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 چند واژه بنیادیسازی شفاف

ارتباط با یکدیگر، یک فضای دیجیتال اعم از سایت یا اپلیکیشن موبایل است که در آن کاربران امکان  :1شبکه اجتماعی

ها متنوع است، همچون اطالعات، های قابل مبادله در این شبکهارزش انجام مبادله ارزش دارند.های خاص و جستجوی ارزش

های باید دانست که شبکههای قابل مبادله. کاالها، تجربه مشترک )مثالً انجام بازی گروهی(، خدمات، نظرات و سایر انواع ارزش

مثالً لینکدین عمدتاً یک شبکه شوند. می تر از رسانه اجتماعی هستند و عالوه بر انواع دیگر، آنها را هم شاملاجتماعی وسیع

بی هم شبکه اجتماعی اجتماعی است و نه یک رسانه اجتماعی. سایت ایرانی کلوپ هم یک شبکه اجتماعی است. آمازون و ای

ادوایزر که تجربه کاربران را به اشتراک های دوستیابی هم شبکه اجتماعی هستند. بوکینگ دات کام و تریپهستند. سایت

اجتماعی  ها در اصل رسانهآورند هم شبکه اجتماعی هستند. ولی هیچیک از اینگذارند و امکان خرید خدمات را فراهم میمی

 نیستند.

اند. به های اجتماعی بخشی از شبکه های اجتماعی هستند که برپایه محتوای کاربرساخته بنا شدهرسانه :2اجتماعی هایرسانه

شود. این محتوا ها توسط کاربران تبادل میها و نشانها شامل متن، تصویر، ویدئو، عکس، عالمتها محتواین معنی که در آن

ای تولید شده ولی توسط کاربران بازنشر شده و به آن های حرفهتواند توسط کاربران تولید شده باشد و یا توسط شرکتمی

ای نیز حضور های حرفهها و رسانهها شرکتد. در این رسانهارزشی همچون گفتگو و معنابخشی و یا زاویه دید افزوده شده باش

گیرد. دارند ولی بخش عمده فعالیت توسط اقدامات کاربران همچون پسندیدن، نظر گذاشتن، گغتگو کردن و بازنشر صورت می

 های اجتماعی هستند. رسانههایی از فیسبوک، توییتر، اینستگرام و پینترست نمونه

های اجتماعی باز هستند، به این معنی که به راحتی به خارج از خود پیوند دارند و به برخی شبکه :3و بسته بازشبکه اجتماعی 

دهند که سطح باالیی از تبادل میان شبکه و خارج از شبکه را تجربه کنند. برای مثال فیسبوک یک شبکه کاربران اجازه می

های خود بگذارند و تصویر ها را در پسته راحتی لینک صفحات سایر سایتدهد که کاربران باجتماعی باز است، زیرا اجازه می

و تیتر و بخشی از محتوای آن سایت نشان داده شود و با کلیک روی آن کاربر به خارج از شبکه و سایت مذکور منتقل شود. 

محتوای کاربران را به تن پیوند، های خارج از سایت استفاده کرد و با گذاشتوان در گفتگوها به راحتی از لینکهمچنین می

ارجاع داد. برعکس، اینستاگرام یک شبکه اجتماعی بسیار بسته است. امکان استفاده از پیوند به سایت خارجی را بسیار خارجی 

های های بیرونی. عالوه بر این پلتفرممحدود کرده و سیاستش بر نگه داشتن کاربران درون خود است و حداقل تعامل با سایت

توان مطالبی که کاربران آنها در صفحات خود باز بسیار جستجوپذیر هستند و برای مثال بدون عضویت در فیسبوک و توییتر می

آید. های پیش یک کار نیز در جستجوهای گوگل به نمایش در میای متعلق به سالاند را در گوگل یافت. حتی نوشتهنوشته

                                           

1 Social network 

2 Social media لطفاً دقت شود که :media ها است و شکل مفرد آن کلمه جمع به معنی رسانهmedium  به معنی رسانه است. متاسفانه در فارسی

 های اجتماعی به جای رسانه اجتماعی استفاده کردم.از واژه رسانه social mediaشوند. در اینجا به دلیل تفوق کلمه به کرّات اشتباه استعمال می
3 Open and close 
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بنابراین حداقل در زمان نگارش اینستگرام قابل جستجو و یافتن در گوگل نیست.  مطالب نوشته شده توسط کاربران ،برعکس

 فیسبوک یک شبکه اجتماعی بسیار باز و ایستاگرام یک پلتفرم بسیار بسته است.  1398این کتاب در ابتدای سال 

توانند ها میرساناین پیامابزارهای تبادل اطالعات میان دو یا چند کاربر هستند. ترین شکل خود در سادهها رسانپیام :1رسانپیام

و یا بخشی از یک رسانه یا شبکه اجتماعی بزرگتر باشند واتس اپ  و تلگرامهای اجتماعی مستقل باشند مثل به شکل شبکه

ها گستره متنوعی از توان دید، آنها میرسانپیامهمانطور که از تفاوت میان این های توییتر. مثل مسنجر فیسبوک و یا دایرکت

ویژگی این تری را نسبت به مسنجر فیسبوک مبادله کرد. توان اطالعات متنوعکنند. مثالً در تلگرام میتبادل پیام را فراهم می

نی همه کاربران عضو یک شود، یعای است که ایجاد میها امکان ارسال پیام توسط هر یک از اعضای گروه یا مکالمهرسانپیام

عالوه بر این عملکرد بنیادی، ها رساندر عمده پیام .توانند پیام بفرستند و در گفتگو مشارکت کنندرسان میگفتگو در یک پیام

یل های دیگر دعوت کنند یا پیام افرادی را که ماها را به گروههای خصوصی داده، آپیام اعضای گروه به سایرتوانند کاربران می

 نیستند ببینند برای خود مسدود کنند. 

های وب چالهها سیاهرسانتوان گفت پیامها با وب است. به عبارتی میآنپیوستگی ها عدم رسانپیامانتقاد به این بزرگترین 

گل نیست. گو وهستند. آنچه در تلگرام نوشته شده است فقط در تلگرام مانده است و قابل استحصال توسط سایر کاربران وب 

انال یا گاری شده و در کها کار دشواری است و بجر محتوایی که توسط نویسنده به خوبی هشتگرسانجستجو در این پیام

ها محتوای گذاری شده است، سایر محتوا توسط کاربران متوسط به دشواری قابل بازیابی است. اساس آنگروه مشخص عالمت

رد طرفدار نگارنده این کتاب به عنوان یک فشود جستجو و تحلیل آن دشوارتر است. تر زمانی است و هر چه محتوا قدیمی

به موتورهای  خارجی، تا زمانی که متصلایرانی تا انواع پیام رسان اعم از نسبت به  ،وبهای باز میسر شده توسط دسترسی

 قادی دارد.دیدگاه انت ،اندها نکردهسایتاند و محتوای خود را قابل دستیابی و تحلیل به شکل رایج توسط وبجستجو نشده

ابزار ارسال ها در واقع کنند و در واقع وب تعاملی هستند، کانالگفتگوی چند کاربره را میسر میها رساندر حالیکه پیام :2کانال

خواننده، بیننده، شنونده و بقیه اعضا فقط  کندیعنی دارنده کانال پیام ارسال میها فقط یک طرف . در کانالهستندیک طرفه پیام 

رسانی های اجتماعی عمدتاً با تلگرام شکل گرفت، پیامها در شبکهآشنایی ما با کانالدهد هستند. و مصرف کننده آنچه او نشر می

پس کانال ابزار ارتباط یک طرفه کنند. ها به موازات هم عمل میها و کانالکه در آن سه شکل متفاوت مکالمه دو نفره، گروه

 اند. هایی که ماهیتاً برای ارتباط چند طرفه ایجاد شدهرساناست در پیام

های تلگرام، مفهومی جدید به نام ناروکست پدید آمد که اقتباس شده از برودکست به معنای با محبوب شدن کانال :3روکستنَ

ان، انهای بزرگ مثل صدا و سیمای ایران، الجزیره، سیخبرگزاریخبرپراکنی است. در حالی که در برودکست که شامل 

همین نوع ارتباط برای حجم  کانالهای تلگرامشود، در سی، پیام برای جمع بزرگ و چندین میلیونی از مخاطبان ارسال میبیبی

 broadن خاطر در برابر واژه گیرد. به همیهای چند ده تا چند هزارتفری صورت میکوچکتری از مخاطبان و عمدتاً در حجم

                                           

1 Messenger 

2 Channel 

3 Narrowcast 
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شود تا تاکید شود که همان عملکرد به معنای باریک و تنگ استفاده می narrowدهد، از واژه متضاد آن که گسترده معنی می

 پذیر شده است. های اجتماعی برای حجم متفاوتی از مخاطبان امکانها اکنون توسط رسانهخبرگزاری

)که به  2نیش مارکت ت و مطالب بسیار کمی درباره آن نوشته شده است. این مفهوم که ازاین مفهوم جدید اس :1ستکَنیش

 کوچک برای آن پیشنهاد شده است( اخذ شده است، به کانال ارتباطی میان یک بخش کامالً« بازارگوشه»فارسی معادل خوب 

همگانی نیست( با هم در ارتباطند. یک گروه در  از کاربران اشاره دارد که به دلیل عالقه مشترکشان )که معموال مورد عالقه

کست هایی از نیشتوان نمونهکنندگان در یک وبینار یا شنوندگان یک پادکست تخصصی را میفیسبوک یا لینکدین، یا مشارکت

ت که هم به ازای آن استفاده شده اس 3دانست. در حالی که خود این واژه نوظهور است، در دفعات معدودی واژه نانوکست

 اشاره به تعداد کم کاربران آن دارد. 

شود یا نه، و مخاطب کسی است که رسانه تالش دارد پیام خود را به او برساند، فارغ از اینکه در این کار موفق می :4مخاطب

برای مثال توان گفت که مخاطبان، جامعه هدف یک رسانه هستند. میکند یا خیر. فارغ از اینکه مخاطب به رسانه توجه می

کند تا به همه ما پیام را برساند، فارغ هنگام پخش اخبار سراسری، همه ما مخاطبان صدا و سیما هستیم و صدا و سیما تالش می

های یک آگهی لوازم ورزشی مخاطبان خود را ورزشکارانی که به ورزشکنیم. از اینکه چه تعداد از ما به آن اخبار توجه می

کند و یک رسانه متعلق به داند، یک مجله مربوط به نوزادان مخاطب خود را والدین جوان تعریف میمیمربوطه اشتغال دارند 

استفاده کنیم، رسانه  5توجه لناز مفهوم تواگر کند. یک باشگاه ورزشی، مخاطبان خود را در میان هواداران آن باشگاه تعریف می

قرار گیرند، به این امید که با در معرض قرار گرفتن  6ه در معرض پیامککند تا مخاطبان )جامعه هدف( را قانع کند تالش می

 کند تا بقیه مراحل تونل توجه را طی کنند. مند میها را عالقهپیام ارسالی آن

مشتری کسی است که برای دریافت ارزش ارسال شده از طرف رسانه )یا فروشنده سایر کاال یا خدمات( پول پرداخت  :7مشتری

کند. مشتری در واقع مخاطبی است که خود را در معرض پیام قرار داده )یا به یا وقت و توجه خود را صرف آن می کند،می

در واقع وقتی ما با یک . کندو برای آن هزینه می ناگزیر قرار گرفته است(، پیام را دریافت کرده، و به آن عالقه مند شده است

کنیم، در حال در وقتی کانالهای مختلف تلویزیون را یک به یک بررسی میشویم. جه میمواپیام تبلیغاتی روی بیلبورد خیابانی 

کنیم ولی اگر عالقه ها هستیم. اگر در چند ثانیه اول خوشمان نیاد، کانال را عوض میمعرض قرار دادن خود در برابر آن کانال

دهیم که تالش کند در ذهن ما فروتر رفته و ما را متقاعد کنیم و به پیام این شانس را میمان جلب شود به آن بیشتر توجه می

یک سایت نیز به همین ترتیب مانیم و احتماالً در آینده هم به آن سر خواهیم زد. کند. چنانچه موفق شود، ما در آن کانال می

یم که ما را اقناع کند، وگرنه دهثانیه به آن وقت می 8شود هنگام مواجهه با یک سایت جدید به طور میانگین فقط است. گفته می

                                           

1 Nichecast 

2 Nichemarket 

3 Nanocast 

4Audience  

5Attention funnel 

6 Exposure 

7 Customer 
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کنیم و جلب عالقه مجددمان دشوارتر رویم و همیشه هم آن سایت را در ذهنمان به عنوان یک سایت غیرمطلوب ثبت میمی

های اجتماعی مخاطب کسی است که پتانسیل عضویت در رسانه را دارد و اطالعات موجود در بنابراین در شبکهخواهد شد. 

