه حوزه 

 یکیمعامالت تجارت الکترون یممبلغ اس 1147وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال  یکیتجارت الکترون
وکار کسب یواحدها تیفعال نهیزم نیشتریدرصد رشد داشته است. ب 14بر بالغ 1142کشور نسبت به سال 

سعه تجارت محتوا )مرکز تو دیآموزش و تول ،یعموم نیاز فروشگاه آنال نداعبارت بیبه ترت زین یکیالکترون
 یاز پاندم یآمده ناش به وجود طیشرا نیوکارها و همچنسبتحول ک ری(. با توجه به س1144 ،یکیالکترون

حال، باوجود شناخت روزافزون نسبت به بااین خواهد شد. شتریب زین ندهیحوزه در آ نیبه ا شیکرونا گرا
نقش  و تیمعطوف به اهمشده و مطالعات انجامشناخت  نیشتریوکار معاصر، بکسب طیها در محپلتفرم

بنابراین با توجه به نوین بودن مبحث  (.2417، 2ویلند، هارتمت و وارگوست )پلتفرم در خلق ارزش ا
فلسفی این مفهوم جهت پردازش  یهاشالوده، لزوم توجه به مبانی نظری و هاپلتفرمآواسازی در رهبری هم
   .شودیمن احساس و بسط آ تریقو

افت توان دریوکارهای پلتفرم محور می با توجه به آمارهای داخلی و خارجی بیان شده از روند توسعه کسب
ری روی لزوم آشنایی با نحوه راهبیابد. ازاینها افزایش میکه در گذر زمان تعامالت مردم با گستره پلتفرم

مفهومی  آواسازییابد. با توجه به اینکه مفهوم استراتژی همها اهمیت میهای رقابتی در پلتفرمو استراتژی
های توسعه مفاهیم نوین توسل به مفاهیم بنیادین مفهوم و نظریات زیربنایی آن وشنوین بوده و یکی از ر

-بنابراین در این پژوهش به بررسی تفصیلی و گونه شناسی نظریات مبنایی مفهوم استراتژی هماست، 

( معتقد است مطالعه دقیق مبانی 1472)7ریتزر. ه استپلتفرمی پرداخته شد وکارهایکسبآواسازی در 
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نابراین بمنجر شود.  شانیسودمندو ارتقای  هاآنبه درک بهتری از فهم  تواندیم هادهیپدو فلسفی  نظری
ن در منجر به زایش و تفکر بنیادی تواندیمگوناگون  یهاحوزهنظریات بنیادین در  مندنظاممطالعه دقیق و 

(. بنابراین هدف 2414، 1و نارواز مارشال تر،یجلی، اورتون، لویترینگتونشود ) هاآنراستای کاربست عملی 
   آواسازی خواهد بود.جهت ساز مفهوم همپژوهش حاضر شناسایی و گونه شناسی نظریات مبنایی و 

   . مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته2

   آواسازیاستراتژی هم. 2-1
هدف جمعی  یابی به یکفرآیند یکپارچگی و مدیریت شبکه بین سازمانی برای دست یآواسازهماستراتژی 

شده است ها پذیرفتههای هر یک اعضا توسط آن(، که در آن نقش2411، 2است )پاکوئین و هوواردگرنویل
کند که شرکت های ایجادشده عمداً فرض میشبکه یآواسازهمها در مورد (. پژوهش2412، 1)مولرسیتز

د تأثیر بگذارد و روابط را مدیریت کند طور هدفمند روی شبکه خوهسته پایدار( قادر است به) شرویپ
ن های آگرفته و فعالیتها آگاهانه شکل(. بنابراین این شبکه2442، 2؛ داناراج و پارکه2442، 4)هینترهابر

   شده است.نیز از پیش تعیین
ها شبکه اند. اینداشته مشابه 2شدههایی که رویکرد بازیگر تعریفبامطالعه پیرامون شبکه یآواسازهممفهوم 

های وکار خود را از طریق فعالیتای هستند که بازیگر شبکه مرکزی سعی دارد روابط کسبگونهبه
سازی های شبکه(. اگر فعالیت2417، 7و گوستافون تلیو ،ی، کوالکوسکپرکزسازی پیکربندی کند )شبکه

های د. مطابق با پژوهششونامیده می 4(، تحت عنوان عمل2442، 4صورت روتین هدایت شود )رکویتزبه
( و مطالعات سازمانی )پاکوئین و هوواردگرنویل، 2412، 14شده در نظریه شبکه صنعتی )پارتانن و مولرانجام
ای از اعمال در عنوان مجموعهعنوان موقعیت ساختاری مانا، بلکه بهنباید به یآواسازهم(، فرآیند 2411

را ایجاد  11ادشده مفهوم دیگری تحت عنوان سازوکاری از اعمال یامجموعهحال تحول ادراک شود. 
 ی ایجادکننده تأثیر غیرطبیعیهاعملای از مجموعه عنوان یک مفهوم فراگیر،به. سازوکارها کنندیم
کن ها ممشود. باگذشت زمان، سازوکارها و اعمال اساسی آنشبکه نامیده می آگاهانه( بر هر یک از عناصر)

تنهایی ردی بههای فحال، شیوهسبت به سایر اعضای شبکه را تغییر دهد. باایناست موقعیت شرکت اصلی ن
 (.2417، گوستافون و تلیو ،ی، کوالکوسکپرکز پرکزنباشد )ممکن است برای تغییر در تنظیمات شبکه کافی 

ی اذعان تئوری شبکه صنعتتأثیر محدودی که شرکت اصلی ممکن است بر اعضای شبکه داشته باشد در 
به ثبات و خطی بودن در شبکه گرایش دارد )مولرسیتز،  یآواسازهم که مطالعات سازمانی، درحالیاستشده 

( ماهیت وابسته به 2411( و فورد )1444دانشمندان بازاریابی صنعتی مانند اندرسون و همکاران ) (.2412
مانند  ر دیگران به مواردیکنند و معتقدند توانایی تأثیرگذاری بها را برجسته میروابط تجاری در شبکه

ای، ترکیبی از عالیق به همکاری و تعارض وجود دارد موقعیت شرکت در شبکه بستگی دارد. در هر رابطه
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هاسکانن شود )شود این ترکیب به نیرویی سازنده در جهت توسعه تبدیل میو یک رابطه کارآمد باعث می
   (.1441، 1و اریکسون

   . روش پژوهش3
اسنادی و از نوع  هاداده آوریجمعمنظر هدف بنیادی، از منظر رویکرد کیفی، از منظر  پژوهش حاضر از

 یریکارگهبدر  ی بوده است. استراتژی پژوهش مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی است.اکتابخانهمطالعات 
یلیپ ف گوناگونی وجود دارد. در این پژوهش از استراتژی ساختاردهی یهایاستراتژتحلیل محتوای کیفی 

از متون  موردنظردر این استراتژی محقق به استخراج ساختارهای نظری  استفاده شده است. 2مایرینگ
از منظر تمرکز تحلیل محتوای کیفی دو رویکرد آشکار و نهان وجود دارد. (. 1141تبریزی، پرداخت )خواهد 

ه و در رویکرد نهان توجه به در رویکرد آشکار پژوهشگر به توصیف اجزای آشکار موجود در متون پرداخت
(. بنابراین در این پژوهش هم تمرکز 1142، راد ی)مؤمن ردیگیمقرار  موردتوجهمحتوا و تفسیر متن نیز 

قرار گرفت. همچنین از  موردتوجهموجود  یهاهینظرآشکار و نهان پژوهشگر در بررسی متون جهت کشف 
 ابدییمضرورت  یزمان قیاساستفاده از  فی استفاده شد.در مقابل استقرا( تحلیل محتوای کی) یاسیقرویکرد 

 هاهینظربسط  ،پژوهش، و هدف از شتهوجود دا ننظری گوناگو یهادگاهید ،پژوهشموضوع  رامونیکه پ
   (.1141تبریزی، باشد )در یک قالب نوین 

اند. کرده یم بندیدهی و ارائه نتایج تقسمحققان تحلیل محتوای کیفی را در سه بخش آماده سازی، سازمان
ل و انتخاب واحدهای تحلیتدوین سواالت  ،مرحله آماده سازی شامل مشخص کردن مسئله، تعریف متغیرها

