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امروزه با وجود شرایط پویا و متغیر حاکم بر حوزه کسب و کار و محیط های پر تالطمی که شرکت ها و سازمان های مختلف در    

ن، ی آدر عین سود آوری مداوم، امری بسیار پیچیده است که الزمه آن در حال فعالیت هستند، دستیابی به اهداف طوالنی مدت،

ارزیابی دقیق و برنامه ریزی مداوم است.  از این رو، مسأله مدیریت استراتژیک در چند دهه گذشته، به یکی از جذاب ترین و کاربردی 

لت پ"استراتژیک برای کسب و کارهای ترین مسائل حوزه کسب و کار مبدل شده است.  در پژوهش حاضر، مسأله برنامه ریزی 

ها رمفکه دارای زیرساخت های دیجیتال هستند مورد بررسی قرار گرفته است.  برای این منظور،  جنبه های مختلف پلت "فرمی

بررسی و در یک دسته بندی کلی ارائه شده است؛ سپس، مضامینِ مطرح در حوزه استراتژی کسب و کار دیجیتال بررسی شده و از 

.  در های دیجیتال ارائه شده استریزی استراتژیک برای پلت فرمترکیب این موارد، نقشه راه جامعی جهت راهنمایی مدیران در برنامه

های دیجیتال، مطالعه موردی بر روی یکی از انواع این پلت کسب و کارهای خطی به پلت فرم "SWOT"نهایت، ضمن تعمیم آنالیز 

 فرم ها صورت گرفته است
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 مقدمه -1

. در مورد تعاریف، ]1[در بسیاری از سازمان ها دیده می شود  "نوآوری باز"در دهه های اخیر استفاده از رویکرد    

ازی سهای مختلفی برای پیادههای زیادی شده است. همچنین مدلنوآوری باز بررسیهای رویکرد مزیت ها و چالش
کی از اند که یچهار مدل را شناسایی کرده "سانی"و  "نامبیسان"رویکرد نوآوری باز مطرح گردیده؛ به عنوان مثال 

ها برای پیدا کردن یا ایجاد لتفرمایی از جمعیت در حال حاضر از پتعداد افزاینده. ]2[آنها پیاده سازی یک پلتفرم است

 ها در سراسر دنیا وجود دارد.کنند. حداقل هفت میلیون شاغل در پلتفرمشغل استفاده می
آورند و با ایفای نقش واسطه ها دو یا چند گروه مجزا و درعین حال به هم پیوسته از مشتریان را گرد هم میپلتفرم

ــهیلها به یکدیگر به ارزش آفرینی میو از طریق مرتبط کردن این گروه  پردازند. ارزش آفرینی پلتفرم از طریق تس
ــت و کلید ارزش آفریتعامالت بین گروه ــت که یک پلتفرم تمامی گروههای مختلف اس ور هم ها را به طنی این اس

ــاددانان؛ بازارهای های چندوجهی که یا به عقیدهپلتفرم . ]3[ها خدمت ارائه دهد زمان جذب کرده و به آن ی اقتص

ــوب میچنـدوجهی؛ پدیده  ــب وکار محسـ ها قدمت زیادی دارند؛ به عنوان مثال این پلتفرم گردند.ای مهم در کسـ
 اپل با راه اندازی اپ استور، برای آیفون که بسیار محبوب بود، راهبرد پلتفرم خود را تقویت نمود.  شرکت

ها برای بقای خود امروزه تغییرات مداوم محیطی بقای ســازمان را به اشــکال مختلفی تهدید می کند و ســازمان   
های محیطی با توجه به نقاط ضعف و قوت برداری از فرصتنیازمند انتخاب اسـتراتژی مناسـب جهت حداکثر بهره  

مناســب نســبت به عوامل محیطی اتخا  های مختلف ســازمان، در جهت واکنش خود هســتند. در واقا اســتراتژی
شود و باید با میزان تغییرات محیطی تناسب داشته باشد.  به نحوی که از پیشامدها و تهدیدات ناگهانی پیرامون می

های پلتفرمی دیجیتال نیز از این قائده مسـتثنی نیسـتند و نیازمند انتخاب استراتژی   شـرکت .  ]4[ پیشـگیری نماید 

ــبرد  ــب جهت پیش ــتراتژی از   مناس ــتند. تدوین این اس اهداف و حفظ بقای خود و همچنین عملکرد مالی بهتر هس
های مهم مدیران برای حفظ و بقای گیریوظایف مهم مدیریتی و مدیران اسـت و بدیهی اسـت، بسیاری از تصمیم  

ایش کارایی تواند باعث اســتفاده از منابا مازاد ســـازمان و افز ســازمان اســت. انتخاب صــحیر  اســتراتژی می    
پذیری شـرکت در مقابل عوامل محیطی،  همچنین هم افزایی مالی بین کسب و کارها و همکاری متقابل  وانعطاف

ها باید با ارزیابی عوامل مختلف، استراتژی مناسب خود را مالی بین کسـب وکارهای موجود و جدید شـود. شـرکت   

 . ]6-5[اتخا  کنند و از آن بهره ببرند 
های داخلی و خارجی است که وضعیت شرکت را ریزی اسـتراتژیک توجه به محیط مل مهم در برنامهیکی از عوا   

ی کند. در واقا با بررسی عوامل داخلی مناسبی برای تدوین استراتژی ایجاد میکند و زمینهبه روشنی مشخص می

از   "SWOT" شود. آنالیزها و تهدیدها مشخص میشرکت، نقاط ضعف و قوت و با بررسی عوامل محیطی، فرصت

، ترین عوامل داخلی و خارجیِ دخیل در موفقیت شرکت، نقاط ضعفهایی است که با ارزیابی مهمترین مدلمعروف
 کند. ها و تهدیدها را مشخص مینقاط قوت، فرصت

تخاب کمتر به اندر حالی های بسیاری انجام شده؛ پژوهش ،تاکنون درمورد تعیین اسـتراتژی در کسب و کارهای باز 
ند پایه و تواگسترش اطالعات در این زمینه میهای پلتفرمی پرداخته شده است.  اسـتراتژی مناسب در کسب و کار 

 اساس و توجیه منطقی جهت تصمیم گیری استراتژیک مدیران را فراهم آورد. 
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 وتهدیدها، یک ساختار کلی هااین پژوهش سعی دارد با بررسی معیارهای چهارگانه نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت
 در کسب و کارهای پلتفرمی ارائه دهد.  SWOTجهت بررسی استراتژی ها با روش آنالیز 

 

  مفاهیم نظری و پیشینه پژوهش  -2

بندی شده تشریر سازی مفاهیم مورد توجه در این پژوهش، در ادامه، این مضامین به صورت دستهجهت شفاف
 خواهند شد.  

 

 تعریف پلتفرم  -1-2

Pl" از کلمه فرانسـوی   "پلتفرم"ریشـه کلمه   at ef orm".ها به در واقا  پلتفرم به معنی فضای باال آمده است

.  تقسیم به اجزای ثابت ]7[هایی هستند که دارای اجزای هسته ثابت و اجزای محیطی متغیر هستند معنی سـیستم 

ای است که به کارهای روشه و تیرول در هسـته و اجزای متغیر در پیرامون همچنین بخشـی از پلتفرم های واسطه  

گیریم.  های واســطه ای را در نظر می.  در این مقاله ما فقط پلتفرم]9-8[گردد های دوطرفه بر میی بازاردر زمینه

که گروه های مختلفی از شرکت کنندگان را تحت عنوان بازارهای چندجانبه گردهم  یعنی آن دسته از پلتفرم هایی
 می آورد. 

