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 مقدمه

رو، احتیاج دارد در ارتباط با دیگران قرار  انسان اساساً موجودی اجتماعی است و ازاین

بگیرد و نیازهای خود را در تعامل با همنوعانش برطرف سازد. از آغاز ظهور انسان بر روی 

به زمان و مکان و امکانات، رشد  ها باتوجه زمین تا به امروز، هرچه گذشته، ارتباطات انسان

گیری انقالبی در  های جدید سبب شکل دگرگون شده است. پیدایش فناورییافته و 

و « انقالب ساختاری ارتباطات»توان به دو گونۀ  ارتباطات شده است. این انقالب را می

 تقسیم کرد. « انقالب فنی ارتباطات»

های  نخستین انقالب فنی ارتباطات، تغییر بنیادین در ساختار اتصاالت، حافظه

بازتولید محتوا بود. برای نمونه، گسترش مطبوعات، انقالبی درزمینۀ نوشتن بود. مصنوعی و 

در نیمۀ دوم قرن نوزدهم، دومین انقالب فنی رخ داد که عبارت بود از اختراع اتصاالت 

های مصنوعی آنالوگ. از جملۀ این اختراعات  دوربرد ازطریق کابل یا جو و ظهور حافظه

های جدید  های ضبط صدا و نیز تکنیک مافون و دستگاهتوان به عکس، فیلم، گرا می

بازتولید محتوا مانند دستگاه چاپ روتاری اشاره کرد. اختراع تلگراف و تلفن قبل از آغاز 

قرن بیستم و در اواخر قرن نوزدهم اتفاق افتاد و پس از آن بود که تلکس و رادیو و 

 . تلویزیون اختراع شد
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های مصنوعی دیجیتال و ارسال و  رتباطات، حافظهمشخصۀ جدیدترین انقالب فنی ا

برای آن مناسب است. در نتیجۀ « انقالب دیجیتال»بازتولید دیجیتال است که اصطالح 

انقالب ارتباطات در قرن نوزدهم، حرکتی تدریجی )چه ازنظر زمانی و چه ازنظر مکانی( 

توان در دو  ب را میشود. این انقال است و اکنون صرفاً شتاب در این تحول مشاهده می

 «.تعامل»و « یکپارچگی»مفهوم خالصه کرد: 

ای و ارتباطات  ترین تغییر ساختاری، یکپارچگی ارتباطات راه دور، ارتباطات داده مهم

است. به همین علت است « گرایی هم»جمعی در یک رسانۀ واحد است. این همان فرایند 

( که در ۳24-۳2۳، ۱۳89زاده،  امند )مهدین ای می های جدید را چندرسانه که اغلب، رسانه

شود و حواس گوناگون مانند شنوایی و بینایی را درگیر  آن انواع محتوا با هم ارسال می

 . کنند می

ها  به رسانه فنی، تعامل است. در گذشته افراد و مخاطبان نسبت  مفهوم دوم این انقالب

العمل خاصی در  یام بودند و عکسکنندۀ پ و ارتباطات منفعل بودند؛ یعنی تنها دریافت

های جدید، مخاطبان در  ها و رسانه توانستند نشان دهند؛ اما در فناوری مقابل آن نمی

فعال بوده و توانایی انتخاب دارند. در زیر، برخی  انتخاب رسانه و نحوۀ ارتباط با دیگران

 :های جدید ذکر شده است های رسانه ویژگی

 ۀکاربر برای عرض ۀوسیل و خالقیت بهویی یا نوآوری گ امکان پاسخ :بودن تعاملی 

 هایش به منبع یا فرستنده. دیدگاه

 ها ایجاد  احساس ارتباط شخصی با دیگران که با استفاده از رسانه :حضور اجتماعی

 شود. می

 کردن  فراهم، های متفاوت ارجاع، تقلیل ابهام پیوند بین چارچوب :ای غنای رسانه

 ها. رسانه ۀوسیل . بهها و.. عالئم و نشانه
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 )کنترل کاربر بر محتوا و استفاده و نیز استقالل او از منبع. :استقالل )خودمختاری 