چه در مقدمه و مبانی نظری گفته شد مسئله پژوهش بر اساس آن. (1144)محمدپور، استو زمینه پژوهش 
این مفهوم از منظر گونه شناسی  آواسازی در کسب وکارهای پلتفرمی و بسط دادنحاضر استراتژی هم

غیرهای آواسازی است. متنظریات پشتیبان آن بوده است. همچنین متغیر اصلی پژوهش حاضر استراتژی هم
 آواسازی که پژوهشگر به دنبال استخراجفرعی پژوهش هم عبارتند از نظریات مرتبط با حاضر استراتژی هم

  اند:ر اهداف نیز، اهداف پژوهش حاضر به شرح زیر مطرح شدهها از متون مورد نظر بوده است. از منظآن

 یپلتفرم یوکارهادر کسب یآواسازهم یدهنده استراتژشکلاستخراج نظریات نظریات  .1
   یپلتفرم یوکارهادر کسب یآواسازهم یدهنده استراتژشکلگونه شناسی نظریات  .2

و همچنین رویکرد، پژوهشگر پس از مشخص نمودن استراتژی تحلیل محتوای کیفی، سطح تمرکز 
اه معتبر دو پایگدر  منتشرشدهواحد تحلیل خود را انتخاب کند. واحد تحلیل این پژوهش مقاالت  ستیبایم

بوده است. قلمرو زمانی پژوهش نیز  4و اسکوپوس 1ی مطالعات پژوهشی دنیا شامل پروکوئستسازهینمادر 
میالدی با محوریت کلیدواژه  2424الی  2444های در بازه زمانی سال منتشرشدهشامل مطالعات 

"orchestration"  مقاله به دلیل عدم  21عدد بوده که  212بوده است. تعداد اولیه مقاالت یافته شده
مقاله نیز به دلیل عدم کیفیت الزم حذف گردیدند.  47مقاله به دلیل چکیده و  44همسویی در عنوان، 

   پژوهشگر قرار گرفتند. مورداستفادهمطالعه  44 انجام فرآیند غربالگری جهیدرنت
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با توجه به ماهیت کیفی فرانظریه به منظور اعتبارسنجی مطالعات انتخاب شده بر اساس الگوریتم فوق، از 
روش گروه کانونی یا خبرگان استفاده شده است. این گروه سه نفره شامل اساتید راهنما و مشاور در کنار 

مچنین هاالت مردود شده در هر مرحله با نظر گروه خبرگانی تایید شده است. پژوهشگر بوده اند. تمامی مق
جهت اعتبارسنجی و افزایش غنای نتایج بدست آمده در فرآیند تحلیل محتوای کیفی نیز با بهره گیری 

های شکل گرفته میان پژوهشگر و گروه کانونی خبرگان سعی شد  با نظرات خبرگان و رفت و برگشت
   ها سنجش و ارتقا یابد.د چندسویه نگری اعتبار یافتهاتخاذ رویکر

ی از های معنایهای تحلیلی ساختاریافته، استخراج سازهدهی نیز مرتبط با توسعه طبقهمرحله سازمان
در  (.1144)محمدپور،  های تحلیلی استهای معنایی در طبقه)متون( و طبقه بندی سازه واحدهای تحلیلی

ی پر استناد امقالهدر استفاده شده است. این محققان ( 1441)1لی و ون دی وناستاین پژوهش از چارچوب 
را  یفرا نظر یطرح هاآنبه بررسی رویکردها و مباحث مرکزی در نظریات سازمان پرداختند. مطالعات 

نشان  یاساس دگاهیچهار د در قالب تیریسازمان و مد یاتدر نظر یاصل یمکاتب فکر یبندطبقه یبرا
 و کالن( )خرد و یسازمان لیوتحلهیتجزسطح  هستند: یلیبر دو بعد تحل یمبتن دگاهیچهار د نیا .دهدیم

ی فردی هایسازماندر سطح خرد  .1اراده گرایانه اتیدر مقابل فرض 2جبرگرایانهبر مفروضات  ینسب دیتأک
 یها، افراد و بنگاهانهاراده گرای یریگجهت . درردیگیمقرار  موردتوجهدر سطح کالن ارتباطات سازمانی 

و منبع  لیتحل یواحد اساس عنوانبهمستقل، فعال و خودگردان هستند. افراد  ی، عواملهاآنتوسط  جادشدهیا
 یهایژگیکه بر و، بلکندیبر افراد تمرکز نم جبرگرایانه یریگجهت. شوندیم یتلق یسازمان یدر زندگ رییتغ

 یساختار یهاتیتوسط محدود یرفتار فرد .کندیمرکز م، تدادهرخ نکه کنش در آبستری  یساختار
رتبط با گام آخر نیز م .دهندیمشکل  شدهکنترلو  باثباترا  یسازمان یزندگ هاتیمحدودو این  شدهنییتع

ل مورد ها به تفصیدهی در بخش یافتهتحلیل، استنباط و گزارش نتایج پژوهش که همانند مرحله سازمان
  ت. بررسی قرارگرفته اس

  ها.یافته4
)گام  به همراه نظریات همسو فرانظریه استلی و ون دی ون از رویکردهای چهارگانه هرکدامدر ادامه 

 است. قرارگرفتهی موردبررسبه تفصیل  هاآنبا  دهی و ارائه نتایج(سازمان

، بلکه بر تمرکز ندارد سازمان فردی مثابهبه بر سازمان یعیانتخاب طب دگاهید. دیدگاه انتخاب طبیعی

 نیا هافرادی کتمرکز دارد.  و اکوسیستم آن سازمان تیکل جمع یشناخت تیو جمع یساختار یهایژگیو
 مدل .یو مورخان اقتصاد یاقتصاددانان صنعت ت،یاز بوم شناسان جمع اندعبارت کنندیرا اتخاذ م دگاهید

 عیه وجود و توزک اندافتهیساختاری به شکل یطیتصور استوار است که منابع مح نیبر ا تیجمع یشناسبوم
 کندیم دیتأک دگاهید نیا ،جهیدرنتاست.  فردی دشوار صورتبهبرای دسترسی یک سازمان  محیطدر  هاآن

 .(2421، 4کولدارد )وجود فردی  کیاستراتژی هاانتخاب از یادرجه یبرا یمشخص یهاتیکه محدود
ود را خ یریپذضربهو الزم است برای بقا در این شرایط  رندیگیخود قرار م طیمح ریها تحت تأثسازمان

                                                                                                                             
1. Astley & Van de Ven 
2. deterministic 

3. voluntaristic 
4. Kull 
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 قیبازارها را از طر نیحرکت ب یصنعت هایساختارمطابق این دیدگاه از منظر اقتصاددانان،  افزایش دهند.
 کیاستراتژ یهانیگزیو مناسب بودن جا یاقتصاد یسنجامکان شدتبهو  کندیمهار م "موانع ورود"

در دیدگاه انتخاب  خالصه طوربه (.1441، 1)پورتر کندیخاص محدود م یصنعت یهانهیزم یمختلف را برا
  با محیط ارتباط دارد. مؤثرطبیعی تکامل سازمان وابسته به نحوه تعامل 

و  ی حاصله از محیطهاتیمحدودآواسازی پلتفرمی نیز دیدگاه انتخاب طبیعی بر در سطح استراتژی هم
ایش افز منظوربهآواساز که رهبر هم شودیمشامل تمامی اقداماتی اکوسیستم پلتفرم داللت داشته و 

 هینظرمنطبق بر (. 2414، 2کیمدهد )یمی اقتصادی، ذینفعان و... انجام هاتیمحدودناشی از  یریگضربه
مرتبط با  یهانهی، ازجمله هزمبادالتی یهانهیبر کاهش هز رهبر پلتفرم تمرکز 1مبادله نهیهز یاقتصاد

فروشنده که با مدل -انطباق خریدارمدل  یریگشکلاین امر  جهیدرنت .است یو هماهنگ اطالعات
(. از طرف دیگر مبتنی 2412، 4)ون آلستین و شراگاست  انتظارقابلی پلتفرمی همسو است، وکارهاکسب

پلتفرم جهت  یرسانخدماتآواساز به دنبال گسترش و توسعه ظرفیت رهبر هم2بر نظریه مزیت مقیاس
(. برخالف 2444، 2، لندرز، و آرنوچت شوبود )ی بازاریابی، حمل نقل و ... خواهد هانهیهزرشکن شدن س

