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چکیده

نوآوران طرف عرضه نقش مهمی در موفقیت پلتفر م و افزایش تعداد کاربران آن ایفا میکنند .مطالعه حاضر با تمرکز بر دیدگاه

این نوآوران قصد دارد اهداف آنها از مشارکت در زیستبوم پلتفر م و توانمندسازهای آنها را واکاوی نماید .جامعه آماری
این پژوهش را شرکتهای کوچک ایران در صنعت نرمافزار تشکیل میدهند .رویکرد مقاله حاضر کیفی است و در آن از
راهبرد پژوهشی مطالعه چند موردی اکتشافی استفاده شده است .گردآوری دادهها از طریق 42مصاحب ه نیمهساختیافته با 26
ی بر پلتفرمهای اندروید یا  IOSانجام شده است .تحلیل دادههای
شرکت کوچک در حوزه توسعه برنامههای کاربردی مبتن 
گردآوری شده در دو مرحله کدگذاری باز و کدگذاری محوری صورت پذیرفته است .یافتههای پژوهش اهداف اصلی
نوآوران طرف عرضه از مشارکت در زیستبوم پلتفرم را در شش مقوله ،دسترسي به مشتريان ،پاسخگویی به مشتریان ،توسعه
بوکار ،افزایش اعتبار ،صرفهجویی در هزینهها ،و تمرکز بر نوآوری نشان میدهد .اشتراکگذاری منابع ،رهبری
گستره کس 
پلتفرم ،شایستگی قوانین و مقررات ،و بلوغ شرکای تجاری و سرمایهگذاران نیز بهعنوان توانمندسازهای اصلی مشارکت از
دیدگاه این نوآوران محسوب میشوند.
واژگان كليدي :توانمندسازها ،زیستبوم پلتفرم ،نوآوران طرف عرضه ،نوآوری.
-1دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطالعات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
-*2دانشیار گروه کارآفرینی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران /.نویسنده مسئول مکاتبات
-3دانشیار گروه مدیریت فناوری اطالعات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه

نوآوري مبتنيبر پلتفرم فناورانه ،1رویکردي است که طي سالهاي اخیر توجه بسیاري از سازمانها را
بهخود جلب کرده است .بهطور نمونه در صنعت نرمافزار ،اپل با پلتفرم  IOS2و گوگل با پلتفرم اندروید
توانستهاند بهخوبي از مزایاي رویکرد پلتفرمي بهرهمند شوند و سهم باالیي را در اقتصادهاي جهاني

بهخود اختصاﺹ دهند ( .)Gawer & Cusumano, 2014; Hidding et al., 2011بهموجب این رویکرد،
هسته اصلي و مشترک بین مجموعهاي از محصوالت یا خدمات توسعه داده ميشود و این امکان فراهم
ميگردد تا نوآوران خارﺝ از سازمان یا شرکتهاي مکمل مجموعه گستردهاي از محصوالت یا خدمات
را ارائه نمایند .بدینترتیب ،برخالف رویکرد سنتي و یکطرفه ،سازمان بر محدودیتهاي فني و دانشي
خود غلبه میکند و زیستبومي را شکل ميدهد که در آن بهعنوان مالک پلتفرم ميتواند از فرصت
پراکندگي دانش میان نوآوران و شرکتهاي مختلف بهرهمند شود ( .)Gawer & Cusumano, 2014در

ایران نیز در چند سال اخیر ،بهویژه در صنعت بانکداري بهمنظور افزایش سرعت پاسخگویي به نیازهاي
درحال رشد مشتریان و کاهش اختالف سطﺢ نیازمنديهاي مشتري و خدمات بانکي ،استفاده از رویکرد
پلتفرمي نسبت ًا چشمگیر بوده است .بهگونهاي که تاکنون بیش از بیست شرکت در زیستبوم نوآوري
بانکهاي مختلف مشارکت داشتهاند و برنامههای مکمل متنوعی را در حوزه پولی و مالی ارائه کردهاند.3
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مشارکت نوآوران مکمل در زیستبوم پلتفرم ارزشی دوسویه هم برای آنها و هم برای مالک پلتفرم ایجاد

علیرغم نقش برجسته نوآوران مکمل در تحقق تفکر پلتفرمی و بقای زیستبوم پلتفرم (Gawer & Henderson,
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 ،)2007تمرکز تحقیقات کنوني اغلب بر دیدگاه طرف تقاﺿا یا مالک پلتفرم براي کاوش راهبردهاي

میکند .بهطور نمونه ،افزایش فروش و عرﺿه اولیه عمومي از جمله پیامدهاي مﺜبت این مشارکت براي نوآوران
مکمل شناخته شده است ( .)Ceccagnoli et al., 2012بههمین ترتیب ،صرفهجویي در هزینههاي ثابت،

کاهش سرمایهگذاري در محصوالت یا خدمات متنوع (،)Lee et al., 2010; Gawer & Cusumano, 2014
افزایش پتانسیل بازار ( )Ondrus et al., 2015و افزایش پنﺞ برابري تولید در میزان توسعه محصوالت
یا خدمات جدید ( )Boudreau, 2010برخی از مزایاي مشارکت نوآوران مکمل براي مالک پلتفرم
محسوب ميشوند .عالوهبراین ،خصوصیت اثرات شبکهاي غیرمستقیم بیانگر آن است که با مشارکت
بیشتر نوآوران و افزایش تنوع محصوالت و خدمات مکمل ،کاربران بیشتري جذب پلتفرم ميشوند و
درنهایت ارزش بیشتري براي مالک پلتفرم خلق ميگردد ( .)Boudreau, 2010بنابراین ،یکي از عوامل
قابل توجه در مزیت رقابتي مالک پلتفرم و رشد پلتفرم آن در یک بستر ،تمایل نوآوران به مشارکت برای

ارائه محصوالت یا خدمات مکمل است (.)Evans, 2009; Hagiu, 2009

مختلف آنها بهمنظور بازکردن پلتفرم و حاکمیت آن است (West, 2003; Gawer & Henderson, 2007

 .)Tee & Gawer, 2009; Ghanam et al., 2012در این بین ،دیدگاه توسعهدهندگان طرف عرﺿه

نسبتبه مشارکت در زیستبوم پلتفرم و توانمندسازهاي آن بهندرت مورد بررسي قرار گرفته است

( .)Ghazawneh & Henfridsson, 2013; Yarmohammadi et al., 2017چشمپوشي ادبیات موجود در
حالي است که بخش گستردهاي از نوآوران مکمل را شرکتهاي کوچک تشکیل ميدهند که کوچک بودن

این شرکتها محدودیتهایي به لحاﻅ کمیابي منابع ( )Hausman, 2005; Giardino et al., 2014و سبد
این شرکتها با عدم قطعیت باالیي بهخصوﺹ از منظر بازار مواجه هستند (Boudreau & Jeppesen, 2015

;  )Kude et al., 2012موقعیت شرکتهاي کوچک در صنعت نیز باتوجه به اعتبار برند آنها و روابط
شبکهاي محدود با دیگر کسبوکارها چشمانداز آنها را براي ایجاد و انتشار محصوالت جدید محدود
میکند .این محدودیتها ریسک نوآوري را تشدید ميکنند و پتانسیل شکست را افزایش ميدهند
(.)Berends et al., 2014
در همین راستا ،سانﮓ و همکاران ( )2008بیان ميکنند که بیش از  70درصد شرکتهاي کوچک
امریکا در  5سال اول شکست ميخورند و از ادامه راه باز ميمانند ( .)Song et al., 2008لو و بیمیش
( ،)2001نیز نرﺥهاي شکست مشابهي را در استرالیا ،انگلستان ،ژاپن ،تایوان و هنﮓکنﮓ مشاهده

کردند ( .)Lu & Beamish, 2001هرچند ،آمار دقیقي در این مورد براي شرکتهاي کوچک داخل کشور

