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 ی یفتحقیق کپیشنهادی طرح  چکیده
 

کنندگان  پارادایم تحقیق، محیط و مشارکتهدف اصلی تحقیق، روش و    کلمه شامل  300)حداکثر  چکیده  

 (:ها در تحقیق، روش گردآوری و تحلیل داده

وکارهای پليررمی و رقاهت  وکار سبنيی هه مدل پليررمی سب   رشبد روزان ون کسب های کسب تغییر مدل

انبد کبه تر هفدههبایی مفنق ، پليررمهباپليررم  هی   ، در وادی رقباهبتحبالهباای هبا هبا یيبدیشر شبببده اسبببت   آن

کننبدگان ارر  یان و مصبببرفهر انيخبا  مشبببير  ای  هرندهاای هسبببازند و از قریق  های قفیاند هرندتفانسبببيبه

های هحرانریسك و از ناحیه   های خاصشانهه دلیل ویژگی  ، همفاره هرندهای پليررمیحال ی درعهشذارند. 

آوری هرند« اهمیت پیدا کرده است. ای  تحقیق  اند هناهرای  مرهفم »تا وکار مفرد تهدید هفدهمحیط کس 

ای »مشبببيری هبه هبای م بادلبهآوری هرنبد پليررميباريف  تبا هبا در  اهمیبت ينی  مرهفمی هبه دن بال ارا به  

ضببم  در نظر    ،تحقق هدف پژوهش رمنظفههاسببت.    های هرندها و هحراندر مفاجهه ها ریسببكمشببيری« 

از روش تحلیبل محيفای کیری هبا رویيرد اسبببيقرایی    ،پبارادایم حباکم  عنفانهبهگرني  پبارادایم ترسبببیری  

گیری خفاهد هفد و نمفنه انيهی ساخيار نها در ای  پژوهش مصاح ه  آوری دادهاه ار جمعاسيراده خفاهد شد.  

از هی  جبامهبه هبدف خ رگبان حفزه مبدیریبت هرنبد، مبدیریبت پليررم، رواهط عمفمی، مبدیریبت هحران 

حد    عنفانههنظری    گیری هدنمند و ها در نظر گرني  اش اعسازمانی، مدیریت رسانه ها اسيراده از شیفه نمفنه

هبا نی  از دو مرحلبه کبدگبذاری هباز و محفری  داده  لیبوتحلهیبتج شبببفد. هرای  گیری، انجبام مینمفنبه  تیبکربا

 شفد.انجام خفاهد شد، اسيراده می  MaxQDA2020ان ار نرم  لهی وسههکه 

 د.هحران هرن ریسك هرند    ایم ادله  پليررم  هرند آوریتا   :های کلیدی واژه

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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 کیفیتحقیق ع طرح نو .1
 

  تاريخیتحلیل روش  * تحلیل محتوا  پديدارشناسی  ای نظريه زمینه

  تحلیل گفتمان  پژوهیروايت  پژوهی اقدام   قوم نگاری 

  تحلیل تطبیقی  سرايیداستان  گرايیتاويل  مطالعه موردی 

  )نام ببريد( :ساير  انتقادی های روش  بررسی اسناد   فرامطالعه 

 

هسیاری از پژوهششران و محققان دانششاهی قرار گرنيه   مفردتفجههای اخیر  در سال  1وکار پليررمیمدل کس :  مسئلهبیان  .  2

 ,Dal Zotto & Omidi)»زندگی پليررمی« شده است  کار منجر هه ورود انسان هه عصر  وهرخی مهيقدند ای  مدل کس   کهیقفرهه

  (Tiwana, 2013)  شدهت دیلوکارهای پليررمی  های سنيی هه کس وکار، ماحصل تغییری است که ذیل آن کس عصرای     .(2020

هر   پليررمی  وکارکس   های. مدل(Srnicek, 2017)ها، اتراق انياده است  و گذار از تفلید محصفل هه ارا ه خدمت در قال  پليررم

 و اشخاص رالث   دهندگانآگهی  ،دهندگان خدمتکنندگان، ارا هگروه از ذینرهان نظیر مصرف  هی  يند  2اساس منطق ت ادل ارزش

از  و    (Parker & Van Alstyne, 2014; Reillier & Reillier, 2017; Rietveld et al., 2019)  اند شيل گرنيه هه دلیل هرخفرداری 

و    (Constantinides et al., 2018)اساسی    مناهع زیرساخيیعدم واهسيشی هه    ، (Parker et al., 2016)  3ای هفدنهایی نظیر ش يهویژگی

  (2019)و همياران    4یودیدو اند.  نظیری را تجرهه کردهرشد و گسيرش کم  (Srnicek, 2017)اميان گسيرش در صنایع مخيلف  

و   نژاداند و ای  مفضفع تفسط خلیلها هرندهای پليررمی دانسيه  کنندگانمصرف  یتهامل عاقرها را ناشی از  رشد و مح فهیت پليررم

کنند، نی  تأیید شده است. می  خفد اشاره  کنندگان ها هرندمصرف  5یدرگیرها هرای  که هه اقدامات گسيرده پليررم  (1399)  همياران

  2020در سال    7درخفاست  هه  د فی ویك پليررم مح ف     عنفانهه  «6پليررم »نيرلیيس میلیارد دالری    25ق هاً آمارهای مرهفط هه درآمد  

سال    لیآورجهانی در    9یك هازارگاه  عنفانهه«  8نرد از پليررم »آمازونههمیلیفن هازدید منحصر  321هیش از  ،  (Stoll, 2021)میالدی  

 98  فار« ازی پليررم »دیمی هان»آپارات«،    ایماهانه از پليررم رسانه  نردههمیلیفن هازدید منحصر  36،  (Clement, 2021)میالدی    2021

،  (DigiKala, 2020)  «کاال دیجیهازارگاه »میلیفنی از    4/5هازدید روزانه  ،  (1399و همياران،   نژادیلخل )  1398در سال    میلیفن آگهی

میلیفن گیشاهایت اینيرنت تفسط کارهران    36و مصرف ماهانه     (Snapp, 2020)  «اسنپ»سفپراپلیيیش     کارهرانمیلیفنی    41تهداد  

سازی هرای حضفر مؤررتر در هازار رقاهت ها هر هرندتفان در راسيای تمرک  پليررمرا نی  می  (Filimo, 2020)پليررم محيفایی »نیلیمف«  

 Budzinski)«  10اند ها دام  زدن هه »ارر ش يه های پليررمی تفانسيههرند  ای  آمار حاکی از آن است که  یسندههه زعم نف  تحلیل کرد.

& Kuchinke, 2018)مشيری ویژه  ارزش  ه  11محفر،  و  کرده  خلق  هارا  احساسی  و  ن دیك  رواهط  ایجاد  هه   ا  ت دیل  مشيریان، 

 هایی قدرتمند در نضای رقاهيی شفند. مفجفدیت

 
1 Platform business model 
2 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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ای    اند رندها ها يالشی اساسی مفاجههاند، ای  هرغم جایشاهی که هرندهای پليررمی در هازار رقاهيی ایجاد کردهو علی  حالهاای 

گفیند از می  (2013)  2ي  ی هانم  و ککه    قفرهمانای  دشفاری    نامد.دیریت ای  هرندها میری در مدشفا  (2010)  1يالش را کِلِر 

نامد، « می4»حالت پارادوکس هرند  (2011)  3« و در نهایت آنچه کفپفليسیدهرن  سكی رشينندگی رواهط مشيریان ها ای  هرندها، »

ند در مهرض  یاهد، اميان قرارگیری هرشفد. هر اساس »حالت پارادوکس هرند« هنشامی که ارزش ویژه یك هرند ان ایش میی میناش

هروز هحران   پیامد  ند را دارد.رای هرهه یك هحران اساسی ه  شدنت دیلدر ينی  حاليی ریسك هرند اميان    شفد ریسك هم هیشير می

هم   هرند  از يالشهرای  تداعی  های جدی  هرند، کاهش  ویژه  ارزش  تداعیق یل کاهش  تقفیت  یا  مث ت  در ذه   های  منری  های 

هناهرای    .استوکار پليررمی  یلی کس ( و عدم تفانایی در حرظ مفجفدیت هرند و ميهاق  آن تهطLoken & John, 2010مشيریان )

هرندآنچه   مدیریت  اهمیت  پليررم  در  »تا   اهدییم ها  هرندمفضفع  است.آوری  پليررمی    «  هرند  مرهفم آور  تا یك  اساس  هر 

مقاومت کرده و در صفرت اررپذیری از هحران خفد را    شدهلیت د هایی که هه هحران  ریسكقادر است تا در هراهر    «آوری هرندتا »

آوری هرند هه حدی است اهمیت تا (.  Copulsky, 2011هازیاهی کند و حيی هيفاند در یك شرایط هحرانی خفد را نی  رشد دهد ) 

ضرورت   هاوجفد.  آور« نیاز دارداخت یك هرند »تا ( مهيقد است در دنیای امروز ساخت یك هرند عالی هه س2011)  5کفپفلسيی که  

  تفجه  مفرد آور  مدیریت هرندهای پليررمی تا   دهد که ساخت وآوری هرندهای پليررمی اما هررسی پیشینه پژوهشی نشان می تا 

(، شناسایی Kort et al., 2006; Loken & John, 2010; Pullig et al., 2006هر مناهع تضهیف هرند ) های پیشی   محققان ن فده و پژوهش

)ریسك هرند  تا Hofman & Keates, 2013های  و  هرند (  شدهCopulsky, 2011)عام    قفرهه  هاآوری  ميمرک   مسئله   اند.(  ای  

در عرصه مدیریت   دانشیها و پر کردن ای  شياف  آوری هرند پليررمظری هرای ت یی  يشفنشی تا ضرورت ارا ه یك ياريف  ن 

 دهد. نشان میوکارها های خاص ای  کس ها تفجه هه ویژگیهای پليررمی را هرند

ها ديار شيست، هحرانها  دهد، هرندهای پليررمی عمفماً در مفاجهه  عالوه هر ای ، شفاهد مينفع و مييثری وجفد دارد که نشان می

هرند در سطح شناخيی، سطح احساسی و مفقهیت هرند ديار ت ل ل شده و  ای  هدان مهناست که  اند.  پذیری شدهآسی   شينندگی و

دومی  هازارگاه ه رگ کشفر،    عنفانههتهطیلی هرند »هامیلف«    تحت شهاع قرار گرنيه است.   (Loken & John, 2010)سطح رنياری  

 Sharafi Farzad)کاال«  های منری از هرند »دیجیتداعی  ، ظهفر ش يه19شيست خفردن هرند »يلیفری« ههد از وقفع هحران کفوید  

et al., 2019)واسطه کم ریج  هف « هه، ان ایش نارضایيی از هرند »نیلیمف« و »نماوا« ههد از ان ایش قیمت اشيرا ، رسفایی »نیس

ت6آنالیيیيا  پیام،  »هیسرفن«، هطیلی  ایران  پیامهی  رسان  هه  نس ت  »سروش«اعيمادی گسيرده  تحریمرسان  هه  تهدید  آنالی    ،  سرویس 

 که پذیری هرندهای پليررمی است  از آسی   ای شدههای رسانه، تنها هرخی نمفنههاگروه  هرخیاز سفی    «اسنپ»  اینيرنيی هرند  تاکسی

ها آوری هرند  پليررمهناهرای  از حیث عملی نی  ارا ه یك ياريف  نظری هرای تا    ها هاشدآن   یآوراز عدم تا   یا نشانه  تفاندیم

 اهمیت دارد. 

هرندهای پليررمی تا   هه دلیل سه ویژگی اساسی اکفسیسيم  ای  اهمیت در حالی مطرح است که اساساً ساخت و مدیریت  آور 

نخسيی    (Abooyee Ardakan & Ghanbary, 2020)  هادر پليررم  منطق زنجیره ارزش هه ش يه ارزش  شدنت دیلپليررمی دشفار است.  

هخش عمده خلق ارزش و ساخت هرند خارج از  وکارهای پليررمی  در کس   زیرازند  م  میای است که هه ای  دشفاری داویژگی

اتراق می پليررم  تأریر عمليرد و رنيار همه عمليرد یك کس در واقع    .(Iglesias et al., 2017)انيد  کنيرل  پليررمی تحت  وکار 

 
1 Keller 
2 Hofman & Keates 
3 Copulsky 
4 Brand paradox mode 
5 Copulsky 
6 Cambridge Analytica 
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و هر همی    (Daaboul et al., 2012)گیرد  نروشان و مشيریان( قرار مینندگان، خردهککنندگان، سهامداران، تفزیعشرکای آن )تأمی 

دهد که پليررم اميان مدیریت مناس  ارزش در پليررم در حالی رخ میو م ادله  خلق  نرایند  های مرت ط ها  هسیاری از ریسك   اساس

ن در ای  هازارگاه  راکاال« که اعيماد خریدا»محصفالت کم کیریت« در هازارگاه »دیجی  مرت ط ها  ریسك  مثالعنفانههها را ندارد.  آن

هحران   نفعیههو ای  ریسك  آمده است    هه وجفدذینرهان ای  پليررم    هخشی از  عنفانههجان  نروشندگان  دار کرده، از  را خدشه

وم در اکفسیسيم پليررمی که ساخت و مدیریت هرندهای ویژگی داست.    شدهت دیلکاال  اعيمادی در هی  مشيریان هرند دیجیهی

 ,Sarkar & Banerjee)در ایجاد تجار  تجاری    ی پليررمیهرندها  کنندگانکنششری نهاالنه مصرفسازد،  پليررمی را دشفار می 

. ای  (Bange et al., 2020)  است  دار، تفانمند و نهال در ایجاد و از هی  هردن ارزش هرندکنندگان آگاه، ش يهو نقش مصرف  (2019

هم    (Khajeheian & Ebrahimi, 2020)  2و رویيرد ارگانیك هه هرند  1آنرینی هرندنظریه هم  تفان قال   کننده را مینقش مصرف

 ها ش يه   ای   زیرا  (Song et al., 2019)  داشيه  مفضفعنقش نراوانی در تشدید گسيره ای   اعی  های اجيمق هاً رشد ش يههررسی کرد.  

و مطال ی در مفرد    (Bange et al., 2020)هرند را شيل داده  اجيماعات ضد    هرند نراهم کرده تاکنندگان  را هرای مصرف  یاميان

ها  مطال     سفاهق گسيرده.  شفد  دستههدستها سرعت هسیار زیادی در هی  انراد مخيلف    هرندها هنفیسند که اذیت و آزار  مرت ط 

هرند »نیلیمف« و »نماوا« هه دن ال گیری مفج مجازی منری پیرامفن  های تاکسی آنالی  هرای مسانران خانم، شيلرانندگان سرویس

های اپ« هه سیاستو هجمه شدید کارهران »واتس آروان« تفییير علیه پليررم »اهر ، ظهفر اجيماع ضد هرند درا ران ایش قیمت اشي 

ها حریم خصفصی نمفنهمرت ط  ها    های عینی،  نشان می  ین یيالش آنرمرت ط  و    دشفاری در ساختهمچنی   .  دهدای  ویژگی را 

ته یر جنگ ه رگ پليررمی تفسط   شفد.نی  حاصل می  3رقاهت شدید در اکفسیسيم پليررمی  از  آورهای پليررمی تا هرندمدیریت  

تیفانا    (2017)سرنچیك   ای  رقاهت است. پليررم  (2013)و جنگ اکفسیسيم تفسط  هرای  ،  ید در وادی رقاهت شدها  هیانشر شدت 

هفم ميغیر پليررمی، انط اق، تيامل و تيثیر مداوم را رق ا و زنده ماندن در زیست  درکردندسيیاهی هه سفد حداکثری، از میدان هه  

پیمانی هرند د و هم در ينی  حاليی تمایل هه انحصار، ادغام، تفسهه هرن    (Tiwana, 2013)کنند  ، تجرهه می4م ينی هر  ارر  مليه سرخ

آوری هرندهای  زند و ق هاً يالش اساسی در تا در حال رشد را رقم می  یرای هرندهاایجاد هحران ه  مفضفعد و همی   یاهان ایش می

تمایل مداوم و  نفد«  پليررم »اسنپيررم »يلیفری« نس ت هه رنيار انحصارگرایانه  پل  مخيلف پليررمی را هه دن ال خفاهد داشت. انيقاد

تفان در همی  راسيا را می، تاکسی آنالی ، غذا ، گردششری و...  های پ شيیهرندهای پليررمی نظیر »اسنپ« هه تفسهه هرند در عرصه 

 تحلیل کرد.