یا مزیت تنوع به دنبال  7نظریه مزیت مقیاس که به مسئله عمق خدمات پرداخته، نظریه صرفه ناشی از تنوع
 یان خارجدهندگتوسعه یکارجلب هم یرهبر پلتفرم برااست.  هامکملافزایش دامنه پلتفرم از طریق تنوع 

مدعا  مثال اینبگذارد.  ریها تأثقرار دهد تا بر مکمل ریرا تحت تأث گرانید یهاییو توانا هازهیانگ دیبا
و  یسینوبرنامه یهاهمانند رابط یبرتر یهایفناور از طریق توسعهتوانست است که  نتلیا شرکت

 د )گاورکن کیها را تحربه اشتراک بگذارند تا مکمل یانهیزه چیها را بدون هآن، افزارتوسعه نرم یهاتیک
   (.1424، 4و کاسامانو

 4منیرف مطالعات بنیادیناز زمان نظریه مطرح دیگر در دیدگاه انتخاب طبیعی مدیریت ذینفعان است. 
 و سیلاند )مارگوها کمک کردهبنگاه ذینفعان هینظر شرفتیبه توسعه و پ ان بسیاری(، دانشمند1444)

سازمان  به اهداف یابیدر دست تواندیکه م ی استفرد ایگروه  نفعیذ منیفرمطابق تعریف  (.2441 ،14والش
بپذیرد. تئوری مدیریت ذینفعان با این ایده که ذینفعان خارجی باید در طراحی  ریتأثو یا از آن  گذاشته ریتأث

، 11تیلمانز ریوز، الو ودارد )ی پلتفرم ارتباط آواسازقرار بگیرد با استراتژی هم موردتوجه وکارکسباستراتژی 
2412.)  

یکی دیگر از نظریات که مبتنی بر مطالعه دقیق رفتار رقبا، ساختار صنعت و عملکرد بازارها بوده، نظریه 
گر با یکدی هاعاملاستراتژیک  یریگمیتصمی تعاملی و هامدلبر مطالعه  هایبازاست. نظریه  12بازی

ن در بینی نحوه رفتار و عواقب آشیپ بهنظریه با استفاده از رویکردهای سناریو پردازی  داللت دارد. در این
 فیردو بنگاه تع انیزمان مو رقابت هم یدر قالب همکار. مفهوم هم رقابتی شودیممیان بازیگران پرداخته 
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بدون حذف مخالفان و مثابه رقابت داشته و به هایباز هیدر نظر شهیمفهوم ر نی(. ا1424، 1لئو) شودیم
مرتبط  باهم یصورت ذاتو رقابت به یهمکار .شودیم فیتعر یگرفتن منافع شخص دهیبدون ناد یهمکار

 یاتیعمل یرترو ب هالیها کمک کند تا پتانسبه مکمل تواندیپلتفرم مرهبر هستند. رقابت در رابطه مکمل و 
محققان با البته از طرفی  (.2414، 2ویلهلم و سیدو) کنند جادیا یشتریب یهایداده و نوآور شیخود را افزا

 دارند تا از ارزش زهیشدت انگبزرگ به یهاکه بنگاه دارندها اذعان شنا کردن با کوسهاشاره به استعاره 
 ینیبشیبا پ ترکوچک یهابنگاه براینبنا کوچک سوءاستفاده کنند. یهااز تعامل با بنگاه یناش جادشدهیا

قرار یز نمانند سوءاستفاده  ییدر معرض خطرها ، اما احتماالًکنند یپلتفرم همکار رهبربا  یمنافع احتمال
   .(2424، 1یو، رو، چو و یانگ)خواهند گرفت

 یهدفمند. بر اساس این رویکرد شرایط اجتماعی فعلی نتیجه اقدامات دیدگاه اقدام جمعی

توجه  یجابه. در این رویکرد اندیشمندان شودیماختیاری/مبتنی بر اراده( است که در سطح جمعی انجام )
بر  ،بیعی(مطابق رویکرد انتخاب ط) یعیطب طیبا مح میمستق ییارویرو قیبقا از طر یبرا یرقابت ینبردبه 
و  مینظت یاجتماع طیمح جادیا قیاز طر نیسازما میان یبا همکار این امر که کنندیم دیتأک یجمع یبقا

ی هاشبکه یدهشکلی این رویکرد دیمفهوم کل .(2414، 4یولندز، لوتز و فیسلرن) دیآیشده به دست مکنترل
 یهامانساز یاعضا میاناست که  یااز روابط مبادله دهیتندرهم ستمیس کیاست. شبکه  یسازمان میان

 کیشبکه متشکل از  نیا. دهندیخود را شکل م طیمشترک مح طوربه هاآن رایز .شودیمختلف مذاکره م
را  یتخصص یهااست که در طول زمان، نقش گریوابسته به همد یهاسازمان از یکنش اجتماع مستیس

 یمعکنش ج دگاهید. رندیگیبه عهده م کنند،یم فیکه حقوق و رفتار را تعر یدر چارچوب انتظارات هنجار
 جادیا یات که برخودمختار متمرکز اس مهین حالنیدرعو  یستیوابسته به همز یهااز سازمان ییهابر شبکه

؛ نیولندز و همکاران، 2414کیم، دارند )تعامل  باهمخود  یهاو انتخاب یکار نیقوان ،یجمع طیاصالح مح ای
2414).  

از منظر دیدگاه انتخاب جمعی رهبری پلتفرم متکی بر سطح شبکه و همکاری میان بازیگران اکوسیستم 
 دهندهجیترو. بنابراین نظریات فعال در این حوزه داندیمپلتفرم بوده و ماهیت این همکاری را ارادی 

گفت یکی از  توانیماست.  2هاستمیاکوسی میان بازیگران خواهد بود. اولین نظریه، نظریه هایهمکار
نظریه  مرتبط با ظهور الگوی جدید پژوهشی پیرامون هاستمیاکوسبروزترین تحوالت در حوزه مطالعات 

 عمدتاً تاکنون (.2414، 4؛ یاکوبیدز، سنامو و گاور2417، 7؛ ادنر2414، 2کاپوراست )اکوسیستم پلتفرمی 
 ی(، فن2414، 4، هو، یان و تانانگیاقتصاد )ج ی منفردی همچونهامیپارادا از منظر تالیجید یهاپلتفرم

د مور (2412، 12تیس، وسل و بنلیان) ی( و اجتماع4241 ،11نی)پارکر و ون آلست وکار، کسب(2412، 14تیوانا)
را  یو فن یاجتماعی هامیفقط پارادا 11یمربوط به منابع مرز اتیادب کهیدرحال اند.قرارگرفته لیوتحلهیتجز
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ی فنی هادگاهیداما رویکرد جامع تلفیق ، (2412، 1ایستون، ایالف، سورنسن و یوکند )یم بیباهم ترک
 ی مرتبط با مبحثو اجتماع وکارکسبی اقتصادی، هادگاهیدی دیجیتالی و هاپلتفرمی در سازماندرون
ه هستند که وابست یشدت به عوامل مستقلبه یتالیجید ی، بسترهاجامع یالگو نیا دراست.  هاستمیاکوس

   .(2414، 2تیسکنند )یکمک م یپلتفرم اصل یشنهادیبه ارزش پ

 مکان مدیریت،در گفتمان نظریه شبکه حداقل دو دیدگاه متضاد در مورد ا است. 1نظریه دوم، نظریه شبکه
؛ کیندستورم، 2441، 2؛ مولر و ساون2442، 4هیکنن و تاهتینندارد )های شبکه وجود هدایت و کنترل فعالیت

های استراتژیک از این ایده (. گفتمان موجود در حوزه شبکه2،2414کوالکوسکی، ناتی، هورملینا و جانسون
، آواساز(رهبر همگرفته )قدرتمند شکل های مرکزیهای نوآوری استراتژیک توسط سازمانکه ائتالف
عنوان ه بهن ند،یبیمتقابل م یوابستگ کیرا در  پلتفرم شبکه نظریه(. 2447، 7مولر و راجاالکند )حمایت می

و  یناز روابط درو پلتفرم یاقتصاد یهاتیاست که فعال نیفرض بر ا کردیرو نینهاد مستقل. در ا کی
اهیم یکی از مف. شودیفعال م ایشده محدودشده  افتیدر راتیاثر تأث و بر رفتهیپذ ریآن تأث یرونیب