در دسترﺱ نیست ،اما شواهد نشان ميدهد نرﺥ شکست براي شرکتهاي کوچک داخلي نميتواند تفاوت
چنداني با آمار موجود جهاني داشته باشد .براي مقابله با این وﺿعیت و مدیریت مﺆثر توسعه محصول
جدید ،درک جنبههاي مختلف نوآوري شرکتهاي کوچک ﺿروري است (.)Marion et al., 2012
باتوجه به موارد مطرح شده ،پژوهش حاﺿر بهدنبال واکاوي اهداف و توانمندسازهاي نوآوري شرکتهاي
مکمل کوچک مبتنيبر پلتفرمهاي اندروید و  IOSدر صنعت نرمافزار کشور است .بهطورکلي ،این مطالعه
قصد دارد تا با بررسي دیدگاه نوآوران طرف عرﺿه در ایران به دو پرسش پاسخ دهد )1 :چرا نوآوران
مکمل در زیستبوم نوآوري مبتنيبر پلتفرم مشارکت ميکنند؟ چه توانمندسازهایي در دستیابی به اهداف
از نوآوران مکمل پشتیباني ميکنند؟ براي پاسخ به این دو پرسش ،از یک رویکرد کیفي و مصاحبههاي
نیمهساختاریافته و منابع ثانویه منتشرشده در وب استفاده شد و دیدگاه  26شرکت مورد بررسي قرارگرفت.
بهطور کلی ،مشارکت این پژوهش از منظر نظری در سه بخش قابل توصیف است .نخست مطالعه حاﺿر
اولین مطالعهای است که در داخل کشور با بررسی دیدگاه نوآوران طرف عرﺿه برای درک اهداف و

توانمندسازهای نوآوری آنها در ادبیات پلتفرم فناورانه مشارکت میکند .مطالعات پیش از این ،معموالً
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مهارتهاي محدود بهویژه در بخش فني و بازاریابي ( )Scozzi et al., 2005برای آنها ایجاد میکند .همچنین،
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با تمرکز بر کشورهای اروپایی و امریکا ،دیدگاه مالکان پلتفرم را مورد توجه قراردادهاند (;West, 2003

 .)Gawer & Henderson, 2007; Tee & Gawer, 2009; Ghanam et al., 2012دوم ،با توجه به اینکه
پژوهش حاﺿر بهطور خاﺹ تمرکز خود را روی اهداف و توانمندسازهای نوآوری شرکتهای مکمل
قرارداده ،توانسته است یافتههای مطالعات محدود قبل از خود را تکمیل و بهصورت جامعتر ارائه دهد.
از این رو در این پژوهش ،برخی مقولهها و مفاهیم جدید شناسایی شدند که نظریههای مرتبط با نوآوری
شرکتهای مکمل مبتنیبر پلتفرم فناورانه را کاملتر میکنند .سوم ،یافتههای مطالعه حاﺿر دو ویژگی
اثرگذار بر اهداف و توانمندسازهای نوآوری شرکتهای مکمل شامل حوزه و ماهیت نوآوری را شناسایی
میکند و اهداف و توانمندسازهای نوآوری نیز تحت عوامل اقتضایی مطرح میشوند.
پیامدهای عملی این مقاله نیز در سه مورد قابل بحﺚ هستند .نخست ،درک اهداف محققشده که به مﺜابه
پیامدهای حاصل از نوآوری مبتنیبر پلتفرم برای شرکتهای مکمل نیز میباشند ،بینش مناسبي به دیگر
نوآوران براي مشارکت در زیستبوم نوآوري پلتفرم ارائه ميدهد و ميتواند مجموعه گستردهتري را به
بهرهمندي از مزایاي این مشارکت تشویق کند با توجه به نوﻇهور بودن زیستبوم پلتفرم بانکی کشور،
مشارکت گسترده نوآوران برای ارائه محصوالت یا خدمات متنوع بانکی میتواند ﺿمن ایجاد ارزش برای
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آنها ،مالک پلتفرم داخلي را در دستیابی سریعتر به اهداف خود یاری دهد .دوم ،شناخت توانمندسازهای
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نوآوری شرکتهای مکمل به همنوعان آتی آنها کمک میکند تا درک بهتری نسبت به عوامل مداخلهگر
در جریان نوآوری خود داشته باشند و با بینش قبلی نسبت به این مقولهها چشمانداز روشنتری برای
کسبوکار خود رقم زنند .درنهایت ،مالک پلتفرم با آگاهی از دیدگاه نوآوران طرف عرﺿه میتواند
راهبردهای انگیزشی مناسبتری را برای حفﻆ نوآوران فعلی و جذب نوآوران آتی در نظر گیرد و در
جهت تسهیلسازی و پشتیبانی مﺆثر از نوآوری شرکتهای مکمل اقدام کند .این موﺿوع بهویژه برای
مالکان پلتفرم در حوزه بانکداری کشور اهمیت بسزایی خواهد داشت .چراکه اکﺜر شرکتهای تحت
مطالعه عالوهبر نوآوری مبتنیبر پلتفرمهای اندروید و  ،IOSدر یک سطﺢ دیگر مبتنیبر پلتفرم بانک
مشﻐول به فعالیت بودند و یافتههای پژوهش در آن سطﺢ نیز معنادار است .همانطور که گاور و کاسیمانو
اشاره میکنند ،سلسله مراتبی از پلتفرمها وجود دارد که گریز از آن امکانپذیر نمیباشد .بهطور نمونه،
تلفنهاي هوشمند که به اینترنت دسترسي دارند .در سطحي باالتر ،سیستمعاملها و در سطحي باالتر
موتورهاي جستجو مانند گوگل و شبکههاي اجتماعي مانند فیﺲبوک بیانگر ویژگي سلسلهمراتبي بودن در
پلتفرمهاي فناورانه هستند (.)Gawer & Cusumano, 2014

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

باتوجه به نوﻇهور بودن موﺿوع ،مبانی نظری پژوهش به معرفی و درک مفهوم پلتفرم فناورانه و نوآوری در
زیستبوم آن میپردازد .سﭙﺲ ،مطالعات محدود مرتبط با اهداف پژوهش مرور میشوند.
 -1-2پلتفرم فناورانه
درحال حاﺿر پلتفرم فناورانه در بسیاري از حوزههاي تحقیقاتي مانند توسعه محصول جدید
( ،)Muffatto & Roveda, 2002; Jiao et al., 2007برنامهریزي پروژه (،)Wheelwright & Clark, 1992b
و نوآوري ( )Nambisan & Sawhney, 2011مورد استفاده قرار ميگیرد .همچنین ،از پلتفرم فناورانه یا
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رویکرد پلتفرمي در صنایع مختلف بهویژه در صنایع پشرفته با فناوري پیشرفته استقبال گستردهاي شده است.
گوگل ،مایکروسافت و اپل از جمله شرکتهاي شناختهشدهاي هستند که از رویکرد پلتفرمي بهره ميبرند
( .)Baldwin & Woodard, 2009سیستمعاملها ،موتور جستجوي گوگل ،اینترنت ،سایتهاي شبکههاي
اجتماعي همچون فیﺲبوک و کنسولهاي بازي ویدئویي از جمله پلتفرمهاي فناورانه هستند (.)Gawer, 2009
براي پلتفرم فناورانه ،تعاریف مختلفي ارائه شده است که منشاء آن در نگاه متفاوت افراد از حوزهها و
تخصﺺهاي گوناگون است .بهطور کلي سه دیدگاه اصلی نسبت به پلتفرم فناورانه قابل شناسایي است:
دیدگاه مهندسي ،دیدگاه اقتصادي ،و دیدگاه کلي و انتزاعي .محققان با دیدگاه مهندسي ،پلتفرم را شامل
مجموعهاي از مﺆلفهها یا محصوالت هستهاي و اولیه ميدانند که پاسخگوي نیازهاي گروه اصلي مشتریان
است و این مﺆلفهها ميتوانند بهبود یافته یا حذف شوند و یا بر تعداد آنها از طریق ارائه مﺆلفههاي مکمل افزوده
گردد ( .)Nambisan & Sawhney, 2011; Muffatto,1999; Wheelwright & Clark, 1992aدر این
دیدگاه ،ارتباط بین مﺆلفههاي اصلي با یکدیگر و همچنین ،ارتباط بین مﺆلفههاي اصلي با مﺆلفههاي مکمل
از طریق مرزِ پلتفرم یا رابط (همچون رابط برنامه کاربردي ( )4APIدر پلتفرمهاي نرمافزاري) محقق ميشود
(.)Baldwin & Woodard, 2009
در دیدگاه اقتصادي ،پلتفرم بهعنوان بازارهاي دوطرفهاي معرفي ميشود که نقش تسهیلگر مبادالت بین
انواع مختلف مشتریان را برعهده دارد و بدون وجود پلتفرم ،دادوستد بین مشتریان ممکن نمیباشد
( .)Evans, 2003بهطور نمونه در پلتفرم تلفن همراه هوشمند یک طرف مصرفکنندگاني هستند که برنامههاي
نرمافزاري مربوطه را خریداری کرده یا استفاده ميکنند .در طرف دیگر ،مشتریان سمت عرﺿه یا نوآوران
هستند که نرمافزارهاي مکمل همچون برنامههاي بازي و دیگر برنامهها را براي استفاده مشتریان طرف
تقاﺿا ارائه ميدهند ( .)Boudreau & Hagiu, 2009همچنین ،این دیدگاه بر اثرات شبکهاي غیرمستقیم

بهعنوان یکي از ویژگيهاي مهم پلتفرم تﺄکید زیادي دارد ( .)Zhu & Iansiti, 2012طبق این ویژگی چنانچه
تعداد کاربران یک پلتفرم همانند کنسول بازي افزایش یابد ،مزیت بیشتري براي مالک پلتفرم و همچنین
توسعهدهندگان بازيها بهعنوان نوآوران مکمل ایجاد خواهد شد .بهعبارت دیگر ،انگیزه بیشتري براي نوآوران
و توسعهدهندگان مکمل جهت پیوستن به زیستبوم پلتفرم وجود خواهد داشت.)Gawer, 2009( .