رای او مطوب هستند. مشتری مخاطبی است که قانع شده اطالعات موجود در شبکه مطلوب هستند و عضو شبکه احتماالً ب

شایان ذکر است که مشتری الزاماً مصرف کننده نیست، بلکه کسی است که قانع شده اطالعات موجود برای خود  شود.شبکه می

 گیرد.می تصمیم خرید ها در ارتباط است مطلوب هستند وو یا گروهی از کسانی که با آن

کننده است و کسی گرچه عمدتاً مشتری همان مصرف مصرف کننده کسی است که محتوا را مصرف می کند. :1مصرف کننده

کننده کند تا محتوا یا اطالعاتی را به دست آورد، اما همیشه چنین نیست. برای مثال مصرفاست که هزینه پولی یا زمانی می

پایگاه مصرف کننده یک گیرند. گانه، کودک است ولی مشتری والدین آن کودک هستند که تصمیم خرید مییک خوراکی بچه

پردازد. به همین اطالعاتی مقاالت علمی دانشجویان هستند ولی مشتری آن دانشگاه است که هزینه هنگفت دسترسی به آن را می

 کننده تفاوت وجود دارد.ترتیب میان مشتری و مصرف

شکلی از یک نام کاربری به طور ساده، به کسانی که عضو یک شبکه اجتماعی شده اند و در آن ثیت نام کرده و دارای  :2کاربر

 گوییم. هستند کاربر می

  

                                           

1 Consumer/ end-user 

2 User 
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 3، وب 2، وب 1مقدمه: وب 

های اجتماعی نگاشته های شبکهبا بنیانتئوریک غیرکاربردی و نظری است و برای آشنایی  ایمقدمهفصل این توضیح: 

از این توانید می ،ندارید ایخوانید و به مباحث نظری عالقهشده است. چنانچه این کتاب را برای مقاصد کاربردی می

 شروع کنید. 1از فصل کتاب را مقدمه صرفنظر کنید و 

 

گذار آرای چهار اندیشمند تاثیر« های اجتماعیای انتقادی بر رسانهمقدمه»( در ویرایش دوم کتاب خود 2017) فوکسکریستین 

که هر علیرغم اینکند و ، فردیناند تونیس و کارل مارکس را در بستر فناوری تحلیل میرب یم، مکس و ارتباطات یعنی امیل دورکه  

از آنجا که کند. های گوناگون وب مرتبط میبه نسل راهای آنان اند، اندیشهزیستهچهار نفر بسیار پیش از ظهور پیش می

مقدمه این کتاب را به معرفی کند، ی اجتماعی را فراهم میهاهها و شبکشناسی او بنیان نظری الزم برای درک بنیادین پلتفرمنوع

 دهیم.های وب تخصیص میشناسی او از نسلنوع

های اجتماعی، ساختارهای واقعیت»کند که: شود، نقل میاو از امیل دورکهیم که بنیانگذار جامعه شناسی مدرن شناخته می

و با استفاده از آن وب را چنین تفسیر « دهنداجتماعی را شکل می اجتماعی عینی و ثابت هستند که به طور دائمی رفتارهای

های اینترنتی، اجتماعی هستند زیرا آنها ساختارهایی هستند که منافع، اهداف، ادراکات افزارها و همه پلتفرماینترنت، نرم»کند: می

(. و 47گذارند. )ص فتار افراد جامعه تاثیر میکنند و کارکردهای مشخصی در جامعه دارند و بر رهای انسانی را عینی میو نیت

کند. پس های اجتماعی را منتقل میگیرد که از دید امیل دورکهیم وب یک نظام شناخت انسانی است که واقعیتنتیجه می

 نقش کلیدی دارد.  شناخت

های تنها پلتفرم»کند که فسیر میو ت« نظام متقابل نمادین و دوطرفه استرفتار اجتماعی یک »کند که او سپس از وبر نقل می

از وبر این است که وب  فوکسدر نتیجه، برداشت «. کنند اجتماعی هستندوب که ارتباطات را فارغ از زمان و مکان مسیر می

 اهمیت کلیدی دارد. ارتباطاتنظام ارتباطات انسانی است و 

های اجتماعی است که ای از نظاماجتماع مجموعه»که  آوردرسد. از تونیس نقل قول میسرانجام او به تونیس و مارکس می

اجتماع حاصل همکاری تعداد »کند که و از کارل مارکس نقل می« ها بنا شده استبودن، وابستگی متقابل و ارزشبرپایه باهم

کند که از این دو نقل می و« شود و باید مالکیت اشتراکی داشته باشدزیادی از انسانها است که منجر به تولید اشتراکی کاالها می

از  فوکسهای وب که امکان تولید اشتراکی دانش دیجیتال را فراهم می کنند اجتماعی هستند. بنابراین برداشت کریستین پلتفرم

 نقش کلیدی دارد. همکاریتونیس و مارکس این است که وب نظام همکاری انسانی است و 

برپایه شناخت  1.0کند که در آن وب های وب اجتماعی را ارائه میاسی از نسلشنسپس با این سه برداشت متفاوت، او یک نوع

های او این برداشت 1برپایه همکاری بنا نهاده شده اند. جدول شماره  3.0برپایه ارتباطات و وب  2.0)کسب اطالعات(، وب 

 کند.از اندیشمندان فوق الذکر را ترسیم می
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 47ص  2017، فوکسنسل وب با استفاده از نظرات سه اندیشمند علوم ارتباطات )برگرفته از  : سه1جدول 

شناخت به عنوان اجتماعی شدن  امیل دورکهیم

 های اجتماعی بیرونیواقعیت

Web 1.0: Cognition 
 به عنوان نظام شناخت انسانی 1.0وب 

 Web 2.0: Connection کنش ارتباطی مکس وبر
 عنوان نظام ارتباطات انسانیبه  2.0وب 

 فردیناند تونیس /

 کارل مارکس

سازی و تولید اشتراکی به عنوان اجتماع

 های همکاری شکل

Web 3.0: Co-operation 
 به عنوان نظام همکاری انسانی  3.0وب 

 

د خود از این فناوری زیربنایی توانیم تاریخ توسعه وب را در سابقه کاربر، میفوکسشناسی ارائه شده توسط با استفاده از نوع

آپ و از طریق خط تلفن وارد اتصال دیالمرور کنیم. اگر به خاطر بیاوریم روزهای اول ورود اینترنت به کشور را که با کارتهای 

حول باز کردن  آید که استفاده ما از اینترنت عمدتاًکردیم، احتماالً یادمان میها را باز میشدیم و با سرعتی کند سایتاینترنت می

کامنت گذاشتن زیر اخبار و امضای یک دفتر شامل های ما اغلب بستن صفحات بود. کنشنهایتاً ها، دریافت اطالعات و سایت

. آن بود سایت کنندگانیادگاری از بازدیدعنوان به عضوی رایج در صفحات وب و که شد می (Guest Book)مهمانان 

 Cognition کارکرد اصلی این نسل وب، کردیم.اطالعات استفاده مییک طرفه ای دریافت بود زیرا ما از آن بر 1.0وب، وب 

 یا شناخت از دنیای پیرامونمان بود. 

در اتاقهای گپ یاهو به یاد بیاورد. مکانی که در آن  را 2.0های ظهور وب اولین نشانهآپی به اینترنت نسل اتصال دیالشاید 

های یاهو گروهوان تمینمونه دیگر را هم  .کردندکردند و پاسخ دریافت میی با هم صحبت میروم به طور آنافراد در یک چت

در ها به محض ارسال در گروه برای همه اعضا قابل رویت بود و امکان دریافت پاسخ هم وجود داشت. پیامدر آن که دانست 

هایی و برنامهبا گسترش امکان تعامل و ارتباط به صورت آنی، نسل جدیدی از وب پدید آمد که بر پایه تعامل دوطرفه عمل 

های اجتماعی محصول این توسعه فناوری تعاملی هستند. با توسعه این بنا شد. رسانههای یاهو های گپ یاهو و گروهشبیه اتاق

های خود که هنوز اغلب برای ارسال اطالعات سایتشتریان خود عالوه بر وبها برای ارتباط با منسل وب اغلب شرکت

های اجتماعی هم حضور یافتند و اکنون کمتر شرکتی است که همراه با نشانی وب سایت خود، طراحی شده است، در رسانه

های اجتماعی حتی از شبکه در ها حضورنشانی شناسه خود در اینستاگرام، فیسبوک و توییتر را ندهد. برای بسیاری از شرکت

ای با مشتریان خود برقرار کنند و عالوه بر توانند ارتباط آنی و دوطرفهسایتشان هم اهمیت بیشتری یافته است زیرا میخود وب

 2.0ب های اجتماعی هم بیشتر بدانند. در نتیجه وو نحوه بازتاب ارتباط آن مشتریان با برند خود در شبکهآنان درباره  ،ارتباط

 ظهور کرد و تبدیل به نسل وب غالب دوران ما شد.  Connectionبا ویژگی ارتباط 

مستعد چیزی بیشتر از ارسال پیام و تصاویر  ،های اجتماعیو ارتباط دوطرفه ما در شبکه 2.0. وب این تحول باز هم ادامه یافت

های اجتماعی امکان چیزی فراتر از ارتباط گرفتن ممکن شد، و پسند کردن و بازنشر محتوای سایرین بود. با توسعه فناوری

ه آفرینی. برای نمونه گوگل داک را در نظر بگیرید. نسخه ورد و اکسل و پاورپوینت گوگل کیعنی خلق ارزش مشترک و هم

دهیم که آنچه ما در فایل اند و ما با ایجاد یک فایل و ارائه دسترسی به سایرین اجازه میروی سرورهای ابری گوگل ذخیره

پدید آورند. گوگل داک یک نمونه خوب « با هم»نویسیم را ویرایش کنند، اضافه کنند، تغییر دهند و در یک حرکت جمعی می
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همکاری یا را وب  3.0وب فوکس استوار شده است. از این رو  Co-creationرینی آفاز نسل سوم وب است که برپایه هم

Cooperation استفاده از سه واژه با سرواژه کریستین فوکس و نوع شناسی الهام از پس با . معرفی کرده استC ، 1.0وب 

و وب سی وب تعاملی( )به فار Connectionرا وب  2.0، وب ) به فارسی وب دریافت اطالعات( Cognitionوب را 

 . خوانیمآفرین( می)به فارسی وب هم Co-creationرا وب  3.0

 

 (48، ص  2017، فوکس: سیر توسعه نسلهای سه گانه وب )منبع: 1شکل 

سبب منقرض شدن  3.0و  2.0های های سه گانه وب همزمان با هم حضور دارند و ظهور نسلکه نسلباید توجه داشت 

مواجه هستید که بخش عمده  1.0های خبری کشور سر بزنید با وب سایتهای پیشین نشده است. اگر همین االن به وبنسل

اند. حداکثر تعامل ممکن نظر گذاشتن در زیر متن اخبار به صورت یکطرفه و برای خواندن و سپس ترک صفحه طراحی شده

ب سایت است. یعنی هنوز هدف گیری آنها فراهم کردن اطالعات به شکل یکطرفه است. خبر یا ارسال ایمیل به مدیران و

است و عمدتاً بر ارتباط میان کاربران بر سر یک پست مجزا و منفک استوار است. فیسبوک و توییتر تا  2.0اینستاگرام یک وب 

انجامد را ه که به خلق ارزش مشترک میاند و اجازه ایجاد گفتمان اجتماعی و چندگانحرکت کرده 3.0حدی به سمت وب 

آفرینی کنند حرکتی به سمت همها را ممکن میاستارتر که امکان تامین مالی جمعی پروژههایی همچون کیککنند. پلتفرمفراهم می

گیرد، همچون یآفرین در ابتدای راه است و در مواردی هم مورد استقبال کاربران قرار نماند. البته هنوز وب همرا شروع کرده

گوگل پالس که به رغم امکانات پیشروی گوگل، نتوانست مورد استقبال قرار گیرد و قافیه را به فیسبوک باخت و سرانجام به 

 عنوان یک پروژه ناموفق گوگل به پایان رسید. 

مرور کنیم. همانطور که قابل  2015تا  2002های اینترنتی را از سال توانیم سیر تغییر محبوبیت پایگاهمی 2با این حال در جدول 

 اند. کنند در صدر قرار گرفتهآفرینی را فراهم میکه امکان هم 3.0های مبتنی بر وب مشاهده است پلتفرم
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 2015و  2002سایت برتر سال وب 20: مقایسه 2جدول 

 

ای های اجتماعی را شیوه( شبکه2017) فوکسخود ها مورد انتقادهایی هم قرار دارند. برای مثال شایان ذکر است که پلتفرم

ها را زحمت خود پلتفرم را دارند که با 1جیره و مواجبداند که طی آن کاربران حکم بردگان بیداری نوین میبرای نوعی برده

 Huffington postرود. او کتاب خود را با توصیفی از پروژه ها میمالکان پلتفرم کنند و سود آن در جیبمحبوب می

خانم آریانا هافینگتون  2011ها شروع به کار کرد و در سال ای از وبالگبه عنوان مجموعه 2005کند که در سال شروع می

فروخت. در پی آن یکی از کاربران شکایتی  AOLن دالر به شرکت اینترنت آمریکا ومیلی 311صاحب این پلتفرم آن را به مبلغ 

مدعی به دادگاه تسلیم کرد و با استدالل اینکه هافینگتون پست با زحمت و کار او و سایر کاربران مشهور و محبوب شده است، 

لیون دالر غرامت می 104خانم هافینگتون آنها را به عنوان نیروی کار رایگان به استعمار کشانده است و از این رو خواهان شد که 

و استدالل کرد « ل بر کسی نگماشتیمگفت خود دادی به ما دل حافظا، ما محصّ»شد. البته از سمت مقابل خانم هافینگتون نیز 

                                           

1 Unpaid Labor 
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های را نیز با امکان ارائه دیدگاه شاننوشتند خود به دلخواه به این پلتفرم پیوستند و مزدکه کسانی که در این پلتفرم وبالگ می

آنها به دلیل شهرتی که برای وبالگشان در این مجموعه اند، مضافًا اینکه برخی از ایرین و خوانده شدن دریافت کردهخود به س

الزحمه گرفتند. پس در واقع هافینگتون پست هم به آنها خدمت ها دعوت شدند و از آنها حقیافتند به تلویزیون و سایر رسانه

 . نبوده استو هیچ نوع استعماری در کار  کرده است

ها را عوامل مخربی برای بازار ها وارد است. گروهی این پلتفرم، نقدهای متعدد دیگری به پلتفرمفوکسعالوه بر دیدگاه انتقادی 

کنند تحت فشار قرار داده و از بازار رقابت بیرون میهای کوچک را دانند و معتقدند که انحصارهای پلتفرمی شرکترقابتی می

هنگامی که به دنبال مثالی برای . 1ها از تعهدات مالیاتی و یا بیمه مطرح شده استهایی حول گریز پلتفرمین دغدغه(. همچنمنبع)

 ( در ژورنال مالیات یافتم که مطرح کرده2018بوکانان و همکارانش )خانم از را ای این دغدغه می گشتم تا اینجا بیاورم مقاله

تولید ارزش توسط کاربران مورد تردیدهای جدی قرار دارند و نیاز به سطح باالتری از  ها به دلیل ساختاربودند که پلتفرم

ها تا حدی ها و هم درآمدهای متنع خود پلتفرمشفافیت و ارائه اطالعات وجود دارد زیرا هم تعامالت کاربران درون این پلنفرم

ها اند که پلتفرمرا مطرح کرده« 2ارزش کاربر»به عنوان ها سنجه جدیدی غیرشفاف و غیرقابل پیگیری هستند. به این دلیل آن

ها با دور زدن قانون کار، حتی این شائبه نیز مطرح شده است که پلتفرم. 3باید بسته به افزایش ارزش کاربران عضو خود بپردازند

 . (2017)یونتانن،  گیرندنظر میهای کمتر و امنیت شغلی پایینتری برای آنها در کنند و پرداختکشی میاز پرسنل خود بهره

ها و تاثیر آنها بر مپردازیم و هدف اصلی آشنا کردن خوانندگان با شیوه کار پلتفرهای انتقادی نمیدر این کتاب به این دیدگاه

د، منابعی ماعی داریها و شبکه های اجتتحول کسب و کارها است. ولی چنانچه تمایل به دانستن بیشتر درباره سایر ابعاد پلتفرم

 کنند. روز و ارزشمندی را فراهم میهای بهاند دیدگاهکه در انتهای این کتاب معرفی شده

ر خلق ارزش دآفرینی و همکاری رود که خوانندگان بر ویژگی بنیادین همای که در این فصل ارائه شد، انتظار میبا مقدمه

ق ارزش ای مختلف کتاب آورده شده است همه برپایه ماهیت خلهها آگاه شده باشند. آنچه که در فصلمشترک در پلتفرم

