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  چکیده

 و اقتصادي سیاسی، اجتماعی، گوناگون هاي فعالیت در مهمی نقش اجتماعی هاي شبکه امروزه

 و میکنند، صرف ها شبکه این در را زیادي وقت مردم امروزه در کهچرا میکند؛ بازي فرهنگی حتی

 این. باشد می ها فعالیت ي دامنه ي توسعه و تبلیغ و معرفی براي مناسب بستري ها	شبکه این

 ي جنبه بازرگانی و تجارت که امروز جهان در و است گیر چشم نیز اقتصادي ي عرصه در اهمیت

 ضرورت یک به که انتخاب یک به نه اجتماعی هاي شبکه از مندي بهره است، کرده پیدا فرامرزي

 شبکه همین طریق از مختلف کشورهاي در کارفرمایان اکثر 2012 سال در چنانکه است؛ شده بدل

 رو این از. اند پرداخته خود تولیدات و ها فعالیت تبلیغ و معرفی به و بوده تعامل در مردم با ها

 ي شبکه تأثیر نیز و یابی بازار در اجتماعی هاي شبکه تاثیر بررسی با که ایم داشته این بر سعی

 محیط در کار کسب موضوع به ، ایران در نوپا وکارهاي کسب عملکرد بر اجرایی مدیران اجتماعی

  . بپردازیم اجتماعی هاي شبکه هاي
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  معرفی .1.1

 باشندمی ها گره از شده ساخته اجتماعی ساختارهاي عنوان به اجتماعی هاي شبکه کلی طور به

 دوستی، مالی، تبادالت مثل ارتباط خاص نوع چند یا یک وسیله به ها سازمان یا افراد معموال که

 مردم اجتماعی هاي شبکه.شوندمی مرتبط بهم عادات و هاسرگرمی  تعصبات، احساسات، تجارت،

 در یافته گسترش هاي ناحیه از یکی. میکنند متصل هم به متفاوت هاي مندي عالقه يهمه با را

 اجتماعی محققان. باشد می درآمده شرکت صورت به و صنفی ايه محیط ها شبکه این از استفاده

 هاي شبکه طریق از هانوآوري و تمایالت،رفتارها چگونه که اساسی سوال این به زیادي سالیان

 و وصفی بیشتر اجتماعی هاي شبکه هاي مدل. اند بوده مند عالقه کنندمی پیدا گسترش اجتماعی

 پارامترهاي از کمی تعداد با عموما و درشت بسیار هاي طحس در و پیشگویانه تا هستند توصیفی

 به گذشته در.نیستند مناسب آینده رفتارهاي از واقعی پیشگویی براي و شوند می ساخته جهانی

 اطالعات اینکه نیز و تجربی و آزمایشی مطالعات براي دسترس در هاي شبکه تعداد بودن کم علت

 و رشد خوشبختانه.بودیم مواجه زیادي اطالعات بودکم با داشت وجود ها گره مورد در کمی

 اجتماعی، هاي شبکه در اطالعات از عظیمی حجم امروزه.داد تغییر را تراژدي این اینترنت افزایش

 در آنالین هاي بازي نیز و اجتماعی هاي شبکه هاي سایت و اطالعاتی تسهیم هاي سایت ها، بالگ

 مقدار شامل اغلب و بوده گره ها میلیون تا هزار ها ده داراي عموما ها شبکه این.هستند دسترس

  .باشند می هایی گره چنین ساخت براي کافی اطالعات از زیادي

: اند کرده آغاز ها کمپانی به خدمت براي را تري سریع حرکت اجتماعی هاي رسانه امروز، بازار در

 مصرف براي آسان، و سابقه بی دسترسی با اجتماعی هاي رسانه مختلف و ارزان هاي عامل سیستم

  .اند شده موجب را بالقوه موقعیت مشتریان و کنندگان

 داراي که دارند اشاره همراه تلفن و وب بر مبتنی هاي آوري فن از استفاده به اجتماعی هاي رسانه

 به اجتماعی، تعامل براي هستند ابزاري آنها. باشند می تعاملی گفتگوي نوع از ارتباطات ویژگی

 از گروهی اجتماعی، هاي رسانه دیگر عبارت به اجتماعی؛ ارتباطات از فراتر روشی یک عنوان
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 امکان ،2 وب تکنولوژیک هاي بنیان به اتکا با که هستند اینترنت بر مبتنی کاربردي هاي برنامه

  .دهند می را کاربران بوسیله شده تولید محتواي تبادل و ایجاد

 می نشان دارند کار و کسب در که نقشی و اجتماعی هاي رسانه شبکه روي بر متمرکز مطالعات

 هاي هزینه: قبیل از اند کرده کسب را اجتماعی هاي رسانه مزایاي تجربه ها کمپانی که دهد

 اجتماعی هاي رسانه واقع در. غیره و) مخاطبان( کنندگان مصرف میان در اعتباري ساختار پایین،

 اکتشافی روش و عمیق مطالعه نوع از که رو پیش تحقیق رد. کنندمی تبلیغ را ها کاال تجاري نام

 مقاله یا کتاب مانند ثانوي اطالعات آوري جمع طریق از تحلیل، فرا تکنیک از گیري بهره با است

 رهنمون اصلی هدف این به تالشیم در اینترنت، طریق از اطالعات آوري جمع به ویژه توجه یا

 توجه اجتماعی مختلف هاي رسانه بر کارشان و کسب ونقر براي سازمانها چرا و چطور که شویم

 تاثیري چگونه کار و کسب رونق در اجتماعی هاي رسانه طریق از بازاریابی اصوالً  و دارند اي ویژه

  .گذارد می جا بر

 تا هستند قدرتمند ابزاري اجتماعی هاي رسانه که شویم می رهنمون نتیجه این به پایان در

 جستجوي براي ابزاري عنوان به ها-رسانه گونه این واقع در. برسانند هدف طبانمخا به را سازمانها

 خود، کاربران طریق از را نظرشان مورد هايمشتري که سازند می قادر را هاشرکت و بوده بازار

 جهان اقتصادي هاي-فروم در که آمارگیري سیستم طریق از جدید کاالهاي درخواست با مطابق

 جذب توانایی بازاریابی، و تبلیغات طریق از اجتماعی هاي-رسانه. کنند نتخابا است، شده اثبات

 کاربران تعداد رشد به نیز دیگر هاي-سایت با همکاري افزایش و برده باال بسیار را خود مخاطبان

 حوزه در مستمر توسعه جز به پاداشی بازاریابی براي هزینه صرف ترتیب، این به. کند-می کمک آن

 عدم و رونق باعث کار و کسب صحیح مدیریت. داشت نخواهد پی در اینترنتی جاريت تبلیغات

  .شود می کار خسران باعث آن به توجه

 آرام آرام دارند سعی و اند شده وارد اجتماعی هاي رسانه در بزرگ چه و کوچک چه هاسازمان

 خود طرفداران هاي-حهصف بوك فیس در اند،¬کرده اسفاده توییتر از آنها. کنند کشف را آن فواید

 سایت وب بیستم قرن اواخر در شاید و اند-گذاشته ویدئویی فیلم یوتیوب در و اند کرده ایجاد را

 براي اي وسیله اجتماعی اجتماعی هاي-رسانه که میکنند احساس امروزه ها¬سازمان. اند¬ساخته

  .شوند سوار موج این بر باید آنها و بود خواهند و هستند تجارت
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 هاي-رسانه و باشند، می مدرن جامعه از ناپذیر جدایی بخشی اجتماعی هاي رسانه حاضر، لحا در

 پی اچ و مایکروسافت دل، مانند بزرگی هاي شرکت. اند شده تبدیل بزرگ صنعت یک به اجتماعی

 بودجه و کنند می استفاده اجتماعی هاي رسانه بازاریابی از کار و کسب خصوص در موثر طور به

 می تعلیم خصوص این در را کارکنان از زیادي تعداد و دهند می اختصاص موضوع این به زنی را اي

  .دهند

 کسب باعث که باشد می اینترنتی بازاریابی استراتژي یک ، اجتماعی هاي رسانه بازاریابی واقع ر د 

 الشیت: شامل اجتماعی هاي رسانه بازاریابی میگردد، هدف جامعه به رسیدن و سازمان در کار و

 براي شرکت، یک کنندگان مصرف کردن متقاعد براي اجتماعی هاي رسانه از استفاده براي

 اجتماعی هاي رسانه بازاریابی اصلی هدف. باشد می ارزشمند خدمات یا و محصوالت از استفاده

 کاري مدیریت و توسعه منظور به شرکت یک اعتبار و مداري مشتري پایه بر کار و کسب یک ایجاد

  .اشدب می

 نهفته منافع و مزایا فقط اجتماعی هاي رسانه بازاریابی عرصه در که کند ادعا تواند نمی کس هیچ

 و توامان محاسن و معایب زندگی، ابعاد تمامی همانند اجتماعی هاي رسانه بازاریابی در بلکه. است

  .دارد وجود یگدیگر کنار در

  1کار و کسب روي بر آن تاثیر و اجتماعی هاي رسانه بازاریابی .1.2

 در که بیشتر سود کسب براي مخاطبان انبوه جلب براي است تالشی اجتماعی هاي رسانه بازاریابی

 رونق براي اجتماعی هاي رسانه از استفاده فرایند توان می لذا. شود می عاید کوچک هاي مقیاس

  :نمود بیان زیر شرح به سطح چهار در را ویژه سود و وکار کسب

 جدید بازاریابی هاي سیاست تدوین. 

 اجتماعی هاي شبکه هاي فعالیت مدیریت و نظارت. 

 نتایج ارزیابی دوره. 

 لزوم صورت در ها، طرح اصالح. 

 گذارد می کار و کسب در بسزایی تاثیر جهات بسیاري از اجتماعی هاي رسانه بازاریابی. 
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 ارتباطات و تعامالت قوي و آل ایده روش یک آوردن دست به :مخاطبان به موثر رسیدن راه 

 عامل سیستم در ارزشمند مطالب و اطالعاتی اشتراکات وسیله به جامعه یک ساختن با

 .اجتماعی هاي شبکه

 معنادار تعامل طریق از روش این طرفداران): گذار تاثیر تجاري نام(نامدار  جامعه یک ایجاد 

 .دهند می رابهبود خویش کار و کسب الین آف و الین آن

 روي بر تنظیم قابل و جذاب لینکهاي نمودن اضافه طریق از: دارانطرف زحمت بدون جذب 

 و زحمت بدون توان می اجتماعی هاي رسانه هاي سایت مشتریان براي شرکت سایت وب

 .نمود جذب متعدد طرفداران دردسر

 بخشهاي ترین محبوب جزء ها رسانه کلیه در سفارشی هاي فیلم: فیلم گذاري اشتراك به 

 به شرکت یک در این و شود می گذاشته اشتراك به پیام یک صورت به که است سایت

 .شود می استفاده بصري صورت به و فرد به منحصر کاربردي برنامه صورت

 نشانگر کار و کسب صفحات در بوك-فیس تکامل تجربه: بوك-فیس بازاریابی قدرت 

 .باشد می شرکتها براي آن بودن هدفمند

 اجتماعی هاي رسانه بازاریابی قدرت از استفاده: الین آن تصور به معروفیت ارتقاء و بهبود 

 .کار و کسب معرفی و الین آن مدیریت طریق از شرکت ماموریت ترویج براي

 عکسها، گذاشتن اشتراك به بوسیله مشتریان احساسات نمودن دخیل و کردن درگیر 

 .روز به هم آن شرکت اخبار و رویدادها،

 یک ایجاد براي بیشتر مشخصات با لینکهایی از استفاده: یگرد متخصصین با ارتباط برقرراي 

  .بالقوه افراد همکاري جلب و بهتر معرفی

  اجتماعی هاي رسانه بازاریابی مزایاي .1.3

  .باشد می کار و کسب انجام براي کننده سرگرم روشی اجتماعی رسانه بازاریابی

 اینترنتی بازاریابی استراتژي. شود می نتیجه باعث و بوده موثر اجتماعی بازاریابی در گذاري سرمایه

 دارا را "اجتماع و مجمع" ایجاد توانایی هایی شرکت امروز بازار در. دهد می افزایش را موثر نتایج

 مسیر در سازمانها اکثر امروزه. باشند داشته ارتباط کننده مصرف بازار با بتوانند که باشند می
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 صورت به ها سایت وب از استفاده طریق از و ندکن می حرکت وبالگها و سایت وب از استفاده

 آن صورت به اجتماعی هاي رسانه بازاریابی.آورند می دست به فروش براي زیادي سود گروهی

 الگ وب طریق از بزرگ اجتماعی هاي شبکه.شوند می) بِرّند(تجاري نام توسعه و رونق باعث الین

 عمومی آموزش فوراً بود خواهید قادر ماش.شوند می ادغام یکدیگر با اجتماعی سایتهاي و ها

  .آورید بدست کار و کسب و صنعت خصوص در بیشتري

  اجتماعی هاي رسانه بازاریابی معایب .1.4

 به تجاري نام انتخاب در استراتژي اشتباه با که است روشی اجتماعی هاي رسانه ضعف نقطه

  .دهد می رخ الین آن صورت

 نیاز شما کند، می عمل خودکار طور به (SMM) اجتماعی يها رسانه بازاریابی سیستم آنجاییکه از

  .دارید زمان و مکان هر در تعامل برقراري به

 آن معایب از بیشتر اجتماعی هاي رسانه بازاریابی از استفاده مزایاي شود، می مالحظه که همانطور 

 پیک با همیشه شود، انتخاب کوکورانه صورت به کاالیی اجتماعی بازاریابی سیستم در اگر است،

 شود می مزایایی تان معایب مقابل در شما رقباي تجربه حالیکه در شوید می مواجه ضعف نقطه

  .آنها براي

  اجتماعی هاي رسانه انداز چشم .1.5

 هاي است،وشبکه شده مردمتبدیل روزمرهاکثر ضروریاززندگی یکبخش به درحالحاضر اینترنت

 جهان سراسر آوردنمحبوبیتدر دست دربه) الگجملهمیکرووب از(ها ووبالگ ها سایت اجتماعیوب

 ویدئو ایجاد اطالعات، تماشاي نظارت، و کنترل همکاري،  ، آنالین خرید: دارند اي ویژه اهمیت

( دیگر پزشکان با وهمکاري اینترنتی کالسهاییادگیري ایجاد و دوستاندرخارجازکشور با کنفرانس

 آیندگان که هستند جمعی هاي طفدرتاریخرسانهازنقاطع همه اینها زمان، یک در) سالمت مدیران

  .جست خواهند بهره آن از نیز

 آن باشد داشته ارتباط شرکتها از بیشتري تعداد با تواند می کسی هر فناوري گسترش روزگار در 

. اجتماعی متفکران عنوان با حمایت و اگاهی ایجاد براي صرفا اجتماعی کانالهاي از استفاده با هم

 هاي رسانه از مندي بهره خصوص در اجرایی، و استراتژیک هاي گیري تصمیم يبرا شرکت یک
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 طریق از... و موبایل فروش بیشتر بازاریابی براي ریزي برنامه مانند. کند می ریزي برنامه اجتماعی

 جمع خدمات دهندگان ارائه از موجی با ما که ست بدیهی پر رهگذر این در. اجتماعی هاي رسانه

  .شد خواهیم مواجه همراه تلفن از استفاده قابلیت با اجتماعی هاي شبکه در شده آوري

 به نیاز که هستند روبرو جدیدي چالشهاي با جرات به جتماعی ا هاي رسانه گفت توان می

 دارند اجتماعی هاي رسانه استراتژي نمودن هدفمند و ساختاري تکنیکهاي قدرت و موثر بازاریابی

. شوند تبدیل شده هدایت و کامل بازاریابی هاي طرح از ناپذیري یجدای بخش به بتوانند  تا

 حرکت بیشتر مشتریان جلب براي باید نیز آنها که هستند موضوع این متوجه خدماتی شرکتهاي

 فن این. نمایند حرکت آوري فن جریان با باید اجتماعی هاي رسانه که معناست بدان این و کنند

 ماندگی عقب باعث آوري فن آن از استفاده عدم و دهد می سعهتو را اجتماعی هاي رسانه آوري

  .شد خواهد

  :ارایه آمار  .1.6

 يوکارها است که کسب افتهی، شرکت وکاس در مطالعه خود درeweek تیبه گزارش  وب سا

 يها يراه با دشوار نیاما در ا دانند، یرا سودمند م یاجتماع يها کوچک و متوسط استفاده از شبکه

 یاجتماع يها و گوگل پالس از جمله شبکه تریتوئ بوك، سیف.مواجه هستند زین ییطاقت فرسا

گزارش، شرکت  نیبراساس ا.به استفاده از آنها دارند يادیعالقه ز يتجار يوکارها باست که کس

 يها با تمرکز بر شبکه( يبر پردازش ابر یمبتن یابیبازار يافزارها کننده نرم عرضه کیوکاس که 

مختلف انجام  يوکارها و سرپرستان کسب رانینفر از مد 400 انیرا در م یشیمایپاست، ) یاجتماع

در استفاده از  یکوچک و متوسط مورد بررس يوکارها که کسب ییمشکل ها رغمیعل.ستا داده

استفاده از  شیافزا يخود برا میدرصد از آنها از تصم 84خود دارند،  يرو شیپ یاجتماع يها شبکه

 يها اند استفاده از رسانه گفته زیها ن وکار کسب نیدرصد ا 87.اند خبر داده ندهیها در آ شبکه نیا

فقط .آنها فراهم کرده است يبوده و موجبات انجام معامالت بزرگ را برا دیآنها مف يبرا یماعاجت

 91.به حالشان نداشته است يها سود شبکه نیاند استفاده از ا ها گفته وکار کسب نیدرصد از ا 10

را  يتجار يوکارها کسب يبرا یاجتماع يها کارکرد شبکه نیتر مهم ان،یاز پاسخگودرصد 

به ارائه  توان یها م شبکه نیا قیاند از طر گفته زیدرصد ن 46اند و  اطالعات دانسته يگذار كاشترا
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 يها خود در شبکه يها تیفعال جهینت یابیارز يوکارها برا کسب نیا.پرداخت يخدمات مشتر

 تیسا وب ینترنتیا کیدرصد از آنها از تراف 76.کنند یاستفاده م یمختلف يها شاخصاز  یاجتماع

که بدانند  کنند یآنها در واقع تالش م.کنند یاستفاده م ها تیفعال نیاثربخش بودن ا یبررس يبرا

مطالعه  نیا جینتا.اند شده شانیها تیسا وارد وب یاجتماع يها شبکه قیچه تعداد از مخاطبان از طر

کوچک و  يوکارها کسب انیگوگل پالس در م یاستفاده از شبکه اجتماع دهد ینشان م نیچن هم

 يوکارها است که کسب نیاز ا یشرکت وکاس حاک ینظرسنج جینتا.است شیمتوسط در حال افزا

 تیریمد يبرا يافزار نرم يرا صرف استفاده از راه کارها یکوچک و متوسط هر ماه مبالغ قابل توجه

 فدالر را صر 845 انهیاند ماه ها گفته وکار کسب نیدرصد از ا 32.کنند یخود م یاجتماع يها شبکه

  1.کنند یم ییافزارها نرم نیچن هیهزار دالر صرف ته انهیاند ماه گفته زیدرصد ن 22 کنند، یکار م نیا
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  2شبکه هاي اجتماعی .2.1

  اجتماعی شبکه یفتعر .2.1.1

 یک که شود می تعریف صورت این به اجتماعی شبکه یک سنتی، اجتماعی شبکه تئوري در

 روابط از اي مجموعه وسیله به که ها سازمان و مردم شامل که اجتماعی نهادهاي از اي مجموعه

 شبکه . دارند تعامل ها ارزش گذاشتن اشتراك به در هم وبا اند متصل هم به اجتماعی دار معنی

  بیشترین که هستند اجتماعی هاي رسانه از اي گونه مجازي اجتماعی هاي

 است دیگر افراد از فراوانی شمار با ارتباط برقراري امکان فرد به و داشته انسانی جامعه به را شباهت

  .هستند اینترنتی هاي سایت وب از جدیدي نسل مجازي، اجتماعی هاي شبکه. 