رقاهت (  3کننده هر هرند و  ( ارر نهاالنه مصرف2  هامنطق زنجیره ارزش هه ش يه ارزش در پليررم  شدنت دیل  (1عطف هه    درمجمفع

پليررمی  ها در    شدید در اکفسیسيم  تا   نظر گرني و  ارا ه ياريف   هرای  ای  پژوهش  نظری و عملی،  هرند وجفد مسئله  آوری 

های پليررمی، هه جهت تحدید  ال يه هه دلیل تنفع و تيثر گفنه  ساماندهی شده است.  های هرندها وهحرانریسكها در مفاجهه ها  پليررم

»شیپفر«، »اسنپ«، »هفمسا«، »تپسی« »هاسالم«،  ر »دیفار«،  ای »مشيری هه مشيری« نظی های م ادلهمفضفع، تمرک  ای  پژوهش هر پليررم

 Dal)کنند ت ادل هدون واسطه کاال و خدمات هی  کنششران مخيلف را نراهم می ها اميانای  پليررم ازآنجاکهخفاهد هفد.  «»جاهاما

Zotto & Omidi, 2020; Y.-J. Hsieh & Wu, 2019)  خت و مدیریت هرند  ها در حفزه ساتری نس ت هه سایر پليررمهای جدیيالش

 ها ارا ه داد. آوری آن تا  عفامل مؤرر هراز  ریتدقیق آور دارند و ضروری است تا ت یی  تا 

 
 

1 Branding co-creation 
2 Organic view of brand (OVB) 
3 Platform ecosystem 
4 Red Queen effect 
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 مرور متون و سوابق تحقیق و ارزيابی انتقادی آن .3

 ياريف  مرهفمی پژوهش 3-1

 مرهفم پليررم و انفاع آن  . أ 

 عنفان ههها  که در جهان مهاصر از آن  یاگفنهههشفد  یيی از هازیشران اساسی در صنایع مخيلف شناخيه می  عنفانههها  امروزه پليررم

مهيقد   (29:  1398) یان  خفاجه.  (Tiwana, 2013)شفد  می  یاداند،  یك منطق جدید تجاری که هر عمليرد صنایع سنيی اررگذار هفده 

اندیشمندان مخيلف    حال یهاا کار هرده شده است.  های مخيلف ههای  واژه در زمینه  زیراکار دشفاری است    پليررماست تهریف واژه  

  ها اشاره داشيه »پليررم  (2019)و همياران    1تری  تهریف از پليررم، کازومانف ایدر پایهاند.  خفد ای  واژه را تهریف کرده  زعمهههر یك  

  (2016)پارکر و همياران    «.کنندیمن ع مشير  ميصل م  كی  یگذارهه اشيرا   ایهدف مشير     كی   یها را هراانراد و سازمان 

کنندگان و تفلیدکنندگان خارجی اسيفار آنری  هی  مصرفکه هر قاهلیت ایجاد تهامالتِ ارزش  اندخفاندهوکاری  پليررم را کس 

آن  میاست.  نراهم  تهامالت  هرای  مشارکيی  و  هاز  زیرساخيی  پليررم  مهيقدند  ریله  آورد.  ها  و  را   (22 :2017)ریله  پليررم  نی  

ها را نراهم  از مشيریان، زمینه تهامل میان آن   يند گروهدانند که از قریق جذ ، انط اق دادن و اتصال دادن دو یا  وکاری میکس 

م هی  هایی که خلق ارزش را هر اساس تهامل مسيقی سازمان  عنفانهه هم پليررم را    (2015)  2رایت  و هاگیف  آنریند.  ده و ارزش میکر

مرهفم آورده،  نراهم  مشيریان  از  مخيلف  نفع  یا يند  پليررم  اند.  پردازی کردهدو  از  قاهل   عنفانهههمچنی   دیجیيال  مهماری  یك 

و همياران   3. پفل (Van Dijck et al., 2018: 4)شفد  ، نی  یاد میشدهقراحیتهامالت هی  کارهران    دهیسازمانری ی که هرای  هرنامه

و ویژگی اصلی آن اند  کردهری ی داشيه تهریف  زیرساخيی دیجیيال که قاهلیت هرنامه  عنفانهه، پليررم را  مشاههنی  در تهریری    (2019)

  ها داده پردازش الشفریيمی    ، گردش و سامانمند آوری  جمع  از قریق دهی هه تهامالت شخصی هی  کارهران نهایی  را تسهیل و شيل

خاص از کارهران از قریق نراهم کردن   يند گروهمیان دو یا  ارزش  ها را واسطه خلق  هم پليررم  (2008)و همياران    4وان  ا  .انددانسيه

 5. تهریف دیشر پليررم را آی نم  اندها هرگ یده« را هرای پليررماقيصادی   ورهای ی کاتالو عنفان »  اندها دانسيهتهامالت مسيقیم هی  آن

الت میان کارهران اسيراده در تهام  ههایی است کای از اج ا و قانفن اند پليررم مجمفعهو تأکید داشيهارا ه کرده    (2009)و همياران  

 Baldwin)گیرد  است که هرای مدیریت نهالیت کارهران در یك پليررم مفرد اسيراده قرار می  سازوکارهاییمقصفد از قانفن    شفد می

et al., 2000)  .از نشریسي    گرنيهی اخيالف هسيند  ای  اخيالف نشأت مرور شده دارای نفعمراهیم شفد، که مالحظه می قفرهمان

وکار کس   گروهی اساساً پليررم را نفعی مدل  شریدانی ههه  .اندپردازی کردهپليررم تفسط انرادی است که ای  واژه را مرهفمهه ماهیت  

ای  پیشنهاده، ها گروه اول مفانق است و پليررم را در   نفیسندهدانند.  پندارند و گروهی دیشر آن را نناوری و زیرساخت میجدید می

  ژه یکار ورم آن است که  در تهریف پلير  وجفه اشيرا  مرهفمی هی  گروه اول و دوم  حالهاای هیند.  وکارهای جدید میقامت کس 

  ( 30:  1398)  یان  خفاجههر همی  م نا  است.  خلق یك ارزش خاص    منظفرهه  مخيلف  پليررم ایجاد تهامل هی  کارهران و هازیشران

هازار وجفد    يند قرف تری  ویژگی پليررم است. مقصفد از يندجان ه هفدن آن است که دو یا  اساسی  6کند، يندجان ه هفدن تأکید می

وکار ماهیياً نرایند های کس ها، ای  مدلم ينی هر ویژگی يندجان ه هفدن پليررم  کنند.دارند که در پليررم ها یيدیشر م ادله ارزش می

وکارهای تر در کس هه هیان دقیق   .(Abooyee Ardakan & Ghanbary, 2020)اند  خطی ایجاد ارزش را ت دیل هه ش يه ارزش کرده

 
1 Cusumano 
2 Andrei Hagiu and Julian Wright 
3 Poell 
4 Evans 
5 Eisenmann 
6 Multi-sided 
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انيقال از سیسيم زنجیره  (2016)است. پارکر و همياران  شدهت دیلپليررمی ترتی  ساده و خطی خلق ارزش هه یك راهطه غیرخطی 

که پليررم اميان ایجاد، اند  و عنفان کرده  وکارها دانسيهی  در کس هنیاد   راتیی تغ  منشأرا  خطی سنيی هه ش يه ارزش پیچیده پليررم  

م   راه تغییر،  از  ارزش  و مصرف  ميانادله  و  مخيلف  تسهیل  های  را  مخيلف  هفدن .  کندمی های  ویژگی يندجان ه  اینيه  ها وجفد 

 1شناسی نفعاما    شدهپذیرنيهوکارهای پليررمی  تهاریف نفق هه نحفی نمفد یانيه و منطق ش يه ارزش در کس   تمامیها در  پليررم

   ارا ه شده است.ها مخيلری از پليررم

های مفهایل،  عاملو سیسيم  4های اعي اری ، کارت3، ش يه محيفا و اجيماعی 2های هازارگاه پليررم  2017): (6شناسی ریله و ریله  نفع

هازیکنسفل   و  فتری کامپ می   5های  نشان  پليررمرا  نحفی  دهد   هه  دارند که  را  اتصال کسانی  و  انط اق  هازارگاه وظیره جذ ،  های 

پليررم  دونروشیخرخفاهان   ای   نمفنه  هسيند  یا خدماتی  ای کاال  آمازون،  دیجی  6هی ها  پليررمو  هسيند.  و ش يه کاال  محيفا  های 

می قادر  را  کارهران  نی   اشيرا اجيماعی  ها  تا  نظیر سازند  رالث  اشخاص  هه  و  کرده  هرقرار  ارت اط  یيدیشر  ها  اقالعات  گذاری 

پليررمآگهی نفع  ای   واضح  نمفنه  شفند.  مرت ط  پليررم   «آپارات»و    «9یفتیف  »،  «8هف نیس»،  «7تلشرام »ها  دهندگان  هسيند. 

نروشندگان  کارت و  مشيریان  هی   خدمات  و  کاال  ه ینه  پرداخت  زمینه  نی   اعي اری  میهای  نراهم  پليررمرا  همچنی   های کنند. 

کنند  نمفنه دهندگان مرت ط میتفسط تفسهه دشدهی تفلان اری های نرممفهایل، کامپیفتر و... نی  کارهران را ها هرنامه یها عاملسيمی س

، 11های تراکنشی هار دسيه پليررمها را هه يپليررم  دیشری  شناسینفعاست.    «10اساوآی»ویندوز و    عاملسيمی س ها  ای  دسيه از پليررم

یيپاريهپليررم پليررم12ساز های  سرمایه،  پلريرم  13گذاریهای  نفآوریو  میتقسیم  14های  .  (Evans & Gawer, 2016)کند  هندی 

میپليررم نراهم  را  دو  ای   میان  ارت اط  اميان  که  هسيند  نروشندگان  و  خریداران  میان  خرید  واسطه  یك  تراکنشی  کنند   های 

ا می هان اشخاص همچفن ههای نفآوری نی  هسيری هرای همياری و ارا ه خدمات سایر هازیشران هازار هفده و مهمفالً ای  پليررمپليررم

های نفآوری و تراکنشی هفد که هم هسير اتصال خریدار های یيپاريه هم ترکی ی از پليررمدهندگان اپلیيیش  هسيند. پليررمتفسهه

هرا اکفسیسيمی  هم  و  هفده  نروشنده  تفسهه  یو  مانند  هازار  کنششران  میدهندنهالیت  نراهم  را  اپلیيیش   های  پليررمآورد.  گان 

ان مناهع درخفاسيی تفسط سایر هازیشران پليررم را تأمی   ر گذاری نی  ها رواج تأمی  مالی جمهی مح ف  شده و در آن کارهایهسرم

 کنند. می

ای ،   هر  نفع  (2017)سرنچیك  عالوه  یك  پليررم  گانهپنجشناسی  نی   پليررماز  و  کرده  ارا ه  ت لیغاتی ها  اهری 15های  ، 17صنهيی ،  16، 

« 19هه درخفاستهای »های دیشر پليررم نظیر پليررماز گفنه   سرنچیكال يه  .  کندمیرا از یيدیشر تريیك    نهی ه کمو    18محصفالت 

 
1Typology 
2 Marketplaces 
3 Social and content networks 
4 Credit card and payment platforms 
5 Operating systems for computers, mobiles, game consoles, VR equipment and associated app stores 
6 eBay 
7 Telegram 
8 Facebook 
9 YouTube 
10 IOS 
11Transaction platforms 
12Integrated Platforms   
13Investment Platforms 
14Innovation Platforms   
15Advertising Platforms 
16 Cloud platforms 
17Industrial Platforms   
18 Product platforms 
19On-demand   
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هر همی  اساس در ای    ها ها قرف عرضه و تقاضاست آن   وکار مدل کس   ها در قال  نس تشناسی دیشر از پليررمهرد. نفعنی  نام می

شفند  هندی می تقسیم  3گرا( هکنندمدار و تفلید)مشيری  کننده و تسهیل  2مدار، مشيری1گراهکنندها هه سه نفع تفلیديررمشناسی پلنفع

(Kim & Min, 2019)ی محصفالت و خدمات خاص  دکنندگانی تفلها  واسطه آن های هسيند که ههگرا پليررمهای تفلیدکننده. پليررم 

مصرف  هه  تحفرا  دسيهنفیسنده    زعمهه  دهند.ی م  لیکنندگان  همی   قال   در  »هاسالم«  داخلی  میپليررم  پليررمهندی  های  گنجد. 

 کرده ودرخفاست    دکنندگانی از تفل  راخدمات    ایکنندگان محصفالت  مصرفشفند که  هایی را شامل میمدار هم پليررممشيری

تفل مصرف   یا  دکنندگانی سپس  هه  از  را  خدمات  و  تحفمحصفالت  جمله   .دهندیم  لیکنندگان  از  »نفیسش«  محيفایی  پليررم 

ای هرخفردارند که کارهران خفد را قادر شر نی  از ویژگیهای تسهیل گیرد. پليررمه جای میهایی است که در قال  ای  دسي پليررم

 ها هسيند.دسيه از پليررمهای اجيماعی نمفنه هارز ای   کننده ظاهر شفند  ش يهکننده و هم مصرفسازند تا هم در مقام تفلیدمی

کننده  و هماهنگ  سازساز، مخاق های هازار پليررمکه قی آن    اندارا ه کرده  (2005)  4شمالنسیو    وان ها را اشناسی دیشر از پليررمنفع

ن و نروشندگان یك کاال یا خدمت خاص همدیشر را یانيه  راهایی هسيند که در آن خریدا. هازارسازها، پليررماندشده تقاضا مهرنی

ها نی  تفلید و سازهسيند. مخاق و محصفالت  رگاه  اهای هازها هسیار ش یه پليررمدهند. ای  پليررمو یا کمك پليررم مهامله انجام می

میان کارهران    عیتفز اميانمحيفا  هرا  را  ت لیغپذیر ساخيه و نضای مناس ی  از ویژگی  کنند.کنندگان نراهم میرای  ای  هرخی  های 

های خاص پليررم  قفرهههای ت لیغاتی است.  های آنان مشاهه پليررمکننده و هرخی دیشر از ویژگیهای تسهیلها ش یه پليررمپليررم

هایی هسيند که هر هماهنشی تقاضا درون یك اکفسیسيم کنندگان تقاضا نی  پليررمای از همی  نفع پليررم هسيند. هماهنگرسانه

ها اشاره هه آن  ترشی پکه  کامپیفتر و مفهایل هسيند عاملسیسيمهای ها همان پليررمقفر مشخص ای  پليررممشخص تمرک  دارند. هه 

پليررم  دیشری  شناسینفع.  شد نفع  ها  از  پليررم  پليررمسه  پليررم5وجهی يند  شامل  اکفسیسيم  نناورانه   مثاههههها  ،  و    6اکفسیسيم 

وجهی، هسيرهایی هسيند که های يند. پليررم(Fehrer et al., 2018)دهد  را نشان می  7محفرهای هازارپليررم  مثاههههها  رماکفسیسيم پلير 

هازار عمل کرده و گروه   عنفانهه پیفند میواسطه  هه یيدیشر  پليررمهای مخيلف کارهری را  اکفسیسيم   مثاهه ههها  زنند. اکفسیسيم 

نی  مشاهه پليررم  محفر هازار   هایپليررم  مثاههههها  رماکفسیسيم پليرشفند و در نهایت  کننده تقاضا تهریف میهای هماهنگنناورانه 

جدیدی های اشاره شده، گفنه  شناسیاند. عالوه هر تمامی نفعرگاه، هازارساز قاهل تهریفا ، هازنهی ه کمهای محصفالت،  مشاهه پليررم

ها  های هازی را مهرنی و اشاره کرده در ای  پليررمپليررم ( نی  مفرد اشاره قرار گرنيه است. وی1398 یان )ها تفسط خفاجهاز پليررم

های دیجیيال و ... حضفر دارند.  الهای مجازی، نروشندگان ارزش اعالوه هر هازیينان، هازیشران مينفع دیشری همچفن نروشندگان ک

مرهفمی صرر و یك    صفرتههرمی  وکارهای پليرکس   اینيهشناسی آن قاهل ذکر است  نفع  و  در پایان تهریف مرهفمی پليررم  آنچه

 وکارهای پليررمی را ميصفر هفد. تفان یك قیف کس هناهرای  می  نیسيند

 و هرندینگ  وکارهای پليررمیکس تيامل  .  