اس کسب و آفرین بنیان و اسهای همهای اجتماعی است و شناخت اینکه چگونه ظهور این پلتفرمآفرینی پلتفرممشترک و هم

ارکرد و کنحوه  های اجتماعی نیازمند کسب دانش جدیدی ازها و رسانهکارها را دگرگون کرده و چگونه مدیریت این شبکه

 ها است.مدل کسب و کار این پلتفرم

                                           

ها تجربه کردم. یکی هنگامی که از طرف دانشگاه دانمارکی دستورعملی صادر شد شخصاً دو بار این نگرانی مراجع رسمی و اداری را نسبت به پلتفرم 1

تامین کنید از پرداخت هزینه آن معذوریم  AirBnBهایی همچون ها اگر محل اقامت خود را از پلتفرممبنی بر اینکه هنگام سفر برای شرکت در کنفرانس

)عیناً  با همین جمله(. در کشور خودمان نیز هنگامی که به مسئول « خواهیم در تعامالت مشکوک به فرار مالیاتی مشارکت داشته باشیمنمی»به دلیل اینکه 

ها فاکتور رسمی همراه با کننده را آوردند که برخی پلتفرمتدالل قانعهای آنالین نشان دادم این اسخرید دانشگاه، تجهیزات مد نظرم را در یکی از پلتفرم

های اینترنتی نیستیم تا زمانی که فاکتور با کد دهند و مشکوک به فرار مالیاتی هستند و از این رو ما مجاز به خرید از این فروشگاهکد اقتصادی نمی

خواستم را با فاکتور رسمی تهیه کردند. غرض از اصلی را پیدا کرده و همان تجهیزاتی که میاقتصادی بدهند. البته ایشان خود جستجو کرده و فروشنده 

 این توضیح نشان دادن جدی بودن این سطح دغدغه در میان مراکز رسمی است.
2 User value 

 platforms-online-ssuesi-https://www.taxjournal.com/articles/tax-25102018این مقاله را می توانید در این نشانی مطالعه کنید:  3
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 پلتفرم و تحول در کسب و کارها: 1فصل 

ترین بوک، مالک محبوببزرگترین شرکت تاکسی در جهان، صاحب هیچ خودرویی نیست. فیس 1اوبر"

ی انبار ندارد. و ترین خرده فروشی دنیا موجود، با ارزش2باباعلی کند.های جهان هیچ محتوایی ایجاد نمیرسانه

، بزرگترین ارائه دهنده خدمات اقامت در جهان، هیچ امالک و مستغالتی ندارد. چیز جالبی اتفاق 3بیانایربی

    "است.افتاده 

 تام گودوین

 زنجیره ارزش و شبکه ارزش

ی خاصی در آن ای معنادار است. وقتی به زنجیر بیندیشیم چه ویژگایم. زنجیره کلمهشنیدهدفعات کلمه زنجیره ارزش را به 

شکل زنجیر  های آن است و اینکه هر حلقه به بعدی پیوسته است تابینیم؟ بله، پیوستگی! ویژگی زنجیره پیوستگی حلقهمی

ای مسیر زنجیره رزش به یکدیگر داللت دارد. در اینزنجیره ارزش هم به پیوستگی فرایندهای ایجاد ابه همین ترتیب بگیرد. 

 2شوند. شکل می ها به شکل خطی در امتداد هم انجامو فعالیتتکمیل شده باشد فعالیت قبلی آن است که هر فعالیتی نیازمند 

حظه ر مالهای اصلی کسب و کاکشد. در نیمه پایین تصویر، فعالیتزنجیره ارزش یک کسب و کار سنتی را به تصویر می

لیات انجام سپس روی آنها عم گیرد،های تولید صورت مینهادهشوند.اول حمل شوند که همگی به ترتیب و توالی انجام میمی

ت تولیدی های بازاریابی و فروش روی محصوالیابند. سپس فعالیتاز محل تولید به سمت محل عرضه انتقال میبعد شود، می

کند. بعیت میشوند. این مسیر یک مسیر خطی است و از منطق زنجیر تات پس از فروش ارائه میشود و در نهایت خدمانجام می

 . کمیل شده باشدرسیده و تانجام به هر حلقه به قبلی وابسته است و هر فعالیت نیازمند این است که فعالیت قبلی به درستی 

 

                                           

1 Uber 

2 Alibaba 
3 Airbnb 
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 ی کسب و کارهای سنتی: زنجیره ارزش مایکل پورتر برا2شکل 

و هنوز هم در بسیاری  های طوالنی به خوبی کار کرده است و دنیای صنعتی ما را به جلو رانده استزنجیره ارزش مدتمنطق 

ها خللی ایجاد شود، کل زنجیره دچار این است که اگر در یکی از فعالیتآن ایراد اما . شوداز صنایع و کسب و کارها لحاظ می

یعنی زنجیر زمانی «. قدرت یک زنجیر به میزان قوت ضعیفترین حلقه آن است»شود . بیهوده نیست که گفته میشودمشکل می

های آن از پیوستگی خارج شود و ضعیفترین حلقه همانی است که با فشار بر آن می توان یک زنجیر شکند که یکی از حلقهمی

اغلب کند. رساند و چرخه تولید را متوقف میین به کل فرایند آسیب میهای زنجیره تامخلل در یکی از بخش. گسالندهم از را 

کنند شناسیم کسب و کارهایی هستند که از زنجیره ارزش و فرایند خطی برای ایجاد ارزش استفاده میکسب و کارهایی که می

 گوییم. می 2اییا لوله 1و این به دلیل به آنها کسب و کارهای خطی

 یساده و خط بیترت ر،ییتغ نیا در تبدیل شده است. 3شبکه ارزشزنجیره ارزش به  هااخیر و با ظهور پلتفرمهای الاما در س

و هر  دارند وجوددر ارزش  کنندگانمشارکتاز  یمختلف انواعآن  درکه  شودیم لیتبدغیرخطی رابطه  کیکسب و کارها به 

 دکنندگان،یدر نقش تولگنندگان این مشارکتاز  یبعض. اط برقرار کندنشده ارتبتواند با دیگری به شکلی از پیش تعیینیک می

. کنندیم فایامختلف  یهاکننده را در زمانو مصرف دکنندهیدو نقش تول هر گرید یکنندگان و بعضنقش مصرف در گرید یبعض

و  کنندیم برقرار آنارائه شده توسط  منابعو کسب و کار  پلتفرمامکانات خود را با استفاده از  ارتباطاتکنندگان مشارکت نیا

 جادیا امکان پلتفرم قتیحق در. دهندیم صورترا  ارزشخلق مشترک  ندیفرااوقات  یگاه و ارزشمصرف  ،ارزش مبادله

و یکی پس از تکمیل  هم سر پشتمثل مدل خطی ارتباطات  نکهیا یجا به. کندیم فراهم را یرمتوالیغ و یرخطیغ ارتباطات

 به جهیو در نت کنند برقرار ارتباط هم بامتنوعی  باتیترک به توانندیم مختلف یهاگروه پلتفرم کی در رند،یگ صورتدیگری 

                                           

1 Linear 

2 Pipeline 

3 Value Network 
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 مبادله ر،ییتغ جاد،یا امکان پلتفرم شود، جادیا ارزش ارائه رهیزنج در کنندگانمصرف به دکنندگانیتول از میمستق انیجر نکهیا یجا

 (.2016 همکاران، و)پارکر  دینمایم لیتسه را مختلف یهامکان و مختلف یهاراه از ارزش مصرف و

 تعریف پلتفرم و کسب و کار پلتفرمی 

گون به کار معانی گوناهای مختلف به تعریف اینکه یک کسب و کار پلتفرمی چیست کار دشواری است. واژه پلتفرم در زمینه

« ی را گذاشتچیزی که می توان بر روی آن چیزی را ساخت / یا چیز»واژه پلتفرم عمدتا به  رفته است. در یک تعریف ساده

خودرو  شود محصول جدید ایرانتوان در صنعت خودرو دید که گفته میاطالق شده است. یک تبیین فیزیکی از این را می

شود این برنامه می رانه به کار رفته است و گفتهفناوکامالً  یدر معنایروی پلتفرم سمند طراحی شده است. گاهی هم این واژه 

کنند که در اینجا معادل روی پلتفرم ویندوز یا اندروید یا آی او اس نوشته شده است. موشک را هم از روی پلتفرم پرتاب می

های پلتفرم گویی واژه بستر را برایسکوی پرتاب یا فقط سکو به خوبی جا افتاده است. خود من مدتهای مدید برای فارسی

ده است. با این حال شگفتم این برنامه روی بستر ویندوز نوشته بردم و مثالً میهای صنعتی به کار میفنی و سکو را برای پلتفرم

اگزیر شدم به رغم ن ،که در این کتاب با آن سرو کار داریم آشنا شدم مفهومی همانیعنی از زمانی که با معنای دیگر پلتفرم، 

 گویی، تا زمانی که معادل مناسبی برای آن نیابم خود واژه پلتفرم را به کار ببرم. فارسی ام بهعالقه

های زیرساخت تراکنش که برپایهاز پلتفرم را به دو موردی که به عنوان سکو و بستر ذکر کردم، شکل سومی عالوه بر ریله و ریله 

دن دو یا است که از طریق جذب، انطباق دادن و اتصال داکسب و کار پلتفرمی کسب و کاری »اقتصادی است مطرح کردند: 

 (.22: ص 2017)ریله و ریله، « کندها، ارزش قابل توجهی ایجاد میپذیر ساختن تعامل میان آنچند گروه مشتریان و امکان

ود دارند که در پلتفرم با ها دو یا چند طرف بازار وجبه این معنی که در آنآنهاست.  1بودنها چندجانبهپلتفرمبنیادین  ویژگی

هنگامی که  multi-sided marketرود یعنی شاید واژه فنی که برای این ویژگی به کار میکنند. هم مبادله ارزش می

های کارتهای اعتباری مسترکارت و ویزا شروع به کار کردند به آنها اطالق کسب و کارهای پلتفرمی همچون شرکتاولین 

و کارتهای اعتباری دارندگان کننده در پلتفرمشان یعنی گروه دو گروه مشارکتها، یعنی متصل کردن شد، ولی عملیات آننمی

. چرا با دهدرا نشان میکسب و کارهای پلتفرمی بنیادین و خاص یک ویژگی  ،به یکدیگرفروشندگان کاال و خدمات گروه 

به ریله و ریله استفاده کردم که تعریف پلتفرم مربوط  های کارتهای اعتباری شروع کردم؟ خب راستش از فصلمثالی از شرکت

ند. از آنها آموختم که شروع مطالعات آکادمیک بر روی کسب اهها را بیان کردهای آکادمیک در زمینه پلتفرمشرحی از پژوهش

روشت و . مقاله 2باری بودهای کارت اعتای از ژان چالز روشت و ژان تیرول بر روی اقتصاد پلتفرمو کارهای پلتفرمی با مطالعه

ای شد برای مطالعه کسب و تری یافت و مقدمههای اعتباری بود ولی کاربردهای کامالً گستردهگرچه در زمینه کارتتیرول 

 کنندگان فرایند است، نه اینکه خود درگیر خلق ارزش شوند. کارهای پلتفرمی که کارشان تسهیل مبادله و ارزش میان مشارکت

                                           

1 Multi-sided 

در مقاله خود یک مدل اقتصادی پیشنهاد دادند که طی آن قیمتگذاری در هر دو طرف بازار چندجانبه صورت می گرفت تا تقاضا بهتر روشت و تیرول  2

پرداختند تا کارتخوانهایشان ها میپرداختند )کمیسیونی که فروشگاهنشان دادند که در قیمتی که مشتریان در یک طرف بازار میهماهنگ شود. آنها 

 )کارت رایگان برای مشتریان(.بازار گردید سمت دیگر  یگذاری جذاب براقیمتسبب یک کارتهای مشتریان را بپذیرد( 
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تالیزور را از درس کردند. کامعرفی به عنوان کاتالیزورهای اقتصادی را ها پلتفرم ی جامعترتعریفدر ( 2005اوانز و شمالنسی )

تر به د را سریعشوند و ترکیب جدیدی هستند که سبب اتصال سریعتر مواد به دیگر میها مواآنشیمی دبیرستان به یاد داریم. 

( 2روه مشتریان، گ( دو یا چند 1: این چنین است یک کسب و کار پلتفرمیاند که آنها ارائه کردهرسانند. در تعریفی تعادل می

( با 4بادله کنند، توانند در یک تعامل دوجانبه خودشان ارزش مورد تقاضا را م( اما نمی3که به همدیگر به شکلی نیازمندند، 

ای که سبب اتصال ل مادهاین کاتالیزور پلتفرم است که مثگیرد. صورت میاستفاده از یک کاتالیزور فرایند مبادله ارزش میان آنها 

 شود. های مشتریان به یکدیگر میشود، سبب اتصال گروهمواد به یکدیگر می

ا ( بازارسازه1ارند شامل دبندی جامعی از این کاتالیزورها ارائه داد. از دید او سه دسته کاتالیزور وجود اوانز همچنین دستهپیتر 

 ( هماهنگ کنندگان تقاضا.3سازها، ( مخاطب 2

  ،اند که در آن خریداران و های خرده فروشی هستند که بازاری ایجاد کردههستند شرکتبازارسازها که دسته اول

 هانمونه این فروشگاهدهند. یابند و با کمک پلتفرم معامله انجام میفروشندگان یک کاال یا خدمت خاص همدیگر را می

Ebay  ایجاد کردهدر همه جای دنیا را برای مبادله ارزش میان خریداران و فروشندگان که بازار جهانی بزرگی است 

 83میلیارد دالر ارزشگذاری شده است و  35 بدون اینکه هیچ محصولی را از آن خود داشته باشد، . این شرکتاست

متصل کردن خریداران و فروشندگان از طریق با فقط داشته است،  1شدهکاالی ناخالص مبادله رزشامیلیارد دالر 

Aiمعامله بابت تسهیل معامله. هر پلتفرم آنالین خود و دریافت کردن سهم کوچکی از  rBnBکاال، ، اسنپ، دیجی

ها دو طرف یک معامله که در آن های بازارساز هستندهای متعدد دیگر از این دسته پلتفرمدیوار، شیپور، باما و نمونه

 . کنندها کاال یا خدمات را مبادله میکمک این پلتفرم با

 ولید و مصرف محتوا . این دسته تبردنام میساز مخاطبای هستند که اوانز آنها را به عنوان رسانههای دسته دوم، پلتفرم

کنند ایجاد می وامیان کاربران برای مصرف و نشر محت ی کهو با توجه به ارتباطکنند پذیر میامکانمیان کاربران را 

ای در های رسانه. شرکتکنندهستند و اغلب درآمدهایشان را از تبلیغات حاصل میکنندگان تبلیغفضای مناسبی برای 

 ها هستند.ه پلتفرمکنند. اینستاگرام، فیسبوک، توییتر، پینترست از این دستاین بازار چندجانبه مخاطب ساز فعالیت می

رادف هم های اجتماعی هستند و این دو واژه نباید متهای اجتماعی زیرمجموعه شبکههبینید رسانهمینطور که می

جتماعی های اجتماعی، رسانه اهای اجتماعی  شبکه اجتماعی هم هستند ولی همه شبکهاستفاده شوند. همه رسانه

Aiنیستند، کما اینکه اسنپ، دیوار، باما،  rBnB تماعی هستند مه شبکه اجو آمازون که در دسته اول آورده شدند ه

 ولی رسانه اجتماعی نیستند.