  اجتماعی هاي شبکه پیشینه .2.1.2

 اجتماعی همزیستی با آشکار پیوندي و داشته بشر حیات قدمت به پیشینهاي اجتماعی، هاي شبکه

 متمایز گذشته از را کنونی عصر اجتماعی شبکههاي قابلیت آنچه. دارند یکدیگر کنار در انسانها

 این. است آنها درونی ارتباطات مکانیزمهاي و اجتماعی هاي شبکه گیري شکل بستر میسازد،

 عمده ویژگیهاي. است نموده ها	شبکه این نصیب را قدرت سنتی معادالت در تغییر توانایی یتها،قابل

 تغییرات برابر در واکنشپذیري و بازسازي )انعطافپذیري در را سایبر فضاي اجتماعی شبکههاي

 به وابستگی بدون حیات، تداوم توانایی و( شدن بزرگ و کوچک) پذیري مقیاس ،(محیطی

  .میکند ذکر احدو مرکزیتی

 دیگران، با گسترده تعامل فضاي وجود و جدید کنشگران ورود امکان ها، شبکه این مهم قابلیت

 در. است رسمی قدرت مراکز از آنها استقالل و اطالعات، و دانش محتوا،اشتراکگذاري آزادانۀ تولید

 جدید، ازیگرانب نفع به اطالعات، جریان رسمی کنترل قدرت سایبر، فضاي اجتماعی شبکههاي

 سو، یک از. است کرده خلق را عظیمی اجتماعی سرمایۀ کنشگران، بین روابط شبکه و شده محدود

 از و است؛ رفته میان از اطالعات کنترل در قدرت تمرکز اطالعات، انتشار واسطههاي گستردگی با

 مشترك عالیق و ،ایدهها ارزشها، پیرامون اجتماعی، هاي شبکه در که قدرتی کانونهاي دیگر، سوي

 قدرتمند، بازیگران نقش در اقتصادي و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، عرصههاي در گرفتهاند، شکل

 اقتصادي جنبۀ آنالین، کارهاي و کسب و الکترونیکی تجارت رواج اکنون،. کردهاند وجود اظهار
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 کسب صاحبان و سازمانها شرکتها،. است کرده برخوردار چشمگیر اهمیتی از را اجتماعی شبکههاي

 داشته وسیعی مالی ستد و داد و تراکنش اجتماعی شبکههاي طریق از میتوانند کوچک، کارهاي و

 متضمن و میگیرد شکل تخصصی اجتماعی شبکههاي بستر در که صنفی ارتباطات بر افزون. باشند

 میتواند یاجتماع هاي شبکه کاربر هر تجاري، دیدگاه از است، طرفین براي عظیمی اقتصادي منافع

 آنان عالیق و تعامالت و شبکه در کاربران رفتار به مربوط دادههاي. شود تلقی بالقوه مشتري یک

 انبوه عالیق رو،کشف این از. باشد دولتها و سازمانها شرکتها، براي مهمی اطالعاتی منبع میتواند

 تولیدکنندگان رايب آنان، دید معرض در موردنظر خدمات و محصوالت دادن قرار و شبکه کنشگران

 در و هزینه دریافت با نیز اجتماعی، شبکههاي مدیران. دارد ویژهاي اهمیت خدمات و محصوالت

 انتشار براي گوناگونی مدلهاي از شرکتها، تولیدات و خدمات با مرتبط اطالعات دادن قرار اختیار

 و پروفایل منبع دو از ندمیتوا اطالعات این. میبرند بهره کاربران بین در تبلیغات از عظیمی حجم

 تجارت از حاصل مالی گردش حجم به دقیق اشاره شاید. شود استخراج کاربران تعامالت محتواي

 کاربران میلیاردي آمار به نگاهی اما باشد، دشوار سایبر اجتماعی هاي شبکه طریق از الکترونیکی

  .دهد نشان آنها در موجود اقتصادي پتانسیل میتواند اجتماعی، هاي¬شبکه

 از استفاده به شروع تجاري هاي واحد که هنگامی از تجاري مقاصد براي اجتماعی هاي رسانه

 هاي کانال و اجتماعی هاي شبکه شک بدون. است گذشته زیاد زمان کردند اجتماعی اي رسانه

 راختیا در را ها دهنده توسعه و کاربردها ابزارها، از گوناگونی طیف عرضه پیشبرد جهت در مشابه

 متقاضیان و کاربر ها میلیون توسط توانند می اجتماعی هاي رسانه که آنجا از. اند گذاشته آنان

 بسیار تجار براي را هدف مخاطبین کردن کنترل گیرد، قرار استفاده مورد همزمان طور به ارزشمند

 آن، از یرتصو ساخت و برند مدیریت همچون اهداف همه به تقریباً بازار صاحبان و است کرده ساده

  .اند یافته دست کامالً

 بازاریابان و تجار براي اجتماعی هاي رسانه که آنچه بازاریابی براي ابزاري اجتماعی، هاي رسانه

 به توانند می آنها. است اهدافشان بیان جهت بستر موثرترین و بهترین سازي فراهم دهند می انجام

 بیشتر اختیار هزینه کم ابزارهاي بودن دسترس در. کنند برقرار ارتباط مشتریان و کاربران با راحتی

 ترکیب اجتماعی اخالق با را مناسب فناوري بتوانند تا سازد می فراهم را هایشان برنامه بازاریابی در

  .کنند



 ی مبان حیو تشر فیتعار   2فصل 

12 
 

 اختیار در را عرضه بهترین که است همراه تلفن با اینترنتی ساختار اساس بر کاربردها این تمامی

 است تالشی اجتماعی هاي رسانه بازاریابی که گفت توان می واقع در.دده می قرار مردم عموم

 می لذا. شود می عاید کوچک هاي مقیاس در که بیشتر سود کسب براي مخاطبان انبوه جلب براي

 به سطح چهار در را ویژه سود و وکار کسب رونق براي اجتماعی هاي رسانه از استفاده فرایند توان

  : نمود بیان زیر شرح

 جدید بازاریابی هاي سیاست دوینت . 

 اجتماعی هاي شبکه هاي فعالیت مدیریت و نظارت . 

 نتایج ارزیابی دوره . 

 لزوم صورت در ها، طرح اصالح .  

  .گذارد می کار و کسب در بسزایی تاثیر جهات بسیاري از اجتماعی هاي رسانه بازاریابی

 و کارکنان ارتباط به کمک براي راهی نعنوا به را اجتماعی هاي شبکه از استفاده کارها و کسب

 خدمات ارائه همچنین و آنها هاي ویژگی و عالیق خصوص در اطالعات کسب منظور به و مشتریان

 آنالین اجتماعی هاي شبکه این بر عالوه.  اند نموده آغاز فناوري جذاب محیط یک در مشتریان به

 قرار. کنند می جذب را دیگر هاي شرکت و ها فروشی خرده از آنالین تبلیغات پرطرفدار و محبوب

 مشتریان باالي بازدید حجم مزیت از اجتماعی هاي شبکه هاي سایت وب در آنالین تبلیغات دادن

 یابی بازار هاي روش از یکی اجتماعی شبکه از استفاده با بازاریابی.  شد خواهند مند بهره بالقوه

  .باشد می اینترنتی

 انتشار با و شده عضو اجتماعی هاي شبکه در باید ها فروشنده و رکتهاش بازاریابی از روش این در

 دیگر نظر دارد وجود ها شبکه این در که امکاناتی سایر از گرفتن کمک و ویدیو تصاویر، ، محتوا

 و خود سایت وب از بازدید براي را آنها و نموده جلب خود به رو ها شبکه این در حاضر اعضاي

  نمایند رغیبت خدمات و کاال خرید

   اجتماعی هاي شبکه با بازاریابی مزایاي .2.1.3

 کرد پیدا ها شبکه این در را جامعه اقشار همه توان می تقریبا . 
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 گذار تاثیر جستجو موتورهاي در شما سایت وب رنکینگ بر ها شبکه این در شما محبوبیت 

 . است

 کنید برقرار نزدیک ارتباط آنها با و دهید پاسخ کاربران پرسشهاي به توانید می . 

 پا و دست خود براي هوادار هزاران تواند می جذاب مطلب یا ویدیو تصویر، یک انتشار با 

 . کنید

 خود پروفایل در را شما محصوالت لینک زیادي افراد میشود باعث ها شبکه این در فعالیت 

  ببینند

  یاجتماع يبا شبکه ها یابیبازار بیمعا .2.1.4

 دارد را خود به مخصوص ویژگیهاي کدام هر که رددا وجود اجتماعی شبکه زیادي تعداد . 

 اختصاص کار این به را روز در ساعت یک حداقل باید ها شبکه این در موثر بازاریابی براي 

 . دهید

 گذارند نمی اشتراك به را مطلبی هر و دارند متفاوتی عقاید ها شبکه این در کاربران . 

 شود نمی مطالعه ذاریدگ می اشتراك به شبکه این در که مطالبی اکثر . 

 می سر ها شبکه این در خود پروفایل به بندرت شما مخاطبان تخصصی، فعالیتهاي براي 

  . زنند

 کارشناسان الکترونیک تجارت با) آنالین هاي فروش خرده(اجتماعی هاي شبکه در تجارت مقایسه

 تبلیغاتی، آگهیهاي این درباره گفتوگو و بحث میزان که معتقدند الکترونیک تجارت حوزه فعاالن و

 میزان افزایش در موثري عوامل آنها اشتراکگذاري به دفعات تعداد و آنها فروش قیمت متوسط

. بودهاند آنالین خردهفروشیهاي و الکترونیک تجارت وبسایتهاي به اجتماعی شبکههاي از ارجاعات

شبکه از ارجاعات طریق از دالر میلیارد 3 آنالین فروشی خرده 055 که میدهد نشان گزارش این

 در میزان این 94 برابر درآمدي 3509 سال در جهان برتر/  که آوردهاند بهدست اجتماعی هاي

 بازار که است حالی در این.  است کرده تجربه را درصد 95 از بیش رشدي ، 3503 سال با مقایسه

 ثبت به خودش يبرا را درصدي 01 رشد تنها زمانی دوره همین در الکترونیک تجارت جهانی

 باالتري بسیار آمار هم درآمد نظر از اجتماعی شبکههاي طریق از الکترونیک تجارت.است رسانده
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 و دارد ادامه همچنان گویا رشد روند این حاال. دارد الکترونیک تجارت جهانی بازار کل با مقایسه در

 در اجتماعی بکههايش طریق از الکترونیکی خریدهاي میزان که کردهاند پیشبینی کارشناسان

 مانند اجتماعی هاي شبکه میرود انتظار که جایی تا میکند پیدا افزایش هم آینده سالهاي

Facebook  و Twitter این نام به دکمهاي«  خرید»  به تا بگنجانند خودشان ساختار در هم را 

 الکترونیک ارتتج وبسایت وارد طریق این از مستقیم بهطور بتوانند شبکهها این کاربران ترتیب

 بهصورت گذشته جوالي ماه از را کار این Facebook .بدهند انجام را خریدشان و شده مربوطه

 آزمایشی کار این سپتامبر ماه اواخر از دارد تصمیم Twitter و است داده انجام محدود و آزمایشی

  .بدهد انجام را

  اجتماعی هاي رسانه انداز چشم .2.1.5

 آن باشد داشته ارتباط شرکتها از بیشتري تعداد با تواند می سیک هر فناوري گسترش روزگار در

. اجتماعی متفکران عنوان با حمایت و اگاهی ایجاد براي صرفا اجتماعی کانالهاي از استفاده با هم

 هاي رسانه از مندي بهره خصوص در اجرایی، و استراتژیک هاي گیري تصمیم براي شرکت یک

 طریق از... و موبایل فروش بیشتر بازاریابی براي ریزي برنامه مانند. کند می ریزي برنامه اجتماعی

 جمع خدمات دهندگان ارائه از موجی با ما که ست بدیهی پر رهگذر این در. اجتماعی هاي رسانه

 توان می.  شد خواهیم مواجه همراه تلفن از استفاده قابلیت با اجتماعی هاي شبکه در شده آوري

 و موثر بازاریابی به نیاز که هستند روبرو جدیدي چالشهاي با جرات به عیجتما ا هاي رسانه گفت

 به بتوانند تا دارند اجتماعی هاي رسانه استراتژي نمودن هدفمند و ساختاري تکنیکهاي قدرت

 خدماتی شرکتهاي. شوند تبدیل شده هدایت و کامل بازاریابی هاي طرح از ناپذیري جدایی بخش

 بدان این و کنند حرکت بیشتر مشتریان جلب براي باید نیز آنها که هستند موضوع این متوجه

 هاي رسانه آوري فن این. نمایند حرکت آوري فن جریان با باید اجتماعی هاي رسانه که معناست

  شد خواهد ماندگی عقب باعث آوري فن آن از استفاده عدم و دهد می توسعه را اجتماعی

  3اجتماعی هاي شبکه آنالیز .2.1.6

 در کلیدي تکنیک یک عنوان به) ها شبکه نظریه با مرتبط( اجتماعی هاي شبکه آنالیز

 ارتباطات، علوم زبان، شناسی جامعه اجتماعی، روانشناسی جغرافیا، شناسی، انسان شناسی، جامعه
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 در محبوب موضوع یک همانند مدرن شناسی زیست و اقتصاد سازمانی، مطالعات اطالعات، علوم

  .است شده پدیدار ومطالعه تفکر زمینهی

 مجموعه به ضمنی هاي اشاره براي را مجازي اجتماعیي شبکه مردم، که است قرن یک بر بالغ

 تا گرفته فردي بین روابط از ها مقیاس تمامی در اجتماعی هاي درسیستم افراد میان پیچیده روابط

 اصطالح از بار خستینن برايJ. A. Barnes 1945 سال در. دهند می قرار استفاده مورد المللی بین

 و کنند می مشخص را مفاهیم که کرد استفاده ها رشته از الگوهایی کردن مشخص براي مند قاعده

 هاي گروه: گیرد می قرار استفاده مورد اجتماعی علوم دانشمندان و عموم توسط رایج صورت به

  ).قومیت و جنسیت: مانند( اجتماعی طبقات و) ها خانواده و قبایل: مانند( محدود

 صنعت یک از آن به مربوط هاي تحقیق و ها روش و نظري احکام طریق از اجتماعی هاي شبکه آنالیز

 جزء؛ تا گرفته کل از تحلیلی هاي برهان. است یافته تغییر ها پارادایم براي تحلیلی معبري به ضمنی

 مورد را سراسري ايه شبکه همگی رفتار تا گرفته اخالق از افراد، و روابط تا گرفته ساختار از

 تعریف جمعیت میان در اي ویژه روابط شامل ها رشته همهی ها، آن در که دهند می قرار بررسی

 افراد که است یی ها رشته شامل که دهند می قرار بررسی مورد را فردي هاي شبکه یا و اند شده

 هاي شبکه آنالیز ديمتعد تحلیلی هاي گرایش. خصوصی هاي انجمن قبیل از دارند را ها آن مشخصی

 اجتماع ◌ٔ کننده بنا هاي بلوك ها، گروه که ندارد وجود فرضی هیچ: دهند می تمیز را اجتماعی

 اجتماعات از است باز کمتر محدودیت با اجتماعی هاي سیستم مطالعهی براي معبر این: هستند

 با سروکارداشتن بر وهعال اجتماعی هاي شبکه آنالیز. ها گاه وب درون هاي لینک تا گرفته محلی غیر

 ساختار چگونگی برروي تحلیل، گسستهی واحدهاي عنوان به) ایاالت ها، سازمان افراد،( اشخاص

 برخالف.  کند می تمرکز نیز دهد می قرار تأثیر تحت را ها آن میان روابط و اشخاص که ها رشته

 هستند، رفتارها هیکنند تعیین اجتماعی هنجارهاي که استوارند فرض این بر که هایی تحلیل

 هنجارها بر ها رشته ترکیب و ساختار تأثیرگذاري وسعت بررسی به اجتماعی هاي شبکه آنالیز

  .پردازد می

. کند می کمک شبکه آن افراد براي شبکه سودمندي میزان تعیین به اجتماعی شبکهی یک شکل

 اتصاالت زیادي ادتعد که هایی شبکه به نسبت اعضایشان براي محکم هاي شبکه جزئی طور به

 با باز هاي شبکه بیشتر. شوند می واقع مفید کمتر دارند، اصلی شبکهی از خارج افراد براي ضعیف
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 آوردهاي دست و ها ایده به دسترسی براي بیشتري شانس ضعیف، هاي رشته و اجتماعی اتصاالت

 دوستان از گروهی گردی بیان به. آورد می فراهم طویل هاي رشته با بسته هاي شبکه به نسبت جدید

. گذارند می اشتراك به را یکسانی آوردهاي دست و اطالعات هستند، یکدیگر با ارتباط داراي تنها که

 براي بیشتري شانس هستند دیگر اجتماعی هاي بخش با ارتباط داراي که افراد از گروهی اما

 با که است بهتر موفقیت به دستیابی براي افراد. دارند اطالعات از وسیعتري يمحدوده به دسترسی

 به. باشند داشته شبکه یک درون زیادي ارتباطات اینکه تا باشند داشته ارتباط گوناگونی هاي شبکه

 دو بین ارتباط برقراري در واسطه عنوان به نقش ایفاي و تأثیرگذاري توانند می افراد مشابه طور

 نامیده ساختاري هاي سوراخ کردن پر کار این. (کنند تمرین را نیستند متصل هم به که شبکه

 افراد خواص آن در که کند می ایجاد را متناوبی انداز چشم اجتماعی هاي شبکه آنالیز) شود می

 معبر این. است برخوردار کمتري اهمیت از شبکه در ها آن میان هاي رشته و ارتباطات به نسبت

 مجال اما شود، واقع مفید اقعیو جهان هاي پدیده از بسیاري توضیح براي تا است شده ایجاد

 تأثیرگذار موفقیت روي فردیشان هاي توانمندي تا گذارد می باقی فردي هاي نمایندگی براي کمتري

  .ماند می باقی شبکه ساختار درون ها توانمندي این از زیادي بخش زیرا باشد

 از بسیاري توصیف تشکیالت، میان متقابل تأثیرات چگونگی بررسی براي اجتماعی هاي شبکه

 در و است گرفته قرار استفاده مورد نیز کند، می متصل یکدیگر به را مجریان که غیررسمی اتصاالت

 عمل مختلف هاي سازمان در کارمندان میان فردي ارتباطات برقراري خوبی به نیز ها زمینه این

 ایفا يکار هاي پیشرفت و تجاري هاي موفقیت در کلیدي نقش اجتماعی هاي شبکه. کند می

 رقابت از کنند، آوري جمع اطالعات که کند می فراهم ها شرکت براي را راههایی ها شبکه. کنند می

  .کنند تبانی هم با ها سیاست و ها قیمت تنظیم براي حتی و بپرهیزند

  گردشگري هاي گذاري سیاست در تأثیرات

 واسطه به اجتماعی هاي شبکه دهد می نشان گردشگري سیاستگذاري حوزه در مطالعات نتایج

 تأثیرگذار گوناگون مقاصد به خارجی گردشگران جذب بر رفتاري متغیرهاي روي تأثیرگذاري

 گیري تصمیم ریسک کاهش و اعتماد گیري شکل منظور به ها شبکه این از توان می و هستند

  .گرفت بهره گردشگري خاص مقصد یک انتخاب در کاربران
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  خودسانسوري .2.1.7

 در نگرانی ایجاد موجب توانند می اجتماعی هاي شبکه پیو پژوهش مرکز در تحقیقی مطابق

 مورد در نظر ابراز از را افراد طریق این به و شوند شبکه اعضاي دیگر واکنش مورد در کاربرانشان

  .دارند باز مهم موضوعات

  اینترنتی اجتماعی هاي شبکه با آشنایی .2.1.8

 تونیس زمان از. کند می فراهم را نکاربرا از جدید اجتماعات گیري شکل مجال مجازي فضاي

(Tonnies) جامعه« مقابل در »اجتماع« یعنی انسانی تجمع گونه دو تعریف براي او تالش و« 

 ،»بودن رو در رو« فرهنگی و اجتماعی علوم متفکران همه بعد به) گمنشافت و گزلشافت(

 "اجتماع »بنیانی خصائص از را عقالنی روابط نه و عاطفی روابط بر ابتناء« و ،»تعداد محدودیت«

  .اند کرده عنوان

 مطالعه از بسیاري رو، در رو نه و است واسطه با اي رابطه مجازي فضاي کاربران روابط چند هر

  .کنند استفاده کاربران جمع به اشاره براي »اجتماع« اصطالح از دارند تمایل اینترنت کنندگان

 این جدید کاربردهاي معنایی دامنه و حوزه تا ستا انجام حال در متعددي هاي تالش میان این در

 به توان می ازجمله. سازد روشن مجازي، فضاي کاربران تجمعات به اشاره براي را اصطالح

  .کرد اشاره ونچرلی شلینی خانم هاي تالش

 به که رسمی هاي سازمان و ها شبکه به او. است شده ارائه USINFO سایت در ونچرلی نظرات

 ادامه در و پردازد می دارند اشتغال مجازي فضاي در ارتباطاتی مقررات و روابط به بخشیدن سامان

  .کند می اشاره آنها هاي خصوصیت و کاربران اجتماعات موضوع به

 سزایی به محبوبیت آمریکایی جوانان بین در بوك فیس قبیل از اینترنت برپایه اجتماعی هاي شبکه

 دوستان افراد درآنها که هستند فضاهایی که حال درعین یاجتماع هاي شبکه این. اند کرده کسب

 دهند، می قرار شان زندگی تغییرات جریان در را خود قدیمی دوستان یا و کنند می پیدا جدیدي

 اشتراك به هم با را خود نظرات و عقاید جوانان آنها در که هستند نظر تبادل براي هایی مکان

  .گذارند می
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 باعث کند برقرار ارتباط جهان دیگر کشورهاي در خود امثال با بتواند جوان یک که قابلیت این

 مورد و شوند می معرفی جدید هاي ایده آنها در که شوند تبدیل مکانی به ها شبکه این تا شود می

  .گیرند می قرار بحث

  دنیا در اینترنتی اجتماعی هاي شبکه .2.1.9

 اکنون هم. کند می پیدا بیشتري تمحبوبی روز روزبه اجتماعی، هاي شبکه خدمات از استفاده

 جستجو موتورهاي ان اس ام یا یاهو مثل بزرگی هاي پرتال از بعد اجتماعی، هاي شبکه هاي سایت

  .اند شده اینترنتی خدمت ترین پراستفاده به تبدیل گوگل، مثل

 بلیغاتیت و تجاري آنها ترین مهم که گوناگون اهداف با اینترنتی و جهانی مختلف نهادهاي از خیلی

 هاي شبکه ترین مهم سهام خرید درصدد یا زده اجتماعی هاي شبکه اندازي راه به دست است،

  .بوك فیس و اسپیس ماي سایت برسر مایکروسافت و گوگل اخیر رقابت مثل هستند؛ دنیا اجتماعی

 ،بوك فیس برسر رقابت در و گوگل دنیا اجتماعی شبکه سایت پرکاربرترین اسپیس، ماي رقابت در

 دنبال به ،»درجه360« موفق چندان نه اندازي راه از بعد هم یاهو اینکه ضمن. شد برنده مایکروسافت

  .است »مش« اسم به دیگر اجتماعی شبکه یک اندازي راه

 پایه بر را اجتماعی شبکه یک هوافضا، موضوعات به مند عالقه جوانان جذب براي هم ناسا

  .کرد اندازي راه خود سایت تتنظیما و وب آینده نسل استانداردهاي

 کاربران که دارد اي پیشرفته بسیار هاي بخش دارد، نام ناسا ماي که جدید اجتماعی شبکه این