 تواندیاثرات مثبت شبکه م (.2414و همکاران،  است )لئو 4ایاز نظریه شبکه، مفهوم اثر شبکه شدهبرگرفته
کند  جادیا گرانید یهزاران سهم کوچک برا یاقتصاد را رشد داده و حت کیاز کپلتفرم  گرانیسهم کل باز

است. اتحاد  4(. یکی دیگر از نظریات همسو با نظریه شبکه، نظریه اتحاد استراتژیک2421یرینواسان، س)
میان بازیگران خواهد شد. این امر منجر  بلندمدتمنجر برقراری  هامکملاستراتژیک میان حامی پلتفرم و 

 (.2442ه، دناراج و پارکد )شو کوچ به پلتفرم رقیب خواهد  هامکملبه افزایش هزینه تغییر پلتفرم توسط 
تفاده از اس یبرا یباز ابزار ینوآوریکی دیگر از نظریات مبتنی بر انتخاب جمعی است.  14نظریه نوآوری باز

احمدی، کزازی، نقی زاده و است ) ینوآور ندیفرآ یهایورود عنوانبه یداخل نیو همچن یخارج یهادهیا
منجر به  که دانوابسته هامکمل ی ازستمیاکوسبه  هاپلتفرمد گفته ش ترشیپکه  گونههمان (.1144امیری، 

، زنمنیود )آشدر سیر فرآیندی خود موفق پلتفرم  افتدیم. البته این امر زمانی اتفاق شوندیم ینوآور خلق
 هشدخلق یهایبه نوآور یابیدست یها براپلتفرم اغلب (.2411، 12و پون یکن ؛2444، 11پارکر و ون الیستن

پلتفرم نیز رهبر  (.2414، 11وانهاوربکه و چسبروآورند )یم یرو وکارکسبباز  یهاها به مدلمکملتوسط 
(، که 2414، 14، اوتیو و گانعمل کند )توماس ی بازنوآور ستمیاکوس کی یقطب مرکز عنوانبه تواندیم

کل جهت  قالب یکفردی در  یهاشنهادیپکردن  کاسههمی بر همکاری برای نو مبت شامل ترکیبی تعاملی
   .(2442، 12ادنربود )برآوردن نیازهای مشتری خواهد 

است که به دنبال تبیین علل رفتار  12نظریه مبادله اجتماعیگرایانه،  یکی دیگر از نظریات جمع
دها نظریه مبادله اجتماعی افراد و واح اساسیی است که درگیر فرآیند تبادل منابع قرار دارند. بر هاتیموجود
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یی که دریافت کرده برای تبادل منابع، دانش و اطالعات و... از خود اشتیاق هازانندهیانگسطح  بر اساس
 رواقعدرا تبیین کرد.  هامکملآواساز و روابط میان رهبر هم توانیم. بر اساس همین نظریه دهندیمنشان 
 وندندیپیم ی رقیبهاپلتفرما بر اساس سطوح مورد انتظار خود از منافع اکتسابی پلتفرم به آن و ی هامکمل

   .(2424یو و همکاران، )

هم اب یاونهگبه یاست که عناصر ساختار آنفرض بر  در این دیدگاه .ساختارگرایی-دیدگاه سیستم

 هانیها هستند. انقش ،ساختار یاساس یهستند. اجزا یبه اهداف سازمان یابیدر خدمت دست بوده ومرتبط 
 فیرتع شیرا از پ نیمع تیموقع کیمرتبط با  یهاتیو مسئول فیوظا ،یتاراز انتظارات رف یامجموعه

کنترل شوند  و ببیند، آموزش شدهانتخاب دقتبه دیبا نیبنابرا کرده،ها را اشغال نقش نیها ا. انسانکنندیم
موعه مج بربه انطباق و انسجام را  ازین یبرآورده کنند. اهداف مشترک سازمان مورد انتظار را یطیتا شرا

 هاآنه رفتار ک دهیتندرهمو  افتهیساختار ستمیس کیسازنده  یاجزا عنوانبه راداف نی. بنابراکندیم لیتحم
 فعاالتوانفعلدر این دیدگاه نیاز به تغییر و تطابق با محیط از طریق  .شوندیم ورغوطه، دهدیرا شکل م

(. از منظر این دیدگاه در حوزه 2424، 1وسپاپاچریتشود )یمسیستمی و ساختاری موجب بقای سازمان 
 ازنظر ژهیوبه ،یفناور نیفرم با ساختارها و قوانتپل رهبربر نحوه انطباق  آواسازی، مطالعاتاستراتژی هم

 نییپلتفرم را تع وکارکسبها به پاسخ شرکت یرقابت طیمح درواقع متمرکز است. ،یداخل یدهسازمان
 .(2414کیم، ) کنند یخود طراح ینقاط قوت سازمان یرا برا یساختار داخل دیبا پلتفرم بنابراین رهبر، کندیم

( یکی 2417آدنر )( و 2414کاپور )پلتفرم است.  2اولین نظریه مطرح در دیدگاه ساختارگرایی نظریه معماری
 ینیرآفو ارزش یشنهادیپ باارزشنحوه تعامل کنش گران  پلتفرم رادر  یساختاری هامؤلفه نیترمهماز 
ی مارمع. بر اساس نظریه شودیم. بر این اساس نظریه معماری سازمانی در سطح پلتفرم مطرح دانندیم

 ستمیاکوس یدو طرف عرضه و تقاضا میانمبادالت  کنندهمیتنظ فنّاورانهتعامالت سازمانی پلتفرم است که 
بر محصول شود  یمبتن ستمیاکوس ایپلتفرم ایجاد منجر به  تواندیم یمعمار. کاربست نظریه شودیم فیتعر

ه به ک (هامانند مکمل)ه خودانگیخته ییهاعامل یحاو پلتفرمبر  یمبتن یهاستمیاکوس(. 2414کاپور، )
 یسازوکارها رممیزبان پلتف، پلتفرم تیمالک تیبه وضع بسته .کنندیخدمات کمک م ایمحصوالت  یتمکمل
کند یم فیرا تعر هاستمیتعامالت در اکوس هم آواسازی بنیادین جهت نیکه قوان کندیم جادیا یتیحاکم

 لیرانندگان و مسافران را تسه میانتعامالت  اوبرمثال، عنوانبه(. 2414؛ تیوانا، 2414، 1گاور و کوسومانو)
و  شرکت نیبازار ب طرفهکیبر محصول شامل تعامالت  یمبتن یهاستمیمقابل، اکوس در .کندیم

ونقل، حملخدمات  دهندهارائه4درایونو پلتفرم مثالعنوانبه .(2414کاپور، )کنندگان هستند مصرف
دمات خ نفعیعنوان ذکنندگان را بهو صرفاً مصرف شتهداخود  مالکیت( را در لیمحصوالت مکمل )اتومب

   .کندیم مدیریت
یستم سهم بازار را ها با کل اکوسآورند. آننمی به دستو ابزارها  هاستمیسرقبای ما سهم بازار را با "

این جمله استفان الوپ، رئیس و مدیرعامل نوکیا که بیانگر جنبه مهمی از رشد سریع  "کنند. تصاحب می
 ستمیسهای هوشمند است، اهمیت نظریه اندروید گوگل در بازار جهانی تلفن عاملستمیسآیفون اپل و 
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تالی از نظریات سنتی رقابتی به رقابت دیجی و چرخش بازار هاپلتفرممزیت سیستمی( را در توسعه و تحول )
ی همکار هایپلتفرم از پهنای باند ارزان و قدرت محاسباتی تااطالعات )پیشرفت در فناوری  بوده است.

ها را قادر به تعامل سریع، غنی و در مقیاس بیشتر از گذشته های متنوعی از افراد و شرکتآنالین( مجموعه
ای توسط تعداد فزاینده طوربهاز مزیت سیستمی(  یریگبهرهها )ستمیسل نظریه ، پتانسیدرواقعکرده است. 

