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چکیده طرح پیشنهادی تحقیق کیفی
 محیط و مشارکتکنندگان، روش و پارادایم تحقیق، کلمه شامل هدف اصلی تحقیق300 چکیده (حداکثر
:) روش گردآوری و تحلیل دادهها،در تحقیق
رشبد روزان ون کسب وکارهای پليررمی و رقاهت

تغییر مدلهای کسب وکار سبنيی هه مدل پليررمی سب

 پليررمهبایی مفنقتر هفدهانبد کبه، در وادی رقباهبت هی پليررمهبا،آنهبا هبا یيبدیشر شبببده اسبببت هباای حبال
تفانسبببيبهاند هرندهای قفیای هسبببازند و از قریق ای هرندها هر انيخبا مشبببيریان و مصبببرفکننبدگان ارر
 همفاره هرندهای پليررمی هه دلیل ویژگیهای خاصشان از ناحیه ریسك و هحرانهای، درعی حال.هشذارند
 ای تحقیق.محیط کس وکار مفرد تهدید هفدهاند هناهرای مرهفم «تا آوری هرند» اهمیت پیدا کرده است
اهمیبت ينی مرهفمی هبه دنبال ارابه يباريف تبا آوری هرنبد پليررمهبای م بادلبهای «مشبببيری هبه

هبا در

 ضببم در نظر، ههمنظفر تحقق هدف پژوهش.مشببيری» در مفاجهه ها ریسببكها و هحرانهای هرند اسببت
 از روش تحلیبل محيفای کیری هبا رویيرد اسبببيقرایی،گرني پبارادایم ترسبببیری هبهعنفان پبارادایم حباکم
 اه ار جمعآوری دادهها در ای پژوهش مصاح ه ساخيار نیانيه خفاهد هفد و نمفنهگیری.اسيراده خفاهد شد
 مبدیریبت هحران، رواهط عمفمی، مبدیریبت پليررم،از هی جبامهبه هبدف خ رگبان حفزه مبدیریبت هرنبد
 مدیریت رسانه ها اسيراده از شیفه نمفنهگیری هدنمند و ها در نظر گرني اش اع نظری ههعنفان حد،سازمانی
 هرای تج یبهوتحلیبل دادههبا نی از دو مرحلبه کبدگبذاری هباز و محفری. انجبام میشبببفد،کربایبت نمفنبهگیری
. اسيراده میشفد، انجام خفاهد شدMaxQDA2020 که ههوسیله نرمان ار
. تا آوری هرند پليررم م ادلهای ریسك هرند هحران هرند:واژههای کلیدی
Abstract (Research

Purpose, Research Methods & Paradigm, Research Environment &
Participants, Methods of Data Gathering & Analysis)
The transition of traditional business models to platform ones has ended in the ever-increasing
growth of platform businesses and their competition with each other. However, considering the
competition among platforms, those capable of building strong brands to influence their
customers' choice and consumption have been more successful. Platform brands have always been
threatened by business risk and crises. Therefore, the concept of "brand resilience" is now of high
importance. The present study seeks to put forward a framework for the "brand resilience" of C2C
transaction platforms dealing with risk and crises. To achieve the set goals of the research, with
the interpretive paradigm as the dominant one, qualitative content analysis with an inductive
approach will be applied. The required data will be gathered via conducting in-depth interviews.
The sample population will be found by purposeful sampling technique from among the experts
in brand management, platform management, public relations, organizational crisis management,
media management. Theoretical saturation of data will also be applied. To analyze the gathered
data, open and axial coding will be implemented by MaxQDA2020 software.
Keywords: Brand Resilience; Transaction platform; Brand risk; Brand crisis.
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ساير:

(نام ببريد)

 .2بیان مسئله :مدل کس وکار پليررمی 1در سالهای اخیر مفردتفجه هسیاری از پژوهششران و محققان دانششاهی قرار گرنيه
ههقفریکه هرخی مهيقدند ای مدل کس وکار منجر هه ورود انسان هه عصر «زندگی پليررمی» شده است
) .2020ای عصر ،ماحصل تغییری است که ذیل آن کس وکارهای سنيی هه کس
و گذار از تفلید محصفل هه ارا ه خدمت در قال

(Dal Zotto & Omidi,

وکارهای پليررمی ت دیلشده )(Tiwana, 2013

پليررمها ،اتراق انياده است ) .(Srnicek, 2017مدلهای کس وکار پليررمی هر

اساس منطق ت ادل ارزش 2هی يند گروه از ذینرهان نظیر مصرفکنندگان ،ارا هدهندگان خدمت ،آگهیدهندگان و اشخاص رالث
شيل گرنيهاند ) (Parker & Van Alstyne, 2014; Reillier & Reillier, 2017; Rietveld et al., 2019و هه دلیل هرخفرداری از
ویژگیهایی نظیر ش يهای هفدن ،(Parker et al., 2016) 3عدم واهسيشی هه مناهع زیرساخيی اساسی ) (Constantinides et al., 2018و
اميان گسيرش در صنایع مخيلف ) (Srnicek, 2017رشد و گسيرش کمنظیری را تجرهه کردهاند .دویودی 4و همياران

)(2019

رشد و مح فهیت پليررمها را ناشی از تهامل عاقری مصرفکنندگان ها هرندهای پليررمی دانسيهاند و ای مفضفع تفسط خلیلنژاد و
همياران ) (1399که هه اقدامات گسيرده پليررمها هرای درگیری 5مصرفکنندگان ها هرند خفد اشاره میکنند ،نی تأیید شده است.
ق هاً آمارهای مرهفط هه درآمد  25میلیارد دالری پليررم «نيرلیيس »6ههعنفان یك پليررم مح ف وید ف هه درخفاست 7در سال 2020
میالدی ) ،(Stoll, 2021هیش از  213میلیفن هازدید منحصرههنرد از پليررم «آمازون »8ههعنفان یك هازارگاه 9جهانی در آوریل سال
 2021میالدی ) 36 ،(Clement, 2021میلیفن هازدید منحصرههنرد ماهانه از پليررم رسانهای «آپارات» ،می هانی پليررم «دیفار» از 98
میلیفن آگهی در سال ( 1398خلیلنژاد و همياران ،)1399 ،هازدید روزانه  5/4میلیفنی از هازارگاه «دیجیکاال» )،(DigiKala, 2020
تهداد  41میلیفنی کارهران سفپراپلیيیش «اسنپ»

)(Snapp, 2020

و مصرف ماهانه  36میلیفن گیشاهایت اینيرنت تفسط کارهران

پليررم محيفایی «نیلیمف» ) (Filimo, 2020را نی میتفان در راسيای تمرک پليررمها هر هرندسازی هرای حضفر مؤررتر در هازار رقاهت
تحلیل کرد .هه زعم نفیسنده ای آمار حاکی از آن است که هرندهای پليررمی تفانسيهاند ها دام
)Kuchinke, 2018

زدن هه «ارر ش يه(Budzinski »10

& ،ارزش ویژه مشيریمحفر 11را خلق کرده و ها ایجاد رواهط ن دیك و احساسی ها مشيریان ،ت دیل هه

مفجفدیتهایی قدرتمند در نضای رقاهيی شفند.

1

Platform business model
Value
3
Network-based
4
Abhishek Dwivedi
5
Engagement
6
Netflix
7
)Video on demand (VOD
8
Amazon
9
Marketplace
10
Network effects
11
)Customer-based brand equity (CBBE
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هاای حال و علیرغم جایشاهی که هرندهای پليررمی در هازار رقاهيی ایجاد کردهاند ،ای هرندها ها يالشی اساسی مفاجههاند ای
يالش را کِلِر (2010) 1دشفاری در مدیریت ای هرندها مینامد .ای دشفاری همانقفر که هانم و کیي  (2013) 2میگفیند از
شينندگی رواهط مشيریان ها ای هرندها« ،ریسك هرند» و در نهایت آنچه کفپفليسی« (2011) 3حالت پارادوکس هرند »4مینامد،
ناشی میشفد .هر اساس «حالت پارادوکس هرند» هنشامی که ارزش ویژه یك هرند ان ایش مییاهد ،اميان قرارگیری هرند در مهرض
ریسك هم هیشير میشفد در ينی حاليی ریسك هرند اميان ت دیلشدن هه یك هحران اساسی هرای هرند را دارد .پیامد هروز هحران
هرای هرند هم يالشهای جدی از ق یل کاهش ارزش ویژه هرند ،کاهش تداعیهای مث ت یا تقفیت تداعیهای منری در ذه
مشيریان ( )Loken & John, 2010و عدم تفانایی در حرظ مفجفدیت هرند و ميهاق

آن تهطیلی کس وکار پليررمی است .هناهرای

آنچه در مدیریت هرند پليررمها اهمیت مییاهد مفضفع «تا آوری هرند» است .یك هرند پليررمی تا آور هر اساس مرهفم
«تا آوری هرند» قادر است تا در هراهر ریسكهایی که هه هحران ت دیلشده مقاومت کرده و در صفرت اررپذیری از هحران خفد را
هازیاهی کند و حيی هيفاند در یك شرایط هحرانی خفد را نی رشد دهد ( .)Copulsky, 2011اهمیت تا آوری هرند هه حدی است
که کفپفلسيی )2011( 5مهيقد است در دنیای امروز ساخت یك هرند عالی هه ساخت یك هرند «تا آور» نیاز دارد .هاوجفد ضرورت
تا آوری هرندهای پليررمی اما هررسی پیشینه پژوهشی نشان میدهد که ساخت و مدیریت هرندهای پليررمی تا آور مفرد تفجه
محققان ن فده و پژوهشهای پیشی هر مناهع تضهیف هرند ( ،)Kort et al., 2006; Loken & John, 2010; Pullig et al., 2006شناسایی
ریسكهای هرند

(& Keates, 2013

 )Hofmanو تا آوری هرندها ههقفر عام

(2011

 )Copulsky,ميمرک شدهاند .ای مسئله

ضرورت ارا ه یك ياريف نظری هرای ت یی يشفنشی تا آوری هرند پليررمها و پر کردن ای شياف دانشی در عرصه مدیریت
هرندهای پليررمی را ها تفجه هه ویژگیهای خاص ای کس وکارها نشان میدهد.
عالوه هر ای  ،شفاهد مينفع و مييثری وجفد دارد که نشان میدهد ،هرندهای پليررمی عمفماً در مفاجهه ها هحرانها ديار شيست،
شينندگی و آسی پذیری شدهاند .ای هدان مهناست که مفقهیت هرند ديار ت ل ل شده و هرند در سطح شناخيی ،سطح احساسی و
سطح رنياری ) (Loken & John, 2010تحت شهاع قرار گرنيه است .تهطیلی هرند «هامیلف» ههعنفان دومی هازارگاه ه رگ کشفر،
شيست خفردن هرند «يلیفری» ههد از وقفع هحران کفوید  ،19ظهفر ش يه تداعیهای منری از هرند «دیجیکاال»

(Sharafi Farzad

) ، et al., 2019ان ایش نارضایيی از هرند «نیلیمف» و «نماوا» ههد از ان ایش قیمت اشيرا  ،رسفایی «نیسهف » ههواسطه کم ریج
آنالیيیيا ،6تهطیلی پیامرسان ایران «هیسرفن» ،هیاعيمادی گسيرده نس ت هه پیامرسان «سروش» ،تهدید هه تحریم سرویس آنالی
تاکسی اینيرنيی هرند «اسنپ» از سفی هرخی گروهها ،تنها هرخی نمفنههای رسانهای شده از آسی پذیری هرندهای پليررمی است که
میتفاند نشانهای از عدم تا آوری آنها هاشد هناهرای از حیث عملی نی ارا ه یك ياريف نظری هرای تا آوری هرند پليررمها
اهمیت دارد.
ای اهمیت در حالی مطرح است که اساساً ساخت و مدیریت هرندهای پليررمی تا آور هه دلیل سه ویژگی اساسی اکفسیسيم
پليررمی دشفار است .ت دیلشدن منطق زنجیره ارزش هه ش يه ارزش در پليررمها ) (Abooyee Ardakan & Ghanbary, 2020نخسيی
ویژگیای است که هه ای دشفاری دام میزند زیرا در کس وکارهای پليررمی هخش عمده خلق ارزش و ساخت هرند خارج از
کنيرل پليررم اتراق میانيد ) .(Iglesias et al., 2017در واقع عمليرد یك کس وکار پليررمی تحت تأریر عمليرد و رنيار همه
1

Keller
Hofman & Keates
3
Copulsky
4
Brand paradox mode
5
Copulsky
6
Cambridge Analytica
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شرکای آن (تأمی کنندگان ،سهامداران ،تفزیعکنندگان ،خردهنروشان و مشيریان) قرار میگیرد ) (Daaboul et al., 2012و هر همی
اساس هسیاری از ریسكهای مرت ط ها نرایند خلق و م ادله ارزش در پليررم در حالی رخ میدهد که پليررم اميان مدیریت مناس
آنها را ندارد .ههعنفانمثال ریسك مرت ط ها «محصفالت کم کیریت» در هازارگاه «دیجیکاال» که اعيماد خریداران در ای هازارگاه
را خدشهدار کرده ،از جان

نروشندگان ههعنفان هخشی از ذینرهان ای پليررم هه وجفد آمده است و ای ریسك ههنفعی هحران

هیاعيمادی در هی مشيریان هرند دیجیکاال ت دیلشده است .ویژگی دوم در اکفسیسيم پليررمی که ساخت و مدیریت هرندهای
پليررمی را دشفار میسازد ،کنششری نهاالنه مصرفکنندگان هرندهای پليررمی در ایجاد تجار

تجاری

(Sarkar & Banerjee,

) 2019و نقش مصرفکنندگان آگاه ،ش يهدار ،تفانمند و نهال در ایجاد و از هی هردن ارزش هرند است ) .(Bange et al., 2020ای
نقش مصرفکننده را میتفان قال

نظریه همآنرینی هرند 1و رویيرد ارگانیك هه هرند (Khajeheian & Ebrahimi, 2020) 2هم

هررسی کرد .ق هاً رشد ش يههای اجيماعی نقش نراوانی در تشدید گسيره ای مفضفع داشيه ) (Song et al., 2019زیرا ای ش يهها
اميانی را هرای مصرفکنندگان هرند نراهم کرده تا اجيماعات ضد هرند را شيل داده ) (Bange et al., 2020و مطال ی در مفرد
هرندها هنفیسند که ها سرعت هسیار زیادی در هی انراد مخيلف دستههدست شفد .سفاهق گسيرده مطال