 
 بین پلتفرم ها برای درک اساس کار آنها آورده شده:در ادامه موارد مشترک ما 

 هایی هستند و تعامل و مبادله ارزش بین حداقل دو گروه های دیجیتال در واقا واسطهپلتفرم

 .]13-11[کند ا فراهم میمتفاوت وابسته ر

 14[د انهای دیجیتال از اجزای ثابت در هسته و اجزای متغیر در پیرامون تشکیل شدهپلتفرم-

16[ . 

 13[کنند گردانندگان پلتفرم، زیرساخت های اساسی را فراهم و قوانین تعامل را مشخص می-

16[ . 
های اند؛ به عنوان نتیجه، اقتصاد توسط شرکتادغام کردههای اقتصادی قدرتمند را با هم های موفق، واسطهپلتفرم

ها برای ایجاد و رشدِ بسیاری از مشاغل حیاتی پلتفرمی در حال سـاختاریابی مجدد است و حضور در این اکوسیستم 

های پلتفرمی دیجیتال شرکت جزء شرکت 7شرکت با ارزش دنیا  11از بین  2119.  در اکتبر ]19-17[ شـده است 

های زیادی از . گروهداندند. زیرا بازار سـهام سهم بزرگی از ارزش کل بازار جهانی را در تصرف این بازارها می ابوده
ــنـدگـان و ارائه دهندگان خدمت برای تامین معاش خود از طریق این پلتفرم ها فعالیت       تولیـد کننـدگـان و فروشـ

eBay ،Etهـای دیجیتـال همـانند: آمازون،    کننـد.  پلتفرم می sayــبوک، گوگل ــتاگرام، ، فیسـ yel ، اینسـ p و

yout ube  اندتر نمودهایجاد یک شــغل، درآمدزایی و دســترســی کارآفرینان به طیف وســیعی از بازارها را راحت 

]21-21[ . 
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 تعامل کلیدی در پلتفرم  -2-2
ارزش اصلی یک پلتفرم یک واحد ارزش فیزیکی معمولی نیست. در واقا زیرساختی است که تعامالت بین 

 ، هسته هر پلتفرم است. "تعامل کلیدی"کند. کنندگان را ممکن میتولیدکنندگان و مصرف

 :این تعامل چهار مشخصه اصلی دارد 

 ست که واحد ارزش را ایجاد هر تعامل کلیدی حداقل شامل یک تولید کننده ا: ایجاد ارزش

  کند. تولید واحد ارزش نقطه آغاز یک تعامل کلیدی در پلتفرم است. می

 قدم بعدی ایجاد ارتباط بین تولید کننده و مصرف کننده است، که از طریق فیلتر : ارتباط

 شود تنها واحدکردن و شخصی سازی پلتفرم ایجاد می شود. فیلتر کردن خدمات در واقا موجب می
کننده پیشنهاد شود و همچنین موجب حمایت از ارزشی ]خدمات یا کاال یا ...[ با کیفیت باال به مصرف

شود. با کمک فیلترها یک مصرف کننده به محتوایی که رفتار مطلوب و جلوگیری از رفتار نامطلوب می
 شود. یابد و به ادامه مشارکت تشویق میبه او مربوط است دسترسی می

 حرکت عامل کلیدی حداقل به یک مشارکت کننده برای مصرف واحد  اضا:مصرف و تق

ارزشی که به او مربوط است نیاز دارد. تقاضا کنندگان اشکال مختلفی دارند که به واحد ارزش بستگی 
 دارد. 

 شود. مصرف کننده بازدهی واحد تعامل کلیدی با گرفتن بازخوردکامل می :گرفتن بازخورد

 کند. کند را به تولید کننده منتقل میمیارزشی که دریافت 
 

کننده ابتدا اطالعات را مبادله شود. تولیدکننده و مصرفدر تعامل کلیدی اطالعات واحد ارزش و هزینه مبادله می
ه دهد و در نهایت به ازای آن هزینکننده ارائه میکنند و سپس تولید کننده واحد ارزشیابی و خدمت را به مصرفمی

 . ]22-18-15-14[کنند دریافت می

 :دهداد این تعامل کلیدی سه عمل اصلی انجام میپلتفرم برای ایج 

 :تعامل کلیدی با جما کردن شرکت کنندگان در پلتفرم  جمع کردن یا افزایش جمعیت

مرغ غلبه کند؛ یعنی یعنی اینکه ابتدا شود. پلتفرم باید بتواند بر مسئله مرغ و تخمممکن می
 کنندگان به پلتفرم ملحق شوند یا تولیدکنندگان؟مصرف

رار های شغل بر تکهدف این است که مشارکت در پلتفرم تا حد ممکن ساده شود. چون تمرکز فعالیت 
تعامالت است باید اطمینان حاصل شود که شرکت کنندگان فعالیت منظم دارند. برای جلوگیری از رفتار 

 ها مفید است. ناخواسته چک کردن و کنترل عضویت

 :کنند ولی زیرساختی برای ایجاد ارزش کنترل نمیایجاد ارزش را  تسهیل و آسان سازی

قا کند و رفتار مطلوب را ارتها تعامل منظم را تثبیت میهای معرفی شده و سیاستکند. برنامهایجاد می
 کند که محتوای با کیفیت در پلتفرم ها فراهم شود. های فیلتر تضمین میبخشد. مکانیسممی
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 :ترین واحد ارزش برای مصرف کننده فراهم شود. با همیشه مرتب باید مرتبط وصل کردن

رای یابد و تشخیص پیشنهاد مطلوب را ب، دامنه پیشنهادات پلتفرم افزایش میافزایش تولید کنندگان
کند. فیلترها برای مرتبط کردن واحد ارزش فراهم شده توسط تولید کننده با مصرف کننده مشکل می

 . ]23-18-15-14[مصرف کننده مربوطه مناسب هستند 

 پلتفرم دیجیتال -3-2
اند. های دیجیتال بر پایه دسترسی گسترده به فناوری اطالعاتی که دائماً در حال تکامل است ساخته شدهپلتفرم
های جدید برای هماهنگی یک اکوسیستم عرضه و تقاضا به کار ها را از راههای دیجیتال این تکنولوژیپلتفرم

ها مشارکت کنندگان با تولید محصوالت و خدمات مکمل، نقش مکمل را بازی این اکوسیستم.  در ]24[گیرندمی

ائه کند برای ایجاد یک محصول یا ارتوانند از منابعی که صاحب پلتفرم فراهم میکنند. مشارکت کنندگان میمی
 خدمت استفاده کنند. 

پردازند. صاحب ها و بازخوردها، بهای خدمات را مینفا هستند و از طریق پرداخت یا فراهم کردن دادهمشتریان  ی

-25[تواند از این بازخوردها برای افزایش کیفیت خدمات موجود یا ورود به بازارهای جدید استفاده کند پلتفرم می

26[ . 
 