 بودن. و ابزاری بدون فایده، استفاده برای سرگرمی و لذت :بازیگوشی 

 استفاده از رسانه یا محتوای خاص. :(بودن )خلوت بودن خصوصی 

 ۱فردبودن محتوا و استفاده. شخصی و منحصربه :بودن شخصی
 

های باال را دارد. اینترنت، عالوه بر  های جدیدی است که ویژگی اینترنت یکی از رسانه

های جدید  این رسانهپردازد.  تولید و توزیع پیام، به پردازش و مبادله و ذخیرۀ اطالعات می

وامع ایجاد شده، سبب شدند که عصر ند و تحوالتی که در جا ههایی که ایجاد کرد با ویژگی

ای ساده تفاوت  ها بشناسند. این مفهوم، با جامعۀ رسانه عنوان عصر دوم رسانه جدید را به

طور مختصر در جدول زیر  ای ساده به های عصر جدید با جامعۀ رسانه . تفاوتداشته است

 :ذکر شده است

 بودن( ها )تعاملی عنصر دوم رسانه ها )پخش( عنصر اول رسانه

 متمرکز

 گویند( ای زیاد سخن می نفر برای عده )چند

 غیرمتمرکز

 گویند( ای زیاد سخن می ای زیاد با عده )عده

 ارتباطات دوسویه است سویه است ارتباطات یک

 گریزد از کنترل دولتی می مستعد کنترل دولتی است

 های قشربندی و نابرابری است ابزار رژیم
شهروندی  ۀکنند دمکراتیک و تسهیل

 شمول است جهان

وار  صورت توده شده و به کنندگان تجزیه مشارکت

 هستند
 کنند کنندگان فردیت خود را حفظ می مشارکت

 دارای ویژگی تأثیر و نفوذ آگاهی جمعی است
فردی زمان و  ۀدارای ویژگی تأثیر و نفوذ و تجرب

 مکان است

 

                                                           

 ۱42 ،2۰۰6 کوایل، مک. ۱



 سودآوری سایبری

 

 

۱۰ 

و اطالعاتی، جوامع را تحت تأثیر قرار  های ارتباطی ها و تکنولوژی رشد روزافزون فناوری

ای  های این فضای رسانه گشاید. ویژگی ها می دهد و درهای جدیدی را به روی انسان می

 .ای اجتماعی بررسی شود عنوان پدیده وکار در این فضا به جدید، سبب شده است که کسب

 فضای مجازی

د شکل گرفته، دنیایی در های جدی واسطۀ فناوری شد فضایی که به در گذشته تصور می

کنار دنیای واقعی است و تأثیر چندانی در زندگی واقعی افراد ندارد. اما امروزه تقریباً همه 

گذارند.  اند که این فضا، با دنیای واقعی ترکیب شده و هر دو بر یکدیگر تأثیر می پذیرفته

ای در  های مختلف رایانه فضای مجازی یک شبکۀ گستردۀ جهانی است که شبکه»

افزارهای  افزارها و نرم های شخصی را با استفاده از سخت های متعدد و حتی رایانه اندازه

های ارتباط راه دور  کند. فناوری گوناگون و با قراردادهای ارتباطی به یکدیگر وصل می

 .(2۱ ، ص۱۳96نسب،  زاده و انصاری هاشمی)« ۱دهند اساس فضای مجازی را تشکیل می

اینکه حضور این  های نوین چندین سال طول کشید؛ اما برای فناوریگیری  شکل

گیری فضایی جدید در کنار دنیای واقعی پذیرفته  عنوان عاملی برای شکل ها به فناوری

های  راحتی در خانه شود، الزم بود تا در دسترس عموم مردم قرار بگیرد و کاربران بتوانند به

ها عامل دیگری است که باید به  بودن این فناوری رزانخود از آن استفاده کنند. همچنین ا

 .آن توجه کرد تا عموم کاربران توانایی تهیه آن فناوری را داشته باشند

                                                           

 46 ،۱۳84 دهقان،. ۱
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شود، از کلمۀ  استفاده می« فضای مجازی»که در معنای  ۱«فضای سایبری»عبارت 