مرت ط ها اذیت و آزار

رانندگان سرویسهای تاکسی آنالی هرای مسانران خانم ،شيلگیری مفج مجازی منری پیرامفن هرند «نیلیمف» و «نماوا» هه دن ال
ان ایش قیمت اشيرا  ،ظهفر اجيماع ضد هرند در تفییير علیه پليررم «اهر آروان» و هجمه شدید کارهران «واتساپ» هه سیاستهای
مرت ط ها حریم خصفصی ،نمفنههای عینی مرت ط ها يالش آنرینی ای ویژگی را نشان میدهد .همچنی دشفاری در ساخت و
مدیریت هرندهای پليررمی تا آور از رقاهت شدید در اکفسیسيم پليررمی 3نی حاصل میشفد .ته یر جنگ ه رگ پليررمی تفسط
سرنچیك ) (2017و جنگ اکفسیسيم تفسط تیفانا ) (2013هیانشر شدت ای رقاهت است .پليررمها در وادی رقاهت شدید ،هرای
دسيیاهی هه سفد حداکثری ،از میدان هه درکردن رق ا و زنده ماندن در زیستهفم ميغیر پليررمی ،انط اق ،تيامل و تيثیر مداوم را
م ينی هر ارر

مليه سرخ ،4تجرهه میکنند )(Tiwana, 2013

در ينی حاليی تمایل هه انحصار ،ادغام ،تفسهه هرند و همپیمانی هرند

ان ایش مییاهد و همی مفضفع ایجاد هحران هرای هرندهای در حال رشد را رقم میزند و ق هاً يالش اساسی در تا آوری هرندهای
مخيلف پليررمی را هه دن ال خفاهد داشت .انيقاد پليررم «يلیفری» نس ت هه رنيار انحصارگرایانه پليررم «اسنپنفد» و تمایل مداوم
هرندهای پليررمی نظیر «اسنپ» هه تفسهه هرند در عرصههای پ شيی ،تاکسی آنالی  ،غذا  ،گردششری و ...را میتفان در همی راسيا
تحلیل کرد.
درمجمفع عطف هه  )1ت دیلشدن منطق زنجیره ارزش هه ش يه ارزش در پليررمها  )2ارر نهاالنه مصرفکننده هر هرند و  )3رقاهت
شدید در اکفسیسيم پليررمی و ها در نظر گرني وجفد مسئله نظری و عملی ،ای پژوهش هرای ارا ه ياريف

تا آوری هرند

پليررمها در مفاجهه ها ریسكها وهحرانهای هرند ساماندهی شده است .ال يه هه دلیل تنفع و تيثر گفنههای پليررمی ،هه جهت تحدید
مفضفع ،تمرک ای پژوهش هر پليررمهای م ادلهای «مشيری هه مشيری» نظیر «دیفار»« ،هاسالم»« ،شیپفر»« ،اسنپ»« ،هفمسا»« ،تپسی»
«جاهاما» خفاهد هفد .ازآنجاکه ای پليررمها اميان ت ادل هدون واسطه کاال و خدمات هی کنششران مخيلف را نراهم میکنند

(Dal

) Zotto & Omidi, 2020; Y.-J. Hsieh & Wu, 2019يالشهای جدیتری نس ت هه سایر پليررمها در حفزه ساخت و مدیریت هرند
تا آور دارند و ضروری است تا ت یی دقیقتری از عفامل مؤرر هر تا آوری آنها ارا ه داد.
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 .3مرور متون و سوابق تحقیق و ارزيابی انتقادی آن

 1-3ياريف مرهفمی پژوهش
أ .مرهفم پليررم و انفاع آن
امروزه پليررمها ههعنفان یيی از هازیشران اساسی در صنایع مخيلف شناخيه میشفد ههگفنهای که در جهان مهاصر از آنها ههعنفان
یك منطق جدید تجاری که هر عمليرد صنایع سنيی اررگذار هفدهاند ،یاد میشفد ) .(Tiwana, 2013خفاجه یان ( )29 :1398مهيقد
است تهریف واژه پليررم کار دشفاری است زیرا ای واژه در زمینههای مخيلف ههکار هرده شده است .هاای حال اندیشمندان مخيلف
هر یك ههزعم خفد ای واژه را تهریف کردهاند .در پایهایتری تهریف از پليررم ،کازومانف 1و همياران ) (2019اشاره داشيه «پليررمها
انراد و سازمانها را هرای یك هدف مشير

یا هه اشيرا گذاری یك من ع مشير

ميصل میکنند» .پارکر و همياران

)(2016

پليررم را کس وکاری خفاندهاند که هر قاهلیت ایجاد تهامالتِ ارزشآنری هی مصرفکنندگان و تفلیدکنندگان خارجی اسيفار
است .آنها مهيقدند پليررم زیرساخيی هاز و مشارکيی هرای تهامالت نراهم میآورد .ریله و ریله

)(2017: 22

نی پليررم را

کس وکاری میدانند که از قریق جذ  ،انط اق دادن و اتصال دادن دو یا يند گروه از مشيریان ،زمینه تهامل میان آنها را نراهم
کرده و ارزش میآنریند .هاگیف و رایت (2015) 2هم پليررم را ههعنفان سازمانهایی که خلق ارزش را هر اساس تهامل مسيقیم هی
دو یا يند نفع مخيلف از مشيریان نراهم آورده ،مرهفمپردازی کردهاند .همچنی از پليررم ههعنفان یك مهماری دیجیيال قاهل
هرنامهری ی که هرای سازماندهی تهامالت هی کارهران قراحیشده ،نی یاد میشفد ) .(Van Dijck et al., 2018: 4پفل 3و همياران
) (2019نی در تهریری مشاهه ،پليررم را ههعنفان زیرساخيی دیجیيال که قاهلیت هرنامهری ی داشيه تهریف کردهاند و ویژگی اصلی آن
را تسهیل و شيلدهی هه تهامالت شخصی هی کارهران نهایی از قریق جمعآوری سامانمند ،گردش و پردازش الشفریيمی دادهها
دانسيهاند .اوان  4و همياران ) (2008هم پليررمها را واسطه خلق ارزش میان دو یا يند گروه خاص از کارهران از قریق نراهم کردن
تهامالت مسيقیم هی آنها دانسيهاند و عنفان «کاتالی ورهای اقيصادی» را هرای پليررمها هرگ یدهاند .تهریف دیشر پليررم را آی نم

5

و همياران ) (2009ارا ه کرده و تأکید داشيهاند پليررم مجمفعهای از اج ا و قانفنهایی است که در تهامالت میان کارهران اسيراده
میشفد مقصفد از قانفن سازوکارهایی است که هرای مدیریت نهالیت کارهران در یك پليررم مفرد اسيراده قرار میگیرد

(Baldwin

) .et al., 2000همانقفر که مالحظه میشفد ،مراهیم مرور شده دارای نفعی اخيالف هسيند ای اخيالف نشأت گرنيه از نشریسي
هه ماهیت پليررم تفسط انرادی است که ای واژه را مرهفمپردازی کردهاند .هههیاندیشر گروهی اساساً پليررم را نفعی مدل کس وکار
جدید میپندارند و گروهی دیشر آن را نناوری و زیرساخت میدانند .نفیسنده ای پیشنهاده ،ها گروه اول مفانق است و پليررم را در
قامت کس وکارهای جدید میهیند .هاای حال وجفه اشيرا

مرهفمی هی گروه اول و دوم در تهریف پليررم آن است که کار ویژه

پليررم ایجاد تهامل هی کارهران و هازیشران مخيلف ههمنظفر خلق یك ارزش خاص است .هر همی م نا خفاجه یان ()30 :1398
تأکید میکند ،يندجان ه هفدن 6اساسیتری ویژگی پليررم است .مقصفد از يندجان ه هفدن آن است که دو یا يند قرف هازار وجفد
دارند که در پليررم ها یيدیشر م ادله ارزش میکنند .م ينی هر ویژگی يندجان ه هفدن پليررمها ،ای مدلهای کس وکار ماهیياً نرایند
خطی ایجاد ارزش را ت دیل هه ش يه ارزش کردهاند ) .(Abooyee Ardakan & Ghanbary, 2020هه هیان دقیقتر در کس وکارهای
1

Cusumano
Andrei Hagiu and Julian Wright
3 Poell
4
Evans
5
Eisenmann
6
Multi-sided
2

6

پليررمی ترتی

ساده و خطی خلق ارزش هه یك راهطه غیرخطی ت دیلشده است .پارکر و همياران ) (2016انيقال از سیسيم زنجیره

خطی سنيی هه ش يه ارزش پیچیده پليررم را منشأ تغییرات هنیادی در کس وکارها دانسيه و عنفان کردهاند که پليررم اميان ایجاد،
تغییر ،م ادله و مصرف ارزش از راههای مخيلف و ميانهای مخيلف را تسهیل میکند .ها وجفد اینيه ویژگی يندجان ه هفدن
پليررمها در تمامی تهاریف نفق هه نحفی نمفد یانيه و منطق ش يه ارزش در کس وکارهای پليررمی پذیرنيهشده اما نفعشناسی

1

مخيلری از پليررمها ارا ه شده است.
نفعشناسی ریله و ریله ) (2017: 6پليررمهای هازارگاه ،2ش يه محيفا و اجيماعی ،3کارتهای اعي اری 4و سیسيمعاملهای مفهایل،
کامپیفتر و کنسفلهای هازی 5را نشان میدهد پليررمهای هازارگاه وظیره جذ  ،انط اق و اتصال کسانی را دارند که هه نحفی
خفاهان خریدونروش کاال یا خدماتی هسيند نمفنه ای پليررمها آمازون ،ایهی 6و دیجیکاال هسيند .پليررمهای محيفا و ش يه
اجيماعی نی کارهران را قادر میسازند تا ها اشيرا

گذاری اقالعات ها یيدیشر ارت اط هرقرار کرده و هه اشخاص رالث نظیر

آگهیدهندگان مرت ط شفند .نمفنه واضح ای نفع پليررمها «تلشرام« ،»7نیسهف « ،»8یفتیف  »9و «آپارات» هسيند .پليررم
کارتهای اعي اری نی زمینه پرداخت ه ینه کاال و خدمات هی مشيریان و نروشندگان را نراهم میکنند .همچنی پليررمهای
سیسيمعاملهای مفهایل ،کامپیفتر و ...نی کارهران را ها هرنامههای نرمان اری تفلیدشده تفسط تفسههدهندگان مرت ط میکنند نمفنه
ای دسيه از پليررمها سیسيمعامل ویندوز و «آیاواس »10است .نفعشناسی دیشری پليررمها را هه يهار دسيه پليررمهای تراکنشی،11
پليررمهای یيپاريهساز ،12پليررمهای سرمایهگذاری 13و پلريرمهای نفآوری 14تقسیمهندی میکند

)& Gawer, 2016

.(Evans

پليررم های تراکنشی یك واسطه خرید میان خریداران و نروشندگان هسيند که اميان ارت اط میان ای دو را نراهم میکنند
پليررمهای نفآوری نی هسيری هرای همياری و ارا ه خدمات سایر هازیشران هازار هفده و مهمفالً ای پليررمها می هان اشخاص همچفن
تفسههدهندگان اپلیيیش هسيند .پليررمهای یيپاريه هم ترکی ی از پليررمهای نفآوری و تراکنشی هفد که هم هسير اتصال خریدار
و نروشنده هفده و هم اکفسیسيمی هرای نهالیت کنششران هازار مانند تفسههدهندگان اپلیيیش را نراهم میآورد .پليررمهای
سرمایهگذاری نی ها رواج تأمی مالی جمهی مح ف شده و در آن کارهران مناهع درخفاسيی تفسط سایر هازیشران پليررم را تأمی
میکنند.
عالوه هر ای  ،سرنچیك ) (2017نی یك نفعشناسی پنجگانه از پليررمها ارا ه کرده و پليررمهای ت لیغاتی ،15اهری ،16صنهيی،17
محصفالت 18و کمه ینه را از یيدیشر تريیك میکند .ال يه سرنچیك از گفنههای دیشر پليررم نظیر پليررمهای «هه درخفاست»19
1

Typology
Marketplaces
3
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4
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5
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16
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17
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18
Product platforms
19
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نی نام میهرد .نفعشناسی دیشر از پليررمها در قال نس ت مدل کس وکار آنها ها قرف عرضه و تقاضاست هر همی اساس در ای
نفعشناسی پليررمها هه سه نفع تفلیدکنندهگرا ،1مشيریمدار 2و تسهیلکننده (مشيریمدار و تفلیدکنندهگرا) 3تقسیمهندی میشفند
) .(Kim & Min, 2019پليررمهای تفلیدکنندهگرا پليررمهای هسيند که ههواسطه آنها تفلیدکنندگان محصفالت و خدمات خاصی
را هه مصرفکنندگان تحفیل میدهند .ههزعم نفیسنده پليررم داخلی «هاسالم» در قال

همی دسيههندی میگنجد .پليررمهای

مشيریمدار هم پليررمهایی را شامل میشفند که مصرفکنندگان محصفالت یا خدمات را از تفلیدکنندگان درخفاست کرده و
سپس تفلیدکنندگان ای محصفالت و خدمات را از هه مصرفکنندگان تحفیل میدهند .پليررم محيفایی «نفیسش» از جمله
پليررمهایی است که در قال

ای دسيه جای میگیرد .پليررمهای تسهیلشر نی از ویژگیای هرخفردارند که کارهران خفد را قادر

میسازند تا هم در مقام تفلیدکننده و هم مصرفکننده ظاهر شفند ش يههای اجيماعی نمفنه هارز ای دسيه از پليررمها هسيند.
نفعشناسی دیشر از پليررمها را اوان و شمالنسی (2005) 4ارا ه کردهاند که قی آن پليررمهای هازارساز ،مخاق ساز و هماهنگکننده
تقاضا مهرنی شدهاند .هازارسازها ،پليررمهایی هسيند که در آن خریداران و نروشندگان یك کاال یا خدمت خاص همدیشر را یانيه
و یا کمك پليررم مهامله انجام میدهند .ای پليررمها هسیار ش یه پليررمهای هازارگاه و محصفالت هسيند .مخاق سازها نی تفلید و
تفزیع محيفا میان کارهران را اميانپذیر ساخيه و نضای مناس ی را هرای ت لیغکنندگان نراهم میکنند .هرخی از ویژگیهای ای
پليررمها ش یه پليررمهای تسهیلکننده و هرخی دیشر از ویژگیهای آنان مشاهه پليررمهای ت لیغاتی است .ههقفر خاص پليررمهای
رسانهای از همی نفع پليررم هسيند .هماهنگکنندگان تقاضا نی پليررمهایی هسيند که هر هماهنشی تقاضا درون یك اکفسیسيم
مشخص تمرک دارند .ههقفر مشخص ای پليررمها همان پليررمهای سیسيمعامل کامپیفتر و مفهایل هسيند که پیشتر هه آنها اشاره
شد .نفعشناسی دیشری از پليررمها سه نفع پليررم شامل پليررم يندوجهی ،5اکفسیسيم پليررمها ههمثاهه اکفسیسيم نناورانه 6و
اکفسیسيم پليررمها ههمثاهه پليررمهای هازارمحفر 7را نشان میدهد ) .(Fehrer et al., 2018پليررمهای يندوجهی ،هسيرهایی هسيند که
ههعنفان واسطه هازار عمل کرده و گروههای مخيلف کارهری را هه یيدیشر پیفند میزنند .اکفسیسيم پليررمها ههمثاهه اکفسیسيم
نناورانه نی مشاهه پليررمهای هماهنگکننده تقاضا تهریف میشفند و در نهایت اکفسیسيم پليررمها ههمثاهه پليررمهای هازارمحفر
مشاهه پليررمهای محصفالت ،کمه ینه ،هازارگاه ،هازارساز قاهل تهریفاند .عالوه هر تمامی نفعشناسیهای اشاره شده ،گفنه جدیدی
از پليررمها تفسط خفاجه یان ( )1398نی مفرد اشاره قرار گرنيه است .وی پليررمهای هازی را مهرنی و اشاره کرده در ای پليررمها
عالوه هر هازیينان ،هازیشران مينفع دیشری همچفن نروشندگان کاالهای مجازی ،نروشندگان ارزشهای دیجیيال و  ...حضفر دارند.
آنچه در پایان تهریف مرهفمی پليررم و نفعشناسی آن قاهل ذکر است اینيه کس وکارهای پليررمی ههصفرت مرهفمی صرر و یك
نیسيند هناهرای میتفان یك قیف کس وکارهای پليررمی را ميصفر هفد.