بکارگیري واژههاي انتزاعي و کلي در تعریف پلتفرم فناورانه در دیدگاه سوم رواﺝ دارد .بهزعم رابرتسون

و اولریش ( ، )1998پلتفرم مجموعهاي از دارایيها است .این دارایيها شامل مﺆلفهها ،دانش ،فرآیند ،افراد
و ارتباطات است ( .)Robertson & Ulrich, 1998اِسوان و همکاران ( ،)2005پلتفرم را بهعنوان هسته
استاندارد خطاب ميکنند (.)Swan et al., 2005

گاور ( )2009با پذیرش دیدگاه مهندسی و اقتصادی ،پلتفرم را در سه دسته پلتفرم داخلي ،پلتفرم زنجیره تﺄمین و

پلتفرم خارجي با تفاوت در محدوده مشارکت شرکتهاي مکمل در نوآوريها قرار ميدهد (.)Gawer, 2009
در این بین ،پلتفرم خارجي مجموعهاي از محصوالت ،خدمات یا فناوريهایي است که پایهاي براي نوآوريهاي

مکمل محسوب ميشود و برای رابط استاندارد ،امکان ارائه نوآوريهاي مکمل گسترده توسط شرکتهاي مکمل

فراهم ميگردد ( .)Gawer & Cusumano, 2014در این پژوهش با پیروي از گاور و کاسیمانو (،)2014

منظور از پلتفرم نوع خارجي آن است که امکان نوآوريهاي مکمل توسط شرکتهاي مکمل را فراهم
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ميسازد (.)Gawer & Cusumano, 2014
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 -2-2نوآوری در زیستبوم پلتفرم
نوآوري مبتنيبر پلتفرم با ایفاي نقش سه گروه اصلي در زیستبوم آن معنادار ميشود :مالک پلتفرم،
نوآوران مکمل و مصرفکنندگان نهایي .مالک پلتفرم ارائهدهنده پلتفرم و خدمات آن مانند باز کردن
دسترسي به رابط برنامههاي کاربردي است .وي حق مالکیت و کنترل پلتفرم را برعهده دارد و درباره
مسائل پیرامون پلتفرم مانند تﻐییر فناوري پلتفرم ،تعیین طراحي مﺆلفهها و قوانین پلتفرم ،و ورود یک
نوآور خارجي به زیستبوم پلتفرم تصمیمگیري ميکند .هرچند ،در برخي موارد ممکن است مالک و

ارائهدهنده پلتفرم دو موجودیت یکسان نباشند ( .)Eisenmann et al., 2011نوآوران مکمل معموالً

شرکتهاي کوچکي هستند ( )Boudreau & Jeppesen, 2015; Kude et al., 2012که با دسترسي به
APIها ،محصوالت مکمل را توسعه ميدهند ( .)Eisenmann et al., 2011درنهایت ،مصرفکنندگان
نهایي از پلتفرم و محصوالت مکمل استفاده ميکنند .زیستبوم پلتفرم در صورتی به حیات خود ادامه
میدهد که نوآوران تمایل مشارکت برای ارائه محصوالت یا خدمات مکمل داشته باشند ،تا برمبنای

ویژگی اثرات شبکهای غیرمستقیم کاربران بیشتری جذب پلتفرم شوند و در نهایت ،ارزش بیشتری برای
مالک پلتفرم خلق گردد ( .)Benlian et al., 2015بدینمنظور ،اتخاﺫ راهبردهاي مناسب جهت افزایش
مشارکت نوآوران خارجي و ارائه راهبردهاي تشویقي براي جذب و حفﻆ آنها همراه با کنترل مالکیت
پلتفرم از اهمیت بسزایی برخوردار است ( .)Gawer & Henderson, 2007ادبیات موجود با تﺄکید بر
دیدگاه طرف تقاﺿا یا مالک پلتفرم رویکردهاي مختلفی را برای افزایش مشارکت نوآوران خارجي

شناسایي کرده است .بهطور نمونه ،کسادسوﺱ-ماسانِل و هالبردا ( )2014توسعه یک سازوکار شفاف
(.)Casadesus-Masanell & Hałaburda, 2014

اُندوراﺱ و همکاران ( ،)2015عامل انگیزشي مﺆثر در مشارکت نوآوران مکمل را بازکردن پلتفرم
برشمردند و بازکردن پلتفرم در سطﺢ ارائهدهنده براي شرکتهاي دیگر از همان صنعت ،در سطﺢ
فناوري و در سطﺢ کاربر را موجب افزایش پتانسیل بازار پلتفرم یا حداقل بدون تﻐییر نگاه داشتن
آن اعالم کردند ( .)Ondrus et al., 2015بازکردن پلتفرم سطﺢ مشارکت نوآوران مکمل را مشخﺺ

میکند و تعیین ميکند چه مﺆلفههایي توسط مالک پلتفرم توسعه داده شوند و چه مﺆلفههایي به نوآوران
مکمل واگذار گردند ( .)Gawer & Cusumano, 2014گاور و هندرسون ( )2007با مطالعه شرکت
اینتل عواملي همچون بهاشتراکگذاري فناوريهاي نوﻇهور ،ارائه دسترسي براي بازاریابي ،و انتشار
ابزارهاي توسعه مانند بسته توسعه نرمافزار 6را در افزایش انگیزش نوآوران خارجي براي مشارکت و
وفاداري آنها مﺆثر شناسایي کردند ( .)Gawer & Henderson, 2015بازگشت خروجيهاي ریسک
و موفقیت و نیز سازوکارهاي قیمتگذاري مﺆثر از جمله دیگر پیشنهادهاي ارائهشده براي ایجاد یک
زیستبوم پرجنبوجوش است (.)Cusumano & Gawer, 2002
 -3-2توانمندسازها و اهداف نوآوران از مشارکت در زیستبوم پلتفرم

هدف اصلی نوآوران از مشارکت در زیستبوم پلتفرم دسترسی به مشتریان بیشتر عنوان شده است

( .)Rickmann et al., 2014; Ceccagnoli et al., 2012ریکمن و همکاران ( )2014با مطالعه دیدگاه نوآوران
پلتفرم َسﭗ ،اهداف دیگری شامل توسعه گستره کسبوکار ،پاسخگویي به تقاﺿاي مشتریان ،و یکﭙارچگي

را نیز مطرح میسازند .علیرغم اینکه مطالعه آنها دربرگیرنده یافتههای کاملتری نسبت به دیگر مطالعات
موجود است ،با این حال آنها توصیف دقیقی نسبت به یافتههای خود و چگونگی تحقق آنها ارائه نمیدهند.
( .)Rickmann et al., 2014کود و همکاران ( ،)2012بهمنظور کاوش دالیل مشارکت نوآوران مکمل با
مطالعه  17شرکت در صنعت نرمافزار ،دسترسي به منابع و قابلیتهاي خارجي و تکمیل محصوالت شرکا

واکاوي اهداف و توانمندسازهاي مشارکت در زيستبوم پلتفرم از ديدگاه نوآوران طرف عرضه در صنعت نرمافزار :شرکتهاي کوچک مستقر در تهران

براي پذیرش و توزیع محصوالت مکمل را از عوامل جذب و حفﻆ مشارکتکنندگان مطرح کردند
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را دالیل اصلی برمیشمرند .منظور آنها از دسترسی به منابع و قابلیتهای خارجی ،دسترسی به امکاناتی
شامل اعتبار مالک پلتفرم ،قابلیتهای فنی ،و دسترسی به بازارهای گسترده است که مالک پلتفرم برای افزایش

انگیزه مشارکت شرکتهای مکمل در اختیار آنها قرار میدهد .تکمیل محصوالت شرکا نیز اشاره به خروجی
فعالیت شرکتهای مکمل در زیستبوم پلتفرم دارد (.)Kude et al., 2012

همانند اهداف ،توانمندسازهای مشارکت از دیدگاه نوآوران طرف عرﺿه نیز بهطور پراکنده و محدود در

متن مطالعات موجود به چشممیخورد .هانﮓ و همکاران ( )2009رعایت حقوﻕ مالکیت فکری از جانب
مالک پلتفرم را بهعنوان توانمندساز نوآوری بیان میکنند ( .)Huang et al., 2009بِنلین و همکاران (،)2015

با تمرکز بر دیدگاه نوآوران مکمل در درک مفهوم بازبودن پلتفرم ،دسترسی و انعطافپذیری خصوصیات فنی
و کانال توزیع را پشتیبان اهداف نوآوران برمیشمرند ( .)Benlian et al., 2015ریکمن و همکاران (،)2014
توانمندسازها را در سه حوزه شامل اشتراکگذاری منابع ،رهبری ،و جریان چرخه عمر مطرح میکنند.