  دسته سوم هماهنگ کنندگان تقاضا هستند. این دسته بر هماهنگ سازی تقاضا در درون یک اکوسیستم مشخص

که اساساً بر تعامالت دو طرفه شامل یک خریدار و یک فروشنده  تمرکز دارند. برخالف بازارسازها یعنی دسته اول

کندگان در اکوسیستم سر و تری از ذینفعان و مشارکتهای گستردهنگ کنندگان تقاضا اغلب با گروه، هماهمتمرکزند

تولیدکنندگان ، کاربرانها سیستم عاملدر یک ها هستند. ای از این دسته پلتفرمها نمونهکار دارند. سیستم عامل

                                           

1 Gross Merchandise Value 
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یک سیستم برای های بیشتری هر چه اپلیکیشند. ها با هم در تعاملنو اپلیکیشنافزارها سازندگان نرمو  افزارسخت

ها هم یابد. سازندگان اپلیکیشنبرای کاربران کاربرد و ارزش بیشتری میآن سیستم عامل باشد، وجود داشته عامل 

کنند که تعداد کاربران بیشتری روی آن سیستم عامل باشند تا درآمدشان بیشتر زمانی برای یک سیستم عامل کار می

هایی که درباره سه سیستم عامل اندروید، آی او اس و ویندوزفون خواهم آورد ها در مثالباره این پلتفرمدر شود.

 بیشتر صحبت خواهم کرد. 

هایی هستند که خلق ارزش را ها سازماناند: پلتفرمها به این شکل مطرح کردهتعریف خود را از پلتفرم( 2011)هاگیو و رایت 

( 25، ص2017)ریله و ریله دهند. پذیر ساختن تعامل مستقیم بین دو یا چند نوع مختلف از مشتریان صورت میبراساس امکان

های مشاور را که گاهی ها یا شرکتدانند که مثالً سوپرمارکتمیقبلی  هاینسبت به تعریفرا دارای این برتری این تعریف 

 کند.شود از تعریف پلتفرم خارج میپلتفرم خوانده میاشتباها 

ها یک نوع شناسی چهارگانه از پلتفرم انجام داده است 2016در سال آنابل گاور در یک پیمایش پلتفرمها که همراه با پیتر اوانز 

 . 4های نوآوری، و پلتفرم3گذاریهای سرمایه، پلتفرم2سازهای یکپارچه، پلتفرم1های تراکنشی: پلتفرمکرده است شاملرا ارائه 

 ک واسطه میان یشبیه بازارسازها هستند که در دسته بندی قبلی خود اوانز مطرح شده بود. آنها های تراکنشی پلتفرم

 کنند. فراهم میهستند که امکان ارتباط میان این دو را خریداران و فروشندگان 

 هایی هستند که پلتفرمها ضا در دسته بندی قبلی اوانز هستند. آنکنندگان تقاشبیه دسته هماهنگهای نوآوری پلتفرم

و در واقع  دهندارائه میها روی آنافزایشان را ها و یا خدمات جدید و ارزشها، نوآوریهای دیگر فناوریشرکت

عداد زیادی از تمیزبان معموالً ها پلتفرم. این نوع بستری برای همکاری و ارائه خدمات سایر بازیگران بازار هستند

 . هستندها دهندگان اپلیکیشناشخاص ثالث همچون توسعه

 های تراکنشی و بندی قبلی اوانز دسته جدیدی است و از ترکیب دو نوع پلتفرمنسبت به دستههای یکپارچه پلتفرم

App Stمثالً اپ شود. حاصل مینوآوری  ore  اپل وGoogl e Pl ay ری آنها گوگل دو پلتفرمی هستند که 

زرگی از بو هم اکوسیستم شود هم خریدار و فروشنده اپلیکیشن به هم متصل می شوند و فروش اپلیکیشن انجام می

را در  های متنوعی همچون خدمات و محتواها روی آن فعالند و ارزشدهندگان اپلیکیشناشخاص ثالث شامل توسعه

 گذارند.آن به اشتراک می

                                           

1  transaction platforms 

2 Integrated Platforms 

3 Investment Platforms 

4 Innovation Platfoms 
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 شوند که در آنها کاربران هایی میمحبوب شدند و شامل پلتفرم 1جمعیمنابع با رواج تامین  گذاریهای سرمایهپلتفرم

. شوندگذاری شده سهیم میهای سرمایهکنند و در ازای آن در پروژهمنابع درخواستی توسط سایر کاربران را تامین می

kiنمونه بارز آن  ckst art er گذاری راه با جزئیات آن و مبلغ سرمایههای مد نظر خود را هماست که افراد پروژه

کنند و سهامی گذاری میروی آنها سرمایهها خوششان بیاید کنند و سایر کاربران اگر از آن طرحمورد نیاز مطرح می

ها برای امور مختلف همچون خیریه ایجاد شده است. های متنوعی از این پلتفرمنمونهشوند. از آن پروژه را مالک می

های بزرگ و شود، بلکه گاه هلدینگکنند نمیها فقط شامل کاربرانی که در تولید ارزش مشارکت میپلتفرم همه این

 گیرند. ها حضور دارند و تامین منابع را برعهده میدر این پلتفرمگذار هم های سرمایهشرک

  به آن اعتنا شود. این دسته ز و گاور جا داشته در این دسته بندی جدید اواندی جدیدی را اضافه کنم که نبدستهمایلم

های طوالنی یکی از اند و بازی هایی همچون تراوین مدتمحبوبیت بسیاری یافتههستند که های بازی پلتفرمجدید 

های بازی عاوه بر بازیگران بازیگران متنوع دیگری همچون در این پلتفرمهای محبوب اجتماعی بوده و هست. پلتفرم

پس و بازیگران متعدد و متنوع دیگری حضور دارند.  3، فروشندگان ارزهای دیجیتال2کاالهای مجازیفروشندگان 

ها یعنی معرفی شده است، دسته پنجم پلتفرم 2016عالوه بر چهار دسته باال که توسط اوانز و گاور در پیمایش سال 

 . یددر نظر بگیرها از پلتفرمرا هم به عنوانی یک دسته های بازی پلتفرم

هیه این کتاب (  که یکی از منابع اصلی ت2016جدیدترین تعریف را پارکر و همکارانش در کتاب انقالب پلتفرمی ) سرانجام

وشندگان خارجی و پذیر سازی تعامالت ایجاد کننده ارزش میان فرپلتفرم یک کسب و کار مبتنی بر امکان» اند:است ارائه کرده

قوانین حاکم  کند و شرایط مدیریتی وزیرساخت باز و مشارکتی برای این تعامالت فراهم میمصرف کنندگان است. پلتفرم یک 

دالت اجتماعی و در کند. هدف غایی پلتفرم تطابق دادن کاربران و تسهیل مبادله کاالها، خدمات و سایر مبابر آن را تنظیم می

 « کنندگان است.زش برای همه مشارکتنتیجه ایجاد ار

توان صفر و یکی نیستند. نمیمفهومی کسب و کارهای پلتفرمی مهمی که باید با دقت در نظر گرفت، این است که نکته بسیار 

پلتفرمی است و دیگری پلتفرمی نیست، بلکه پلتفرمی بودن یک فرایند  ، یک کسب و کاراین کسب و کاربا قاطعیت گفت که 

                                           

 Crowdfundingنسبت به جمعسپاری است و به همین ترتیب برای  Crowdsourcingباور دارم که واژه تامین منابع جمعی معادل بهتری برای  1

آورد، در حالیکه ای است که مشابه برونسپاری است و سپردن یک فعالیت به جمع را در ذهن میاری واژههم باید تامین مالی جمعی استفاده شود. جمعسپ

 شود و نه کل کار. سپرده می crowdبه گروهی از افراد یعنی  sourcingدر این فعالیت فقط تامین منابع مد نظر است و به وضوح 
2 Virtual goods 

3 Digital currency 

قدار فیزیکی آن موجود معزیز دقت داشته باشند که ارز دیجیتال با ارز مجازی متفاوت است. ارز دیجیتال فقط معادل دیجیتال ارزی است که خوانندگان 

خریدی  کنم و یا با کارتمشود. مثالً وقتی من پولی را از کارت بانکیم به کارت بانکی دیگری منتقل میاست و فقط به صورت دیجیتال دارد جا به جا می

ام. ولی ارز مجازی یعنی ارزی که می کنم با پول دیجیتال سر و کار دارم. یعنی پول فیزیکی به ریال وجود دارد و من آن را به شکل دیجیتالی منتقل کرده

رون همان پلتفرم برای خرید دت که ما به ازای واقعی ندارد و ریال یا دالر یا یورویی نیست که بیرون وجود داشته باشد، بلکه ارز متعلق به یک پلتفرم اس

ه و ضمانت نکرده، بلکه رود و بیرون از آن ارزشی ندارد. این ارز را بانک مرکزی کشوری ایجاد نکردکاالها یا خدمات موجود در آن پلتفرم به کار می

ه باشید. در مثال ذکر شده ان ارز مجازی و دیجیتال آگاتوان کاالهای مجازی را خرید. بنابراین به تفاوت میتوسط یک پلتفرم ایجاد شده و فقط در آن می

 فروشند.تیازات پلتفرمی میهای ارائه دهندگان خدمات بانکی هستند که در ازای پول واقعی اممنظور من ارائه دهندگان ارز دیجیتال مثل بانکها یا فینتک
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سازد ارزش یی که ممکن میهااز تراکنشبه میزانی که  رکت وجایگاه شتدریجی توسعه در طول زمان و به جاری است که 

زنیم تا حد زیادی بر این فرایند جاری تاکید دارد. اینکه دیوار هایی که در این کتاب می. مثالبستگی دارد کندحاصل می

ی میان کاربران و هاکاال است به معنای جایگاه متفاوت این دو شرکت در ارزشی است که از تراکنشتر از دیجیپلتفرمی

شود. در حقیقت دیده مینیز آورند. همین تفاوت میان نتفلیکس و یوتیوب به دست می های کنترل شده توسط خودتراکنش

چقدر پلتفرمی کسب و کارها می کنند که تعیین توسط آنها، های اخذ شده و استراتژی هامدل کسب و کار انتخابی شرکت

 هستند.

کند به ما کمک مییا به سادگی اکوسیستم  1پایههای پلتفرمها، مفهوم اکوسیستمصفر و یک نبودن پلتفرمبرای درک بهتر این 

برای این مفهوم نیز احتماالً آمازون بهترین  را بهتر بشناسیم.ها و غیر پلتفرمی و تعامل میان آنی پلتفرم کسب و کارهایتنوع 

به عنوان یک فروشگاه خرده فروشی )مشابه آمازون صیل بیشتری خواهیم خواند، همانطور که در صفحات آینده با تفمثال باشد. 

دهد که میان کند و اجازه نمیمنطق یک کسب و کار خطی را دارد، زیرا مسیر ارائه ارزش را کنترل میدیجی کاال در کشورمان( 

. با این حال بازاری که کندخرید را کنترل می ، بلکه خود فرایند تعامل وکنندگان ارتباط مستقیم صورت گیردمشتریان و تامین

برای حاضر در این بازار، یعنی هم خریداران و هم تامین کنندگان کرده است بازاری پلتفرمی است و هر دو بخش ایجاد آمازون 

از آنها به شی ، یعنی بخگوییمپایه میهای پلتفرماز کسب و کار اکوسیستمهایی شکلبقای این شرکت ضروری هستند. به چنین 

های درباره پویاییشناخت جالبی پایه های پلتفرم. مروری بر این اکوسیستمکندعمل میخطی دیگر به شکل پلتفرم و بخشی شکل 

 های کسب و کار پلتفرمی و سنتی را بهتر درک کنیم.کند که تعامل میان مدلکند و به ما کمک میمیفراهم ها پلتفرم

های کسب و کار پلتفرمی کسب و کاری که از ترکیبی از مدل»توان تعریف کرد: پایه را به این ترتیب میبنابراین اکوسیستم پلتفرم

دیگر فرایند ارائه  یکند و بخشو بخشی از آن به صورت پلتفرمی تبادل ارزش میان ذینفعان را برقرار می کندو خطی استفاده می

نجیره . در عمل کمتر شرکتی پلتفرمی خالص است و هر شرکتی سطحی از ز)منبع(« کندیریت میارزش را به شکل خطی مد

های خالص. لتفرمپپایه هستند و نه های پلتفرمها اکوسیستمخطی را در ایجاد ارزش خود به همراه دارد. از این رو اغلب شرکت

د نظر خود ت تصمیم بگیرند در همین ترکیب بهینه مورممکن است به سمت تماماً پلتفرمی شدن پیش بروند و نیز ممکن اس

تواند برای قضاوت مفهوم مهمی است که میپایه لتفرمپها مفهوم اکوسیستم با توجه به گستردگی این نوع شرکت باقی بمانند.

 به کار گرفته شود. کنند،هایی که از ترکیب زنجیره ارزش و شبکه ارزش برای تراکنش و مبادله ارزش استفاده میدرباره شرکت

های مختلف به شکلهای متنوعی تعریف شده است. همه ما احتماالً این واژه را با اکوسیستم نیز همچون واژه پلتفرم در زمینه

ایم که اشاره به اجتماعی از عناصر زنده معادل فارسی زیست بوم در دروس مربوط به زیست شناسی و محیط زیست شنیده

در زمینه کسب و کار این واژه به  دارد. داد و ستدبوم ا عضو دیگری در آن زیستهر یک بامل بوده و ه با هم در تعدارد ک

کنند و گاه با هم همکاری میخدمات و کاالها برای مشتریان برای ارائه شود که های به هم وابسته اطالق میگروهی از سازمان

های هاست که مجموعه متنوعی از مدلازون مناسبترین نمونه از اکوسیستماکوسیستم آم)منبع(. منابع را به اشتراک می گذارند. 

کنند تا ارزش ارائه شده به مشتریان آمازون حداکثر های مختلف با هم همکاری میکسب و کار را در خود جای داده که به شیوه

های یک مالکیت مشترک و چه در مالکیت، چه در یهاتوان گروهی از سازمانپایه را مییک اکوسیستم پلتفرمبنابراین شود. 