 های دیجیتال و ابعاد مختلف آنپیشینه پلتفرم-1-3-2
ــترده و مت   ــیار گس ــته زمینه علمی پلتفرم های دیجیتال بس ــمندان از رش ــت. دانش های های مختلف دیدگاهنوع اس

 کند.  گیری یک اکوسیستم برای ایجاد ارزش بیان میمختلفی را در مورد شکل
 

 دیدگاه مبتنی بر بازار  -1-1-3-2
ت گردد که در مورد قدربرمی« تیلور»و « روشــه»یکی از این دیدگاه ها دیدگاه مبتنی بر بازار اســت که به کارهای 

دهد که چگونه .  عوامل خارجی شبکه توضیر می]24-14-8[اند زار در حضور عوامل خارجی شبکه مطالعه کردهبا

ــمت دیگر افزایش می   ــارکت کنندگان در س ــمت بازار افزایش می یابد تعداد مش .  ]27[یابد وقتی ارزش در یک س
ــترده از    ــوالت یـا خدمات با یک پایگاه گسـ ــتر در محصـ ــارکتارزش بیشـ ها و در عین حال کنندگان چالشمشـ

 . ]28[کند ها فراهم میهای جدید برای نفو  بیشتر اثرات شبکه برای کارخانهفرصت
های دیجیتال مسـئله مرغ و تخم مرغ است.  های مهم و اختصـاصـی برای ظهور پلتفرم  یکی از چالش  کر شـد که 

ــتریان   پلتفرم ــارکت کنندگان و مش ــمت مش ــول ارزش معتبر نیاز دارند. ولی ها به هر دو قس برای اطمینان از حص
کاربران در یک سـمت تنها زمانی که جمعیت کاربران در سـمت دیگر زیاد باشد تمایل به ملحق شدن به پلتفرم را   

  .]29[دارند 

 

 از دیدگاه معماری و ساختاری -2-1-3-2
ــند. پلتفرم های دیجیتال به عنوان پلتفرم های مبتنی بر  لتفرمپ ــخت افزار باش ها می توانند مبتنی بر نرم افزار یا س

همراه  تواند مبتنی بر وب یا برنامه های کاربردی تلفنافزار میافزار در نظر گرفته می شود.  پلتفرم مبتنی بر نرمنرم
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ا خدمات کند و بکدِ در حال توسعه هستند که هسته عملکردی را فراهم می هایباشند در واقا این پلتفرم ها پایگاه

 . ]31-31[ای کامل می شوند واحدهای ساختاری کوچکتر یا پیمانه
پلتفرم های دیجیتال پلتفرم های چند وجهی هستند. هر واحد، ساختاری استاندارد یا پیمانه در واقا یک زیر سیستم 

(.  یک پلتفرم دیجیتال عالوه بر فراهم کردن منبعی از 7کارایی پلتفرم را توسعه دهد) افزاری است که می تواندنرم
مقیاس ها و دامنه های اقتصــادی، جایگزین های اقتصــادی را نیز پرورش می دهد. جایگزین های اقتصــادی از   

سر می یستم از ابتدا میطریق اسـتفاده مجدد از ساختار پیمانی و اجزای قابل ارتقاء در پلتفرم به جای طراحی یک س 

افزار و منابا مرزی برای صاحب پلتفرم و مشارکت کنندگان .  در واقا ثبات پلتفرم های مبتنی بر نرم]33-32[شود 

ــعه و ادغام واحدها را فراهم و ایجاد جایگزین ــان میدر پلتفرم، امکان توسـ ــادی را آسـ .  ]35-34[کند های اقتصـ
 انعطاف پذیری و مقیاس پذیری واحدهای جدید را می دهد. ساختار پیمانه ای پلتفرم اجازه 
های دیگر به چه میزان می توانند آزادانه فناوری های پلتفرم را دهد که افراد و شــرکتباز بودن پلتفرم نشــان می

  .تواند در سطر کاربری زیرساخت و تامین کننده پلتفرم باشداستفاده یا تعریف کنند یا حتی توسعه دهند. که می
 

 از دیدگاه ارزش آفرینی -3-1-3-2 
آوری اشاره دارد. در واقا باید این مشخصه در واقا به تعریف و به روزرسانی گزاره ارزشی کلیدی و همچنین نوع   

  های ارزشی ایجاد شود. برای هر سمت پلتفرم، از طریق ارائه خدمات، محصوالت و فعالیت

ــمندان از قابلیت قابلیت نوآوری:  ــاختدانش ــحبت میهای نوآوری زیرس .  برای ]29[کنند های دیجیتال نبز ص

دهند،  اتاً افزار را تشکیل میای مبتنی بر نرمفراهم کردن امکانات جدید، زیرساخت های دیجیتال که پلتفرم پیمانه
ــتند.  به این معنی که می ــاختاردهی شــوند و با  توانند برای تطابق با نیازهای قابل انعطاف هس کاربران، مجدداً س

پیشرفت های جدید تکنولوژی هماهنگ شوند. صاحب پلتفرم نیز امکانات جدید را از طریق منابا مرزی فراهم می 

 .  ]24-36[کند
 

 از دیدگاه اجتماعی -4-1-3-2
ــتم از کاربران تمرکز دار      ــیسـ ی، گذارد که قانوناین دیـدگـاه در واقا بر نحوه مدیریت و حاکمیت بر یک اکوسـ

مدیریت و نظارت بر کیفیت پلتفرم را در بر می گیرد.  یک مکانیسـم اختصاصی، حاکمیت مرزها یا محدوده فعالیت  

 . ]37[کند کند و چارچوبی برای روابط و تعامالت هر یک از شرکای تجاری با هم ایجاد میفرم را تعیین میپلت
ــته یا باز  ــته به باز بودن روابط، پلتبودن پلتفرم را مشــخص میحاکمیت پلتفرم همچنین بس تواند فرم میکند؛ بس

ارجی های خخودش را به اسـتفاده داخلی از شـرکت محدود کند یا اکوسـیستم را باز کند و از قابلیت نوآوری مکمل   
تاثیر  ی اکوسـیستم اسـتفاده کند و خدماتی با ارزش افزوده ایجاد کند. میزان باز بودن، همچنین بر روی رقابت داخل 

.  بســته به نوع مالکیت پلتفرم  باید تعادلی بین کنترل، مدیریت و حفظ اســـتقالل کاربران  ]39-38-31[گذاردمی

، همراسـتایی منافا، انتخاب شـرکای مناسب و حداکثر   فراهم شـود. مدیریت پلتفرم در واقا با هدف بهبود تعامالت 
 شود. سازی ارزش پیگیری می

 

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                      193تا  171ز ، صفحه: ا1041، بهار 1، شماره3جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 177 مجید رفیعیان اصفهانی                                                        فرمی دیجیتالپلتاستراتژی و کسب و کارِ  

 

 وب کلی یک اقتصاد پلتفرمی دیجیتالچارچ -2-3-2

 :]41[چارچوب کلیه یک اقتصاد پلتفرمی دیجیتال از چهار جنبه تشکیل شده است
 

  کاربران دیجیتال -1-2-3-2 
در ابتدا حفظ حریم خصـوصی کاربران برای ایجاد محیط کاربری سالمت و فعال ضروری است.  کاهش اعتماد در  

فعالیت کاربران و عضـویت شود.  شرایط حریم خصوصی کاربر باید توسط یک  یک پلتفرم می تواند موجب کاهش 
قرارداد اجتماعی وضـا شـده به وضوح بیان شود.  اعتماد عمومی پیش شرط مشارکت کاربران در اقتصاد دیجیتال   

 .  است
 

  کارآفرینی دیجیتال -2-2-3-2
حامی مناســب پلتفرم باید منابا مرزی فراهم  نوآوری در کارآفرینی موجب افزایش کارآمدی پلتفرم می شــود.  یک

ــنهاد دهد.  در یک پلتفرم    ــود عادالنه پیش ــیم س ــان کند و یک برنامه تقس کند که فرآیند نوآوری کارآفرینی را آس
 شـوند و گ  موجود بین عرضــه و دیجیتال نمایندگان شـخص ثالث در نوآوری کارآفرینی و مبادله دانش درگیر می 

  تقاضا را پر میکند.
 

