
  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 1 

 

 

 پلتفرمی کار و کسب

 

 به تهوابس گروهِ چند یا دو میان تبادل تسهیل طریق از که وکارندکسب برای مدلی هاپلتفرم

. هستند هاکنندهتولید و هامشتری معموال هاگروه این کند؛می ایجاد ارزش یکدیگر،

 متشکل که کنندمی ایجاد پذیرمقیاس و بزرگ ایشبکه تبادل، این کردنمحقق برای هاپلتفرم

 ارهایباز هاپلتفرم این. باشند دسترس در نیاز موقع در باید که منابعی و کاربرها، از است

 االح. دهدمی کنشبرهم و تبادل یاجازه کاربران به که کنندمی ایجاد هاییانجمن و ایشبکه

 .شویم آشنا پلتفرمی کار و کسب و هاپلتفرم این با بیشتر خواهیممی مقاله این در

 

 ودخ موجودی خطی، هایوکارکسب برخالف بابا،علی یا اوبر بوک،فیس مانند هاوکارکسب این

 ولیدت ابزارهای هاپلتفرم. کنندنمی کنترل و ایجاد تأمین یزنجیره طریق از مستقیم طوربه را

 .کنندمی فراهم را ارتباط هایابزار بلکه ندارند، اختیار در را

 

 تسهیل را هاتبادل بیرونی، هاینوآوری امکان ایجاد یا/و هزینه کاهش با موفق هایپلتفرم

 سازندیم قادر را هاپلتفرم ارتباطی، هایتکنولوژی از استفاده با هااکوسیستم این. کنندمی

 .کنند پیدا دست آن به توانستندنمی سنتی وکارهایکسب که کنند پیدا مقیاسی

 

 شود؟نمی هاییچیز چه شامل پلتفرم

 

. ولوژیتکن نوعی فقط نه و است وکارکسب برای مدلی ،پلتفرم که باشید داشته یادبه باید

 پلتفرم ؛گیرندمی اشتباه هاسایتوب یا موبایل هایاپلیکیشن با را پلتفرم افراد، از بسیاری

 و هامشتری آوردنگردهم با که است وکارکسب مدل نوعی بلکه نیست، افزارنرم نوعی تنها

 .کندمی ایجاد ارزش هاکنندهتولید
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 افزاریرمن هایبسته توضیح برای که است زمانی «پلتفرم» اصطالح از سوءاستفاده ترینرایج

 بازاریابی برای صرفا «پلتفرم» یواژه از موارد، این در درواقع. کنندمی استفاده آن از

 «خطی وکارهایکسب» را غیرپلتفرمی و سنتی هایشرکت این ما. است شده استفاده

 .ادد توضیح توانمی خوبیبه خطی تأمینِ یزنجیره طریق از را آنها هایفعالیت چراکه نامیم،می

 

 را آن سپس و کنندمی ایجاد خدمات یا کاالها صورتبه را ارزش خطی هایشرکت طورکلیبه

 .دارند قرار شانتأمین یزنجیره دستپایین در که فروشندمی افرادی به

 

 یکنندهفراهم چه موتور،جنرال مانند باشند، خودرو تولید یکارخانه چه خطی وکارهایکسب

 در موضوع این و دارند را خودشان موجودی هاپلتفرم برخالف ،HBO مانند محتوا،

 هک فلیکسنت مانند ایفناورانه هایشرکت همچنین. شودمی داده نشان هایشانترازنامه

 قرار دسته این در کند،می صادر را آن مجوز خودش یا کندمی پرداخت پول محتوایش برای

 محسوب خطی وکاریکسب همچنان است، فناورانه شرکتی فلیکس،نت هرچند. گیرندمی

 .نیست پلتفرم و شودمی

 

 بلکه ود،شنمی مربوط اساسی هایتکنولوژی ایجاد به فقط پلتفرم طراحی: باشید داشته یادبه

 ارزش تولید چگونه شود،می ایجاد و فهم چگونه وکارکسب کل که شودمی مربوط این به

 .سازدمی شبکه چگونه و کندمی

 .نیست وکارکسب هایارزش تجمع اصلی محل تأمین، یزنجیره دیگر ویکمبیست قرن در

 شوند، وصل آنها به توانندمی که منابعی با مقایسه در اند،آن صاحب هاشرکت که چیزی

 .دارد کمتری اهمیت

 اما بود، وکارکسب داخلی منابع رشد و گذاریسرمایه ینتیجه مقیاسْ قدیمی، هایمدل در

 این. است وکارتانکسب کنار در بیرونی ایشبکه تقویت ینتیجه مقیاس، ای،شبکه جهان در

 .است ضروری ایپلتفرمی کار و کسب هر موفقیتِ برای شبکه
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 اندکرده تسخیر را اقتصاد هاپلتفرم