است. کلمۀ ابداع کرده، پدید آمده  ۱947سایبرنتیک، که نوربرت وینر ریاضیدان در سال 

دارای ریشۀ یونانی است و معنی اصلی آن، فرمانروایی و حکومت است و در  2سایبرنتیک

کار رفته است. نویسنده کتاب  آثار افالطون، فیلسوف مشهور یونان، نیز به همین معنا به

طور دقیق معنای  معتقد است پیداکردن اصطالحی فارسی که به یارتباط جمع لیوسا

ن کند، بسیار دشوار است. به همین دلیل، در ایران معموالً همان کلمۀ سایبرنتیک را بیا

هدایت و »اعتقاد وی، شاید بتوان معادل فارسی آن را علم  رود. به کار می به« سایبرنتیک»

 .انتخاب کرد؛ اما این دو اصطالح هم ابهام دارد« خودفرمایی»یا « کنترل

ها نزد  علم کنترل و انتقال پیام»ن علم را مبتکر علم جدید سایبرنتیک، نوربرت وینر، ای

 .(42-4۱: ۱۳8۳کند )معتمدنژاد،  میتعریف « ها انسان و ماشین

های ارتباطی  فضای مجازی عنوانی است که برای بسیاری از فناوری توان گفت می

کند یا  ها پیام دریافت می ای که امروزه از انسان هر وسیله و فناوری و رود به کار میجدید 

فضای مجازی  ۀ مصادیقکند، در دایر های دیگر ارسال می ها یا ماشین یامی را به انسانپ

 گیرد. )سایبری( قرار می

 های فضای مجازی مؤلفه

 تمام ارتباطات مبتنی بر رایانه، متشکل از نه مؤلفه است: به باتوجهفضای مجازی 

 ها؛ متصل به آن همراه ادوات الکترونیکی و دیجیتالی های ارتباط تلفنی به شبکه .۱

های شخصی و  ها از ابررایانه گرفته تا رایانه های پردازشی شامل انواع رایانه فناوری .2

 های خبره و هوشمند؛ شان تا سامانه افزارها و ادوات جانبی همراه، نرم

                                                           

1. Cyber Space 

2. Cybernetics 
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 های عملیاتی؛ ونقل مبتنی بر قابلیت های حمل سیستم .۳

 های کنترلی دیجیتالی؛ سیستم .4

الی، از ساعت و گوشی تلفن همراه گرفته تا اجاق مایکروویو ادوات و اسباب دیجیت .5

 و دستگاه ضبط ویدئویی؛

 کنند؛ های خودکار را اجرا می های دیجیتالی که مستقالً سیستم باتور .6

شنیداری  های دیداری برنامه ۀهای ارتباطی مثل فنون پخش گسترد فناوری .7

نگاری  های ارتباطی و نامه امهو تلویزیونی، برن ییهای محلی رادیو ای، شبکه ماهواره

 الکترونیکی؛

های حسگری، پویشگری و  ها و اطالعات مثل فناوری آوری داده های جمع فناوری .8

 دورسنجی؛

هااا، مثاال انااواع نوارهااا و     هااای ذخیااره و بازیااابی اطالعااات و داده    فناااوری .9

زاده و  )هاشاامی« هااای حافظااه؛  هااای مغناطیساای و نااوری یااا کااارت   دیسااک

 .(24 ، ص۱۳96نسب،  انصاری

 وکار کسب

اساات،  businessکااه معااادل فارساای واژۀ انگلیساای   « وکااار کسااب»باارای کلمااۀ  

خریاادوفروش و »نامااۀ آکساافورد، ایاان کلمااه  تعاااریف مختلفاای ارائااه شااده اساات. در واژه

مان توجاه ویاژه باه کساب درآماد و پاول         ناماۀ الناگ   تعریف شده اسات. در واژه « تجارت

درآوردن و تجااارتی  فعالیااتپ پااول»صااورت  وکااار بااه نامااه کسااب شااده اساات. در ایاان واژه

وکاار شاامل    طاور کلای، کساب    شاده اسات. باه   تعریاف  « شاود  که از آن پول حاصال مای  