 پلتفرم های چندجانبه دیجیتال-3-3-2
ــاد     ــتند و در ارزش آفرینی، نوآوری و ظهور اقتصـ ــازمانی کلیدی هسـ پلتفرم هـای چندجانبه دیجیتال نوآوری سـ

باید مسائل  ،جایگزین نقش به سزایی دارند. ولی پلتفرم ها به عنوان شکل سازمانی نوظهور عالوه بر تکنولوژی خود
اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهند.  چندجانبه بودن پلتفرم یک مزیت است و منجر به نوآوری و پیدایش ارزش های 
ــاری در پلتفرم های دیجیتال چند جانبه  ــعه و ادغام ارزش های قبلی را فراهم می کند. ولی رفتار انحص جدید، توس

شـود که در نهایت به طور کلی موجب از دست رفتن رفاه برای  ی میموجب از بین رفتن رقابت، نوآوری و کارآفرین
 شود. کنندگان میمصرف

ــار زیاد  3بـه عنوان مثـال نهادهای نظارتی تاکنون    ــاری مانند فشـ ــد انحصـ بار گوگل را به دلیل نقص قوانین ضـ
ر جستجوهای خود برای های خود بر روی تلفن های هوشـمند کاربران و مسـدود کردن رقبا، استفاده از موتو  برنامه

هدایت مشــتریان به پلتفرم های خود و همچنین مســدود کردن رقبا از قرار دادن تبلیغات خود در وب ســایت های 
شــخص ثالث مجازات کردند. پلتفرم ها باید برای جلوگیری از رفتارهای انحصــاری وســایر تخلفات اجتماعی تحت 

 . ]8-11-41[نظارت باشند
 

 :تکنولوژی دیجیتالزیرساخت های  -4-3-2
خود زیرسـاخت های فناوری برای عملکرد روان تجارت پلتفرمی دیجیتال که پاسخگوی اقتصاد دیجیتال باز و امن  

های مخربی که ها و حاکمان، مسـئول وضا و اجرای قوانین و مقرراتی هستند که فعالیت اسـت الزم اسـت.  دولت  
 ند و فعالیت های مفید و تولیدی را تشویق نمایند. ها می شود را کنترل کنباعث تضعیف امنیت داده
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 استراتژی:-2-4
یکی از مسائل حائز اهمیت در مدیریت یک واحد کسب و کار برنامه ریزی استراتژیک و متمرکز کردن منابا انرژی، 

یزی ر بهینه ســازی زمانبندی و اولویت بندی اجرایی در جهت رســیدن به اهداف اســت.  به طور کلی فرایند برنامه

.  استراتژی در اصطالح ]42[اسـتراتژیک را می توان به سه مرحله ی تدوین، برنامه ریزی و اجرا دسته بندی نمود 

ــت. با این وجود برای    ــیدن به این اهداف اس ــازمان و برنامه ریزی جهت رس عام دورنمایی از اهداف آینده یک س

دراستراتژی مشخص نمودن  .]43[ارائه شده است اسـتراتژی در پژوهش ها و نظریه های مختلف تعاریف مختلفی 

اهداف بنیادی و بلندمدت یک سـازمان و تخصـیص منابا الزم جهت دستیابی به آنها تعریف شده است. به عبارتی   
ابی به ســازی دســتی اســتراتژی برنامه ریزی بلندمدت و آینده نگرانه جهت تعامل با محیط رقابتی به منظور بهینه

ای از احکام و بیانیه هایی است که مشخص می .  یک استراتژی مجموعه]44[سـازمان است  اهداف بنیادین یک 

کند برای رسـیدن به اهداف طوالنی مدت و اسـاسـی سـازمان، چه نکاتی کلیدی است و چه مسائلی ضرورت دارد     

 . خلق می شوندهای کسب و کار اغلب به منظور تحقق استراتژی ها .  می توان اینگونه بیان نمود که مدل]45[

Cort پژوهش انجام شده توسط i mi gl i a  یک نمونه از معدود مطالعات انجام شده در زمینه  ]46[و همکاران

شرکت بررسی  138آوری اطالعات از تعیین مدل کسب و کار بر اساس استراتژی است.  این تحقیق بر اساس جما
ژی در عمل مدل کسب و کار خود را مجدداً پیکربندی ها در طول فرایند تعیین استراتنموده است که چگونه شرکت

نموده اند. با این وجود در این تحقیق تعریف شــفاف و دقیق از جایگاه مدل کســب و کار در تعیین اســتراتژی ارائه 

راهکاری به منظور راهنمایی جهت استخراج الزامات طراحی مدل کسب و کار بر اساس کسب ]47[نشده است.  در

ــت و برخی جنبه  و کار پلتفرم ــده اس ــتراتژیک ارائه ش ــازمان در برنامه ریزی ی اس های مختلف و تاثیرگذار یک س
استراتژیک مورد بررسی قرار گرفته است.  موضوعات کلیدی استراتژیک شناسایی شده در سطر واحدهای کسب و 

ها و موقعیت ها، دسترسیکار اغلب بر روی حاصـل نمودن و حفظ مزیت های رقابتی، هماهنگی و ادغام زمینه ها،  
 ها تمرکز دارد. فعالیت

وازدارجان و کالرک اظهار نمودند که اسـتراتژی کسب و کار اساساً از لحا  دستاوردها و حفظ موقعیت های رقابتی  

ــود  ــول خای بیان می شـ ــتند که می توان یک ]49[در حوزه بازار یک محصـ . کاپالن و نورتون نیز اظهار داشـ

 49[ای از فرضیه ها در روابط علت و معلولی در یک سازمان شرح دادکار را به صورت مجموعهاسـتراتژی کسب و  

[. 

.  این روش از چشــم اندازها و ]51[کوزدا و همکاران روشــی برای شــناســایی اهداف اســتراتژیک ارائه نموده اند  

رجی و داخلی اهداف استراتژیک ماموریت ها، مضامین و اهداف کلی استراتژیک آغاز شده و پس از تحلیل عوامل خا
ملکردی های عمشخص شده و با گام قبل هم راستا می گردد. به این ترتیب  نقشه راه استراتژیک تولید و شاخص

 گردد. نیز استخراج می
استراتژی برای یک واحد کسب و کار به سازمان کمک می کند که با توجه به شرایط حاکم به آن و موقعیت رقابتی 

بازار مرتبط با زمینه کاری آن تصـمیمات مناسـبی در جهت عملکرد مناسب کوتاه مدت و بلند مدت اتخا     مرتبط با
 نماید. بنابراین در طراحی یک استراتژی مناسب الزم است که به ابعاد مختلف یک سازمان توجه شود. 
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 بر استراتژی یک واحد در کسب، عواملی که بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه مدیریت استراتژی کسب و کار
گذارند به دو صـورت عوامل بیرونی و درونی قابل تقسیم بندی هستند.  عوامل درونی سازمان اغلب  و کار تاثیر می

ــتند.  طبق یک نظریه  ــمیم گیری قابل تغییر هس ، دو گروه عوامل ]51[تحت کنترل مدیریت آن قرار دارد و با تص

ــازما  ــامل چرخه عمر س ــازمان اثر   درونی کلی ش ــتراتژی س ــرکت در انتخاب اس ن یا بلوغ آن و انعطاف پذیری ش
 گذارند. می

عوامل بیرونی اثرگذار بر عملکرد سازمان و طراحی استراتژی با توجه به وسعت عملکرد و شرایط محیطی و برخی  
ی، ارزیابی تعیین اســتراتژ عوامل غیر قابل پیش بینی بازارِ مربوط به آن قابل تعیین اســت. عالوه بر عوامل موثر بر

های مختلف ســازمان نیز امری بســیار قابل توجه اســت، جزفســون پیامدهای پیاده ســازی یک اســتراتژی در جنبه

به بررسـی پیامد های مالی استراتژی های کسب و کار پرداخته است. همچنین در تحقیقات انجام شده به   ]52[در

نعطاف پذیری آن و عوامل مربوط به صنعت بر  استراتژی سازمان اشاره تاثیر عوامل درونی شرکت از جمله بلوغ و ا
 شده است. 