  (.2412، 1ریوز و برنهاردتاست ) شدهدادهگوناگون نشان  یهاپلتفرم

از  یادیتعداد ز شامل هاستمیسی است. بر اساس این نظریه انطباق دهیچیپی هاستمیسنظریه دیگر، نظریه 
)فرجی و قاسمی،  کنندیمی از قوانین عمل امجموعههمسو با  هرکدامستند که ه 2به نام عامل هاتیموجود
اقدامات و کنش خود را با سایر عوامل  ییتنهابهمذکور مستلزم آن هستند که هر عامل  نیقوان .(1142

آیند . در طی این فرکنندیماین عوامل فردی ضمن تعامل با یکدیگر انطباق پیدا  درواقعتنظیم کند. 
 توانیم. بدین منظور ستینگر 1به آن در قالب الگوی جمعیتی وسیع توانیمکه  ردیگیممی شکل سیست

 یگشودگمچون ه ییهایژگیوانطباقی در نظر گرفت که  دهیچیپسیستمی  مثابهبهاکوسیستم پلتفرم را 
 یانیپا یاهحالت(، مرزها یریپذانعطافدر کنار  هاپلتفرمدر  ی/فنیاجتماع هیدوسو یختگیآمدرهم)

.. را ( و.هاعاملارتباطات درونی و بیرونی بودن )تعامالت و نوظهور (، هاعاملتنوع در به دلیل ) ریپذتحول
  (.2414، 4ادو و ماسیرواست )از این نظریه به عاریه گرفته 

 متقابل یهاتمسیرسیزمتشکل از که  یپلتفرم یهاستمیمانند اکوس یادهیچیپ یهاستمیساز طرف دیگر 
 یهاستمیسبراساس نظریه  (.2444 ،2نگیلیبه هم وابسته هستند )ش یتا حد شهیکه هم بسیاری بوده

اده از با استفو  یانحصار طوربهکه  ترکوچک یهاستمیرسیزمتشکل از  دهیچیپ یهاستمیس 2مدوالر
 رییتغ تیستند، قابله 4کپارچهیکه  ییهاآنتعامل دارند، نسبت به  داریو پا شدهفیتعر شیاز پ 7ییهاواسط

 شیافزا هاستمیرا در اکوس یها و استقالل هسته اصلماژول نیاستقالل ب تواندیم ونیدارند. مدوالس یشتریب
. این ابندیمستقل تکامل  طوربه یپلتفرم ستمیاکوس کیدر  یفرد یهاستمیرسیزتا  دهدیاجازه م نیا دهد.

 تیحدودبدون مو  گرید یهاستمیرسیز یداخل اتیتن جزئبه دانس ازین ای یبه هماهنگ ازیبدون نتکامل 
 یهاقسمت ریاختالل در سا جادیباعث ا یکمتر احتمالبه ستمیرسیز کیدرون  یداخل راتیی. تغاست
نیتانماکی، کند )یم نیرا تضم یریپذتعامل تیقابل واسط، یساده استانداردها تیو رعا شودیم ستمیاکوس

   .(2412، 4گالیوا و اگبچی
امل شاختیار  نیاشاره دارد. ا یبدون تعهد به انجام کار حقبه ی است کهواقع ظریه دیگر، نظریه انتخابن

 شیافزا بلندمدت یزمان چارچوب کیو  تیبا عدم قطع توانیمرا ارزش آن و  است ندهیدر آ یریپذانعطاف
 یجاساز ولیها نهیگز دیخر نهیهزبا  یک پلتفرمدر  توانیمختلف را م یاتیو عمل کیاستراتژ یهانهی. گزداد

انماکی نیتمناسب اعمال شوند تا ارزش بالقوه خود را درک کنند ) زمانکیدر  دیبا زین هاآناز  کیکرد، و هر 
 رهبری یهایژگیدهند و و یرا در خود جا یواقع یهانهیگز توانندیپلتفرم م یمعمار .(2412و همکاران، 
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خلق  وستهیپهمبهدو مفهوم  نیا نیبنابرا کمک کند. هاآناستفاده از  یهابه کشف فرصت تواندیپلتفرم م
فراهم  یکاملت ییایپو حیتوض یرا برا یعناصر سازنده مفهوم توانندیم یواقع یهانهیو استفاده از گز آگاهانه

 - 2قالو انت2یسازوارونه، 4اخراج ،1تی، تقو2جانشینی، 1می، شش عملگر مدوالر تقسبیترت نیکنند. به هم
را در خود  یریپذانعطافمانند  هانهیاز گز یاشکال مختلف -(2444)7و کالرک نیتوسط بالدو شدهمشخص

 اننیعدم اطم زابرون ییایپو یوقت توانندیم هانیااز  هرکدام(. البته 2444، 4گامبا و فوساری) انددادهیجا
  ه باشد.داشت یشتری، ارزش بکندیم جادیا ستمیاکوس طیدر مح یشتریب

 رواقعدی مهم ساختاری رهبر پلتفرم شفافیت است. هایژگیوبر اساس نظریه عدم تقارن اطالعات، یکی از 
زش و ارائه ار جادیدر ا یدیابزار کل کی یکاهش عدم تقارن اطاعات گریدعبارتبهافزایش شفافیت و یا 

به  آواساز در پلتفرم منجرط رهبر همبرای رهبر پلتفرم خواهد بود. فراهم کردن قابلیت ارزیابی ارزش توس
چندجانبه ممکن است چهار  یهادر پلتفرم یابیارز(. 2414، 4هی و لیشود )یمافزایش شفافیت پلتفرم 

  .(2421)سیرینواسان، 11و بازخور 12توصیه، 11بازبینی، 14یبندرتبه :شکل داشته باشد
و  هاارتمه وکارهاکسب آن قیاز طر است که ییهایندیفرآنیز مبتنی بر  کیاستراتژ یریادگنظریه ی

 ای یاتیمناسب در مدل عمل ماتیتنظ جادیو ا موردنظر یتحقق اهداف تجار یالزم را برا یهایستگیشا
فرآیند  .(1144, یوحدت و , حکاکی, نظرپوراهیشاه س) آموزندیمرا آن  یبرا دیجد یهایاستراتژتوسعه 

ز، شرکت آواساعنوان همبهدانش است.  یسازادهیپیر و یادگیری استراتژیک شامل سه مرحله کسب، تفس
ه بر عهده دارد. ها در شبکمرکزی بیشترین مسئولیت را برای افزایش پویایی دانش و استفاده از شایستگی

کند تا بر سه فرایند ویژه جذب دانش، هویت شبکه و افزایش پویایی دانش شرکت مرکزی را ملزم می
است های موجود انی تمرکز کند. نوآوری ناشی از ترکیب جدید قابلیتاجتماعی سازی میان سازم

های جدید مستلزم توانایی شناسایی، های مرتبط با روش(. ترکیب فناوری2412، 14هورملینالوکانن و ناتی)
لیت دهنده قاببرداری از دانش محیطی و یا ظرفیت جذب در سطح شبکه است که اساساً نشانجذب و بهره

  (.2414، 12بیتنکورت، زن، اشمیت و وگنراست )در مرزهای سازمان یادگیری 

 فیوسط تعارت وستهیطور پها به، سازمانانتخاب استراتژیک دیدگاه طبق. دیدگاه انتخاب استراتژیک

نگام مذاکره که کنشگران ه یریو تعاب یذهن یمعان .ابندییم ریی، تداوم و تغشدهساخته تیاز موقع گرانیباز
امالت، را به تعافراد توجه  کیانتخاب استراتژ دگاهی. ددهندیجهان نسبت م بهخود  یسازمان طیحم یو اجرا

نقش و روابط متقابل  یهاتیبرخالف محدود کند،یها جلب ماستقالل و انتخاب ،یاجتماع یساختارها
صاحبان  ژهیوبه) و اعمال افراد یتجسم معان یو هم ساختار برا طی. هم محستمیدر س هاآن یکارکرد
محور و منابع  کیاستراتژ تیریمد پردازانهینظر درواقع(. 2421، 12استام و ون دی ون) اندشدهوضع( قدرت

 در نظر گرفته شود. یحل نشدن یهاتیاز محدود یامجموعه عنوانبه دینبا طیکه مح کنندیاستدالل م
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 اشد.مطابقت داشته ب سازماند تا با اهداف کر یکاردستداد و  رییتغ یاسیمذاکره س قیآن را از طر توانیم
  (.2414کیم، ) ابدییمبنابراین در این رویکرد نقش رهبر اهمیت واالیی 

 هاپلتفرم تیموفق دیکل و منابعی که استراتژ کنندیاستدالل م کیانتخاب استراتژ دگاهید پردازانهینظر
بنابراین اولین نظریه همسو با انتخاب  .کنندیمتمرکز  یرهبر یاستراتژ ( بر2442گاور )کاسامانو و هستند. 