 .تيامل کس وکارهای پليررمی و هرندینگ
کس وکارهای پليررمی پدیدههای در حال رشدی هسيند که از ویژگیهای منحصرههنردی هرخفردارند .در میان تمامی ویژگیهای
پليررم ،خصیصه اصلیای که پليررمها ها آن شناخيه میشفند آن است که اقيصاد پليررمی هر پایه ویژگی «هازارهای دوقرنه »8شيل
1
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گرنيه است ) .(Budzinski & Kuchinke, 2020مقصفد از هازار دوقرنه جایی است که همزمان هم میتفان در هازار مصرفکننده
و هم در هازار ت لیغات حضفر داشت ) .(Cunningham et al., 2015; Doyle, 2013اساساً تفسهه و تيامل پليررمها از ای ویژگی تأریر
میپذیرد و هر همی اساس مفضفعاتی وجفد دارد که راهاندازی ،تيامل پليررمها و همچنی هرندینگ آنها را از کس وکارهای
سنيی ميمای میکند .نخسيی مفضفع آن است که پليررم هرای زنده ماندن هاید حداقل ههسرعت رق ای خفد تيامل یاهد
)2013

(Tiwana,

ای مفضفع منط ق ها «ارر مليه سرخ» قاهل تحلیل است مطاهق ها «ارر مليه سرخ» ان ایش نشار هرای سازگاری سریعتر جهت

زنده ماندن در وادی رقاهت ،ناشی از ان ایش سرعت تياملی رقی
هاید سرعت تيامل خفد را ميناس

است ) (Barnett & Hansen, 1996و پليررمها هرای هقا در هازار

ها نرخ تيامل هازار هه فد دهند .هه نظر میرسد پیامد «ارر مليه سرخ» هرای هرندینگ پليررمها

رویارویی مداوم مشيریان پليررم ها نفآوری منجر هه تيامل در پليررم است و ای همان ایده اصلی اقيصاد تياملی است که اميان
هرگفنه تغییر کیری را نراهم میداند ) .(Cunningham et al., 2015مفضفع دوم« ،مشيل مرغ و تخممرغ »1نامیده میشفد

(Parker

) .et al., 2016; Tiwana, 2013کایلفد و جفلی  (2002) 2عطف هه ویژگی هازار دوقرنه هیان میکنند هنشامی که هیچیك از قرنی
یك پليررم «ارر ش يه» را هرای پیفست هه آن جذا

نمیدانند مهضل «مرغ و تخممرغ» رخ میدهد .ارر ش يه هیانشر آن است که

ان ایش تهداد کارهران هاعث جذاهیت ش يه شده و منجر هه ان ایش تهداد کارهران میشفد ) .(von Rimscha, 2020خفاجه یان (:1398
 )43تأکید دارد که هر يه ارزش ش يه هیشير هاشد هازیشران مينفعتری هه مشارکت و تفلید ارزش میپردازند و در نيیجه ش يه نایده
هیشيری هرای کارهران آن دارد .پارکر و همياران ) (2016: 19ارر ش يه را کلیدیتری ویژگی پليررم میدانند و تأکید دارند که هر
جایی پليررمی وجفد دارد ،ارر ش يه نی وجفد خفاهد داشت .ارر ش يه را میتفان هه دو نفع «ارر مسيقیم ش يه »3و «ارر غیرمسيقیم
ش يه »4تقسیمهندی کرد )(Belleflamme & Peitz, 2018; Budzinski & Kuchinke, 2020; Reillier & Reillier, 2017

ارر مسيقیم

ش يه هه مفاردی اشاره دارد که ان ایش روزان ون اعضای ش يه در یك گروه مشيری خاص هه اه اری هرای کارهران همان گروه
ت دیل میشفد تا وارد ش يه شفند .ههعنفانمثال هنشامی حجم زیادی از دوسيان ما هه پليررم ش يه اجيماعی «تلشرام» ملحق شدند،
ما نی هه جهت ارت اط ها آنها هه ای پليررم ورود کردیم .هاای حال اگر ارر ش يه ههگفنهای اعمال شفد که ورود یك دسيه از مشيریان
منجر هه ورود دسيه ميمای ی از آنان هه ش يه شفد ،آنشاه ارر غیرمسيقیم ش يه رخ داده است .هههیاندیشر اگر مشارکت روزان ون
گروه مشيری «الف» تقاضای گروه مشيری « » را ان ایش دهد ،آن را ارر غیرمسيقیم ش يه مینامیم

(Budzinski & Kuchinke,

) .2020ههعنفانمثال اگر پليررم «اسنپ» ها رشد تهداد مشيریانی که در نقش مسانر هه ش يه وارد میشفند ،روههرو شفد ،آنشاه
مشيریانی که در نقش راننده در ای پليررم ر تنام میکنند نی هه روزان ون ان ایش مییاهد و ای مصداق ارر غیرمسيقیم ش يه است.
نييه قاهل تأمل پیرامفن ارر مسيقیم و غیرمسيقیم ش يه سفیههای منری و مث ت آنهاست و هر همی اساس خفاجه یان (-44 :1398
 ) 47هه يهار نفع ارر ش يه شامل ارر مفانق مث ت ،ارر مقاهل مث ت ،ارر مفانق منری و ارر مقاهل منری اشاره میکند .آنچه ارر ش يه
مسيقیم و غیرمسيقیم ها سفیه مث ت را در کس وکارهای پليررمی دارای اهمیت مضاعف میکند ،اوالً نقش آن در حل مشيل «مرغ
و تخممرغ» و رانیاً تأریر آن ههعنفان یك مانع جدی هرای ورود رق است که در نهایت منجر هه محانظت از کس وکار پليررمی
میشفد ) .(Reillier & Reillier, 2017: 35هر همی م نا میتفان اسيدالل کرد که ارر ش يه مث ت در کس وکارهای پليررمی میتفاند
قدرت هرند آنها را ان ایش دهد .مفضفع سفم پیرامفن کس وکارهای پليررمی و تفسهه و تيامل آنها ،مشيل «پنشف  »5نام دارد.
1

The chicken-or-egg problem
Caillaud and Jullien
3
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4
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5
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تیفانا ( )2013مهيقد است مشيل پنشف

هنشامی مطرح میشفد که یك پليررم جدید پا هه عرصه وجفد گذاشيه و علیرغم

پيانسیلهای نراوانی که هرای جذ ارر ش يه دارد ،اما هیچ کارهر نهاییای 1حاضر هه اسيراده از آن نیست زیرا ای کارهران مطمئ
نیسيند که دیشران نی از آن پليررم اسيراده میکنند .ق هاً آنچه ها مفضفع هرندینگ در راسيای رنع مشيل پنشف نس ت پیدا میکند،
تالش دقیق در حيمرانی پليررم از جمله مفضفع قیمتگذاری است .ههزعم نفیسنده عدم رنع مشيل پنشف

تفسط پليررمهای

تازهوارد منجر هه تا آوری هرند پليررمهای قدیمی خفاهد شد .يهارمی مفضفع پیرامفن تيامل کس وکارهای پليررمی نی مرت ط
ها پدیدهای که تیفانا ( )2013آن را «ظهفر »2مینامد .ظهفر هه ویژگیهایی در پليررم اشاره دارد که اساساً تفسط مالك پليررم
هرنامهری ی نشده و هه دلیل اقدامات شرکتکنندگان مخيلف در پليررم حاصل شده است .ههزعم محقق رویيردهای همآنرینی هرند
و رویيرد ارگانیك هه هرند از جمله رویيردهای هسيند که اميان دام زدن هه پدیده «ظهفر» در پليررمها و ایجاد تصفیر مث ت از
هرند پليررم ههعنفان ویژگیهای مث ت آن را دارند.

ج .همآنرینی هرند و رویيرد ارگانیك هه هرند
یيی از ارکان قدرت و

 3اسيراده از ننّاوری همآنرینی است ) .(Ciasullo et al., 2018ای ننّاوری زمینهای را نراهم کرده تا

مصرفکنندگان منرهل هه شرکتکنندگانی نهال ت دیلشده ) (Sarkar & Banerjee, 2019و نقش مؤرری در ایجاد تجارت مرت ط ها
هرند یك کس وکار پليررمی ایرا کنند (نشاه کنید هه ) .)(Sharafi Farzad et al., 2019قدرت نرفذ ای شرکتکنندگانی نهال تا
جایی است که قادرند هر روی تصفیر تجاری یك شرکت اررگذار هفده ) (Hanna et al., 2011و ادرا

سایری را نس ت هه هرند

تجاری تغییر دهند ) .(Chiosa & Anastasiei, 2017هر همی م نا همآنرینی هرند ههعنفان یك مرهفم پذیرنيهشده در ادهیات جای
گرنيه است ) .(Khajeheian & Ebrahimi, 2020همآنرینی مرهفمی است که نشان میدهد یك هنشاه اقيصادی دیشر تصمیمگیرنده
خلق ارزش نیست هليه ارزش تفسط هنشاه و مصرفکننده ههقفر تفأمان خلق میشفد ) .(Tolstelova, 2016اساساً همآنرینی را
میتفان ههعنفان یك من ع حیاتی هرای کس وکارها در نظر گرت تا در دنیای هیر ات ،نامطمئ  ،پیچیده و م هم 3رشد و رقاهت
کنند ) (Nair et al., 2019; Yrjölä et al., 2019هناهرای مشهفد است که کس وکارها هه سمت ای همآنرینی سفق پیدا میکنند
) .(Moghadamzadeh et al., 2020همآنرینی مهمفالً از دو نفع رنياری مشيری ناشی میشفد نخست رنيار شهروندی مشيری 4است
که رنياری کامالً داوقل انه هفده و اميان هه فد وضهیت شرکت و هرند آن را نراهم میکند و دومی رنيار ،رنيار مشارکيی مشيری
را شامل میشفد که اساساً هرای تفلید خدمات مفنق ضروری است

5

& (Estiri et al., 2018; Khajeheian & Ebrahimi, 2020; Yi

) .Gong, 2013ههزعم نفیسنده در همآنرینی هرند ههنفعی هر دو نفع رنيار مشاهده میشفد .م ایای همآنرینی هه حدی است که
هرخی هنشاهها مشيری را صرناً یك عامل خارجی نمیهینند هليه از آن ههعنفان یك عامل داخلی و یك شریك حیاتی نام میهرند
) .(Vázquez-Casielles et al., 2017در حفزه همآنرینی هرند نی تحقیقات تأریر مث ت همآنرینی هرند هر هرند را تأیید کرده
) al., 2015و نراتر از آن نشان دادهاند که همآنرینی هرند میتفاند منجر هه وناداری نشرشی و رنياری هه هرند شفد

(Luo et

& (Khajeheian

) .Ebrahimi, 2020ال يه تمامی اررات مث ت همآنرینی هرند هر هرند و رنيار مصرفکنندگان آن مشروط هه آن است که سفیههای
منری در همآنرینی هرند پر رنگ ن اشد .مرور ادهیات نشان میدهد همآنرینی هرند منجر هه خلق رویيرد ارگانیك هه هرند شده است.
ق ق منطق همآنرینی هرند اسيدالل میشفد هرندها مفجفداتی ارگانیك هسيند يفنکه در کنار ذینرهان مخيلف ساخيهشده و هسیاری
1

End-users
Emergence
3
)volatile, uncertain, complex, and ambiguous (VUCA
4
Customer citizenship behavior
5
Customer participation behavior
2

10

از هخشهای نرایند ساخت آنها از عهده سازمان/هنشاه خارج است ) .(Iglesias et al., 2017هر همی اساس اسيدالل شده که امروز
نقش مدیران هرند از نشه ان هرند هه می هانی از هرند تغییر کرده است ) .(Christodoulides, 2009هه پیروی از رویيرد ارگانیك هه
هرند مفنی و رولین  (2010) 1نی ها ههرهگیری از مرهفم «هرند هاز »2پیشنهاد میکنند که مدیران هرند هاید ها محیط هاز سازگار شفند تا
مصرفکنندگان را ها هرندهای خفد ههقفر غنیتر ،عمیقتر و مهنادارتری درگیر کنند .ههقفرکلی آنچه در ای پیشنهاده ههرهگیری
از ياريف

مرهفمی همآنرینی هرند و رویيرد ارگانیك هه هرند را هرجسيه میکند مفضفع واهسيشی شدید کیریت خدمات

کس وکارهای پليررمی هه تفلیدکنندگان ارزش و ميهاق آن ارر ای واهسيشی هه هرند پليررمها است .در کس وکارهای سنيی آنچه
مشهفد است اینيه کنيرل کیریت خدمات و کاالها در اخيیار مدیران کس وکار است هناهرای مدیران کس وکار ها ارا ه خدمات
و کاالی هاکیریت قادرند هرندسازی تفسط مشيری را هه سمت مث يی سفق داده و سفیههای مث ت همآنرینی هرند را از آن خفد کنند.
هاای حال در کس وکارهای پليررمی ههویژه در پليررمهای م ادلهای «مشيری هه مشيری» تفلیدکنندگان ارزش خارج از کنيرل پليررم
عمل میکنند .ازای رو هرگفنه نقص و کاسيی در کیریت خدمات و کاالها خارج از کنيرل مدیران هرند ،همآنرینی هرند را هه سمت
منری سفق داده و منجر هه هحران هرای هرند میشفد.