های در میان تمامی ویژگینردی هرخفردارند.  هههای منحصرکه از ویژگیهسيند    در حال رشدیهای  وکارهای پليررمی پدیدهکس 

« شيل  8دوقرنه د آن است که اقيصاد پليررمی هر پایه ویژگی »هازارهای  نشفشناخيه می  ها ها آن ای که پليررم، خصیصه اصلیپليررم

 
1Producer-oriented platform (supplier type)   
2Consumer-oriented platform (tailor type) 
3Both-oriented platform (facilitator type)   
4Schmalensee 
5Multi-sided platforms   
6 Platforms ecosystems as technology ecosystems 
7 Platforms ecosystems as platform-based markets 
8Two-sided markets 
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کننده  تفان در هازار مصرفهم می  زمانهمجایی است که    دوقرنه. مقصفد از هازار  (Budzinski & Kuchinke, 2020)گرنيه است  

  تأریر از ای  ویژگی  ها  تفسهه و تيامل پليررماساساً  .  (Cunningham et al., 2015; Doyle, 2013)و هم در هازار ت لیغات حضفر داشت  

وکارهای  ها را از کس ها و همچنی  هرندینگ آنتيامل پليررماندازی،  که راهپذیرد و هر همی  اساس مفضفعاتی وجفد دارد  می

 ,Tiwana)  اهدیخفد تيامل    یرق ا  سرعتههحداقل    هایدندن  ما   آن است که پليررم هرای زنده  مفضفع نخسيی     کند.سنيی ميمای  می

تر جهت ان ایش نشار هرای سازگاری سریع  « ارر مليه سرخ»تحلیل است  مطاهق ها      ای  مفضفع منط ق ها  »ارر مليه سرخ« قاهل(2013

ها هرای هقا در هازار  و پليررم  (Barnett & Hansen, 1996)  عت تياملی رقی  استرت، ناشی از ان ایش سماندن در وادی رقاه  زنده

ها يررمرسد پیامد »ارر مليه سرخ« هرای هرندینگ پلهاید سرعت تيامل خفد را ميناس  ها نرخ تيامل هازار هه فد دهند. هه نظر می 

اميان رویارویی مداوم مشيریان پليررم ها نفآوری منجر هه تيامل در پليررم است و ای  همان ایده اصلی اقيصاد تياملی است که  

 Parker)شفد  « نامیده می1مرغتخم»مشيل مرغ و    مفضفع دوم،.  (Cunningham et al., 2015)داند  را نراهم می  یری ک  ریی هرگفنه تغ

et al., 2016; Tiwana, 2013) . ی از قرن یكهیچ کنند هنشامی کهعطف هه ویژگی هازار دوقرنه هیان می  (2002) 2کایلفد و جفلی    

هیانشر آن است که دهد. ارر ش يه  « رخ میمرغ تخمدانند مهضل »مرغ و  »ارر ش يه« را هرای پیفست هه آن جذا  نمیپليررم    كی

: 1398 یان )خفاجه  . (von Rimscha, 2020)  شفدیکارهران م  تهداد  شیو منجر هه ان ا  شدهش يه    تی تهداد کارهران هاعث جذاه   شیان ا

پردازند و در نيیجه ش يه نایده  تری هه مشارکت و تفلید ارزش می( تأکید دارد که هر يه ارزش ش يه هیشير هاشد هازیشران مينفع43

دانند و تأکید دارند که هر تری  ویژگی پليررم میارر ش يه را کلیدی  (19 :2016). پارکر و همياران  داردهران آن  رهیشيری هرای کا

« و »ارر غیرمسيقیم  3نفع »ارر مسيقیم ش يه تفان هه دو  را میپليررمی وجفد دارد، ارر ش يه نی  وجفد خفاهد داشت. ارر ش يه    یجای

  ارر مسيقیم  (Belleflamme & Peitz, 2018; Budzinski & Kuchinke, 2020; Reillier & Reillier, 2017)هندی کرد  « تقسیم4ش يه 

  ان ون اعضای ش يه در یك گروه مشيری خاص هه اه اری هرای کارهران همان گروه ش يه هه مفاردی اشاره دارد که ان ایش روز

هه پليررم ش يه اجيماعی »تلشرام« ملحق شدند،   هنشامی حجم زیادی از دوسيان ما  مثالعنفانهه  شفد تا وارد ش يه شفند.ت دیل می

ای اعمال شفد که ورود یك دسيه از مشيریان  گفنهاگر ارر ش يه هه  حالهاای   ها هه ای  پليررم ورود کردیم.آن  ما نی  هه جهت ارت اط ها

مشارکت روزان ون  اگر    شری دانی هههرود دسيه ميمای ی از آنان هه ش يه شفد، آنشاه ارر غیرمسيقیم ش يه رخ داده است.  منجر هه و

 ,Budzinski & Kuchinke)نامیم  دهد، آن را ارر غیرمسيقیم ش يه می  ش یرا ان ا» «    یگروه مشير  یتقاضا»الف«    یگروه مشير

هه  مثالعنفانهه .  (2020 مسانر  نقش  در  که  مشيریانی  تهداد  رشد  ها  »اسنپ«  پليررم  می  اگر  وارد  روههش يه  آنشاه  شفند،  شفد،  رو 

یاهد و ای  مصداق ارر غیرمسيقیم ش يه است.  کنند نی  هه روزان ون ان ایش میمی  نامر تمشيریانی که در نقش راننده در ای  پليررم  

- 44:  1398 یان )س خفاجهو هر همی  اسا   هاستآنهای منری و مث ت  ش يه سفیه  غیرمسيقیمنييه قاهل تأمل پیرامفن ارر مسيقیم و  

  ارر ش يه   آنچهکند.  ( هه يهار نفع ارر ش يه شامل ارر مفانق مث ت، ارر مقاهل مث ت، ارر مفانق منری و ارر مقاهل منری اشاره می 47

مرغ »اوالً نقش آن در حل مشيل  کند،  وکارهای پليررمی دارای اهمیت مضاعف میرا در کس   ها سفیه مث ت  غیرمسيقیممسيقیم و  

رانیاًمرغ تخمو   هرای ورود رق است    عنفانههآن    تأریر  « و  مانع جدی  نهایت  یك  پليررمی  محانظت از کس   منجر ههکه در  وکار 

تفاند می  وکارهای پليررمیتفان اسيدالل کرد که ارر ش يه مث ت در کس هر همی  م نا می.  (Reillier & Reillier, 2017: 35)  شفدمی

.  « نام دارد 5ها، مشيل »پنشف  وکارهای پليررمی و تفسهه و تيامل آنمفضفع سفم پیرامفن کس را ان ایش دهد.    هاقدرت هرند آن

 
1The chicken-or-egg problem   
2Caillaud and Jullien 
3Direct network effects (DNEs)   
4Indirect network effects (INEs) 
5Penguin problem 
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 ( می2013تیفانا  مطرح  هنشامی  پنشف    مشيل  است  مهيقد  جدید(  پليررم  یك  که  علی  شفد  و  گذاشيه  وجفد  عرصه  هه  رغم پا 

مطمئ     ای  کارهران   زیرا حاضر هه اسيراده از آن نیست    1ایاما هیچ کارهر نهاییهای نراوانی که هرای جذ  ارر ش يه دارد،  پيانسیل

کند، ق هاً آنچه ها مفضفع هرندینگ در راسيای رنع مشيل پنشف   نس ت پیدا می  .کنندیاسيراده مپليررم  از آن     ی ن  شرانیکه د  سيندی ن

های  عدم رنع مشيل پنشف   تفسط پليررمنفیسنده    زعمهه گذاری است.  تالش دقیق در حيمرانی پليررم از جمله مفضفع قیمت

وکارهای پليررمی نی  مرت ط رامفن تيامل کس يهارمی  مفضفع پی های قدیمی خفاهد شد.  آوری هرند پليررموارد منجر هه تا تازه

پدیده )ها  تیفانا  »ظهفر2013ای که  را  آن  ویژگی « می2(  هه  پليررم  نامد. ظهفر  مالك  تفسط  اساساً  دارد که  اشاره  پليررم  در  هایی 

آنرینی هرند همهای  ردرویي  محقق   زعمههکنندگان مخيلف در پليررم حاصل شده است.  ری ی نشده و هه دلیل اقدامات شرکتهرنامه

ها و ایجاد تصفیر مث ت از از جمله رویيردهای هسيند که اميان دام  زدن هه پدیده »ظهفر« در پليررم  و رویيرد ارگانیك هه هرند

 های مث ت آن را دارند. ویژگی  عنفانهههرند پليررم 

 آنرینی هرند و رویيرد ارگانیك هه هرند هم .ج

از ارکان قدرت و    از    3یيی  تا  زمینه  ینّناور ای     . (Ciasullo et al., 2018)آنرینی است  هم   یننّاوراسيراده  ای را نراهم کرده 

و نقش مؤرری در ایجاد تجارت مرت ط ها   (Sarkar & Banerjee, 2019)  شدهت دیلکنندگانی نهال  شرکته  همنرهل  کنندگان  مصرف

کنندگانی نهال تا ای  شرکت(. قدرت نرفذ  (Sharafi Farzad et al., 2019)پليررمی ایرا کنند )نشاه کنید هه    وکارکس هرند یك  

و ادرا  سایری  را نس ت هه هرند   (Hanna et al., 2011)جایی است که قادرند هر روی تصفیر تجاری یك شرکت اررگذار هفده  

در ادهیات جای   شدهپذیرنيهیك مرهفم    عنفانههآنرینی هرند  هم. هر همی  م نا  (Chiosa & Anastasiei, 2017)تجاری تغییر دهند  

گیرنده دهد یك هنشاه اقيصادی دیشر تصمیمآنرینی مرهفمی است که نشان می. هم(Khajeheian & Ebrahimi, 2020) گرنيه است

آنرینی را  اساساً هم  . (Tolstelova, 2016)شفد  تفأمان خلق می  قفرهه  هکنندو مصرف  هنشاه  خلق ارزش نیست هليه ارزش تفسط

رشد و رقاهت     3و م هم   دهی چ ی، پر ات، نامطمئ یه  یای تا در دن  وکارها در نظر گرتکس   یهرا  یاتیمن ع ح  كی  عنفانههتفان  می

کنند  آنرینی سفق پیدا میی  همت اوکارها هه سمهناهرای  مشهفد است که کس   (Nair et al., 2019; Yrjölä et al., 2019)  کنند

(Moghadamzadeh et al., 2020)  .است   4نخست رنيار شهروندی مشيریشفد   آنرینی مهمفالً از دو نفع رنياری مشيری ناشی میهم

 5کند و دومی  رنيار، رنيار مشارکيی مشيری که رنياری کامالً داوقل انه هفده و اميان هه فد وضهیت شرکت و هرند آن را نراهم می 

 & Estiri et al., 2018; Khajeheian & Ebrahimi, 2020; Yi)شفد که اساساً هرای تفلید خدمات مفنق ضروری است  را شامل می 

Gong, 2013)  .آنرینی هه حدی است که م ایای همشفد.  هر دو نفع رنيار مشاهده می  نفعی ههآنرینی هرند  در هم  نفیسنده  زعمهه

هرند مینام    یاتیح   كیشر  كی و    یعامل داخل  كی  عنفانههاز آن    هليه  هینندنمی  یعامل خارج  كیصرناً  را    یمشير  هاهرخی هنشاه

(Vázquez-Casielles et al., 2017)  . آنرینی هرند هر هرند را تأیید کرده  مث ت هم  تأریرآنرینی هرند نی  تحقیقات  در حفزه هم(Luo et 

al., 2015) تفاند منجر هه وناداری نشرشی و رنياری هه هرند شفد آنرینی هرند میاند که همو نراتر از آن نشان داده(Khajeheian & 

Ebrahimi, 2020)های کنندگان آن مشروط هه آن است که سفیهآنرینی هرند هر هرند و رنيار مصرف. ال يه تمامی اررات مث ت هم

  .آنرینی هرند منجر هه خلق رویيرد ارگانیك هه هرند شده استهم  هددمرور ادهیات نشان می  رنگ ن اشد.  آنرینی هرند پرمنری در هم

  ی ار ی و هس  شدهساخيهمخيلف    نرهانیدر کنار ذ  کهيفنهسيند    كی ارگان  اتیمفجفد  هرندها  شفدمیاسيدالل  آنرینی هرند  ق ق منطق هم

 
1End-users 
2 Emergence 
3 volatile, uncertain, complex, and ambiguous (VUCA) 
4 Customer citizenship behavior 
5 Customer participation behavior 
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هر همی  اساس اسيدالل شده که امروز   .(Iglesias et al., 2017)  خارج است  هنشاه/از عهده سازمان  هاهای نرایند ساخت آنهخشاز  

هه پیروی از رویيرد ارگانیك هه    .(Christodoulides, 2009)  است  تغییر کرده  می هانی از هرند  از نشه ان هرند هه  نقش مدیران هرند

هاز سازگار شفند تا    طی ها مح  دیهرند ها  رانی کنند که مدیم  شنهادی پ«  2گیری از مرهفم »هرند هازنی  ها ههره   (2010)  1ن یو رول  یمفنهرند  

گیری  آنچه در ای  پیشنهاده ههره  قفرکلیهه  .کنند   ری درگی  دارتراتر و مهن ق ی، عمتریغن   قفرههخفد    هرندهایا  کنندگان را همصرف

مرهفمی   ياريف   هرند هماز  هه  ارگانیك  رویيرد  و  هرند  می  آنرینی  هرجسيه  خدمات  را  کیریت  شدید  واهسيشی  مفضفع  کند 

 آنچه های سنيی  وکاراست. در کس    هاای  واهسيشی هه هرند پليررم  آن ارر  ميهاق وکارهای پليررمی هه تفلیدکنندگان ارزش و  کس 

وکار ها ارا ه خدمات کس   وکار است هناهرای  مدیران مشهفد است اینيه کنيرل کیریت خدمات و کاالها در اخيیار مدیران کس 

 . کنند را از آن خفد    هرند  ین یآنرهای مث ت هم يی سفق داده و سفیه سازی تفسط مشيری را هه سمت مث و کاالی هاکیریت قادرند هرند

نيرل پليررم  ای »مشيری هه مشيری« تفلیدکنندگان ارزش خارج از کهای م ادلهدر پليررم  ژهیوههوکارهای پليررمی  در کس   حالهاای 

آنرینی هرند را هه سمت هرگفنه نقص و کاسيی در کیریت خدمات و کاالها خارج از کنيرل مدیران هرند، هم  رو یازا  کنند.عمل می

 شفد. منری سفق داده و منجر هه هحران هرای هرند می

 یف هرندمناهع تضه . د

تفان ها را میآن  روازای    (Kapferer, 2004)اند  هسيند که در تهامل ها هرند شيل گرنيه  کنندهها تجمهی از تجرهیات مصرفهرند

ها،  ویژگی مشيمل هر سه قسم هاتداعی .(Thellefsen & Sørensen, 2015) دانستکنندگان ها در ذه  مصرفای از تداعیمجمفعه

اند ع ارتکنند و  ها خصفصیات یك هرند را تفصیف میویژگی  (1993)  . هه عقیده کلر(Batey, 2008)  هسيند  هاها و نشرشم یت