 دیگران در نفوذ توانایی از است عبارت استراتژیک رهبریاستراتژیک نظریه رهبری استراتژیک است. 
 قیتموف زمانهم و داده، افزایش را هاسازمان بلندمدت دوام که ایروزانه تصمیمات داوطلبانه اتخاذ منظوربه

 گونهاین را استراتژیک رهبری 2هایت و ایرلند (.2412، 1لیر) کندمی حفظ نیز را هاآن مدتکوتاه مالی
 فکرت پذیری،انعطاف حفظ کردن، تجسم کردن، بینیپیش جهت شخصی توانایی: اندکرده تعریف

 رقم ازمانس برای را نویدبخش آینده یک که تغییراتی ایجاد منظوربه دیگران با کردن کار و استراتژیک،
آواساز بر طبق مطالعات داگنینو و همکاران وظایف رهبر همیکی از  (.2444، 1کروسان، ورا و نانجاد) زندمی
پلتفرم  لیتشک هیمراحل اول در خصوصبهشبکه  تیانداز و هوچشم یارتقا یهماهنگ رهبر برا یهاتیفعال

  .(2412و همکاران،  نویاست )داگن
آگاهانه  یندیفرآ ادراک تیریمداست.  4ک، نظریه مدیریت ادراکیکی از نظریات همسو با رهبری استراتژی

ادراک  بر یو کنترل اطالعات در تعامل اجتماع میبا تنظ کنندیم یناخودآگاه است که در آن افراد سع ای
(. در بستر پلتفرم 2411، 2جیاکالونه و روزنفلدبگذارند ) ریتأث دادیرو ای ءیششخص،  کیدرباره  گریافراد د

رک ی و مالکیت دارایی مشتاهیرویی از قبیل اعتمادسازی، عدالت ندهایبا تمرکز بر فرآآواساز رهبر همنیز 
 در. را کاهش دهدمحتمل  یهایعدالتیبمربوط به  یهایکرده و نگران نیعادالنه ارزش را تضم عیتوز

ش از دان یو آگاه ینوآور ندیفرآ تیبا توجه به عدم قطعهمچون پلتفرم  ینوآورمبتنی بر  یهاشبکه
و ارتباطات شفاف، در نظر  اعتماد دجایدر ا شروینقش پ یفایشبکه ا یدهمشترک عنصر مهم در سازمان

؛ 2424دیوکس و همکاران، بود )و اقدامات تنبیهی برای ناقضان اعتماد اکوسیستم خواهد  هامیتحرگرفتن 
  (.2412، 7کویست، پانفیلی؛ هورملینالوکانن، اوالندر، بلوم2411، 2نامبیسان و ساونی

سیار نیز ب هامکملآواساز و که گفته شد در کنار اعتماد، عنصر ارتباطات شفاف میان رهبر هم گونههمان
ارزش  خلق یرا برا ییهافرصت 4ارتباط پذیریاهمیت دارد. نظریه دیگر، نظریه ارتباطات استراتژیک است. 

انباشته  یجمع ارزش (.2447، 4گروبر) کندیکنندگان متعدد در پلتفرم فراهم متوسط شرکت یجمع
 ینوع ،یهوش جمع سمیمکان با استفاده ازمثال خوب است  کی ایپدیکی. وابدییتکامل م خودیخودبه

 یاریت که بسبلندمداثری تا از  دهدیبه رهبر پلتفرم اجازه م ارتباط پذیری .دهدیرا نشان م یارزش جمع
  (.2414لی و همکاران، ) ببردبهره ، از وجود آن غافل بوده هااز بنگاه

( نیز مدل استراتژی رهبری پلتفرم خود را بر اساس نظریه مدیریت 2414)14لیونگ، پان، لیندر و هوانگ
 یهاپلتفرمرهبری درک بهتر نحوه  یبرا. اندداده( توسعه 2442)11مرزهای سازمانی سانتوس و آیزنهارت

                                                                                                                             
1. Lear 
2. Hitt & Ireland 

3. Crossan, Vera & Nanjad 
4. Impression management theory 
5. Giacalone & Rosenfeld 
6. Nambisan, S., & Sawhney 

7. Hurmelinna-Laukkanen, Olander, Blomqvist 

& Panfilii 
8. Connectivity 
9. Gruber 
10. Leong, Pan, Leidner & Huang 
11. Santos & Eisenhardt 
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به  هارزم تیریمد نظریهاوالً،  است. شدهاستفادهاز نظریه مدیریت مرزهای سازمانی  لیبه دو دل تالیجید
 باد. بوده، منجر خواهد ش تالیجیدی هاآنچه در شبکه روابط پلتفرم جهیاز مرزها و درنت یترعیوس دیدارائه 

را مشخص  تی، قدرت و هویستگی، شاییکارا ی( که مرزها2442) زنهارتیآسانتوس و استفاده از مفهوم 
با ارائه  نیبنابرا .است شدهانیصراحت ببه اتو حفظ ارتباط جادیدر ا گوناگون یهای، اهداف و نگرانکندیم

کند  تیریشبکه روابط خود را مد تواندیم پلتفرمی، استراتژ نیتدو یتر از مالحظات براجامع یامجموعه
 یبررس یمرزها برا تیریتوافق و تفاوت، مد جادیدوگانه مرز در ا تیه به ماه، با توجاًیثان(. 2417آدنر، )

منافع  سودمند و یهایکند که در آن همکار تیریاز روابط را مد یاشبکه تواندیپلتفرم م رهبری یچگونگ
  (.2444، 2؛ اوماهونی و بچکی2411، 1)چارونپا و النگها حفظ شود آن گوناگون

 عنوانبهرا  ایپو یهاتیقابل نظریه (2444) 4نیو مارت زنهارتیآ .است 1ی پویاهاتیبلقانظریه دیگر، نظریه 
مجدد، به دست آوردن و آزاد کردن  یکربندیادغام، پ یندهایفرآ ژهیوبه)شرکت که از منابع  یندهایفرا

 یهاالروی از اهمجموع عنوانبه ای کنندیدر بازار استفاده م رییتغ جادیا یو حت یسازهمسان یبرا (منابع
، می، تقسظهور، برخورد در قالبمنابع )جدید  یبندکرهیپبه  دنیدررسرا  هاکه شرکت کیو استراتژ یسازمان

، پدرسن بیترت نیبه هم .(2424کورتموالیف، شود )یمکمک کرده، تعریف  دیجد (بازارها تکامل و مرگ
بر  اًقیدق که دهندیارائه م ی پویاهاتیقابلزی و آواساارتباط میان هم یرا برا ی( چارچوب2442) 2و الرسن

دانش  ییایمجدد منابع خود بر اساس پو بیترک یشبکه برا تیو ظرف گرانیباز یخودکنترلو  یخودمختار
( معتقدند رهبری پلتفرم 2442پارکه ). دهاناراج و (1444، 2نتالی)کوهن و لو کنندیم دیتأک گرانیباز انیدر م

. هم آواسازی مرتبط با شودیمو جذب تعریف  ینیآفرارزشتابعی از  مثابهبهی آواسازهم خصوصبه
، بکهش پویاییچگونه  این خواهد بود که دهندهنشانپدیدآوردن اثرات خارجی شبکه و افزایش بازده است و 

، ای پویهاتیقابلدر هم آواسازی مبتنی بر  .دهدیگسترش م)سودآوری و بازده( 7سهم طرفین را از کیک
  کند.قدرت نقش خاص، اعمال  کیاعمال  ایبا کنترل منابع  تواندیم بنگاه مرکزی

رهبران است.  4، نظریه مبتنی بر منابع بازهاپلتفرمیکی دیگر از نظریات مطرح در حوزه مدیریت منابع در 
 ستمیس هانهیزهبدون تغییر در  دهندگان محتواآسان کاربران و توسعه یدسترس شیبا افزا توانندیم پلتفرم

مبتنی بر  یهابنگاهقرار آن برای سایر  اریاختایجاد پلتفرم خود و در مثال، گوگل با عنوانبه دهند.را توسعه 
 قیز طردهد، بلکه ا شیکاربر را افزا تیرضا تواندیتنها مامر نه نیاوب موجب توسعه اکوسیستم گردید. 