( .)Rickmann et al., 2014جدول ( ،)1اهداف و توانمندسازهای محدود شناسایی شده در ادبیات کنونی
را نشان میدهد.
براساﺱ مرور ادبیات موجود  ،مطالعات محدود حوزه پلتفرم درک افراد را نسبت به دیدگاه نوآوران طرف
عرﺿه درخصوﺹ اهداف و توانمندسازهای پشتیبان آنها محدود میکند .این تحقیقات یا راهبردهای مالک
پلتفرم را مطرح میکنند یا در اندک مواردی که بر دیدگاه نوآوران طرف عرﺿه توجه دارند ،از انجام پژوهشی
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متمرکز برای درک اهداف و توانمندسازهای آنها غفلت کردهاند.
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 -3روش پژوهش

باتوجه به هدف پژوهش و فقدان ادبیات نظري کافي ،از روش مطالعه چند موردی اکتشافي استفاده
گردید .در مقایسه با مطالعه تک موردي ،یافتههاي مطالعه چندموردی قانعکنندهتر است و در کل مطالعه

از استحکام بیشتري برخوردار است (.)Yin, 2009
گردآوري دادهها و انتخاب نمونهها طبق روش نمونهگیري نظري انجام شده است .در نمونهگیري
نظري ،انتخاب شرکتکنندگان آتي براساﺱ اطالعات ﻇهوریافته از دادههاي کدشده میباشد
(  .)Sarantakos , 2005از اینرو ،در طول فرایند پژوهش انتخاب مشارکتکنندگان برمبنای اطالعات
بدستآمده از تحلیل دادهها بهصورت رفتوبرگشتی صورت پذیرفت .با توجه به اینکه گردآوری و
تحلیل دادهها باید همزمان و زنجیروار انجام شود ،براي اتمام فرآیند نمونهگیري از مفهوم اشباع استفاده
گردید .طبق این مفهوم ،مطالعه نمونهها زماني متوقف ميشود که با گردآوري دادههاي بیشتر ،اطالعات

جدول ( :)1اهداف و توانمندسازهای مشارکت در زیستبوم پلتفرم

دسترسي به مشتريان

(Ceccagnoli et al.,
2012; Kude et al.,
2012; Rickmann et
)al., 2014

اشتراکگذاري منابع

پاسخگويي به
مشتريان

(Rickmann et al.,
)2014

توسعه گستره
کسبوکار

(Kude et al., 2012
(Rickmann et al.,
)2014

رهبري

;(Benlian et al., 2015
;Cusumano & Gawer, 2002
;Gawer & Henderson, 2007
Kude et al., 2012; Ondrus et al.,
)2015; Rickmann et al., 2014
(Benlian et al., 2015; Casadesus-Masanell & Hałaburda,
2014; Cusumano & Gawer,
;2002; Huang et al., 2009
)Rickmann et al., 2014

قابل مالحظه جدیدي پدیدار نگردد (.)Eisenhardt, 1989
جامعه آماري این پژوهش از میان نوآوران مکمل مستقر در تهران و طبق  4مولفه انتخاب شدند .نخست،
نوآوران در قالب شرکتهاي کوچک هستند .بدینمنظور ،تعداد حداکﺜر  50کارمند بهعنوان حد آستانه یک
شرکت کوچک انتخاب گردید .دوم ،نوآوران مبتنيبر پلتفرمهاي اندروید یا  IOSبه ارائه محصوالت مکمل
ميپردازند .سوم ،نوآوران محصول خود را در بازار منتشر کردهاند .بدینترتیب ،آنها از تمامي مراحل فرآیند
نوآوري عبور کردهاند و درک مناسبی از اهداف و توانمندسازهای نوآوری دارند .چهارم ،مدیران شرکتها
تمایل به مشارکت در پژوهش و انجام مصاحبه را دارند .بدین-منظور ،ازطریق تماﺱ تلفني با مدیران
شرکتها ،اهداف مصاحبه تشریﺢ و درخواست همکاري داده شد.

ابزار مورد استفاده براي گردآوري دادهها عمدت ًا مصاحبههاي نیمهساخت یافته بوده که در طول مصاحبه نیز
بنابر پاسخ مشارکتکنندگان ،پرسشهاي دیگري مطرح شد .افزونبر این ،از اطالعات ثانویه شامل اطالعات
منتشر شده در وبسایت شرکتها و مصاحبههاي مرتبط با ادبیات محصوالت انتشاریافته در وب براي
تکمیل منابع اولیه و کاهش سوگیری 7استفاده شد .بهطور خاﺹ ،دو مرحله براي گردآوري دادهها دنبال شد.
نخست ،در یک رفتار اکتشافي فهرستي از نوآوران مکمل همسو با مولفههاي انتخاب نمونه ،از طریق منابع
آرشیوي شامل اطالعات و مصاحبههاي منتشرشده در وب ،و پایگاههاي خبري مرتبط شامل شنبهمﮓ 8و
ِويتوپ ِي 9ایجاد شد .این فهرست شامل  37شرکت بوده که در ابتدا از میان آنها 6 ،شرکت با نوآوریهای
متفاوت انتخاب شدند و در طول پژوهش باتوجه به نمونهگیري نظري تا اشباع اطالعات ،شرکتهاي

واکاوي اهداف و توانمندسازهاي مشارکت در زيستبوم پلتفرم از ديدگاه نوآوران طرف عرضه در صنعت نرمافزار :شرکتهاي کوچک مستقر در تهران

اهداف اصلی مشارکت
در زیستبوم پلتفرم

منابع

توانمندسازهای مشارکت
در زیستبوم پلتفرم

منابع
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دیگري به مجموعه مورد مطالعه پیوستند .واحد تحلیل در این پژوهش ،نوآوري است .از این رو ،گردآوري
دادهها براي پاسخ به پرسشهاي پژوهش نیز پیرامون نوآوري یا محصول جدید شرکتها انجام شده تا
بدینترتیب ،اطالعات دقیقتري پیرامون نمونههاي تحت مطالعه بدست آید.
در مرحله بعد از طریق تماﺱ تلفني با مدیران شرکتها ،اهداف مصاحبه تشریﺢ و درخواست همکاري
داده شد .در موارد محدودي که مدیر شرکت براي مصاحبه در دسترﺱ نبود ،مدیر توسعه کسبوکار یا
هممﺆسﺲ شرکت پیشنهاد شد .در مجموع  42مصاحبه در  26شرکت از شهریور  1395تا خرداد 1396
انجام شد و تمامی مصاحبهها با رﺿایت مشارکتکنندگان ﺿبط شد.

