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مىظز کاربزان ايىتزوتي( ومًوٍ مًردي :وظزات کاربزان

مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی (سال دوم)

وقش باساريابي شبکٍ اي در حل مشکل اشتغال درايزان اس

چکيذٌ
تدبست الىتشًٍیه ثِ ػٌَاى یىی اص هْوتشیي ٍ پشوبسثشد تشیي هفبّین لشٍى ثیست ٍ
ثیست ٍ یىن هَسد ثحث ٍ ثشسسی است ..اص تىٌیىْبی خذیذ ثبصاسیبثی هی تَاى ثبصاسیبثی ٍیشٍسی یب
ّوبى ثبصاسیبثی ضجىِ ای (ایي ػٌَاى سایح تش است) سا روش وشد .دس ایي ضیَُ ثبصاسیبثی وِ تجلیغبت
سسبًِ ّب دس آى ًمطی ًذاسًذ ٍ پخص پیبم ّب اص عشیك افشاد دسگیش دس ایي فؼبلیت ثِ غَست استجبط
والهی است .هسئلِ ی اغلی همبلِ حبضش ثشسسی ًمص ثبصاسیبثی ضجىِ ای دس حل هؼضل ثیىبسی
هی ثبضذ وِ ثشای اًدبم آى اص ًظشّبی وبسثشاى ایٌتشًتی دسگیش دس ایي فؼبلیت استفبدُ ضذُ است.
ًَع تحمیك تَغیفی ثِ ضیَُ ی پیوبیطی ٍ سٍش تحمیك دس ایي هغبلؼِ سٍضْبی هغبلؼِ ی
وتبثخبًِ ای ،تىٌیه تحلیل هحتَا ٍ هطبّذُ هطبسوتی ثِ غَست تَام ٍ تلفیمی استً .تیدِ ی
تحمیك ثیبًگش آى است وِ ثبصاسیبثی ضجىِ ای ثِ ػٌَاى ضغلی پبسُ ٍلت دس حبل سضذ ًٍوَ است ٍ
ػالٍُ ثش وبسوشد آضىبس دس حل هؼضل اضتغبل داسای وبسوشدّبی پٌْبى ًظیش سخت وَضی ،تغییش
سجه صًذگیّ،ذفوٌذی دس صًذگی ٍاستفبدُ اص ٍلت ٍصهبى پشت هی ثبضذ
ياژگان کليذي :ثبصاسیبثی ضجىِ ای(ٍیشٍسی) وبسثشاى ایٌتشًتی ،اضتغبل ،خبهؼِ ضٌبسی ٍ هشدم
ضٌبسی