های کسـب و کار دیجیتال به طور معمول به ارتباط بین سازمان ها و در  خدمات در فضـای دیجیتال موجود و مدل 

کار، منابا .  افزایش مقیاس، سرعت، دامنه کسب و ]53[های کسب و کارهای مشارکتی وابسته استنتیجه شـبکه 

ــب و کارهای پلتفرمی دیجیتال       ــتراتژی کسـ ــوعات کلیدی در تعیین اسـ چنـدگـانـه ارزش آفرینی و جـذب موضـ

Uber.  پلتفرم های دیجیتال اسـتراتژیک معروف مانند ]54[هسـتند   ،Ai rBnB    و. . .  به طرز چشـمگیری رشد

 اند. کرده و توجه مخاطبین زیادی را به خود جلب نموده
مکنزی نتیجه گرفته است که بهترین مجریان اقتصادی از طریق پلتفرم های دیجیتال     ،ی ساالنهطبق یک نظرسنج

.  میزان رشد پلتفرم های دیجیتال بسته به توانایی آنها در اثرات شبکه ارتباطی بین عرضه ]55[پیشـرفت کرده اند 

تواند نقش استراتژی شبکه مناسب می .  از این رو انتخاب]56[کنندگان و متقاضـیان در حال تعامل در شبکه است 

بسـیار زیادی در رشـد و بقای یک پلتفرم داشـته باشـد.  با توجه به این موضـوع در جریان این توســعه بسیاری از      
مشاغل از کسب و کارهای دیجیتال قدیمی رایج گرفته تا استارتاپ های جدید و پلتفرم های بزرگ اتخا  استراتژی 

 اند. های مدیریتی خود قرار دادهپلتفرمی دیجیتال را جزء اولویت متناسب با کسب و کارهای
 

  انجام پژوهش  روش -3

پژوهش حاضر از نوع کیفی ـ اکتشافی از نظر هدف کاربردی است. کسب و کارهای پلتفرمی و به خصوی پلتفرمی 
دیجیتال موضــوعاتی جدید در حوزه کســب و کار و مدیریت هســتند.  از طرفی علی رغم تمایل زیاد نســبت به راه 

از جمله ایران، منابا تحقیقاتی  اندازی کســـب و کارهای پلتفرمی دیجیتال کوچک و بزرگ در کشـــورهای مختلف
ــب و کارها   ــتراتژیک این کسـ ــوند که بتوانند مدیران را در مدیریت اسـ جاما محدودی در این زمینه یافت می شـ
ــی جوانب   ــیار زیادی در زمینه قوانین و ملزومات راه اندازی، مدیریت و بررسـ راهنمـایی کنند.  به عالوه منابا بسـ

شـوند. بنابراین، پژوهش حاضـر جهت مرتفا نمودن این شکاف پژوهشی   میمختلف کسـب و کارهای خطی یافت  
اکتشافی از نظر هدف کاربردی است. به این ترتیب _صورت گرفته است.  اشاره شد که پژوهش حاضر از نوع کیفی

های انجام شــده در حوزه کســب و کارهای خطی و روش های ارائه شــده جهت مدیریت که ما با بررســی پژوهش
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های انجام شده در زمینه کسب و کارهای پلتفرمی و کسب ژیک و پیشبرد اهداف آن ها و با بررسی پژوهشاسـترات 
ــب و کارهای پلتفرمی و و کـارهـای مبتنی بر تکنولوژی دیجیتال یک روش نظام   مند جهت راهنمایی مدیران کسـ

 آید. دیجیتال در طراحی استراتژی به دست می
 

  کارهای پلتفرمی دیجیتالمدیریت استراتژیک کسب و -3-1
ابعاد مختلف کسب و کار پلتفرمی و جوانب مختلف استراتژی کسب و جهت پیشبرد اهداف  کر شده، در ادامه،    

 گردند. بندی میکار دیجیتال تشریر و دسته

 

 ابعاد مختلف کسب و کار پلتفرمی-3-1-1
 پیش از هر چیز الزم است، ساختار یک کسب و کار پلتفرمی و ابعاد مختلف آن مشخص شود.  به این منظور با     

توجه به منابا پژوهشی مختلف و مصاحبه با نخبگان دانشگاهی و حوزه کسب و کار، مطابق با مفاهیمی که قبالً 
، به صورت 1طالعاتی ارائه شده در شکل تشریر گردید، ابعاد مختلف یک کسب و کار پلتفرمی، به شکل بانک ا

 جما بندی شده و یکپارچه در آمده است. 

 
 فرمیبندی ابعاد مختلف یک کسب و کار پلت(: دسته 1شکل )
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 جوانب مختلف استراتژی کسب و کار دیجیتال -3-1-2
مکاری د آنها را نیز با هگذارند بلکه سرعت تجدیهای تجاری اثر میسازی و اینترنت نه تنها بر مشخصهدیجیتال   

ذار بر های تاثیر گ، تهدیدها و سایر مولفههادهند. این روند به طور مدام فرصتتکنولوژی جدید تحت تاثیر قرار می
کنولوژی های مبتنی بر تتعیین نقشه راه استراتژی کسب و کار را تحت تاثیر قرار می دهد. به این ترتیب سازمان

خود در  هایها و داشتهبه طور دائم استراتژی خود را به روز نموده تا بتواند از نهایت ظرفیتدیجیتال نیاز دارند که 
جهت پیشبرد اهداف خود بهره مند گردند. در حوزه کسب و کارهای دیجیتال چهار مضمون کلیدی وجود دارد که 

 بانک اطالعاتی کامل جهت توان از ترکیب این مضامین با سایر معیارهای موفقیت برای یک سازمان به یکمی
 راهنمایی مدیران در مدیریت استراتژیک دست یافت. 

 : این چهار عامل عبارتند از
 محدوده استراتژی کسب و کار دیجیتال 
 مقیاس استراتژی کسب و کار دیجیتال 
 سرعت استراتژی کسب و کار دیجیتال 
 منبا تولید ارزش کسب و کار  

مفاهیم بیان شده در پژوهش های مختلفی در حوزه کسب و کارهای خطی مورد بررسی قرار گرفته اند. در ادامه 
 این مضامین را برای کسب و کارهای پلتفرمی دیجیتال مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

 

  محدوده استراتژی کسب و کار دیجیتال-3-1-2-1
استراتژیک محدوده سازمان است. محدوده مشخص کننده نمونه یکی از مسائل اساسی در زمینه مدیریت    

هایی که تحت مالکیت و کنترل مستقیم یک شرکت یا سازمان قرار محصوالت کسب و کارها و همچنین فعالیت
ند کدارند. مشخص نمودن حوزه شرکت و ترکیب آن را تحقیقات انجام شده پیرامون به فهم این مسئله کمک می

چه میزانی از صالحیت های اصلی و دارایی های اساسی و منابا خود در جهت گسترش محصوالت ها به که شرکت
خود و به دست آوردن بازارهای مرتبط به طور بهینه استفاده می نمایند. همچنین جهت تصمیم گیری در مدیریت 

ا به فهمیدن روابط سازمان ب هزینه ها، مدیران را راهنمایی می نماید. دانستن حوزه استراتژی کسب و کار دیجیتال
واند تهای فناوری اطالعات محیط خارجی و اینکه استراتژی کسب و کار چگونه میشرکت ها و صنایا، زیرساخت

 در شرایط مختلف موثر واقا شود کمک می نماید. 