 ها نی  اشاره هه ارزشی دارند که مشيری گمان دارد هرند هرایش خلق خفاهد کرد . م یتکندیاز آنچه مشيری در مفرد هرند نير م

(Li, 2004)     ی تفسط هرند و قضاوت در مفرد ا  هاتیو م   هایژگیو  هارا     انی از هاورهای مشيری نس ت م  یتاههدر نهایت نشرش   

اررگذار مشيرپاسخکه    (Sotiropoulos, 2003)  هاورها است هرند  انیهای  ، اقالعات 3ق ق مدل ش يه تداعی  دهند.را شيل می  هه 

. ق هاً (Teichert & Schöntag, 2010)شفد  کننده ذخیره میهای مخيلف در حانظه مصرفمرت ط ها هرند در قال  یك ش يه از گره 

کنند اشاره می  (2010)و همياران    4لفک   حالهاای    داشيه هاشندد وجهه مث ت یا منری  ن تفانها از هرند( میيه )تداعیگره از ای  ش  هر  

 دیشر هیانههها را دارند، مصفن نیسيند.  آن های  تداعیها یا کمرنگ کردن  هایی که اميان تضهیف تداعیر هراهر مفقهیت که هرندها د

هه  آن که  دارد  وجفد  هرند  یك  پیرامفن  شرایطی  وقفع  اميان  مهيقدند  تداعیی هتضها  تقلیل  و  تقفیت ف  و  ایجاد  یا  مث ت  های 

لفک  و همياران    د.انپردازی کرده« مرهفم5هرند   تضهیفع ارت »  ها   ها پیامد ينی  شرایطی راهای منری از هرند منجر شفد  آن تداعی

کننده در یك سطح شناخيی، احساسی ای است که مصرفمضر و منری در شیفه  تضهیف  ،هرند  تضهیفکنند که  اشاره می  (2010)

است. ارت اط  در  هرند  ها  رنياری  و سروینف  و  آ  (2017)  6ماکیاس  را  هرند  تضهیف  احساسات   ی س هم  و  اعيقادات  هه  که   یرساندن 

های منری و ان ودن تداعی  هاکنند و اشاره دارند که تضهیف هرند  می، تهریف  مهروف دارند  هرند  كیکنندگان نس ت هه  مصرف

هه ش يه تداعی ارر میناخفشایند  نی    تضهیف هرند، در   گذارند.ها هر جریان نهلی ش يه  ها ع ارت مشاهه »شينندگی هرند«  ادهیات 

 . (Copulsky, 2011; Weerawardena & Previte, 2017)پردازی شده است مرهفم

 
1 Mooney and Rollins 
2 Open brand 
3 Associative Network Model (ANM) 
4 Loken 
5 Brand dilution 
6 Washington Macías and Julio Cerviño 
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نس ت هه    2یمنر   دهانههدهاناحيمال    شیان ا   ای  هرند  دیکاهش قصد خرتضهیف هرند پیامدهای نظیر    (2007)  1ق ق ادعای جاکفهی

خفاهد شد  گريه   3دارد. م ره  است تضهیف و شينندگی هرند اگر حالت حاد داشيه هاشد، منجر هه شيست هرند  هه دن الهرند را  

هینی هرند، تقل  ميأرر از عفاملی نظیر نرامفشی هرند، خفدهینی هرند، خفده رگ  (2005)  4از دیدگاه هیگ  یروی پشيست هرند هه  

عفامل کالن شيست هرند قلمداد   عنفانهه تفان  ی  عفامل را می ا  نفیسنده  زعمهه هرند، نرسایش هردند و نامرهفط شدن هرند است اما  

تفان هه عفاملی اشاره کرد که یك هرند را هه سمت ترقیق، تضهیف، می  (2010لفک  و همياران )هه اسيناد ياريف     حالهاای   کرد.

که در شيل مشخص شده مناهع   قفرهماننشان داده شده است.    1دهند. ای  عفامل در شيل  شينندگی و نهایت شيست سفق می 

است که حامل ضرر هرای هرند  تضهیف هرند مشيمل هر دو ههد داخلی و خارجی است. مناهع داخلی شامل تصمیمات داخلی شرکت

نهالیت که  دارند  قرار  عفامل خارجی  مقاهل  نقطه  در  و  میهسيند  شامل  را  مدیران شرکت  کنيرل  از  خارج  ای   های  ق ق  شفند. 

پیامد تغییر  ياريف   م هفر،  عفامل  تفسط  هرند  کاهش  از  کنندهمصرف  ادرا   در  منری  تضهیف   ترجیح   و   نشرش  در  هرند، 

خفاهد هفد. م ره  است که هر یك از ای  پیامدها    دهرن  ویژه   ارزش  و   هازار  سهم  و  نروش  هرند و کاهش  هه  نس ت  کنندهمصرف

 شفد. تلقی می یضروردر هراهر تضهیف امری مرهفمی ج  گسيرش ریسك هرند ندارد هناهرای  حراظت از هرند 

 
1 Jacoby 
2 Negative word of mouth 
3 Brand Failures 
4 Haig 
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 ( Loken & John, 2010عوامل تضعیف برند ) -1شکل 
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 آوری هرندمرهفم ریسك هرند و تا  .ه

هخش مهيقدند  نظران  صاح هرخی    کهی نحفهه  است  انيهیشیان اشدت  وکارها هههای نامشهفد در هازار و کس امروزه ارزش دارایی

 عنفان ههارزش ویژه هرند    م ناهمی     هر.  (Eccles et al., 2007)  شفدناشی می  مانند ارزش ویژه هرند  های نامشهفدهازار از دارایی  غال 

کس    یترهاارزش یك  استوکار  دارایی  شده  نارکفهار (Poerwadi et al., 2020)  شناخيه  را    (1989)  1.  هرند  ویژه  ارزش 

در ای  پیشنهاده، مرهفم ارزش ویژه هرند را دارای    آنچه  دهد.یا خدمت می  داند که یك هرند هه یك محصفلی می اان ودهارزش

هانم  و کات     اهمیت ای  پیفند هه حدی است    .داردوجفد    ارزش ویژه هرند  که هی  ریسك هرند وپیفند تنشاتنشی  کند،  اهمیت می

هر   فی تفص  یهرا  هرند  سكیر  وجفد ندارد.  هرند«  سكیر» وجفد نداشيه هاشد، ذاتاً    هرند«ارزش  »اگر  کنند  تأکید می  (11 :2013)

   . (Hofman & Keates, 2013)دهد  را کاهش    ویژه هرندارزش    جهی و در ني   رسانده   ی آس  هرندهه    قادر است  رود کهمی  هه کار  یعنصر

، نحفه  (Easen, 2019)وکار است  دهنده احساسات مشيریان نس ت هه کس  هرند یيی از مراهیم اساسی شيلریسك    کهییازآنجا

های  داند که هرند ریسكپذیری یك هرند را هنشامی می تری  راه هرای آسی سریع  (2019) 2مدیریت آن اهمیت هاالیی دارد. هایدر

کند. ق ق  ناپذیری قلمداد میخطر هرای یك هرند را تفهم شيست   یتره رگنی     (2018)  3گیرد و مسنجر پیرامفن خفد را جدی نمی

هرند ها ان ایش تر ریسك  از همیشه است  هه هیان دقیق   تره رگدهد که یك هرند  ( ریسك هرند زمانی رخ می2011کاپفلسيی )  ایده

ای    حال یهاا(. ق هاً هر هرند ه رگی هر اساس رواهط ن دیك ها مشيری ایجاد شده است  2یاهد )شيل  ان ایش می  ارزش ویژه هرند،

مناهع تضهیف هرند است که اعيماد هه هرند را تحت شهاع شفند. ای  شينندگی ناشی از ریسك هرند و  رواهط هسیار شيننده تلقی می

 دهد.قرار می

 
1 Farquhar 
2 Hyder 
3 Messenger 

  ( Copulsky, 2011) حالت پارادوکس برند  -2شکل 
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( 1  ز:اند اع ارت  مؤلرهرا ترسیم کرده است  ای  شش    هرند  مؤلره ریسكشش  ،  ها تفسهه مدل ریسك هرند  (2016)  1آهراهام دیفید  

مفرد   مؤلرهاولی     .2ریسك حضفر  (6و    وضهیتریسك    (5هفیت  ریسك  (  4  شهرت  سكیر  (3هازار  ریسك    (2  ریسك ارزش

رقاهيی کند که هر ظرنیت هرند در حرظ تمای  و م یت  های را تفصیف میریسك ارزش جن هارزش است.    اشاره آهراهام  ریسك

.  (Dorian-Laurențiu & Claudiu-Cătălin, 2012)  زندیاهی پیفند میای  رویيرد ارزش ویژه هرند را هه مقفله مفقهیت  .گذاردارر می 

دهد هازتا  می  شفد رامنانع عمليردی و احساسی یك هرند که تفسط مشيریان در  میارزش ویژه هرند    واسطهههریسك ارزش  

 هه دلیل مفقيی   های احساسی مشيریان هرندمحر   يراکههناهرای  هرندها  در ارا ه منانع احساس هاید حداکثر دقت را لحاظ کنند  

ر مؤلره دیشری ریسك هازا  .(Hofman & Keates, 2013)  ریسك هرای یك هرند هاشد    ی تره رگد  ن تفاندر شرایط خاص می  هفدن و

دهد. شفد. ریسك هازار احيمال تغییر در محیط خارجی یك هرند را نشان میاست که در مدل ریسك هرند آهراهام  هه آن اشاره می

ها عالیق و نیازهای  ها هسيند. منظفر از انشی هها و محدودیتخاص هازار انشی ه  قفرههدو مقفله عمده هرای تغییر در محیط خارجی یا  

ها هه مفاردی اشاره دارد که آزادی اسيراتژیك مفجفد در هازار را يه از حیث قانفنی و يه از  کنندگان است و محدودیتمصرف

   . (Abrahams, 2016; Dorian-Laurențiu & Claudiu-Cătălin, 2012)کند حیث اجيماعی محدود می

  عنفان ههرا  شهرت    قی گ ارشی ریسك  2005در سال    ستی اکفنفم  شفد.مؤلره دیشری در ریسك هرند قلمداد میریسك شهرت  

هوکس   یهرا  دی تهد   یترمهم از  ر  13   ی کار  می  سكیدسيه  ني  .(Ross & Lofthouse, 2005)  کندمهرنی  خف    جه ی شهرت 

عدم مفنقیت هرای هرآورده کردن انيظارات   احيمالههاساساً ریسك شهرت  .  است  هرندو    انیمشير   ی ه  یاز تهامالت قفالن   یامجمفعه

دارد  مصرف اشاره  شرکت  .(Dorian-Laurențiu & Claudiu-Cătălin, 2012)کنندگان  نراگیر  مشيالت  از  انجام  یيی  عدم  ها 

و همياران    3گیرد. ق ق ادعای اکل ست که ق هاً مدیریت ریسك شهرت نی  در آن جای میاقدامات کانی هرای مدیریت شهرت ا

ها را هه سمت مدیریت هحران  ها اساساً رویيردی واکنشی نس ت هه تهدیدات شهرت دارند که ای  رویيرد عمالً آنشرکت  (2007)

( 3( تغییر هاورها و انيظارات و  2واقهیت  -( شياف شهرت1دهد. ریسك شهرت ناشی از سه مقفله  جای مدیریت ریسك سفق می هه

   ی شهرت شرکت در ه  یاهی ارزمرحله     5ا مدیریت ریسك شهرت نی  ميشيل از  های داخلی است. هر همی  م ن ضهف هماهنشی

مشخص کردن هاورها و انيظارات و    ریی ، نظارت هر تغ  تی واقه-شهرت  یها شرکت، هسي  شياف  یواقه  تی شخص  یاهی، ارزنرهانیذ

کند ریسك هفیت است. ریسك مقفله دیشری که آهراهام  هه آن اشاره می   .(Eccles et al., 2007)مسئفل مدیریت شهرت است  

آن است. منظفر از انحصاری هفدن هرند ظرنیيی است که هرند از آن هرای محانظت   5هفدن هرند و ر ات   4هفیت مرهفط هه انحصاری

یك دارایی قانفنی دارد و مقصفد از ر ات حرظ یك تصفیر واحد از هرند در تمامی سطفح    عنفانههاز عناصر خفد )لفگف، شهار و...(  

  يشاران  ،یاجيماع  یهارسانه  یها ترولاز جمله  مشيالت عمده در راسيای کاهش ریسك هفیت، نهالیت    .(Abrahams, 2016)است  

اميان ت دیل کردن ریسك هفیت هه یك هحران هرای هرند را دارد   عمالًاست که     ندهینر  غاتی ت ل  و پخش   یاقالعات غلط آنال

(Hyder, 2019).    

  یهازاست     صرر-مجمفع  یهازریسك وضهیت نی  هه مهنای از دست دادن مفقهیت نس ی یك هرند است. ریسك وضهیت یك  

  است   شرید  سفدها شرکت  ای  هاان یها ز  مهادل  قاًی ، دق شرکت  كی  انیز  ایاست که سفد    یي ی از وضه  وکار نشاندر کس   صرر-مجمفع

 
1 Abrahams 
2 Presence 
3 Eccles 
4 Exclusivity 
5 Consistency 
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(Forges, 1990).  الف« هه دلیل رشد هرند پليررم » « مفقهیت   هرند پليررمدهنده وضهیيی است که  هه هیان دقیق ریسك وضهیت نشان«

یك مؤلره دیشری از ریسك هرند مطرح   عنفانهه کنندگان را از دست داده است. آهراهام  ریسك حضفر را نی   خفد در هی  مصرف

ای  ریسك شامل ج ء   . (Abrahams, 2016)کرده است. ریسك حضفر شامل خطرات مرت ط ها آگاهی و تفجه هه یك هرند است  

کنندگانی شفد و ج ء کمی، تهداد مصرفکننده را شامل می ند در ذه  مصرفهای هرکمی و کیری است  ج ء کیری هرجسيشی

هرند در  را شامل می  هرای آن شفد که یك  زمانی مشخص  هازه  هه  یك   & Dorian-Laurențiu)رسدخاصی می  یهایهرجسيشها 

Claudiu-Cătălin, 2012) .   

هر کدام قادرند   ، ریسك هفیت، ریسك وضهیت و ریسك حضفرشهرت  سكیرریسك ارزش، ریسك هازار،    م ره  است که

ی ( یا دنه1تدریجی )نرسایشیها هه شيل  حال عمدتاً نمفد ای  ریسكای . هاهای شدید مفاجهه کنندوکار را ها هحران یك کس 

میریسك  . (Abrahams, 2016)  است(  2)ناجهه  تضهیف  را  هازار  در  هرند  مفقهیت  آهسيه  حرکيی  ها  تدریجی  ولی های  کنند 

های عملیاتی  هر همی  م نا گام.  شينندرند شده و هرند را میناگهانی ت دیل هه یك هحران نراگیر هرای ه  صفرتههدنهی  های  ریسك

یاهد. ای  پیشنهاده، لن  مرهفمی خفد هرای مدیریت ریسك و هحران هرند را در  هرای مدیریت ریسك و هحران هرای هرند ضرورت می

ی مدیریت ریسك و هحران هرند نیست آوری هرند تنها لن  مرهفمی هرا کند. ال يه لن  مرهفمی تا هیان میآوری هرند«  قال  »تا 

نفیسنده مناس  تشخیص داده شده   زعمههدر مدیریت هحران    نفق نهالآوری هه دلیل هرخفرداری از راه رد  حال مرهفم تا ای ها

جذ ، انط اق و   ییتفاناآوری را  تا هدی  مهنا که اگر    کردتهریف  آوری  م ينی هر مرهفم تا تفان  را میآوری هرند«  »تا است.  