 مدر پلتفر هامکمل تیفعال نیترشرفتهیپ .(2421، 4ینواسانسیردهد )یم شیسود گوگل را افزا زیها نمکمل
طالعات ا برهیتک ها متفاوت است. بامکمل یسنت فیبا تعر البته این مفهوم است. 14یهوش جمعتوسعه 

. کنندجمع  دورهم ترعیوسرا در مقیاسی  هامکملقادر هستند  هابنگاهی نوآورانه هایفناورو  یجمع
 کنندهنسبت به دانش هر مشارکت یشتریکه ارزش ب دهدیرا ارائه م یپلتفرم ایپدیکیمثال، وعنوانبه
یکی دیگر از نظریات که مبتنی بر اصول نظریه مبتنی بر (. 2414، 11تنکانتهدهد )یارائه م فردی صورتبه

                                                                                                                             
1. Jarvenpaa & Lang 
2. O'Mahony & Bechky 
3. Dynamic capabilities theory 
4. Eisenhardt & Martin 
5. Pedersen & Larsen 
6. Cohen & Levinthal 

7. Expand the pie 
8. Open Resource-Based View 
9. Srinivasan 
10. collective intelligence 
11. Ten Kate 
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؛ 2447) سیتهم آواسازی منابع باارزش که توسط مفهوم است.  1آواسازی منابعمنابع باز بوده، نظریه هم
و  رهبر پلتفرم( یزیربرنامهماهیت داوطلبانه بدون متفاوت ) گرانیباز ی( هماهنگ1) بر شدهیمعرف( 2444

ترکیبی از فرآیندهای نوظهور و طراحی مدیریتی در بستر پلتفرم داللت  مثابهبهدر نظر گرفتن نوآوری  (2)
در  شدهشناختهآخرین نظریه (. 2417ان، ؛ پرکز و همکار2442، 1؛ تومی2444، 2دوز، اولک و رینگدارد )

مل ع ستمیاکوس کیمرکز  عنوانبه یخدمات یهاپلتفرماین بخش، نظریه خلق ارزش مشترک است. 
برند یبهره م شبکه یعرضه و تقاضا از عوامل خارج لیو با تسه شدهلیتشک مختلف گرانیاز بازکه  کنندیم
 درواقع(. 2414، 2؛ هین، بوم و کرامر2417، 4یواسان؛ مک اینتیری و سرین2412لوش و نامبیسان، )

مشترک  ردکیها به روشرکت نیب یاز رقابت سنت دگاهید رییباعث تغ هاستمیمفهوم اکوس از یریگبهره
شده است  2در قالب نظریه خلق ارزش مشترک گرانیباز نیب - زمانهم یرقابت و همکار - یهمکار

   (.7،2417، لیتاو و دوزاسرای)پر

   شدهاستخراج. نظریات 1ول جد

 منبع نظریات مرتبط رویکرد

 انتخاب طبیعی

 (2444شو و همکاران، ) اسیمقنظریه مزیت 

 (2447گاور و کاسامانو، ) تنوعنظریه صرفه ناشی از 

 (2412)ون آلستین و شراگ،  نظریه هزینه مبادله

 (2412ریوز و همکاران، ) نفعانیذنظریه 

 (2424همکاران، یو و ) یبازنظریه 

 اقدام جمعی

 (2414، سیت ؛2414و همکاران،  دزیاکوبی؛ 2417؛ ادنر، 2414کاپور، ) هاستمیاکوسنظریه 

 (2414و همکاران، ندستورمی؛ ک2442، ننیو تاهت کننیه؛ 2442)دناراج و پارکه،  نظریه شبکه

 (2424یو و همکاران، ) نظریه اتحاد استراتژیک

 (2424یو و همکاران، ) ماعینظریه مبادله اجت

 (2414توماس و همکاران، ؛ 2414)وانهاوربکه و چسبرو،  نظریه نوآوری باز

-سیستمی
 ساختارگرایی

 (2414 وانا،ی؛ ت2414گاور و کوسومانو، ؛ 2417، آدنر ؛2414، کاپور) یمعمار هینظر

 (2412و برنهاردت،  وزی)ر (مزیت سیستمیها )ستمیسنظریه 

 (2414)ادو و ماسیرو،   یباقانط دهیچیپ یهاستمیس هینظر

 (2412و همکاران،  یتانماکی)ن مدوالر یهاستمیس هینظر

 (2444، ی)گامبا و فوسار یانتخاب واقع هینظر

 (2414، یو ل ی)ه عدم تقارن اطالعات هینظر

 (2414ن، و همکارا تنکورتیب؛ 2412، یو نات نالوکاننی)هورمل نظریه یادگیری استراتژیک

انتخاب 
 استراتژیک

 (2442؛ دهاناراج و پارکه، 1444، نتالی)کوهن و لو ی پویاهاتیقابلنظریه 

 (2412و همکاران،  نویداگن؛ 2444)کروسان و همکاران، نظریه رهبری استراتژیک

 (2417آدنر،  ؛2414، و همکاران ونگیل) نظریه مدیریت مرزهای سازمانی

 نظریه مدیریت ادراک
؛ هورملینالوکانن و 2411؛ نامبیسان و ساونی، 2424)دیوکس و همکاران، 

 (2412همکاران، 

 (2417)پرکز و همکاران،  نظریه هم آواسازی منابع

                                                                                                                             
1. Resource orchestration theory 
2. Doz, Olk & Ring 
3. Tuomi 
4. McIntyre & Srinivasan 

5. Hein, Böhm & Krcmar 
6. Creating shared value theory 
7. Pereira, Leitão & Devezas 
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 منبع نظریات مرتبط رویکرد

 (2414)تنکانته،  نظریه مبتنی بر منابع باز

 (2414و همکاران،  یل؛ 2447)گروبر،  نظریه ارتباطات استراتژیک

 (2417و همکاران، رایپر) نظریه خلق ارزش مشترک

   بحث و نتایج .5
رمی پلتف وکارهایکسبآواسازی در استراتژی هم دهندهشکلهدف پژوهش حاضر گونه شناسی نظریات 

بوده است. استراتژی پژوهش نیز مبتنی بر فرانظریه و استخراج نظریات مرتبط با رویکرد تحلیل محتوای 
، ردیگیمگوناگون علوم شکل  یهاشاخهو مفهومی که در  اندیشه، رویکرد هر درواقعکیفی بوده است. 

و رویکردهای متخلف به آن نگریسته شود. اهمیت آن در ذکر  هامیپارادانیازمند این امر است که از مناظر، 
جهت  یازسنهیزم و همچنین ترقیدقمنجر به شناخت  تواندیم هیچند سونگاه این نکته نهفته است که 

رهبری در  یهاوهیشیکی از  مثابهبهآواسازی گردد. مفهوم استراتژی هم نظرموردتوسعه پدیده 
  نیست. مستثنا قاعدهپلتفرمی نیز از این  وکارهایکسب

شناختی مورد بررسی قرار داد. از منظر نوآوری پژوهش حاضر را می توان از دو منظر موضوعی و روش
ی اشناختی، مطالعههای مذکور در بخش روشایگاهمند انجام شده در پموضوعی بر اساس جستجوهای نظام

ظر ها بپردازد یافت نشد. همچنین از منهای رهبری پلتفرمکه به گونه شناسی نظریات مبنایی استراتژی
بر اساس مدل استلی و ون  شدهیآورجمعانتخاب چارچوب مفهومی گونه شناسی نظریات شناختی، روش
این امر  دهندهنشاننتایج پژوهش  های پژوهش حاضر بوده است.یکی دیگر از نوآوری( 1441ون )دی 

همه  ریأثت. البته اندبودهآواسازی دخیل و توسعه استراتژی هم یریگشکلاست که نظریات گوناگونی بر 
 ریأثتنبوده و برخی همانند نظریات مبتنی بر شبکه، اکوسیستم و اتحاد استراتژیک  شکلکیاین نظریات به 

اشاره شد بر اساس مدل  هاافتهیکه در بخش  طورهمان .اندداشتهآواسازی بر استراتژی همآشکارتری 
، شامل رویکردهای انتخاب طبیعی، انتخاب جمعی، گونه( نظریات به چهار 1441ون )استلی و ون دی 

  شدند. یبندمیتقسسیستمی/ساختارگرایی و انتخاب استراتژیک 
مره رویکرد انتخاب طبیعی قرار گرفتند. وجه مشترک نظریات گونه گونه اول، شامل نظریاتی است که ز

 ی نسبتمحیط یهاتیمحدوددر مقابل  ستیبایماول این است که ماهیت جبرگرایانه داشته و رهبر پلتفرم 
 یهامدلدر رقابت با سایر  هاپلتفرم یهاتیمحدود نیترمهمواکنش نشان دهند. یکی از  هاآنبه 