 اشتراك به کاربران سایر با فضایی موضوعات درباره را خود تفکرات و تصاویر آنها طریق از توانند می

 را مجازي محیط یک و است جتماعیا هاي شبکه از اصلی بسیار نمونه یک ناسا ماي. بگذارند

 را خود شخصی و نظر مورد مقوالت و موضوعات تمام توانند می کاربران آن در که سازد می

  .کنند آوري جمع

 هایی وبالگ از و کنند درست وبالگ خود براي جدید اجتماعی شبکه این در توانند می کاربران

 نقل خود فضایی هاي ماموریت از را انگیزي فتشگ بسیار روایت که ناسا مدیران از یکی وبالگ نظیر

  .کنند استفاده است، کرده
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 در هایی مکان دارند، غیرتجاري و معمولی کاربردهاي که هایی آن خصوص به اجتماعی، هاي شبکه

 بین ارتباط برقراري امکان و کنند می معرفی خالصه طور به را خود مردم که هستند مجازي دنیاي

 این از بعضی در البته. کنند می فراهم عالقه مورد مختلف هاي زمینه در ار همفکرانشان و خود

  .است مشخص) فضا( عالیق این اصلی سوي و سمت ناسا ماي مثل موارد

 این. کند می پیدا اهمیت هم این از بیش آینده در اینترنت، در اجتماعی هاي شبکه رسد می نظر به

 براي افراد دیگر اجتماعی، هاي شبکه با. شوند می تر محبوب روز روزبه هم اکنون هم ها شبکه

 تحلیل براي آرژانتینی دوست یک نیستند؛ تنها گوناگون موارد در خود همفکران پیداکردن

 دوست یک اطالعات، فناوري مورد در صحبت براي سوئدي دوست یک بوکاجونیورز، هاي بازي

 مورد در بحث براي مصري دوست کی یا مستقل سینماي هاي فیلم مورد در صحبت براي فرانسوي

  .خاورمیانه مسائل

 گستردگی این به را خود موردعالقه موضوعات مند، عالقه افراد گاه هیچ حقیقی دنیاي در مسلماً

 از یکی به را اجتماعی هاي شبکه هاي سرویس این، مشابه دالیل شاید و دلیل این. یافتند نمی

  .است کرده تبدیل خیرا سال سه دو، در اینترنت ارکان ترین مهم

  ایران در .2.1.10

 صرف هچنین و.شود نمی تلقی جرم اجتماعی هاي شبکه در عضویت اینکه رغم علی ایران در

. است وابسته فرد و شبکه فعالیت نوع به و شود نمی محسوب جرم اجتماعی هاي شبکه در عضویت

 توانند می اینترنت امکانات تمامی از شهروندان و است آزادي بر اصل اي رایانه جرایم قانون اساس بر

 ارتکاب است آمده اي رایانه جرایم قانون در عمدتاً که دارد استثناهایی اصل این اما کنند استفاده

  .است مجازات قابل و جرم ها ممنوعیت این
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 4کار و کسب .2.2

  تعریف کسب و کار .2.2.1

   .است شده نتخابا Business Plan انگلیسی عبارت معادل عنوان به که است عبارتی وکار کسب

 و تجاري، طرح تجاري، ي برنامه: از عبارتند گیرند می قرار استفاده مورد معموالً که هایی معادل سایر

   .کار و کسب ي برنامه

 مطرح کشور در کارآفرینی با مرتبط مباحث ورود با همزمان و است جدید نسبت به عبارت این

 متبادر ذهن به را جدید کار و کسب اندازي راه کار، و کسب طرح ما کشور در هرچند. گردید

 حتی و فعالیت حال در هاي شرکت مورد در کار و کسب طرح و نیست گونه این لزوماً سازد؛ می

 و چیست کار و کسب طرح شود مشخص که آن براي. دارد کاربرد دولتی و غیرانتفاعی هاي سازمان

  :دهیم می ارائه ذیل در را است شده ارائه آن براي که مختلفی تعاریف کند می دنبال را هدفی چه

  کار و کسب طرح تعریف .2.2.2

 چند براي آن ي شده بینی پیش هاي برنامه و بیان را شرکت موجود وضع که است سندي 

 .نماید می ارائه را آینده سال

 معمول طور به و نماید می بیان مشخص ي دوره یک در را شرکت اقدامات که است سندي 

  .است آنها تحلیل و ها قطعیت عدم و ها ریسک زا دقیقی فهرست شامل

 و کسب یک اي توسعه اهداف روشن و مشخص طور به که است مکتوب جامع ي برنامه یک 

  .کند می تشریح را جدید یا موجود کار

 توسط موقعی؟، چه چرا؟، چیزي؟، چه سئواالت به باید کار و کسب طرح مختصر صورت به 

  .دهد ارائه روشنی هاي پاسخ چگونه؟ و کسی؟، چه

 و بلندمدت اهداف آن، مالکان و کار و کسب یک سوابق بر کیفی و کمی است مروري 

 .اهداف به رسیدن براي پیشنهادي هاي برنامه و کار، و کسب آن مدتی کوتاه

 و دارند کاربرد سازمانی درون عملیات براي برخی دارد؛ گوناگونی انواع کار و کسب طرح 

 نوشته سرمایه جذب براي که گروهی. شوند می نوشته سرمایه جذب براي دیگر اي دسته

  .دهند می ارائه مالی هاي بینی پیش و آن، هاي استراتژي شرکت، از شرحی شوند می
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 ي دوره یک براي را کار و کسب اقدامات که است ریزي برنامه سند یک کار و کسب طرح 

  .دهد می ارائه خالصه صورت به مشخص زمانی

  چیست؟ کار و کسب مدل .2.2.3

 بنگاه یک که دهد می نشان چارچوب این. است ثروت و پول خلق براي چارچوبی کار و کسب مدل

 از که آنچه از مشتریان تا دهد انجام باید می زمانی چه در و چگونه را، هایی فعالیت مجموعه چه

 یا بنگاه رکت،ش که اي شیوه. یابد دست سود به نیز بنگاه و شوند مند بهره دارند انتظار بنگاه

 که کند می بیان وکار کسب مدل. کند می انتخاب خود داشتن نگه سرپا و سود تولید براي سازمان

 این دیگر بیان به. میکند افزوده ارزش ایجاد خدمت ارائه یا محصول تولید براي سازمان چگونه

 ها شرکت دمور در کلیدي پرسش سه به هستند، سازي پول براي چارچوبی واقع در که ها مدل

 پرسشها این به صحیح پاسخ -  شوند؟ انجام باید وقت چه و چگونه فعالیتها، کدام: دهند می پاسخ

 براي را سود نهایت در و شده مشتریان به مطلوب مزایاي ارائه و ها شرکت مناسب عملکرد به منجر

  .آورد می ارمغان به شرکت

  مثال چند

  .پردازد می موبایل هاي گوشی فروش و تولید به که نوکیا شرکت کار و کسب مدل

 مدل یک به وابسته حیاتش وزرد می ها برنامه مجانی پخش به مبادرت که تلویزیونی ایستگاه یک

  .شود می ها آگهی و محتوا تولید شامل که است کار و کسب پیچیده

  .کنند می پیروي کار و کسب پیچیده مدل یک از یاهو مانند اینترنتی هاي پرتال

  Fee in, free out مدل

Fee in, free out نموده شارژ خدمتی دریافت براي را اول مشتري که است کار و کسب مدل یک 

 و کسب هاي محیط مناسب مدل این. نماید می ارایه مجانی بعدي مشتریان براي را خدمت وآن

 و ددارن) نمودن دیجیتایز خدمات مثل( خدمات یا محصول تولید براي هزینه بار یک که کاري

  .باشد می هزینه بدون یا کم بسیار هزینه مشمول آن از پس توزیع

  Freemium مدل مرتبط



 ی مبان حیو تشر فیتعار   2فصل 

22 
 

  کار و کسب مدل تغییر در تأثیرگذار عوامل .2.2.4

 تکنولوژي  

 بازار  

 جامعه   

  تأثیرگذار عوامل این به سازمان پاسخ

 استراتژیک مدیریت و استراتژیک هاي سیستم   

 آنها حفظ و مشتریان با موثر ارتباط( مداري مشتري) 

 کیفیت، مدیریت المللی، بین استانداردهاي رعایت طریق از کار در بخشی اثر و مستمر بهبود 

  خالقیت و ابتکار دانش، مدیریت تغییرات، به موقع به واکنش

 کار و کسب فرآیندهاي مجدد مهندسی  

 انبوه تولید و سفارش اساس بر ساخت  

 الکترونیک تجارت و الکترونیک کار و کسب سوي به یافتن سوق  

 مجازي هاي بنگاه   

  

  کار و کسب هاي مدل تعاریف .2.2.5

 معانی کار و کسب متفاوت هاي زمینه در زیرا است همراه دشواري با غالبا کار و کسب مدل تعریف

 این.نیست مقدور کارها و کسب همه در یکسان تعریف یک ارائه و شود می برداشت آن از متفاوتی

  .شود می احساس ها حوزه سایر از بیش الکترونیک کار و کسب نوین هاي مدل تعریف در نقصان

 کمترین و نظر تبادل و بحث بیشترین که هستند مفاهیمی از وب، حوزه در کار و کسب مدلهاي»

   «.است گرفته صورت آنان روي نظر اتفاق و درك

  .مددرآ کسب و بنگاه منافع و مشتري منافع تامین براي است ابزاري کار و کسب مدل

 پیش در تجاري فعالیتهاي در شرکت که است متدي از عبارت ساده بیان به کار و کسب مدل

 و دسترس در منابع به توجه با مدل این در. نماید می حفظ را خود ثبات درآمد کسب با و گرفته
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 نصیب درآمد و منافع و شده ارائه مشتري نظر مورد ارزش عرضه براي پیشنهادي مشتري، نیاز

   .سازد می شرکت

 جایگاه کردن مشخص با را بنگاه توسط درآمد کسب چگونگی کار و کسب مدل« دیگر تعبیري به

  «.کند می تشریح مشتري ارزش زنجیره در آن

 در که سودي به گیردتا می بکار بنگاه یک که است روشهایی و ابزارها توصیف کار و کسب مدل

 نظر در سیستم یک عنوان به را کار و بکس– کار و کسب مدل.برسد است بنگاه نقشه و طرح

 رشد و بمانیم زنده تا بیاوریم دست به پول چگونه که دهد می پاسخ سوال این به وسپس گیرد می

  کنیم؟

 که روشی یا کند می پول تولید کار و کسب یک آن وسیله به که پردازشی یا روش کار و کسب مدل

 کار و کسب مدل. کند می تولید اقتصادي ارزش خود سرویسهاي یا ها فراورده از کار و کسب یک

 اقتصادي هاي بنگاه توسط که کند می توصیف را رسمی غیر و رسمی هاي مدل از وسیع دامنه یک

 زیر- استراتژي- اهداف جمله از شوند می استفاده کار و کسب متنوع هاي جنبه توصیف براي

  .سیاستها و سازمانی ساختار- ساختها

 و کسب مدل. کند می تبدیل اقتصادي هاي ارزش به را سازمان هاي ایده و ها طرح کار و کسب مدل

 درآمد کسب ارزش زنجیره در جایگاه کردن تعیین با چگونه شرکت یک که دهند می نشان کار

, کارآفرینی از عبارتند که باشد می کار و کسب باره در مختلفی موضوعات شامل که کند می

   .است بازاریابی و عملکردها, گذاري رمایهس, اقتصادي مسائل, ها استراتژي

 ارائه مشتریان از بخش چند یا یک به شرکت یک که ارزشی از است توصیفی کار و کسب مدل

 و ارزش تحویل و بازاریابی ایجاد، براي آن همکاران شبکه و شرکت از است طرحی. دهد می

 ثبات با و) سود( مثبت مدهايدرآ کسب به منجر که جریاناتی ایجاد براي ارتباطی هاي سرمایه

  شوند می

 و کار و کسب مختلف بازیگران از توصیفی شامل اطالعاتی جریانهاي و خدمات کاال، طراحی

 از توصیفی چنین هم و کار و کسب مختلف بازیگران براي بالقوه مزایاي از توصیفی آنها، نقشهاي

   .است درآمدي منابع
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 کار و کسب یک درآوردن بحرکت براي که است اختاريس و اولیه طرح – تئوري کار و کسب مدل

   :شود می شامل را زیر مباحث و شود می استفاده آن از

• Independent brokerage 

• Real Estate Franchises  

• Associate brokers  

• Flat Fee  

• Commission Percentage  

• Fee-for-service  

• Buyer Brokerage  

  

 و پیمانان هم مشتریان، کنندگان، مصرف بین ما ارتباطات و نقشها از توصیفی کار و کسب مدل

 منافع چنین هم و مالی و اطالعاتی تولیدي، اصلی جریانات که است شرکت یک کنندگان عرضه

   .کند می مشحص را شرکا اصلی

 ماتیخد و کاالها و تجاري شرکت یک بین ما تجاري ارتباطات از است توصیفی کار و کسب مدل

 دهی ساختار براي روشی کار و کسب مدل خاص طور به. کند می فراهم بازار در شرکت آن که

   .است درآمدي و اي هزینه جریانات

 و ساختاري عوامل بین روابط ساختار، که کار و کسب مجموعه یک از توصیغی کار و کسب مدل

   .کند می نبیا را واقعی دنیاي به کار و کسب آن دهی پاسخنحوه ي  چنین هم

  :شود می شناسایی اساسی سوال چند طرح با کار و کسب مدل

 کیست؟ مشتري  

 چیست؟ مشتري رزشا  

 کرد؟ ارائه مشتري به قبول مورد اي هزینه با را الزم ارزش توان می چگونه  

 کرد؟ ایجاد ها رقیب برابر در مطمئنی امنیت حاشیه توان می چگونه   

  

 و کسب مدل. کند می تبدیل اقتصادي هاي ارزش به را سازمان ايه ایده و ها طرح کار و کسب مدل

 درآمد کسب ارزش زنجیره در جایگاه کردن تعیین با چگونه شرکت یک که دهند می نشان کار
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, کارآفرینی از اند عبارت که باشد می کار و کسب باره در مختلفی موضوعات شامل که کند می

  .است بازاریابی و عملکردها, ذاريگ سرمایه, اقتصادي مسائل, ها استراتژي

 تواند می چگونه کار و کسب یک که دهد می توصیح کار و کسب مدل یک اینکه تر ساده توضیح

 درآمدزایی تا برسد الزم ثبات به تواند می چگونه و کند پیدا ارزش زنجیره در جایگاهی خود براي

  .کند

 از استفاده با بنگاه و سازمان یک که دکنن می معرفی روشی را کار و کسب مدل یک کلی حالت در

  .کند درآمدزایی و کند پیدا دست الزم ثبات به تواند می آن

  .کنند تعیین زیر استراتژیک موضوع سه به نسبت را خود جایگاه هستند مجبور شرکتها )1

  .باش تواند می کسی چه شما مشتري

  .ردک ارائه شده انتخاب مشتریان به توان می خدماتی و محصوالت چه )2

 پیشنهاد مشتري به موثر و کارآمد صورت به را خدمات یا محصوالت این توانیم می چگونه )3

   .کنیم

  .گیرد می شکل زیر صورت به جدید کار و کسب مدل یک

 اند مواجه مشکل با کاري اهمال اثر در که هایی بخش یا جدید بخش دادن قرار هدف با  

  شتریانم شده فراموش یا جدید نیازهاي شناسایی با  

  مشتریان یافتن و جدید محصوالت تولید, تحویل و تولید براي جدید راههاي یافتن با 

   جدید

 به نسبت بیشتري افزوده ارزش هدایت و خلق باعث اجرا قابل و موثر کار و کسب مدل یک

 سازمان با را ارتباطشان که مشتریانی براي است ممکن مدل این. شود می موجود هاي سایرگزینه

 و ها روش کلی طور به است ممکن یا باشد داشته همراه به بیشتري هاي ارزش اند کرده قطع اشم

 علت به کار و کسب مدل است ممکن دیگر سوي از. گذارد کنار را کارها انجام سنتی هاي شیوه

  .اند کرده گزینش را بهتري کار و کسب هاي مدل رقیبان زیرا نباشد کارا و موثر نامناسب تفکر

 با مختلف هاي زمان در وجود این با اند داشته وجود پیشین هاي زمان از کار و کسب هاي مدل

 از ناشی کار و کسب هاي مدل تمامی نهایت در اما اند؛ گرفته قرار استفاده مورد گوناگونی هاي نام
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 خصوص این در شده مطرح نام اولین. هستند کار و کسب یک در ارزش زنجیره گیري شکل لزوم

  .شد مطرح پورتر مایکل یعنی مدیریت دانش استاد توسط

  .کرد تقسیم بخش سه به توان می را شوند می ارزش زنجیره گیري شکل باعث که هایی فعالیت 

 هایی فعالیت و ساخت, خام مواد خرید, طراحی, چیزي کردن درست با مرتبط هاي فعالیت )1

  .دست این از

 توزیع, فروش ستدهاي و داد, مشتري افتنی و جستجو, چیزي فروش با مرتبط هاي فعالیت )2

  خدمات انتقال یا و محصوالت

   فناوري توسعه و ها زیرساخت, انسانی منابع نظیر عملیات پشتیبانی )3

 کسب یک هاي بخش چگونه که بفهمیم توانیم می ما ارزش زنجیره کار راه و نظریه از گیري بهره با

 جدید محصولی طراحی هدف با است ممکن ارک و کسب مدل یک. شوند می هماهنگ هم با کار و

 یا فروش, تولید بهتر راههاي روي بر است ممکن یا و شود تهیه نشده بینی پیش نیازهاي براي

  .کند تمرکز وخدمات محصوالت توزیع

 و است طرف دو هر از عناصري ترکیب حاصل اوقات اغلب خوب و جدید کار و کسب مدل یک

 سازي بهینه فرایند یک یا جدید محصول یک از فراتر که دارد همراه هب را مختلفی رقابتی هاي مزیت

  .است ارزش زنجیره جریان در

 فورد همچون بزرگی رقباي برابر در که تویوتا شرکت ابداعی کار و کسب مدل مثال عنوان به

 لفیمخت هاي ارزش زنجیره در وتنوع ابتکار پایه بر آمد می حساب به بزرگی موفقیت موتورز وجنرال

  .بود ساخت و فروش مدیریت, محصوالت توسعه همچون

 مدیریت و آنها طراحی, ها فروشگاه موقعیت اساس بر نیز مارت وال شرکت کار و کسب مدل

 و گرفت قرار بیشتري استفاده مورد ها کام دات فضاي در, کار و کسب هاي مدل واژه. بود لجستیک

 بودند کرده آغاز را خود فعالیت نود دهه اواسط از تقریباً که بسیاري هاي کام دات. یافت عمومیت

 گردونه از آنها بیشتر متاسفانه وجود این با ولی. برآمدند خود کار و کسب هاي مدل تغییر مسیر در

  .شدند خارج رقابت

 ماگارتا جان گفته طبق. نیست شرکت یک هاي استراتژي آشکارسازي جز چیزي کار و کسب مدل

 این کننده صیف تو رقابتی استراتژي یک. روند می پیش هم با رقابتی راتژياست و کار و کسب مدل
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 ها سازمان. دهد انجام رقبا از بهتر را هایش فعالیت تواند می چگونه کار و کسب یک یک که است

 برداري نسخه آن از آسانی به نباشند قادر ها شرکت سایر که برسند باالیی کارایی به توانند می وقتی

  .کنند

 یکسانی مشتریان به مشابه هاي شیوه با را یکسانی خدمات و محصوالت ها شرکت تمامی که انیزم

 گفت توان می تمام صراحت با. شد خواهد جذاب غیر زیادي حد تا صنعت آن ساختار کنند می ارائه

 نابودي سوي به اینترنت در را ها فروش خرده از بسیاري که است مخرب رقابت نوع یک این که

  .کنند می حمله بازار سوي به یکسان کار و کسب هاي مدل با که کسانی کند می تهدای

 وجود که بازارهایی و ها مشتري مورد در خود خدمات ساختن متمایز براي تالشی هیچگونه آنها

  .کنند نمی, باشند داشته باید که اي افزوده ارزش و دهند می ارائه که خدماتی و محصوالت, دارند

 کار و کسب گرفتند تصمیم وافع در اند کرده کسب را هایی موفقیت که eBay مچونه کمی تعداد

 قدرتمند نباید فقط خوب کار و کسب مدل یک طورخالصه به. کنند دنبال متفاوتی شیوه به را خود

  .باشد نیز فرد به منحصر باید بلکه باشد

  تاریخی انداز چشم .2.2.6

 واژه از که کسانی اولین. شد مدیریت ادبیات ردوا پیش دهه سه از تقریباً کار و کسب مدل واژه

. هستند 1977 و 1975 هاي سال در Dottore و Konczal کردند استفاده کار و کسب هاي مدل

 اطالعات مدیریت در. بردند کار به ها داده و فرآیندها مدلسازي مفهوم مورد در را واژه این آنها

 جهت ارتباطاتی ها لینک و ها داده, وظایف, اه فرآیند کلیه طراحی براي کار و کسب هاي مدل

. شود می استفاده, است روزانه کاري هاي برنامه پشتیبان که اطالعات فناوري سیستم یک ساختن

  .بود خواهد اطالعاتی سیستم کلیات نقشه واقع در کار و کسب برنامه

 کننده تشریح ماريمع این بود اطالعاتی سیستم معماري, کار و کسب مدل به نزدیک مرتبط واژه

  .اجزاست این بین ما ارتباط و اجزا همه با اطالعاتی سیستم بک کلی طرح و نقشه

  :اند کرده ارائه کار و کسب هاي مدل تهیه اهداف از فهرستی پنکر و اریکسون

  کار و کسب در موجود هاي مکانیزم از بهتر آگاهی براي )1

  آن هاي فعالیت و کار و کسب فعلی ساختار اساسی سازي بهینه و تغییرات انجام براي )2
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  جدید کار و کسب یک ساختار نمایش براي )3