هااا و  هااایی اساات کااه تولیااد و خریااد کاالهااا و خاادمات را بااا هاادف فااروش آن  فعالیاات
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ساایت خاناۀ    هاای زیار اسات )وب    گیارد و دارای ویژگای   منظور کسب ساود، در بار مای    به

 :کارآفرینان ایران(

o فروش و انتقال کاالها و خدمات برای کسب ارزش 

o دماتکاالها و خ ۀمعامل 

o تکرار معامالت 

o (وکار کسبامور  ۀترین و قدرتمندترین محرک ادار سود )مهم ۀانگیز 

o  .اطمینان، نبود همیشه بر آینده متمرکز است و  وکار کسبفعالیت توأم با ریسک

 ویژگی آینده است 

 وکار کسبانواع 

 کنیم.  اشاره می وکار کسبانواع  از خالصه به برخی طور در این قسمت به

 خانگی کارو کسب 

هر نوع فعالیت اقتصادی که در محل سکونت شخصی و با استفاده از وسایل و امکانات به 

 گویند. خانگی می وکار کسباندازی شود،  منزل راه

 روستایی وکار کسب 

وکار روستایی اساساً تفاوتی با کارآفرینی در شهر ندارد جز اینکه در فضای روستا  کسب

وکار روستایی را مجموع سه گزارۀ زیر  ( کارآفرینی و کسب۱۳8۱)پترن،  گیرد. صورت می

 :است

پاسخ بازار، بسیج  گویی به یک تقاضای بی را برای پاسخ خود نیرویی که منابع .۱

 کند؛ می

 توانایی خلق و ایجاد چیزی از هیچ؛ .2

واحدی از منابع در راستای  ۀمجموعترکیب  ازطریقیند خلق ارزش افر .۳

 گیری از یک فرصت. بهره
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منابع و  ۀکارگیری نوآوران هب»ست از ا روستایی عبارت وکار کسبتوان گفت  می ،کلی  طور به

 .«وکار کسبهای  امکانات روستا در راستای شکار فرصت

 خانوادگی وکار کسب 

به  ،عبارت دیگر بهاست که صاحبان آن با هم خویشاوند و فامیل باشند.  وکار کسبیک نوع 

 آن اقدام به تشکیل ،د که افراد یک خانواده و خویشاوندانشو گفته میهایی وکار کسب

شود. برای مثال، شرکت  مشاهده میبسیار  وکار کسب. در کشور ایتالیا این نوع کنند می

آنیلی  ۀست، در اختیار خانواداخودروسازی فیات که یکی از برندهای مطرح در این عرصه 

 است.

 1کوچک وکار کسب
 

 وکار کسبانواع بقیۀ بیشتر براساس قوانین اجرایی تجاری است که از  وکار کسباین نوع 

که دارد شود. هر صنعتی براساس درآمد و میزان استخدام ساالنه، استاندارد خاصی  جدا می

کوچک معموالً مستقل از  وکار کسبکوچک است یا خیر.  یوکار کسبکند  مشخص می

نفر، در این حیطه قرار  5۰۰متر از صنایع دولتی است و هر شرکتی با نیروی کار ک

 گیرد. می

 اینترنتی وکار کسب 

شود. این نوع  اینترنتی به فروش محصوالت یا خدمات در اینترنت گفته می وکار کسب

 عنوان بهخدماتی  ۀجامع ۀاینترنت و توسع و با پیدایش کامپیوترو است جدید  وکار کسب

تجارت جهانی مطرح  ۀسود و حجم در عرص و ها ازنظر تعدادوکار کسبترین  یکی از سریع

 .است

                                                           

1. small business 



ها سیر رشد و تغییر رسانه  
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 اینترنتی به مجموعه وکار کسب. داردتفاوت  2با تجارت الکترونیکی ۱اینترنتی وکار کسب

ازجمله مباحث بازاریابی، مالی، خریدوفروش، ارتباط با ) وکار کسبهای مربوط به  فعالیت 

اینترنت انجام  ازطریقکه  (و... گذاران مشتریان، خدمات پس از فروش، همکاری با سرمایه

 که تجارت الکترونیکی تنها شامل مسائل مربوط به خرید درحالی ؛شود اطالق می ،گیرد می

سایت  اینترنتی است )وب وکار کسبای از  زیرمجموعه درواقعفروش از اینترنت است و  و

 .کارآفرینان ایران( ۀخان

را شاید بتوان نامحدودبودن آن  وکار کسبهای این نوع  لفهؤترین م یکی از شاخص

 تواند می اولیه ۀوسالی و با هر میزان سرمای . در این نوع از بازار هر شخصی با هر سندانست

ناب و پشتکار  ۀایدفقط  ،که به آن نیاز است ای ترین دارایی مهم ی راه بیندازد.وکار کسب

 است.