 مقیاس استراتژی کسب و کار دیجیتال -3-1-2-2
رود. کلمه مقیاس در کسب و کارهای صنعتی به شمار می عامل مقیاس جزء اولین محرک های سودآوری در هر   

خطی به معنی تولید در یک بازه زمانی خای است.  در کسب و کارهای کوچک، کلمه مقیاس به میزان مشتری 
دهد و سودآوری ترین واحدهای محصوالت هم ارزش میهای آن در واحد زمان تلقی می شود.  مقیاس به کم ارزش

ند که کشوند، مقیاس مفهوم جدیدی پیدا می.  زمانی که زیرساخت های کسب و کار دیجیتال میدهدرا افزایش می
 در ادامه به تشریر آن پرداخته خواهد شد. 

در کسب و کارهای مبتنی بر تکنولوژی دیجیتال افزایش دسترسی به سرویس پردازش ابری، برای شرکت ظرفیت 
ها نماید.  پردازش ابری زیرساختس زیرساخت هایش را فراهم میاستراتژیک پویا، جهت افزایش و کاهش مقیا
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به میزان  آورد. مدل ابریبرای شبکه متقاضیان، امکان دسترسی به منابا جمعی محاسباتی قابل تنظیم را فراهم می
تگی سسرویس درخواستی، منابا مجازی، سرعت و انعطاف استفاده از منابا، دسترسی به شبکه وسیا و کیفیت شبکه ب

دارد.  عموم سرویس های ابری، مانند وب آمازون،  منابا االستیک خود را برای نرم افزارها، زیرساخت ها و پلتفرم 
دهند منابا خود را متناسب با فشار رقابتی تنظیم کنند، به صورت پرداخت به هایی که  به کاربران خود اجازه می

که فرایند استفاده سرویس از منبا قطا شود، هزینه ای برای او  اندازه مصرف قرار می دهند. در این روش، زمانی
محاسبه نخواهد شد.  این مدل، این امکان را ایجاد می نماید که کاربران بر حسب نیاز، میزان منابا در حال مصرف 

ل و یتارا کاهش یا افزایش دهند و هزینه واحد منابا برایشان قابل ارزیابی باشد. زمانی که زیرساخت های دیج
استراتژی کسب و کار با یکدیگر ترکیب شوند این خاصیت مقیاس بندی سریا به یک ظرفیت استراتژیک پویا برای 

 تطبیق شرکت با شرایط و نیازهای پویایی بازار دیجیتال تبدیل می شود. 
است.   شبکه و مقیاسیکی دیگر از موارد مربوط به مقیاس خای در کسب و کارهای دیجیتال مربوط به رابطه اثرات 

می توان اینگونه بیان نمود که در پلتفرم های چند وجهی، تاثیرات شبکه، پتانسیل مقیاس سریا را ایجاد می نماید. 
اثر شبکه زمانی وجود دارد که با افزایش استفاده مشتریان، ارزش کاال و خدمات افزایش یابد و یا ارائه دهندگان 

دهند. با دیجیتال شدن کسب و کار و ظهور پلتفرم های دیجیتال، شرکت ها در  خدمت، خدمات خود را را افزایش
طیف گسترده ای از صنایا و بازارها، الزم است نقش اثرات شبکه و مدل تجارت چند وجهی را در نظر بگیرند.  به 

دی و جایگاه قش کلیمیزانی که محصوالت و خدمات و کاربران از پلتفرم های دیجیتال استفاده نمایند اثرات شبکه ن
مهم تری خواهد داشت. ما نه تنها، در دنیای از پلتفرم های دیجیتالِ همه جا حاضر، شبکه های باند پهن، پردازش 

ا و دانش و هابری و میلیون ها دستگاه کاربر نهایی هوشمند قرار داریم، بلکه در دنیای تقویت شده با  فراوانی داده
ات ای در شرایط فراوانی اطالعطور فزایندهاس استراتژی کسب و کار دیجیتال، بهاطالعات دیجیتال هستیم.  مقی

ای هگذاری در کسب و کار دیجیتال، نیازمند درک چگونگی توسعه ظرفیت و توانمندیافتد.  بنابراین، مقیاساتفاق می
داوم در حال تولید های ناهمگون، اطالعات و دانشی است که به صورت مسازمانی جهت مهار حجم عظیم داده

ترک های دیجیتال مشهستند.  در پلتفرم های دیجیتال، مقیاس گذاری بر اساس  همبستگی و مشارکت در دارایی
مختلف  هایگذاری ها در حوزهبا سایر شرکت های موجود در اکوسیستم کسب و کار است. اگرچه که قبالً این مقیاس

های وفاداری و فروش محصوالت دیده ارکت در سیستم رزرو، برنامههای مشمانند مسافرت اسکان و...  به صورت
های مختلفی اعتماد کرده تا از های زیادی به سازمانشود که شرکتای مشاهده میشد، اکنون به طور فزایندهمی

 . طریق گرد هم آوری در فضایی که موقعیت رقابتی وجود ندارد مقیاس الزم را فراهم نمایند
 

 رعت استراتژی کسب و کار دیجیتالس -3-1-2-3
زمان همواره یک عامل کلیدی در مدیریت اسـتراتژیک تمامی کسـب و کارهایی اســت که موقعیت رقابتی برای      

آنها فراهم است.  این عامل در کسب و کارهای دیجیتال نقش کلیدی دارد و اتصال گسترده شرکت ها با هم باعث 
مل زمان فکر کنند. مفهوم سرعت، چهار معیار سرعت ورود محصول به شـده اسـت که به شـکل جدی تری به عا   

 د. گیربازار، سرعت تصمیم گیری، سرعت تنظیم زنجیره تامین و سرعت ایجاد شبکه و تطابق را در بر می
تکنولوژی دیجیتال، سـرعت ارائه محصول را افزایش می دهد.  مفهوم سرعت ارائه محصول، اهمیت تولید و ارائه   

ــتفاده از بهبود ســخت افزاری و نرم افزاری بیان می کند.  پلتفرم های دیجیتال معروف  به م وقا محصــول را با اس
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ــرعت ارائه محصــول را تعیین می  ــرکتمانند: گوگل، فیس بوک و آمازون در حال حاضــر س هایی که در کنند و ش
ــتابدهی در ارائه تولیدافضـــای هیبرید فعالیت می ا باید با اند.  بنابراین پلتفرم هت خود نمودهکنند را نیز وادار به شـ

استفاده از تکنولوژی دیجیتال، سرعت تولید محتوا و محصوالت خود را با توجه به پلتفرم های قوی جهانی کالیبره 
 یا به عبارتی چنج مارک نمایند. 