                                           

1 Platform-powered ecosystem  
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برای سایرین ارزش قابل توجهی را حداقل یکی از آنها پلتفرم است و ست که ندا به هم متصل، مختلف و از نظر استراتژیک

 (. 28: ص 2017د )ریله و ریله، کنایجاد می

 

 

 ده است. تحول از عصر کسب و کارهای سنتی به عصر اقتصاد پلتفرمی را بازتاب دا 3شکل 

 

 (9ص  2016: مقایسه اقتصاد ناشی از انقالب صنعتی و اقتصاد ناشی از انقالب پلتفرمی )منبع: اکسنتر، 3شکل 

ها در سطوح مختلفی از صنایع حضور دارند، گرچه در صنایع سنگین به دلیل ماهیت این صنایع کمترین و در همچنین پلتفرم

 ین حضور را دارند.صنایع سبک بیشتر

 

ی
عت

صن
ب 

قال
ز ان

ی ا
اش

د ن
صا

اقت تمرکز بر محصوالت است

زنجیره ارزش

قدرت کنترل زنجیره تامین

صرفه ناشی از مقیاس در سمت عرضه

دارایی های فیزیکی و سرمایه ای 
استهالک پذیر

کاهش مرجوعی ها

ارزیابی بازار بر مبنای بازده دارایی ها

رشد از طریق ادغام و تملک 

تولید ناخالص داخلی به عنوان معیار
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تمرکز بر پلتفرم ها است

شبکه ارزش

قدرت بهینه سازی اکوسیستم ها

اصرفه ناشی از مقیاس از سمت تقاض

دارایی های دیجیتال و سرمایه نوآوری 

بهره مندی از اثرات شبکه 

ارزیابی براساس اکوسیستم 

رشد از اثر شبکه حاصل می شود

تراکم دیجیتال و کاالهای رایگان به
عنوان معیار رشد
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 ( 10)منبع اکسنتر، ص  ها در صنایع سبک و سنگین: مقایسه میزان حضور پلتفرم 4شکل 

نماید، کند و اشکال مختلف ارزش را ایجاد میکند، انواع مختلفی از کاربران را جذب میهر پلتفرمی به طور متفاوتی عمل می

های مختلف ذینفع ویژگی مشترک در تمام کسب و کارهای پلتفرمی است. برای مثال، در اما ویژگی اساسی ارتباط میان گروه

و اندروید وجود دارد که اولی توسط اپل و دومی توسط گوگل پشتیبانی  iosستم صنعت تلفن همراه در حال حاضر دو سی

ها به عنوان مثال توانند از طریق این پلتفرمنمایند، میهای همراه که از این دو پلتفرم استفاده میکنندگان تلفن شوند. مصرفمی

توانند ه است استفاده نمایند. آنها همچنین میبرای تصویرسازی که توسط دوربین ساخته شده در تلفن همراه ایجاد شد

نویسان در این پلتفرم طراحی و بارگذاری شود )محتوایی که برنامهدهندگان ایجاد میهایی که توسط تعداد زیادی از توسعهارزش

قرار داده  iPhoneسان درنویهایی که توسط  برنامهنمایند( برای افزایش قابلیت خود استفاده نمایند، به عنوان مثال برنامهمی

ست که توسط خود پلتفرم برای تبادل ارزش ایجاد شده است )پارکر و شده است استفاده شود. در نتیجه این قابلیت و توانایی

 (.12، ص2016همکاران، 

جاد ای هاکه در حرکت از کسب و کارهای خطی به سمت پلتفرمسه تغییر جهت اساسی را مطرح کرده است ( 2015چوداری )

( تغییر در مزیت رقابتی از منابع به اکوسیستم، 2( تغییر جهت در بازارها از صرف کنندگان به سمت تولیدکنندگان، 1: نداشده

 ها.( تغییر در خلق ارزش از فرایندها به سمت تعامل3

 در کنندگان مصرف بازار، به یسنت نگرش در: کنندگاندیتول سمت به کنندگان مصرف از بازارها در تالف( تغییر جه 

با کسب  یمشتر رابطه. شودیم داده لیتحو آنها به خط یانتها در خدمات و محصوالت و دارند قرار رهیزنج یانتها

 ای پردازدیم پول آن یبرا زین یمشتر و کندیم دیتول را دارد ازین یمشتر آنچه کار و کسباست.  میمستق زیو کار ن

و مصرف کامال روشن و منفک  دیتول ندیفرا(. گانیرا یهابرنامه ی)مثل تماشا کندیآن م صرفخود را  یتوجه و انرژ

بلکه ابزار خلق ارزش را فراهم  کند،ینم جادیرا ا یی. کسب و کار ارزش نهااست متفاوت تیوضعاست. در پلتفرم 

کاال در  فروشندگانند. کننده دارو هم نقش مصرف دکنندهیمشارکت کنندگان پلتفرم هم نقش تول جه،ینت در. کندیم

و خود  هستند پلتفرمارزش در  کنندگانخلق وب،یوتیدر  ییدئویو یهاپیکل دکنندگانیرانندگان اوبر، و تول ،یب یا

 کهی. در حالکندیو ارائه ارزش م دیبلکه فقط آنان را قادر به تول کند،ینم دیتول ییکسب و کار مالک پلتفرم محتوا

و هم  دکنندگانیهم بر تول رندیناگز هاپلتفرم دارند،خود تمرکز  کنندهمصرفصرفاً بر کاربران  یسنت یکسب و کارها

 به که زاندیبرانگ را ارزش دکنندگانیتول از گروه کی نتواند پلتفرم اگرداشته باشند.  یکسانیبر مصرف کنندگان توجه 

 .کنندیم ترک را آن یشنهادیپ ارزش افتیدر عدم یپ در زین کاربران بپردازند، ارزش خلق به دائم طور

 کنندیو کنترل منابع کار م تیمالک قیاز طر یسنت یو کارها کسب: ستمیاکوس به منابع از: یرقابت تیمز در رییتغ( ب .

 ریسا ای رقبا تملک ای و گرید یکسب و کارها باادغام  قیو توسعه کسب و کار از طر یعمود یکپارچگی جهیدر نت

 ،یسنت یکسب و کارها یایدن در. اندازدیرا در رقابت جلو م یسنت یاست که کسب و کارها یاوهیکسب و کارها ش

 .کنندیم رقابت هم با یمعنو تیمالکحقوق  زانیو م یو کنترلشان بر منابع داخل تیمالک زانیم هیشرکتها برپا

 روزتر،یپ کار و کسب شتریب تیمالک چه هر و ترموفق بزرگتر چه هر که یرقابت تیمز یسنت دگاهید نیا حال نیا با

 گرید یپلتفرم یکسب و کارها یایدن در یکیزیمنابع ف ای هیسرما تیمالک قی. تسلط بر بازار از طراست دهیفروپاش
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شرکت فعال در حمل و نقل  نیفصل آورده شد، اوبر بزرگتر نیا نیآغازقول  نقل. همانطور که در ستیجوابگو ن

بدون  استیدن یصنعت هتلدار گریباز نیبزرگتر یان ب یب ریو ا یتاکس کی یحت تیبدون مالک استیدن یشهر

و  دکنندگانیاز تول یستمیاکوس لیبلکه به دل منابع، تیمالک لیآنها نه به دل یسرآمدهتل.  کی یحت تیمالک

 هاپلتفرماند. ارزش خود شده جادیا یندهایآنها با فرا یرسازیدرگو  شیکنندگان است که موفق به جذب، پاالمصرف

که درباره  ییهابا استفاده از داده کنندیخود هماهنگ م ستمیتعامالت تبادل ارزش را در اکوس یبه طور موفق

در خلق ارزش در  یدیتوانمندسازان کل هاستمی. اکوسآورندیگوناگون به دست م یهاستمیاکوس درکنندگان مشارکت

 یکیزیف منابع ینه به دل کنند،یانبوه خلق م ارزش یپلتفرم یغولهاهستند.  یرقابت تیاز مز دیمنبع جد کیها و پلتفرم

 .خود ستمیاکوس در تالیجید و یکیزیف منابع یسازهماهنگ یبرا ارشانیاخت در یهاداده از استفاده قیطر از بلکه خود،

 محتوا دیتول یندهایبر فرا یبه طور سنت یارسانه یهاشرکت: هاتعامل سمت به ندهایفرا از: ارزش خلق در رییتغ( ج 

 یادیتا حد ز ندیفرا نی. اکنون ااندبوده یمتک محتواآن  فروشسپس  وخود  دیو مراکز تول  هاهیریتحر وها،یاستود در

 قهیمناسب با سب یمحتوا قیها بر تطبپلتفرم نیااست.  افتهی رییتغ یاجتماع یهاکاربران در شبکه انیبا تعامالت م

 .دارند تمرکز آن همانکاربر در  یهاو درک از خواست نیشیپ یهاکاربران خود براساس داده

 که رهیزنج سمت کیآن ارزش از  درکه  گرفتیشکل م یندیفرا هیبرپا محتوا خلق ندیفرا یسنت یکارها و کسب در

 و دکنندگانیتول انیم تعامالتها . در پلتفرمشدیم منتقل کننده مصرف یعنی رهیزنج گرید سمتبه  است دکنندهیتول

 ندیفرا نیا یژگی. وکندیم نییتع را ارزش تبادل و خلق ندیفرا شودیم لیتسه پلتفرم توسط که ارزش کنندگانمصرف

ها هستند و در اوبر، منابع در تملک منابع تحت تملک هتل ،AirBnB پلتفرممنابع است. در  تیبه مالک ازیفقدان ن

 موجودارزش  دکنندگانیمنابع تول نیترمرتبط قیتطب قیخلق ارزش و تبادل ارزش را از طر ندیفرا هاپلتفرمرانندگان. 

 .دهندیم صورت پلتفرم درارزش  انیوارده از سمت متقاض یتقاضا با ستمیدر اکوس

 و استخدام در یانسان یروین قیطر از هاشرکتشده توسط  یسازمانده یندهایفرا قیطر صرفًا از گرید ارزش خلق

 یبرا ازین با را ستمیاکوس در موجود منابع و کاربران که یتعامالت قیطر ازبلکه  رد،یگینم صورت تملک در منابع

انبار مثل هتلها تمرکزشان را بر  یبر موجود یمبتن یهاشرکت کهیحال در.ردیگیم شکل کنندیم هماهنگ ارزش

 یان ب یربیهمچون ا ینوظهور یها(، پلتفرمندیاند )تمرکز بر فراخود کرده یهاتیاز ظرف یبردارحداکثر کردن بهره

 (. تعامالت براند )تمرکز متمرکز شده یعرضه و تقاضا قیتطب یهاتمیو اوبر بر بهبود الگور

ها شرکت یبرا یرقابت تیمز جادیخلق ارزش، تعامل با بازارها و ا یسازوکارها رییکه در باال ذکر شد، نشان دهنده تغ یرییتغ سه

را  کنندیم جادیکه کسب و کار ارزش ا یاوهیش هاپلتفرم به یسنت یکارها و کسب از رییتغ واقع، درو کسب و کارها است. 

 .است کرده متحول

 مطرح کرد: 1بندی فصل موارد را به عنوان جمعتوان این در مجموع می

کنند، از این رو توان این را دارند که قیمتی متفاوت از کسب و کارهای و بازار مختلف را به هم وصل میها داز آنجا که پلتفرم

د. این امر برای ها قادرند یک سری خدمات را به طور دائمی به صورت رایگان عرضه کننسنتی تعیین کنند. در حقیقت پلتفرم
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توانند بدون اینکه درگیر تولید خدمات شود که بنیان رقابت کامالً برای آنها تغییر کرده است و میآنها به این دلیل ممکن می

 باشند صرفاً با وصل کردن طرفهای مختلف به یکدیگر ارزش ایجاد کنند.

 ازاند و شده 1باناندروازه حذف سببمختلف مشارکت کننده،  یهاگروه انیارتباطات نامتمرکز م یبرقرار یژگیبا و هاپلتفرم

انتخاب محصوالت و خدمات با توجه به  یبرا یشتریب یتا آزاد دهدیاجازه را م نیکنندگان امصرف به ها،باندروازه رفتن نیب

 را یخط ارزش رهیزنج ستمیس بازار در دیجد ارزش ارائه امکان و دیجد منابع جادیا با هاپلتفرم نیابدست آورند.  شانیازهاین

و با آشکار کردن نظرات کاربران، به  کنندیبازخورد را فراهم م یهاها امکان ارائه حلقهپلتفرم ن،یا بر. عالوه کنندیم فیتضع

ن ارزش به ارائه دهندگا بیترت نیو به ا کنندیم یرسانکننده اطالعارائه شده توسط هر مشارکت ارزش تیفیدرباره ک نیریسا

 وبیوتیو  AirBnBمانند   ییهاپلتفرم. مثالً دهندیم نشان را تیفیباک یشنهادیپ ارزش مناطق کاربران ریسا به و مشکالتشان

ها نظرات پلتفرم نی. همانطورکه اکنندیاستفاده م یونیزیتلو یهاو کانال یسنت یهارقابت با هتل یبازخورد برا یهااز چرخه

 کنند،یم یآور( جمعیبانیربی)در ا دهندگان خدماتشهرت ارائه ای( وبیوتی)در مورد یی محتوا تیفیدرباره ک یاجتماع

خانه ای وهایدیو بتوانند کاربران شودیم باعث کاربران ریسا. بازخورد شوندیکارآمد م یاندهیطور فزابازار به یتعامالت بعد

 کنند،یم افتیدر یمنف بازخورد بارها و بارها که یمحصوالت. کنند دایپ شتریب نانیاطم بارا  خود یازهایبا ن مطابق یااجاره یها

 .شوندیم دیناپد کامالً پلتفرم از معموالً زین

از  یاجامعه طتوس ارزش جادیا ندیفرااز  یا. از آنجا که بخش عمدهدهندیم رییتغ زینرا  هاشرکتفرایند مدیریت  هاپلتفرم

 رییتغ یخارج یهاتیبه فعال یداخل یهاتیتمرکز خود را از فعال دیبا یو کار پلتفرم کسب جهینت در شود،یم جادیکاربران ا

 (.14؛ ص 2016)پارکر و همکاران،  است یرونیب یهاتیفعال سمت به چرخشاز  ریناگز شرکت جهینتدهد. در 

  

                                           

1 gatekeepers 
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 هاپلتفرمای : مفاهیم پایه2فصل 

 صرفه ناشی از مقیاس

مفهوم آشنایی است که از مدیریت عمومی و صنعتی وارد شده است. منطق آن این است که به  1مقیاسناشی از مفهوم صرفه 

پردارد، هر چه تولید بیشتری داشته های ثابتی که یک کارخانه برای حقوق نیروی انسانی و آب و برق و استهالک میدلیل هزینه

های غیرصنعتی هم مین امر در بسیاری از نمونهباشد، هزینه ثابت مصرف شده برای یک واحد محصول کمتر خواهد شد. ه

دادیم و توسط استادان هر دو کالس پذیرفته شود. در دوران تحصیل وقتی یک تکلیف را برای دو کالس تحویل میدیده می

 بردیم چون زحمتی که برای تولید یک محصول کشیده بودیم دو کالس را پاسخ داد و در نتیجه احساسشد بسیار لذت میمی

کنیم، هر چه کردیم زحمتمان ارزش داشته است. وقتی یک تاکسی را برای طول یک روز با قیمت ثابت دربست کرایه میمی

شود، زیرا مبلغ اجاره ثابت است و تعداد ایم کمتر میای که برای هر سفر پرداختهسفرهای بیشتری با آن انجام دهیم، هزینه

تر شود. برعکس اگر فقط دو سفر شهری انجام دهیم، هزینه هر سفرمان بیشتر شود هزینه هر تک سفر کمسفرها سبب می

 شود. می

شود تا زمانی که تمام در عرصه رسانه این صرفه ناشی از مقیاس حتی بیشتر از صنعت است. وقتی یک فیلم سینمایی ساخته می

ماده است که آام، دیگر هزینه خاصی ندارد و نشده است و آماده نمایش نیست درآمدی ندارد و فقط هزینه است. به محض اتم

رآمد فیلم افزایش دهای سینما به تماشای این فیلم بروند های متعدد درآمدی سود ببرد. هر چه افراد بیشتری در سالناز پنجره

ت که همان فیلم سایابد بدون اینکه هزینه قابل توجهی داشته باشد. بعد از بسته شدن پنجره درآمدی سالن سینما، زمان آن می

اد شود بدون اینکه با هزینه کمی تبدیل به قالب دیجیتال شود و در شبکه پولی اشتراکی به نمایش درآید تا دوباره درآمد ایج

جاد کنند. هزینه خاصی وجود داشته باشد. سپس پنجره درآمدی بعدی و پخش آنالین تا تبلیغات متعددی روی آن درآمد ای

یشتر دیده شود، گیرند. پس هر چه یک فیلم با بدون نیاز به هزینه اضافی برای تولید فیلم صورت میتمام این موارد درآمدز

 صرفه ناشی از مقیاس آن بیشتر خواهد بود. 