رقیب توجه به عوامل اقتصادی است. نظریات اقتصادی گوناگونی سعی  یهاپلتفرم و حتی یوکارکسب
زینه همچون ه یرگذاریتأثکه در این مطالعه نظریات  اندبوده هاتیمحدودپاسخ به این دسته از  افتنیدر

زم ال رهبر هم آواساز درواقعاستخراج شدند.  هایبازمبادله، صرفه ناشی از تنوع، مزیت مقیاس و نظریه 
 هاکملمکاربران و حتی اقتصادی، اکوسیستم پلتفرم خود را برای  یهاتیمزآوردن  فراهماست تا ضمن 

فارغ از  آن است که مؤکدجذاب سازد. نظریه دیگر، نظریه مدیریت ذینفعان است. نظریه ذینفعان 
تعاملی  یارابطهه و در ذینفعان اکوسیستم خود توجه کرداقتصادی الزم است رهبر پلتفرم به  یهاتیمحدود

وسیستم اککالن )پلتفرم خود را تحقق بخشد. این نظریات مربوط به سطح  یهاتیمأموربا ایشان اهداف و 
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شگری قرار را مورد پای هاآنباید متغیرهای مرتبط با  اجباربهپلتفرم و حتی فراتر( از آن بوده و پلتفرم نیز 
   زوال خواهد بود. بهمحکومدهد. وگرنه 

نظریات مرتبط با رویکرد اقدام جمعی است. در این رویکرد نظر بر این است که اقدامات ونه دوم شامل گ
از قبیل  ییهادواژهیکل. ردیپذیم( صورت هامکملرهبر پلتفرم و ) نیطرفاز نوع جمعی بوده و مبتنی بر اراده 

 یاوابط مبادلهر و دهیتندرهم یستمیس وشبکه ، شدهو کنترل میتنظ یاجتماع طیمح، نیسازما میان یهمکار
 ک،یراتژ، شبکه محور، اتحاد استهاستمیاکوسهستند. نظریاتی از قبیل  گونهنیامهم  یهافرضشیپ ازجمله

. بر اساس اندبودهمفهوم رهبری هم آواساز  دهندهشکلبر همین اساس  باز یو نوآور یمبادله اجتماع
 واعتمادسازی  ،روابط بلندمدت یدهشکلوری از خارج به داخل، رویکرد اقدام جمعی، مدیریت جریان نوآ

 هاکملمروابط بلندمدت و استراتژیک با کاربران و  یدهشکلتقویت سرمایه اجتماعی پلتفرم منجر به 
به  هامکمل ییجاجابههزینه تغییر و  باال بردنخواهد شد. یکی دیگر از پیامدهای نظریات جمع گرایانه 

مبتنی بر  اهپلتفرمیب خواهد بود. بنابراین در گونه دوم نظریات عامل موفقیت در رهبری سمت پلتفرم رق
   عمل اجتماعی و هم افزایانه مجموعه اکوسیستم پلتفرم خواهد بود.

گونه سوم از نظریات مبتنی بر رویکرد سیستمی/ساختارگرایانه هستند. در رویکرد سیستمی/ ساختارگرایانه 
ساختار مناسب برای پاسخ به نیازهای محیطی خواهد بود. این  یدهشکلمبتنی بر عامل موفقیت پلتفرم 

هت پاسخ ج سازدیمرویکرد همانند رویکرد انتخاب طبیعی ماهیت جبرگرایانه داشته و رهبر پلتفرم را وادار 
مقتضی را شکل دهد. بر همین اساس  یهاستمیسبه الزامات اکوسیستمی و محیطی خود ساختارها و 

 در اکوسیستم پلتفرمی خواهد بود. یدهسازمانریات موجود در گونه سوم مبین اصول اولیه و مبنایی نظ
عدم  ،یسازمان یمعمار ،یمدوالر، انتخاب واقع ،یانطباق دهیچیپ یهاستمیس، هاستمیس نظریاتی همچون

می، سیست یهاهیرنظمبتنی بر  درواقعخواهند بود.  دستنیازا کیاستراتژ یریادگیتقارن اطالعات و 
 یشودگگپیچیده انطباقی و مدوالر پلتفرم اصول ساختاردهی خود را مبتنی بر عواملی همچون  یهاستمیس
 ، میزان استقاللتعامالت، ریپذتحول یانیپا یهاحالتی(، /فنیاجتماع هیدوسو یختگیآمدرهممیزان )

خواهد  بتنی بر نظریه معماری سازمانی پلتفرمنسبت به رهبر پلتفرم و... شکل دهند. یا برای مثال م هامکمل
فناوارانه و معماری محصوالت و خدمات خود را بازآفرینی خواهد کرد.  یهاتیقابلآواساز بود که رهبر هم

همچنین مبتنی بر نظریه کاهش عدم تقارن اطالعاتی است که رهبر پلتفرم به شفافیت هر چه بیشتر 
عدالت  و هاتیشفافاعتماد و سرمایه اجتماعی در سایه  یریگشکل. ورزدیمپلتفرم خود اهتمام  یدهسازمان

موجود در اکوسیستم پلتفرم به اعتال خواهد رسید. همچنین مبتنی بر نظریه یادگیری استراتژیک  یاهیرو
ی مشترک هاآواساز برای افزایش جذب دانش و پویایی آن در اکوسیستم و استفاده از شایستگیهماست که 

  داشت. بر خواهد قدم

 گونه چهارم نظریات مرتبط با رویکرد انتخاب استراتژیک است. در این رویکرد عامل کلیدی موفقیت
لتفرم رهبر( پ یهاخرد )کنشاین رویکرد به سطح  درواقعاست.  هاآندر اختیار  و منابعی استراتژ هاپلتفرم

به  توانیما رویکرد انتخاب استراتژیک نظریات مرتبط ب ازجملهدر قبال اکوسیستم خود مرتبط است. 
 ی،ازمانس یمرزها تیریمد ،بر منابع باز یمنابع، مبتن یآواسازهم ا،یپو یهاتیقابل ک،یاستراتژ یرهبر

اشاره نمود. برای مثال در نظریه رهبری  و خلق ارزش مشترک کیادراک، ارتباطات استراتژ تیریمد
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پلتفرم و اهداف آن اشاره دارد. مجموعه  اندازچشمدر تعیین  استراتژیک به اهمیت نقش رهبر هم آواساز
 یدهکلشپویا، هم آواسازی منابع و مبتنی بر منابع باز به رویکرد رهبر پلتفرم در  یهاتیقابلنظریات 

 ریهاز طرف دیگر، نظ منابع موجود در اکوسیستم پلتفرم اشاره دارد. ییافزاهماستراتژی اشتراک و ایجاد 
 تالیجیدی هاآنچه در شبکه روابط پلتفرم جهیاز مرزها و درنت یترعیوس دیدمنجر به ارائه  هارزم تیریمد

در نظریه مدیریت ادراک رهبر هم آواساز از طریق مالکیت مشترک، اعتمادسازی و  بوده، منجر خواهد شد.
ارد. ان پلتفرمی درقابت می درصحنه مؤثرجهت مشارکت  هامکملبر  یرگذاریتأثسعی بر  یاهیروعدالت 

همه  درواقعنظریه خلق ارزش مشترک نیز بیانگر تجمیعی از همه نظریات گونه چهارم خواهد بود. 
   در قالب معماری ارزش مشترک پلتفرم خود را متبلور سازد. ستیبایمرهبر پلتفرم  یهاتالش

ژی صوصیات مرتبط با استراتو خ هایژگیواز  یامجموعهمبین  شدهییشناسای هاگونهاز  هرکدامبنابراین 
ه قرار گرفتند. پژوهش فوق از زاوی یموردبررس لیتفصبهآواسازی خواهد بود، که مطابق توضیحات فوق هم

دید پژوهشگر و چارچوب درنظرگرفته شده سعی بر یافتن پاسخی مناسب هدف پژوهش بوده است. البته 
اید برخی از موارد همپوشانی و یا حتی گنگ بودن بی تاثیرنبوده و ش هاتیمحدوداین پژوهش نیز از کمند 

عی پژوهشگر شود. س شدهاستخراجمنجر به شناسایی نادرست و یا از دست رفتن نظریات  توانستیمنظریات 
   بر این بود تا ضمن استفاده از نظریات خبرگان رشته مدیریت استراتژیک این نقیصه را برطرف سازد.
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