د .مناهع تضهیف هرند
هرندها تجمهی از تجرهیات مصرفکننده هسيند که در تهامل ها هرند شيل گرنيهاند ) (Kapferer, 2004ازای رو آنها را میتفان
مجمفعهای از تداعیها در ذه مصرفکنندگان دانست ) .(Thellefsen & Sørensen, 2015تداعیها مشيمل هر سه قسم ویژگیها،
م یتها و نشرشها هسيند ) .(Batey, 2008هه عقیده کلر ) (1993ویژگیها خصفصیات یك هرند را تفصیف میکنند و ع ارتاند
از آنچه مشيری در مفرد هرند نير میکند .م یتها نی اشاره هه ارزشی دارند که مشيری گمان دارد هرند هرایش خلق خفاهد کرد
)(Li, 2004

در نهایت نشرش تاههی از هاورهای مشيری نس ت می ان ارا ه ویژگیها و م یتها تفسط هرند و قضاوت در مفرد ای

هاورها است ) (Sotiropoulos, 2003که پاسخهای اررگذار مشيریان هه هرند را شيل میدهند .ق ق مدل ش يه تداعی ،3اقالعات
مرت ط ها هرند در قال

یك ش يه از گرههای مخيلف در حانظه مصرفکننده ذخیره میشفد ) .(Teichert & Schöntag, 2010ق هاً

هر گره از ای ش يه (تداعیها از هرند) میتفانند وجهه مث ت یا منری داشيه هاشند هاای حال لفک  4و همياران ) (2010اشاره میکنند
که هرندها در هراهر مفقهیتهایی که اميان تضهیف تداعیها یا کمرنگ کردن تداعیهای آنها را دارند ،مصفن نیسيند .هههیاندیشر
آنها مهيقدند اميان وقفع شرایطی پیرامفن یك هرند وجفد دارد که هه تضهیف و تقلیل تداعیهای مث ت یا ایجاد و تقفیت
تداعیهای منری از هرند منجر شفد آنها پیامد ينی شرایطی را ها ع ارت «تضهیف هرند »5مرهفمپردازی کردهاند .لفک و همياران
) (2010اشاره میکنند که تضهیف هرند ،تضهیف مضر و منری در شیفهای است که مصرفکننده در یك سطح شناخيی ،احساسی
و رنياری ها هرند در ارت اط است .ماکیاس و سروینف (2017) 6هم تضهیف هرند را آسی

رساندن هه اعيقادات و احساساتی که

مصرفکنندگان نس ت هه یك هرند مهروف دارند ،تهریف میکنند و اشاره دارند که تضهیف هرند ها ان ودن تداعیهای منری و
ناخفشایند هه ش يه تداعیها هر جریان نهلی ش يه ارر میگذارند .تضهیف هرند ،در ادهیات ها ع ارت مشاهه «شينندگی هرند» نی
مرهفمپردازی شده است ).(Copulsky, 2011; Weerawardena & Previte, 2017
1

Mooney and Rollins
Open brand
3
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•

•
•
•
•
•

•

•
•

شکل  -1عوامل تضعیف برند ()Loken & John, 2010

ق ق ادعای جاکفهی (2007) 1تضهیف هرند پیامدهای نظیر کاهش قصد خرید هرند یا ان ایش احيمال دهانههدهان منری 2نس ت هه
هرند را هه دن ال دارد .م ره است تضهیف و شينندگی هرند اگر حالت حاد داشيه هاشد ،منجر هه شيست هرند 3خفاهد شد گريه
شيست هرند هه پیروی از دیدگاه هیگ (2005) 4ميأرر از عفاملی نظیر نرامفشی هرند ،خفدهینی هرند ،خفده رگهینی هرند ،تقل
هرند ،نرسایش هردند و نامرهفط شدن هرند است اما ههزعم نفیسنده ای عفامل را میتفان ههعنفان عفامل کالن شيست هرند قلمداد
کرد .هاای حال هه اسيناد ياريف لفک و همياران ( )2010میتفان هه عفاملی اشاره کرد که یك هرند را هه سمت ترقیق ،تضهیف،
شينندگی و نهایت شيست سفق میدهند .ای عفامل در شيل  1نشان داده شده است .همانقفر که در شيل مشخص شده مناهع
تضهیف هرند مشيمل هر دو ههد داخلی و خارجی است .مناهع داخلی شامل تصمیمات داخلی شرکت است که حامل ضرر هرای هرند
هسيند و در نقطه مقاهل عفامل خارجی قرار دارند که نهالیتهای خارج از کنيرل مدیران شرکت را شامل میشفند .ق ق ای
ياريف

پیامد تضهیف هرند تفسط عفامل م هفر ،تغییر منری در ادرا

مصرفکننده از هرند ،کاهش در نشرش و ترجیح

مصرفکننده نس ت هه هرند و کاهش نروش و سهم هازار و ارزش ویژه هرند خفاهد هفد .م ره است که هر یك از ای پیامدها
مرهفمی ج گسيرش ریسك هرند ندارد هناهرای حراظت از هرند در هراهر تضهیف امری ضروری تلقی میشفد.
1

Jacoby
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ه .مرهفم ریسك هرند و تا آوری هرند
امروزه ارزش داراییهای نامشهفد در هازار و کس وکارها ههشدت ان ایشیانيه است ههنحفیکه هرخی صاح نظران مهيقدند هخش
غال

هازار از داراییهای نامشهفد مانند ارزش ویژه هرند ناشی میشفد ) .(Eccles et al., 2007هر همی م نا ارزش ویژه هرند ههعنفان

هاارزشتری دارایی یك کس وکار شناخيه شده است

) .(Poerwadi et al., 2020نارکفهار(1989) 1

ارزش ویژه هرند را

ارزشان ودهای میداند که یك هرند هه یك محصفل یا خدمت میدهد .آنچه در ای پیشنهاده ،مرهفم ارزش ویژه هرند را دارای
اهمیت میکند ،پیفند تنشاتنشی که هی ریسك هرند و ارزش ویژه هرند وجفد دارد .اهمیت ای پیفند هه حدی است هانم و کات
) (2013: 11تأکید میکنند اگر «ارزش هرند» وجفد نداشيه هاشد ،ذاتاً «ریسك هرند» وجفد ندارد .ریسك هرند هرای تفصیف هر
عنصری هه کار میرود که قادر است هه هرند آسی رسانده و در نيیجه ارزش ویژه هرند را کاهش دهد ).(Hofman & Keates, 2013
ازآنجاییکه ریسك هرند یيی از مراهیم اساسی شيلدهنده احساسات مشيریان نس ت هه کس وکار است ) ،(Easen, 2019نحفه
مدیریت آن اهمیت هاالیی دارد .هایدر (2019) 2سریعتری راه هرای آسی پذیری یك هرند را هنشامی میداند که هرند ریسكهای
پیرامفن خفد را جدی نمیگیرد و مسنجر (2018) 3نی ه رگتری خطر هرای یك هرند را تفهم شيستناپذیری قلمداد میکند .ق ق
ایده کاپفلسيی ( )2011ریسك هرند زمانی رخ میدهد که یك هرند ه رگتر از همیشه است هه هیان دقیقتر ریسك هرند ها ان ایش
ارزش ویژه هرند ،ان ایش مییاهد (شيل  .)2ق هاً هر هرند ه رگی هر اساس رواهط ن دیك ها مشيری ایجاد شده است هاای حال ای
رواهط هسیار شيننده تلقی میشفند .ای شينندگی ناشی از ریسك هرند و مناهع تضهیف هرند است که اعيماد هه هرند را تحت شهاع
قرار میدهد.

شکل  -2حالت پارادوکس برند ()Copulsky, 2011
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دیفید آهراهام  (2016) 1ها تفسهه مدل ریسك هرند ،شش مؤلره ریسك هرند را ترسیم کرده است ای شش مؤلره ع ارتاند از)1 :
ریسك ارزش  )2ریسك هازار  )3ریسك شهرت  )4ریسك هفیت  )5ریسك وضهیت و  )6ریسك حضفر .2اولی مؤلره مفرد
اشاره آهراهام ریسك ارزش است .ریسك ارزش جن ههای را تفصیف میکند که هر ظرنیت هرند در حرظ تمای و م یت رقاهيی
ارر میگذارد .ای رویيرد ارزش ویژه هرند را هه مقفله مفقهیتیاهی پیفند میزند ).(Dorian-Laurențiu & Claudiu-Cătălin, 2012
ریسك ارزش ههواسطه ارزش ویژه هرند منانع عمليردی و احساسی یك هرند که تفسط مشيریان در

میشفد را هازتا میدهد

هناهرای هرندها در ارا ه منانع احساس هاید حداکثر دقت را لحاظ کنند يراکه محر های احساسی مشيریان هرند هه دلیل مفقيی
هفدن و در شرایط خاص میتفانند ه رگتری ریسك هرای یك هرند هاشد ) .(Hofman & Keates, 2013ریسك هازار مؤلره دیشری
است که در مدل ریسك هرند آهراهام هه آن اشاره میشفد .ریسك هازار احيمال تغییر در محیط خارجی یك هرند را نشان میدهد.
دو مقفله عمده هرای تغییر در محیط خارجی یا ههقفر خاص هازار انشی هها و محدودیتها هسيند .منظفر از انشی هها عالیق و نیازهای
مصرفکنندگان است و محدودیتها هه مفاردی اشاره دارد که آزادی اسيراتژیك مفجفد در هازار را يه از حیث قانفنی و يه از
حیث اجيماعی محدود میکند ).(Abrahams, 2016; Dorian-Laurențiu & Claudiu-Cătălin, 2012
ریسك شهرت مؤلره دیشری در ریسك هرند قلمداد میشفد .اکفنفمیست در سال  2005قی گ ارشی ریسك شهرت را ههعنفان
مهمتری تهدید هرای کس وکار از هی  13دسيه ریسك مهرنی میکند

)& Lofthouse, 2005

 .(Rossشهرت خف

نيیجه

مجمفعهای از تهامالت قفالنی هی مشيریان و هرند است .اساساً ریسك شهرت ههاحيمال عدم مفنقیت هرای هرآورده کردن انيظارات
مصرفکنندگان اشاره دارد

)& Claudiu-Cătălin, 2012

 .(Dorian-Laurențiuیيی از مشيالت نراگیر شرکتها عدم انجام

اقدامات کانی هرای مدیریت شهرت است که ق هاً مدیریت ریسك شهرت نی در آن جای میگیرد .ق ق ادعای اکل  3و همياران
) (2007شرکتها اساساً رویيردی واکنشی نس ت هه تهدیدات شهرت دارند که ای رویيرد عمالً آنها را هه سمت مدیریت هحران
ههجای مدیریت ریسك سفق میدهد .ریسك شهرت ناشی از سه مقفله  )1شياف شهرت-واقهیت  )2تغییر هاورها و انيظارات و )3
ضهف هماهنشیهای داخلی است .هر همی م نا مدیریت ریسك شهرت نی ميشيل از  5مرحله ارزیاهی شهرت شرکت در هی
ذینرهان ،ارزیاهی شخصیت واقهی شرکت ،هسي شيافهای شهرت-واقهیت  ،نظارت هر تغییر هاورها و انيظارات و مشخص کردن
مسئفل مدیریت شهرت است ) .(Eccles et al., 2007مقفله دیشری که آهراهام هه آن اشاره میکند ریسك هفیت است .ریسك
هفیت مرهفط هه انحصاری 4هفدن هرند و ر ات 5آن است .منظفر از انحصاری هفدن هرند ظرنیيی است که هرند از آن هرای محانظت
از عناصر خفد (لفگف ،شهار و )...ههعنفان یك دارایی قانفنی دارد و مقصفد از ر ات حرظ یك تصفیر واحد از هرند در تمامی سطفح
است ) .(Abrahams, 2016از جمله مشيالت عمده در راسيای کاهش ریسك هفیت ،نهالیت ترولهای رسانههای اجيماعی ،انيشار
اقالعات غلط آنالی و پخش ت لیغات نری نده است که عمالً اميان ت دیل کردن ریسك هفیت هه یك هحران هرای هرند را دارد
).(Hyder, 2019
ریسك وضهیت نی هه مهنای از دست دادن مفقهیت نس ی یك هرند است .ریسك وضهیت یك هازی مجمفع-صرر است هازی
مجمفع-صرر در کس وکار نشان از وضهیيی است که سفد یا زیان یك شرکت ،دقیقاً مهادل ها زیانها یا سفدها شرکت دیشر است
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) .(Forges, 1990هه هیان دقیق ریسك وضهیت نشاندهنده وضهیيی است که هرند پليررم «الف» هه دلیل رشد هرند پليررم « » مفقهیت
خفد در هی مصرفکنندگان را از دست داده است .آهراهام ریسك حضفر را نی ههعنفان یك مؤلره دیشری از ریسك هرند مطرح
کرده است .ریسك حضفر شامل خطرات مرت ط ها آگاهی و تفجه هه یك هرند است ) .(Abrahams, 2016ای ریسك شامل ج ء
کمی و کیری است ج ء کیری هرجسيشیهای هرند در ذه مصرفکننده را شامل میشفد و ج ء کمی ،تهداد مصرفکنندگانی
را شامل میشفد که یك هرند در یك هازه زمانی مشخص هرای آنها هه هرجسيشیهای خاصی

میرسد & (Dorian-Laurențiu

).Claudiu-Cătălin, 2012
م ره است که ریسك ارزش ،ریسك هازار ،ریسك شهرت ،ریسك هفیت ،ریسك وضهیت و ریسك حضفر هر کدام قادرند
یك کس وکار را ها هحرانهای شدید مفاجهه کنند .هاای حال عمدتاً نمفد ای ریسكها هه شيل تدریجی (نرسایشی )1یا دنهی
(ناجهه )2است

)2016

 .(Abrahams,ریسكهای تدریجی ها حرکيی آهسيه مفقهیت هرند در هازار را تضهیف میکنند ولی

ریسكهای دنهی ههصفرت ناگهانی ت دیل هه یك هحران نراگیر هرای هرند شده و هرند را میشينند .هر همی م نا گامهای عملیاتی
هرای مدیریت ریسك و هحران هرای هرند ضرورت مییاهد .ای پیشنهاده ،لن مرهفمی خفد هرای مدیریت ریسك و هحران هرند را در
قال

«تا آوری هرند» هیان میکند .ال يه لن مرهفمی تا آوری هرند تنها لن مرهفمی هرای مدیریت ریسك و هحران هرند نیست

هاای حال مرهفم تا آوری هه دلیل هرخفرداری از راه رد نفق نهال در مدیریت هحران ههزعم نفیسنده مناس

تشخیص داده شده

است« .تا آوری هرند» را میتفان م ينی هر مرهفم تا آوری تهریف کرد هدی مهنا که اگر تا آوری را تفانایی جذ  ،انط اق و
هازیاهی هرای کنيرل و پاسخ هه تغییرات و یا اخيالالت دانست ) (Abdullah et al., 2013آنشاه میتفان گرت «تا آوری هرند» تفانایی
هرند هرای جذ  ،انط اق و هازیاهی در مفاجهه ریسكها و هحرانهای هرند است .جذ