رقبای آنها وجود ندارد. در برای ارائه محصــوالت جدید مدیران شــرکت ها باید توانایی هایی در خود بیابند که در   
کسـب و کارهای خطی ارائه محصـوالت تحت کنترل یک واحد سـازمان مستقل است.  این در حالی است که در    

 کسب و کارهای پلتفرمی الزم است سرعت ارائه محصوالت، با محصوالت و خدمات مکمل هماهنگ شوند. 
 گیری در یکآوری، ســرعت تصــمیمدارد که فنمعیار دیگر، ســرعت تصــمیم گیری اســت. اتفاق نظر کلی وجود 

سـازمان را که ممکن اسـت به علت کم و زیاد شـدن جریان اطالعات و همچنین سلسله مراتب مربوط به سیستم    
 مدیریتی چند الیه کند، افزایش می دهد. 

یازهای به ن در پلتفرم های رسانه های جمعی مانند فیسبوک و توییتر، یکی از مشخصه های مهم، سرعت در پاسخ
دور  اند،کاربران در زمان کم اسـت. کندی در پاسـخگویی در شرکت هایی که خود را با شرایط جدید مطابقت نداده  

ــازمان   های مختلف، جهت ســازماندهی جریان شــدن کاربران را به دنبال خواهد داشــت.  بنابراین پلتفرم ها و س
د در پاسـخ دهی سـریا، در حال آزمایش شبکه های چند   اطالعات خارجی و داخلی و همچنین افزایش توانایی خو

های بزرگی در کاربردی یکپارچه مختلف هسـتند. همانطور که قبالً نیز اشـاره شد مجموعه داده های بزرگ، چالش  
کند که این محصول طبیعی معامالت ای از داده ها ایجاد میدسـترسـی، پردازش و تجزیه و تحلیل مقادیر گسترده  

های بزرگ برای ثبت، سرپرستی، مدیریت و پردازش به ابزارهای نیای دیجیتال است. به زبان ساده دادهروزمره در د
 نرم افزاری فراتر از نرم افزارهای رایج حاضر نیاز دارند. 

 هکنند، ولی فقط تعداد کمی از کارخانگذاری میهای افزایش یافته سرمایهها برای پردازش دادهبا اینکه که کارخانه 
با موج  1991کنند.  از دهه گذاری میها و اطالعات ســـرمایهها در فرآیندهای ســـازمانی برای ایجاد ارزش از داده

گذاری در تکنولوژی به دست نمی آید، بلکه به این عامل نیز بستگی دارد پیشـنهادات جدید، ارزش فقط از سـرمایه  
 شود. و موثرتر میتر گیری سریاکه دسترسی بیشتر به اطالعات موجب تصمیم

سـرعت تنظیم زنجیره تأمین، معیار مهم دیگر در سـرعت استراتژی کسب و کار دیجیتال است.  پیشرفت و توسعه   
ها بیشــتر از قبل کارآمد باشــند. زمانی که این موضــوع  با منابا ها موجب میشــود که کارخانهافزارهای کارخانهنرم

شود، باعث حداکثر سازی زنجیره تأمین در شبکه و افزایش کیب میی شـبکه شرکاء تر های هسـته خارجی فعالیت
ــریعتر از میانگین   به نظر می د.گردکارایی می  ــوالت باید حداقل دو برابر س ــد بهترین پلتفرم ها در ارائه محص رس

حصوالت مصـنعت باشـد. بنابراین در صنایا با پیشرفت سریا در عملکرد تکنولوژی، مزیت رقابتی نه تنها به تولید   
بلکه به حصــول اطمینان از در دســترس بودن محصــول جدید برای همه کاربران نیز بســتگی دارد. تنظیم زنجیره 

ــت. تنظیم زنجیره تأمین تنها مدیریت نمونهترین جنبهتأمین اکنون از مهم ــهای مزیت رقابتی اس والت های محص
که نیاز به آرایش مجدد شرکاء و تامین کنندگان را امروز نیسـت بلکه نوآوری در نمونه محصوالت فردا نیز هست،  

 سازد. ضروری می
 شود. یکی از ملزومات اصلیهای مختلف صنعت و شرکت تسریا میسـرعت تشـکیل شـبکه به سـرعت در بخش    

اسـتراتژی تجارت جدید دیجیتال قابلیت سازمانی جدید برای طراحی، ساختاردهی و مدیریت شبکه ها برای فراهم  
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های تجارت دیجیتال در محیطی مانند یک برنامه کاربردی لیت های مکمل برای شرکت است. اکوسیستمکردن قاب
ــبکه فراهم می کند.  تلفن همراه فعالیت می ــتراتژیکی جدید در شـ کنند که بینش مفیدی در مورد توانایی های اسـ
ی برنامه های خود را به صــورت پلتفرم های پلتفرم به طور دائم،  قابلیت ها و توانمندی هاتوســعه دهندگان برنامه

 های مختلف مبتنی بر عملکرد و جذابیت آرایش بندی می کنند. 
 

  منابع ایجاد و حفظ ارزش -3-1-2-4
اسـتراتژی تجارت دیجیتال ابعاد فراتری نسبت به تجارت سنتی دارد که طبیعت ایجاد و حفظ ارزش را تغییر می     

ــامل افزایش ارزش از اطالعات، ایجاد ارزش از مدل تجارت دهنـد. منابا ایجاد ارزش در تجار  ت دیجیتال خود شـ
و تخصــیص ارزش از طریق کنترل  هاهای تجارت هماهنگ در شــبکه، ثبت و حفظ ارزش از طریق مدلچندجانبه

 معماری پلتفرم دیجیتال است که به ترتیب در زیر توضیر داده می شود. 
ــتههـای طوالنی، تجارت برای زمـان     اند، اما تجارت دیجیتال      های مبتنی بر اطالعات به فرم فیزیکی وجود داشـ

ــت هایی از پلتفرم . گوگل ،فیس بوک و... تنها نمونهدهدهای جدیدی برای ایجاد ارزش از اطالعات ارائه میفرصـ
ه موقا وابســته است.  های هسـتند که از اطالعات، ایجاد ارزش می کند و خدمات مالی آنها به اطالعات دقیق و ب 

توانند فعالیت های خود را به طور دقیق تنظیم کنند و پیشنهادات خود را بر اساس ها میبه عالوه بسیاری از شرکت
اطالعاتی از اولویت های مشـتریان که از فیس بوک، توییتر و...  به دسـت می آید شخصی سازی کنند. استراتژی   

ــد ــال مجدد محتوا به فرم های جدیدتر و مفیدتجارت دیجیتال همچنین دموکراتیک ش تر را ممکن ن محتوا و ارس
ــازد. این تحوالت تغییر قـدرت قـابل توجهی در کانال  می های بازار ایجاد کرده که موجب خلق منابا جدیدی از سـ

 شود. ارزش می
ی از اروزه طیف گستردههای عملکرد چندجانبه دارد. اماسـتراتژی تجارت دیجیتال تمرکز زیادی بر اهمیت مدل     

کارخانه هایی که در حال به کارگیری مدل های تجارت چند جانبه هستند دیده می شود. تجارت های چندجانبه در 
ها برای حفظ ارزش در یک الیه، یک محصول یا خدمت خای را به الیه واقا چند الیه نیز هستند.  یعنی کارخانه
افزار رایگان وارد تلفن همراه شد و از طریق توانایی خود در ورت یک نرمدیگر می بخشند.  برای مثال گوگل به ص

ــتراتژی تجارت دیجیتال راه ــب درآمد کرد. اسـ ایده  تری برایتر و تازههای دقیقتأثیر و کنترل تبلیغات از آن کسـ
 پردازی عامالن ایجاد ارزش، با تفکر در مورد طبیعت چندجانبه تعامالت ارائه می دهد. 