                                                           
1 E-Business 
2 E-Commerce 
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 های اجتماعی شبکه

 از متشکل از گروهی توان گفت که این شبکه می ،های اجتماعی شبکهدر تعریف عام 

هایی مثل دوستی،  وابستگی ،خاص ۀکه با یک یا چند نوع عالقست ها افراد یا سازمان

 به هم گره خوردهخویشاوندی، منافع مشترک، تبادل مالی، باورهای مشترک، دانش و هنر 

اینکه گروهی از  برای .(27 ، ص۱۳96نسب،  زاده و انصاری )هاشمی اند دور هم جمع شده و

گیرند و بتوانند با یکدیگر زندگی کنند، الزم است توانایی بافراد در کنار یکدیگر قرار 

برقراری ارتباط با یکدیگر را داشته باشند. امروزه افراد برای برقراری این ارتباطات از 

ترتیب  به این کنند. های نوین و ابزارهای موجود در فضای مجازی استفاده می فناوری

گذاری  که افراد در کنار یکدیگر اقدام به اشتراک گیرد میشکل در فضای مجازی  ای جامعه

های اجتماعی کاربردهای  شبکه .(28ص  همان،) کنند اطالعات و برقراری ارتباط می

به  دیگرانها برای سرگرمی و تبادل نظر با  مختلفی برای کاربران دارند. برخی از این شبکه

اجتماعات مجازی که  به .کنند میاستفاده  تجاریبرخی دیگر برای اهداف از و  رود کار می

 گویند. می« مجازی ۀجامع»های اجتماعی در فضای مجازی شکل گرفته،  شبکه ۀواسط به

توانند  دارند و می را های اجتماعی مجازی قدرت ایجاد کنش در افراد امروزه شبکه

های گوناگون  مختلف که در زمینههای  پویشنند. ج کتهییمختلف های  وضعیتها را در  آن

شود که افراد در زمان یا  سبب میها  پویشگیرد، نشان از این ویژگی دارد. این  شکل می

. این قابلیت مشخص بگیرند ی مشخص شوند یا تصمیمییتفعال کار به ی مشخص، دستمکان

یی از زندگی واقعی دهد که فضای مجازی دیگر فضای مجزا های اجتماعی نشان می شبکه

 گذارد. آمیخته و بر آن تأثیر می بلکه کامالً با دنیای واقعی در هم ؛نیست
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 تعریف خدمات در فضای مجازی

هاا مشاابه    کاه بیشاتر آن   آماده  «خادمات » ۀی برای کلما عددها معانی مت در دانشنامه

هاا و   هاا، بنادگی   جمع خادمت، خادمت  »معنای  . در فرهنگ معین خدمات بهاست یکدیگر

فعالیتی اقتصادی که هادف  »معنی  کلمه به این در فرهنگ معاصر فارسیاست.  «ها چاکری

ونقال، ارتباطاات، توزیاع و     غیرتولیدی اسات )مانناد حمال    ۀآن خدمت به دیگران در رشت

و  افشاار  صادری آماده اسات )  « وپارورش، کارهاای درماانی(    فروش کاال، تعمیرات، آموزش

  .(524 ،۱۳8۱ همکاران،

طور معنی  این است که در فرهنگ آکسفورد Serviceکلمۀ انگلیسی  معادل، «خدمت»

یا  کند برای عموم مردم، فراهم میمواردی مورد نیازی را یک سیستم یا سازمان که » شده:

دهد بدون اینکه کاالیی برای  برای مشتریان انجام میکارهایی یک فعالیت اقتصادی که 

 .(Oxford student ،2۰۰۱ :579) «ها تولید کند آن
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گوناه   توان خدمات آنالین و خدمات در فضای مجاازی را ایان   تعاریف باال، می به باتوجه

 تعریف کرد:

برای رساندن سود به دیگران بدون  فضای مجازی، ازطریق، فعالیتی اقتصادی»

 «.اینکه کاالیی تولید شود

کاه فعالیات اقتصاادی عنصاری کلیادی اسات و ایان        شود  میدر این تعریف مشاهده 

. معماوالً  گیرد صورت میها  کنندگان آن آوردن سود بیشتر توسط ارائه تدس هخدمات برای ب

برطارف   برخای نیازهاای کااربران    بیشاتر شاود و   کاالیی تولید نمی ،در این خدمات آنالین

شرط الزم، فضای مجازی است و اگار   ،آن ۀ. در نهایت باید اشاره کنیم که برای ارائشود می

خادمات آنالیان عاالوه بار      دمات آنالین معنایی ندارد.این فضا وجود نداشته باشد، دیگر خ

بهباود   نیاز  کنندگان خادمات  را برای ارائه زمینه ،تر کرده اینکه کار را برای مشتریان راحت

نیازمناد سارمایۀ اولیاۀ    معرفای خاود   تبلیغات و دیگر برای  که آنها طوری ؛ بهبخشیده است

 سود متناسبارائه دهند و خود را  خدمتتوانند  می و دانشو با کمی درایت نیستند  زیادی

 .ددست آوردن را بهآن
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 مجازی فضای در خدمات انواع

هاا بیشاتر    گیاری آن  خدمات آنالین بسیاری در فضای مجاازی وجاود دارد کاه شاکل    

دهنادگان ایان    ارائه های تولیدکنندگان و خالقیت ها و سپس توانایی براساس نیاز کاربران و

 نام بارده  ،شود میکه در فضای مجازی ارائه  را خدماتی ادی از. جدول زیر تعدخدمات است

 است:

 

 احراز هویت آموزش الکترونیک

 وبالگ محتواپایههای  سرویس

 )فضای ابری(گذاری  اشتراکسرویس در  بازی گروهی

 محور مکانهای  سرویس سالمت الکترونیک

 الکترونیک ۀعلمی وکتابخان ها( رسان پیام وکالم )پیام

IPTV  تلویزیون مبتنی بر(IP) محتوای ابری پردازش و 

 دولت الکترونیک باشگاه هواداران ورزشی

 خریدوفروش پرداخت آنالین و جوو موتور جست

 کن خبرجمع خبرخوان

 بانک بورس و موسیقی فیلم و و عکس

 ۱ها پآ استارت وها  دهنده شتاب پردازش اطالعات گردآوری و

 و... برنامهگر  های تنظیم سرویس

 

                                                           

1. accelerators & startup providers 
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را  مرهشوند که جامعه را با دقت رصد کنند و نیازهای روز همیشه افرادی پیدا می

هنگفتی کنند و به سودهای عرضه  هانیازاین کردن  نابی برای برطرف ۀو اید نمایندکشف 

یم ا هبارها شاهد بود .وسال و تخصص ربطی ندارد به سنچندان پردازی  هم برسند. این ایده

 پشتکار باو آن را  اند داشتهخوب و پرسودی  بسیارهای  سن یا با دانش محدود ایده مافراد ک

 ند.ا هبه ثمر رساند خود

 وکار کسب بر مبتنی خدمات

 اینترنتی های فروشگاه

 محصوالت به مربوط اطالعات آن در که شودمی گفته سایتی وب به اینترنتی فروشگاه

 در که است مشتریان و نیاز االتؤس درواقع اطالعات این. گیرد می قرار مشتریان اختیار در

 امروزه کاربران. دهد می توضیح مشتری به صورت شفاهی به فروشنده ،سنتی های فروشگاه

 اینترنتی های فروشگاه به دهند می ترجیح بعضاً ،وقت کمبود و وآمد رفت مشکالت به باتوجه