 مورد هاي شیوه مطالعه و برداري کپی یا و کار و کسب در جدید شیوه یک تجربه براي )4

  ها رقیب توسط استفاه

   برونسپاري هاي موقعیت شناسایی براي )5

 بر مشتمل که, العاتاط جریان, خدمات, محصول براي سبکی را کار و کسب مدل تیمرز

 مزایاي پیرامون توضیحاتی, یک هر نقش و کار و کسب مختلف عملگرهاي مورد در توضیحاتی

  .کند می معرفی است درآمدي منابع مورد در اطالعاتی و کار و کسب در موثر عوامل از هریک بالقوه

 انفعال و فعل: کند می تعریف بعدي سه ساختاري در را کار و کسب مدل اندرسون و ونکاترامان

 به که مجازي سازمانهاي روي بر آنها. دانش نفوذ و ها گذاري سرمایه آرایش و ترکیب, مشتري

  .هستند متمرکز هستند وابسته سپاري برون به بر سختی

 شرکت اطالعات جریان خدماتو, محصوالت براي ساختاري کار و کسب مدل سلز نظریه اساس بر

 و کسب مدل چنین هم. باشد می یک هر نقش و اقتصادي عوامل باره در توضیحاتی شامل و است

 سود و درآمد بالقوه جریان از تعریفی دهنده ارائه و مختلف هاي عامل منافع کننده توصیف کار

  .است

 براي ستد و داد در موثر عوامل سازي هماهنگ و ترکیب را کار و کسب مدل زوت و آمیت

 رابطه کننده تشریح ساختاري سازي هماهنگ. اند کرده فیمعر تجاري هاي موقعیت از برداري بهره

  .باشد می آنها ترتیب و ستد و داد در موثر عوامل

  :داند می مهم ویژگی دو داراي را خوب کار و کسب مدل ماگرتا

 ارزشی است؟چه کسی چه مشتري بداند یعنی باشد برخوردار محکمی استدالل و منطق از )1

  .کند درآمد کسب او به ارزش ارائه اب تواند می چگونه شرکت دارد؟و

   .باشد شرکت براي سود تولید ساز زمینه باید کار و کسب مدل )2

 در کار و کسب مدل یک است آورده "انقالب رهبري "عنوان تحت خود فروش پر کتاب در هامل

 .است گرفته قرار آزمایش و عمل بوته در که شود می محسوب کار و کسب راهکار و نظریه یک واقع

  :است اصلی بخش چهار داراي کار و کسب ونظریه راهکار یک

  اصلی استراتژي )1
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  استراتژیک منابع )2

  مشتریان ارتباط )3

   ارزش شبکه )4

 اساسی هاي تفاوت و محصول و بازار محدوده, کار و کسب ماموریت شامل اصلی استراتژي عناصر

 ارتباط. است اصلی رآیندهايف و اصلی هاي دارایی, اصلی هاي ویژگی شامل استراتژیک منابع. است

. است گذاري قیمت ساختار و ارتباطات, رسانی اطالع, پشتیبانی و سازي پیاده شامل مشتریان

  .است تجاري همکاران و شریکان, کنندگان تامین شامل ارزش شبکه

  کار و کسب مدل یک اجزاء تعریف .2.2.7

 انگلیسی به( ارزشی جایگاه: Value Proposition)   

 جایگاه باشد، مشکل این پاسخگوي تواند می که خدماتی یا محصول مشتري، شکلم توصیف از بعد

 جایگاه این تعیین در مشتري، دیدگاه از خدمات یا و محصول این ارزش. شود می نامیده ارزشی

  .گیرد می قرار مالك ارزشی

 انگلیسی به( بازار بخش: (Market Segment)   

 نیازهاي بازار مختلف هاي بخش که داشت توجه باید. ندا گرفته قرار هدف مورد که مشتریان گروه

  .شود می شکوفا بازار بخش در تغییر بعد Business Model یک در نوآوري گاهی. دارند متفاوتی

 انگلیسی به( ارزش زنجیره ساختار: (Value Chain Structure)   

 در شده تولید ارزش زا بخشی آوردن دست به نحوه و ارزش زنجیره در شرکت هاي فعالیت جایگاه

  .دهد می تشکیل را ارزش زنجیره ساختار شرکت، توسط زنجیره

 انگلیسی به( حاشیه و سود تولید: (Revenue Generation And Margine)   

 اي هزینه ساختار...) و پشتیبانی عضویت، اجاره، فروش، طریق از( شود؟ می حاصل سود چگونه

  آید؟ می دست به نهچگو نظر مورد سود حاشیه و است چگونه

 انگلیسی به( ارزش شبکه در جایگاه: (Position In Value Network)   

. کند ایجاد مشتریان براي تواند می همکاري شبکه که اثراتی و مکمل هاي شرکت رقبا، شناسایی

  .کند می توصیف را ارزش شبکه در شرکت جایگاه تعاریف این
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 انگلیسی به( رقابت استراتژي: (Competitive Strategy)   

 است ممکن مزیت این. بسازد خود براي ماندگار "رقابتی مزیت" یک کند می سعی شرکت چگونه

 و دنج و پنهان بازار همان یا و Niche Strategy در یا و باشد ها هزینه نمودن مدیریت نوع در

 و کسب لمد یک. است الزامی رقابتی مزیت این وجود صورت هر در. رقبا توسط دسترس غیرقابل

  .شود طراحی زیر هاي روش از یکی با تواند می کار

  .گردد طراحی نوآورانه اي ایده و فکر با بار اولین براي کار و کسب مدل یک: نوآوري )1

  .گردد احیاء مجدد قدیمی کار و کسب مدل یک: احیاء )2

 کسب مدل به فوق اصل شش از یکی در تغییر کمی با موجود کار و کسب مدل یک: تغییر )3

  .گردد تبدیل جدیدي کار و

 مورد دیگر کشوري یا و دیگر شغل براي کامل صورت به کار و کسب مدل یک: اتخاذ )4

   .گیرد قرار استفاده

  کار و کسب جدید مدل .2.2.8

 موتورز ازجنرال ها شرکت همه به را مشابهی ساختار که کار و کسب سنتی و کالسیک هاي مدل

 بین از که داشتند امروزي شرایط با بسیاري هاي یرتمغا کردند می دیکته مایکروسافت تا گرفته

 استفاده درآینده موفقیت براي اي مدبرانه و هدفمند رهبري هاي روش از باید برتر مدیران. رفتند

 هاي ماموریت بیشتر که آید می وجود به زمانی کار و کسب جدید مدل یک بنابراین کردند می

 تایید مورد و تولید اطالعات و دانش جریان از استفاده با و دهد قرار توجه مورد را سازمان کلیدي

  .شود حکم افرادي سوي از خاص صورت به اینکه نه باشد گرفته قرار زیادي افراد

  ها پروژه در نوآوري اصلی بخش براي کار و کسب مدل

 ربرکا براي نوآورانه کار راه و نظریه یک اقتصادي ارزش ایجاد نحوه از تصویري کار و کسب مدل

 هاي زیرساخت به توجه با کار و کسب مدل. شود می محسوب تجاري شرکاي و شرکت براي, نهایی

 انتقال جهت ها شرکت براي سودمند و مشتریان براي مناسب و ساده راههاي دنبال به نیاز مورد

  .است بازار به خدمات و محصوالت
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 یک شدن تبدیل براي و است دهش معرفی اقتصادي ارزش به نوآوري کننده تبدیل وکار کسب مدل

  :کرد توجه زیر گانه شش موضوعات و ها شاخه به باید کار و کسب مدل به نو طرح و ایده

  رشد استراتژي )1

  رقابتی استراتژي )2

  درآمدزایی مدل )3

  ارزش زنجیره ساختار )4

 بازار هاي بخش )5

   ارزشی مقاصد و اهداف )6

  کار و کسب مدل یک ساختار .2.2.9

  اصلی استراتژي )1

 شامل اصلی استراتژي عناصر. پردازد می رقابت براي شرکت شیوه به کل در لیاص استراتژي

  .است اساسی هاي تفاوت و ومحصول بازار محدوده, بنگاه ماموریت

  .باشد می دارد را آن انجام قصد و داده قرار هدف شرکت که آنچه دربرگیرنده بخش این: ماموریت

 و جغرافیایی فواصل, مشتریان هاي واژه مورد در را دخو رقابتی کارهاي راه باید شرکتی هر: راهکار

 در اي تازه ابتکارات و ها ایده به رسیدن سبب اوقات گاهی کار این. کنند تعریف مختلف محصوالت

  .شد خواهد کار و کسب

 رقبا برابر در آنها برتري باعث شرکت هاي برنامه و کارها در هایی تفاوت چه: اساسی هاي تفاوت

  شود؟ می

  استراتژیک بعمنا )2

 ایجاد. باشد خاصی منابع در شرکت یک بودن فرد منحصربه از ناشی تواند می رقابتی مزیت

  .باشد کار و کسب در جدیدي هاي ایده خلق ساز زمینه تواند می درمنابع تغییرات

  .شود می شرکت یک خاص هاي توانمندي و ها مهارت شامل مورد این: اصلی هاي ویژگی
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 ها ایده انحصاري مالکیت حق, تجاري نام است؛ موارد این شامل اصلی هاي دارایی :اصلی هاي دارایی

 که چیزي هر و مشتریان اطالعات, شخصی استانداردهاي, امکانات و زیرساختها, اختراعات و

  .باشد ارزش با و محدود

 به اه ورودي تبدیل براي روزمره هاي فعالیت و ها متدولوژي شامل بخش این: اصلی فرآیندهاي

 براي را ها ورودي سایر و موجود هاي دارایی که هستند هایی فعالیت واقع در. است مناسب خروجی

  .کند می تبدیل ارزش به مشتریان

 با. است کار و کسب مدل یک ایجاد در حیاتی فاکتور یک استراتژیک منابع سازي هماهنگ

 یک و آورد وجود به فرآیندها و ها دارایی, ها ویژگی بین مناسبی رابطه توان می سازي هماهنگ

  .کرد تهیه را کار و کسب خوب مدل

  مشتریان ارتباط )3

, اطالعات مدیریت, پشتیبانی و سازي پیاده شامل که است اصلی عنصر چهار داراي مشتریان ارتباط

  .است گذاري قیمت و ارتباطات مدیریت

 هاي شیوه, استفاده مورد هاي الکان است مشتري به رسیدن نحوه بیانگر بخش این: پشتیبانی و اجرا

 این در توجه قابل موضوعات جمله از مختلف سطوح به ارائه قابل خدمات و مشتریان پشتیبانی

  .هستند بخش

 براي آنها از استفاده شیوه و اطالعات آوري جمع نحوه مورد در بخش این: اطالعات مدیریت

 هدف با اطالعات بردن کار به براي شرکت توانایی بیانگر چنین هم. است مشتریان به رسانی خدمت

  .است مشتریان نظر مورد هاي ارزش سازي بهینه

 ارتباط یک آیا چیست؟ مشتري و کننده تولید بین هاي میانکنش طبیعی روش: ارتباطات مدیریت

 گاه بی و گاه صورت به یا است مداوم رابطه یک دارد؟ وجود مستقیم غیر اي رابطه یا است رو در رو

 چگونه مشتریان وفاداري میزان است؟ تر آسان مشتري براي ارتباطی شیوه کدام افتد؟ می قاتفا

  است؟

 هاي شیوه و مستقیم غیر,  مستقیم همچون مختلفی هاي روش به تواند می مشتري: گذاري قیمت

  .گیرد قرار حمایت مورد دیگر
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 راه تواند می ها شیوه این از یک هر که گرفت نظر در را بازار از متأثر نوسانی یا ثابت قیمت توان می

  .کند تغییر دچار را کار و کسب کارهاي

  ارزش شبکه .2.2.10

. است کرده احاطه را شرکت که است ارزشی شبکه کار و کسب مدل در شاخص و عامل چهارمین

 مدیریت و سازي هماهنگ. است تجاري همکاران و ها شریک, کنندگان تامین شامل ارزش شبکه

  .باشد کار و کسب در بدیعی راهکارهاي به رسیدن ساز زمینه دتوان می ارزش شبکه

 یک تهیه در مهم امتیاز یک عنوان به تواند می کنندگان تامین با عمیق ارتباط: کنندگان تامین

  .آید شمار به کار و کسب مدل

  .دارند حل راه یا و محصوالت تکمیل در مهمی نقش تجاري شرکاي: تجاري شریکان

 این. برسد توافق به خود همفکر رقباي دیگر با همکاري براي شرکت است ممکن: تجاري همکاران

 سر بر دیگر یک با اتحاد ضمن ها شرکت و باالست ها فعالیت ریسک که گیرد می صورت حالی در

  .کنند می شراکت موجود درآمدهاي و ها ریسک

, ارزشی مقاصد و اهداف :دارد تاکید وکار کسب هاي مدل در اساسی عامل چهار بر استالر پاتریک

  .درآمد مدل و ارزش معماري, خدمات و محصوالت

 هر که منافعی تشریح و شرکا و مشتریان هاي نام به عمده بخش دو شامل ارزشی ومقاصد اهداف

 طور به ارزشی مقاصد و اهداف تعریف. شود می آورند می دست به کار و کسب مدل از آنها از یک

 و کسب مدل یک. کرد خواهد معرفی کند ارائه مشتري به نیست رارق شرکت که را آنچه خودکار

  .باشد داشته همراه به تجاري شرکاي براي ارشمندي مقاصد و اهداف باید چنین هم کار

 خلق فرآیند در شرکت به شرکا تحریک باعث تا باشند مناسب و قوي کافی اندازه بایدبه اهداف این

  .بشود ارزش

 کار این. شود می ریزي پایه خدمات و محصوالت اساس بر مشتریان اب شرکت بین ارتباط عامل

  .شود می مشتریان براي شده تضمین سود خلق و ارزشی اهداف شدن اجرایی باعث

 چه در بگیرد تصمیم باید شرکت. است ارزش خلق معماري وکار کسب مدل یک عامل سومین

 هاي ویژگی, جمعیتی آمار, جغرافیا ساسا بر توانند می بازارها. دارد رسانی خدمات قصد بازاري
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 در نیز بازار یک در حضور عدم و حضور مورد در گیري تصمیم. شوند بندي تقسیم...و فیزیولوژیکی

 آنها واسطه به تواند می شرکت که است منابعی شامل ارزش معماري. گیرد می صورت بخش این

 تواند می معماري نوع چنین هم. کند يساز هماهنگ و ریزي برنامه را خاصی هاي فعالیت و ها طرح

 که است هایی فعالیت کننده تعیین چنین هم. باشد کار و کسب مدل مقاومت و دوام درجه نمایانگر

  .شود انجام سپاري برون یابا و درونی امکانات با تواند می

 قرار استفاده مورد درآمد تحصیل براي شرکت که است هایی روش توصیف شامل درآمدي مدل

 با باید مختلط درآمدي روش. باشد داشته مختلفی درآمدي منابع تواند می کار و کسب. دهد یم

  .شود رشد روند حفظ و فروش تداوم موجب و شود گزینش دقت

  موفق کار و کسب مدل یک .2.2.11

  مارت وال شرکت

 وال امروزه حقیقت در. هاست شرکت تاریخ در کار و کسب هاي مدل ترین موفق از یکی مارت وال

 آمریکا در تخفیف با فروش نظریه پیش دهه چند. شود می محسوب دنیا شرکت ترین بزرگ ارتم

 حاصل. کردند می استفاده فروشنده کمی تعداد از مذکور هاي فروشگاه. گرفت قرار استفاده مورد

  .آمد می دست به پایین بسیار قیمت علت به که بود بسیاري سود ها فروشگاه این کار

 به را خود خدمات کرد تالش بنابراین بود برده پی رقبا سایر با بودن متفاوت میتاه به مارت وال

 تمرکز دهنده تخفیف ترین بزرگ. دهد ارائه بازار از متفاوتی هاي بخش در مشتریان از متفاوتی گروه

 گرفت تصمیم مارت وال. ساخت معطوف یورك نیو شهر همچون جمعیتی پر مناطق بر را خود

  .دهد قرار بودند شده سپرده فراموشی به که کوچکی شهرهاي در را دخو فروشگاههاي

  دل شرکت

. بود آن خالق دل مایکل که مدلی. است دل رایانه شرکت خوب کار و کسب مدل یک بعدي نمونه

 فروش دل رساندند می فروش به کارگزارها وسیله به را خود محصوالت ها کارخانه سایر که زمانی

 تر مهم بلکه شد ها هزینه کاهش باعث تنها نه کار این. کرد آغاز را نهایی هکنند مصرف به مستقیم

 که یابد دست مشتریان هاي خواسته و نیازها مورد در مهمی اطالعات به شرکت شد باعث آن از

  .نبودند باخبر آن از حوزه این در فعال هاي شرکت سایر
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 فروش به اقدام مستقیم صورت به دخواستن می دل رقیب هاي شرکت اگر کار و کسب مدل این با

 دست از را خود فروشندگان چنین وهم خود فروش هاي کانال از بسیاري کنند خود محصوالت

  .دادند می

 Deloitte Consulting گیرد می نظر در کار و کسب هاي مدل براي را مهم بعد سه:  

 چیست؟ گیرند ارقر استفاده مورد باید که داخلی هاي توانایی و خارجی عوامل: سابقه 

 خدمات چگونه* کرد ریزي پایه را کار و کسب یک ابعاد توان می چگونه: نوآوري اهمیت 

 بیشتر ارزش افزایش و خلق براي را زمینه چگونه و دهیم ارائه چیزي چه کنیم؟ رسانی

 سازیم؟ فراهم

 است؟ تقلید غیرقابل رقبا براي حد چه تا موجود کار و کسب مدل: مقاومت توانایی  

  کار و کسب هاي مدل ناکارآمدي علل .2.2.12

 خود جاي شوند می مواجه مشکالتی با با شوند می غیرموثر موجود کار و کسب هاي مدل که زمانی

 و کسب هاي مدل مورد در را ساختاري اشتباه دو توانند می ها شرکت. دهند می تازه هاي مدل به را

 یا و کنند استفاده منسوخ هاي مدل از محیط تغییر رغم علی است ممکن آنها. دهند صورت کار

  .باشند خود کار و کسب مدل تغییر حال در مدام

 هاي موقعیت از مناسب کار و کسب هاي مدل از استفاده با راحتی به واردها تازه صورت این در

 را دلیل چند ما بخش این در. کنند می عوض خود نفع به را بازي قوانین و برند می بهره موجود

  .کنیم می ارائه کار و کسب هاي مدل برخی شکست براي

 این.خورند می شکست ارزشی مقصودهاي و اهداف ضعف علت به کار و کسب هاي مدل عموماً

 ارزش زنجیره در ارزش جایگاه درستی درك ها شرکت که افتد بی اتفاق زمانی است ممکن موضوع

  .باشند نداشته

 دقیقاً گستنر. است خوبی مثال 1990 سال در گرستنر لئو رهبري تحت IBM بازسازي سیاست

 هاي سرویس. کند بازي را مهمی بسیار نقش تواند می خدمات روز آن بازارهاي در که بود فهمیده

  .داشتند اوج به IBM بازگشت در مهمی محوري نقش IBM جهانی
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 باید انچه و دشو انجام داخلی هاي توانایی از استفاده با باید آنچه بین تعادل برقراري در ناتوانی

 در عمودي هاي ادغام امروزه. است کار و کسب مدل یک ردشدن اصلی دلیل شود برونسپاري

  .است کار و کسب هاي مدل شکست عمده دلیلی ها سازمان از بسیاري

 جاري هاي استراتژي براي بزرگی کمک است ممکن خاص هاي توانایی و فرآیند اینکه به توجه با

 خوبی به ما همه. شود بزرگ اشتباه یک گیري شکل باعث است ممکن ها آن برونسپاري باشد

 چه بگیرد کمک مایرکوسافت از گرفت تصمیم عامل سیستم توسعه جاي به IBM که زمانی دانیم می

  .افتاد اتفاقی

 براي آن قراردادن اهرم و بازار در آمده دست به جایگاه اولین پایه بر زیادي کار و کسب هاي مدل

 استفاده اي مرحله دو کار و کسب مدل از ها شرکت اوقات گاهی اما شوند؛ می بنا سود به دستیابی

 در موجود ریسک از نباید وجود این با اما شود؛ می اول فاز در تعادل به رسیدن باعث که کنند می

  .شوند غافل مرحله دو از یک هر

 این که امید این با اند کرده ودخ گاه وب ترافیک باالبردن براي زیادي تمرکز بسیاري هاي کام دات

 کهدر بود درحالی این اما شود؛ می تجاري درآمدهاي و ها آگهی افزایش باعث خود به خود موضوع

 و کریستینسن. نبود اقتصادي درآمد افزایش از خبري اما یافت می افزایش ترافیک مواقع بیشتر

. رشد دنبال به صبورانه و باشند سو دنبال به صبرانه بی باید کارها و کسب که کنند می تاکید راینور

 ایجاد قادربه که کند جذب را خاص مشتري چند ابتدا در باید کار و کسب مدل یک دیگر عبارت به

 خطر که دارد کارهایی و کسب بر بیشتري ترجیح حالت این. باشد شرکت براي, کم چند هر سود

  .شوند کالن دسو صاحب درآینده که امید این به پذیرند می را زیادي

 شبکه مدیریت. است ارزشی شبکه در وتدبیر سوءمدیریت کار و کسب هاي مدل در بعدي مشکل

  .شود تبدیل موفقیت در مهم عامل یک به تواند می ارزش
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  نهایی نکته .2.2.13

 چرا است شده برخوردار اهمیت از اي فزاینده طور به وکار کسب هاي مدل طراحی امروز جهان در

 باالي حد نمایانگر کار و کسب مدل یک ابداع. اند شده تکرار و تقلید قابل آسانی هب ها استراتژي که