نمونه دیگر در صنعت رسانه، یک قطعه موسیقی است. هنگام تولید آن درآمدی وجود ندارد اما پس از اینکه منتشر شد، فروش 

کند بدون اینکه نیاز به هزینه تولید دوباره باشد. همین امر هنگام ی آن و یا پخش آنالین آن درآمد ایجاد میسی دی و دی وی د

شوند، هیچ درآمدی ندارند و هزینه زمانی و انرژی از نویسنده ها نگاشته میدهد. اکنون که این واژهتالیف این کتاب رخ می

درآمدی به همراه ندارد. در نتیجه هزینه تولید آن ساعتهایی است که صرف نگارش گیرند. تا زمان نهایی شدن و انتشار هم می

توانست به فعالیت درآمدزایی اختصاص یابد. اگر استقبال خوبی از این کتاب شود، هر چه بیشتر فروش رود و به آن شده و می

م کارهای دیگر درآمدزا بوده است )به آن هزینه یابد و هزینه تولید که هزینه انجاهای بیشتری برسد درآمد آن افزایش میچاپ

                                           

1 Economic of scale  

یایی است و ترجمه شده است که به نظر من ترجمه ناگو« اقتصاد مقیاس»در فارسی به شکل تحت اللفظی به عنوان  Economics of scaleعبارت 

ملیاتی رفه به یک برتری عکنم. دلیل من هم این است که این صدانم و همواره این عبارت را استفاده میرا معادل بسیار بهتری می« صرفه ناشی از مقیاس»

 لیاتی است منتقل کند.تواند مفهوم نهفته در این عبارت را که یک مفهوم عمکند و نمیاشاره دارد ولی واژه اقتصاد در فارسی بر سطح کالن داللت می
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ای محصوالتی هستند که عمیقا از صرفه ناشی از مقیاس شود. اساساً محصوالت رسانهشود( کمتر و کمتر میفرصت گفته می

 د.شوبرند و هر چه بیننده، خواننده، شنونده و مصرف کننده بیشتری داشته باشند، هزینه تولید آنها کمتر میسود می

شود افراد بیشتر و های اجتماعی نیز این امر صادق است. نوشتن یک مطلب که مورد استقبال قرار گیرد سبب میدر شبکه

داخت شده برای بیشتری آن را مصرف کننده و در نتیجه هزینه تولید آن، ساعتهای صرف شده، انرژی به کار رفته یا حقوق پر

ن محتوا دیده ئویی سروش رضایی )سوری لند( هزینه تولیدی دارد که هرچه بیشتر آتیم تولیدی جبران شود. یک انیمیشن وید

ای نجام به نقطهشود و درآمدهای تبلیغاتی بیشتری هم همراه خواهد داشت. سراشود و محبوبتر شود آن هزینه تولید سرشکن می

وت، نوشته، صوقتی یک محتوا، ویدئو کلیپ،  شود. اساساًرسد که با سفارش از قبل، هزینه تولید از پیش پوشش داده میمی

ز مقیاس اشود و هر چه بیشتر مصرف شود صرفه ناشی شود هزینه تولیدش ثابت فرض میتصویر، اینفوگراف و ... تولید می

 ت.های اجتماعی اسآن بیشتر خواهد شد. در نتیجه صرفه ناشی از مقیاس یک مفهوم مهم و کارآمد در زمینه شبکه

. نمایندالیت میفع کاالها دیتول هایی که در زمینهشرکت یعنیگذارند، یم ریبر بخش عرضه تاث اسیمقصرفه به  یدهااقتصا نیا

ائه شده با تعداد در شبکه، ارزش خدمات ار گسترده شده است. اریبس 'سمت تقاضا' اسیمق یمفهوم اقتصادها را،یحال اخ نیبا ا

 یکسب و کارها نیا اقتصاددانان ن،یبنابرا .میمثبت که ما در باال بحث کرد اثر بودن یخارج لیبه دل ابد،ییم شیکاربران افزا

)عرضه( با حجم  دیتول نهیدر مورد هز گرید نیا ،ی. به طور جدرندیگیتقاضا در نظر م ریاز مقاد یشبکه را به عنوان سودمند

 platform strategyتعداد کاربران است. )  شیکاربران )تقاضا( با افزا یشده برا جادیبلکه در مورد ارزش ا ست،ین

,2017:PP.33) 

 

 اثر شبکه )قدرت پلتفرم(

تعداد کاربران وابسته به شبکه  کیارزش کند که تری اصل در شبکه گفت. این اثر به سادگی بیان میتوان بنیادینرا می 1ثر شبکها

. یک مثال کالسیک و رایج درباره کندیم دایپ شیهم افزاشود، ارزش آن شبکه  شتریشبکه ب کیهرچه تعداد کاربران و  آن است

اثر شبکه، ارزش شبکه تلفن است. اگر فقط یک تلفن وجود داشته باشد هیچ ارزشی ندارد، زیرا کس دیگری نیست که با آن 

واند بین این دو تاست، زیرا فقط یک ارتباط می 1تماس بگیریم. اگر فقط یک نفر دیگر هم تلفن داشته باشد، ارزش این شبکه 

. اگر 10شود شود، پس ارزش شبکه میارتباط ممکن می 10نفر دارنده تلفن صورت گیرد. اگر پنج نفر دارای تلفن باشند، 

. به همین ترتیب هر چه کاربران شبکه 66شود شود و ارزش شبکه میارتباط متنوع مقدور می 66نفر شوند،  12دارندگان تلفن 

تری وجود خواهد داشت و ارزش شبکه بیشتر خواهد بود. همین ارزش شبکه صحنه نبرد رتباطات متنوعبیشتر باشند، امکان ا

های اجتماعی آنانی هستند که بیشترین کاربر را دارند و فیسبوک با دارا بودن یک ترین پلتفرمهای اجتماعی است و موفقپلتفرم

تری در آن به کند. هر چه اثر شبکه بیشتر باشد، بازیگران متنوعمی میلیارد کاربر فعال بزرگترین ارزش شبکه فعلی را ایجاد

                                           

1 Network effect 
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پردازند و فایده بیشتری برای کاربران خواهد داشت و در نتیجه کاربران حفظ خواهند شد و احتماالً مشارکت و تولید ارزش می

 افزایش هم خواهند یافت. 

 

 (2017تلفن )منبع: ریله و ریله، برای یک شبکه  : ارزش شبکه5شکل 

یشتری مصرف بیابد. یعنی هر واحد محتوا توسط کاربران رود، صرفه ناشی از مقیاس نیز افزایش میوقتی اثر شبکه باال می

قابل مصرف  تواند اطمینان یابد که مطلبش برای کاربران بیشترینویسد میشود. کسی که مطلب تحلیلی را در فیسبوک میمی

ت، ولی زمانی بود تا در یک شبکه کوچک داخلی. در نتیجه، اگرچه ارسال مطلب در هر دو شبکه بدون ضرر و هزینه اس خواهد

پلتفرم دیگری  کند احتماالً بیشتر از زمانی خواهد بود که صرفرا که صرف پاسخ دادن به نظرات زیر تحلیلش در فیسبوک می

ترتیب  شبکه اختصاصی باشد که درباره آن صحبت خواهیم کرد(. به همینکند )مگر در مواردی که با کاربران کمتر می

هایش توسط افراد کند هم می تواند اطمینان یابد که آگهیای که در یک شبکه اجتماعی با ارزش بکه باال تبلیغ میکنندهتبلیغ

تفرم اجتماعی این رو درآمدهای پل بیشتری دیده خواهد شد و حاضر به پرداخت هزینه بیشتری هم برای آگهی خواهد بود. از

 با ارزش شبکه بیشتر، افزایش خواهد یافت. 

اثر دارد، م وجود که پلتفر ییهرجاها و کسب و کارهای پلتفرمی است. ترین ویژگی پلتفرمبنابراین دانستیم که اثر شبکه کلیدی

نخواهد  یفرمپلتالزاماً داشته باشد  یار شبکهاث یوکاراگر کسب یعنی ،ستین حیخالف آن صحهم خواهد بود. البته  یاشبکه

 (. 19: ص 2016)پارکر و همکاران،  بود.

 یااثرات شبکه یبنددسته

ها که دارای فقط دو گروه عرضه کننده و تقاضا کننده یا فروشنده ترین شکل پلتفرم، یعنی سادههیدوسو یپلتفرم یهاشبکه در

و  1اثر سمت موافق هاکه دو مدل از آنوجود دارد  یاچهار نوع اثر شبکهو خریدار یا نویسنده و خواننده و امثال آن هستند، 

کنند که اثرات منفی این نکته را گوشزد می. دارند یمنفو هم اثر ت مثبهم اثر هستند که هرکدام  2دیگر اثر سمت مقابل دو مدل

 د. داشته باشبر برخی از کاربران  یمخرب ریتاث تواندیموارد م یو در برخ ستینمثبت  شهیاثر شبکه در پلتفرم هم

                                           

1 Same-Side 

2 Cross-Side 
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 یکی ینسول بازک دیخرمثالً هنگام است.  رگذاریشبکه تاثکاربران از یک گروه  یاثر رو نیمثبت: اسمت موافق  اثر 

 یهایعرضه بازمیزان کنسول و آن  یموجود برا یهایتعداد باز دنریگیدر نظر مخریداران که  ییفاکتورهامهمترین از 

کنسول استفاده  ناز هماخریدار و دوستان  انیچه تعداد از اطرافاینکه  ایاست؛ کنسول بازی آن  یموردعالقه برا

هر چه تعداد کسانی که این کنسول را دارند بیشتر باشد  کرد.بدل  و رد یباز ایکرده  یها بازبا آن توانیو م کنندیم

سمت موافق بیشتر خواهد بود و جذابیت بیشتری برای اثر مثبت های موجود برای آن هم بیشتر باشند، و بازی

  خریداران خواهد داشت. 

 ه از کاربران بر منفعت گروه دیگری از کاربران اشاره این اثر بر افزایش تاثیر تعداد یک گرومثبت: سمت مقابل   اثر

نیز تشویق به حضور در پلتفرم  یشتریب دکنندگانیتولدر پلتفرم حضور یابند،  یشتریکننده بهرچه مصرفدارد، یعنی 

کاربران اسنپ بیشتر باشند، رانندگان هم تشویق خواهند شد که در هر چقدر است. اسنپ خواهند شد. مثال مناسب 

 این سرویس ثبت نام کنند. 

 
 ای از اثر سمت مقابل مثبت: نمونه6شکل 

 کند. با افزایش مسافران، رانندگان هم تمایل بیشتری به شکل باال شیوه اثرات شبکه سمت موافق مثبت را تصویر می

تر و بیشتری تحت پوشش رانندگان قرار خواهد گرفت. در پلتفرم خواهند داشت و در نتیجه مناطق متنوع عضویت

تر منجر به سرعت ارائه خدمات و زمان کمتر برای رسیدن راننده بمحل این حضور بیشتر رانندگان در مناطق متنوع

شود. عالوه بر این، دوباره چرخه تقویت می مسافر خواهد شد و همین به افزایش رضایت و تقاضا خواهد انجامید و

با پوشش بیشتر مناطق توسط رانندگان، تعداد مسافر هر راننده در روز بیشتر خواهد شد و در نتیجه زمان انتظار راننده 

های بیشتری ارائه کند و همین برای مسافر جدید کمتر شده و راننده حاضر خواهد بود کاهش قیمت بدهد تا سرویس

 کند. به تقویت تقاضا انجامیده و ارزش شبکه را بیشتر میمجدداً

 دیگر کاربران یپلتفرم برا تیجذاب کاربران،از گروه  کیتعداد کند که با افزایش بیان می سمت موافق منفی: این اثر اثر 

روزانه یک در مثال تاکسی آنالین اسنپ که آورده شد، با فرض ثابت بودن تعداد مسافران  .شودیهمان سمت کم م
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مسیر، هرچه رانندگان بیشتری ثبت نام کنند، میانگین تعداد مسافر برای هر راننده کمتر خواهد شد و با کم شدن 

تواند منجر به ترک شبکه و پیوستن برای این گروه کاهش خواهد یافت و میشبکه  تیجذابدرآمد ناشی از مسافر، 

تری از وقت خود را خارج از سرویس پلتفرم و به صورت گردشی های رقیب شود یا اینکه اساساً بخش بیشبه شبکه

 متعارف بگذارند. 