 

 تمدن تاریخ درازایبه قدمتی آنها درواقع. نیست جدیدی مدل وکار،کسب پلتفرمیِ مدل

 .اندداشته وجود نیز باستان روم در هاحراجی و اولیه بازارهای در و دارند بشری

 

 این. دیدیممی هاحراجی و هافروشگاه در را پلتفرمی کار و کسب هایمدل بیستم، قرن در

 یُمنهب امروزه اما. داشتند هاتبادل تسهیل برای فیزیکی مکانی اجدادشان مانند هاوکارکسب

 ریقط از را تولیدشده ارزش که دهندمی ما به را امکان این هاپلتفرم ارتباطی، هایتکنولوژی

 یامروز وکارکسب هایپلتفرم درنتیجه. کنیم تبادل افراد، از شدهتمرکززدایی ایشبکه

 .دهند توسعه سابقهبی مقیاسی در را هاتبادل قادرند

 و اپل گوگل، از اندعبارت اند،کرده کسب را موفقیت بیشترین امروزه که پلتفرمی سه

 قرار آب درون آن از زیادی بسیار بخش که هستند یخی کوه یقله فقط آنها اما. بوکفیس

 مورد چهار ،6102 سال در. است افزایش حال در ما اقتصاد رأس در هاپلتفرم تعداد. دارد

 بود، ردهک معرفی را فوربسآنها که برتر برند بیست از مورد یازده و دنیا ارزشمند برند پنج از

 پلتفرمی هایشرکت برتر، برند پنج هر نیز 6102 سال ابتدای در. بودند پلتفرمی هایشرکت

 .هستند

 

 موفق های استارتاپ یهمه تقریبا و عام سهامی هایشرکت بیشترِ امروزه درواقع

 وجود یزن دیگری موفق هایپلتفرم کردیم، ذکر باال در که پلتفرمی سه برعالوه. اندپلتفرمی

 یز،و اپ،واتس سالک، چت،اسنپ تویچ، یوتیوب، اینستاگرام، بی،ای آمازون، شامل که دارند

 .شودمی نیز …و پینترس ایربنب، لیفت، اوبر،
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 تنسنت، بابا،علی مانند دیگری پلتفرمی هایشرکت شود؛نمی محدود امریکا به هاپلتفرم رشد

 فرمیپلت هایشرکت درواقع. اندشده فراگیر آسیا هایبخش بیشترِ و چین در راکوتن، و بایدو

 .امریکا در تا کنندمی بازی تریپررنگ نقش توسعهدرحال کشورهای در

 

 دتش کشورها این از بسیاری اقتصادی رشد اینترنت، به دسترسی فراگیرشدن با زمانهم

 ندارند، را یافتهتوسعه کشورهای تجاری هایزیرساخت کشورها این ازآنجاکه. است گرفته

 .است کرده رشد هاپلتفرم و اینترنت حول اقتصادشان

 

 بیش و کندمی کنترل را چین الکترونیک تجارت بازار از درصد01 از بیش باباعلی مثال برای

 اکنون که تنسنت. افتدمی اتفاق بایدو طریق از چین در وجوهاجست درصد21 از

 و دارد چتوی رسانپیام در کاربر میلیون051 از بیش آسیاست، در شرکت ترینارزشمند

 کوادیدیدی همچنین. باشد جهان در سازیبازی شرکت ترینبزرگ که زنندمی تخمین بسیاری

 .دارد اختیار در را چین تاکسی بازار کنترل است، اوبر چینی ینسخه که

 

 تا تاس رقابت مشغول کارتفلیپ و دلیاسنپ مانند محلی هایپلتفرم با آمازون نیز هند در

 خود کنترل به است، رشد حال در سرعتبه که را کشور این الکترونیک تجارت بازار

 .دربیاورد

 اینکه درست فهم بدون نباشید، چه و باشید پلتفرمی وکاریکسب ساختن مشغول چه

 .باشید موفق امروزی اقتصاد در توانیدنمی کنند،می کار چگونه هاپلتفرم

 

 اندقائل بیشتری ارزش هاپلتفرم برای گذارهاسرمایه

 