  .است جدید فرایندهاي یا محصوالت ابداع در تغییرات

 جهش و پرش باعث تواند می جدید کار و کسب مدل یک مختلف رقابتی هاي مزیت از گیري بهره با

  .باشد اقتصادي هاي رقابت در توجهی قابل

 خاص صورت به اینترنت از برداري بهره و کلی صورت به اطالعات فناوري از برداري بهره يها قابلیت

 با و حاضر شرایط در. پذیرد می صورت مکان و زمان از فارغ تجاري هاي رقابت که دهد می نشان

 و خود هاي موقعیت بر که هستند سنتی هاي سازمان تنها ارتباطی و اطالعاتی هاي سیستم توسعه

  .ورزند می تاکید غییرت عدم

  

  کار و کسب شروع اندیشه .2.2.14

. باشد داشته تواند می فرد یک که است عملکردهایی ترین جالب از یکی کار و کسب یک شروع

 3 از بیش ساله هر نتیجه در و کنند می آغاز را کاري و کسب ساله هر نفر میلیون 10 از بیش

  .شود می ایجاد کوچک کار و کسب میلیون

 ایعاد درك. است زیاد بسیار نیز حیطه این در رقابت نتیجه در و دارد متعددي زایايم کارآفرینی

 موفق کار و کسب یک شروع به منجر تواند می کارآمد و دقیق کار و کسب یک طرح و رقابت این

 دهند می انجام دیگران که را آنچه کنید سعی کند؟ می پیروي مراحل این از شما عملکرد آیا. شود

  .ببرید پی کار شروع چگونگی به تا یدکن بررسی

  

  :کار و کسب شروع براي آمادگی میزان سنجش .2.2.15

 را زمانی باید ولی شود، شما براي زادي موفقیتهاي به منجر تواند می کارآفرینی اینکه وجود با 

 وجود ضمانتی هیچ کار و کسب در. کنید کار و کسب یک شروع براي خود آمادگی سنجش صرف

 را خود موفقیت شانس آن دقیق بررسی و مناسب نقشه یک طرح با توانید می شما اما ندارد،
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 ارزیابی مورد کار و کسب دارنده یک عنوان به را خود قوت و ضعف نقاط ابتدا در. دهید افزایش

   .دهید قرار

  :دهید پاسخ زیر پرسشهاي به دقت به

 تصمیم به نیازمند ککوچ کارهاي و کسب صاحبان هستید؟ چگونه خود هاي گیري تصمیم در .1

 باشند می پایدار و سریع هاي گیري

 یک داشتن دارید؟ کار و کسب یک شروع براي را کافی و الزم جسمی و روحی استقامت آیا .2

 دوازده روزي هفته روز هفت توانید می آیا فرساست، طاقت حال عین در اما مفید، کار و کسب

 باشید؟ داشته فعالیت و کار ساعت

 برنامه و طرحها که دهد می نشان تحقیقات کنید؟ می سازماندهی را خود ارک و کسب چگونه .3

 برنامه و مالی موثر سازماندهی. شوند می کار و کسب در شکست عامل ضعیف هاي ریزي

 .کند جلوگیري شکستی گونه هر از تواند می کار و کسب یک در دقیق ریزي

 از را شما که است ممکن کار و کسب یک ایجاد است؟ مستحکم کافی میزان به شما گامهاي ایا .4

 سنگین مسئولیت همه این قبول از کار و کسب صاحبان از بسیاري. کند خسته روحی لحاظ

 می کمک شما به کار و کسب بقاي و حفظ در قوي انگیزه یک داشتن اما شوند، می دلسرد

 .کند

 کار و کسب شروع لهايسا اولین گذارد؟ می اثر شما خانوادگی روابط بر چگونه شما کار و کسب .5

 شود آور سود شما کار و کسب زمانیکه تا و کند، وارد را فشارهائی خانواده بر است ممکن

 طول به سال چند حتی یا ماه چند که شوید مواجه بسیاري مالی مشکالت با است ممکن

   .هستید یرخوردار خانواده حمایت از که شوید مطمئن باید شما مدت این طول در ولی.انجامد

  

  :نکته چند .5.1.1

 توانمند، فرد یک براي اما کنید، شروع را خود کار و کسب نتوانید که دارد وجود زیادي دالیل 

  .ارزد می آن در موجود خطرات به کار و کسب یک داشتن امتیازات

 .هستید خود مدیر )1
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 شخص نصیب آنکه جاي به آن سود و دارد شما براي مزایائی کار و کسب یک شروع  )2

 .رسد می شما به شود دیگري

 است بخش لذت بسیار پول آوردن بدست و کار و کسب یک پیشرفت )3

 با باالئی جسارت نیازمند و جذاب تواند می آمیز مخاطره کار و کسب یک به اقدام )4

  شود می گیري یاد به منجر همیشه کار و کسب یک ایجاد )5

   :کار و کسب یک شکست دالیل .5.1.2

  :شود می مواجه شکست با کار و کسب یک چرا

 همانطور و نیست شانس اساس بر یا و خودبخودي بصورت گاه هیچ کار و کسب یک در موفقیت 

  .دارد بستگی فرد بصیرت و دقیق سازماندهی به اصوالً موفقیت این شد گفته که

 کوچک کارهاي و کسب اداره گزارش به توجه با است، پذیر ریسک همیشه کار کسب یک شروع 

 مواجه شکست با اول سالهاي در کوچک کارهاي و کسب% 50 از بیش ((SBA ))      آمریکا در

  .روند می بین از اول سال 5 در آنها% 90 و شده

Micheal ames شکست براي را زیر دالیل "\کوچک کار و کسب کنترل"\ نام به خود کتاب در 

  :است کرده بیان کارها و کسب نوع این

 تجربه وجود عدم )1

 کافی سرمایه نداشتن )2

 مناسب جایگاهی ننداشت  )3

 قوي کنترل وجود عدم )4

 ثاب دارائیهاي در اندازه از بیش گذاري سرمایه )5

 ضعیف اعتباري قراردادهاي )6

 تجاري هاي سرمایه از شخصی استفاده )7

  انتظار بدون رشد )8
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Gustav Berle این به "\بگیرید عهده بر را خود کار و کسب"\ بنام خود کتاب در دیگر دلیل دو 

   :دکن می اضافه دالیل

 رقابت )1

  پائین فروش )2

 را شما خواهد می بلکه ندارد، کار و کسب یک شروع براي را شما ترساندن قصد موارد این بیان

 یک شروع مشکالت پنداشتن ناچیز. کند آمده دارید پیش در که نشیبی و فراز پر مسیر براي

 کار سختی به و شیدبا صبور اگر صورت هر در. است کارآفرینی موانع بزرگترین از یکی کار و کسب

 انجام تنهائی به را کارها همه قادرید که نکنید فکر گاه هیچ و. یابید می دست موفقیت به کنید

 هاي ئی راهنما از استفاده کار و کسب در موفقیت به رسیدن براي روشها بهترین از یکی دهید،

 امر این در را شما دتوان می است، کار و کسب با مرتبط تجربیات داراي که شخصی است، دیگران

 از یکی باشد، می گیري تصمیم کار کسب یک موفقیت و پیشرفت در عوامل از یکی. کند راهنمائی

 امر این. باشید خوبی گیرنده تصمیم چگونه که است موضوع این یادگیري ها تصمیم بهترین

  .است ارزشمند و مهم بسیار که باشد می مهارت و درك تعهد، نیازمند

  

   هستید؟ خوبی گیرنده تصمیم آیا .5.1.3

 گیري تصمیم.بیاموزید را کارآ گیري تصمیم ایجاد و رایج اشتباهات از اجتناب در مختلف مراحل

  :دارد وجود اصلی گیري تصمیم نوع دو. بیاموزید دیگران از توانید می که است مهارتی

  آید می بدست خاص فرآیند از استفاده با که آنهائی .1

   .است رویداد کی مانند تنها که آنهائی  .2

   :نافذ گیري تصمیم یک مراحل

 و کسب در کارآ گیرنده تصمیم یک را خود کنید، استفاده گیري تصمیم اصول مرحله 10 از اگر

  .بینید می خود زندگی و کار
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 یا است خودتان تصمیم واقعاً آن آیا. کنید تعریف را خود گیري تصمیم مفاد امکان حد تا )1

 این چرا هستید؟ گیري تصمیم این به نیازمند واقعاً اآی است؟ دیگري شخص تصمیم

 ارزش است؟ ذینفع گیري تصمیم این در کسی چه است؟ مهم شما براي گیري تصمیم

 است میزان چه شما براي گیري تصمیم این

 کارهاي راه کشیدن تصویر به که چرا. بنویسید را رسد می ذهنتان به که را راهکاري هر  )2

 .است مهم متفاوت

 جدید اطالعات. آورید بدست را بیشتري مفید اطالعات توانید می کجا از کنید می فکر )3

 اطالعات آنها از توانید می که کسانی. شوند می نیز بیشتري انتخابهاي و کارها راه به منجر

 حرفه سازمانهاي ایالتی، و فدرال نمایندگیهاي خانواده، همکاران، ، دوستان آورید، بدست

 .باشند می غیره و کتابها ها، مجله ها، روزنامه ین،ال آن خدمات اي،

 خاص هاي ایده کسب براي مشابه اطالعاتی منابع از. کتید بررسی را خود انتخابهاي )4

 بیشتر اطالعات چه هر. کنید مشخص را خاصی معیار انتخاب هر براي و کنید استفاده

 .شد خواهد تر فعال گیري تصمیم براي ذهنتان آورید، بدست

 که است رسیده آن زمان و هستید متفاوت هاي گزینه داراي شما اکنون. انتخابها هذخیر )5

 به ثانی در. دارد بیشتري کارایی شما براي آتها از یک کدام ببینید و کنید بررسی را آنها

 امتیاز بیشترین به تا سازند فراهم شما براي را امکان این که باشید انتخابهائی دنبال

 .کنید حذف را ندارند سازگاري شما معیارهاي با که خابهائیانت ثالثاً. برسید

 به را نتایج فهرستتان، در مانده باقی انتخاب هر براي. بکشید تصویر به را انتخاب هر تایج )6

 .گردد می مشخص شما نقایص صورت بدین بکشید، تصویر

 تر نزدیک واقعیت به مانده باقی انتخابهاي از یک کدام. دهید انجام واقعی بررسی یک )7

 .کنید حذف را گزینه آن کند، می ثابت را آن خالف چه هر است؟

 خشنود اید کرده اتخاذ که تصمیمی به نسبت اگر. دارد گاري ساز شما با گزینه کدام )8

 صحیحی تصمیم که بدانید ندارد، سازگاري شما اهداف با که کنید می احساس اما هستید

 .بود نخواهد ازکارس شما براي انتخاب این و اید نگرفته
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 نسبت بخواهید اگر. سازید عملی را آن کنید، می اتخاذ را تصمیمی که زمانی. کنید شروع )9

 کار بهترین پس شود، می ناراحتی و اندوه موجب باشبد نداشته خوشایندي احساس آن به

 تغییر آینده در را خود ذهن که دارید را فرصت این همیشه. دهید انجام حال زمان در را

 .دهید

 ها مدت که است مطلبی اقتصادي متعدد هاي بخش در نوآوري و کارآفرینی .کنید اجرا)10

 کشورمان در موضوع این شدن عملی واهمیت گسترش براي. است بحث مورد ما کشور در

 موفقیت براي راه این در مسلما اما. است شده گرفته درنظر کارآفرینان براي نیز تسهیالتی

  .است الزامی درست و مناسب هاي راهکار با ییآشنا مسیر ادامه امکان و

  راهکار هاي مناسب  .5.1.4

 خواهد اشاره دهد می پذیري انعطاف و  نظم ، خالقیت شما وکار کسب به که مناسب راهکار ده  به

 باشند امیدوار توانند می کلی اصول این بستن کار به با دنیا کجاي هر در زمینه این در فعالین. شد

    .اند برداشته درستی به را خود نخستین هاي گام که

   

  موفقیت به کردن فکر )1

. باشید داشته سر در نیز بزرگی آرزوهاي باید کنید، پیدا دست بزرگ هاي موفقیت به بخواهید اگر

 را بزرگ اندازهاي چشم بایست می شما. شود می آغاز بزرگ آرزوي یک با موفقیت از داستانی هر

 می که چه آن از باید. هستید اعتبار صاحب و مشهور رديف که این باشید، متصور خود براي

 داده پرورش سر در را خود آرزوي آن آنقدر و باشید داشته روشن تصویري برسید، بدان خواهید

 اگر که کنید تصور مثال طور به. نباشد نیافتنی دست برایتان و کرده احساس کامال را آن که باشید

 کار و کسب اگر شد؟ خواهد ایجاد اجتماع و شما زندگی در تحولی چه شوید، موفق خود کار در

 به حد چه تا و ؟ شد خواهید برخوردار اعتباري چه از شما برسد باال آمد در و موفقیت به شما

  اید؟ کرده کمک خود منطقه اقتصاد

  باشید حرارت و پرشور دهید انجام خواهید می که آنچه به نسبت )2
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. کرد خواهد تغییر شما زندگی تمام یا بخشی موفقیت، صورت رد که گذارید می قدم راهی در شما

 را آنها و کرده پیش از بیش را خود اشتیاق و انرژي بایست می شما مقصود این به رسیدن براي

 دوست که آنچه و خود آرزوهاي به نسبت همیشه ما زیرا باشد، گونه این باید چرا.کنید آشکار

 حالی در دهیم نمی انجام را الزم تالش داریم، دوست بسیار که هآنچ براي بالواقع. رحمیم بی داریم

 رضایت دهید می انجام که کاري از شما اگر که این یا. بکنیم را خود تالش نهایت بایست می که

 در یا و برسید موفقیت به کار آن در توانید می واقعا که کنید می تصور آیا باشید نداشته را کافی

 همه با هم اگر بمانید؟ باقی دارد، نیاز فعالیت و تالش به پیش از بیش روز هر که امروز رقابت بازار

 هاي موفقیت به مطمئنا ولی  کنید حفظ رقابت گردونه در را خود بتوانید کار در خود عالقه عدم

 ما که آمد خواهند دست به صورتی در استثنائی و بزرگ هاي موفقیت. یافت نخواهید دست بزرگ

 براي. باشیم قائل ارزش آن براي حداقل یا و کنیم کار که باشیم داشته عالقه ، کار آن زمینه در

 18 تا 15 حتی کار آن براي باشند مجبور که این کنند، می کار حالی و حس چنین با که کسانی

. بود خواهد کار از آنان لذت موجب که نیست کننده خسته تنها نه بگذارند وقت روز در ساعت

 زمانی تنها که است فرسا طاقت کاري و صبر نیازمند تنها مالی و اقتصادي هاي الیتفع در موفقیت

    .باشید داشته مثبتی احساس کار آن مورد در شما که بود خواهد پذیر امکان

  کنید تکیه خود قوت نقاط روي بر )3

 کس همه و چیز همه خود اطرافیان همه براي توانید نمی شما شویم، رو به رو امر این با بگذارید

 بایست می شوید، واقع مفید بتوانید که آن براي. داریم ضعفی و قوت نقاط ما از کدام هر. باشید

 توانید می زمانی شما. باشید داشته بیشتري تمرکز آن روي بر و کنید شناسایی را خود قوت نقاط

 باشید بهترین توانید می آن در که سمتی به را خود تالش که آورید دست به را موفقیت بیشترین

 از دارید بیشتر توانایی بازاریابی در ،شما اقتصادي هاي فعالیت در اگر مثال طور به. کنید هدایت

 آن از و بگیرید کمک هستید، ضعیف آن در که کار از هایی بخش در اما. ببرید را بهره نهایت آن

 از آن براي و کنید الشت نیز قوت نقاط به خود ضعف نقاط تبدیل براي اما. باشید نداشته ابایی

   .ببرید بهره کار حین در آموزش و تعلیم

  نکنید فکر شکست احتماالت به گاه هیچ )4
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 نه و است بشر طبیعت در این نه " نویسد، می " سرچشمه و اصل " نام به خود رمان در رند، آین

 قدم پیش و ینکارآفر یک عنوان به ".کند آغاز آن، کردن رها با را کاري که انسان حیات موجودیت

 به توانید می که است زمان آن کنید، باور کامال را خود هدف که دارید نیاز شما کار یک انجام در

 هاي ظرفیت و نظرتان و ها ایده خودتان، به قوي واعتقاد ایمان بایست می شما. کنید عمل آن

 قدر چه هر. برسید خود ارک در اعتماد و یقین به و کنید عبور تردید سایه از باید. باشید داشته خود

. یافت خواهید دست خود اهداف به بیشتري سرعت با ، دهید افزایش را خود اعتقاد و ایمان میزان

 دقیق محاسبه و نفس به اعتماد بین تعادل. باشد داشته وجود تعادلی میان این در باید که هرچند

 تواند می خوب که است کارآفرینی ، موفق آفرین کار. باالتر هدف به دستیابی جهت به کار خطرات

    .برسد باالتر سود به تا دهد کاهش را کار در خطر میزان و کند محاسبه

  کردن کار سخت )5

 زدن زول و نشستن با ، مهم این به کس هیچ. است کرده کار سختی به موفقی نوآور و هرکارآفرین

 خود بقاء براي شما " است، هگفت چنین مطلب این درباره "تریسی برایان". است نرسیده دیوار به

 جهت در یابد ادامه شما تالش که زمانی قدر هر ساعت 8 از بیش کنید، می کار روز در ساعت 8

 ابتداي در که گفت خواهد شما به کنید سوال زمینه این در موفقی فرد هر از اگر  ".است موفقیت

 موقعیت این در کنید عیس. است کرده می کار روز در ساعت 60 از بیش خود وکار کسب شروع

 خود پاي روي بر بتوانید حقیقتا که زمانی تا کنید، فراموش مدتی تا را متفرقه هاي کار و تفریحات

 شما براي تواند می هم کوتاه سفر یک حتما زمان از برحه این در. کنید راست قامت و بایستید

 اگر بود خواهد آسان شما ايبر کردن کار سخت گونه این ، شد اشاره که گونه همان. باشد ضرر

 شورو احساس آن، دنبال به که روشن هدفی و باشید داشته اجرا براي محکم اي ایده و دیدگاه

  .کنید حفظ خود در را اشتیاق

  باشید ارتباطات برقراري طریق از جدید راهکارهاي دنبال به مرتبا )6

 که مدیریتی گروه با. شوید می واقع قضاوت مورد کنید می اداره که شرکتی با شما ، وکار کسب در

 کسب. همکارانتان با ارتباط هاي استراتژي همچنین و اید گرفته درنظر که هدایتی سیستم ، دارید

 در توانید می. است تجارب از استفاده و ارتباطات نیازمند باشد کوچک که هم قدر چه هر کار و

 گذاري پایه در مثال طور به تجربه با افراد از دارید مشترك هاي کار و کسب در که هایی مالقات
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 را هایی آن خود فعال همکاران با ارتباط در شما که است مهم بسیار این. ببرید بهره خود هاي بازار

 براي. بشناسید خوانند می عقب به را شما که ها آن برعکس و کنند کمک شما به توانند می که

 باشید می مناسب و خوب ارتباط برقراري مهارت داشتن نیازمند همواره شما زمینه این در موفقیت

  .باشید هوشیار خود روابط گسترش امکان و جدید هاي فرصت به نسبت بایست می همیشه و

  یادگیري به اشتیاق )7

 را خود موفقیت تا باشید زمینه این در دکترا التحصیل فارغ یا و MBA مدرك نباید حتما شما

 نیز دانشگاهی مقطع در حتی که دید توان می را قیموف کارآفرینان حقیقت در. کنید تضمین

 خود هاي میلیونر از بسیاري که دهد می نشان مطالعات. اند نرسانده پایان به را خود تحصیالت

 خود هاي توانایی و ها ظرفیت همه به وجود، این با. اند بوده برخوردار متوسط هوش از ساخته

 هرگز زیرا اند یافته دست خود شخصی اهداف و ظرشانن مورد اقتصادي زندگی به و اند کرده توجه

 باشید کردن سوال به مند عالقه باید شما موفقیت، براي. نکردند دریغ دیدن آموزش و یادگرفتن از

 خود آغوش و بوده یادگیري به مند عالقه همیشه و باشید داشته خود با همیشه را خود کنجکاوي ،

 تغییرات پرسرعت دنیاي در عالقه این مسلما. دارید نگه باز بیشتر معلومات دریافت براي را

  .است ضروري بسیار کار و کسب هاي شیوه و تکنولوژي

   کار به داشتن راسخ ایمان و بودن قدم ثابت )8

 سخت همه رغم علی گاهی. است آسان موفقیت به دستیابی که است نگفته حال به تا کس هیچ

 امروز موفق افراد از بسیاري گذشته به اگر. شود می همواج شکست با کار ، شما عالیق و ها کوشی

 در هایی شکست اما ایم کرده اشاره بدان که خصوصیاتی همه بودن دارا با که بینید می کنید نگاه

 آن تا اند ایستاده خود پاي روي سرعت به اما دارند، خود عملکرد کارنامه در را ورشکستگی حد

 و باشد قدم ثبات بر مبتنی که صورتی در شما رویکرد. ندکن بزرگ کاري شروع سرآغاز را شکست

 شما آن از تواند می نیز موفقیت است، کننده امید نا گاهی که مختلفی شرایط با رویارویی پذیرش

 جا از تر تمام چه هر قدرت با خوردنی زمین و شکست هر از بعد که بیاموزید باید را این. باشد

 نهفته دارید خود به که باوري و اعتماد میزان در شما استواري. بگیرید سر از را کار و برخیزید

  .کند متوقف تواند نمی را شما چیز هیچ باشید استوار و قدم ثابت اگر که بسپارید خاطر به. است

  دهید نظم خود کار به )9
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 عمل بدان شود انجام باید که زمان آن دهید انجام باید که را چه آن " است، گفته هوکسلی توماس