 گروه کاربران  یسمت شبکه رو کیتعداد کاربران در  شیکه افزا دهدیرخ مهنگامی اثر  نی: ایمنف سمت مقابل اثر

 غیتبل هیکه اقدام به ارا ییهاتعداد شرکتوقتی  .است غاتیتبلتعداد خوب  یهااز مثال یکیبگذارد.  یاثر منف گرید

و تمایل به ترک شبکه  کنندیم یتیشود، کاربران احساس نارضا شتریبمیزان متعارف ک یاز  کنندیشبکه م یرو

شود. برای مثال در پلتفرمی که امکان نشر کنندگان پدیدار میشکل دیگر این سمت نیز در تعداد زیاد عرضه .یابندمی

کنندگان، فرایند جستجو و انتخاب را کند افزایش بیش از حد تعداد عرضها فراهم میای رمحصوالت دیجیتال رسانه

کند و اگر مواردی مثل نیاز به خواندن شرایط خاص استفاده از محصول باشد )مثالً تر میبرای مصرف کنندگان پیچیده

( وقت زیادی از مصرف کنندگان شرایط استرداد وجه در صورت نارضایتی، یا شرایط رزرو اتاق یا شرایط تحویل کاال

شود. گاه خود شود اثر مثبت به اثر منفی تبدیل میکنندگان زیاد میخواهد گرفت. در چنین شرایطی که تعداد عرضه

به بعد نتایج جستجو  2توجهی به صفحه کنند، مثل بیمصرف کنندگان به تعداد بیشتر از حد پردازش خود اعتنا نمی

صفحه اول لیست هنلها و پروازهای پیشنهادی در سایت بوکینگ دات کام. گاهی هم احساس در گوگل یا اکتفا به 

کنندگان پلتفرم را ترک کنند یا استفاده خود را کمتر کنند، یا با کسب اطالعات در شود که مصرفپیچیدگی سبب می

 دهند. تر کرده است انجام این پلتفرم خرید خود را از پلتفرم دیگری که شرایط را ساده

شوند اثرات سازی شده دوسویه ذکر شدند. هنگامی که چندین گروه ذینفع در شبکه ایجاد میهای سادهچهار اثر باال در شبکه

پردازیم و همین اثرات چهارگانه در یک شبکه دارای تری نیز وحود خواهد داشت. در این کتاب به جزئیات اثرات نمیپیچیده

مند به دانستن بیشتر هستید، منابعی که در انتهای ادین تنوع در اثر شبکه کافی است، ولی اگر عالقهدو گروه ذینفع برای درک بنی

 توانند اطالعات خوبی را فراهم کنند. این کتاب معرفی شده اند می

 اثرات جانبی 

روی گیرد روبهری تصمیم میکنیم. برای مثال وقتی شهردابریم و هم زیان میهمه ما از چیزهای خارج از کنترلمان هم سود می

مان نیز افزایش بریم و قیم خانهمنزلمان یک پارک احداث کند از زیبایی، طراوت و هوای سالم ناشی از آن پارک لذت می

یابد. این اثر جانبی خوب احداث این پارک است که خارج از کنترل ما و به دلیل تصیم شهرداری روی داده است. از طرف می

شود جای پارک در اطراف منزلمان پیدا نکنیم و گاهی هنگام بیرون ش حضور شهروندان در این پارک سبب میدیگر، افزای

آوردن خودرو از پارکینگ نیز با پارک نابجای خودروهای دیگر درب پارکنیگ و مزاحمت آنها مواجه شویم. این هم یک اثر 

افتد. اگر خودروهای زیادی از خیابان رویم میقتی به خیابان میجانبی منفی این تصمیم خارج از کنترل ماست. همین اتفاق و

بینیم و در عوض هرگاه نیاز به تاکسی کنند آسیب میها تولید میای که آننزدیک منزلمان عبور کنند، از ترافیک و هوای آلوده

کنیم و نیاز به تاکسی تلفنی یا اسنپ  توانیم سریع از تاکسی گذری استفادهمانیم و میگذری پیدا کنیم مدت زیادی منتظر نمی

شویم. مسافر دیگر عطر خوشبویی استفاده کرده است و تا انتهای مسیر از نخواهیم داشت. در مثال دیگری سوار تاکسی می
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بریم، یا ممکن است پیش از سوار شدن سیگار کشیده باشد و تا انتهای مسیر از بوی بد سیگار او معذب رایحه عطر او لذت می

 مثبت و منفی در زندگی عادی ما هستند.  1ای از اثرات جانبیها نمونهخواهیم بود. این مثال

که از حضور او پیوندد سایر اعضای شبافتد. وقتی کاربری به شبکه میهای اجتماعی میهمین اتفاق هنگام پیوستنمان به شبکه

تواند به ارسال مطالب گیرد. حضور او مییشتری صورت میبرند، زیرا حجم شبکه بزرگتر شده و دسترسی به افراد بسود می

شته باشد، مثالً جدید و فراهم شدن بینش جدید برای سایر کاربران شبکه بینجامد. از سوی دیگر ممکن است اثرات منفی هم دا

ان از آن شبکه شود. چ کاربرارزش سایر کاربران را بیازارد و حتی منجر به کوهای نبلیغاتی یا مطالب انبوه و کمبا ارسال پیام

ک فرد خوب ای به همین اثرات جانبی یهای متعددی در فرهنگ ما درباره همسایه خوب و بد گفته شده که اشارهضرب المثل

ای که او ای بخرد خطاب به همسایهخواهد خانههای گلستان هنگامی که مییا بد است. برای مثال سعدی در یکی از حکایت

 گوید:رد میپندارا بد می

 ای را که چون تو همسایه است، ده درم سیم بدعیار ارزد،خانه

 الکن امیدوار باید بود، که پس از مرگ تو هزار ارزد

ه پس از مرگ او، کای بر اثرات جانبی منفی این همسایه در دوران حیاتش بر قیمت خانه مورد نظر است و ابراز امید که اشاره

 قیمت ایجاد خواهد شد.اثر جانبی مثبت و افزایش 

. برای درک بهتر اهمیت حضور افراد ثالث، است 2حضور اشخاص ثالثدر رابطه با ها مهمترین ویژگی اثرات جانبی در شبکه

دارای سیستم عامل های همراه من همواره طرفدار گوشی تواند کمک کننده باشد.های همراه میعامل تلفنمثالی از سیستم

اس اوهای اندروید یا آیسیستم عاملام و مدت طوالنی سرسختانه و حتی لجوجانه از استفاده از گوشی همراه با ویندوزفون بوده

اپل خودداری کردم. با این حال در نهایت تسلیم شدم و ناگزیر شدم استفاده از سیستم عامل اندروید را بپذیرم. دلیل این امر نه 

های مناسب در این رات جانبی منفی ناشی از عدم حضور توسعه دهندگان اپلیکیشنضعف در سیستم عامل ویندوزفون، بلکه اث

، اسنپ، اینستگرام و .... نسخه ویندوزفونی ارائه نداده بودند و یا wazeهای مهمی مثل پلتفرم بود. وقتی هیچیک از اپلیکیشن

شد و اپلیکیشنی برای ویندوزفون اس پایه ارائه میواهای اندروید پایه یا آیاپلیکیشنهای مختلف خدمات توسط اینکه در مکان

وجود نداشت، من متوجه خسران ناشی از عدم امکان استفاده از امکانات شدم و سرانجام تسلیم شده و به رغم اشتیاق قلبی به 

عامل دیگر مقایسه ها وقتی تعداد کاربران ویندوزفن را با دو سیستم ویندوزفون آن را ترک کردم. توسعه دهندگان اپلیکیشن

شدند که زحمت تولید برنامه برای ویندوزفون بیشتر از منافع حاصل از تعداد کاربران است و در نتیجه کردند، متوجه میمی

 اشخاص ثالث در آن سیستم عامل کم شده و اثرات جانبی هم کمتر شدند. 

  

                                           

1 Externalities 

2 Third Party 
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 حجم حیاتی

دارد که در آن تعداد به بعد پلتفرم برای جذب سایر کاربران جذاب  به تعداد کاربران مورد نیاز یک پلتفرم اشاره 1حجم حیاتی

کننده است و تا قبل از آن پلتفرم نیازمند یک هدف اساسی و یک نقطه تعیینکاربر دستیابی به این تعداد شود. و ارزشمند می

فرم است و در خطر مداوم ترک کاربران صاحبان پلتفرم برای دعوت کاربران به فعالیت در این پلتهای زیاد تزریق منابع و تالش

 و شکست خوردن است. 

رسیده  2که در آن رشد شبکه به خودبسندگی»کنند ای تعریف می( حجم حیاتی را به عنوان نقطه35:ص2017ریله و ریله )

یعنی باید تعداد در اغلب کسب و کارهای پلتفرمی حجم حیاتی باید در هر دو طرف حاصل شود تا پلتفرم پایدار بماند.  «.است

کافی از فروشندگان وجود داشته باشند تا خریداران را جذب کند و به اندازه کافی خریدار وجود داشته باشد که برای فروشنده 

برانگیزی است که متغیرهای زیادی بستگی دارد. جذب حجم حیاتی بزرگترین جذاب باشد. جذب کاربران از دو طرف امر چالش

زه تاسیس است زیرا به دلیل تعداد کم کاربر اثر شبکه کمی دارند. وقتی یک پلتفرم به حجم حیاتی دست های تاچالش پلتفرم

 شود. تر مییابد، رشد و جذب مداوم کاربران امری بسیار ساده

حجم حیاتی  هایی که نتوانند بهگذارد، پلتفرماز آنجا که تعاد کاربران تاثیر مستقیمی روی ارزش ارائه شده در یک پلتفرم می

م همسریابی شوند. در یک پلتفربرسند در ارائه ارزش مناسب برای جذب کاربران شکست می خورند و از دور رقابت خارج می

پلتفرم فروشگاه  های ازدواج زیاد نباشند، شانس کمی وجود دارد که یک فرد گزینه مناسب خود را پیدا کند. در یکاگر گزینه

ا در آن بیابند. ند، احتمال کمی وجود دارد که خریداران تنوع محصوالت کافی و مورد پسند خود راگر فروشندگان زیادی نباش

پاسخ صد خود بیدر یک پلتفرم حمل و نقل شهری اگر راننده کمی حضور داشته باشد احتماالً تقاضای مسافران زیادی برای مق

ناسب به سمت رقبا این موارد کاربران با عدم دریافت ارزش م خواهد ماند و یا زمان انتظار زیادی را باید بپذیرند. در همه

 دهند.روند و پلتفرم را ترک کرده یا فعالیت خود را در آن کاهش میمی

در بررسی حجم حیاتی باید به تفاوت میان کاربر فعال با کاربر غیرفعال نیز توجه زیادی داشت. صرف کاربر داشتن سبب 

شود. کاربرانی که از ارزش پیشنهادی آنها استفاده کند، بلکه ارزش از فعالیت کاربران حاصل می شود که یک پلتفرم بتواندنمی

گفتگو شوند و سبب جذابیت بیشتر این پلتفرم برای سایر کاربران میگذارند، مرتب در فیسبوک یا توییتر یا اینستاگرام پیام می

شوند؛ برای رانندگان میکنند سبب ارزشمندتر شدن پلتفرم سفر میزیاد مسافرانی که  گردند؛ی را موجب میو محتوای بیشتر

شوند. پس در حقیقت کاربران مسافرانی که مرتب اتاق رزرو می کنند سبب افزایش ارزش پلتفرم برای اجاره دهندگان امالک می

آورند. د کاربران فعال خود به عمل میها حداکثر تالش خود را برای افزایش تعدادهند و پلتفرمفعال حجم حیاتی را تشکیل می

های او، ها یا فعالیتگیرد مثل ستاره دادن به کاربر پرکار، ذکر تعداد پستاین کار گاه با ایجاد پرستیژ برای کاربران صورت می

دن کاربر نکته مهمی فعال بوها برای افزایش فعالیت کاربرها. بنابراین تشویقپاداش دادن مالی و یا تخفیف به او، و انواع دیگر 

ها در نزول هستند. این یعنی تعداد زیادی از کاربران فعالیت خود را در شنویم که پلتفرمگاه می در محاسبه حجم حیاتی است.

                                           

1 Critical Mass 

2 Self-sustaining 
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شود( که کاربران فارسی زبان فیسبوک فعالیت شود )و کامالً نیز حس میاند. در زمان نگارش این کتاب گفته میآن کم کرده

هایشان بسیار بیشتر شده است. در نتیجه کاربران غیرفعال فیسبوک بیشتر ر کرده و برعکس در اینستاگرام فعالیتخود را کمت

اند و جذابیت این شبکه برای پیوستن کاربران دیگر کم شده است. وقتی در برخی کالس هایم از دانشجویان آمار سردستی شده

بینم که جذابیت فیسبوک برای نسل جوانتر کمتر شده و اغلب در کنند، میده میهای اجتماعی استفاگیرم که از کدام پلتفرممی

های اجتماعی بسیار رایج است و درباره آن در این این پدیده مهاجرت در شبکهها مشغول فعالیتند. رسانو یا پیاماینستاگرام 

کاربران در مطالب دیگرم که در زمینه مدیریت  کتاب نکاتی را به اختصار خواهم گفت، گرچه درباره راهکارهای آن و چگونگی

در صورت تمایل به دانستن بیشتر در این زمینه موضوع درگیرسازی کاربر درگیرسازی کاربران است نوشته و خواهم نوشت. 