باتوجه به اینکه مطالعه موردي اساس ًا خود روشي براي تحلیل دادهها نیست ( ،)Yin, 2009برای تحلیل
دادههای پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده گردید .ابتدا فهرست اولیهای از مقوالت کدگذاری
براساﺱ پژوهشهای گذشته ایجاد شد و در طول فرایند تحلیل مستندات مصاحبهها مبتنیبر رویکرد
استقرایی اصالح و کدهای جدید به آن اﺿافه گردید ( .)Creswell, 2008تحلیل از طریق کدگذاری
در دو مرحله و با بکارگیری روش مقایسه مستمر در فرایندی بازگشتی انجام پذیرفت .در مرحله اول،
کدگذاری باز برای استخراﺝ مفاهیم مرتبط با اهداف و توانمندسازهای مشارکت در زیستبوم پلتفرم
مورد استفاده قرارگرفت و در مرحله دوم از کدگذاری محوری برای ترکیب مفاهیم مشابه و استخراﺝ
مقوله مناسب برای آنها استفاده شد .بهطور کلی ،کدگذاری در این پژوهش از طریق مطالعه چندباره سند
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هر مصاحبه آغاز شد تا از این طریق درک کلي از مصاحبهها بدست آید .از ترکیب مفاهیم مشابه ،انواع

برای افزایش اعتبار بیرونی 12مورد استفاده قرارگرفت .13درنهایت ،برای سنجش پایایی 14پروتکل مطالعه
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موردی توسعه یافت تا برمبنای یک راهنماي مشخﺺ مراحل مختلف پژوهش از جمله گردآوري دادهها

مختلفي از مقولهها شکل گرفت و این روند تا پایان فرآیند مصاحبهها و رسیدن به اشباع نظری بهصورت
بازگشتي ادامه یافت .جدول ( )2نمونهای از کدگذاری دادههای پژوهش را نشان میدهد.
در پژوهش حاﺿر برای افزایش کیفیت یافتهها چند روش بکارگرفته شد ( .)Yin, 2009بهمنظور افزایش
اعتبار سازهای 10از منابع اطالعاتی چندگانه در گردآوری دادهها ،طرح پرسشهای مختلف برای رسیدن
به فهمهاي پرمایه ،تحلیل دادههای حاشیهای یا موارد استﺜنایی ،رفع تبیینات متناقﺾ تفسیرشده در دادهها
با استفاده از پرسش مجدد از مشارکتکنندگان و مطالعه منابع آرشیوي موجود در وب ،بررسي نتایﺞ
حاصلشده با چهار نفر از شرکتکنندگان که از دیدگاه پژوهشگر از خبرگی کافی برخوردار بودند،
استفاده شد .در جهت افزایش اعتبار درونی 11از مقایسه یافتههای پژوهش با ادبیات نظری موجود
استفاده گردید و انتخاب نمونه براي تکرارپذیریي نظري و دریافت نظر پنﺞ خبره صنعت خارﺝ از
مشارکتکنندگان در پژوهش با حداقل ده سال سابقه در حوزه نرمافزار در مورد یافتهها ،روشی بود که

و تحلیل آنها دنبال شود .همچنین ،استفاده از پایگاه داده مطالعه موردی اقدام دیگری بود که در جهت
افزایش پایایی به این پژوهش کمک کرد.

 -4تجزيه و تحليل يافتهها

جدول ( )3ویژگیهای جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در پژوهش را نشان میدهد .تعداد نمونهها
برمبنای مفهوم اشباع شامل  26شرکت کوچک بوده است که در زمینههای مختلف ،محصوالت جدیدی را
باتوجه به اینکه پژوهش حاﺿر بر دیدگاه نوآوران طرف عرﺿه در قالب شرکتهای کوچک تﺄکید دارد،
جدول( )2نمونهای از کدگذاری دادهها
نمونه داده کالمی

کد
مصاحبه
شونده

«ما در خرداد سال گذشته سرمايهگذار جذب کرديم ،بعد از
 9ماه سرمايهگذاري را بازگشت زديم و با عدد باالتري سهام
خود را خريديم .سرمايهگذاري که ديد سنتي دارد و با اين
شيوه کسبوکار و وابستگيهاي آن آشنا نيست و فقط پول
ميآورد بيشتر صدمه ميزند».

I24

«معموالً سرمایهگذارانی که در این حوزه با ما وارد مذاکرده
شدند ،مناسب اين کار نبودند .آنها انتظار داشتند در کوتاه
مدت پولهای درشتی حاصل شود ،درحالی که مدل درآمدی
کسبوکارهایی از این دست ،اینگونه نیست».

I22

«سرمایهگذاران اغلب با پیشزمینههای سنتی و مبتنیبر
کسبوکارهای تجهیزات محور وارد این فضا میشوند .آنها
درک درستی از کسبوکارهای جدید ندارند».

I31

«ما  100مورد از شرکاي کليدي را شناسايي و با آنها ارتباط
برقرار کرديم ،از بين آنها تنها با  10نمايندگي قرارداد بستيم،
چراکه معيارهاي خاصي داشتيم ،از جمله اينکه آنها مفهوم
آنالين را درک کرده و چابک باشند ،همچنين مقدار سهمي که
مورد نظر ما بود ،تا حدي زياد بود».

I3

 درک شرکاي تجاري ازکسبوکار برخط
 دانش شرکای تجاری برای ارائهخدمات برخط

«آنها هنوز باور نکردهاند که بازارشان عوض شده و با تکرار
برخی رفتاره ای اشتباه گذشته ،هم ما را خراب میکنند و هم
به کسبوکار خود آسیب میزنند».

I2

 درک شرکای تجاری از رقابتدر فضای برخط

کدگذاری باز

کدگذاری
محوری

 درک سرمايهگذار از وابستگیهایپلتفرمی
 درک سرمایهگذار از مدل درآمدیکسبوکار
 درک سرمايهگذار از زمان انتظاردرآمدزایی
مدل
از
گذار
ه
سرماي
 درکبلوغ شرکای
وکار
ب
کس
درآمدی
تجاری
 درک سرمایهگذار از مدل و سرمایهگذاران
درآمدی کسبوکار

 درک سرمایهگذار از کسبوکارهایمبتنیبرسرمایهفکری

واکاوي اهداف و توانمندسازهاي مشارکت در زيستبوم پلتفرم از ديدگاه نوآوران طرف عرضه در صنعت نرمافزار :شرکتهاي کوچک مستقر در تهران

مبتنیبر پلتفرم اندروید یا  IOSمنتشر کردند.
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جدول( :)3ویژگیهای جمعیتشناختی مشارکتکنندگان
معیار دستهبندی

عنوان

تعداد کارکنان

شرکتها

حوزه محصول
ارائه شده

کمتر از  10نفر

19

بین  10تا  30نفر

7

سالمت

2

پولی و مالی

12

حملونقل

2

تجمیع

2

متفرقه

8

مجموع شرکتهای مورد بررسی

مصاحبهشوندگان

فراوانی

26

کارشناسی

12

کارشناسی ارشد

18

دکتری

4

مجموع مصاحبهشوندگان

34

تحصیالت

تعداد کارمندان آنها از  50نفر تجاوز نکرده و اکﺜر شرکتها با نیروي انساني حدود  10نفر مشﻐول به
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فعالیت بودند .محدودیت نیروي انساني موجب شده این شرکتها برخالف شرکتهاي بزرگ داراي

درصورتی که حوزه نوآوری و ماهیت آن در اهداف و توانمندسازها نقش دارد .بهطوریکه رهبری پلتفرم،
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اشتراکگذاری منابع ،شایستگی قوانین و مقررات ،افزایش اعتبار ،افزایش پاسخگویی به مشتریان ،و تمرکز بر

ساختار سازماني رسمي ،در ساختاري غیررسمي فعالیت کنند ،بهگونهاي که هر فرد چندین نقش را در
شرکت برعهده داشت .بهطور نمونه ،مشاهده شد مدیرعامل شرکت در نقش توسعهدهنده نرمافزار نیز به
تیم خود کمک میکرد .همچنین ،در این شرکتها کمتر از مستندات رسمي استفاده شده و همکاريهاي

بین اعضاي تیم و جلسات مرتبط با پروژه نوآوري بهصورت تقریب ًا غیررسمي انجام میپذیرد .نوآوری این
شرکتها در حوزههای مختلف مانند حوزه پولی و مالی اعم از پرداخت ،سرمایهگذاری جمعی ،و مدیریت
مالی شخصی ،حوزه حملونقل ،سالمت ،تجمیع محصوالت مکمل ،و غیره عرﺿه گردیده است.
یافتههای این پژوهش شامل  6مقوله و  14مفهوم بهعنوان اهداف نوآوران طرف عرﺿه از مشارکت در
زیستبوم پلتفرم است که در جداول ( )4و ( )5فهرست مقولهها همراه با مفاهیم متناﻇر درﺝ شده است.
یافتهها بیانگر آن است که نوآوری مبتنیبر پلتفرم اندروید یا  IOSتفاوتی در نتایﺞ ایجاد نکرده است.