آوری هرند« تفانایی »تا تفان گرت  آنشاه می   (Abdullah et al., 2013)  دانستاخيالالت    یا و    ییراتکنيرل و پاسخ هه تغ  یهرا  یاهیهاز

 ( 2و    یریپذ ی کاهش آس  ییتفانا  (1جذ  هه    های هرند است.ها و هحراندر مفاجهه ریسك  یاهیجذ ، انط اق و هازهرند هرای  

از عفاق     یر ی جلفگ  ییو تفانا  راتیی و انط اق ها تغ  یریی خفد تغ  تی هه قاهل  هم  انط اقاشاره دارد.  مخر     دادیاز رو  یر ی ششی پ  ییتفانا

و  یقن ر) دهدرا مفرد تفجه قرار می  هازیاهی نی  هه هازگشت هه حالت اصلی ق ل از وقفع رویدادکند و در نهایت  اشاره میتر  مخر 

جذ ، تفانایی    عنفانههآوری هرند«  حال ترجیح نفیسنده ای  پیشنهاده آن است که ضم  در نظر گرني  »تا ای ها.  (1399همياران،  

تفانایی رشد هرند در شرایط هحرانی (  2011ها، هه ت هیت از ایده کفپفلسيی )ها و هحران هرند در مفاجهه ها ریسك  یاهیانط اق و هاز

هایی که هه هحران ریسك تا در هراهر    سازدمی   قادر  است که هرند را  تفانایی  «آوری هرندتا هه مرهفم اضانه کند  هر ای  اساس »   را نی 

ر صفرت اررپذیری از هحران خفد را هازیاهی کند و حيی هيفاند در یك شرایط هحرانی خفد را نی  رشد مقاومت کرده و د  شدهلیت د 

دسيه نقشه،  که ای  هرت گام در قال  سه    دهد( در قال  هرت گام رخ می2011آوری هرند« هر اساس نظر کفپفلسيی )»تا   .دهد

های هرند قرار دارد که ذیل آن مدیر هرند هه در  تهدیدهای هی ریسكشفد. ذیل نقشه تنها گام ارزیاعملیاتی میآمادگی و اجرا  

های هشدار ( مسيقر کردن سیسيم2هرند هرای مفاجهه ها هحران و    گروه آماده کردن  (  1دو گام  هاید  پردازد. در دسيه آمادگی  میهرند  

( یادگیری از مرحله دنع حمله و تط یق ها 2( دنع حمالت هه هرند  1شامل  ریسك هرند قی شفد. در دسيه اجرا نی  يهار گام اساسی  

شفد. ای  انجام می  پذیر هرند( ایجاد پشيی انی مردمی هرای کمپی  انهطاف4آوری هرند  گیری و پیشیری تا ( اندازه3رویه درست  

در مجمفع لن  آور کند.  های هرند، تا ها و هحرانتفاند یك هرند را در مفاجهه ها ریسكهای اساسی میگام  عنفانههگام    هرت

ها ها هحران در نظر گرنيه شده و ایده عنفان لن  مرهفمی کالن پژوهش م ينی هر ای  پیشنهاده، هرای مفاجهه هرندآوری هه مرهفمی تا 

 شفد. آوری هرندهای پليررمی تشخیص داده می( م نای مناس ی هرای ایجاد ياريف  تا 2011ی هرند« کفپفلسيی )آور»تا 

 
1 Brand erosion risk 
2 Brand catastrophe risk 
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 پژوهشپیشینه  3-2
دهد که پیشرنت علم حاصل دو مقفله ان اشت علم و گسست علم است  در حیطه ان اشت علم، مرور پیشینه یك پژوهش نشان می

ت علم، و در حیطه گسس  یك حفزه علمی رخ داده و يشفنه یك مسیر علمی شيل گرنيه استهایی در  پیشرنت  آنچهان  در قی زم

پژوهش در   یخألهاتشخیص   های تحقیقاتی را نمایان ساخيه و هه محققان کمك کرده تا هاارزیاهی انيقادی پیشینه است که شياف

ه خفد در پیشرنت علم، ضم  مرور ان اشت علمی یك حیطه علمی هه پیشرنت علم کمك کنند  ای  پژوهش نی  هرای ت یی  جایشا

 در حیطه تحقیق، گسست مفجفد در ای  ان اشت علمی را شناسایی کرده است.

نشاندر مفضنفیسنده    هررسی پژوهش  تا ای  جدی  ِ پژوهشدهد  می  فع  هرندپیرامفن  پليررمی    ویژهههها  آوری  صفرت هرندهای 

ها ای  پژوهشاز جمله    مرهفمی هه ای  حیطه علمی ن دیك دانست.  ازلحاظتفان  ها را میهرخی از پژوهش  حالهاای   شرنيه است.ن

 کنندگان کاالهای دیجیيال«آوری در هراهر اقالعات منری در هی  مصرف»تأملی هر پیشایندهای تا در داخل ایران انجام شده    که

اسيراده از ای  پژوهش که ها    در نصلنامه مدیریت هازرگانی هه ياپ رسیده است.  (1400)  هالغقره تفسط زارعی و هاقری  است که

همراه و تلفی یفن انجام شده است، نشان   تلر   یگفشکنندگان دو کاالی  صرف نرری از م  453آماری    روش پیمایشی در جامهه

نيایج ای  پژوهش مؤید    مهناداری دارد.   تأریرآوری در هراهر اقالعات منری  کننده هر تا مصرف  یاهیتیهفدهد که  می همچنی  

 ی گر یانجی هرند ها م ین یآنرو هم یوارسازیراهطه هاز »آوری در هراهر اقالعات منری است. راهطه مهنادار هی  وناداری هه هرند و تا 

و    انجام شده  (1399)  و همياران  نژادنی  عنفان مفضفع پژوهش دیشری است که تفسط خلیل  «هادر پليررم  داریوکار پامدل کس 

است. ای  تحقیق    داریوکار پاو مدل کس   یوارسازی هاز  ری تحت تأر   انیها يه مهرند در پليررم  ین یآنرهمدر آن نشان داده شده که  

سازی پليررم داخلی و خارجی را مفرد هررسی قرار داده و ها اسيراده از روش مدل  88است،  که در نصلنامه مدیریت هرند ياپ شده  

پا مدل کس   یشری انجی م  ری تأرساخياری،    مهادالت ه  داری وکار  راهطه  تأیید    هرند  ینیآنرو هم  یوارسازیهاز   یهر  است.   کردهرا 

آوری در هراهر اقالعات منری در هی  هرندهای صنهت هيلداری پرداخيه نی  هه مقفله تا  (1400)هاش و همياران  می پژوهش مليی

نیاز خفد را از میان  ياپ شده است، داده  صلنامه گردششری و تفسهه در ن    ای  پژوهش کهاست ت  از مهمانان   267های مفرد 

  یمهادالت ساخيار   یسازمدلآوری کرده و ها اسيراده از  اند، جمعگیری تصادنی انيخا  شدهسياره که هه روش نمفنه  5  یهاهيل

هر   یمث ت و مهنادار  ری ها هرند تأر  یمشير  یاهی تیهفدهد که  وهش نشان میهای ای  پژپرداخيه است. یانيهها  وتحلیل دادههه تج یه

 کننده ای  راهطه است. شيه و جنسیت عامل تهدیلدا یدر هراهر اقالعات منر  انیمشير یآورتا 

مفرد هررسی   هاشند،های خارج از کشفر نی  که دارای قراهت ها مفضفع پیشنهاده حاضر  های داخل کشفر، پژوهشعالوه هر پژوهش

آوری در  هایی هسيند که هه مقفله تا دسيه اول پژوهش  تفان هه دو دسيه کلی تقسیم کرد.یها را مقرار گرنيه است. ای  پژوهش

کننده و نه از سمت مدیریت هرند مفرد هررسی قرار  آوری هرند را از سمت مصرفتا   نفعیهه و  اند  هراهر اقالعات منری پرداخيه

قرار داده و هیشير هر دالیل    هررسی هایی هسيند که مفضفعات مرت ط ها هرند و هحران و ریسك را مفرد  و دسيه دوم پژوهشند  اداده

ها   3وکارهای کس که در نشریه پژوهش  (2019)  2و آگفسيف  1پژوهش تفرس  .های مشيری در دناع از هرند، تأکید داردو انشی ه

هراهر اقالعات منری و ان ایش خرید در یك محیط دیجیيال، ياپ شده است از جمله مقاالتی است آوری در  محفریت ایجاد تا 

ها تفسهه مدلی مرهفمی    را مفرد مطالهه قرار داده و   4کننده گیرد. ای  مقاله مشيریان هانيداری مصرفکه در دسيه نخست جای می 

اگر یك هرند قادر هاشد تا شخصیت جذاهی را  رنيه است، نشان داده  که ها اسيراده از روش مهادالت ساخياری مفرد هررسی قرار گ

 
1 Torres 
2Augusto   
3 Journal of Business Research 
4 Retail banking 
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هرند در  ایجاد کند، آنشاه مشيریان نشرش مث يی هه آن هرند خفاهند داشت و هه هحث   های اجيماعیش يهقفر مث ت پیرامفن آن 

قالعات منری و ان ایش قصد خرید آوری هیشير در هراهر اکند که ينی  رنياری منجر هه تا ای  پژوهش تأکید می  خفاهند کرد.

گری دانش هرند و درگیری  میانجیها  آن  اند.انجام داده (2021)  و همياران  1یالشارنفهخفاهد شد. پژوهش دیشر در همی  راسيا را  

و ها م نا   مفرد هررسی قرار داده  هرند-کنندهآوری هرند در هراهر اقالعات منری در تهامل مصرف ها هرند را در راهطه هی  ان ایش تا 

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

خفاهد   هه دن الکنندگان یك هرند در هراهر اقالعات منری نس ت هه آن هرند را  آوری مصرفهرند و درگیری ها هرند، ان ایش تا 

  آوری تا منجر هه    طیشرا  یسازمدلای در صنهت هفاپیمایی که ها هدف  ها انجام مطالهه  (2019)  داشت. همچنی  آگفسيف و همياران

 آوری تا هر    می رمسيق ی و غ  می مسيق   قفرهه  3ی يی الييرون  دهانههدهانانجام شد، دریانيند که    یمفجفد در هراهر اقالعات منر  انیمشير

شفد، سطح ترکی  می  یيی الييرون   دهانههدهانهنشامی که ها    ها هرند  یمشير  یاهیتیهفو    گذاردیم  ری تأر  یدر هراهر اقالعات منر

کننده  هه ارتقای وناداری مصرف  که   هم  (2020)  مطالهه زارعی و همياران  دهد.آوری هرند در هراهر اقالعات منری را ان ایش میتا 

آوری را از  تحقیقاتی است که تا   از جمله دیشر  ،ای نرعی هفیت هرند پرداخيهدر هراهر اقالعات منری از قریق اج آوری  و تا 

هررسی کرده است.سمت مصرف داده  کننده  قرار گرنيه و  الييرونیيی هدف مطالهه  هرندهای لفکس  پژوهش  ای    432های  در 

نشان  ای  پژوهش    جینياوتحلیل قرار گرنيه است.  سازی مهادالت ساخياری مفرد تج یهآوری شده ها اسيراده از مدلپرسشنامه جمع

در هراهر    آوریتا هرند هر    تیجذاه  ری تأرو ای  در حالی است که    پذیردمی  ری تأر  شدتهههرند    تی هه هرند از جذاه  یکه ونادار  دهدمی

 هه هرند است. یونادار ری تحت تأر یدر هراهر اقالعات منر آوری ضم  اینيه تا   ستی ن تفجهقاهل  ی اقالعات منر

های هیان شده، مفضفعات مرت ط ها هرند و هحران و ریسك نی  حفزه تحقیقاتی مسيقلی را هه خفد اخيصاص داده  عالوه هر پژوهش 

  جاد یا  ها و ل ومها از هحران انجام شده و هر اررپذیری شرکت  (2020)  4یف   تفسط شیها، پژوهشی است  است. از جمله ای  پژوهش

های خفد را از یك نظرسنجی مفاجه ها هحران ميمرک  هفده است. ای  پژوهش دادهدر هنشام    هرند   كیدناع از    ی هرا  انی در مشير   هی انش

مداری دهد نشرش هه هرند و اخالقوتحلیل مهادالت ساخياری، نشان می آوری کرده و ها اسيراده از تج یهپاسخشف جمع  379آنالی  ها  

هحران   یاهیشرش هرند و ارزی  پژوهش حاکی از آن است که نهای دیشر امث يی هر ارزیاهی هحران هرند دارد. یانيه  تأریردر  شده  

 هرند دناع از  یهرا انیمشير  هی هر انش شرکت هه هحران پاسخ قاقهانهگذارد و یم ری تأر هرنددناع مث ت از  یهرا انیمشير  هی هرند هر انش

  دهای ارت اقی هحران در تفییير هر شهرت هرند پرداخيه و ها م نا قرار هم هه در  تأریرات راه ر  (2017)  5پژوهش هفمان  .دارد  ری تأر

هر شهرت هرند ارر های اجيماعی  رسانهارت اقات هحران در  هه ای  مسئله پاسخ داده که يشفنه  دادن نظریه وضهیيی ارت اقات هحران  

  دیشر هیانهه.  ادر هه حرظ شهرت هرند نیسيندهای همسان در شرایط هحرانی مخيلف قدهد که پاسخگذارد  ای  پژوهش نشان میمی

های ارت اقی  آوری شهرت یك هرند هنا هه اقيضا ات یك هحران هاید پیامگیرد هرای ان ایش تا می  تفان گرت ای  مطالهه نيیجهمی

 مخيلری تدار  دیده شفد.

آوری مقفله تا   حالهاای است    ایهسیار گسيرده  هرند دارای حیطه  زمینهدر    یپژوهشگريه عمليرد  شفد،  که مشاهده می  قفرهمان

 ی ها قرار گرنيه است. مرور پژوهش  هرند و مدیریت هرند  محققان عرصه  مفردتفجهتحقیقاتی است که کمير    هایحفزه هرند از جمله  

تر عفامل  د و هه ته یر دقیق های هرنپذیریآوری هرند، عمدتاً هر روی شناسایی آسی دهد محققان هرای پرداخي  هه تا نشان می  پیشی 

 
1 Elsharnouby 
2 Stimulus-Organism-Response (S-O-R) 
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4 Xi Yu 
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آوری دو سر یك قیف هفده پذیری و تا ای  مسئله در حالی رخ داده است که آسی    .اندتمرک  کردهتضهیف و شينندگی هرند  

 عالوه رقم زد.    قفر کاملهه  آوری هرند راهای هرند، تا پذیریتفان ها شناخت آسی آوری عمالً نمیو هه دلیل ماهیت پفیای تا 

مفضفع   ،هامایه اغل  پژوهشاند، ه آوری هرند را مفرد هررسی قرار دادهقفر واضح مفضفع تا هایی که هههر ای  در پژوهش

آوری هرندهای قرار گرنيه است. همچنی  تا   مفردتفجهکمير  ها  آوری هرند در هحرانهفده و تا   آوری در هراهر اقالعات منریتا 

آوری دهد که تا اميان دسيیاهی هه آن را داشيه هاشد و مرور پیشینه نی  نشان می نفیسنده  ای هفده که  قاتیتحقی  ساهقهپليررمی ناقد  

آوری هرندهای پليررمی در نقدان ياريف  تا   روازای است  های مرت ط ها هرند  پژوهشهرندهای پليررمی مفضفعی مغرفل در  

 است.رنع آن  درصددشفد و ای  پژوهش تشخیص داده می دانشیف یك شيا عنفانهه های هرندها و هحرانریسكهراهر 

 

 تحقیق. ضرورت انجام 4
 نظری  بعد از تحقیقضرورت و اهمیت  .4-1
های هرند، مرور پیشینه و ادهیات نظری مفضفع تحقیق نقدان هرای مفاجه ها هحران اتخاذشدهو رویيردهای  هارغم تمامی تالشعلی

را   های هرندها و هحرانریسكدر مفاجهه ها    ای »مشيری هه مشيری«های م ادلهپليررمآوری هرند  وجفد ياريفهی نظری هرای تا 

در حالی مطرح است    ای »مشيری هه مشيری«های م ادلهپليررمآوری هرند  نقدان یك ياريف  نظری در راسيای تا   دهد.نشان می

قفی   هرند  از  هرخفرداری  مقفله  اساساً  قاهلیت  عنفانهه که  از  ظرنیتهخشی  و  تا ها  هرای  سازمان/شرکت  کل  های  آوری 