هه  )1تفانایی کاهش آسی پذیری و )2

تفانایی پیششیری از رویداد مخر اشاره دارد .انط اق هم هه قاهلیت خفد تغییری و انط اق ها تغییرات و تفانایی جلفگیری از عفاق
مخر تر اشاره میکند و در نهایت هازیاهی نی هه هازگشت هه حالت اصلی ق ل از وقفع رویداد را مفرد تفجه قرار میدهد (قن ری و
همياران .)1399 ،هاای حال ترجیح نفیسنده ای پیشنهاده آن است که ضم در نظر گرني «تا آوری هرند» ههعنفان تفانایی جذ ،
انط اق و هازیاهی هرند در مفاجهه ها ریسكها و هحرانها ،هه ت هیت از ایده کفپفلسيی ( )2011تفانایی رشد هرند در شرایط هحرانی
را نی هه مرهفم اضانه کند هر ای اساس «تا آوری هرند» تفانایی است که هرند را قادر میسازد تا در هراهر ریسكهایی که هه هحران
ت دیلشده مقاومت کرده و در صفرت اررپذیری از هحران خفد را هازیاهی کند و حيی هيفاند در یك شرایط هحرانی خفد را نی رشد
دهد« .تا آوری هرند» هر اساس نظر کفپفلسيی ( )2011در قال

هرت گام رخ میدهد که ای هرت گام در قال

آمادگی و اجرا عملیاتی میشفد .ذیل نقشه تنها گام ارزیاهی ریسكهای هرند قرار دارد که ذیل آن مدیر هرند هه در

سه دسيه نقشه،
تهدیدهای

هرند میپردازد .در دسيه آمادگی هاید دو گام  )1آماده کردن گروه هرند هرای مفاجهه ها هحران و  )2مسيقر کردن سیسيمهای هشدار
ریسك هرند قی شفد .در دسيه اجرا نی يهار گام اساسی شامل  )1دنع حمالت هه هرند  )2یادگیری از مرحله دنع حمله و تط یق ها
رویه درست  )3اندازهگیری و پیشیری تا آوری هرند  )4ایجاد پشيی انی مردمی هرای کمپی انهطافپذیر هرند انجام میشفد .ای
هرت گام ههعنفان گامهای اساسی میتفاند یك هرند را در مفاجهه ها ریسكها و هحرانهای هرند ،تا آور کند .در مجمفع لن
مرهفمی تا آوری ههعنفان لن مرهفمی کالن پژوهش م ينی هر ای پیشنهاده ،هرای مفاجهه هرندها ها هحران در نظر گرنيه شده و ایده
«تا آوری هرند» کفپفلسيی ( )2011م نای مناس ی هرای ایجاد ياريف تا آوری هرندهای پليررمی تشخیص داده میشفد.
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 2-3پیشینه پژوهش
پیشرنت علم حاصل دو مقفله ان اشت علم و گسست علم است در حیطه ان اشت علم ،مرور پیشینه یك پژوهش نشان میدهد که
در قی زمان آنچه پیشرنتهایی در یك حفزه علمی رخ داده و يشفنه یك مسیر علمی شيل گرنيه است و در حیطه گسست علم،
ارزیاهی انيقادی پیشینه است که شيافهای تحقیقاتی را نمایان ساخيه و هه محققان کمك کرده تا ها تشخیص خألهای پژوهش در
یك حیطه علمی هه پیشرنت علم کمك کنند ای پژوهش نی هرای ت یی جایشاه خفد در پیشرنت علم ،ضم مرور ان اشت علمی
در حیطه تحقیق ،گسست مفجفد در ای ان اشت علمی را شناسایی کرده است.
پژوهش جدیای پیرامفن تا آوری هرندها ههویژه هرندهای پليررمی صفرت
ِ
هررسی نفیسنده در مفضفع پژوهش نشان میدهد
نشرنيه است .هاای حال هرخی از پژوهشها را میتفان ازلحاظ مرهفمی هه ای حیطه علمی ن دیك دانست .از جمله ای پژوهشها
که در داخل ایران انجام شده «تأملی هر پیشایندهای تا آوری در هراهر اقالعات منری در هی مصرفکنندگان کاالهای دیجیيال»
است که تفسط زارعی و هاقریقرههالغ ) (1400در نصلنامه مدیریت هازرگانی هه ياپ رسیده است .ای پژوهش که ها اسيراده از
روش پیمایشی در جامهه آماری  453نرری از مصرفکنندگان دو کاالی گفشی تلر همراه و تلفی یفن انجام شده است ،نشان
میدهد که هفیتیاهی مصرفکننده هر تا آوری در هراهر اقالعات منری تأریر مهناداری دارد .همچنی نيایج ای پژوهش مؤید
راهطه مهنادار هی وناداری هه هرند و تا آوری در هراهر اقالعات منری است« .راهطه هازیوارسازی و همآنرینی هرند ها میانجیگری
مدل کس وکار پایدار در پليررمها» نی عنفان مفضفع پژوهش دیشری است که تفسط خلیلنژاد و همياران ) (1399انجام شده و
در آن نشان داده شده که همآنرینی هرند در پليررمها يه می ان تحت تأریر هازیوارسازی و مدل کس وکار پایدار است .ای تحقیق
که در نصلنامه مدیریت هرند ياپ شده است 88 ،پليررم داخلی و خارجی را مفرد هررسی قرار داده و ها اسيراده از روش مدلسازی
مهادالت ساخياری ،تأریر میانجیشری مدل کس وکار پایدار هر راهطه هی هازیوارسازی و همآنرینی هرند را تأیید کرده است.
پژوهش مليیمی هاش و همياران ) (1400نی هه مقفله تا آوری در هراهر اقالعات منری در هی هرندهای صنهت هيلداری پرداخيه
است ای پژوهش که در نصلنامه گردششری و تفسهه ياپ شده است ،دادههای مفرد نیاز خفد را از میان  267ت از مهمانان
هيلهای  5سياره که هه روش نمفنهگیری تصادنی انيخا شدهاند ،جمعآوری کرده و ها اسيراده از مدلسازی مهادالت ساخياری
هه تج یهوتحلیل دادهها پرداخيه است .یانيههای ای پژوهش نشان میدهد که هفیتیاهی مشيری ها هرند تأریر مث ت و مهناداری هر
تا آوری مشيریان در هراهر اقالعات منری داشيه و جنسیت عامل تهدیلکننده ای راهطه است.
عالوه هر پژوهشهای داخل کشفر ،پژوهشهای خارج از کشفر نی که دارای قراهت ها مفضفع پیشنهاده حاضر هاشند ،مفرد هررسی
قرار گرنيه است .ای پژوهشها را میتفان هه دو دسيه کلی تقسیم کرد .دسيه اول پژوهشهایی هسيند که هه مقفله تا آوری در
هراهر اقالعات منری پرداخيهاند و ههنفعی تا آوری هرند را از سمت مصرفکننده و نه از سمت مدیریت هرند مفرد هررسی قرار
دادهاند و دسيه دوم پژوهشهایی هسيند که مفضفعات مرت ط ها هرند و هحران و ریسك را مفرد هررسی قرار داده و هیشير هر دالیل
و انشی ههای مشيری در دناع از هرند ،تأکید دارد .پژوهش تفرس 1و آگفسيف (2019) 2که در نشریه پژوهشهای کس وکار 3ها
محفریت ایجاد تا آوری در هراهر اقالعات منری و ان ایش خرید در یك محیط دیجیيال ،ياپ شده است از جمله مقاالتی است
که در دسيه نخست جای میگیرد .ای مقاله مشيریان هانيداری مصرفکننده 4را مفرد مطالهه قرار داده و ها تفسهه مدلی مرهفمی
که ها اسيراده از روش مهادالت ساخياری مفرد هررسی قرار گرنيه است ،نشان داده اگر یك هرند قادر هاشد تا شخصیت جذاهی را
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ایجاد کند ،آنشاه مشيریان نشرش مث يی هه آن هرند خفاهند داشت و ههقفر مث ت پیرامفن آن هرند در ش يههای اجيماعی هحث
خفاهند کرد .ای پژوهش تأکید میکند که ينی رنياری منجر هه تا آوری هیشير در هراهر اقالعات منری و ان ایش قصد خرید
خفاهد شد .پژوهش دیشر در همی راسيا را الشارنفهی 1و همياران ) (2021انجام دادهاند .آنها میانجیگری دانش هرند و درگیری
ها هرند را در راهطه هی ان ایش تا آوری هرند در هراهر اقالعات منری در تهامل مصرفکننده-هرند مفرد هررسی قرار داده و ها م نا
قرار دادن ياريف

مرهفمی محر -ارگانیسم-پاسخ 2ضم نظرسنجی از  326دن ال کننده یك هرند مد و ل اس دریانيند دانش

هرند و درگیری ها هرند ،ان ایش تا آوری مصرفکنندگان یك هرند در هراهر اقالعات منری نس ت هه آن هرند را هه دن ال خفاهد
داشت .همچنی آگفسيف و همياران ) (2019ها انجام مطالههای در صنهت هفاپیمایی که ها هدف مدلسازی شرایط منجر هه تا آوری
مشيریان مفجفد در هراهر اقالعات منری انجام شد ،دریانيند که دهانههدهان الييرونیيی 3ههقفر مسيقیم و غیرمسيقیم هر تا آوری
در هراهر اقالعات منری تأریر میگذارد و هفیتیاهی مشيری ها هرند هنشامی که ها دهانههدهان الييرونیيی ترکی

میشفد ،سطح

تا آوری هرند در هراهر اقالعات منری را ان ایش میدهد .مطالهه زارعی و همياران ) (2020هم که هه ارتقای وناداری مصرفکننده
و تا آوری در هراهر اقالعات منری از قریق اج ای نرعی هفیت هرند پرداخيه ،از جمله دیشر تحقیقاتی است که تا آوری را از
سمت مصرفکننده هررسی کرده است .در ای پژوهش هرندهای لفکس الييرونیيی هدف مطالهه قرار گرنيه و دادههای 432
پرسشنامه جمعآوری شده ها اسيراده از مدلسازی مهادالت ساخياری مفرد تج یهوتحلیل قرار گرنيه است .نيایج ای پژوهش نشان
میدهد که وناداری هه هرند از جذاهیت هرند ههشدت تأریر میپذیرد و ای در حالی است که تأریر جذاهیت هرند هر تا آوری در هراهر
اقالعات منری قاهل تفجه نیست ضم اینيه تا آوری در هراهر اقالعات منری تحت تأریر وناداری هه هرند است.
عالوه هر پژوهش های هیان شده ،مفضفعات مرت ط ها هرند و هحران و ریسك نی حفزه تحقیقاتی مسيقلی را هه خفد اخيصاص داده
است .از جمله ای پژوهشها ،پژوهشی است تفسط شی یف (2020) 4انجام شده و هر اررپذیری شرکتها از هحرانها و ل وم ایجاد
انشی ه در مشيریان هرای دناع از یك هرند در هنشام مفاجه ها هحران ميمرک هفده است .ای پژوهش دادههای خفد را از یك نظرسنجی
آنالی ها  379پاسخشف جمعآوری کرده و ها اسيراده از تج یهوتحلیل مهادالت ساخياری ،نشان میدهد نشرش هه هرند و اخالقمداری
در

شده تأریر مث يی هر ارزیاهی هحران هرند دارد .یانيههای دیشر ای پژوهش حاکی از آن است که نشرش هرند و ارزیاهی هحران

هرند هر انشی ه مشيریان هرای دناع مث ت از هرند تأریر میگذارد و پاسخ قاقهانه شرکت هه هحران هر انشی ه مشيریان هرای دناع از هرند
تأریر دارد .پژوهش هفمان (2017) 5هم هه در

تأریرات راه ردهای ارت اقی هحران در تفییير هر شهرت هرند پرداخيه و ها م نا قرار

دادن نظریه وضهیيی ارت اقات هحران هه ای مسئله پاسخ داده که يشفنه ارت اقات هحران در رسانههای اجيماعی هر شهرت هرند ارر
میگذارد ای پژوهش نشان میدهد که پاسخهای همسان در شرایط هحرانی مخيلف قادر هه حرظ شهرت هرند نیسيند .هههیاندیشر
میتفان گرت ای مطالهه نيیجه میگیرد هرای ان ایش تا آوری شهرت یك هرند هنا هه اقيضا ات یك هحران هاید پیامهای ارت اقی
مخيلری تدار

دیده شفد.

همانقفر که مشاهده میشفد ،گريه عمليرد پژوهشی در زمینه هرند دارای حیطه هسیار گسيردهای است هاای حال مقفله تا آوری
هرند از جمله حفزههای تحقیقاتی است که کمير مفردتفجه محققان عرصه هرند و مدیریت هرند قرار گرنيه است .مرور پژوهشهای
پیشی نشان میدهد محققان هرای پرداخي هه تا آوری هرند ،عمدتاً هر روی شناسایی آسی پذیریهای هرند و هه ته یر دقیقتر عفامل
1

Elsharnouby
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3
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2
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تضهیف و شينندگی هرند تمرک کردهاند .ای مسئله در حالی رخ داده است که آسی پذیری و تا آوری دو سر یك قیف هفده
و هه دلیل ماهیت پفیای تا آوری عمالً نمیتفان ها شناخت آسی پذیریهای هرند ،تا آوری هرند را ههقفر کامل رقم زد .عالوه
هر ای در پژوهشهایی که ههقفر واضح مفضفع تا آوری هرند را مفرد هررسی قرار دادهاند ،ه مایه اغل

پژوهشها ،مفضفع

تا آوری در هراهر اقالعات منری هفده و تا آوری هرند در هحرانها کمير مفردتفجه قرار گرنيه است .همچنی تا آوری هرندهای
پليررمی ناقد ساهقه تحقیقاتیای هفده که نفیسنده اميان دسيیاهی هه آن را داشيه هاشد و مرور پیشینه نی نشان میدهد که تا آوری
هرندهای پليررمی مفضفعی مغرفل در پژوهشهای مرت ط ها هرند است ازای رو نقدان ياريف

تا آوری هرندهای پليررمی در

هراهر ریسكها و هحرانهای هرند ههعنفان یك شياف دانشی تشخیص داده میشفد و ای پژوهش درصدد رنع آن است.