جدول( :)4مقولهها و مفاهیم مرتبط با اهداف اصلی نوآوران طرف عرضه از مشارکت در زیستبوم پلتفرم
مقوله
توسعه گستره
کسبوکار

افزايش اعتبار

مفهوم

استفاده از پلتفرمهاي مختلف

I1, I2, I23, I24, I25, I27, I30, I33, I34

همکاري تجاري با شرکتهاي
مکمل

I3, I5, I6, I7, I11, I18, I25, I32, I34

استفاده ازمشتريان فعلي پلتفرم
استفاده از اثرات شبکهاي در
جذب مشتريان جديد
استفاده از اعتبار مالک پلتفرم
استفاده از برند مالک پلتفرم
افزايشسرعتپاسخگوييمشتري

پاسخگويي به مشتريان

افزايشکيفيتپشتيباني
افزايش تعامل با مشتري

تمرکز بر نوآوري

صرفهجویي در
هزینهها

I1...I34

افزايش کيفيت محصول
درک عميقتر نياز مشتري

کاهش هزینههاي تمامشده
براي تولید
کاهش هزینههاي مشتري

I3…I19, I22, I23, I25, I29, I30, I32, I33
I4, I8, I9, I10, I12, I13, I16, I17, I18, I23, I28, I30,
I33, I34,
I2…I10, I11, I16, I17, I28, I29, I31, I33, I34
I1, I4… I11, I15….I19, I22, I27, I30, I32, I33
I1, I3, I4…I10, I12, I15…..I19, I20, I27, I28, I30,
I32, I33
I1, I3, I4…I10, I12, I15…..I18, I20, I27, I28, I30,
I32, I33
I1, I3, I4…I10, I12, I15…..I18, I20, I27, I28, I30,
I32, I33
I1, I3, I4…I10, I12, I15…..I18, I20, I21, I26, I28,
I30, I32, I33
I3, I10, I14, I19, I28, I30, I32, I33, I34
I3, I9,I10, I14, I19, I20, I28, I30, I32, I33, I34

نوآوری برای حوزه پولی و مالی که نوآوریها در یک سطﺢ دیگر مبتنی بر پلتفرم بانک بودند ،اهمیت ویژهای
دارند .بههمین ترتیب ،شایستگی قوانین و مقررات برای نوآوریهای با ماهیت تحولآفرینCiriello et al.,( 15

 )2016مﺜل حمل و نقل ،تﺄثیر بیشتری نسبت به دیگر نوآوریها برجای گذاشته است.
 -1-4اهداف نوآوری شرکتهای مکمل مبتنیبر پلتفرم
اهداف نوآوری در زیستبوم پلتفرم از دیدگاه نوآوران در شش مقوله شامل دسترسي به مشتریان،
پاسخگویی به مشتریان ،توسعه گستره کسبوکار ،افزایش اعتبار ،صرفهجویی در هزینهها ،و تمرکز بر
نوآوری دستهبندی میشوند.
 -دسترسی به مشتریان :فراگیرشدن پلتفرمهای تحت مطالعه و شمار روزافزون مشتریان آنها ،توجیه

واکاوي اهداف و توانمندسازهاي مشارکت در زيستبوم پلتفرم از ديدگاه نوآوران طرف عرضه در صنعت نرمافزار :شرکتهاي کوچک مستقر در تهران

دسترسي به مشتريان

افزايش تنوع محصوالت

کدمصاحبهشونده
I2…I7, I11, I12, I16, I17, I18, I21, I24, I25, I26,
I27, I30, I31, I33, I34
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جدول( :)5مقولهها و مفاهیم مرتبط با توانمندسازهای نوآوری از دیدگاه نوآوران طرف عرضه

مقوله

رهبريپلتفرم
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بلوغ شرکاي
تجاري و
سرمایهگذاران
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اشتراکگذاري
منابع

شایستگي قوانین
و مقررات

مفهوم

کدمصاحبهشونده

همسویي با جریان فناوري اطالعات

I1, I2, I5, I10, I20, I23…I26, I32…I34

چابکي مالک پلتفرم

I2, I5, I10, I20, I23…I26, I32…I34

اعتمادسازي کاربران

I2, I5, I10, I13, I17, I23…I26, I32…I34

ارائه راهبردهاي انگیزشي

I2, I3, I5, I10…I12, I23…I27, I32…I34

ارائه چشمانداز روشن

I1, I5, I11, I12, I27, I30, I32…I34

مدیریت تﻐییرات

I2, I4, I5, I8, I9, I10, I12, I13, I16, I17,
I18, I20, I23… I26, I28, I30, I32…I34

درک سرمایهگذار از وابستگيهاي پلتفرمي

I4, I8, I9, I15, I24, I27, I32…I34

درک سرمایهگذار از زمان انتظار درآمدزایي

I8, I10, I22, I27, I32…I34

درک سرمایهگذار از مدل درآمدي

I8, I10, I22, I24, I27, I31…I34

درکسرمایهگذارازکسبوکارهایمبتنیبرسرمایهفکری

I9, I22, I24, I27, I31…I34

دانش شرکاي تجاري براي ارائه خدمات برخط

I3, I14, I26, I29…I34

درک شرکاي تجاري از کسبوکار برخط

I3, I26, I29…I34

درک شرکای تجاری از رقابت در فضای برخط

I3, I26, I29…I34

چاچوب دسترسي به APIها

I1…I34

ارائه APIهاي استاندارد

I1…I34

دسترسي یکسان به APIها

I1, I2, I4, I5, I8, I9, I10, I12, I13, I16, I17,
I18, I20, I23… I26, I28, I30, I30…I34

راهاندازي احراز هویت یکﭙارچه

I2, I4, I5, I8, I9, I10, I12, I13, I16, I17,
I18, I20, I23… I26, I28, I30, I30…I34

ارائه APIهاي متنوع

…I2, I4, I5, I10, I12, I17, I18, I20, I24
I26, I28, I30, I30…I34

دانش استفاده از فناوريهاي پلتفرم

I2, I4, I5, I8, I9, I10, I12, I13, I16, I17,
I18, I20, I23… I26, I28, I30, I30…I34

دسترسي آزاد به بازار پلتفرم

I2, I5, I8, I10, I17, I18, I23… I26, I30,
I30…I34

دربرگیري همه جوانب در قوانین

I2, I10, I13, I23, I33, I34

مﺆثربودن قوانین

I2, I13, I23…I25, I31, I33, I34

وجود نهاد واحد متولي قوانین

I2, I5, I10, I12, I13, I16, I17, I18…I21,
I23… I26, I28, I30, I30…I34

بروزآوري قوانین و مقررات

I2, I5, I10, I12, I13, I16, I17, I18…I21,
I23… I26, I28, I30, I30…I34

دسترسي شفاف به قوانین و مقررات

I2, I5, I10, I13, I17, I18…I21, I23… I26,
I28, I30, I30…I34

مناسبی برای طرح این هدف میباشد .چراکه نوآوران مکمل بهصورت مستقل به ارائه محصول نمیپردازند،
بلکه محصول آنها بر پایه هسته پلتفرم قرار دارد .عالوهبراین ،ویژگی اثرات شبکهای در پلتفرمها به
دسترسی مشتریان بیشتر و جذب مشتریان جدید کمک میکند .دسترسی به مشتریان یکی از اهداف تمامی
مشارکتکنندگان در پژوهش بوده است .ﺿمن آنکه شرکتهای مکمل در حوزه پولی و بانکی اعتقاد داشتند،
تحقق هدف دسترسی به مشتریان برای آنها منجر به دسترسی به مشتریان بیشتر برای مالک پلتفرم نیز میشود.
 پاسخگویی به مشتریان :پاسخگویی به مشتریان از سه جهت یکی از اهداف شرکتهای مکمل محسوبمیدهد ،چراکه بخش قابل توجهی از روند توسعه محصول در هسته پلتفرم نهادینه شده است و شرکتهای

مکمل معموالً تنها با دسترسی به مجموعهای از APIها و کنار هم قراردادن آنها به ارائه محصول جدید
میپردازند .لذا ،پاسخگویی به مشتریان در زمان کمتری تحقق مییابد .از سوی دیگر ،باتوجه به اینکه هدف
اصلی شرکتهای مکمل توسعه محصول نوآورانه مبتنیبر درک نیاز کاربر است و باتوجه به کوچکی و
چابک بودن آنها ،همواره در تالش برای تعامالت بیشتر و نزدیکتر با مشتری هستند تا تقاﺿای مشتریان
را با سرعت و کیفیت باالتری پاسخ دهند و پشتیبانی کنند .درنهایت ،پیروی از راهبردهای مالک پلتفرم و
همسویی با پیشرفتهای فناورانه آن و راهنماییهای ارائه شده ،پلی خواهد بود تا شرکتهای مکمل در
راستای پاسخگویی کارامد به تقاﺿای مشتریان رهنمون شوند.
 توسعه گستره کسبوکار :توسعه گستره کسبوکار یکی از اهداف نوآوری شرکتهای مکمل است کهدر نوآوری مبتنیبر پلتفرم از چند روش قابل تحقق میباشد .نخست ،شرکتهای مکمل بهخوبی از مزیت
نوآوری مبتنیبر پلتفرم از جهت امکان استفاده و ترکیب APIهاي مختلف براي افزایش تنوع محصوالت
آگاه هستند .لذا ،یکی از اهداف نسبت ًا طوالنی مدت آنها بهرهگیری از این مزیت جهت توسعه گستره
کسبوکار است .همچنین ،این هدف از طریق ارائه نوآوری مبتنیبر پلتفرمهای مختلف قابل دستیابی
میباشد .بهطور نمونه ،هرچند معموالً شرکتهای مکمل در ابتدا محصول خود را مبتنیبر یکی از پلتفرمهای