 خودکلید به دادن نظم و نفس تادیب ".باشید نداشته دوست چه باشید داشته دوست چه کنید،

 موفقیت بهاي که کرد خواهد مجبور را شما تمایالت و آرزوها قدرت.  است مرحله این در موفقیت

 وجل به کیلومترها دهید، انجام شما دهند انجام ندارند دوست دیگران که را آنچه. بپردازید را خود

  .شوید برنده و بجنگید تنهایی به خود با تن به تن جنگ در و بتازید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : سوم فصل .3

  بازار یابی در شبکه هاي اجتماعی
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  5الکترونیکی بازاریابی در اجتماعی هاي شبکه تاثیر .3.1

  2 : الکترونیکی بازاریابی در جدید گرایشی اجتماعی هاي شبکه

 جدیدي گرایشات و اند شده معرفی جدیدي کار و کسب هاي مدل الکترونیکی یابیبازار دنیاي در

 هستند اجتماعی هاي شبکه هاي سایت گرایشات،وب آخرین از یکی.باشندمی ظهور حال در نیز

 تبلیغات دادن قرار براي مکانی بلکه اندکرده جذب را کننده بازدید و کاربر زیادي تعداد تنها نه که

   .باشد می مختلف هاي کمپانی و ها شرکت آنالین

 درحال نواحی از یکی و کرده مرتبط ها عالقه مختلف انواع همه با را مردم اجتماعی هاي شبکه

   .باشد می صنفی و شرکتی هاي محیط اجتماعی هايشبکه از استفاده در گسترش

 ارتباط به کمک براي راهی عنوان به را اجتماعی هاي شبکه از استفاده کارها و کسب

 کار و کسب هاي کمپانی. اند کرده آغاز را کمک و اطالعات آوردن دست به براي کارکنان،مشتریان

 مشتري به دهی سرویس یا و خود محصوالت از حمایت براي اجتماعی هاي شبکه هاي سرویس از

 لهوسی به شده استفاده اجتماعی هاي شبکه بر عالوه. کنند می استفاده جدید گرایشی عنوان به

 محبوب آنالین اجتماعی هاي شبکه ها،مشتري یا کارمندان هايسرویس آوردن فراهم ها،¬کمپانی

 قرار. کنند می جذب را  دیگر هايشرکت و هافروشی خرده از آنالین تبلیغات Ning.com مثل

 مشتریان باالي بازدید حجم مزیت از اجتماعی هاي-شبکه هاي سایت وب در آنالین تبلیغات دادن

 می استفاده چندگانه درآمدي هايمدل از آنالین کارهاي و کسب اکثر. شد خواهند مند بهره بالقوه

 اشتراك حق تبلیغات، درآمدي مدلهاي از اجتماعی هاي شبکه هاي سایت وب تمام تقریباً و کنند

 و تتبلیغا آنالین اجتماعی هاي شبکه اصلی درآمد منبع ولی. کنند می استفاده پیوند کارمزد و

  . دارد ها آن درآمد میزان در کمتري سهم اشتراك حق. باشد می پیوند کارمزد

   بخشد؟ می بهبود را الکترونیک تجارت اجتماعی هاي شبکه آیا .3.2

 کاربران امروزه. دارند اینترنت کاربران ارتباط چگونگی بر مهمی بسیار تاثیر اجتماعی هاي شبکه

 اکثر که هنگامی دهد می نشان نتایج. هستند تشاناطالعا تقسیم و تحقیق دنبال به اینترنت

 هاي شبکه طریق از دوستانشان با که آنهایی نباشند، درگیر اجتماعی هاي شبکه در کاربران

                                                
  یخاتم زیسپهر گلر.  یکیالکترون یابیدر بازار یاجتماع يشبکه ها ریتاث  2
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  کاربران باالتر رضایت فرم در مهمی هاي منفعت معموالً دارند، ستد و داد و تراکنش اجتماعی

 کرده پشتیبانی و منتشر را خود هايشده،پروفایل ملحق ها¬شبکه این به کاربران. آورند می بدست

   .کنند می ایجاد دوستانشان با را ارتباطاتی و

 بین شده ایجاد اعتماد مقدار و سطح دهنده نشان که است سندي اجتماعی ارتباطات این نتیجه

 ویژگی و خصوصیات با آنالین بازارهاي افزایش که معتقدند بسیاري افراد.  باشد می مرتبط کاربران

   .بخشد بهبود را کاربران رضایت و تراکنش طرفین مابین اعتماد باید اجتماعی هاي شبکه هاي

 داد غریبه کامالً افرادي با معمول طور بهcraigs list ، eBay مانند سنتی آنالین بازارهاي مشتریان

 یک که حالی در.یدنما می پذیر آسیب متقلّبین برابر در را هاآن بنابراین که میدهد انجام ستد و

 مشتریان به و کرده جمع آنالین خرید جامعه با را اجتماعی هاي شبکه هاي ویژگی اجتماعی بازار

   .هدمی را دوستانشان دوستان یا دوستان از خرید اجازه

 طریق  از ها¬آن رفتار و کاربران ارتباط آنالین بازارهاي بر اجتماعی هاي شبکه تاثیر ارزیابی براي

   . است گرفته قرار مطالعه مورد overstock Auction کاربران از بزرگ ايداده اهپایگ یک

Overstock Auction با مشابه حراجی خانه یک UBID و eBay اجتماع لحاظ از ولی. باشد می 

 هاي شبکه دیگر همانند. باشد می فرد به منحصر و بازار،تک جامعه اجتماعی،با هاي شبکه

 اختصاصی صفحه یک طریق از پروفایل یک ایجاد به تشویق را کاربران زنی حراجی این اجتماعی

 اجتماعی هاي شبکه عکس بر ولی.نماید می دوستان با ارتباط و عکس ، فردي تاریخچه با همراه

  .باشد می بازگشت هاي سیاست و خرید هاي اولویت شامل سایت این معمولی

 Overstock Auction توانند می کاربران. کندمی پشتیبانی و یتحما مختلف شبکه 2 اعضاي از 

 را هایی آیتم که کاربرانی و شوند اجتماعی شبکه کاربران،عضو سایر با دوستی رابطه ایجاد طریق از

 را کاربر 2لینک، هر که جایی.شد خواهند کاري و کسب شبکه از قسمتی نماید می فروش یا خرید

   .کند می متصل بهم را اند داشته داللت و سهیم تراکنش آن در که

 براي کاربران اطالعات سایت وب ها،این آن مالی هايگیري تصمیم راهنمایی و هدایت براي

    .دهدمی پیشنهاد را اي بالقوه تجاري شرکت هر با ارتباط چگونگی

   Overstock Auctionکه است کاربر هزار صد چهار با آنالین فروشیخرده و اجتماعی ايشبکه 

   .شود می قائل تخفیف و کاهش اینترنت طریق از را هاآن قیمت و پیشنهاد را کاالها تجاري نام
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   :Over stock در ارتباطی آنالیز و گراف .3.3

 85200 داراي شخصی شبکه گراف که حالی در کاربر 398989 داراي کار و کسب شبکه گراف

 این بر و باشند می دارا را کاري و کسب و شخصی شبکه دو هر کاربر 52484. باشد می کاربر

 نمی شخصی شبکه داراي Over stock در کار و کسب شبکه کاربران از 86%  که دارد داللت نکته

 شبکه به عالقه بی یا و ناآگاه و بوده مالی هاي تراکنش به مند¬عالقه کاربران اکثر بنابراین. باشند

   . باشند می Over stock اجتماعی

 هرگز ولی هستند اجتماعی پروفایل داراي باشند می نفر 32716 برابر که کاربران همه از %38

  .دهند نمی انجام اقتصادي تراکنش و فعالیت

 شبکه در شرکت منفعت از کاربران ساختن آگاه با تواند می Over stock که است این بر اعتقاد 

   .شود ترموفق بسیار اجتماعی هاي

 شبکه دو هر در مشترك دوست داشتن به مایلیت کاربران آیا که بازرسی این بعد ي¬مرحله در

 این مابین اشتراك میزان مشاهده کار این از هدف که گرفت صورت دارند کار و کسب و اجتماعی

   .باشدمی شبکه دو

 او کاري و کسب شبکه دوستان جزء  او اجتماعی شبکه دوستان که این درصد کاربر هر براي

 داده پایگاه در کاربران از% 86 بود شده مشاهده هم بالًق که طور همان. شد محاسبه نیز هستند

% 50 از کمتر ها آن از% 94 که شد مشاهده مانده باقی کاربر 85200 براي و ندارند شخصی شبکه

 مشترك دوست% 1 از کمتر کاربران از% 82  حقیقت در که دارند شبکه دو هر در مشترك دوست

   . دارند کاري و کسب و شخصی شبکه دو هر در

 دهد می ترجیح غریبه بر را دوست یک از معینی و معلوم آیتم هر کاربر،خرید که شود فرض اگر

 هاي شبکه در خود مطلوب کاالهاي دادن قرار به قادر اغلب کاربران که شود می ایجاد ذهنیت این

 کاربران از% 6 که شد مشاهده شد محاسبه قبل حالت معکوس که هنگامی. باشند نمی اجتماعی

. دارند شرکت نیز ها¬آن کاري و کسب هاي شبکه در ها¬آن شخصی ارتباطات و دوستان %100

 کاري و کسب شرکاي یا و دارند ستد و داد خود اجتماعی دوستان با فقط کاربران این بنابراین،

   .نمایند می دعوت خود شخصی هاي شبکه در شدن ملحق به را خود



 یاجتماع يدر شبکه ها یابیبازار    3فصل 

50 
 

 هاي تراکنش رضایت بر اجتماعی هاي شبکه اثر ردنک مشخص شده ذکر آزمایش انجام از هدف

   . بود Over stock در خریداران شده تجربه

- می تلقی موفق کند دریافت تراکنش این از را مثبتی بهاي و نرخ فروشنده یا خریدار تراکنش،اگر

 همه به نسبت موفق تراکنش درصد عنوان به کاربر هر براي تراکنش موفق نرخ یک بنابراین. شود

   .شود- می تعریف نیز کاربر وسیله به شده انجام هاي تراکنش

 بین شده انجام هاي تراکنش همه از% 22 فقط که نماید می بیان را نکته این شده انجام آزمایش

 شرکا این ولی است، پایین نرخ این چه اگر و است شده برقرار اجتماعی هاي شبکه طریق از شرکا

   . اند نموده دریافت هایشان نشتراک در را باالیی موفقیت نرخ

 سطح با غنی و قوي ارتباطی که بوده صحیح و درست Over stock در کاسبی و ستد و داد نرخ

  . دارد تراکنششان انجام از بعد کاربران رضایت

 تراکنش اجتماعی هاي شبکه در خود دوستان طریق از کاربران که گردد می مشخص نهایت در

 شرکاي بین تراکنش که دهد می نشان کاربران خورد باز چه اگر. ندده می انجام را کمی هاي

   .شود می شامل را کاربران باالي  رضایت اجتماعی هاي شبکه در مرتبط

  

   :الکترونیک تجارت و اجتماعی هاي شبکه .3.4

 اقتصادي محیط و تکنولوژي با راستا¬هم را رفتارهایشان چشمگیري طور به مشتریان روزها این

 خبر،با با محصوالت از ، آورند می دست به را اطالعات از زیادي حجم ها آن.  دهند می تغییر دنیا

 را سفارشی خدمات و محصوالت. دهند می دست از تبلیغات به نسبت را اعتمادشان و آشنا ها آن

 خود بقاي براي کارها و کسب بنابراین. دهند می تغییر را خود خرید هاي کانال و دهند می ترجیح

 تغییرات،حقایق آمدن بر عهده از براي خود تبلیغاتی هاي استراتژي تغییر حتی یا اصالح به رمجبو

 تراکنش حالت از انتقال حال در الکترونیک تجارت روزها این.  باشند می خود مشتریان رفتارهاي و

  . باشند می پایه اعتماد یا پایه اجتماعی شبکه سمت به پایه

   : است مهم ارزش ایجاد چرا
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 سازمانی ساختار در تغییرات این خواه شود می صحبت کار و کسب در تغییر مورد در که هنگامی

 این که شود حاصل اطمینان این است جدید،الزم تکنولوژي کردن وارد مورد در خواه و باشد

 عمل جامه پولی فرم در تغییري هر که است بعید چه اگر. باشد کارآمد و استراتژیک تغییر، تصمیم

 خوب، مسیري در بلند یا کوتاه زمان مدت در را کمپانی تغییر این که است الزم ولی شود یدهپوش

   .دهد قرار تاثیر تحت

 هاي تکنولوژي در ها شرکت گذاري سرمایه بودن بد یا خوب مورد در که است دشوار اياندازه تا

 چنین هاي¬مثال از یکی نیز اجتماعی هاي شبکه البته شود،که قضاوت الکترونیک و موبایل

   .باشند می هایی گذاري سرمایه

 از غیر متدي است الزم اجتماعی، هاي شبکه از استفاده مورد در درست تصمیم یک اتخاذ براي

 اجرا و ساخته طوري اگر تکنولوژي (T.jelassi ) جلسی نظریه اساس بر. شود انتخاب پولی مدل

 بدهد شرح و توسعه را کاربران روزمره زندگی ساختار داخل در ممکن هاي محدودیت که شوند

 کاربران براي شود فراهم متعددي هاي انتخاب که این جاي به بروند بین از موانع که هنگامی

 با مقایسه در بیشتر حمایت براي را هایی فرصت تواند می و کرد خواهد ایجاد ارزش بالقوه

 تعیین که است ارزش یک هاي ژگیوی آن، نمودن واضح براي. کند پیشنهاد موجود هاي تکنولوژي

  .شود ایجاد تواند می ارزش آن چگونه کند می

 به.شود فهمیده بایستی شود می ایجاد تامین زنجیره مدیریت داخل در ارزش یک چگونه که این

 هزینه و)  کاال براي حداکثري پرداخت میل یا(  مشتري منفعت بین تفاوت ارزش ایجاد کلی طور

 را مشتري و نیست فروشنده براي فقط شده ایجاد ارزش چه اگر. باشد می کاال سازي فراهم هاي

   .شود می شامل نیز

   

 مزیت ایجاد و نبوده سود نمودن مرئی به فقط ارزش ایجاد 2 شماره شکل و جلسی نظریه اساس بر

 پرداخت به میل. شود می شامل نیز را کمپانی استراتژي نمودن تنظیم وسیله به رقابتی هاي

 هاي تالش و شده پیشنهاد خدمات یا کاال نمودن ممتاز وسیله به و است حیاتی و مهم ريمشت

  . آمد خواهد دست به سازمانی

  



 یاجتماع يدر شبکه ها یابیبازار    3فصل 

52 
 

 ارتباطات ایجاد بر که است الزم تبلیغاتی جدید هاي کانال نمودن تسهیل و معرفی هدف با 

 مشتریان رورشپ و سود کم مشتریان بخشی سود افزایش مشتري، فرار نرخ کاهش مدت، طوالنی

 از حدي تا اعتماد کمبود مشکل (CRM) مشتري ارتباط مدیریت بهبود با. شود تمرکز باال ارزش

   .یابد می کاهش اجتماعی هاي شبکه طریق

 خوب ها¬آن داشتن آیا بفهمیم که است الزم اجتماعی هاي شبکه وسیله به ارزش ایجاد براي

 معرفی از بعد درست و کامل ارزش زنجیره طریق از ارزش.باشیم داشته را ها¬آن باید یا است

 است هنر یک بیشتر جدید تکنولوژي از استفاده وسیله به ارزش ایجاد.  شد خواهد ایجاد تکنولوژي

  . علم یک تا

 ولی هستند بدبین آن به نسبت مشتریان رفتار و اجتماعی هاي شبکه اعتبار به نسبت زیادي افراد

 حقیقی جامعه یک از زیادي ویژگی،هاي و آنالین،خصوصیت دوستی ارتباط و آنالین تجربه قدرت

 کمپانی نوآوري و خالقیت به بستگی باال هايارزش افزایش و تشدید ولی دهد می سایت وب به را

   .داشت خواهد

 مسیري سمت به را آن و اند داده تغییر را الکترونیک تجارت ، طریقی به اجتماعی هاي شبکه

 کار و کسب توسط شده ایجاد مسائل بعضی بر الکترونیک تجارت کار این با .اند¬داده سوق جدید

 مهم روش این با شده ایجاد ارزش میزان. است نموده غلبه الکترونیکی هاي بنگاه و الکترونیکی

کپی نه داشت خواهد تکنولوژي از استفاده میزان به بستگی مهم این و شود فهمیده که است

  .دهسا فعالیتهاي از برداري

  

 هاي مدل ایجاد  طریق از و کار و کسب استراتژي دیدگاه از اجتماعی هاي شبکه قسمت این در

 مورد پورتر گانه 5 نیروهاي از استفاده با آنالین اجتماعی شبکه هاي- سایت وب براي کار و کسب

  .شد خواهد سازي پیاده اجتماعی هاي شبکه از یکی براي مدل این سپس.شوند می واقع آنالیز
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   :پورتر پنجگانه نیروهاي مدل .3.5

 توسط 1979 سال در که باشند می کار و کسب مدیریت براي چارچوبی پنجگانه، نیروهاي آنالیز

 نیاز رفع براي ها آن توانایی که کمپانی به نزدیک نیروهاي اثر آنالیز این.  گردید ایجاد پورتر

 نیروها این از یک هر در تغییر. کند می آزمایش شود می شامل را سود کردن فراهم و مشتریان

   . نماید می بازار دوباره ارزیابی و دستیابی نیازمند را کمپانی

   

 کم هنگامی و باشد داشته زیادي انتخاب حق خریدار که است زیاد هنگامی:  خریدار قدرت )1

 خدمات و کاال کننده تامین یک عنوان به.  باشد نداشته زیادي انتخاب حق که است

 .دهند کاهش را خریدار قدرت که دارند آرزو ها سازمان

 بر مبنی باشد داشته پایینی انتخاب حق خریدار که است زیاد هنگامی:  فروشنده قدرت )2

 زیادي انتخاب حق خریداران که است پایین هنگامی و کند خرید کسی چه از که این

 .یکدیگرند عکس خریدار قدرت و فروشنده قدرت.  باشند داشته

 تغییر هزینه جایگزینی، براي خریدار گرایش به بستگی:  خدمات یا کاال زینیجایگ تهدید )3

 عملکرد اضافی هاي هزینه همچنین و متفاوت محصوالت از آگاهی سطح  خریدار،

 وجود زیادي متناوب خدمات و محصوالت که است باال زمانی تهدید این. دارد جایگزینی

 نداشته وجود کردن انتخاب براي یاديز تناوب که است پایین هنگامی و باشد داشته

  .باشد

 بازار به جدید رقیبان براي ورود که باالست زمانی تهدید این: جدید شوندگان وارد تهدید )4

 رقابت.باشد داشته وجود ها آن براي مهمی ورود منع که است پایین هنگامی و باشد آسان

 و دارد وجود بازار در تندي رقابت که باالست هنگامی: موجود رقباي میان همچشمی و

  . باشد داشته وجود تري ساده رقابت که است پایین هنگامی

 استفاده Ning.com اجتماعی هاي شبکه هاي سایت از یکی براي را پورتر گانهپنج نیروهاي مدل

 براي سایت این. است کار و کسب مدل آنالیز در مدل این از استفاده چگونگی بیان هدف.کنیممی

. آورد می فراهم خود اجتماعی هاي شبکه میزبانی ایجاد براي رایگانی، هاي سرویس دخو کاربران
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 می شامل نیز  را دیسک فضاي محدودیت مثل هایی محدودیت رایگان هاي سرویس این البته

   .شوند

 اجتماعی هاي شبکه هاي صفحه در آنالین تبلیغات دیگر اجتماعی هاي شبکه از بسیاري مانند

   premiumبیمه حق سرویس سایت این دیگر درآمد مدل. گیردمی قرار کاربران طتوس شده ایجاد

service  نماید می شارژ ماهیانه صورت به را کاربران که باشد می.   