 استفاده کنید(.  Customerیا   Userاز   Audienceرا جستجو کنید )یا به جای  Audience Engagementیا 

های داخلی همچون رسان(، تالش زیادی برای رواج پیام1397دیگر در سالی که نگارش این کتاب شروع شد ) یا در نمونه

م حیاتی صورت گرفت. این نبرد در حقیقت تالش برای رسیدن به حجسروش و روبیکا و بله و جایگزینی آنها با تلگرام 

رسان ای بود. اینکه ثبت رأی در پیامتلویزیونی استراتژی هوشمندانه هایکاربران فعال بود. استراتژی روبیکا برای میزبانی مسابقه

شود، اینکه پهنای باند اینترنت کنند در نظر گرفته میروبیکا رایگان است، اینکه امتیازاتی برای کسانی که در روبیکا فعالیت می

های رسانپیام های تلویزیونی دررسانی برنامههای اطالعرسان های داخلی رایگان است، اینکه کانالاستفاده شده توسط پیام

مارها نشان داد که اند که تا حد خوبی هم جواب دادند. با این حال آهای مناسبی بودهداخلی قرار گیرند، اینها همه استراتژی

یاتی کاربران حم حجنظر کنیم که موضوع این کتاب نیست، تعداد کاربران تلگرام کاسته نشده است. اگر از متغیر اعتماد صرف

طاتشان در تلگرام تلگرام یکی از متغیرهایی است که سبب شد کاربران نلگرام را ترک نکنند، زیرا بخش عمده کانالها و ارتبا

 اند و تا زمانی که آنها در تلگرام هستند، ترک تلگرام برایشان معقول نبود. بوده

ایبر به عنوان اپلیکیشنی . پیش از تلگرام ودیدیرانیان از وایبر به تلگرام کوچ جمعی ا توان درهمین پدیده را میموفق نمونه ولی 

گرام با افزودن کانال رسانی را نیز داشت اپلیکیشن محبوب ایرانیان بود. تلکرد و امکان پیامکه تماس رایگان صوتی را فراهم می

نسخه دسکتاپ که  با اخبار مبنی بر امنیت، ارائه ( جذابیت مهمی به دست آورد و همراه1.0به عنوان یک کانال یک طرفه )وب 

 رج کند. محدودیت موفق شد وایبر را از دور خاو امکانات آپلود فایلها به شکل بدون  کردبسیار روان و خوب کار می

  پردازیم.های جذب کاربران است به این مسئله جذب کاربر میدر فصل ... که استراتژی

 جوشنقطه 

 نوشته است.درباره تغییرات اجتماعی است که  2000در سال  1عنوان کتابی نوشته مالکولم گ لَدو ل  PointTippingعبارت 

خود او در این کتاب این . 2«کنندهای بزرگ ایجاد میچگونه چیزهای کوچک، تفاوت»عنوان فرعی این کتاب است است که 

مطرح  the moment of critical mass, the threshold, the boiling pointواژه را با سه عبارت 

نیافتم، گرچه در بهتر از نقطه جوش برای این عبارت معادلی . که معادل با حجم حیاتی، نقطه آستانه و نقطه جوش است کندمی

                                           

1 Malcolm Gladwell 

 رساند. این کتاب در اینترنت قابل دستیابی و دانلود است. جستجوی نام کتاب و نویسنده در گوگل شما را به آن می 2
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از  ده وتغییر شکل دا مادهدر شیمی با دمایی آشنا شدیم که در آن هایی مثل نقطه اوج هم پیشنهاد شده است. ها معادلنامهواژه

و در نقطه میعان برعکس، گاز به مایع  شودمایع به گاز تبدیل میشود. مثالً در نقطه جوش به حالت دیگر تبدیل می یحالت

با استفاده از این . شودذوب جامد به مایع تبدیل میشود یا در نقطه ه انجماد مایع به جامد تبدیل میشود؛ یا در نقطتبدیل می

که در آن شبکه از وضعیتی به وضعیت دیگر  گزینمای بر مینقطه جوش را به عنوان معادل برای نقطهمعادل ، مفهوم شیمیایی

به اما این تغییر شکل شبکه نه از جامد و مایع و گاز به همدیگر، که تغییر وضعیت در بازار رقابت است. یابد. می «تغییر شکل»

یکی به دلیل اثر شبکه به عنوان ، بلکه کوچک و در تقالی سهم بازار بیشتربازیگر  این معنی که از این نقطه به بعد پلتفرم نه یک

 رود. به شمار میبازار اصلی بازیگران از 

اربران به پلتفرم آید و هنگامی که تعداد کافی از کابی به حجم حیاتی به دست میها این نقطه هنگام دستیمعموالً در پلتفرم

طه پلتفرم تبدیل به کند و از این نقتفرم شروع به توسعه سریع میلکنند و پدعوت سایر کاربران می پیوستند، خود آنها شروع به

ی تواند رشد پلتفرم شود. از این نقطه، مدیریت پلتفرم ناگزیر است که به مخاطراتی که مرقیبی برای سایر پلتفرم های اصلی می

شود، کاربران ایجاد می های منفی کاربران که به دلیل افزایش تعدادیا تجربهرا کند کند توجه کنند. تبلیغات منفی از طرف رقبا، 

اند نکرده ها و اسپم، چرخه بازخوردهای منفی از سمت کاربرانی که  ارزش پیشنهادی مناسب دریافتتعداد زیاد هرزنامه

 داخت. هایی از چنین مخاطراتی هستند که هنگام رسیدن به نقطه جوش باید به آنها پرنمونه

عداد کاربر را تهای واقعی از کشورمان بررسی کنیم. اسنپ به عنوان پلتفرم مسلط حمل و نقل شهری هم بیشترین بیایید مثال

فران به دلیل های مختلفی مورد چالش کشیده شده است. چندین مورد از ادعای مزاحمت رانندگان به مساداشته و هم به شیوه

دگان بر سر این مورد کشمکش میان مسافران و راننصورت نقد و پرداخت آنالین گزارش شد. خودداری از پرداخت هزینه به 

دند که از این پلتفرم های اجتماعی به ویژه توییتر تکرار زیادی یافت تا جایی که برخی کاربران ادعا کرپرداخت آنالین در شبکه

رعایت مسائل  زنم که به دلیلهایم مثال میعددی را سر کالسمتمشابه های نمونهپیوندند. شوند و به سایر رقبا میخارج می

دهند زار را نشان میهای مسلط بر باهای پیش روی پلتفرمها چالشحقوقی قادر به استفاده از آنها در کتاب نیستم، ولی این مثال

 شوند. که پس از دسترسی به نقطه جوش و مسلط شدن به بازار با آن مواجه می

ن ذکر است که رسیدن به نقطه جوش به معنای تغییر وضعیت دائمی نیست و ممکن است که پلتفرم مجدداً به همچنین شایا

های نوکیا فقط سیستم مثالً ویندوزفون پس ازش راکت با نوکیا و قراردادی مبنی بر اینکه تمام گوشیوضعیت قبلی برگردد. 

ا تا حد زیادی کاربر جذب کرد، به نحوی که یکی از سه بازیگر عمده عامل ویندوزفون داشته باشند، با توجه به محبوبیت نوکی

و اقدامات جدیدی برای پایگاه کاربری خود انجام داد، از جمله های همراه )گرچه ضعیفترین آنها( شد بازار سیستم عامل

های مناسب و ولی پس از عدم موفقیت در توسعه اپلیکیشن. 1های جدید در پلتفرم توسعه ا یژ رامکاناتی برای توسعه اپلیکیشن

                                           

1 Azure 

رها به جای ن کسب و کاافزاری است که توسط مایکروسافت برای ارائه خدمات پردازش ابری به کسب و کارها ارائه شد و طی آا یژ ر، پلتفرم توسعه نرم

های ویندوزفون قابل افزارهای الزم، امکان پرداخت برای استفاده از خدمات را یافتند. بخش عمده خدمات این پلتفرم فنی روی اپلیکیشنمالکیت نرم

یستم عامل ارای سهای همراه دهای مناسب با گوشیدهندگان به ساخت اپلیکیشنارائه است و یکی از راهکارهای مایکروسافت برای تشویق توسعه

 ویندوز بود.
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های رقیب، موقعیت رقابتی خود را از دست داد و از نقطه جوشی که عبور کرده بود عاملمهاجرت دوباره کاربرانش به سیستم

 برگشت. 

 تک میزبانی و چند میزبانی

های ز پلتفرماو است، معموالً فهرستی کم و بیش مشابه پرسم که در چه پلتفرم های عضهای مختلف از افراد میوقتی در جمع

شود که سی پیدا میما عضو چندین پلتفرم هستیم و احتماالً کمتر کاکثریت کنم. تقریبا متنوعی که افراد عضوند را دریافت می

یک پلتفرم امکان دهند. ارائه می هادلیل آن هم خدمات متنوع و گاه متفاوتی است که پلتفرمها استفاده کند. فقط از یکی از پلتفرم

ظه به لحظه ارتباط صوتی فراهم می کند، دیگری برای اشتراک گذاری فایل ها مناسب است، دیگری امکان دریافت اخبار لح

آنها  های گوناگونند و برای ارتباط باتواند کاربران متفاوتی باشند که عضو پلنفرمدلیل دیگر میاقتصادی را فراهم می کند و ... . 

شوند م ناگزیر میبرای مثال اگر گروه کالسی روی یک پلتفرم تشکیل شود سایر اعضای کالس هپیوندند. افراد به آن پلنفرم می

ک پلتفرم یهای کالس عضو آن پلتفرم شوند. یا اگر فرد مهمی در یافتن از وضعیت تکالیف و دسترسی به فایلبرای اطالع

 گویند. ند میزبانی میاین امر را چبپویندند. آن پلتفرم اطالعات او افراد ناگزیر خواهند شد به فعالیت کند، برای دستیابی به 

مثالً یک تولیدکننده اپلیکیشن کند. این امر نه فقط برای کاربران، بلکه برای کسب و کارها، یعنی سمت دیگر ماجرا نیز صدق می 

ه تعداد زیاد کاربران اندروید و آی او اس، برای هر دو سیستم عامل اپلیکیشن موبایل را در نظر بگیرد. او ناگزیر است با توجه ب

عمل کند، در حالیکه کاربرانش اغلب با یک گوشی و از یک سیستم عامل از اپلیکیشن  1این شرایط او باید چندمیزبانیبسازد. در 

ه تک میزبانی عمل کند یا چندمیزبانی معموالً به مسائل تصمیم اینکه یک تولیدکنند هستند. 2میزبانها تککنند و آناو استفاده می

ها نسخه های میزبان. برای مثال اغلب اپلیکیشننشی که باید صرف شود بستگی دارد و به حجم پلتفرممالی، هزینه و وقت و دا

ن نسخه ویندوزی نمی سازند ولی به دلیل تعداد کم کاربران ویندوز منابع خود را صرف ساختاندرویدی و نسخه آ  او اس می

برای تیم توسعه روی گوشی ویندوزفونی خود گالیه داشتم،  wazeهنگامی که از عدم امکان استفاده از اپلیکیشن کنند. 

waze  به دلیل تعداد کم را دریافت کردم که پاسخ این درخواست توسعه این اپلیکیشن روی پلتفرم ویندوزفون را فرستادم و

پایند و عامل همراه را میتعداد کاربران این سیستمتاکید کردند که و هستند این درخواست زیر از رد ناگکاربران ویندوزفون 

گاهی هم به دلیل دشواری توسعه  توسعه نسخه ویندوزی تصمیم خواهند گرفت.درباره هنگامی که به تعداد مناسب رسید، 

-یل هزینهلروی یک سیستم عامل امکان چندمیزبانی وجود ندارد و نیاز به کسب دانش و مهارتهای جدیدی است که در یک تح

 . یافت نشودبه صرفه مقرون فایده ممکن است 

حضور : رد توجه قرار داد به شرح زیرندموتک میزبانی یا چندمیزبانی درباره گیری هایی که باید هنگام تصمیمبرخی از سئوال

ریله و ریله  ها ساده خواهد بود؟ و ...چقدر انتقال بین پلتفرم در چند پلتفرم متفاوت چقدر هزینه دارد؟ چه منافعی همراه دارد؟

دی تعیین چه توسط کاربران و چه توسط تولیدکنندگان تا حد زیااهمیت تصمیم تک میزبانی یا چند میزبانی (. 36، ص 2017)

های آینده مدل موشک که در فصلقدرت بازار پلتفرم چقدر خواهد بود. برای مثال در و کند که دستیابی به حجم حیاتی می

                                           

1 Multihoming 

2 Singlehoming 
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اندازی پلتفرم در حالت تک کاربر بودن کاربران دشوار است، ولی رسیدن به مرحله احتراق و راهمطالعه خواهیم کرد، گرچه 

این امر البته تحت تاثیر بسیار پایدارتر خواهد بود زیرا کاربران مقیدتر و متعهدتر خواهند بود.  اگر با موفقیت طی شود پلتفرم

کنند زیرا های آن نیز خواهد بود، مثالً معموالً کاربران از یک پلتفرم حمل و نقل شهری استفاده مینوع پلتفرم و ویژگی

و استفاده از تخفیفها به صرفه است که از یک پلتفرم استفاده کنند. آوری امتیازات سفرهایشان نسبتاً معدود است و برای جمع

همچنین کاربران چندان تمایلی به داشتن تعداد زیادی اپلیکیشن مشابه روی گوشی نیستند. در نتیجه معموالً یا کاربران وفاداری 

کند و به دلیل قیمت سیستم عامل همراه صدق میهمین امر درباره شوند. کنند و به دیگری متعهد میمانند یا رها میبه پلتفرم می

محور های ارتباطبرعکس در پلتفرممانند. باالی خرید گوشی، عمدتاً کاربران تا خرید گوشی بعدی به یک سیستم عامل متعهد می

اینستاگرام، تلگرام و بسیار رایج است که افراد همزمان از چند پلتفرم استفاده کنند و افراد زیادی همزمان در فیسبوک، توییتر، 

این واتس اپ مشغول فعالیتند. این امر به دلیل هزینه کم استفاده از چند پلتفرم و امکان تغییر فعالیت دادن نسبتاً سریع است. 

لتفرم های دیگری استفاده کنند، پگذارد و اگر کاربران یک پلتفرم همزمان از پلتفرمامر بر پایداری و ثبات کاربران تاثیر زیادی می

حتی در صورت دستیابی به حجم اولیه نیز ممکن است در خطر ریزش کاربران باشد و در صورت عبور از نقطه جوش نیز 

 ممکن است موعیت مسلط رقابتی خود را از دست داده و مجدداً به یک رقیب فرعی تبدیل شود. 

 کاالهای مکملبازار 

ی افراد به یک پلتفرم وقتشود. استفاده از یک پلتفرم، ماهیتاً به استفاده از کاالها و خدمات ارائه شده در آن پلتفرم نیز منجر می

های میزبانی باشد همچون سیستم عامل گوشیپیوندند، به ویژه اگر ترک آن پرهزینه و دشوار باشد و ماهیت غالب آن تکمی

ارائه آن خدمات را حتی در صورت کوچک بودن اندازه بازار هم برای تولیدکنندگان یاز دارند که به خدمات مکملی نهمراه، 

ام شکست یافتن قاب باز هم یک مثال از تجربه گوشی همراه ویندوزفونی خودم بزنم. وقتی قاب گوشی. کندآن به صرفه می

در بازار ایران کار دشواری است، چه برسد به قاب آن. در مناسب برای آن دشوار بود، چرا که اساساً یافتن گوشی ویندوزفونی 

های ویدوزی و تجهیزات آنها را داشت. منطق این فروشگاه جستجوهای اینترنتی خود، فروشگاهی را یافتم که همه قابهای گوشی

وزفون یک هزارم تواند برانگیزاننده باشد. گرچه کاربران وینددرست و قابل درک است. سهم بزرگی از یک کیک کوچک می

های همراه هستند، ولی یک هزارم بازاری هشتاد میلیون نفری و حتی بزرگتر )با مالحظه اینکه بسیاری از افراد کاربران گوشی

. این بازار نسبتًا کوچک نیاز به تعمیرات، تجهیزات و ای خواهد بوددو گوشی یا حتی بیشتر دارند(، خود رقم قابل مالحظه

در فقدان رقابت برای  توانند و تخصص آن را ندارند که ارائه دهند. در نتیجهخود را دارند که سایرین نمیخدمات مربوط به 

ای مناسب و کند، اندازهها را وارد میاین بازار نسبتاً کوچک، اندازه این بازار برای فروشگاهی که صرفاً تجهیزات این گوشی

 پرسود خواهد بود.

 

  