اندروید یا  IOSعرﺿه کرده بودند ،اما اکﺜر آنها در روند توسعه کسبوکار از مزایای نوآوری مبتنیبر پلتفرم
دیگر نیز بهرهمند شدند .عالوهبراین ،همکاری با دیگر شرکتهای مکمل و فراخوانی برنامه آنها از دیگر
اهدافی است که نوآوران برای توسعه گستره کسبوکار خود دنبال میکنند.
 افزایش اعتبار :موقعیت شرکتهاي کوچک در صنعت باتوجه به اعتبار برند آنها و روابط شبکهايمحدود با دیگر کسبوکارها چشمانداز آنها را براي ایجاد و انتشار محصوالت جدید محدود میکند

واکاوي اهداف و توانمندسازهاي مشارکت در زيستبوم پلتفرم از ديدگاه نوآوران طرف عرضه در صنعت نرمافزار :شرکتهاي کوچک مستقر در تهران

میشود .نخست ،نوآوری مبتنیبر پلتفرم زمان توسعه محصوالت توسط شرکتهای مکمل را کاهش
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()Berends et al., 2014؛ درنتیجﺔ ناشناختهبودن شرکتهاي کوچک در بازار ،تردید مشتریان براي اعتماد
به محصوالت آنها افزایش مییابد .بهمنظور غلبه بر این مساله ،شرکتها از شهرت مالک پلتفرم و نام برند
آن ،برای افزایش اعتبار خود و براي قابلیت اطمینان نزد مشتریان بهرهمند میشوند .هرچند ،دنبال نمودن این

هدف معموالً برای شرکتهایی که در حوزه پولی و بانکی فعالیت داشتند ،پررنﮓ جلوه میکرد.

تمرکز بر نوآوری .این هدف با استفاده از قابلیتهای پلتفرم شامل استفاده از APIها و سﭙردن بخشی از

وﻇایف برنامه کاربردی به آنها محقق میشود که عم ً
ال بخش عمدهای از تمرکز نوآوران از مباحﺚ فنی
به مباحﺚ مرتبط با نوآوری معطوف میگردد .بنابراین ،شرکتها از این مزیت در جهت افزایش کیفیت

محصول و درک عمیقتر نیاز مشتری بهرهمند میشوند .هدف یادشده عمدت ًا برای مدیرانی که قب ً
ال در توسعه
محصول مستقل مشارکت داشتند ،ملموﺱ بود.
 صرفهجویی در هزینهها :صرفهجویی در هزینهها از طریق دسترسی به قابلیتها و منابع پلتفرم در دوحوزه فناوری و بازار محقق میشود .از بُعد فناوری ،شرکت مکمل با عدم توسعه مجدد بسیاری از مﺆلفهها

و تنها با استفاده از مجموعهای از APIها محصوالت متنوعی ارائه کرده است و بدینترتیب در هزینه زمانی
و پولی خود صرفهجویی میکند .از بُعد بازار ،دسترسی به کانالهای توزیع مالک پلتفرم پاسخ مناسبی برای

غلبه بر محدودیت شرکتهای کوچک در بازاریابی است .عالوهبراین ،با کاهش هزینههای تولید محصول
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از این طریق و باتوجه به منابع انسانی ارزانتر شرکتهای کوچک برای نوآوری ،هدف دیگری تحت عنوان
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کاهش هزینههای تمامشده مشتری نیز دنبال میشود.
 -2-4توانمندسازهای نوآوری در زیستبوم پلتفرم
توانمندسازها مقولههایی هستند که در دستیابي به اهداف نوآوران مکمل را پشتیبانی میکنند .مشخﺺ است
که آنها هم میتوانند نقش تسهیلگر را ایفا کنند و هم درصورت عدم شایستگی ،در نقش تضعیفکننده
ﻇاهر شوند .از دیدگاه نوآوران توانمندسازها در چهار مقوله اشتراکگذاری منابع ،رهبری پلتفرم ،شایستگی
قوانین و مقررات ،و بلوغ شرکای تجاری و سرمایهگذاران قابل بررسی هستند.
 اشتراکگذاری منابع :اشتراکگذاری منابع از سوی مالک پلتفرم توانمندساز اصلی برای مشارکت نوآوران درزیستبوم نوآوری محسوب میشود .انتظار شرکتهاي مکمل از اشتراکگذاري منابع شامل ارائه چارچوبي
مشخﺺ براي دسترسي یکسان به APIها در شرکتهاي مختلف برمبناي نتایﺞ نوآوري آنها ،راهاندازي
احراز هویت یکﭙارچه ،ارائه APIهای متنوع و استاندارد ،دانش استفاده از فناوريهاي پلتفرم ،و دسترسي

آزاد به بازار پلتفرم است .یافتهها حاکی از آن است که اشتراکگذاری منابع معموالً برای شرکتهایی که در
حوزه مالی و پرداخت فعالیت داشتند ،نمود بیشتری بهعنوان توانمندساز نوآوری داشته است.

 رهبری پلتفرم :از دیدگاه برخی از نوآوران ،رهبری شایسته پلتفرم شامل ارائه راهبردهای روشن برایچشمانداز آینده ،مدیریت تﻐییرات پلتفرم ،همسویی با جریان فناوری اطالعات ،ارائه راهبردهای انگیزشی
مانند استفاده از آزمایشگاه پلتفرم یا ارائه تسهیالت مالی ،اعتمادسازی در میان کاربران ،و چابکی مالک پلتفرم
در دستیابی آنها به اهداف خود و اتخاﺫ راهبردهای مناسب تﺄثیرگذار است .بهاعتقاد آنها ،ارائه طرحی برای
چشمانداز آینده پلتفرم ،نوآوران را جهت ایجاد یک طرح کسبوکار مناسب و سبد معناداري از محصوالت
راهنمایی کرده و آنها را در تصمیمگیری برای پیشبرد اهداف خود یاری میدهد .همچنین ،نوآوران انتظار
تحت تﺄثیر قرار دهد ،سریع ًا اطالع داده شود و روشهای مناسب برخورد با این تﻐییرات اعالم گردد .افزون
براین ،همسویی با جریان فناوری اطالعات و چابکی مالک پلتفرم در سرعت توسعه محصوالت توسط
شرکتهای مکمل تﺄثیرگذار است .درنهایت ،این شرکتها انتظار دارند مالک پلتفرم راهبردهای انگیزشی
مناسبی برای مشارکت آنها درنظر گیرد و باتوجه به محدودیت این شرکتها و ناشناختهبودن آنها برای
کاربران ،راهکارهایی جهت افزایش اعتماد کاربران نسبت به محصول آنها اتخاﺫ کند.
 شایستگی قوانین و مقررات :قوانین و مقررات کامل ،مﺆثر و بروزآوری شده از توانمندسازهای کلیدینوآوری بهویژه برای نوآوری در حوزههای جدید مانند بخش پولی و بانکی یا نوآوریهای تحولآفرین
است .منظور از کاملبودن دربرگیری همه جوانب در قوانین است ،بهطوریکه با آگاهی کامل از زیستبوم
نوآوری خللی بر فعالیت شرکتها وارد نشود .مﺆثربودن قوانین حکایت از آن دارد که بهجای محدودساختن
نوآوریها و تمرکز بر جزء جزء مسائل ،نتیجه نهایی محور قرار گیرد .بروزرسانی قوانین نیز با همسوشدن
آن با تحوالت دنیای فناوری معنا پیدا میکند .بههمینترتیب ،دسترسی شفاف به قوانین و مقررات ،و وجود
نهاد متولی واحد مفاهیمی بودند که مشارکتکنندگان آنها را در دستیابی به اهدافشان مﺆثر خواندند .باتوجه