 .4ضرورت انجام تحقیق
 .4-1ضرورت و اهمیت تحقیق از بعد نظری
علیرغم تمامی تالشها و رویيردهای اتخاذشده هرای مفاجه ها هحرانهای هرند ،مرور پیشینه و ادهیات نظری مفضفع تحقیق نقدان
وجفد ياريفهی نظری هرای تا آوری هرند پليررمهای م ادلهای «مشيری هه مشيری» در مفاجهه ها ریسكها و هحرانهای هرند را
نشان میدهد .نقدان یك ياريف نظری در راسيای تا آوری هرند پليررمهای م ادلهای «مشيری هه مشيری» در حالی مطرح است
که اساساً مقفله هرخفرداری از هرند قفی ههعنفان هخشی از قاهلیتها و ظرنیتهای سازمان/شرکت هرای تا آوری کل
سازمان/شرکت ضرورت دارد (پیغامی و همياران )1395 ،و همچنی در زمانهای که در کشفر ایران کس وکارهای پليررمی ها
حمایت حاکمیيی و هه جهت گذار از اقيصاد نريی هه اقيصاد دانشهنیان نقش مهمی ایرا میکنند ،ارا ه یك ياريف

نظری در

راسيای تا آوری هرند پليررمهای م ادلهای «مشيری هه مشيری» واجد اهمیت است .عالوه هر ای هه دلیل اینيه الشفهای پیشی اصفالً
هه يالشهای تا آوری هرند در کس وکارهای پليررمی ههویژه پليررمهای م ادلهای «مشيری هه مشيری» تفجهای نداشيهاند ،انجام
ای تحقیق اهمیت دويندانی نی مییاهد.
 .4-2ضرورت و اهمیت تحقیق از منظر کاربردی
هحران هرند یيی از واقهیت مفجفد امروز هرای شرکتها و سازمانهای مخيلف است کس وکارهای پليررمی نی ههتناس گسيرشی
که در هی مصرفکنندگانی ایرانی یانيهاند ،از هحرانهای هرند در امان ن فدهاند مدیریت هرند در کس وکارهای پليررمی «مشيری
هه مشيری» دارای پیچیدگی ذاتی است و ای پیچیدگی عمالً مدیریت هحران هرند در ای کس وکارها را نی ها پیچیدگی دويندان
روههرو میکند .پرداخي هه ای پژوهش از ای جن ه دارای اهمیت است که رویيردی پفیا هرای مفاجهه ها هحران هرند را در اخيیار
مدیران هرند کس وکارهای پليررمی قرار میدهد ای رویيرد پفیا اقيضا ات و يالشهای خاص هرند پليررمهای م ادلهای «مشيری
هه مشيری» را در نظر گرنيه و هه تناس

ویژگیها آنان هه مؤلرههای اشاره میکند که هرندها را در مفاجهه ها هحرانها تا آور نشه

میدارد .ق هاً پرداخي هه ای مفضفع از حیث عملی هه دلیل کمك کردن یانيههای ای تحقیق هه مدیران هرند و ماليان شرکت در
حرظ م یت رقاهيی و قفت هرند ههعنفان یك اه ار ونادار کننده مشيری ضروری است.
 .4-3ضرورت و اهمیت تحقیق از جنبه قانونی و برنامهای
ازآنجاکه نقشه جامع علمی کشفر هر جهت دادن يرخه علم ،نناوری و نفآوری هه ایرای نقش مؤررتر در اقيصاد تأکید دارد ،اهمیت
و ضرورت پژوهش حاضر را میتفان در ایرای نقش آن هرای تفانمندسازی و ارتقای ههرهوری کس وکارهای پليررمی نس ت داد.
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همچنی نيایج پژوهش پیشنهاد شده میتفاند در رنع يالشهای مرت ط ها کارآنرینی و نفآوری گام هرداشيه و نقش مث يی در
يالشزدایی از تا آوری هرند کس وکارهای پليررمی ههعنفان کس وکارهای در حال رشد در کشفر هردارد که ای مفضفع
عطف هه تأکید يشمانداز  20ساله کشفر پیرامفن پشيی انی از کارآنرینی و نفآوری اهمیت و ضرورت دارد .همچنی هه دلیل اینيه
نفیسنده پیشنهاده حاضر ،مسئلهای عملی را که کارآنرینان عرصه اقيصاد دیجیيال و اقيصاد پليررمی کشفر ها آن دستههگری ان
هسيند را م نای جهتگیری پژوهشی خفد قرار داده و درصدد رنع مسئله ها لن تا آوری است و ها در نظر گرني نس ت ای مسئله
ها تأکید سیاستهای کلی اقيصاد مقاوميی هر مدیریت مخاقرات اقيصادی از قریق واکنش هفشمند ،نهال ،سریع و هه هنشام ،پیشيازی
اقيصاد دانشهنیان و تفسهه کارآنرینی میتفان اذعان داشت که پژوهش حاضر هم دارای اهمیت دارای ضرورت از حیث قانفنی و
هرنامهای است.

 .5گزارههای تحقیق
 .1-5هدف غايی /اساسی تحقیق )(Research Purpose

هدف اساسی ای پژوهش دسيیاهی هه عفامل و مؤلرههایی است که تا آوری هرند پليررمهای م ادلهای «مشيری هه مشيری» در هراهر
ریسكها و هحرانهای هرند را ان ایش میدهند.
 .2-5اهداف اختصاصی (اصلی و فرعی) تحقیق )(Research Objectives

ههمنظفر دسيیاهی هدف غایی ای پژوهش ،اهداف اصلی و نرعی ذیل در نظر گرنيه شده است:
• الف) اهداف اصلی :ارا ه ياريف

•

تا آوری هرند پليررمهای م ادلهای «مشيری هه مشيری» در مفاجه ها ریسكها و

هحرانهای هرند

) اهداف فرعی:

 oشناسایی يالشهای اساسی در راسيای تا آوری هرند پليررمهای م ادلهای «مشيری هه مشيری» در مفاجهه ها
ریسكها و هحرانها هرند
 oشناسایی مناهع تضهیف هرند پليررمهای م ادلهای «مشيری هه مشيری» در مفاجهه ها ریسكها و هحرانها هرند
 oشناسایی مهیارهای مفنقیت هرند پليررمهای م ادلهای «مشيری هه مشيری» در مفاجهه ها ریسكها و هحرانها هرند

 .3-5سؤالهای تحقیق

)(Research Questions

ميناظر ها اهداف ذکر شده هرای پژوهش سؤاالت ای تحقیق ع ارتاند از:

• يالشهای اساسی در راسيای تا آوری هرند پليررمهای م ادلهای «مشيری هه مشيری» در مفاجهه ها ریسكها و هحرانها
هرند کداماند؟

• تضهیف هرند پليررمهای م ادلهای «مشيری هه مشيری» ههواسطه يه مناههی اعم از داخلی و خارجی رخ میدهد؟

• مهیارهای مفنقیت تا آوری هرند پليررمهای م ادله «مشيری هه مشيری» در مفاجهه ها ریسكها و هحرانها هرند کداماند؟
• عفامل مؤرر هر تا آوری هرند پليررمهای م ادله «مشيری هه مشيری»کداماند و تا آوری هرند پليررمهای م ادلهای «مشيری
هه مشيری» در مفاجه ها ریسكها و هحرانهای هرند شامل يه مؤلرهها و ویژگیهایی است؟
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 .6روش تحقیق
 .1-6روش تحقیق ،مبانی معرفتشناسی و مفروضات پايهای آن
ای پیشنهاده هرای ت یی روش تحقیق ،از الشفی پیازی پژوهش که تفسط ساندرز 1و همياران ) (2019: 130ارا ه شده ،اسيراده
میکند ق ق ای الشف در هیرونیتری الیه ،هر پژوهشی هر هنیانها و مرروضات نلسریای اسيفار است که مشخص میکند نشاه
محقق هه جهان و نراگرني دانش يشفنه است .مایرز (1997) 2مهيقد است در پژوهشهای کیری شناسایی ای مرروضات اهمیت
هسیاری دارد يراکه ای مرروضات مشخص میکنند که کدام روشهای تحقیق مناس
)(2012

هسيند .منط ق ها دیدگاه هاران 3و همياران

مرروضات نلسری یك پژوهش از سه مجرای هسيیشناسی ،مهرنتشناسی و ارزششناسی سريشمه میگیرد که ال يه

مهمتری آنها مرهفط هه مهرنتشناسی پژوهش میشفد

)(Myers, 2019

مهرنتشناسی هه پیشنرضهایی درهاره دانش و کس

آن اشاره دارد هسيیشناسی مرروضات مرت ط هه نفع نشاه هه واقهیت و مهرنت را نشان میدهد و در ارزششناسی مرروضات م ينی
هر نقش ارزشها در پژوهش و نظریهسازی جای گرنيه است.
عطف هه مفارد ذکر شده ،پژوهش م ينی هر ای پیشنهاده از مرروضات پارادایم ترسیری ههره میگیرد ای پارادایم ازلحاظ هدف هه
دن ال نهم رنيار انسانی از قریق مطالهه نظاممند اقدامات اجيماعی است .ازلحاظ هسيیشناسی پارادایم ترسیری قا ل هه نقدان واقهیت
حقیقی و منحصرههنرد است (شریری و امیدی .)1398 ،هههیاندیشر ای پارادایم مهيقد است که واقهیات يندگانه هفده (خنیرر و
مسلمی )19 :1398 ،و داده از نظریه منرك نیست هليه مهنای درست دادهها ها تفجه هه هانت تهیی میشفد ) .(Myers, 2019پارادایم
ترسیری از حیث مهرنتشناسی قا ل هه تفلید دانش از قریق تهامل ذهنی هی محقق و اجيماع او میشفد (شریری و امیدی)1398 ،
هه همی دلیل پژوهششران ترسیری عمفماً پدیده مفرد مطالهه را از زاویه دید مشارکتکنندگان خفد مشاهده کرده و نحفه کس
دانش را ههعنفان یك پدیده ذهنی تهریف میکنند (خنیرر و مسلمی .)19-18 :1398 ،پارادایم ترسیری از حیث ارزششناسی نی هه
ارزشهای محقق اصالت داده (شریری و امیدی )1398 ،و آن را اميداد روش علمی میداند (خنیرر و مسلمی )21 :1398 ،از حیث
روششناسی نی پارادایم ترسیری کیریگراست و ازای رو پژوهش م ينی هر پیشنهاده حاضر نی ههعنفان یك پژوهش کیری
قراحیشده است .همانقفر که خنیرر و مسلمی میگفیند ( )1398پژوهش کیری ها تفجه هه مرهفمی هفدن گرایش هه ههرهگیری از
رویيردهای امیك 4اسيقرایی دارد هناهرای در دومی الیه از پیاز پژوهش ساندرز و همياران ) (2019: 130قراحی ای پژوهش
م ينی هر رویيرد ج هه کل و دارای يشمانداز درونی است .ق ق ای رویيرد پژوهش ها جمعآوری داده آغاز هه کار کرده و ها
ت یی و خلق نظریه (يهاريف  ،الشف ،مدل ،قضیه) هه پایان میرسد .در الیه سفم ای پژوهش ،ضم انيخا

ههرهگیری از تك

روش کیری ،هه الیه يهارم ورود کرده و روش تحلیل محيفای کیری ههعنفان یيی از اسيراتژیها تحقیق کیری را هرمیگ یند .تحلیل
محيفا یك ن پژوهشی هرای رهط دادن دادهها هه مضمفن آن ههگفنهای مهي ر و تيرارپذیر تهریف میشفد ).(Krippendorff, 2018
هدف تحلیل محيفا ،نراهم کردن دانش و در

پدیده مفرد مطالهه است ) (Downe‐Wamboldt, 1992و در ای پیشنهاده ،تحلیل

محيفای کیری ههعنفان یك روش تحقیق هرای ترسیر ذهنی محيفای دادههای مينی از قریق نرایند ق قههندی نظاممند کدگذاری و
شناسایی مفضفعات و الشفها ،تهریف شده است ) .(Hsieh & Shannon, 2005عالوه هر ای ههعنفان الیه پنجم ،ای پژوهش ههعنفان
یك پژوهش مقطهی پیشنهاده شده که در قی یيسال از زمان تصفی

ای پیشنهاد اجرا خفاهد شد .در درونیتری الیه نی ای
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پژوهش از شیفه مصاح ه هرای جمعآوری دادهها و از کدگذاری کیری در دو مرحله کدگذاری هاز و محفری هرای تحلیل دادهها
ههره خفاهد هرد که در ادامه ههصفرت م سفط شرح داده میشفند.
 .2-6فرايند اجرايی تحقیق
نرایند انجام ای تحقیق هه پیروی از مدل خنیرر و مسلمی ( )1398هه  5مرحله اساسی تقسیم میشفد نخسيی مرحله قراحی پژوهش
است که در هخشی از آن قال

ای پیشنهاده ت لفریانيه و قی آن مفضفع پژوهش ،اهداف و سؤاالت پژوهش ،قلمروی پژوهش و

جامهه هدف پژوهش تهیی شده است  .در ای مرحله که ج مراحل اررگذار هر کیریت پژوهش است ،مرور پیشینه و مناهع نی تا
صفرت گرنيه و مراهیم اصلی پژوهش ،ادهیات نظری مفضفع ،پیشینه تجرهی و تاریخی مرور میشفد .مرحله دوم ،هه انيخا روش
مناس هرای پژوهش پرداخيه میشفد .در ای مرحله پژوهششر ضم تهیی روش گردآوری اقالعات و آمادهسازی اه ار مفرد نیاز
هرای جمعآوری داده ،وارد نرایند نمفنهگیری شده و نس ت هه گردآوری دادهها اقدام میکند در مرحله سفم اقدام هه تج یهوتحلیل
دادهها خفاهد شد .در ای مرحله دادههای جمعآوری شده پژوهش سازماندهی شده و پژوهششر ها غفقهوری در داده و ها در نظر
گرني پروتيل تج یهوتحلیل که در ادامه تفضیح داده شده ،دادههای ههدستآمده را تحلیل میکند .ای مرحله دارای نرایند
رنتوهرگشيی ها مرحله پیشی است يراکه در پایان تحلیل هر یك از دادههای جمعآوری شده ،مفضفع مهنیداری دادهها و اش اع
نظری هررسی شده و در صفرت عدم رسیدن هه اش اع ،نمفنهگیری هرای دسيیاهی هه دادههای هیشير ادامه پیدا میکند .درصفرتیکه
تج یهوتحلیل دادهها هه اش اع نظری هرسد ،در ناز پنجم کار ارا ه نيایج است کلید خفرده و پژوهششر نسخه نهایی نهالیت خفد را
در قال

 5نصل رساله تنظیم و تقدیم میکند .نمای شماتیك اقدامات اجرایی پژوهش در شيل زیر آمده است.