 سایت وب از را ها سرویس همین بیمه حق کاربران و کنندگان تبلیغ که زمانی تا خریدار قدرت

 که است جالب نکته این به توجه.  است زیاد کنند دریافت دیگر اجتماعی هاي شبکه هاي

 شبکه سایت این که هستند کنندگانی بازدید اجتماعی، شبکه سایت این اصلی فروشندگان

 سایت این از که هستند هایی¬انسان انواع و تعداد آن اصلی دلیل. کنند می بازدید را اجتماعی

. است جذاب بالقوه کنندگان لیغتب براي چقدر سایت این که کند می مشخص و کنند می بازدید

 سایت براي را شبکه باند پهناي و افزار نرم ، افزار سخت که فروشندگانی انواع بقیه مقایسه، در

 که دلیل این به باالست نیز فروشنده قدرت.کنند می ایفا را تري اهمیت کم نقش آورند می فراهم

 براي را هاآن است ممکن کنندگان یدبازد که دارند وجود زیادي اجتماعی هاي شبکه هاي سایت

 براي را جذابی هاي سرویس تا دارد نیاز Ning فروشنده قدرت کاهش براي. نمایند انتخاب بازدید

 بازدید و ایجاد را جذابی اجتماعی هاي شبکه که دهد اجازه هاآن به تا آورد فراهم کاربرانش

 نیز فروشنده قدرت ، یابدمی افزایش اعضا تعداد که موقعی. نمایند جذب را مشتري کنندگان

 در قبالً دوستانشان که اجتماعی هاي شبکه به دهند می ترجیح مردم اکثر که چرا یابد، می کاهش

   .شوند ملحق اند بوده عضو آن

 در دیگري متناوب هاي¬سرویس چون باالست مورد این در نیز خدمات و کاال جایگزینی تهدید 

 Ning در که بود خواهد اجتماعی هاي شبکه ، تغییر هزینه جا این.  باشد می خریداران دسترس

 فراهم به شدن ملحق و آن ترك به تصمیم Ning اعضاي که موقعی تغییر هزینه. باشند می میزبان

 این در نیز جدید شوندگان وارد تهدید. رفت خواهد باال گیرندمی دیگري اجتماعی شبکه آورنده

 بسیار آنالین اجتماعی هاي شبکه است کرده فعالیت به شروع Ning که زمانی از زیرا باالست مورد

 شبکه که زمانی از. ندارد وجود مورد این در هنوز نیز قوي ورود منع و اند شده تاسیس نیز دیگري

 تند و شدید نیز ها آن بین در همچشمی و رقابت است داشته وجود زیادي مشابه اجتماعی هاي
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 کارمزد تبلیغات، که دارد اشاره نکته این به کار و کسب هاي مدل از شده انجام آنالیز. است بوده

 شبکه هاي سایت وب درآمدي اصلی هاي مدل از اشتراك حق مبناي بر هاي سرویس و پیوند

   .باشد می اجتماعی هاي

 براي که سازد می آشکار آنالین اجتماعی هاي شبکه براي را موضوع این گانه پنچ نیروي آنالیز

 به را جدید کاربران هم تا آورند فراهم را کیفیت با و نو هاي سرویس باید رقابت عرصه در نماند

 آورده فراهم هاي سرویس کیفیت و خصوصیات. بمانند باقی قدیمی اعضاي هم و بگیرند خدمت

.  خیر یا خورد خواهند قالب اجتماعی شبکه سایت این به مردم آیا کند می مشخص که است شده

 خود خدمات به نیز را کاال فروش مانند دیگري هاي سرویس آنالین اجتماعی هاي شبکه آینده در

  . کنند ایجاد نیز را جدیدي درآمد راه تا نموده اضافه

  :بندي	جمع .3.6

 در مستقیم هاي نامه و تلویزیونی تبلیغات سمت به مشتري خوي افزایش خاطر به سنتی بازاریابی

 هاي شبکه هاي سایت وب محصول، پیشنهاد هاي سیستم تمحبوبی افزایش با. است انقراض حال

 خواهند وجود جا همه در بزرگ اجتماعی هايشبکه و آنالین گفتگوي هايبرنامه و اجتماعی

 سمت به را آن و ساخته متحول را الکترونیک تجارت طریقی به اجتماعی هاي شبکه. داشت

 در موجود مشکالت و مسائل بر نیکالکترو تجارت روش این با که دهند می سوق جدید مسیري

 بیان که دهد می نشان اخیر تحقیقات. است کرده غلبه الکترونیکی هاي بنگاه و کار و کسب

 بازار.بود خواهد بهتر و تر مثبت مراتب به کمپانی یک توسعه و رشد براي مشتریان میان شفاهی

 مورد منبع یا دوست یک از توصیه و پیشنهاد که چرا دارد اساسی مزیتی شفاهی طرق به یابی

 سازي بهینه بازاریابی، ماوراي. نماید جبران را تبلیغات در موجود اعتبار کمبود تواند می اطمینان

 و انتظار آن از کم، منابع وجود با که گروه و دستگاه هر در کاربرد قابلیت بالقوه طور به شفاهی

 هاي سرویس آنالین اجتماعی شبکه آینده در. داشت خواهد رود،می باالیی اجتماعی بازدهی

  کنند ایجاد نیز را جدیدي درآمد راه تا نموده اضافه خود خدمات به نیز را کاال فروش مانند دیگري
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تأثیر شبکه ي اجتماعی مدیران اجرایی 

  کارهاي نوپا در ایران بر عملکرد کسب و
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  مقدمه .4.1

 هاي درمحیط متوسط و کوچک کارهاي و کسب اقتصادي و اجتماعی نقش اهمیت به توجه با

 بر موثر عوامل بررسی و)  1996هیل، و تریلر مورفی،( عملکرد دقیق سنجش امروز، جهان رقابتی

 سیاست و پژوهشگران وجه قابل موضوعات از یکی) 1999 ، هوفر و بارشمیت کریسمن،( آن

 براي باالیی توانایی از ایران در توسطوم کوچک کارهاي و کسب. است کارآفرینی ي حوزه گذاران

 پنج از کمتر -  نفتی غیر صادرات از ناچیزي سهم وجود، این با اما برخوردارند؛ صادرات و رشد

 نفتی، غیر صادرات که آن به توجه با) 2009 ، میربرگکار(اند داده اختصاص خود به را – درصد

) 1384 ، سینا و صمیمی ريجعف( شود می محسوب کشور اقتصادي بخش زاترین اشتغال

  .است برخوردار اي مالحظه قابل اهمیت از کارها و کسب عملکرد بر مؤثر عوامل شناسایی

 آن صاحبان اختیار در که است ملموسی غیر منابع کارها، و کسب عملکرد بر موثر عوامل از یکی

 که ملموسی رغی منابع میان از).  1998 همکاران، و کریسمن( گیرد می قرار کارها و کسب

 توسط اجتماعی هاي شبکه ي توسعه به توان می سازد، می متأثر را کارها و کسب موفقیت

 پریسندروفر و برودرل( شبکه هاي حمایت از مندي بهره و) 1991 ، آلدریچ و دوبینی( کارآفرینان

  .دهد می تشکیل را حاضر تحقیق تحلیل و تجزیه کانون که کرد اشاره) 1998 ،

 و افراد اجتماعی هاي گره از متشکل که است اجتماعی ساختار از واحدي ماعی،اجت ي شبکه

 از اعم منابع از اي گسترده.، طیف کارآفرینان) 2010 ، بارگن و گوتلیب(  ست ها آن میان روابط

 اجتماعی مشروعیت و مشورت، و دانش ها، مهارت به دسترسی مالی، منابع به دسترسی اطالعات،

 شات وجود این با)  2007 ، هیندل و کلیور( کنند می دریافت شان هاي شبکه طریق از را

 طریق از یا که است»   دانش«   کارآفرینان براي منبع ترین مهم که است داشته بیان) 2010(

 هاي مشورت ي واسطه به که این یا و شود می کسب پیشین تجربیات و تحصیالت از یادگیري

 زندگی از مختلفی هاي بخش به متعلق که مشاوران از وسیعی ای و محدود هاي حلقه از دریافتی

  . ) 2010 شات،(  شود می حاصل ،  هاست آن
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 کسب عملکرد بر) اجرایی مدیران( 3کارآفرینان اجتماعی هاي شبکه تأثیر بررسی تحقیق این هدف

 هاي شبکه از مشورت دریافت که شود می بینی پیش که این وجود با. است ایران در نوپا کارهاي و

 و شدت که است این بر اعتقاد باشد، داشته کارها و کسب عملکرد بر مستقیمی تأثیر اجتماعی

(  پریسندورفر و برودرل. گیرد می قرار تاثیر تحت نیز دیگري عوامل طریق از رابطه این جهت

 براي یعامل تنها نه کارآفرینان هاي شبکه عاطفی و عملی هاي حمایت که باورند این بر)  1998

 ارتقاي باعث بلکه هاست، آن) پیشین ي تجربه و دانش(انسانی ي سرمایه کمبودهاي جبران

 اندرسون، کارآفرینان، پیرامون ي شبکه اعضاي میان از. شود می نیز شان کارهاي و کسب عملکرد

 هاشار عملی و عاطفی حمایت تأمین منبع ترین مهم عنوان به خانواده نهاد به)  2005(دود و جک

 میان ي رابطه خانواده، عاطفی و عملی حمایت عامل که شود می بینی پیش رو این از. اند کرده

 پژوهش ي مسأله لذا. کند تعدیل را کارهایشان و کسب عملکرد و کارآفرینان اجتماعی هاي شبکه

 بر) اجرایی مدیران( کارآفرینان خانوادگی حمایت و اجتماعی ي شبکه آیا که است این حاضر

  دارد؟ تأثیر کارها و کسب لکردعم

 ابعاد با(  عملکرد بر خانوادگی حمایت و اجتماعی ي شبکه تأثیر بررسی منظور به تحقیق این در

 جهانی بان دیده 2011 هاي داده از ایران، ي نوپا کارهاي و کسب) اشتغال رشد و صادرات

 استفاده. اس. ال. پی اسمارت رافزا نرم و  ساختاري معادالت یابی مدل متدولوژي از و کارآفرینی

 می قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد تحقیق ي پیشینه ابتدا نتایج، ي ارائه از پیش که شود می

  .گیرد

  پژوهش هاي فرضیه و پیشینه بررسی

 ي زمینه به کارآفرینی، سنتی رویکردهاي در که دهند می نشان کارآفرینی علمی نوشتارهاي

 1986 ، زیمر و آلدریچ(است نشده توجهی پرداخته می فعالیت به آن در نکارآفری که اي اجتماعی

 نظر¬مد تحقیقاتی شکاف یک عنوان به را افراد اجتماعی ي زمینه پژوهشگران، که آن از پس اما) 

 گیلمور، اودونل،(پرداختند آن محیطی ي زمینه در کارآفرینی فرایند بررسی به دادند، قرار

 مطالعه از کارآفرینی تحقیقات تمرکز ، 1980 يدهه در مثال براي) 2001 ، کارسون و کومینس

                                                
دیده بان جهانی ) GEM(تأثیر شبکه ي اجتماعی مدیران اجرایی بر عملکرد کسب وکارهاي نوپا در ایران؛ شواهدي مبتنی بر یافته هاي  3

  الهام کابلی.  سید مصطفی رضوي .رضا زالیمحمد  .کارآفرینی
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 کارآفرینی که اي اجتماعی ي¬زمینه به کارآفرینان، روانشناختی و شناختی جامعه هاي ویژگی ي

 نیز کارآفرینی جدید متون اساس این بر) 1985، بیرلی( است یافته تغییر است، گرفته جاي آن در

 از بستري در که افرادي به عقالیی، و مستقل گیرندگانی تصمیم از فرینان،کارآ به را خود دیدگاه

 آنتونسیک، و هوانگ ،1986 زیمر، و آلدریچ( اند داده تغییر اند، گرفته جاي اجتماعی هاي شبکه

 را کارآفرینانه هاي فعالیت تنها نه اجتماعی ي زمینه و روابط که دارد می بیان دیدگاه این) 2003

 در). 2010 رز، و جک( سازد می متأثر نیز را کارآفرینانه عملکرد بلکه دهد، می قرار تأثیر تحت

 مهم از یکی عنوان به کارآفرینی، فرایند در اجتماعی هاي شبکه اهمیت شناخت زمینه، همین

 هیندل، و کلیور(است یافته توسعه هشتاد ي دهه اواسط از کارآفرینی پژوهشی هاي زمینه ترین

 یا روابط بررسی اجتماعی، هاي شبکه طریق از کارآفرینی ي مطالعه آغازین ي نقطه). 2007

 این بر شبکه دیدگاه کارآفرینی، ي حوزه در).  1986 زیمر، و آلدریچ(است افراد میان تعامالت

  .(1998 پریسندروفر، و برودرل( است اجتماعی نقش یک کارآفرینی، که است استوار اصل

 سازمان و کارآفرینان که موضوع این از تري عمیق درك حصول نظورم به شبکه ي حوزه تحقیقات

 گرفته شکل سازمانی و فردي سطح دو در شوند، می مدیریت و کنند می فعالیت چگونه شان هاي

: هستند تقسیم قابل کلی ي دسته دو به کارآفرینانه هاي شبکه واقع در)  2010، جک( است

 در عموماً سازمانی بین هاي شبکه موضوع. کارآفرین شخصی ي شبکه و سازمانی بین هاي شبکه

 شخصی ي شبکه مفهوم که حالی در شود؛ می گرفته کار به صنعت سطح در تحقیقات ي حوزه

 همکاران و اودونل( شود می مطرح تأسیس تازه کارهاي و کسب ي زمینه در غالباً کارآفرینان

،2010 ) .  

 در نیاز مورد منابع و اطالعات ها آن طریق از که گیرند می بر در را روابطی کارآفرینانه هاي شبکه

 رسمی، هاي سازمان در عضویت صورت به است ممکن روابط این. گیرد می قرار کارآفرینان اختیار

 آشنایان، جمله از اجتماعی هاي تماس یا و مشتریان، و کنندگان توزیع کنندگان، عرضه با ارتباط

 منابع ساختن فراهم با کارآفرینانه هاي شبکه. شود بندي بقهط خویشاوندان و خانواده دوستان،

 روانشناختی هاي حمایت کارآفرینان از ها، فرصت به دسترسی ایجاد چنین هم و اطالعاتی و مالی

  .) 2002، پاترا و دود( آورند می عمل به عملی و
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 کارآفرین فرد پیرامون افراد ي برگیرنده در کارآفرینان، اجتماعی ي شبکه شد، بیان که گونه همان

 پنج به را کارآفرینان اجتماعی ي شبکه عاملی تحلیل تکنیک طریق از)  2010(  شات. است

 سایر مادر، و پدر همسر، شامل که خصوصی ي شبکه. است رده بندي تقسیم مجزا ي شبکه

 وي سرئی و کارآفرین همکاران ي برگیرنده در که کاري ي شبکه. است دوستان و خانواده اعضاي

 که کارآفرینی فرد کشور، از خارج فردي آمده، دیگري کشور از که تجربیاتفردي از استفاده. است

 پژوهشگر، کار، و کسب در باالیی تجربه با شخصی دارد، قرار کار و کسب اندازي راه ي مرحله در

 ي¬شبکه چنین هم. است فرد ي کارآفرینانه ي شبکه جزء کار و کسب مشاور و گذار¬سرمایه

 و همکار شرکت شامل نیز بازار ي شبکه سرانجام و است حسابدار وکیل، بانک، شامل حرفهاي

  )2010 شات،(است مشتري و کننده تأمین رقیب،

 تحت را کارها و کسب اقتصادي هاي خروجی کارآفرینان، اجتماعی هاي شبکه از حاصل منابع

(  لمبرشت و دانکلز پژوهش از صلحا نتایج مثال، طور به) 1997، یوزي(دهند می قرار تأثیر

 چنین هم. هاست شبکه بر گذاري سرمایه مستلزم رشد به دستیابی که دهد می نشان)  1995

 اختیار در که اطالعاتی طریق از کارآفرینانه هاي شبکه که باورند این بر) 2008( لی و چویی لی،

)  2001( تیسنگ و لی پژوهش .شوند می ها آن عملکرد افزایش باعث دهند، می قرار کارآفرینان

  .کند می تأکید کارها و کسب رشد بر سازي شبکه هاي فعالیت مثبت تأثیر بر نیز

 ساختار کار، و کسب استراتژي صنعت، ساختار کارآفرین، هاي ویژگی چون متعددي عوامل

 می قرار تأثیر تحت را کارها و کسب عملکرد شرکت، فرایندهاي و ها سیستم و منابع، سازمانی،

 هاست آن اختیار در که ملموسی غیر منابع کارها، و کسب عملکرد بر مؤثر عوامل از یکی. دهند

 توسط اجتماعی هاي شبکه ي توسعه که این به توجه با لذا ؛) 1998 همکاران، و کریسمن(

 به تحقیق اول ي فرضیه شود، می گرفته نظر در ملموس، غیر منابع از یکی عنوان به کارآفرینان

  :گیرد می شکل زیر رتصو

 بررسی اما. دارد تأثیر نوپا کارهاي و کسب عملکرد بر کارآفرینان اجتماعی ي شبکه: اول ي فرضیه

 متغیرهاي کارها، و کسب عملکرد بر اجتماعی ي شبکه تأثیر در که دهد می نشان اخیر هاي

  .هاست آن ي جمله از خانواده عملی و عاطفی حمایت دارند، وجود مهمی ي کننده تعدیل
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 در ریشه موضوع اهمیت ي فزاینده شناخت البته»  خانواده«  کارآفرینی، تحقیقات ي حوزه در

 مسائل تر، واضح طور به شاید و کارآفرینی فرهنگی - اجتماعی ي زمینه که دارد هایی پژوهش

 با) 2005، دود و جک اندرسون،(دهند می قرار مطالعه مورد را کارآفرینانه هاي شبکه با مرتبط

 به عموماً را»  خانواده«  و»  کار و کسب«  نهاد دو پژوهشی، هاي حوزه از بسیاري که این وجود

 اهمیت بررسی به که دارد وجود نیز تحقیقاتی اند، گرفته نظر در مجزا اجتماعی ماهیت دو عنوان

)  2003  کلیف و آلدریچ( اند پرداخته کارها و کسب مختلف ابعاد در خانوادگی روابط نقش

 کارهاي و کسب خلق در مهمی نقش والدین که است دریافته خود درپژوهش) 2007( کرکوود

 هاي گره که دارند می اظهار)  1990( میالن مک و استار مشابه، طور به. کنند می ایفا کارآفرینانه

 دود، و جک اندرسون،( دهند می تشکیل را جدید کارهاي و کسب اساس و پایه خویشاوندي،

 مرحله در مکرراً که حیاتی منبعی عنوان به را خانواده نیز)  2003( همکاران و کریسمن )2005

 کلیف، و آلدریچ( دهند می قرار مدنظر گیرد، می قرار استفاده مورد کارآفرینان توسط اندازي راه ي

 دوستان یا و والدین داشتن که کنند می بیان)  2003(هونیگ و دیویدسون همچنین).  2003

 طرف از تشویق دریافت چنین هم هستند، کاري و کسب درگیر خود که همسایگانی یا یصمیم

 2005 دود، و جک اندرسون،( دهد می افزایش را کار و کسب به ورود احتمال خانواده، و دوستان

).  

 و کسب اندازي راه و خلق فرایند در خانواده هاي حمایت از توانند می مختلفی طرق به کارآفرینان

 اولیه ي سرمایه که دارند می اظهار)  1994( هندلر و دایر مثال، طور به. شوند مند بهره ودخ کار

 دود، و جک اندرسون،( است فرد خانوادگی و شخصی هاي دارایی حاصل عموماً کارها و کسب

 کشور 29 در GEM هاي داده تحلیل و تجزیه اساس بر نیز)  2003( همکاران و بایگریو).  2005

 روابط رسمی، غیر گذاران سرمایه و کارآفرینان میان روابط از نیمی حدود که اند دریافته

 عنوان به خانواده اعضاي به اتکا اقتصادي، حمایت بر عالوه)  2007 کلیور،( است بوده خویشاوندي

 جذب در کارآفرینان از بسیاري. است رایج بسیار کوچک کارهاي و کسب میان در کار، نیروي

 النگتون و آلدریچ مثال، طور به. کنند می تکیه خود ي خانواده اعضاي بر اول ي هلهو در کارمند،

 شکل ي اولیه مراحل در آنان، ي مطالعه مورد هاي شرکت از درصد 25 که اند دریافته) 1998(
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 کلیف، و آلدریچ( اند کرده استفاده کارمند عنوان به خود ي خانواده اعضاي از کار، و کسب گیري

  :که است این شود می مطرح که دومی ي فرضیه بنابراین).  2003

  .دارد تأثیر نوپا کارهاي و کسب عملکرد بر خانوادگی حمایت: دوم ي فرضیه

 فهرستی ، کارآفرینانه هاي شبکه در خویشاوندان نقش بررسی با) 2003( استوارت دیگر، سوي از

 اطالعات، به دسترسی ضمنی، شدان تعهد،. است کرده ارائه را خویشاوندي ي شبکه منافع از

 هاي شبکه 6 قوي هاي گره مزایاي ي جمله از تالش و پول، زمان، کردن صرف به تمایل و اعتبار،

 کارآفرینانه، هاي شبکه در را خانواده اعضاي نقش) 2005( دود و جک، اندرسون،. است کارآفرینانه

 ي محدوده وراي و رسمی غیر شارکتم از حاصل منابع از کارآفرینان مندي بهره میزان و چگونگی

  رسمی

 دریافت که دهد می نشان آنان پژوهش نتایج. اند داده قرار بررسی مورد خانوادگی هاي شرکت

 حمایت به نسبت کارند، به مشغول شرکت مرزهاي از خارج که خانواده از اعضایی از حمایت

 این نتایج چنین هم. است داربرخور باالتري کیفیت و اهمیت از کار و کسب همکاران و دوستان

. یابد می نمود عاطفی هاي حمایت صورت به اغلب خانواده هاي کمک که دهد می نشان پژوهش

 که است هایی حمایت هاي نمونه دیگر از نیز مسائل حل و اطالعات، به دسترسی مشورت، دریافت

 خانواده سوي از آفرینکار فرد که هایی حمایت. کنند می دریافت خود ي خانواده از کارآفرینان

  نسبت به کند می دریافت

 ي جنبه تر بیش شود، می حاصل کار و کسب شرکاي و دوستان ي واسطه به که هایی کمک

 تحقیقاتی به را پژوهشگران پژوهشی، نتایج نوع این).  2005 دود، و جک اندرسون،( دارد عملی

 متغیر نقش. کند می ترغیب نانهکارآفری فرایند در خانواده اعضاي نقش ي زمینه در تر بیش

 ناشناخته هنوز اساسی طور به کارآفرینانه فرایند طول در شان مشارکت میزان و خانواده اعضاي

 به هنوز کارآفرینانه ي شبکه در خانواده اعضاي هاي حمایت داشتن بر در تأثیر چنین هم. است

 می مطرح سوم ي فرضیه اوصاف، این با) 2007 کلیور،(است نگرفته قرار بررسی مورد دقیق طور

  :شود

 تعدیل را نوپا کارهاي و کسب عملکرد بر اجتماعی شبکه تأثیر خانوادگی، حمایت: سوم ي فرضیه

  .کند می
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  6تحقیق روش .4.2

 دسته در ماهیت و روش نظر از و کاربردي تحقیقات دسته در هدف حیث از حاضر تحقیق

 مدیران( کارآفرینان حاضر، پژوهش آماري ي جامعه. گیرد می قرار همبستگی - توصیفی تحقیقات

 جامعه میان از. اند داشته شرکت GEM 2011 ي برنامه در که هستند ایران) کار و کسب اجرایی