مقذمٍ
دس دًیبی خذیذ ،وبالیی وِ تَلیذ هی ضَد ًسجت ثِ گزضتِ حبلت اًحػبسی یب هٌَپل ًذاسد ٍ اص یه وبال اًَاع ٍ السبم صیبدی ٍ
یب یه وبال تَسظ تَلیذ وٌٌذگبى صیبدی تَلیذ هی ضَد ٍ ّذف اص تَلیذ وبال ٍ خذهبت ،ػشضِ آى است .تَلیذ وبال ٍ خذهبت لذم اٍل دس ثبصاس
وست ٍ وبس است ٍ لذم ثؼذی وِ اگش ًگَیین اسبسی تشاص گبم اٍل است ٍلی ثِ ّوبى اًذاصُ ی گبم اٍل حیبتی ٍ اسبسی است ،تَصیغ آى
است .اگش وبال ٍ خذهبت ّش چٌذ ثب ویفیت تَلیذ ضذُ ثبضٌذ ٍلی خْت تَصیغ آى چبسُ ای هتفىشاًِ اًذیطیذُ ًطذُ ثبضذ ،هثل ایي است وِ
وبسی اًدبم ًذادُ ثبضین .دس ایي ثیي ،افشادی دس چٌیي آضفتِ ثبصاس ،وبالّبی خَد سا سشیؼتش ،گشاى تش ٍ ساحت تش خَاٌّذ فشٍخت وِ ثبصاسیبثی
خَة  ،هٌبست ٍ وبهلی سا تذاسن ثجیٌٌذ .ثبصاس یبثی ،ولیذ تدبست الىتشًٍیه هَفك است .سسَخ ایٌتشًت دس اسوبى صًذگی اختوبػی افشاد سا
ثشآى داضتِ تب ثب استفبدُ اص ایي تىٌیه ٍ سٍش ّبی خذیذ ،ثبصاسیبثی سا تَسؼِ دٌّذ ،وِ ثبصاسیبثی ضجىِ ای یىی اص آًْبست.
-2چُارچًب مفًُمي
" ایذُ ی ثبصاسیبثی ضجىِای اص فشهَل تػبػذ گشفتِ ضذ ،وِ دس سذُ ی ضطن ق .م .تَسظ فیثبغَسس ٍدس سذُ ی سَم ق .م.
تَسظ اللیذس دس وتبة هؼشٍف «همذهبت» ثِ خْبى هؼشفی ضذ.خی .پل گتی  ،ثشٍتوٌذتشیي هشد آهشیىبیی دس سبل  1957هیالدی ثَدٍ ،
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ثشای اٍلیي ثبس اػالم وشد وِ «هي تشخیح هیدّن وِ اص  ٪1تالش غذ ًفش استفبدُ وٌن تب ایٌىِ اص  ٪100تالش خَدم» .ایي ایذُ وِ" اّشم
صدى "ًبم داسد ،اهشٍصُ پبیِگزاس فلسفِٔ ثبصاسیبثی ضجىِای ضذُاست.
اٍلیي ثبس ،یه ضشوت دٍچشخِ سبصی دس سٍسیِ اص ایي ایذُ استفبدُ وشد ٍ ثشًبهِای تشتیت داد وِ هطتشیبى ثب پشداخت  10سٍثل
ثدبی  50سٍثل غبحت دٍچشخِ ضًَذ اگش چْبس هطتشی دیگش ًیض هؼشفی وٌٌذ؛ ٍلی فشٍش ووپبًی ثسشػت ثِ اضجبع سفت .دس سٍسیِ ثِ آى"
ضشوت ثْوٌی" ٍ دس فشاًسِ ثِ آى" گلَلِ ی ثشفی" لمت دادًذ ٍ غذ دس غذ تملت ٍ والّجشداسی تلمی ضذ .اص آى پس ،سیبستوذاساى ،التػبد
داًبى ٍ خبهؼِ ضٌبسبى صیبدی ثذًجبل پیذا وشدى ساّی ثَدًذ وِ اص ایي ایذُ ثِ ًفغ ّوِ استفبدُ وٌٌذ.
اٍلیي ووپبًی وِ ثغَس سسوی فؼبلیت ثبصاسیبثی چٌذ سغحی سا دس سبل  1930آغبص وشد ،ووپبًی ٍیتبهیي وبلیفشًیب ثَد وِ ًبم خَد
1
سا دس سبل  1939ثِ ًَتشاالیت تغییش داد ٍ اهشٍصُ هحػَالت خَد سا اص عشیك ووپبًی اهَی ثِ فشٍش هیسسبًذ"
6
5
4
" هىبستی2دس سبل  1960چْبس  pثبصاسیبثی سا ثِ ایي غَست هغشح ًوَد -1 .هحػَل -2 3لیوت گزاسی  -3تَسؼِ ٍ  -4تَصیغ
چْبس ػٌػش هضثَس اغلت ثِ ثبصاسیبثی هختلظ هشثَط اًذ ،وِ یه ثبصاسیبة هی تَاًذ ثِ غَست حشفِ ای دس عشح ّبی ثبصاسیبثی اص
آًْب استفبدُ وٌذ .دس دِّ ّبی ثؼذ اص آى ،سِ  pدیگش ثِ ایي هذل اضبفِ ضذ:
7
 -1هشدم
8
 -2فشایٌذ
محصول
9
 -3اسٌبد فیضیىی