کند که ایجاد و حفظ ارزش در تنظیمات دیجیتال اغلب منطقی مدل های تجارت چندجانبه مشخص می گسـترش 
ها موجب خلق ارزش شـود.  هماهنگی بین شرکت های مختلف میشـامل هماهنگی پیچیده و پویایی بین کارخانه 

اه، حفظ مبتنی بر تلفن همرشود. برای مثال در یک اکوسیستم متقابل در شبکه ها و تقسیم  قطعات ارزش آنها می
افزار و دهندگان برنامه ها، سیستم عامل تلفن همراه، تولیدکنندگان سختارزش شامل هماهنگی پیچیده بین توسعه

ها با هم همکاری بوک و یوتیوب و... می شود. در واقا شرکت ها در بعضی نقشارائه دهندگان خدمات مانند فیس
ر از تهای وابسته به هم نیاز داریم تا سریاتر برای ترسـیم اکوسـیسـتم   های غنیمدلکنند. بنابراین به و تالقی می

 شود تکامل یابد.  آنچه در تنظیمات سنتی دیده می
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 فرمی دیجیتال(: نقشه راهبردی مدیریت استراتژیک یک کسب و کار پلت2شکل )

 
ــت که بتواند، عالوه بر ارائه محصــول خای   ــرکت الزم اس ــاخت هایی که دارد برای یک ش خود با توجه به زیرس

خدماتی را برای ســایر شــرکت های وابســته ارائه دهد و از این طریق نیز ایجاد ارزش کند. معماری شــرکت تعیین 
 ی این عامل است. کننده
 
 

 

              

                

         

             

          

          

                  

                   

SWOT 
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 نقشه راهبردی فرآیند تعیین استراتژی -3-1-3
بنابراین  کسب و کارهای پلتفرمی دیجیتال، با کسب و کارهای دیجیتال مرتبط، ولی از نظر مفهومی متفاوت است. 

برای اینکه بتوان یک استراتژی کارآمد برای کسب و کارهای پلتفرمی دیجیتال طراحی نمود الزم است که بر 
یگر و کار دیجیتال تسلط داشته و آنها را با یکد های کسب و کارهای پلتفرمی و استراتژی های کسبها و جنبهتئوری

 فرآیند تعیین استراتژی و ترکیب این عوامل آورده شده است.  2ادغام نمود. در الگوی ارائه شده در شکل 
 

 SWOTتحلیل به روش  -3-1-4
جیتال از های دیگونه که اشاره شد، تغییرات مداوم حوزه دیجیتال از یک سو و فضای رقابتی حاکم بر پلت فرمهمان

ت که فرم، الزم اسیابی به استراتژی مناسب جهت پیشبرد اهداف پلتنماید که جهت دستسوی دیگر، اثبات می
نقاط ضعف و قوت داخلی و فرصت ها و تهدیدهای خارجی به صورت به روز شناسایی شوند و در نهایت میزان 

مناسب و پرکاربرد  های تحلیلیکی از روش SWOTآنالیز اهمیت هریک و تأثیر آنها بر عملکرد سازمان مشخص شود.

 های دیجیتال،  جدول کلیفرمجانبه این عوامل در کنار هم است.  با توجه به شرایط حاکم بر پلتجهت بررسی همه

 قابل بیان است.   3صورت الگوی ارائه شده در شکل  ها بهبرای آن  SWOTآنالیز 

 :ها به شکل زیر تعریف می شونداستراتژی ،3های جدول ارائه شده در شکل در ادامه، بر اساس یافته    

استفاده از استراتژی که از نقاط قوت داخلی برای بهره بردن از فرصت های خارجی استفاده می  :SO استراتژی

 کند. 

 ند. کاستفاده میاستفاده از استراتژی که از نقاط قوت داخلی برای غلبه بر تهدیدهای خارجی  :  STاستراتژی 

استفاده از استراتژی که نقاط ضعف داخلی را برای بهره بردن از فرصت های خارجی به حداقل  :WO استراتژی 

 می رساند. 

رساند و تهدیدات خارجی را مهار استفاده از استراتژی که نقاط ضعف داخلی را به حداقل می :  WTاستراتژی

 کند. می
 

 SWOT(: ماتریس آنالیز 1جدول )

 
 
 

 S W 

O SO WO 

T ST WT 
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 SWOT (: معیارهای چهارگانه آنالیز 3شکل )

در نهایت، با توجه به بررسی جوانب  کر شده در بخش قبل، به عنوان نمونه، یک شرکت پلتفرمی آنالین ارائه دهنده 

د.  گرد برای آن ارائه می  SO,ST,WO,WTهای چهارگانهشود و استراتژیارزیابی می SWOTکاال، به روش

 ند. ادر مثال زیر، از طریق مصاحبه از فروشندگان و  ینفعان پلتفرم دیجی کاال به دست آمده Tو  S,W,Oمعیارهای
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 SWOTهای آنالیز (: استراتژی4شکل )

 
 

S

•S1 :شهرت و اعتبار پلتفرم

•S2 :نوآوری و ارائه ی محصوالت جدید

•S3:پایداری مشتریان

•S4 :دسترسی راحت و کم هزینه به خدمات

•S5 :جمعیت زیاد مشارکت کنندگان و کاربران راضی

•S6 :تکنولوژی کارآمد

W

•W1 :عدم پایش و کنترل مناسب فروشندگان همراه هنگام ورود و

•W2 :کاهش کیفیت محصوالت

•W3 :کمبود پرسنل متعهد و پایبند به اصول

•W4 :نیروی انسانی غیر متخصص

•W5 :کنترل ناکافی خدمات

O

•O1 :مصرف پایدار

•O2 :ظهور فناوری های جدید و توانمند

•O3 :تغییر اگوی رفتاری در جامعه و استفاده روز افزون از تکنولوژی

•O4 :  افزایش نیاز به شغل

•O5 :حمایت از کسب و کارهای دیجیتال

T

•T1 :ظهور رقیبان در تجارت پلتفرمی آنالین با خدمات مشابه

•T2 :مشکالت امنیتی

•T3 :نوسانات بازار و افزایش روزافزون قیمت کاال

•T4 :افزایش بی اعتمادی کاربران
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 بدین ترتیب، استراتژی های چهارگانه به صورت زیر ارائه می شود:

 
 
 

 نتیجه گیری   -4

طور هفرمی دیجیتال بفرمی و به خصوی کسب و کارهای پلتاندازی کسب و کارهای پلتاخیر، تمایل به راه در دهه
ها رمفای افزایش یافته است. از طرفی، افزایش تنوع محصوالت و خدمات، تغییرات مداوم شرایط حاکم بر پلتفزاینده

رمی فه عمالً مدیریت و کنترل یک کسب و کار پلتهای دیجیتال و اینترنت باعث شده است کو تغییرات زیرساخت
یابی به اهداف و سودآوری، امری دشوار گردد که نیازمند یک مدیریت استراتژیک قوی است.  دیجیتال در جهت دست

ردید فرمی دیجیتال ارائه گدر پژوهش حاضر، راهبردی ترکیبی بر اساس مضامین حاکم بر حوزه کسب و کارهای پلت
د مدیران را در انجام صحیر مدیریت استراتژیک راهنمایی نماید. در ادامه این پژوهش، بررسی کاربردی توانکه می

تواند امری قابل توجه باشد.  به عنوان مثال، های دیجیتال میفرمو موردی طراحی استراتژی برای انواع مختلف پلت
 ارائه کاال امری ارزشمند و کاربردی خواهد بود.  های دیجیتالفرمبررسی انتخاب استراتژی تنوع ناهمگون در پلت
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