وکارهای پليررمی ها کس ای که در کشفر ایران  در زمانهو همچنی     (1395و همياران،   یغامی پ)  سازمان/شرکت ضرورت دارد

اقيصاد دانش هه  اقيصاد نريی  از  ایرا میحمایت حاکمیيی و هه جهت گذار  ياريف  نظری در  ارا ه یك  کنند،  هنیان نقش مهمی 

 الشفهای پیشی  اصفالً   عالوه هر ای  هه دلیل اینيهت است.  یم واجد اه  ای »مشيری هه مشيری«های م ادلهآوری هرند پليررمراسيای تا 

اند، انجام  ای نداشيهتفجه  ای »مشيری هه مشيری«های م ادلهپليررمویژه  وکارهای پليررمی ههآوری هرند در کس های تا هه يالش

 یاهد. ای  تحقیق اهمیت دويندانی نی  می

  

 نظر کاربردی ماز  تحقیقضرورت و اهمیت  .4-2
گسيرشی   تناس ههوکارهای پليررمی نی   های مخيلف است  کس و سازمان  هاشرکتواقهیت مفجفد امروز هرای  هحران هرند یيی از  

وکارهای پليررمی »مشيری مدیریت هرند در کس  اند   های هرند در امان ن فدهاز هحران   اند، کنندگانی ایرانی یانيهکه در هی  مصرف

وکارها را نی  ها پیچیدگی دويندان  ران هرند در ای  کس هه مشيری« دارای پیچیدگی ذاتی است و ای  پیچیدگی عمالً مدیریت هح

هحران هرند را در اخيیار رویيردی پفیا هرای مفاجهه ها    کند. پرداخي  هه ای  پژوهش از ای  جن ه دارای اهمیت است کهرو میههرو

ای »مشيری های م ادلهپليررماص هرند  های خدهد  ای  رویيرد پفیا اقيضا ات و يالشوکارهای پليررمی قرار میمدیران هرند کس 

آور نشه  ها تا کند که هرندها را در مفاجهه ها هحران های اشاره میها آنان هه مؤلرهرا در نظر گرنيه و هه تناس  ویژگی  هه مشيری«

رند و ماليان شرکت در های ای  تحقیق هه مدیران هدارد. ق هاً پرداخي  هه ای  مفضفع از حیث عملی هه دلیل کمك کردن یانيهمی

 مشيری ضروری است.  ونادار کنندهیك اه ار  عنفانههحرظ م یت رقاهيی و قفت هرند 

 

 ای قانونی و برنامه جنبهاز  تحقیقضرورت و اهمیت  .4-3

نقشه جامع علمی کشفر هر جهت دادن يرخه علم، نناوری و نفآوری هه ایرای نقش مؤررتر در اقيصاد تأکید دارد، اهمیت   ازآنجاکه

وکارهای پليررمی نس ت داد. وری کس سازی و ارتقای ههرهتفان در ایرای نقش آن هرای تفانمندو ضرورت پژوهش حاضر را می
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میهمچنی    پیشنهاد شده  پژوهش  يالش  ندتفانيایج  رنع  نفآوری  در  و  کارآنرینی  ها  مرت ط  در گام  های  مث يی  نقش  و    هرداشيه 

وکارهای در حال رشد در کشفر هردارد که ای  مفضفع  عنفان کس وکارهای پليررمی ههآوری هرند کس تا   زدایی از يالش

  اینيه   هه دلیلاهمیت و ضرورت دارد. همچنی     پیرامفن پشيی انی از کارآنرینی و نفآوری   ساله کشفر  20انداز  يشم  عطف هه تأکید 

پیشنهاده حاضر، مسئله ها آن  نفیسنده  پليررمی کشفر  اقيصاد  و  اقيصاد دیجیيال  را که کارآنرینان عرصه    ان یگرههدستای عملی 

نس ت ای  مسئله   ني آوری است و ها در نظر گرگیری پژوهشی خفد قرار داده و درصدد رنع مسئله ها لن  تا هسيند را م نای جهت

پیشيازی  ،  هه هنشام واکنش هفشمند، نهال، سریع و  مدیریت مخاقرات اقيصادی از قریق  هر  های کلی اقيصاد مقاوميی  سیاست  ها تأکید

تفان اذعان داشت که پژوهش حاضر هم دارای اهمیت دارای ضرورت از حیث قانفنی و  می  تفسهه کارآنرینیو    هنیاندانشاقيصاد  

 ای است.هرنامه

 

 تحقیقهای گزاره. 5
 (Research Purpose) تحقیقغايی/ اساسی . هدف  5-1

در هراهر »مشيری هه مشيری«  ایهای م ادلهآوری هرند پليررمتا  است کههایی دسيیاهی هه عفامل و مؤلرههدف اساسی ای  پژوهش 

 دهند. را ان ایش می هرندهای ها و هحرانریسك

 

 (Research Objectives) تحقیق)اصلی و فرعی( اختصاصی ف اهد ا. 5-2

 : در نظر گرنيه شده استهدف غایی ای  پژوهش، اهداف اصلی و نرعی ذیل  دسيیاهیمنظفر هه

اصلی  (الف • ياريف     : اهداف  پليررمتا ارا ه  هرند  م ادلهآوری  مشيری«    ایهای  هه  ها  »مشيری  مفاجه  و  ریسك در  ها 

 هرند های هحران

 : اهداف فرعی (  •

o  تا يالش  شناسایی راسيای  در  اساسی  م ادلهپليررم  هرند  آوریهای  مشيری«  ایهای  هه  ها   »مشيری  مفاجهه  در 

 ها هرندها و هحرانریسك

o  ها هرندهحرانها و در مفاجهه ها ریسك »مشيری هه مشيری« ایهای م ادلهپليررم هرند مناهع تضهیفشناسایی 

o ها هرندها و هحراندر مفاجهه ها ریسك ای »مشيری هه مشيری«های م ادلهپليررم هرندی مهیارهای مفنقیت شناسای 

 (Research Questions)  تحقیق یهاال. سؤ5-3

 از: اندع ارتذکر شده هرای پژوهش سؤاالت ای  تحقیق ميناظر ها اهداف 

ها ها و هحراندر مفاجهه ها ریسك  »مشيری هه مشيری«  ایهای م ادلهپليررمهرند    آوریتا های اساسی در راسيای  يالش •

 ؟ اند ما کد هرند

 دهد؟ اعم از داخلی و خارجی رخ می مناههیيه  واسطههه »مشيری هه مشيری« ایهای م ادلهپليررمتضهیف هرند  •

 اند؟ کدام ها هرندها و هحراندر مفاجهه ها ریسك های م ادله »مشيری هه مشيری«يررمپلآوری هرند تا مفنقیت  مهیارهای •

»مشيری   ایهای م ادلهپليررمآوری هرند  تا و    اندماکدهای م ادله »مشيری هه مشيری«پليررمآوری هرند  عفامل مؤرر هر تا  •

 هایی است؟ها و ویژگیشامل يه مؤلره های هرندها و هحرانریسكدر مفاجه ها  هه مشيری«
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 تحقیق. روش 6
 ای آنمفروضات پايهو  شناسی، مبانی معرفت. روش تحقیق6-1

پیازی پژوهش که تفسط ساندرز الشفی  از  ت یی  روش تحقیق،  هرای   ارا ه شده، اسيراده  2019): (130و همياران    1ای  پیشنهاده 

هنیانهر پژوهشی    ، تری  الیهکند  ق ق ای  الشف در هیرونیمی کند نشاه اسيفار است که مشخص می  اینلسریها و مرروضات  هر 

ای  مرروضات اهمیت   شناساییهای کیری  در پژوهش  است  مهيقد  (1997)  2مایرز  جهان و نراگرني  دانش يشفنه است.  محقق هه

و همياران    3منط ق ها دیدگاه هاران  های تحقیق مناس  هسيند.کنند که کدام روشای  مرروضات مشخص می  يراکههسیاری دارد  

هسيی  (2012) مجرای  سه  از  پژوهش  یك  نلسری  مهرنمرروضات  ارزش تشناسی،  و  میشناسی  سريشمه  ال يه شناسی  که  گیرد 

هایی درهاره دانش و کس  نرضشناسی هه پیش  مهرنت(Myers, 2019)  شفدشناسی پژوهش میمرهفط هه مهرنتها  آن  تری مهم

شناسی مرروضات م ينی  دهد و در ارزشفع نشاه هه واقهیت و مهرنت را نشان میشناسی مرروضات مرت ط هه نن اشاره دارد  هسيیآ

 جای گرنيه است.  یسازهینظرها در پژوهش و هر نقش ارزش 

هدف هه   ازلحاظیم  اگیرد  ای  پارادعطف هه مفارد ذکر شده، پژوهش م ينی هر ای  پیشنهاده از مرروضات پارادایم ترسیری ههره می

شناسی پارادایم ترسیری قا ل هه نقدان واقهیت هسيی  ازلحاظ.  مند اقدامات اجيماعی استانسانی از قریق مطالهه نظام  دن ال نهم رنيار

  و خنیرر  )هفده  واقهیات يندگانه  دایم مهيقد است که  اای  پار  دیشرهیانهه.  (1398  ،امیدی  وشریری  )است    نردمنحصرههحقیقی و  

یم اپاراد.  (Myers, 2019)شفد  ها ها تفجه هه هانت تهیی  میو داده از نظریه منرك نیست هليه مهنای درست داده  (19:  1398  ،مسلمی

 (1398  ،امیدی  و شریری  )  شفدهنی هی  محقق و اجيماع او میشناسی قا ل هه تفلید دانش از قریق تهامل ذترسیری از حیث مهرنت 

کنندگان خفد مشاهده کرده و نحفه کس   هه همی  دلیل پژوهششران ترسیری عمفماً پدیده مفرد مطالهه را از زاویه دید مشارکت

شناسی نی  هه  دایم ترسیری از حیث ارزشاپار  .(19-18: 1398 ،مسلمی وخنیرر  )کنند  یك پدیده ذهنی تهریف می عنفانههدانش را 

از حیث (   21:  1398داند )خنیرر و مسلمی،  و آن را اميداد روش علمی می   (1398  ،امیدی  وشریری  )های محقق اصالت داده  ارزش

پارروش نی   کیریاشناسی  ترسیری  و  دایم  نی     روازای گراست  حاضر  پیشنهاده  هر  م ينی  کیری    عنفانههپژوهش  پژوهش  یك 

گیری از ( پژوهش کیری ها تفجه هه مرهفمی هفدن گرایش هه ههره1398گفیند )که خنیرر و مسلمی می  قفرهماناست.  شدهقراحی

قراحی ای  پژوهش   2019): (130دارد  هناهرای  در دومی  الیه از پیاز پژوهش ساندرز و همياران  یی  اسيقرا  4رویيردهای امیك 

آوری داده آغاز هه کار کرده و ها ق ق ای  رویيرد پژوهش ها جمع  انداز درونی است.کل و دارای يشم  م ينی هر رویيرد ج  هه

گیری از تك  رسد. در الیه سفم ای  پژوهش، ضم  انيخا  ههرههه پایان می  نظریه )يهاريف ، الشف، مدل، قضیه(ت یی  و خلق  

تحلیل  .  ندیگ یهرم ها تحقیق کیری را  یيی از اسيراتژی  عنفانهه  ی کیریروش کیری، هه الیه يهارم ورود کرده و روش تحلیل محيفا

.  (Krippendorff, 2018)شفد پذیر تهریف میای مهي ر و تيرارگفنهها هه مضمفن آن ههمحيفا یك ن  پژوهشی هرای رهط دادن داده

  لی، تحل پیشنهاده    یدر او    (Downe‐Wamboldt, 1992)  مطالهه است  نراهم کردن دانش و در  پدیده مفرد،  هدف تحلیل محيفا

و   ی مند کدگذارنظام  یهندنرایند ق قه  ق یاز قر   مينی  یهاداده  یمحيفا  ی ذهن   ری ترس  یهرا   ق ی روش تحق   كی  عنفانهه  یری ک   یمحيفا

 عنفان ههالیه پنجم، ای  پژوهش    عنفانههعالوه هر ای     .(Hsieh & Shannon, 2005)است    شده  فیمفضفعات و الشفها، تهر  ییشناسا 

تری  الیه نی  ای  در درونییك پژوهش مقطهی پیشنهاده شده که در قی یيسال از زمان تصفی  ای  پیشنهاد اجرا خفاهد شد.  

 
1 Saunders 
2 Myers 
3 Baran 
4 Emic 
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ها هرای تحلیل دادهی  هاز و محفر  یحله کدگذارردر دو م  یر ی ک  یکدگذارها و از  وری دادهآپژوهش از شیفه مصاح ه هرای جمع

 شفند. م سفط شرح داده می صفرتههههره خفاهد هرد که در ادامه 

 . فرايند اجرايی تحقیق6-2

نخسيی  مرحله قراحی پژوهش شفد   مرحله اساسی تقسیم می  5هه    (1398از مدل خنیرر و مسلمی )  نرایند انجام ای  تحقیق هه پیروی

و قی آن مفضفع پژوهش، اهداف و سؤاالت پژوهش، قلمروی پژوهش و   ت لفریانيهاست که در هخشی از آن قال  ای  پیشنهاده  

ینه و مناهع نی  تا . در ای  مرحله که ج  مراحل اررگذار هر کیریت پژوهش است، مرور پیششده استجامهه هدف پژوهش تهیی   

. مرحله دوم، هه انيخا  روش شفدمیو مراهیم اصلی پژوهش، ادهیات نظری مفضفع، پیشینه تجرهی و تاریخی مرور  گرنيهصفرت 

سازی اه ار مفرد نیاز  شفد. در ای  مرحله پژوهششر ضم  تهیی  روش گردآوری اقالعات و آماده مناس  هرای پژوهش پرداخيه می

وتحلیل  ه تج یهکند  در مرحله سفم اقدام هها اقدام میگیری شده و نس ت هه گردآوری دادهداده، وارد نرایند نمفنه  آوریهرای جمع

وری در داده و ها در نظر  شده و پژوهششر ها غفقه  دهیسازمانآوری شده پژوهش  های جمعدر ای  مرحله دادهها خفاهد شد.  داده

تج یه پروتيل  دادهگرني   داده شده،  تفضیح  ادامه  در  که  می  آمدهدستهه های  وتحلیل  تحلیل  نرایند را  دارای  مرحله  ای   کند. 

  ها و اش اع داری دادهآوری شده، مفضفع مهنیهای جمعدر پایان تحلیل هر یك از داده   يراکهوهرگشيی ها مرحله پیشی  است  رنت

 که یدرصفرت  ند.کهای هیشير ادامه پیدا میگیری هرای دسيیاهی هه دادهنظری هررسی شده و در صفرت عدم رسیدن هه اش اع، نمفنه

را ارا ه نيایج است کلید خفرده و پژوهششر نسخه نهایی نهالیت خفد    کارناز پنجم    در  ها هه اش اع نظری هرسد،وتحلیل دادهتج یه

 جرایی پژوهش در شيل زیر آمده است.کند. نمای شماتیك اقدامات ا نصل رساله تنظیم و تقدیم می 5در قال  
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 محیط تحقیق و الزامات آن . 6-3
در حال حاضر محیط داخلی    شفد  انجام می  وکارهای پليررمی و در نضای کس   پیشنهاد شده در محیط داخلی کشفر ایرانپژوهش  

ایران، علی اقيصادیها مفجفد و  رغم تحریمکشفر  ناپایدار  هرای اسيارتشرایط  مناس ی  پليررمی  ها و کس  اپ، محیط  وکارهای 

 جاد یاهنیان است که پیامد آن  ه گرني  از اقيصاد نريی و اهمیت دادن هه اقيصاد دانشاست. دلیل ای  مفضفع تالش دولت هرای ناصل

هفده است. در گ ارشی که تفسط    نانیکارآنر  ری و همفار کردن مس  یاسيارتاپ  سيمی رشد و تفسهه اکفس  ی هرا  ازی مفردن  ی هارساختیز

ه ار میلیارد ریال در سال   198مرک  تفسهه تجارت الييرونیك وزارت صمت تهیه شده، حجم تجارت الييرونیك در ایران از  

اد  هنیان، اقيصاد اقالعات، اقيصخفهی نشان دهنده تفجه هیشير هه اقيصاد دانشرسیده که هه  1397میلیارد ریال در سال    2081هه    1392

هنیان در هخشی از اقيصاد دانش  عنفانههها  اپتوکارهای پليررمی و اسيارگريه تفجه هه رشد کس هدون نرت و مفارد مشاهه است.  