فرایند

قیمت

مردم

 Pهای

توزیع

بازاریابی
اسناد
توسعه

فیسیکی

هذل هفَْهی فَق دس خػَظ ثبصاسیبثی ضجىِ ای دس ایشاى احتیبج ثِ تغییشاتی داسد اص آًدب وِ پبیِ ٍاسبس ضىل گیشی ثبصاسیبثی
ضجىِ ای حزف ٍاسغِ ّب ٍتحَیل هستمین هحػَل اص تَلیذ وٌٌذُ ثِ هػشف وٌٌذُ ثِ لیوت ٍالؼی است دس ًتیدِ وبّص لیوت سا ثِ
ّوشاُ خَاّذ داضت ٍّوچٌیي ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ایي فؼبلیت سٍ ثِ سضذ ٍ تَسؼِ است ثبیستی فبوتَس ٍػبهل فشٌّگ هذم ایشاى لحبػ گشدد
ػالٍُ ثش ایي ثبیستی دس ضجىِ ی تَصیغ ثدبی الالهی ًظیش لَاصم آسایطی ثْذاضتی" سجذ وبال "سا گٌدبًذ.
ٍیلسَى 10پٌح لبًَى تغییش پزیشی ثشای ثبصاسیبثی تحت ٍة اسائِ هی وٌذ وِ ػجبستٌذ اص:
 -1لبًَى هسیش ثی پبیبى
 -2لبًَى ٍاگزاسی ٍ فشٍش
 -3لبًَى اػتوبد
 -4لبًَى وطص ٍ ساًص
"11
 -5لبًَى«ًیچِ»
الصم ثِ روش است وِ ثبصاسیبثی ضجىِ ای دس دًیب  86سبل ٍدس ایشاى  4سبل سبثمِ ی فؼبلیت داسد.
-3سٍش تحمیك
12
سٍش تحمیك ایي همبلِ،تَغیفی ثِ سٍش پیوبیطی است ٍ ثِ تحلیل هحتَای ًظشات وبسثشاى ایٌتشًتی ً 115فش ثب استفبدُ اص
سٍش تحمیك وتبثخبًِ ای ،اسٌبدی ٍ یب آسضیَی13ست .ػالٍُ ثش ایي ضشوت دس خلسبت هؼشفی وبسی ٍ 14هػبحجِ ػویك ثب تٌی چٌذ اص
ثبصاسیبثبى ثب سبثمِ.
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دس خػَظ لبثلیت اػتوبد 15یب سٍائی ٍ اػتجبس ُ 16دٍ ضبثغِ هْن اسصیبثی سٍضْب ٍ یبفتِ ّبی سٍش ضٌبختی ّستٌذ ثبیستی ػٌَاى
ًوَد وِ ثب تَخِ ثِ چٌذیي ثبس خَاًذى ًظشات ً 115فش ٍ دس دستشس ثَدى هشاخؼِ ثِ ایي ًظشات دس ّش صهبى ٍ هىبى سٍش سٌدص لبثل
اػتوبد است ٍ اگش افشاد دیگش ّن ثب ّویي سٍش ّ ،ویي هَضَع سا ثشسسی وٌٌذ ثِ ّوبى ًتبیح خَاٌّذ سسیذ ػالٍُ ثشایي اص آًدب وِ ّذف دس
ایي تحمیك سٌدص فؼبلیت ثبصاسیبثی ضجىِ ای اص هٌظش وبسثشاى ایٌتشًتی ایي فؼبلیت است ثِ ًظش هب سٍش اًتخبة ضذُ هؼتجش هیجبضذ چَى
ثِ عَس ًسجی ثِ ّذف خَد سسیذُ این.
18
17
ثیي افشاد دسگیش دس ایي فؼبلیت وِ اص ًظش خبهؼِ ضٌبختی یه گشٍُ ثبًَیِ ثِ تؼجیش" وَلی"  "،گضلطبفت" یب خبهؼِ اص ًظش
"تًَیس" 19خبهؼِ ضٌبس آلوبًی هی ثبضٌذ ًَػی ّوجستگی اخجبسی ثِ ٍخَد هی آیذ وِ عجك ًظش دٍسوین اص آى تحت ػٌَاى" ّوجستگی
اسگبًیىی" 20یبد هی ضَد.
-3-1خبهؼِ ی آهبسی
ًظشات توبهی وبسثشاى ایٌتشًتی وِ ثِ فؼبلیت ثبصاسیبثی ضجىِ ای اضتغبل داسًذ.
-3-2اًتخبة ًوًَِ
اًتخبة ً 115ظش هشتجظ ثب هَضَع همبلِ اص هدوَع ًظشات وبسثشاى ایٌتشًتی ثِ سٍش سشضوبسی
3-3سٍضْبی آهبسی
-3-3-1آهبس تَغیفی