به نوﻇهور بودن زیستبوم نوآوری مبتنیبر پلتفرم در کشور ،مقوله قوانین و مقررات معموالً بهعنوان عامل
تضعیفکننده اهداف یاد شد که فعالیت شرکتهای مکمل را با کندی مواجه میساخت و در برخی موارد
باعﺚ میشد این شرکتها گروهی از مشتریان خود را از دست دهند.
 بلوغ سرمایهگذاران و شرکای تجاری :یافتهها نشان میدهد انتظار شرکتهای مکمل از بلوغسرمایهگذاران به درک آنها از کسبوکارهای جدید برمیگردد که در چهار مفهوم شامل درک سرمایهگذار
از وابستگيهاي پلتفرمي ،زمان انتظار درآمدزایي ،مدل درآمدي و سرمایههاي فکري کسبوکار قابل
دستهبندی است .بهطور نمونه ،این شرکتها انتظار دارند سرمایهگذار وابستگی کسبوکار آنها به
زیستبوم نوآوری بهویژه مقولههای اشتراکگذاری منابع ،رهبری پلتفرم و قوانین و مقررات را بهخوبی
درک کند .همچنین ،این شرکتها از شرکای تجاری انتظار دارند از دانش الزم برای ارائه خدمات برخط

واکاوي اهداف و توانمندسازهاي مشارکت در زيستبوم پلتفرم از ديدگاه نوآوران طرف عرضه در صنعت نرمافزار :شرکتهاي کوچک مستقر در تهران

دارند تﻐییرات رابط برنامه کاربردی یا هرگونه تﻐییرات در الیههای فنی پلتفرم که میتواند نوآوری آنها را
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برخوردار بوده است و با چگونگی فعالیت کسبوکارهای برخط و رقابت در این فضا بهخوبی آشنا
باشند .نمونه دادههای کالمی این بخش در جدول ( )2ارائه شده است.

 -6جمعبندي

این مقاله نشان داد شرکتهای مکمل در ایران از مشارکت در نوآوری مبتنیبر پلتفرم اهداف مختلفی را

دنبال میکنند .در یک مقایسه اجمالی با یافتههای ادبیات موجود مشخﺺ میشود مطالعات محدود گذشته،
صرف ًا بر اهداف واﺿﺢ نوآوران از مشارکت در زیستبوم پلتفرم تمرکز داشتهاند .آنها دسترسی به مشتریان،
پاسخگویی به تقاﺿای آنها و توسعه گستره کسبوکار را بهعنوان اهداف شرکتهای مکمل قلمداد
میکنند ( .)Rickmann et al., 2014; Kude et al., 2012; Ceccagnoli et al., 2012هرچند ،این مطالعات
توصیف روشنی از اهداف بدستآمده نیز ارائه نمیدهند .بهطور نمونه ،ریکمن و همکاران ( ،)2014یکی
از مهمترین دالیل مشارکت نوآوران مکمل را دسترسي به مشتریان با احتمال بیشتر دیدهشدن و اعتماد آنها
بیان میکنند و بدون ارائه توﺿیحات بیشتر از کنار آن رد میشوند (.)Rickmann et al., 2014
یافتههای این مطالعه نشان داد عالوهبر اهداف بیان شده در ادبیات ،شرکتهای مکمل سه هدف دیگر شامل
افزایش اعتبار ،صرفهجویی در هزینهها ،و تمرکز بر نوآوری را از ارائه محصوالت مکمل مبتنیبر پلتفرم دنبال
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره دوم ،تابستان 1396

میکنند .همچنین ،یافتههای پژوهش حاﺿر بیانگر آن است که توانمندسازهای شرکتهای مکمل محدود

کرده است .بنابراین ،یافتههای این مطالعه نهتنها با ادبیات موجود سازگار است ،بلکه نتایﺞ جدیدی ارائه
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میدهد که ادبیات نظری پیرامون اهداف و توانمندسازهای نوآوران در زیستبوم پلتفرم را تکمیل میکند.

به رهبری پلتفرم و اشتراکگذاری منابع نمیشود (Benlian et al., 2015; Cusumano & Gawer, 2002

.)Gawer & Henderson, 2007; Kude et al., 2012; Rickmann et al., 2014; Ondrus et al., 2015

هرچند ،در این مورد نیز ادبیات پلتفرم بهطور نمونه از بیان مفاهیم «چارچوب دسترسي به APIها» و
«راهاندازي احراز هویت یکﭙارچه» برای توصیف مقوله اشتراکگذاری منابع ،یا «همسویي با جریان فناوري
اطالعات»« ،چابکي مالک پلتفرم» ،و «اعتمادسازي کاربران» برای توﺿیﺢ مقوله رهبری پلتفرم غفلت کرده
است .دلیل این امر را میتوان در نادیده گرفتن دخالت حوزه و ماهیت نوآوری بر توانمندسازهای آن
جستجو کرد .یافتهها بیانگر آن است که این دو ویژگی هدف از نوآوری و درک نوآوران از توانمندسازها
را تحت تﺄثیر قرار میدهند .بهطور نمونه ،همانطور که پیشتر توﺿیﺢ داده شد ،نوآوران حوزه پولی و
بانکی بهشدت با این مفاهیم درگیر بودند .عالوهبر موارد یادشده ،این مقاله توانمندسازهای دیگری شامل
شایستگی قوانین و مقررات و بلوغ سرمایهگذاران و ﺫینفعان را در پشتیبانی از اهداف نوآوران مﺆثر شناسایی

در پایان ،باتوجه به یافتهها و نتایﺞ حاصل از پژوهش ،محدودیتهای مطالعه مطرح و پیشنهاداتی برای
تحقیقات آینده ارائه شده است .اول با توجه به ماهیت روش کیفی ،نتایﺞ این مطالعه قابلیت تعمیم آماری
به نمونهها یا جوامع دیگر را ندارد ،بلکه ،دستاوردهای پژوهش میتوانند مطالعات نظری و تجربی آینده
را نسبت به دیدگاه طرف عرﺿه از مشارکت در زیستبوم پلتفرم و توانمندسازهای آن آگاه نمایند.
بنابراین ،پیشنهاد میشود مطالعات آینده از یافتههای این پژوهش برای تعمیم به یک جامعه آماری بزرگتر
از طریق انجام مطالعات تجربی بیشتر استفاده نمایند .دوم ،نمونههای این مطالعه محدود به شرکتهایی
است که مشارکت موفقیتآمیزی در زیستبوم پلتفرم داشتهاند و توانستهاند محصول خود را در بازار منتشر
محصوالت خود صرفنظر کردند ،خارﺝ از جمعیت این مطالعه قرار داشتند .پژوهشهای آینده میتوانند
دالیل عدم مشارکت این شرکتها را بررسی نمایند و توانمندسازهای مشارکت را از این طریق کاملتر کنند.
همچنین ،نمونههای این مطالعه شرکتهای کوچک را شامل میشود .مطالعه شرکتهای مکمل بزرگ در
نوآوری مبتنیبر پلتفرم میتواند یافتههای این پژوهش را تعمیم دهد یا آنها را تکمیل نماید .درنهایت،
محققان عالقهمند به این حوزه میتوانند از یافتههای این پژوهش در ارائه یک چارچوب مفهومی برای
نوآوری شرکتهای مکمل مبتنیبر پلتفرم فناورانه استفاده نمایند.

 -6تقدير و تشکر

نویسندگان مقالﺔ حاﺿر از تمامی مشارکتکنندگان در پژوهش به دلیل در اختیار قراردادن اطالعات ارزشمند
در مورد پرسشهای مصاحبه و همراهی صبورانه آنها صمیمانه تشکر و قدردانی میکنند.
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Technological platform
اعتبار بیرونی در پژوهشهای کیفی با آنچه در پژوهشهای1313
IOS
کمی بهعنوان قابليت تعميميافتهها به جامعه آماري بزرگتر مطرح
www.ansarbank.com and www.tosanboom.com  بهجاي تعميمپذيري آماري از، در اینجا. تفاوت دارد،میشود
Application Program Interface
 بدين معني که.تعميمپذيري تحليلي يا نظري استفاده ميشود
Network effects
يافتههاي مطالعات کيفي ميتوانند براي آگاهي مطالعات تجربي و
Software development kit (SDK)
 طبق.نظري آينده از پديده تحت مطالعه مورد استفاده قرارگيرند
Bias
) برای افزایش اعتبار بیرونی در مطالعات کیفی2009( دیدگاه یین
Shanbemag
.میتوان از روش تکرارپذیری نظری استفاده کرد
Way2pay
14. Reliability
Construct validity
15. Disruptive
Internal validity
External validity
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