ها  ای  يالش  ها وجفد دارد.ر محیط پیرامفنی آنهای نرهنشی و قانفنی جدی دهمچنان يالش  حالهاای کشفر ایران صفرت گرنيه  

دهنده  شيا   سازوکار  عنفانههها تفجه حاکمیيی هه ای  نفع اقيصاد    اقيصاد پليررمی  گذاریقانفنحفزه    راز عدم انط اق سرعت د

 های خدماتی پليررم  اندازی هرخیهه راه  اعيراضهای محيفایی،  پليررم  یرگالتفر پیرامفن    نظرهااخيالف  شفد.  ناشی می  داخلیاقيصاد  

های نرهنشی و قانفنی های اقيصادی و پر از يالشمحیط ای  تحقیق پر از نرصت  روای ازهاست.  و... نمفنه ای  يالش  نظیر اسنپ

 گیرد. است که در نرایند رساله مفرد هررسی قرار می

 

 هاکنندگان در تحقیق و نحوه انتخاب آنمشارکت. 6-4

پليررم، رواهط عمفمی، مدیریت هحران سازمانی، مدیریت هرند، مدیریت  و خ رگان عرصه    یميصدجامهه هدف ای  پژوهش را انراد  

  ی احيمال  ری غگیری  های نمفنه گیری پژوهش کیری را شیفههای نمفنهاسيراتژی  اغل   کهازآنجاییدهند.  تشيیل می   مدیریت رسانه

می نمفنهتشيیل  روش  نی   پیشنهاد  ای   هر  م ينی  پژوهش  مشارکتدهند،  انيخا   هرای  را  هدنمند  گ یند. هرمیکنندگان  گیری 

هرا  كیهدنمند    یری گنمفنه شرکت  یروش  آگاهانه  مانيخا   شمار  هه  پژوهششر    (1391  ،جاللی )  رودیکنندگان  آن  در  که 

نفع    ی. در ا(1398)خنیرر و مسلمی،    دهدیمشخص مفرد اسيراده قرار م  یهایژگیو  یيسریکنندگان را هر اساس داشي   شرکت

ری  گی نمفنه  تیحد کرا همچنی     .شفندمیانيخا     اعم از کاری و علمی  شانیو تجره  یانراد را ها تفجه هه سفاهق تخصص  یری گنمفنه

اضانه شدن   ای تر شدن  ه رگ  ل،یکه س   تفسهه، تهد  یشيری که داده ه  دهدیرخ م  یزمان  نظری  اش اع  شفد. اش اع نظری تهیی  مینی   

 .(1391و همياران،  رنج ر)مفجفد گردد، هه پژوهش وارد نشفد  )گ اره، ياريف ، الشف و...( یهه تئفر

 

 با محیط تحقیق  ویها و نقش محقق در تحقیق و نحوه تعامل صالحیت .6-5

و غیررسمی است و غال اً پژوهششر در مفقهیت درون    انيهی سازمان   مهی نکنندگان  در یك پژوهش کیری ارت اط محقق ها مشارکت

نی    هپژوهش م ينی هر ای  پیشنهاد  در  (.1398کند )خنیرر و مسلمی،  هانت پژوهش و ها لحنی نهاالنه هدف اصلی پژوهش را دن ال می

ق هاً  ت اط صمیمانه ها محیط پژوهش دارد.سهی در هرقراری ار هاگر آن و تحلیل هاآوری دادهجمعگر جریان هدایت عنفانههمحقق 

هرای   ایرای نقش خفد، تالش الزم  دانششاهی  محقق در  ها محیط تحقیق   روازای    را خفاهد داشترعایت اخالق  تهامل محقق 

ها کنندگان پژوهش خفدداری شفد  همچنی  حرظ محرمانشی دادهآسی  رساندن هه مشارکت  قراحی خفاهد شد که از   یاگفنههه

رود. قراحی پژوهش و تهامل ها محیط تحقیق ها تدوی  می  هه شمارو صداقت در انيشار نيایج تحقیق رک  اخالقی مهمی هرای محقق  
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های اجيماعی شروع شده و تا مرحله کنندگان احيمالی از قریق تلر ، ایمیل یا ش يهآوری داده و تماس ها مشارکتجمع  پروتيل

 انيد، تداوم خفاهد یانت.ها اتراق میکنندگان که پس از تحلیل دادهاخذ هازخفرد نهایی از مشارکت

 

 ها بع، نحوه دسترسی و روش گردآوری داده. من6-6

پیشنهاد شده،  مناهع جمع پژوهش  در  داده  رواهط عمفمی، و خ رگان عرصه    یميصدانراد  آوری  پليررم،  مدیریت  هرند،  مدیریت 

های اجيماعی خفاهد  نحفه هماهنشی اولیه ها ای  انراد از قریق تلر ، ایمیل یا ش يه  هسيند.  مدیریت هحران سازمانی، مدیریت رسانه

جهت نی   حضفری  جلسه  یك  و  مصاح ه    هفد  می  عنفانههانجام  دیده  تدار   داده  گردآوری  هرای  شفد.  اه ار  مدنظر  مصاح ه 

  نردی که   عنفانههشفنده  ها در پژوهش پیشنهادی، از نفع مصاح ه ها ميخصصان است. در ای  نفع مصاح ه هه مصاح هگردآوری داده 

مصاح ه ها ميخصصان را نفعی مصاح ه نیمه   (2002)  2و ناگل  1مفزر   .(Flick, 2018)شفد  یك حفزه خاص قاهلیت دارد تفجه می  در

پذیر و  طاف، انهانيهی ساخيار ن های ای  پژوهش نی  هه لحاظ ساخياری از نفع مصاح ه  قراحی مصاح ه  روازای دانند و  اسياندارد می

هفد. پژوهششر  پفیا خفاهد  مصاح ه    نقش  ندر  است.   انيه ی ساخيار  مهم  مفارد  یيسری  ذکر  قریق  از  هحث  تحریك  تمامی   صرناً 

از مصاح همصاح ه اجازه  ها کس   پژوهش  ای   نرایند  ها   ض ط،  ض ط صفتشفندگان تفسط دسيشاه  ها در  شده و جهت تحلیل 

  دیل خفاهد شد. ان ار ورد هه مي  تاسيراده از نرم

 

 و ابزارهای مورد نیاز برای تحلیل ها . روش تحلیل داده6-7
 عنفان ههها  ذهنی در عی  ترسیر علمی آن  هاداده  قتی حق   اصالت ورا هه دلیل اميان حرظ    یری محيفای ک   لی تحل   پیشنهاد شده،  پژوهش

 سه مرحله در قال     (2008)  4و کینشاس  3الف  الشفی  کارگیری ای  روش هر اساسهه  تشخیص داده است.  روش مناس  تحلیل داده

و ها انجام نرایند    دهیسازمانها نی  مطاهق ها ای  الشف در مرحله  وتحلیل دادهتج یه  گیرد.میانجام  دهی و گ ارش  سازی، سازمانآماده

ها روش تحلیل داده  عنفانههکدگذاری ممي  است. هر همی  اساس پژوهش حاضر اسيراده از رویيرد کدگذاری هاز و محفری را  

در کدگذا است.  اهيدا  انيخا  کرده  هاز  مصاح ه  ی اصل  می مراهری  مصاح ه  مي   دل  اسيخراج شدهاز  در کدگذاری   شفندگان  و 

شفندگان  شفد تا اهيدا تفصیف مصاح هدر ای  شیفه سهی می  دیشرهیانههگیرند.  محفری ای  مراهیم حفل یك ق قه خاص جای می

مراحل در قال  ترسیری جدید نمفد پیدا کنند.    تركکفيهای  تر شيسيه شده و سپس ای  قطهه های کفيكاز مفضفع هه قطهه

 انجام خفاهد شد.  MaxQDA2020ان ار ها ها اسيراده از نرمکدگذاری و تحلیل داده

 

 تحقیق ارزيابی کیفیت.  7
 ها و نتايج تحقیقروش ارزيابی کیفیت داده. 7-1

کیری هسیار ميراوت از تحقیقات کمی است و آنچه هه اصطالح در تحقیقات کمی   هایهشپژوها در  ارزیاهی کیریت دادهمهیارهای  

پایایی خفانده می و  یانيه مطرح است  عنفانههشفد در تحقیقات کیری  روایی  اعي ار  و  اعيماد  ای  (Abbaszadeh, 2012)  قاهلیت   .

های و نيایج تحقیق کیری وجفد  آزمفن اسيانداردی هرای ارزیاهی کیریت داده  نرض که اساساًپژوهش ها در نظر گرني  ای  پیش

های ای  تحقیق ها در ق هاً شیفه را مهي ر سازد   ق یها و نيایج تحقکیریت دادههای مخيلف  کارگیری شیفههکند تا ها هندارد، تالش می

 
1 Meuser 
2 Nagel 
3 Elo 
4 Kyngas  
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ها و نيایج کیریت دادهمهیارهای اساسی    عنفانهه  و قاهلیت واهسيشی  ، قاهلیت انيقالقاهلیت تأیید،  اعي ار  قاهلیت  نظر گرني  اصفل مهم 

نس ت هه شد تا  گرنيه خفاهد    هه کارهایی که در ای  پژوهش  از جمله روش   هناهرای   (Riege, 2003)شفد  کیری مطرح می   ق یتحق 

های که روش  اسيراده از دو تينیك تفانق هی  کدگذاران و کدگذاری مجدد استصل شفد،  اقمینان حا  ها و نيایجپذیری دادهتأیید

 کدگذاران    ی هدر تينیك تفانق     (Khastar, 2009)  شفندمحسف  می  کیری  ق ی ها و نيایج تحق کیریت داده ای در تهیی   شدهپذیرنيه

های انجام شده در نرایند پژوهش، عالوه هر محقق تفسط نرد دیشری نی   شفد تا حداقل سه مصاح ه از مجمفعه مصاح هتالش می

ای  سه مصاح ه سنجیده شفد    شفد، کدگذاری شده و می ان تفانق هی  کدگذاریور انيخا  می که ها راهنمایی اساتید راهنما و مشا

عدم است، تلقی خفاهد شد و در صفرت    ق یها و نيایج تحقکیریت دادهتفانق مطلف  که حاکی از    عنفانههدرصد    70تفانق هاالی  

روش  شفد.  ررسی هنیادی هرای پی هردن هه علت مفضفع انجام میهه ای  درصد از تفانق، ها کمك اساتید راهنما و مشاور ه  دسيیاهی

مفرد اسيراده خفاهد   ق ی ها و نيایج تحق ارزیاهی کیریت دادهتينیك دیشری هرای    عنفانههکدگذاری مجدد نی  در پژوهش پیشنهادی،  

زمانی حداقل د ناصله  ها  تينیك حداقل سه مصاح ه  ای   اهفد  ذیل  نخسيی  کدگذاری  از  هريه  تفسط خفد نجام  و  شده، مجدد 

ها و کیریت دادهدرصد هاشد، قا ل هه    90ش اهت هی  کدگذاری اول و دوم هیش از    کهیدرصفرتشفند   پژوهششر کدگذاری می

راهنما و مشاور در قال  یك کار تیمی   نظر اساتید  زیر   هادادهکدگذاری مجدد تمام    ،صفرت    یاخفاهیم هفد و در غیر    ق ی نيایج تحق 

 رویه خاص هرای کدگذاری   نظر گرني مشخص کردن قاهلیت انيقال نی  ای  پژوهش ضم  در    منظفرههمجدداً انجام خفاهد شد.  

ه در خفاهد پرداخت و اسيراده از حداقل مداخل   رسالههای مطالهه در گ ارش نصل يهارم داده ها، هه تفصیف غنی از مجمفعهداده

ال يه .  (Johnson, 1997)در ای  امر هه کار خفاهد گرنت    شدهپذیرنيههای  روش  عنفانههفی مفارد خالف انيظار را  تفصیف و جسيج

ها را هر  ی نی  رعایت شفد یهنی محقق یانيهگیرد که اصل قاهلیت واهسيشهرداری می ای مفرد ههرهگفنهحداقل مداخله در تفصیف هه

شفندگان خفاهد های مصاح همحفر در  خفد تفصیف کرده و شفاهد الزم ها در نظر گرني  حداقل مداخله در تفصیف از گ اره 

شفندگان  صاح هگیری مداوم از م های ای  تحقیق نی  تينیك مفرد اسيراده ای  پژوهش هازخفردهرای تهیی  قاهلیت اعي ار یانيههفد.  

خفاهد   ایم ادلههای  ، یهنی محیط پليررم(Fagihi & Alizadeh, 2005; Tabatabaee et al., 2013)و تهامل مداوم ها محیط پژوهش  

ها    مدتیقفالنحضفر داشيه اميان مشاهده مداوم و درگیری  هایی  نی يندی  پليررممحقق خفد در ساخيار سازما  ازآنجاکههفد.  

 محیط پژوهش نراهم است.  

 

 مالحظات اخالقی تحقیق و نحوه توجه به آن. 7-2

وکارهای  مالحظه اخالقی اصلی هرای پژوهش حاضر ميصفر است  نخسيی  مالحظه مرهفط هه حرظ محرمانشی اقالعات کس  سه

ها ها مطرح شفد که از نظر پاسخشفیان ذکر آن ای است که محل رجفع محقق هفده و ممي  است اقالعاتی در مفرد آن پليررمی

لذا در مفاجهه ها ای  مالحظه حيماً در راهنمای مصاح ه تفضیحات الزم در یرد.  وکار مفرد نظر صفرت گهاید هدون اشاره هه کس 

مالحظه دوم شفد.  شفندگان هه ایشان ارا ه میها ها اجازه خفد مصاح ههای محرمانشی اقالعات از جمله ض ط مصاح همفرد سیاست

  آوری داده و پس از آن است.ر روانی در نرایند جمعو جلفگیری از هرگفنه اذیت و آزا  شفندگانمصاح هنی  مرت ط ها حرظ حریم  

شفندگان نداشيه و تمامی مراجهات مرت ط ها  تفجه هه ای  مالحظه نی  ها اقمینان از اینيه محقق نقش مخل در نرایند کاری مصاح ه

مالحظه سفم مرهفط فد.  شپذیرد، لحاظ میشفندگان ها تهیی  وقت ق لی و در ساعات مشخصی از روز صفرت میتحقیق هه مصاح ه

تههد الزم در زمینه مرامنامه صداقت دانششاهی پژوهششر  ظه،  پژوهش است که هرای تفجه هه ای  مالح  یهاهه صداقت در ارا ه یانيه

 را ارا ه خفاهد کرد.
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 های احتمالی فراروی تحقیق و راهکارهای کاهش آنمحدوديت. 7-3

یانيهتهمیم  از عفاملی که  اندع ارتهای پژوهش  محدودیت  : 1398  ،احمدیان  و مهطفنی  ) دهد  های پژوهش را کاهش میپذیری 

پردازی پليررم است. اینيه پليررم واقهاً يیست محل اخيالف  نخسيی  محدودیت احيمالی پژوهش ناشی از مرهفم  . هر همی  م نا،(201

مفرد   پليررم  عنفانههشفد و گاهی یك هازی  سایت پليررم خفانده میی  عرصه است. گاهی یك و اندرکاران ادست  میانهسیاری  

دهد و هرای رنع ای  مشيل، های پژوهش پیشنهاد شده را کاهش میپذیری یانيه  ق هاً ای  مفضفع تهمیمگیردپردازی قرار مینظریه

محدودیت احيمالی ای  پژوهش ناشی از مينفع و     ه خفاهد شد. دومی محقق ارا   مدنظرهای  تهریف عملیاتی از پليررم ها ویژگی

ها هیان های هسیار مينفعی پیرامفن انفاع پليررمهندیمناهع علمی مخيلف دسيه  شناسی پليررم در ادهیات نظری است.مييثر هفدن گفنه

 رو ازای دهد.  شناسی پليررم را نشان میگفنه  های صنهيی و هازی گسيرها پليررمهای دووجهی و سه وجهی گرنيه تاند. از پليررمکرده

خاص از    گفنه  یاهای تحقیق صرناً  يير یانيهشفد،  ری« صح ت میای »مشيری هه مشي هنشامی که در ای  پیشنهاده از پليررم م ادله

 عنفان ههسازد. ای  تحدید  ها را محدود میهای پژوهش هه سایر پليررمپذیری یانيهدهد و ق هاً اميان تهمیمها را مدنظر قرار می پليررم

پیشیری   ال يه م ينی هر ای  محدودیت اميان  شفد ویك ضهف در روند پژوهش پیشنهاد شده نیست هليه م یت آن نی  محسف  می

پژوهش هه زمینه پژوهش  شفد. محدودیت سفم ای ها نی  ممي  میهرای سایر پليررمهای تحقیق در یك سلسله پژوهش یانيهتداوم  

میيی رو هه رشد های کالن دوليی و حاکسیاست  ت عههها در آن  زمینه ای  پژوهش کشفر ایران است که انفاع پليررم  مرهفط است.