جذيل-1جامؼٍ ي آماري
جى
سيت

فز

درصذ

اياوي
سن

15

%13

مزد

8

%70

0
وا

%17

20

مشخص
جم
ع

%100

11
5

اص هدوَع ًظشات %70سا هشداى ٍ % 13سا صًبى تطىیل دادُ اًذ.گشٍُ ًب هطخع ّن هشثَط ثِ وسبًی است وِ اسبهی آًْب روشًطذُ
ثَد

مقًلٍ َا

فزاياوي

درصذ

کمبًد مىابغ يمآخذ در سميىٍ ي باساريابي

22

%19

شبکٍ اي
تاييذ ي رشذ باساريابي شبکٍ اي

73

%63/5

رد باساريابي شبکٍ اي

12

%10/5

وامشخص

8

%7

جمغ کل دادٌ َا

115

%100
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خذٍل-2همَلِ ّبی اغلی
% 73اص ًظشات هَسد هغبلؼِ ثبصاسیبثی ضجىِ ای سا ثِ ػٌَاى یه ضغل پبسُ ٍلت تبییذ وشدُ اًذ دس حبلی وِ دسغذ خیلی ووی
()%10/5آى سا سد وشدُ اًذ
خذٍل -3همَلِ ّبی فشػی (وبسوشدّب ی پٌْبى ثبصاسیبثی ضجىِ ای)

مقًلٍ َا

فزاياو
ي

در
صذ

َذفمىذ شذن با باساريابي شبکٍ اي

8

سمان مىذ شذن با باساريابي شبکٍ اي

2

سخت کًشي با باساريابي شبکٍ اي

2

ػًض شذن سوذگي با باساريابي شبکٍ

2

3
%4
9
%
9
%

اي

9
%

درآمذ سايي

9

جمغ کل

23

3
%9
10
%0

 % 34اص ًظشات وِ ثبصاسیبثی ضجىِ ای سا تبییذ وشدُ ثَدًذ ایي فؼبلیت سا یىی اص ػَاهل هَثش دس ّذفوٌذ ضذى صًذگی داًستِ اًذ
ضوٌب صهبى هٌذ ضذى،سختىَضی ٍ ػَؼ ضذى صًذگی ّشوذام  ٍ%9دسآهذ صایی %39ایي آهبس سا ثِ خَد اختػبظ دادُ اًذ.
خذٍل -4تبییذ ٍ ػذم تبییذ آهبس
تاييذ/ػذم

فزاياوي

درصذ

تاييذ
تاييذ آمار

10

%67

ػذم تاييذآمار

5

%33

جمغ

15

%100
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ًوَداس-1خبهؼِ ی آهبسی

ومًدار -2مقًلٍ َاي اصلي

ًوَداس-3همَلِ ّبی فشػی (وبسوشدّبی پٌْبى ثبصاسیبثی ضجىِ ای)