شکل  -2فرايند اجرايی پژوهش
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 .3-6محیط تحقیق و الزامات آن
پژوهش پیشنهاد شده در محیط داخلی کشفر ایران و در نضای کس وکارهای پليررمی انجام میشفد در حال حاضر محیط داخلی
کشفر ایران ،علیرغم تحریمها مفجفد و شرایط ناپایدار اقيصادی ،محیط مناس ی هرای اسيارتاپها و کس وکارهای پليررمی
است .دلیل ای مفضفع تالش دولت هرای ناصله گرني از اقيصاد نريی و اهمیت دادن هه اقيصاد دانشهنیان است که پیامد آن ایجاد
زیرساختهای مفردنیاز هرای رشد و تفسهه اکفسیسيم اسيارتاپی و همفار کردن مسیر کارآنرینان هفده است .در گ ارشی که تفسط
مرک تفسهه تجارت الييرونیك وزارت صمت تهیه شده ،حجم تجارت الييرونیك در ایران از  198ه ار میلیارد ریال در سال
 1392هه  2081میلیارد ریال در سال  1397رسیده که ههخفهی نشان دهنده تفجه هیشير هه اقيصاد دانشهنیان ،اقيصاد اقالعات ،اقيصاد
هدون نرت و مفارد مشاهه است .گريه تفجه هه رشد کس وکارهای پليررمی و اسيارتاپها ههعنفان هخشی از اقيصاد دانشهنیان در
کشفر ایران صفرت گرنيه هاای حال همچنان يالشهای نرهنشی و قانفنی جدی در محیط پیرامفنی آنها وجفد دارد .ای يالشها
از عدم انط اق سرعت در حفزه قانفنگذاری اقيصاد پليررمی ها تفجه حاکمیيی هه ای نفع اقيصاد ههعنفان سازوکار شيا دهنده
اقيصاد داخلی ناشی میشفد .اخيالفنظرها پیرامفن رگالتفری پليررمهای محيفایی ،اعيراض هه راهاندازی هرخی پليررمهای خدماتی
نظیر اسنپ و ...نمفنه ای يالشهاست .ازای رو محیط ای تحقیق پر از نرصتهای اقيصادی و پر از يالشهای نرهنشی و قانفنی
است که در نرایند رساله مفرد هررسی قرار میگیرد.
 .4-6مشارکتکنندگان در تحقیق و نحوه انتخاب آنها
جامهه هدف ای پژوهش را انراد ميصدی و خ رگان عرصه مدیریت هرند ،مدیریت پليررم ،رواهط عمفمی ،مدیریت هحران سازمانی،
مدیریت رسانه تشيیل میدهند .ازآنجاییکه اغل

اسيراتژیهای نمفنهگیری پژوهش کیری را شیفههای نمفنهگیری غیر احيمالی

تشيیل میدهند ،پژوهش م ينی هر ای پیشنهاد نی روش نمفنهگیری هدنمند را هرای انيخا
نمفنهگیری هدنمند یك روش هرای انيخا

مشارکتکنندگان هرمیگ یند.

آگاهانه شرکتکنندگان هه شمار میرود (جاللی )1391 ،که در آن پژوهششر

شرکتکنندگان را هر اساس داشي یيسری ویژگیهای مشخص مفرد اسيراده قرار میدهد (خنیرر و مسلمی .)1398 ،در ای نفع
نمفنهگیری انراد را ها تفجه هه سفاهق تخصصی و تجرهیشان اعم از کاری و علمی انيخا میشفند .همچنی حد کرایت نمفنهگیری
نی اش اع نظری تهیی میشفد .اش اع نظری زمانی رخ میدهد که داده هیشيری که س

تفسهه ،تهدیل ،ه رگتر شدن یا اضانه شدن

هه تئفری (گ اره ،ياريف  ،الشف و )...مفجفد گردد ،هه پژوهش وارد نشفد (رنج ر و همياران.)1391 ،
 .5-6صالحیتها و نقش محقق در تحقیق و نحوه تعامل وی با محیط تحقیق
در یك پژوهش کیری ارت اط محقق ها مشارکتکنندگان نیمه سازمانیانيه و غیررسمی است و غال اً پژوهششر در مفقهیت درون
هانت پژوهش و ها لحنی نهاالنه هدف اصلی پژوهش را دن ال میکند (خنیرر و مسلمی .)1398 ،در پژوهش م ينی هر ای پیشنهاده نی
محقق ههعنفان هدایتگر جریان جمعآوری دادهها و تحلیلگر آنها سهی در هرقراری ارت اط صمیمانه ها محیط پژوهش دارد .ق هاً
محقق در ایرای نقش خفد ،تالش الزم هرای رعایت اخالق دانششاهی را خفاهد داشت ازای رو تهامل محقق ها محیط تحقیق
ههگفنهای قراحی خفاهد شد که از آسی

رساندن هه مشارکتکنندگان پژوهش خفدداری شفد همچنی حرظ محرمانشی دادهها

و صداقت در انيشار نيایج تحقیق رک اخالقی مهمی هرای محقق هه شمار میرود .قراحی پژوهش و تهامل ها محیط تحقیق ها تدوی
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پروتيل جمعآوری داده و تماس ها مشارکتکنندگان احيمالی از قریق تلر  ،ایمیل یا ش يههای اجيماعی شروع شده و تا مرحله
اخذ هازخفرد نهایی از مشارکتکنندگان که پس از تحلیل دادهها اتراق میانيد ،تداوم خفاهد یانت.
 .6-6منبع ،نحوه دسترسی و روش گردآوری دادهها
مناهع جمعآوری داده در پژوهش پیشنهاد شده ،انراد ميصدی و خ رگان عرصه مدیریت هرند ،مدیریت پليررم ،رواهط عمفمی،
مدیریت هحران سازمانی ،مدیریت رسانه هسيند .نحفه هماهنشی اولیه ها ای انراد از قریق تلر  ،ایمیل یا ش يههای اجيماعی خفاهد
هفد و یك جلسه حضفری نی جهت انجام مصاح ه ههعنفان اه ار گردآوری داده تدار

دیده میشفد .مصاح ه مدنظر هرای

گردآوری دادهها در پژوهش پیشنهادی ،از نفع مصاح ه ها ميخصصان است .در ای نفع مصاح ه هه مصاح هشفنده ههعنفان نردی که
در یك حفزه خاص قاهلیت دارد تفجه میشفد ) .(Flick, 2018مفزر 1و ناگل (2002) 2مصاح ه ها ميخصصان را نفعی مصاح ه نیمه
اسياندارد میدانند و ازای رو قراحی مصاح ههای ای پژوهش نی هه لحاظ ساخياری از نفع مصاح ه ساخيار نیانيه ،انهطافپذیر و
پفیا خفاهد هفد .نقش پژوهششر در مصاح ه ساخيار نیانيه صرناً تحریك هحث از قریق ذکر یيسری مفارد مهم است .تمامی
مصاح هها در نرایند ای پژوهش ها کس

اجازه از مصاح هشفندگان تفسط دسيشاه ض ط صفت ،ض ط شده و جهت تحلیل ها

اسيراده از نرمان ار ورد هه مي ت دیل خفاهد شد.
 .7-6روش تحلیل دادهها و ابزارهای مورد نیاز برای تحلیل
پژوهش پیشنهاد شده ،تحلیل محيفای کیری را هه دلیل اميان حرظ اصالت و حقیقت دادهها ذهنی در عی ترسیر علمی آنها ههعنفان
روش مناس

تحلیل داده تشخیص داده است .ههکارگیری ای روش هر اساس الشفی الف 3و کینشاس (2008) 4در قال

سه مرحله

آمادهسازی ،سازماندهی و گ ارش انجام میگیرد .تج یهوتحلیل دادهها نی مطاهق ها ای الشف در مرحله سازماندهی و ها انجام نرایند
کدگذاری ممي است .هر همی اساس پژوهش حاضر اسيراده از رویيرد کدگذاری هاز و محفری را ههعنفان روش تحلیل دادهها
انيخا

کرده است .در کدگذاری هاز اهيدا مراهیم اصلی از دل مي مصاح ه مصاح هشفندگان اسيخراج شده و در کدگذاری

محفری ای مراهیم حفل یك ق قه خاص جای میگیرند .هههیاندیشر در ای شیفه سهی میشفد تا اهيدا تفصیف مصاح هشفندگان
از مفضفع هه قطهههای کفيكتر شيسيه شده و سپس ای قطهههای کفيكتر در قال

ترسیری جدید نمفد پیدا کنند .مراحل

کدگذاری و تحلیل دادهها ها اسيراده از نرمان ار  MaxQDA2020انجام خفاهد شد.

 .7ارزيابی کیفیت تحقیق
 .1-7روش ارزيابی کیفیت دادهها و نتايج تحقیق
مهیارهای ارزیاهی کیریت دادهها در پژوهشهای کیری هسیار ميراوت از تحقیقات کمی است و آنچه هه اصطالح در تحقیقات کمی
روایی و پایایی خفانده میشفد در تحقیقات کیری ههعنفان قاهلیت اعيماد و اعي ار یانيه مطرح است ) .(Abbaszadeh, 2012ای
پژوهش ها در نظر گرني ای پیشنرض که اساساً آزمفن اسيانداردی هرای ارزیاهی کیریت دادههای و نيایج تحقیق کیری وجفد
ندارد ،تالش میکند تا ها ههکارگیری شیفههای مخيلف کیریت دادهها و نيایج تحقیق را مهي ر سازد ق هاً شیفههای ای تحقیق ها در
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نظر گرني اصفل مهم قاهلیت اعي ار ،قاهلیت تأیید ،قاهلیت انيقال و قاهلیت واهسيشی ههعنفان مهیارهای اساسی کیریت دادهها و نيایج
تحقیق کیری مطرح میشفد ) (Riege, 2003هناهرای از جمله روشهایی که در ای پژوهش هه کار گرنيه خفاهد شد تا نس ت هه
تأییدپذیری دادهها و نيایج اقمینان حاصل شفد ،اسيراده از دو تينیك تفانق هی کدگذاران و کدگذاری مجدد است که روشهای
پذیرنيهشدهای در تهیی کیریت دادهها و نيایج تحقیق کیری محسف

میشفند )(Khastar, 2009

در تينیك تفانق هی کدگذاران

تالش میشفد تا حداقل سه مصاح ه از مجمفعه مصاح ههای انجام شده در نرایند پژوهش ،عالوه هر محقق تفسط نرد دیشری نی
که ها راهنمایی اساتید راهنما و مشاور انيخا میشفد ،کدگذاری شده و می ان تفانق هی کدگذاری ای سه مصاح ه سنجیده شفد
تفانق هاالی  70درصد ههعنفان تفانق مطلف که حاکی از کیریت دادهها و نيایج تحقیق است ،تلقی خفاهد شد و در صفرت عدم
دسيیاهی هه ای درصد از تفانق ،ها کمك اساتید راهنما و مشاور هررسی هنیادی هرای پی هردن هه علت مفضفع انجام میشفد .روش
کدگذاری مجدد نی در پژوهش پیشنهادی ،ههعنفان تينیك دیشری هرای ارزیاهی کیریت دادهها و نيایج تحقیق مفرد اسيراده خفاهد
هفد ذیل ای تينیك حداقل سه مصاح ه ها ناصله زمانی حداقل دو هريه از نخسيی کدگذاری انجام شده ،مجدد تفسط خفد
پژوهششر کدگذاری میشفند درصفرتیکه ش اهت هی کدگذاری اول و دوم هیش از  90درصد هاشد ،قا ل هه کیریت دادهها و
نيایج تحقیق خفاهیم هفد و در غیر ای صفرت ،کدگذاری مجدد تمام دادهها زیر نظر اساتید راهنما و مشاور در قال یك کار تیمی
مجدداً انجام خفاهد شد .ههمنظفر مشخص کردن قاهلیت انيقال نی ای پژوهش ضم در نظر گرني رویه خاص هرای کدگذاری
دادهها ،هه تفصیف غنی از مجمفعه دادههای مطالهه در گ ارش نصل يهارم رساله خفاهد پرداخت و اسيراده از حداقل مداخله در
تفصیف و جسيجفی مفارد خالف انيظار را ههعنفان روشهای پذیرنيهشده در ای امر هه کار خفاهد گرنت ) .(Johnson, 1997ال يه
حداقل مداخله در تفصیف ههگفنهای مفرد ههرههرداری میگیرد که اصل قاهلیت واهسيشی نی رعایت شفد یهنی محقق یانيهها را هر
محفر در

خفد تفصیف کرده و شفاهد الزم ها در نظر گرني حداقل مداخله در تفصیف از گ ارههای مصاح هشفندگان خفاهد

هفد .هرای تهیی قاهلیت اعي ار یانيههای ای تحقیق نی تينیك مفرد اسيراده ای پژوهش هازخفردگیری مداوم از مصاح هشفندگان
و تهامل مداوم ها محیط پژوهش ) ،(Fagihi & Alizadeh, 2005; Tabatabaee et al., 2013یهنی محیط پليررمهای م ادلهای خفاهد
هفد .ازآنجاکه محقق خفد در ساخيار سازمانی يندی پليررمهایی حضفر داشيه اميان مشاهده مداوم و درگیری قفالنیمدت ها
محیط پژوهش نراهم است.
 .2-7مالحظات اخالقی تحقیق و نحوه توجه به آن
سه مالحظه اخالقی اصلی هرای پژوهش حاضر ميصفر است نخسيی مالحظه مرهفط هه حرظ محرمانشی اقالعات کس وکارهای
پليررمیای است که محل رجفع محقق هفده و ممي است اقالعاتی در مفرد آنها مطرح شفد که از نظر پاسخشفیان ذکر آنها
هاید هدون اشاره هه کس وکار مفرد نظر صفرت گیرد .لذا در مفاجهه ها ای مالحظه حيماً در راهنمای مصاح ه تفضیحات الزم در
مفرد سیاستهای محرمانشی اقالعات از جمله ض ط مصاح هها ها اجازه خفد مصاح هشفندگان هه ایشان ارا ه میشفد .مالحظه دوم
نی مرت ط ها حرظ حریم مصاح هشفندگان و جلفگیری از هرگفنه اذیت و آزار روانی در نرایند جمعآوری داده و پس از آن است.
تفجه هه ای مالحظه نی ها اقمینان از اینيه محقق نقش مخل در نرایند کاری مصاح هشفندگان نداشيه و تمامی مراجهات مرت ط ها
تحقیق هه مصاح هشفندگان ها تهیی وقت ق لی و در ساعات مشخصی از روز صفرت میپذیرد ،لحاظ میشفد .مالحظه سفم مرهفط
هه صداقت در ارا ه یانيههای پژوهش است که هرای تفجه هه ای مالحظه ،پژوهششر تههد الزم در زمینه مرامنامه صداقت دانششاهی
را ارا ه خفاهد کرد.
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 .3-7محدوديتهای احتمالی فراروی تحقیق و راهکارهای کاهش آن
محدودیتهای پژوهش ع ارتاند از عفاملی که تهمیمپذیری یانيههای پژوهش را کاهش میدهد (مهطفنی و احمدیان:1398 ،
 .)201هر همی م نا ،نخسيی محدودیت احيمالی پژوهش ناشی از مرهفمپردازی پليررم است .اینيه پليررم واقهاً يیست محل اخيالف
هسیاری میان دستاندرکاران ای عرصه است .گاهی یك و سایت پليررم خفانده میشفد و گاهی یك هازی ههعنفان پليررم مفرد
نظریهپردازی قرار میگیرد ق هاً ای مفضفع تهمیمپذیری یانيههای پژوهش پیشنهاد شده را کاهش میدهد و هرای رنع ای مشيل،
تهریف عملیاتی از پليررم ها ویژگیهای مدنظر محقق ارا ه خفاهد شد .دومی محدودیت احيمالی ای پژوهش ناشی از مينفع و
مييثر هفدن گفنهشناسی پليررم در ادهیات نظری است .مناهع علمی مخيلف دسيههندیهای هسیار مينفعی پیرامفن انفاع پليررمها هیان
کردهاند .از پليررمهای دووجهی و سه وجهی گرنيه تا پليررمهای صنهيی و هازی گسيره گفنهشناسی پليررم را نشان میدهد .ازای رو
هنشامی که در ای پیشنهاده از پليررم م ادلهای «مشيری هه مشيری» صح ت میشفد ،يير یانيههای تحقیق صرناً ای گفنه خاص از
پليررمها را مدنظر قرار میدهد و ق هاً اميان تهمیمپذیری یانيههای پژوهش هه سایر پليررمها را محدود میسازد .ای تحدید ههعنفان
یك ضهف در روند پژوهش پیشنهاد شده نیست هليه م یت آن نی محسف میشفد و ال يه م ينی هر ای محدودیت اميان پیشیری
تداوم یانيههای تحقیق در یك سلسله پژوهش هرای سایر پليررمها نی ممي میشفد .محدودیت سفم ای پژوهش هه زمینه پژوهش
مرهفط است .زمینه ای پژوهش کشفر ایران است که انفاع پليررمها در آن ههت ع سیاستهای کالن دوليی و حاکمیيی رو هه رشد
نهادهاند .ساهقه مرور هحرانهای پیشآمده هرای پليررمهای مفجفد نشان میدهد که روند شيلگیری هحران هرای یك پليررم گاهی
هیش از آنيه منطقی هاشد ،احساسی است .ازای رو نحفه تا آوری هرند پليررمی در ایران ،احيماالً ها مراحل پیچیدهتری نس ت هه
زمینه دیشری همراه است و ای مسئله تهمیمپذیری یانيههای پژوهش حاضر در خارج از کشفر را تحت تأریر قرار خفاهد داد .هرای
نا ق آمدن هه ای محدودیت در خالل تفصیف یانيهها سهی خفاهد شد ،نقاط ميمای مرهفط هه زمینه ههقفر ویژه مفرد هحث قرار
گیرد .يهارمی محدودیت ای پژوهش نی ناشی از هانيار پژوهش کیری است ذاتاً یك پژوهش کیری ،پژوهشی تهمیمپذیر نیست
هاای حال انيخا ای روش هرای در