  .اند شده شناسایی پژوهش ي نمونه عنوان به نوپا کارآفرین 135 حاضر، پژوهش آماري ي

GEM هاي فعالیت در موجود هاي تفاوت بررسی دنبال به که است المللی بین اي برنامه 

 -  خصوص در سال، 64 نرخ بر ها فعالیت این تأثیر چگونگی نیز و مختلف کشورهاي ي کارآفرینانه

 ابعاد خصوص در نگرششان و مشارکت 18 افراد با ساله همه رو این از. کشورهاست اقتصادي رشد

 GEM 2011 لسا پژوهش) 2008 میر، و هیندل کلیور،( شود می پرسیده کار و کسب مختلف

 با کشور شهر 42 در سال بزرگ نفر 3353 با) نظرسنجی بر مبتنی( مصاحبه طریق از ایران، در

  .است شده انجام اي مرحله چند گیري نمونه روش

 توجه با. است شده انجام ساختاري معادالت یابی مدل از استفاده با پژوهش این هاي داده تحلیل

 ها، داده تحلیل و تجزیه براي اس،.  ال. پی روش از ،)نفر 135(  پژوهش ي نمونه پایین حجم به

 توصیفی هاي آمار تحلیل براي. است شده استفاده پژوهش نهایی مدل ي ارایه و ها فرضیه بررسی

 یابی مدل براي نیز و 18 ي نسخه اس.اس.پی.اس افزار نرم از شناختی جمعیت هاي متغیر

  .است گرفته قرار استفاده مورد 2 ي نسخه اس. ال. پی اسمارت افزار نرم ، ساختاري معادالت

 کرونباخ آلفاي و ترکیبی پایایی ضرایب از حاضر پژوهش در ها سازه پایایی بررسی براي چنین هم

 از ترتیب به تحقیق، هاي سازه واگراي و همگرا روایی تعیین براي چنین هم. است شده استفاده

   .است شده استفاده تشخیصی ییروا و شده استخراج واریانس میانگین شاخص
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  سازه روایی و پایایی هاي شاخص - یک ي شماره جدول

  

  آلفاي ضریب

  کرونباخ

)Alpha(  

  پایایی ضریب

  ترکیبی

)CR(  

  واریانس میانگین

  شده استخراج

)AVE(  

  0.55  0.78  0.74  اجتماعی ي شبکه

  1.00  1.00  1.00  خانوادگی حمایت

  0.61  0.82  0.78  یخانوادگ حمایت اجتماعی ي شبکه

  0.63  0.77  0.73  عملکرد

  

 تمام در کرونباخ آلفاي و ترکیبی پایایی ضرایب دهد می نشان یک ي شماره جدول که گونه همان

 که گفت توان می بنابراین. است 0.7 یعنی قبول، قابل حداقل از باالتر مطالعه این هاي سازه

 شاخص دیگر طرف از. هستند پایایی رايدا مطلوب اي گونه به پژوهش این هاي سازه تمامی

 ي دهنده نشان که باشد می 0.5 از باالتر ها، سازه تمامی براي شده، استخراج واریانس میانگین

  .است قبولی قابل همگراي روایی

  پژوهش هاي سازه واگراي روایی - دو ي شماره جدول

  عملکرد  خانوادگی حمایت  

  ي شبکه

  اجتماعی

  ي شبکه

  حمایت اجتماعی

  انوادگیخ

        1.00  خانوادگی حمایت

      0.79  0.33  عملکرد

    0.74  0.39  0.30  اجتماعی ي شبکه
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  اجتماعی ي شبکه

  خانوادگی حمایت

0.28  0.34  0.29  0.78  

 تمامی براي در که چنان. دهد می نشان را پژوهش هاي سازه واگراي روایی دو، ي شماره جدول

(AVE) از باالتر ها سازه شده استخراج واریانس نگینمیا جذر شود، می مشاهده جدول این 

 که کرد بیان توان می بنابراین. است تحقیق هاي سازه سایر با مربوطه ي سازه بین همبستگی

 جدول T می نشان را پژوهش ابعاد. هستند اعتبار داراي نظر، این از تحقیق، هاي سازه تمامی

 میان روابط که کند می بیان)  1999(  چین. دهد ي آماره مقدار و عاملی بار نیز سه ي شماره

 ي همه 1 عاملی بار. باشد 1.96 از باالتر ضرایب مطلق قدر که است معنادار زمانی متغیرها

  .است 1.96 از تر بزرگ نیز T مقدار و بوده 0.5 از تر بزرگ ها سازه و ها شاخص

  وهشپژ هاي سازه و ها شاخص T ي آماره و عاملی بار - سه ي شماره جدول 

  Tآماره   عاملی بار  سازه  شاخص

  14.07  0.90    کارآفرینانه ي شبکه

  2.99  0.55  اجتماعی ي شبکه  بازار ي شبکه

  7.30  0.74    اي حرفه ي شبکه

  0.00  1.00  خانوادگی حمایت  خانوادگی حمایت

  11.78  0.96    صادرات

  4.18  0.60  عملکرد  اشتغال رشد

  

  پژوهش هاي یافته .4.3

 و جنسیت سن،: مانند شناختی جمعیت متغیرهاي حیث از ابتدا ر،حاض پژوهش هاي داده

 میزان دهد می نشان چهار ي شماره جدول که چنان. اند گرفته قرار بررسی مورد تحصیالت
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 جوان ایران جمعیت که جا آن از. است متفاوت مختلف، سنی هاي گروه در کارآفرینی به مبادرت

 خود به جامعه اجتماعی و اقتصادي فعالیتهاي انجام و آغاز در باالتري سهم جوانان رو این از است،

 درگیر سنی گروه ترین بیش است، آمده چهار ي شماره جدول در چه آن بنابر. دهند می اختصاص

 6 حدود تنها که حالی در. است سال 34 تا 25 سنی گروه ایران در) درصد34.1(  نوپا کارآفرینی

 سال 64 تا 55 سنی ي رده در افراد را ایران در نوپا ارآفرینانک یا اجرایی مدیران جمعیت از درصد

  .دهند می تشکیل

  

  ایران در نوپا کارآفرینان سن - چهار ي شماره جدول

  تجمعی درصد  معتبر درصد  درصد  فراوانی  سن

  14  14  13.3  28  25تا  18

  49.7  35.7  34.1  46  35تا  25

  80.6  31  29.6  40  45تا  35

  93.8  13.3  12.6  17  54تا  45

  100  6.2  5.9  8  64تا  55

    100  95.6  129  مجموع

      4.4  6  پاسخ بدون

      100  135  مجموع

  

 صورت مردان هم و زنان توسط هم افراد، جنسیت از نظر صرف که است فعالیتی کارآفرینی، اگرچه

 هاي فعالیت ابعاد تمامی در اي گسترده طور به جنسیتی هاي تفاوت وجود، این با گیرد، می

 دسترسی کارها، و کسب عملکرد و رشد مالکیت، کار، و کسب ي عرصه به ورود شامل  کارآفرینانه

 که گونه همان)  2007 ، ماسون و هریسون( خورد می چشم به) سازي شبکه و مالی، منابع به
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 نوپا کارآفرین زنان و مردان درصد میان گیري چشم تفاوت دهد می نشان پنج ي شماره جدول

 را نوپا کارآفرینان جمعیت درصد 78.5 مردان که حالی در. دارد وجود ایران، در) اجرایی انمدیر(

  .اند داده اختصاص خود به را جمعیت این درصد 21.5 تنها زنان دهند، می تشکیل

 تحصیالت کلی طور به. است آنان تحصیالت افراد، شدن کارآفرین بر مؤثر عوامل از دیگر یکی

 نیز و عالی آموزش نظام یا و پرورش و آموزش نظام طریق از تواند می عمدتاً فنی دانش و تخصصی

 تحصیالت میزان شش، ي شماره جدول در رو این از. شود حاصل هاي حرف و فنی هاي آموزش

 بررسی مورد لیسانس از باالتر و لیسانس تا دیپلم زیردیپلم، تحصیلی گروه سه در ایران کارآفرینان

  .است گرفته قرار

  ایران کارآفرینان جنسیت - پنج ي شماره دولج

  تجمعی درصد  فراوانی درصد  فراوانی  جنسیت

  78.5  78.5  106  مرد

  100.0  21.5  29  زن

    100.0  135  مجموع

  

  

) درصد 46 حدود( درصد ترین بیش دهد می نشان شش ي شماره جدول که گونه همان

 درصد 20 چنین هم. هستند سانسلی تا دیپلم تحصیالت داراي ایران در نوپا کارآفرینان

 کارآفرینی به اقدام که هستند لیسانس از باالتر دانشگاهی تحصیالت داراي ایران نوپاي کارآفرینان

  .اند کرده

  

  

  ایران کارآفرینان تحصیالت -  شش ي شماره جدول

  تجمعی درصد  معتبر درصد  فراوانی درصد  فراوانی  تحصیالت



 تأثیر شبکه ي اجتماعی مدیران اجرایی بر عملکرد کسب و کارهاي نوپا در ایران   4فصل 

68 
 

  34.1  34.1  34.1  46  دیپلم زیر

  80.0  45.9  45.9  62  لیسانس تا یپلمد

  100.0  20.0  20.0  27  لیسانس از باالتر

    100.0  100.0  135  مجموع

  

 صاحبان و کارآفرینان اجتماعی ي شبکه مختلف انواع ي اندازه میانگین هفت، ي شماره جدول

 صوصیخ ي شبکه از تر بیش اجرایی مدیران این جدول، این مطابق. دهد می نشان را کار و کسب

 به نسبت اي حرفه ي شبکه از استفاده خصوص در که حالی در کنند؛ می دریافت مشاوره خود

 میان اعتماد میزان انگلهارت، تحقیقات براساس. دهند می نشان کمتري ي عالقه شبکه انواع سایر

 به هجامع در افراد دهد می نشان که)  2005 ، ولزل و انگلهارت( است 21.8 برابر ایران، در فردي

 این از. کنند می بسنده خویش دوستان و خانواده ي حلقه به صرفاً و دارند کمی اعتماد دیگر یک

 انواع سایر به نسبت را مقدار ترین بیش خصوصی شبکه ي اندازه میانگین که است طبیعی رو

  به ها شبکه

  .دهد اختصاص خود

  شبکه مختلف انواع ي اندازه میانگین - هفت ي شماره جدول

  اندازه میانگین    اندازه نگینمیا  

  2.14  خصوصی ي شبکه

  0.47  همسر

  0.50  مادر و پدر

  0.60  بستگان یا و خانواده اعضاي سایر

  0.56  دوستان

  0.31  همکاران  0.40  شغلی ي شبکه
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  0.10  رئیس

  0.17  اي حرفه ي شبکه

  0.08  بانک

  0.03  وکیل

  0.07  حسابدار

  0.59  بازار ي شبکه

  0.08  همکار تشرک

  0.05  رقیب شرکت

  0.16  کننده عرضه

  0.30  مشتري

  1.08  کارآفرینانه ي شبکه

  0.01  دیگر کشور یک در شخصی

 خارجی کشور یک از که شخصی

  آمده است
0.01  

 یک اندازي راه حال در که کسی

  است کار و کسب
0.32  

 در زیادي تجربه داراي که کسی

  است کار و کسب
0.45  

  0.09  مخترع یا محقق

  0.10  احتمالی گذار سرمایه

 و کسب اي مشاوره خدمات مرکز

  کار
0.10  
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 فرضیه آزمون و بررسی به شناختی، جمعیت متغیرهاي اساس بر تحقیق ي نمونه ي مطالعه از پس

. تاس شده پرداخته اس. ال. پی روش به ساختاري معادالت یابی مدل از استفاده با پژوهش هاي

 این مطابق. دهد می نشان استاندارد و معناداري حالت در را پژوهش مدل یک ي شماره شکل

  .است شده آورده مسیرها تمامی براي ضرایب و T ي¬آماره شکل،

 دوم توان میانگین و تجمعی شاخص میانگین از مدل، برازش ارزیابی براي اس،. ال. پی مدل در

 ضرب حاصل دوم ي ریشه که صورتی در. شود می هاستفاد ها، سازه بین همبستگی ضرایب

 و معنادار کلی صورت به مدل که گفت توان می شود، 0.36 از تر بزرگ شاخص، دو این میانگین

 که این به توجه با. است شده محاسبه زیر صورت به مقدار این پژوهش، مدل در. است قبول قابل

 مناسب برازش داراي مجموع در تحقیق دلم که گفت توان می  است، 0.41 با برابر GOF مقدار

   .است

  

  فرضیات مدل، معناداري و استاندارد ضریب حالت در مسیر تحلیل مدل اساس بر

  .است شده بررسی هشت ي شماره جدول در پژوهش

  

  پژوهش فرضیات آزمون - هشت ي شماره جدول

  تأثیر  فرضیه

  ضریب

  مسیر

  آماره ي

t  

  ي نتیجه

  آزمون

  اجتماعی ي شبکه

  -کسب عملکرد بر رآفرینانکا

  .دارد تأثیر نوپا وکارهاي

  

  3.18  0.28  عملکرد               اجتماعی ي شبکه

  پذیرش

  فرضیه

  پذیرش  2.19  0.19  عملکردحمایت خانوادگی   خانوادگی حمایت
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  -کسب عملکرد بر کارآفرینان

  .دارد تأثیر نوپا وکارهاي

  فرضیه  

  اجتماعی ي شبکه تأثیر

  بوکارهايکس عملکرد بر

  حمایت طریق از نوپا

  .شود می تعدیل خانوادگی

  ي شبکه          

  عملکرد   اجتماعی حمایت 

  خانوادگی          

0.20  2.16  

  پذیرش

  فرضیه

  

  گیري نتیجه و بحث .4.4

 در کلیدي نقش کارآفرینان، اجتماعی ي شبکه رو این از. است اجتماعی اي پدیده کارآفرینی،

 عاملی تحلیل نتایج براساس. کند می ایفا کار و کسب ي توسعه حتی و بیتتث اندازي، راه مراحل

 کارآفرینانه، ي شبکه نوع سه از عمده طور به ایران کارآفرینان اجتماعی ي شبکه حاضر، پژوهش

 برابر ترتیب به ها آن از استفاده میانگین که است شده تشکیل اي حرفه ي شبکه و بازار ي شبکه

  .است 0.17 و0.50 ، 1.08

 را شان اجتماعی ي شبکه که مختلفی ابعاد میان از کارآفرینان شود، می مالحظه که گونه همان

 شبکه که این به توجه با. کنند می کارآفرینانه ي شبکه از را استفاده ترین بیش دهد، می تشکیل

 یا و ستند،ه کاري و کسب اندازي راه درگیر نوعی به یا که است افرادي از متشکل کارآفرینانه ي

 نظر به هستند، کار و کسب مختلف ابعاد با مرتبط مسائل خصوص در پیشین دانش و تجربه داراي

 در روزتري به و تر مرتبط مفیدتر، اطالعات گروه این که باورند این بر کارآفرینان رسد می

  .دهند می قرار اختیارشان

 اجتماعی ي شبکه ، 0.50 برابر میانگینی با بازار ي شبکه کارآفرینانه، ي شبکه بر عالوه

 نتیجه در که دانشی قالب در کار، و کسب همکاران با ارتباط اهمیت. دهد می شکل را کارآفرینان

 و نوع امروزه)  2003، سکستون و یونگ( یابد می نمود شود، می کسب افراد این با تعامالت ي
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 و انسانی ي سرمایه کمبود دلیل به ها شرکت و است یافته تغییر وکارها کسب میان رقابت ماهیت

 عنوان به را دیگر یک که آن از بیش جدید، بازارهاي به ورود مشکالت و موانع و مالی، ي سرمایه

  گیرند، نظر در خویش رقیب

 مفهوم اینجا در واقع در).  2011 رضوي، و زالی( دهند می ترجیح را دیگر یک با همکاري عمدتاً

 کارها و کسب عملکرد بر آن کارگیري به مثبت تأثیر که شود می مطرح سازمانی میان هاي شبکه

 شبکه ي دهنده تشکیل ابعاد میان از)  2003، سوه( است شده تأیید پیشین هاي پژوهش توسط

 و زالی پژوهش. است مشتریان به مربوط شبکه، ي اندازه)  0.30( میانگین ترین بیش بازار، ي

 ي توسعه منظور به کارها و کسب مالکان - مدیر درصد 23.2که است داده نشان) 2011(  رضوي

 صاحبان مشتریان، با ارتباط واقع در. ارتباطند در خویش مشتریان با جدید خدمات و محصوالت

 محصوالت و کنند نوآوري به اقدام ها، آن نیازهاي شناسایی طریق از کند می قادر را کارها و کسب

 معنادار ي رابطه وجود به نیز پیشین هاي پژوهش نتایج. کنند عرضه بازار به جدیدتر خدماتی و

 نجفیان، و کردناییج شات، زالی،( اند کرده اشاره وکارها کسب عملکرد و بازار ي شبکه میان

2011)  

 شامل متخصص افراد از مشورت دریافت کارآفرینان، اجتماعی ي شبکه ي دهنده تشکیل دیگر بعد

 ،) 2003( سکستون و یونگ زعم به. است اي حرفه ي شبکه عنوان تحت حسابدار و وکیل بانکدار،

 از یکی مشاوره، دریافت براي...  و بیمه هاي آژانس وکال، بانکداران، حسابداران، با ارتباط برقراري

 به دسترسی احتمال مذکور، افراد با ارتباط برقراري اگرچه. است کارآفرینان اطالعاتی مفید منابع

 با رسد می نظر به دهد، می افزایش را) اطالعاتی و مالی منابع ازجمله( رینانکارآف نیاز مورد منابع

 در کارآفرینانه ي شبکه و بازار ي شبکه اعضاي به نسبت افراد، این اطالعات که آن به توجه

 میانگین است، کمتر رقابت وضعیت و مشتریان نیاز بازار، کار، و کسب مختلف ابعاد خصوص

  .اند داده اختصاص خود به شبکه بعادا سایر به نسبت کمتري

 رشد و صادرات( وکارها کسب عملکرد که دهد می نشان ساختاري معادالت نتایج چنین هم

 حاصل نتایج. است کارآفرینان اجتماعی ي شبکه مستقیم تأثیر تحت درصد 28 میزان به) اشتغال

 بر اجتماعی هاي شبکه تأثیر خصوص در پیشین تحقیقات هاي یافته مؤید حاضر پژوهش از
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 همکاران، و زالی ؛ 2001 تیسنگ، و لی ، 1995 هنسن ؛ 2008 لی، و چویی لی،( است عملکرد

2011( .  

 آزمون از که ، کارها و کسب عملکرد و عاطفی حمایت میان ارتباط خصوص در تحقیق هاي یافته

 هاي یتحما توسط کارها و کسب عملکرد که دهد می نشان است، شده حاصل دوم ي فرضیه

 خانوادگی حمایت متغیر، دو این میان و یابد می افزایش خانواده، سوي از دریافتی عملی و عاطفی

 تحت درصد 19 حدود در نوپا کارهاي و کسب عملکرد. است برقرار مثبتی ي رابطه عملکرد، و

 ندده می نشان نیز پیشین هاي پژوهش. است ها آن ي خانواده اعضاي هاي حمایت مستقیم تأثیر

 می کمک شان کارهاي و کسب عملکرد افزایش در کارآفرینان به که ملموسی غیر منابع از یکی که

 پریسندورفر، و برودرل( است خویشاوندي و قوي هاي گروه سوي از دریافتی هاي حمایت کند،

1998 (.  

 قبال در را دخو خانواده، اعضاي که است اي گونه به ایرانی هاي خانواده ساختار که این به توجه با

 اعضاي به حمایت دریافت براي نیز افراد که است طبیعی دانند، می ملزم دیگر یک از حمایت

 اینکه به توجه با دیگر طرفی از)  2003 دستمالچیان، و جاویدان( کنند رجوع خویش ي خانواده

 دهند می جیحتر افراد)  2005، ولزل و انگلهارت( است پایین جامعه در افراد میان اعتماد میزان

 گره به توجه با ایران در. کنند رجوع دوستان و خانواده نزدیک هاي حلقه به حمایت دریافت براي

 می نظر به رو این از. گیرد می صورت خانواده جانب از تر بیش ها خانوادگی،حمایت قوي هاي

 گیرد، می رارق کارآفرین اختیار در خانواده طریق از که منابعی باالي کیفیت دلیل به که رسد

  .یابد افزایش نیز شان کارهاي و کسب عملکرد

 شبکه بین ي رابطه که دهد می نشان سوم، فرعی ي فرضیه خصوص در حاضر پژوهش هاي یافته

 حمایت توسط) درصد 20( میزان به شان، کارهاي و کسب عملکرد و کارآفرینان اجتماعی ي

 میان ي رابطه شدت ایران، در خانواده جانب زا حمایت دریافت واقع در. شود می تعدیل خانوادگی

  .دهد می افزایش نیز را کارها و کسب عملکرد و اجتماعی ي شبکه

 و نتایج که معنا این به است، برخوردار باالیی ي نمره از عملکرد به گرایش فرهنگی بعد در ایران

 و جاویدان( گیرد می رقرا افراد سایر حمایت و تشویق مورد شدت به ها آن بهبود و مثبت عملکرد

 ایران در خانوادگی پیوندهاي شد، اشاره قبالً که گونه همان دیگر طرف از).  2003 دستمالچیان،
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 نظر به رو این از. هستند خویش خانوادگی ارزشهاي تأثیر تحت ت شد به افراد و است قوي بسیار

 در که هایی مشاوره از گیري بهره خصوص در را وي کارآفرین، ي خانواده که هنگامی رسد می

 عاطفی و مالی حمایت مورد است، کرده دریافت خویش ي شبکه اعضاي از کار و کسب ي زمینه

 متعاقباً و گیرد می قرار تأثیر تحت نیز کارش و کسب خصوص در وي تصمیمات دهند، قرار

  .یابد بهبود آن عملکرد
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