 را آن و دارند قدرتمندی یشبکه موفق، هایپلتفرم. هستند هاپلتفرم عاشق گذارهاسرمایه

 .کندمی کمک شانوکارکسب فراگیرشدن به که کنندمی اداره مقیاسی در
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. ددارن بیشتری ارزش خطی وکارهایکسب با مقایسه در هاپلتفرم که ندارد وجود شکی هیچ

 با مقایسه در هاپلتفرم برای گذارهاسرمایه ایم،داده انجام که تحقیقی براساس

 سهام بازار در برتر سهام 511 بررسی. اندقائل بیشتری ارزش مشابه، خطیِ وکارهایکسب

 مقابل، در. است 0٫9 پلتفرمی وکارهایکسب درآمد ضریب متوسط که دهدمی نشان نیویورک

. دارند 4 تا 6 درآمد ضریب متوسط طوربه شانمدل به بسته خطی، وکارهایکسب

 تأیید را وکارکسب نوع دو این میان ایفاصله چنین وجود نیز دیگر مشابه هایپژوهش

 وجود آن برای مشخصی دلیل و است افزایش حال در زمان گذشت با فاصله این.کنندمی

 رشد مثال برای دارند، بهتری مالی عملکرد مدتبلند و مدتکوتاه در هاپلتفرم: دارد

 نتیجه،در. دارند باالتری سود یحاشیه و است بیشتر شانسرمایه بازگشت دارند، تریسریع

 .نداگرفته پیشی وکارکسب هایمدل دیگر از سرعتبه هاپلتفرم بیستم قرن ابتدای از

 

 511 از درصد5 شوند موفق 6161 سال تا هاپلتفرم شودمی بینیپیش کنونی، روند بهباتوجه

 بیشترِ آینده، سال 01 تا 5 طول در همچنین. دهند اختصاص خود به را نیویورک برتر سهام

 .بود خواهند هاپلتفرم نیویورک سهام در باارزش هایشرکت

 

 عدیب موج. کندمی پیدا بیشتری معنای روند این کنید،می بررسی را هااستارتاپ که زمانی

 که هاییاستارتاپ درصد21 تقریبا. بود خواهند پلتفرمی بزرگ، و عام سهامی هایشرکت

 لیالملبین سطح در اگر. اندپلتفرمی وکارهایکسب دارند، ارزش دالر میلیاردیک از بیش

 از بیش که شرکتی 62 بین در آسیا در: بود خواهند نیز انگیزترشگفت اعداد این کنید، نگاه

. است درصد02 حدود یچیز که دارد وجود پلتفرم 60 دارند، ارزش دالر میلیاردیک

 بین از نیز هند در. هستند پلتفرم هاشرکت این از درصد00 چین در مثال، برای میان،دراین

 .اندپلتفرم آنها تای 0 باارزش، شرکتِ 9
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 هایشرکت متوسط ارزش. دارند بیشتری ارزش خطی هایاستارتاپ با مقایسه در هاپلتفرم

 بزرگ خطیِ وکارهایکسب متوسط ارزش کهدرحالی است، دالر میلیارد4٫50 بزرگ پلتفرمیِ

 ارزش خطی هایشرکت برابرِ دو پلتفرمی هایشرکت دیگر،بیانبه. است دالر میلیارد6٫49

 .دارند

 

 میلیاردچند که هاییپلتفرم. کنندمی جذب بیشتری یسرمایه هاپلتفرم که نیست تعجب جای

 رقم این. اندکرده جذب سرمایه برابر دو شانخطی رقبای با مقایسه در دارند، ارزش دالر

 دالر میلیارد60٫92 خطی هایشرکت برای و دالر میلیارد42٫64 پلتفرمی هایشرکت برای

 .دارند گذارهاسرمایه برای بیشتری هایجذابیت هاپلتفرم براین،عالوه. است

 

 خطی هایشرکت با مقایسه در کنند،می دریافت که ایسرمایه بهباتوجه پلتفرمی هایشرکت

 در گذاریسرمایه به هاگذارسرمایه که کندمی تأیید آمار این. ترندباارزش درصد06

 .دارند بیشتری اعتماد پلتفرمی هایشرکت

 

 پلتفرمی کار و کسب ساختار

 

 طیخ وکارهایکسب کهدرحالی کنند،می ایجاد ارزش هاتراکنش تسهیل با درنهایت هاپلتفرم

 ایجاد و رابطه ساختن با هاپلتفرم دیگر،بیانبه. کنندمی را کار این خدمات، یا کاال تولید با

 .کنندمی خلق ارزش تراکنش،

 