عمیق تا آوری هرندهای پليررمی «مشيری هه مشيری» ضروری است .تالش نفیسنده هرای

کاهش ای محدودیت هه سمت ان ایش قاهلیت اعيماد و اعي ار پژوهش است .همچنی ادامه پژوهش پیشنهاد شده در قال
پژوهش مدلسازی و مهادالت ترسیری ساخياری نی اميان ان ایش تهمیمپذیری یانيهها را هه دن ال دارد.

 .8دستاوردها و نتايج مورد انتظار
رديف

دستاورد و نوع استفاده

نام سازمان

کس وکارهای پليررمی ههعنفان شرکتهای در حال رشد یك هسير مناس آزمایش هرای
پژوهششران و دانشجفیان مدیریت هسيند ق هاً تفصیف ،ت یی و کشف نظری مرهفط هه
محیط عملیاتی و کارکردی ای کس وکارها از دیدگاه دانشيدههای مدیریت که محل
1

هرای دانشيده و

ترهیت پژوهششران مدیریتاند ،دسياورد مهمی تلقی خفاهد شد .ها تفجه هه اینيه ای

دانششاه

پژوهش م ينی هر مسئله نظری و عملی شيل گرنيه است ،در ههد نظری ارا ه ياريف
تا آوری هرند پليررمهای م ادلهای «مشيری هه مشيری» در مفاجه ها ریسكها و هحرانها
که پیشتر مفردتفجه محققان قرار نشرنيه است ،پرکننده شيانی نظری است که تفسط
پژوهششران دانشيده مدیریت ارا ه میشفد.
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یك

رشد کس وکارهای پليررمی در يند سال اخیر کمنظیر هفده است و گذار از
کس وکارهای سنيی هه کس وکارهای پليررمی ههخفهی نمایانشر ينی رشدی است .ق هاً
ای کس وکارها ها تفجه اینيه در يرخه عمر صنهت عمدتاً در مرحله مهرنی و رشد قرار
2

هرای شرکتها و دارند ،دارای يالشهای ميهددی هسيند از جمله ای يالشها مقفله ریسك هرند و هحران
مدیران

ميرت

هر هرند است .هر همی اساس یانيههای پژوهش پیشنهادی ،یاریدهنده مدیران

کس وکارهای پليررمی هرای مفاجهه صحیح ها ای يالش و در
است که ههمفج

ضروریات و ال اماتی

آن قادرند تا هرند کس وکار خفد را در شرایط ریسك و هحران حرظ

کرده و حيی ارتقا دهند.
ازآنجاکه در پیشینه پژوهشی مفضفع همفاره هرای مفاجهه ها تضهیف هرند هر اهمیت
مسئفلیت اجيماعی شرکتها تأکید شده ،ميصفر است که تا آوری هرندها نی نیازمند
3

هرای جامهه

مسئفلیت اجيماعی گسيرده هاشد .عمل هه مسئفلیت اجيماعی از سفی پليررمها ق هاً در رنع
هخشی از مشيالت جامهه خفد را نشان خفاهد داد .هناهرای پیشهینی میشفد دسياورد ای
تحقیق هرای جامهه ،تأکید نظری هیشير هر انجام مسئفلیت اجيماعی در راسيای تا آوری
هرند و پیامد آن در رنع هرخی از مشيالت عمفمی جامهه است.

 .9سهم دانشافزايی و اصالت تحقیق ()Contribution and Originality
اصالت و مشارکت نظری یك پژوهش از جمله يالشهرانشی تری هحثهاست زیرا تهیی آنچه هه اصالت یك پژوهش دام میزند
و مشارکت نظری آن را م ره میسازد ،کامالً سردرگم کننده است ) .(Gill & Dolan, 2015نفیسنده ای پیشنهاده هرای خالصی
از سردرگمی در ت یی سهم دانشان ایی پژوهش هه یك راهنمای عمل در زمینه ایجاد مشارکت نظری در پژوهشها اسيناد کرده
است .ای راهنمای عمل که تفسط مفکاد  1و همياران ) (2018نشارش شده ها تقسیمهندی نظریهها هه هشت ج تشيیلدهنده آن
هه يشفنشی تهیی مشارکت نظری پرداخيه است .ای راهنما نشان داده که مشارکت نظری و اصالت یك پژوهش در مرحله ورودی،
اهرمهای نرآیند نظریهپردازی و خروجی اميان وقفع دارد .مرحله ورودی ههقفر خاص مشيمل هر سؤاالت تحقیق است .ازآنجاکه
سؤاالت ورودی اصلی در نرایند نظریهپردازی هسيند ،هناهرای قرح سؤاالت جدید یا تغییر سؤاالت مفجفد نی هه مشارکت نظری
و اصالت پژوهش کمك میکند .پژوهش پیشنهاد شده در مرحله ورودی هه ایرای نقش نفآورانه و ایجاد دانشان ایی پرداخيه است.
مرور پیشینه نشان میدهد که سؤاالت پژوهشهای مرت ط اغل

ناظر هه تا آوری هرند نیسيند .اساساً آنجا که از تا آوری هم

سخ هه میان آمده مقصفد تا آوری هرند ن فده هليه تا آوری مصرفکنندگان مدنظر پژوهششران هفده است و نراتر از آن در
پیشینه ردپایی از سؤاالت ناظر هر تا آوری هرندهای پليررمی نی دیده نمیشفد هناهرای سؤالی که ای پژوهش مطرح کرده است،
لن ميراوتی نس ت هه پیشینه تجرهی دارد و ای مسیری هرای دانشان ایی و نفآوری تحقیق پیشنهاد شده هه شمار میرود .گلفگاه
دیشر پژوهش پیشنهادی در عرصه دانشان ایی و نفآوری هه اسيناد راهنمای عمل مفرد هحث ،اهرمهای نرآیند نظریهپردازی است
اهرمهای نرآیند نظریهپردازی مشيمل هه پنج ج و روش نظریهپردازی (يشفنشی؟) ،سطفح تحلیل (يه کسی؟) یا پدیده (کجا؟)،
سازوکارهای علی (يرایی؟) ،سازهها و ميغیرها (يه يی ی؟) و شرایط مرزی (يه مفقع؟) است .ق هاً اصالت و مشارکت نظری ای

Makadok
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1

پژوهش از تمامی ای اج ا ههره نمیگیرد هاای حال ههقفر خاص در حفزه روش نظریهپردازی دارای مشارکت نظری است .ازآنجاکه
پژوهشهای پیشی روشهای کمی ها رویيردهای قیاسی را دن ال کردهاند ،سهم دانشان ایی و اصالت ای تحقیق از حیث
«يشفنشی؟» در ههرهگیری از رویيرد اسيقرایی ،اکيشانی و کیری است .همچنی پژوهش پیشنهادی از حیث پدیده مفرد تحلیل
دارای سهم نفآورانه و دانشان ا در ادهیات علمی است .نفیسنده پژوهشی را که حاوی هررسی پليررمها ههعنفان پدیده محفری در
حفزه تا آوری هرند هاشد تا لحظه تدوی ای پیشنهاده نیانيه است و هر همی اساس هررسی پليررمهای م ادلهای «مشيری هه مشيری»
در ای حفزه نظری دارای وزن دانشان ا و نفآورانه است .تحقیق م ينی هر پیشنهاده حاضر ،از حیث شرایط علی دارای ارزشان ایی
نظری و اصالت است مفکاد

و همياران ( )2018اسيدالل میکنند که مهرنی سازوکارهای جدید علی از جمله روشهای ساخت

مشارکت نظری هه شمار میرود .تصفر نفیسنده آن است که شناسایی عفامل مؤرر هر تا آوری هرند پليررمهای م ادلهای «مشيری
هه مشيری» ههعنفان یيی از اهداف نرعی ای تحقیق منجر هه مهرنی سازوکارهای جدید علی در زمینه مفاجهه هرندها ها هحران
ههعنفان یك حفزه تحقیقاتی کالن خفاهد شد و هر همی م نا ،پژوهش پیشنهاد شده نقش دانشان ا در حیطه علمی ایرا خفاهد کرد.
همچنی ههزعم نفیسنده پژوهش پیشنهادی از حیث شرایط مرزی نی دارای سهم دانشان ایی است .علیرغم اینيه مرهفم تا آوری
هرند تقری اً هیش از ده سال است که وضع شده هاای حال ،نظریهپردازی حفل ای مرهفم مغرفل واقع شده است .گريه ای پژوهش
ادعای نظریهپردازی حفل ای مرهفم را ندارد اما یانيههای آن احيماالً منجر هه هسط مرروضات الزم هرای ارا ه یك نظریه در حفزه
مشخص تا آوری هرندهای پليررمی خفاهد شد .در نهایت ای پژوهش م ينی هر ای پیشنهاده از جن ه خروجی نی در ساخت
مشارکت نظری نقش ایرا میکند هه اسيناد راهنمای عمل مفکاد

و همياران ( )2018اسيخراج نيایج مرت ط ها مفارد خاص یك

مشارکت نظری تلقی میشفد .نفیسنده نيیجه خاص ای تحقیق را هه پدیده تا آوری هرند پليررمها ههعنفان یك مفرد خاص در
دنیای کس وکارهای نفی محدود ساخيه است و هر همی اساس نيایج هررسی ای پدیده میتفاند دانشان ا هاشد.

 .10زمانبندی مراحل اجرايی تحقیق
نمودار گانت (زمانبندی تحقیق به ماه)
زمان مورد نیاز
1

2

3

4

مراحل تحقیق

مرور ميفن و سفاهق تحقیق
تدوی قرح تحقیق
گردآوری دادهها
تحلیل دادهها
نشارش پایاننامه و انجام مراحل
دناعیه
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 .11تعريف واژههای کلیدی
أ .پلتفرم :ای پیشنهاده تهریف عملیاتی از پليررم را م ينی هر دیدگاه ریله و ریله ارا ه میدهد .ریله و ریله ) (2017: 22پليررم را
کس وکاری میدانند که از قریق جذ  ،انط اق دادن و اتصال دادن دو یا يند گروه از مشيریان ،زمینه تهامل میان آنها را
نراهم کرده و ارزش میآنریند.
 .برند :اساساً هرند را میتفان م ينی هر سه دیدگاه کالن ارزش ویژه مالیمحفر ،مشيریمحفر و کارمندمحفر تهریف کرد
(صلفاتیان و همياران . )1400 ،ها ای حال ای پیشنهاده تهریف مفرد ق فل از هرند را تهریری م ينی هر رویيرد مشيریمحفر
میداند .ق ق ای رویيرد هرند مجمفعهای از تداعیهای ذهنی است که تفسط مصرفکننده در

شده و هر ارزش در

شده

یك محصفل یا خدمت میان اید ).(Keller & Brexendorf, 2019
ج .ريسك برند :ریسك هرند هرای تفصیف هر عنصری ههکار میرود که قادر است هه هرند آسی رسانده و در نيیجه ارزش ویژه
هرند را کاهش دهد ) .(Hofman & Keates, 2013مقصفد از ارزش ویژه هرند ،ارزش ویژه مشيری محفر است که در قال
مرهفم هرند ههعنفان مجمفعهای از تداعیهای ذهنی است که تفسط مصرفکننده در

آن

شده ،شناخيه میشفد.

د .تابآوری برند« :تا آوری هرند» را میتفان م ينی هر مرهفم تا آوری تهریف کرد هدی مهنا که اگر تا آوری را تفانایی
جذ  ،انط اق و هازیاهی هرای کنيرل و پاسخ هه تغییرات و یا اخيالالت دانست

)(Abdullah et al., 2013

آنشاه میتفان گرت

«تا آوری هرند» تفانایی هرند هرای جذ  ،انط اق و هازیاهی در مفاجهه ریسكها و هحرانهای هرند است .جذ هه  )1تفانایی
کاهش آسی پذیری و  )2تفانایی پیششیری از رویداد مخر اشاره دارد .انط اق هم هه قاهلیت خفد تغییری و انط اق ها تغییرات
و تفانایی جلفگیری از عفاق

مخر تر اشاره میکند و در نهایت هازیاهی نی هه هازگشت هه حالت اصلی ق ل از وقفع رویداد

را مفرد تفجه قرار میدهد (قن ری و همياران .)1399 ،هاای حال ترجیح نفیسنده ای پیشنهاده آن است که ضم در نظر گرني
«تا آوری هرند» ههعنفان تفانایی جذ  ،انط اق و هازیاهی هرند در مفاجهه ها ریسكها و هحرانها ،هه ت هیت از ایده کفپفلسيی
( )2011تفانایی رشد هرند در شرایط هحرانی را نی ه مرهفم اضانه کند هر ای اساس «تا آوری هرند» تفانایی است که هرند را
قادر میسازد تا در هراهر ریسكهایی که هه هحران ت دیلشده مقاومت کرده و در صفرت اررپذیری از هحران خفد را هازیاهی
کند و حيی هيفاند در یك شرایط هحرانی خفد را نی رشد دهد.
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