خذٍل -4تبییذٍ ػذم تبییذ آهبس
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-3-3-2آمار تحليلي
ثب تَخِ ثِ هغبلؼِ ی ًظشات ً 115فش اص وبسثشاى ایٌتشًتی ،فؼبلیت ثبصاسیبثی دس حبل سضذ ٍ ًوَ چطوگیشی است وِ ًبضی اص
ٍضؼیت اضتغبل دسخبهؼِ ایشاى است وِ ّش سٍصًِ یب هٌفزی وِ ثبص ضَد افشاد ثِ آى ّدَم آٍسدُ پس هی تَاى ادػب وشد هذل تبس ػٌىجَتی
وِ دس صهیٌِ وبالّبی فبسذ ضذًی وبسثشد داضتِ است دس صهیٌِ اضتغبل ّن وبسثشد داسد.
آگبّی وبسث شاى ایٌتشًتی ضبغل دس فؼبلیت ثبصاسیبثی ضجىِ ای ون است ٍ ػلت اى ووجَد هٌبثغ دس ایي صهیٌِ است.
وبسوشد آضىبس 21ثبصاسیبثی ضجىِ ای اضتغبل صایی است ٍلی وبسوشدّبی پٌْبى آى ػجبستٌذ اص :سختىَضی ،ػَؼ ضذى صًذگی
ّ،ذفوٌذ ضذى آى ،استفبدُ اص ٍلت ٍ صهبى پشت ٍ غیشلبثل استفبد ُ ،خلَگیشی اص ّذس سفتي ٍ اتالف ٍلت دس ساّْبی ًبسبلن ًظیش غیجت،
هضاحوت دیگشاى دس سغح خبهؼِ  ،تطَیك ثِ وتبة خَاًی ٍ ًْبیتبً سشگشهی هفیذ ٍ لزت ثشدى اص صًذگی .
ثب تَخِ ثِ آهبس خْبًی ٍ آهبس ایشاى ،دس خْبى ثیطتش ضبغلیي دس ایي فؼبلیت صًبى ّستٌذ( ٍ )% 82لی دس ایشاى هشداى ( ،) % 70وِ
ضبیذ ثتَاى ایي عَس ثیبى ًوَد وِ دس فشٌّگ ایشاًی ًبى آٍسخبًَادُ هشد است ٍ صًبى ٍظیفِ ای دس ایي خػَظ دس خبًَادُ ًذاسًذ .فؼبلیتی
هجتٌی ثش سختىَضی ،غجش ٍ حَغلِ ثیص اص حذ ...وِ ایي غفبت دس هشداى ثیطتش ًوَد داسد تب صًبى.
ً-4تیدِ گیشی
ًگبسًذُ دسغذد تبییذ یب سد فؼبلیت ثبصیبثی ضجىِ ای ًجَدُ ٍ ًیست ٍ پبیجٌذ "ػیٌیت" تحمیك ثَدُ  ،اص دیذ خبهؼِ ضٌبختی ٍ
هشدم ضٌبختی یه پذیذُ یب ٍالؼیت اختوبػی سا هَسد ثحث لشاس دادُ است ،ػالٍُ ثشایي دسغذد اسصضگزاسی اخاللی ّن ًیست.
ثِ دلیل ضجیِ ثَدى ثبصاسیبثی ضجىِ ای ثب ضشوتْبی ّشهی ،افشاد ثیىبس ٍ خَیبی وبس ثب دیذ ضه ٍ تشدیذ ثِ ایي فؼبلیت ًَظَْس
تَخِ داسًذ.
دس خلسبت آهَصضی یب هغبلت ًَضتِ ضذُ دست اًذسوبساى ایي فؼبلیت ادػب هی ًوبیذ فؼبلیتطبى تَلیذی است دس غَستی وِ اص
ًظش افشاد هَسد تحمیك هی ضَد استٌجبط ًوَد وِ ثیطتش تَصیؼی است تب تَلیذی .
ثیطتشیي فشٍش دس ایشاى هَاد آسایطی ثَدُ دس غَستی وِ اگش وبالّبی اسبسی ٍ ضشٍسی دس سجذ وبالی ایي ضجىِ لشاس ثگیشد افشاد
ثب اعویٌبى ثیطتشی ٍاسد فؼبلیت ضذُ ٍاحتوبالً فشٍش ثیطتش خَاّذضذ .
ًتیدِ ی تحمیك ثیبًگش آى است وِ ثبصاسیبثی ضجىِ ای ثِ ػٌَاى ضغلی پبسُ ٍلت دس حبل سضذ ًٍوَ است ٍ ػالٍُ ثش وبسوشد آضىبس
دس حل هؼضل اضتغبل داسای وبسوشدّبی پٌْبى ًظیش سخت وَضی ،تغییش سجه صًذگیّ،ذفوٌذی دس صًذگی ٍاستفبدُ اص ٍلت ٍصهبى پشت
هی ثبضذ .غشف ًظش اص هؼبیت ٍ هحبسي ایي ًَع فؼبلیت ٍ سبیش حَاضی آى ،فؼبلیتی است وِ ػذُ ای سا ثِ وبس ٍاداس ًوَدُ ٍ دس دًیبی
پشهطىل ٍ پشدسدسش وبس ٍ وست خبیی ثبص وشدُ ٍ ثب ّذایت ٍ لشاس دادى آى دس هسیش تْیِ ٍ تَلیذ ٍ تَصیغ وبالّبی اسبسی اهیذ است گشّی
اص هطىالت ثبصاس اضتغبل وطَس گطَدُ ضَد.
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