 گاهیهرای یك پليررم    گیری هحراندهد که روند شيلهای مفجفد نشان میهرای پليررم  آمدهشی پهای  مرور هحران  ساهقهاند.  نهاده

تری نس ت هه  آوری هرند پليررمی در ایران، احيماالً ها مراحل پیچیدهنحفه تا   روازای هیش از آنيه منطقی هاشد، احساسی است.  

قرار خفاهد داد. هرای   تأریرهای پژوهش حاضر در خارج از کشفر را تحت  پذیری یانيهدیشری همراه است و ای  مسئله تهمیم  نهزمی 

قفر ویژه مفرد هحث قرار  ها سهی خفاهد شد، نقاط ميمای  مرهفط هه زمینه ههنا ق آمدن هه ای  محدودیت در خالل تفصیف یانيه

پذیر نیست پژوهش نی  ناشی از هانيار پژوهش کیری است  ذاتاً یك پژوهش کیری، پژوهشی تهمیميهارمی  محدودیت ای   گیرد.  

هرای   نفیسندهتالش  آوری هرندهای پليررمی »مشيری هه مشيری« ضروری است.  انيخا  ای  روش هرای در  عمیق تا   حالهاای 

ا  ادامه پژوهش پیشنهاد شده در قال  یك  کاهش ای  محدودیت هه سمت ان ایش قاهلیت اعيماد و اعي ار پژوهش  ست. همچنی  

 دارد. هه دن الها را پذیری یانيهسازی و مهادالت ترسیری ساخياری نی  اميان ان ایش تهمیمپژوهش مدل

 . دستاوردها و نتايج مورد انتظار8

 دستاورد و نوع استفاده  نام سازمان رديف

1 
هرای دانشيده و 

 دانششاه

  هرایهای در حال رشد یك هسير مناس  آزمایش  شرکت  عنفانههوکارهای پليررمی  کس 

مرهفط هه تفصیف، ت یی  و کشف نظری    ق هاً  هسيندپژوهششران و دانشجفیان مدیریت  

های مدیریت که محل  وکارها از دیدگاه دانشيدهمحیط عملیاتی و کارکردی ای  کس 

پژوهششران   ای  مدیریتترهیت  اینيه  هه  تفجه  ها  شد.  خفاهد  تلقی  مهمی  دسياورد  اند، 

هر مسئله نظری و عملی شيل گرنيه است، در ههد نظری  ارا ه ياريف    پژوهش م ينی 

 ها ها و هحراندر مفاجه ها ریسك  »مشيری هه مشيری«  ایی م ادلههاپليررمهرند  آوری  تا 

محققان قرار نشرنيه است، پرکننده شيانی نظری است که تفسط    مفردتفجه  ترشی پکه  

 شفد.پژوهششران دانشيده مدیریت ارا ه می
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 ( Contribution and Originality) تحقیق اصالتو افزايی  دانشسهم . 9
زند هه اصالت یك پژوهش دام  می   آنچه  زیرا تهیی هاست  تری  هحثهرانشی یك پژوهش از جمله يالش  مشارکت نظری اصالت و  

ای  پیشنهاده هرای خالصی   . نفیسنده(Gill & Dolan, 2015)سازد، کامالً سردرگم کننده است  نظری آن را م ره  می  و مشارکت

ها اسيناد کرده پژوهش هه یك راهنمای عمل در زمینه ایجاد مشارکت نظری در پژوهشان ایی   یی  سهم دانشرگمی در تاز سرد

دهنده آن  ها هه هشت ج  تشيیلهندی نظریهنشارش شده ها تقسیم  (2018)و همياران    1ای  راهنمای عمل که تفسط مفکاد   .است

نظری پرداخيه است. ای  راهنما نشان داده که مشارکت نظری و اصالت یك پژوهش در مرحله ورودی،   هه يشفنشی تهیی  مشارکت

 ازآنجاکهر سؤاالت تحقیق است. خاص مشيمل ه قفرههاميان وقفع دارد. مرحله ورودی  پردازی و خروجینظریه های نرآینداهرم

  مشارکت نظری نی  هه    یا تغییر سؤاالت مفجفد  هناهرای  قرح سؤاالت جدید  ،پردازی هسيندسؤاالت ورودی اصلی در نرایند نظریه

پرداخيه است. ان ایی  پژوهش پیشنهاد شده در مرحله ورودی هه ایرای نقش نفآورانه و ایجاد دانش.  کندکمك میپژوهش    اصالتو  

آوری هم اساساً آنجا که از تا   .ندآوری هرند نیسيهای مرت ط اغل  ناظر هه تا دهد که سؤاالت پژوهشمرور پیشینه نشان می

کنندگان مدنظر پژوهششران هفده است و نراتر از آن در  آوری مصرف آوری هرند ن فده هليه تا سخ  هه میان آمده مقصفد تا 

شفد  هناهرای  سؤالی که ای  پژوهش مطرح کرده است، آوری هرندهای پليررمی نی  دیده نمیسؤاالت ناظر هر تا  پیشینه ردپایی از

رود. گلفگاه می  هه شمارپیشنهاد شده    ق یتحق  ی و نفآور  ان اییدانشلن  ميراوتی نس ت هه پیشینه تجرهی دارد و ای  مسیری هرای  

پردازی است  نظریه  نرآیند  های اهرم  ،هه اسيناد راهنمای عمل مفرد هحث  یو نفآور  ییان ادانشدر عرصه    یشنهادی پ پژوهش دیشر  

پردازی )يشفنشی؟(، سطفح تحلیل )يه کسی؟( یا پدیده )کجا؟(، روش نظریهپردازی مشيمل هه پنج ج و  نظریه  های نرآینداهرم

نظری ای     و مشارکت اصالتق هاً ها و ميغیرها )يه يی ی؟( و شرایط مرزی )يه مفقع؟( است. هسازوکارهای علی )يرایی؟(، ساز

 
1 Makadok 

2 
ها و  هرای شرکت

 مدیران 

کس  کمرشد  اخیر  سال  يند  در  پليررمی  از  وکارهای  گذار  و  است  هفده  نظیر 

نمایانشر ينی  رشدی است. ق هاً    یخفهههوکارهای پليررمی  وکارهای سنيی هه کس کس 

وکارها ها تفجه اینيه در يرخه عمر صنهت عمدتاً در مرحله مهرنی و رشد قرار ای  کس 

ها مقفله ریسك هرند و هحران  ند  از جمله ای  يالشهای ميهددی هسي دارای يالشدارند،  

یانيه اساس  همی   هر  است.  هرند  هر  یاریميرت   پیشنهادی،  پژوهش  مدیران  های  دهنده 

پليررمی هرای مفاجهه صحیح ها ای  يالش و در  ضروریات و ال اماتی   یوکارها کس 

حرظ  هحران و ریسكوکار خفد را در شرایط آن قادرند تا هرند کس  مفج ههاست که 

 کرده و حيی ارتقا دهند. 

 هرای جامهه 3

اهمیت   ازآنجاکه هر  هرند  تضهیف  ها  مفاجهه  هرای  همفاره  مفضفع  پژوهشی  پیشینه  در 

تأکید شده، ميصفر است که تا مسئفلیت اجيماعی شرکت نی   ها  هرندها  نیازمند آوری 

ها ق هاً در رنع . عمل هه مسئفلیت اجيماعی از سفی پليررمهاشدمسئفلیت اجيماعی گسيرده  

شفد دسياورد ای  هینی مینشان خفاهد داد. هناهرای  پیشهخشی از مشيالت جامهه خفد را  

آوری  تحقیق هرای جامهه، تأکید نظری هیشير هر انجام مسئفلیت اجيماعی در راسيای تا 

 هرند و پیامد آن در رنع هرخی از مشيالت عمفمی جامهه است. 
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 ازآنجاکه پردازی دارای مشارکت نظری است.  قفر خاص در حفزه روش نظریه هه  حالهاای گیرد  پژوهش از تمامی ای  اج ا ههره نمی

روشپژوهش پیشی   دن ال  های  را  قیاسی  رویيردهای  ها  کمی  دانشکردههای  سهم  و  اند،  حیث   اصالتان ایی  از  تحقیق  ای  

گیری از رویيرد اسيقرایی، اکيشانی و کیری است. همچنی  پژوهش پیشنهادی از حیث پدیده مفرد تحلیل »يشفنشی؟« در ههره 

پدیده محفری در    عنفانههها  را که حاوی هررسی پليررم  ی پژوهشنفیسنده    ادهیات علمی است.  ان ا دردارای سهم نفآورانه و دانش 

ای »مشيری هه مشيری« م ادله  هایپليررمتا لحظه تدوی  ای  پیشنهاده نیانيه است و هر همی  اساس هررسی    آوری هرند هاشدحفزه تا 

ایی ان از حیث شرایط علی دارای ارزش   تحقیق م ينی هر پیشنهاده حاضر،ان ا و نفآورانه است.  در ای  حفزه نظری دارای وزن دانش

های ساخت کنند که مهرنی سازوکارهای جدید علی از جمله روشاسيدالل می  (2018و همياران )مفکاد   است     اصالت نظری و  

ای »مشيری های م ادلهپليررمآوری هرند  شناسایی عفامل مؤرر هر تا آن است که  نفیسنده  تصفر  رود.  می  هه شمارمشارکت نظری  

هحران    عنفانهه هه مشيری«   ها  هرندها  مفاجهه  مهرنی سازوکارهای جدید علی در زمینه  هه  منجر  ای  تحقیق  نرعی  اهداف  از  یيی 

.  ان ا در حیطه علمی ایرا خفاهد کرد دانش  نقش  یك حفزه تحقیقاتی کالن خفاهد شد و هر همی  م نا، پژوهش پیشنهاد شده  عنفانهه

آوری رغم اینيه مرهفم تا ان ایی است. علیاز حیث شرایط مرزی نی  دارای سهم دانش   پژوهش پیشنهادینفیسنده    زعم هههمچنی   

پردازی حفل ای  مرهفم مغرفل واقع شده است. گريه ای  پژوهش ، نظریهحالهاای ست که وضع شده  ا   ده سال هیش از     اًی تقرهرند  

های آن احيماالً منجر هه هسط مرروضات الزم هرای ارا ه یك نظریه در حفزه  ی  مرهفم را ندارد اما یانيهپردازی حفل اادعای نظریه

تا  پليررمی  مشخص  هرندهای  در ساخت  آوری  نی   از جن ه خروجی  پیشنهاده  ای   هر  م ينی  پژوهش  ای   نهایت  در  خفاهد شد. 

خاص یك   نيایج مرت ط ها مفارد  اسيخراج  (2018و همياران )  فکاد مکند  هه اسيناد راهنمای عمل  مشارکت نظری نقش ایرا می

یك مفرد خاص در    عنفانههها  پليررمآوری هرند  تا نيیجه خاص ای  تحقیق را هه پدیده  نفیسنده    شفد.مشارکت نظری تلقی می

 ان ا هاشد. دانش تفاندمینيایج هررسی ای  پدیده  هر همی  اساس وکارهای نفی  محدود ساخيه است وس دنیای ک

 

 تحقیق   ی اجرايمراحل بندی . زمان10
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 های کلیدی . تعريف واژه11
پليررم را   (22 :2017)ریله و ریله  دهد.  ارا ه میای  پیشنهاده تهریف عملیاتی از پليررم را م ينی هر دیدگاه ریله و ریله    :پلتفرم . أ 

ها را  از مشيریان، زمینه تهامل میان آن  يند گروهیا    دانند که از قریق جذ ، انط اق دادن و اتصال دادن دووکاری میکس 

 آنریند.نراهم کرده و ارزش می 

می برند .   را  هرند  اساساً  مالی:  ویژه  ارزش  کالن  دیدگاه  سه  هر  م ينی  مشيریتفان  کارمندمحفر،  و  کرد محفر  تهریف  محفر 

ها ای  حال ای  پیشنهاده تهریف مفرد ق فل از هرند را تهریری م ينی هر رویيرد مشيری(1400و همياران،    انی صلفات) محفر . 

و هر ارزش در  شده   در  شدهکننده  که تفسط مصرف  است  یذهن  هایتداعیاز    یامجمفعههرند  داند. ق ق ای  رویيرد  می

 . (Keller & Brexendorf, 2019) دیان ایت مخدم ایمحصفل  كی

ویژه  ارزش    جهی و در ني   رسانده   ی آس  هرندهه    قادر است  رود کهکار میهه  یهر عنصر  فی تفص  یهرا  هرند  سكیر:  ريسك برند .ج

. مقصفد از ارزش ویژه هرند، ارزش ویژه مشيری محفر است که در قال  آن  (Hofman & Keates, 2013)دهد  را کاهش    هرند

 شفد. ، شناخيه میکننده در  شدهاست که تفسط مصرف یهای ذهن از تداعی یا مجمفعه عنفانههمرهفم هرند 

  ییتفاناآوری را  تا آوری تهریف کرد هدی  مهنا که اگر  تفان م ينی هر مرهفم تا آوری هرند« را می »تا   :برند  آوریتاب . د

هاز و  انط اق  تغ  یهرا  یاهیجذ ،  هه  پاسخ  و  می  (Abdullah et al., 2013)دانست  اخيالالت    یاو    ییراتکنيرل  گرت آنشاه  تفان 

 یی تفانا   (1جذ  هه  های هرند است.  ها و هحراندر مفاجهه ریسك  یاهی جذ ، انط اق و هازآوری هرند« تفانایی هرند هرای  »تا 

  رات یی و انط اق ها تغ  یر یی خفد تغ  تی هه قاهل  هم  انط اقاشاره دارد.  مخر     دادیاز رو  یری ششی پ   ییتفانا (2و    یریپذ ی کاهش آس

هازیاهی نی  هه هازگشت هه حالت اصلی ق ل از وقفع رویداد کند و در نهایت  اشاره میتر  از عفاق  مخر   یری جلفگ  ییو تفانا

در نظر گرني   حال ترجیح نفیسنده ای  پیشنهاده آن است که ضم   ای ها.  (1399و همياران،   یقن ر) دهدرا مفرد تفجه قرار می

ها، هه ت هیت از ایده کفپفلسيی ها و هحرانهرند در مفاجهه ها ریسك یاهیجذ ، انط اق و هازتفانایی  عنفانههآوری هرند« »تا 

  است که هرند را   « تفاناییآوری هرند تا تفانایی رشد هرند در شرایط هحرانی را نی ه مرهفم اضانه کند  هر ای  اساس » (  2011)

مقاومت کرده و در صفرت اررپذیری از هحران خفد را هازیاهی   شدهلیت دهایی که هه هحران  ریسكتا در هراهر    سازدمی  قادر

 . کند و حيی هيفاند در یك شرایط هحرانی خفد را نی  رشد دهد
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