 رزشا کاربرانش برای روش، این با و است اصلی تراکنش کند،می تولید پلتفرم که چیزی

 رستد انجام. شوندمی تبدیل تراکنش به بالقوه ارتباطات فرایند، این طی در. کندمی ایجاد

 پلتفرم کاربران است الزم چراکه هاست،پلتفرم طراحی بخش ترینمهم اصلی تراکنش

 .شود مبادله و تولید ارزشْ تا کنند استفاده آن از بارهاوبارها
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 تقیممس طوربه را کاربرانش رفتار تواندنمی اما سازد،می ممکن را اصلی تراکنش پلتفرم،

 کرد رمجبو را انسان هامیلیون توانمی چگونه که است این اصلی چالش اینجا در. کند کنترل

 .خواهیدمی شما که کنند رفتار ایشیوهبه

 

 کنیدمی ککم آنها به سپس. بپیوندند شما پلتفرم به تا کنید جذب را کاربران باید ابتدا در

 هیلتس را تراکنش که کنیدمی فراهم ایتکنولوژی بعد، گام در. شوند وصل یکدیگر به تا

 .کند حفظ را کیفیت و اعتماد تا کنیدمی وضع شبکه برای قوانینی باالخره و کند

 

 :از اندعبارت پلتفرم اصلی عملکرد چهار بنابراین،

 

 مخاطب ساختن

 افراد کردنمتصل

 اصلی خدمات و ابزارها کردنفراهم

 استانداردها و مقررات وضع

 اصلی تراکنش بود خواهد قادر بربیاید، عملکرد چهار این پس از خوبیبه بتواند پلتفرمی اگر

 .بود خواهد موفق احتماال و دهد انجام نیز را

 

 هاپلتفرم انواع

 

. تندنیس هم به شبیه آنها یهمه اما دارند، یکسانی بنیادین وکارکسب مدل هاپلتفرم یهمه

 تشخیص پلتفرمی وکارهایکسب برای مختلف مدل 0 گرفته،صورت تحقیقات بهباتوجه

 شده انجام ارزشی نوع بهباتوجه بندیتقسیم این. اندشده فهرست ادامه در که ایمداده

 .کندمی منتقل اصلی تراکنش که است
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 :از اندعبارت شوند،می منتقل که ایاصلی هایارزش

 

 خدمات؛ نوعی: خدمات بازار .1

 

 فیزیکی؛ محصولی: کاالها بازار .2

 

 ؛(شرکت و فرد یا فرد دو بین) پرداخت: پرداخت پلتفرم .3

 

 ؛(مالی ساختاری برای پول انتقال) گذاریسرمایه: گذاریسرمایه پلتفرم .4

 

 یابی؛دوست اصلیِ فرایند با ایشبکه :اجتماعی هایشبکه .5

 

 ؛(رسانیپیام مثال برای) مستقیم اجتماعی ارتباطات: ارتباطی پلتفرم .6

 

 توسعه هایپلتفرم .7

 

 است؛ شده ساخته هاداده به دسترسی برای که افزاینرم: بسته یتوسعه هایپلتفرم

 رلکنت تحت و یکپارچه یتوسعه محیط در که افزارینرم: کنترلتحت یتوسعه هایپلتفرم

 است؛ شده ساخته

 .رایگان و بازمنبع افزارنرم :باز یتوسعه هایپلتفرم
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 محتوایی هایپلتفرم .8

 

 و گراندی پیداکردن بر است متمرکز اصلی تراکنش آن، در که محتوا پلتفرم نوعی :اجتماعی

 .آنها با ارتباط برقراری

 رتباطا برقراری و هارسانه پیداکردن بر اصلی تراکنش آن، در که محتوا پلتفرم نوعی: رسانه

 .دارد تمرکز آنها با

. است ضروری وکارهاکسب این در موفقیت برای آن، نوع با پلتفرم طراحی کردنهماهنگ

. مانندمی عقب دیگران با رقابت در دهند، انجام درستیبه را کار این نتوانند که هاییپلتفرم

 هارچ انجام چگونگی تا گرفته اصلی تراکنش طراحی از: گذاردمی اثر چیزهمه بر پلتفرم نوع

 .اصلی عملکرد

 

 اولیه یهاگام از یکی همیشه است، متناسب پلتفرمی نوع چه با وکارکسب هر اینکه تشخیص

 .هاستپلتفرم طراحی برای

 

 زاده کرامت آموزشی و تحقیقاتی گروه

 