 خود کار محل یا منزل از اینکه بدون و کنند تهیه را خود موردنیاز محصوالت و مراجعه

 .نمایند دریافترا   آن پست ازطریق شوند، خارج

 به مشتریان اتصال امکان که دارد وجود افزاری نرم اتوماسیون یک ها سایت وب این در

. شودمی خرید یندافر تکمیل به منجر و کند می فراهم را ها بانک الکترونیک خدمات درگاه

 محصول هر روی بر کردن کلیک با و شده بندی دسته محصوالت ،اینترنتی فروشگاه هر در

 محصوالت بتوانند مشتریان اینکه برای آن را مشاهده کرد. مشخصات و اطالعات توان می

 امکان ها سایت وب در این ،کنند مقایسه مشابه محصوالت بقیۀ با و انتخاب را خود مدنظر

 .داده شده است قرار کاربران اختیار در نیز محصوالت مختلف ۀمقایس
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. است ۱خرید سبد دارد، وجود اینترنتی هایفروشگاه در که هاییسرویس از دیگر یکی

. است واقعی و سنتی هایفروشگاه در مشتریان خرید سبد مانند دقیقاً خرید سبد این

 اضافه خود خرید سبد به را ها آن ،کنند می انتخاب را شانمدنظر محصوالت وقتی کاربران

 .خرند می را ی دلخواهشانکاالها تمام ،پرداخت بار یک با نهایت در و کنند می

 

 فروشگاه اینترنتی ۀتاریخچ

اینترنتی در ابتدا باید به خریدار اینترنتی )آنالین( های  فروشگاه ۀبرای اشاره به تاریخچ

 بریتانیایی علوم کامپیوتر و، دانشمند 2رزلیرنپ، تیم ب۱99۱ِاشاره کنیم. اولین بار در سال 

که بانکداری  ۱994در سال  و کردگذاری  پایهتجارت الکترونیک را ، MITاستاد دانشگاه 

شعبه  ۳4۰۰۰یش از با ب المللی که یک رستوران بین ۳هات شرکت پیتزاآنالین ایجاد شد، 

اولین فروش اینترنتی خود را آغاز کرد. در همان سال شرکت  ،است 4کشور جهان ۱۰۰در 

                                                           

1. Cart 

2. Sir Timothy John Burners-Lee 
3. Pizza hut 

4. Palmer, Kimberly. (2007) News & World Report 
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برای  ،گاری استنزمرا که یک پروتکل ر 2(SSL) انتقال ۀ، ارتباط امنیت الی۱نت اسکیپ

این  ۀوسیل هخرید اینترنتی ب ایجاد کرد و وانتقال اطالعات ابداع  ت ارتباطات ومنیبهبود ا

اولین سیستم فروش اینترنتی  ۳آلمانی اینترشاپن سال کمپانی اپروتکل ایجاد شد. در هم

 eBayشرکت  ۱996سال  در و amazon.comشرکت  ۱995ایجاد کرد. در سال  راخود 

 فروش اینترنتی فعالیت خود را آغاز کردند. این دو ۀدو شرکت بزرگ در عرص عنوان به

نی به رسا خدمت گستردگی پوشش محصوالت و با نوآوری خدمات واند  توانستهشرکت 

اینترنتی در جهان خود را مطرح کنند. های  ترین فروشگاه اصلی عنوان بهجهان  جای جای

 اینترنتی وجود نداشته باشد.های  فروشگاهکه در این  استی یامروزه کمتر کاال

 های اینترنتی انواع فروشگاه

 تقسیم کرد: کلی ۀدو دست هبرا  های اینترنتی هتوان فروشگا می ،لحاظ نوع محصوالت به

 (Tangible shop) فیزیکی کاالی های فروشگاه .1

ایاان اساات هااا  فروشااگاهمنظااور از ایاان  لمااس اساات و معناای قاباال بااه Tangible ۀواژ

در ایاان . باشااد ماایلمااس  کااه باارای مشااتریان قاباالفروشااند  ماایهااا محصااوالتی  کااه آن

الکترونیکاای مثاال لااوازم  کاالهااایی ماننااد مااواد غااذایی، لااوازم خااانگی و  هااا  فروشااگاه

باه ایان صاورت کاار     هاا   فروشاگاه . ایان  دشاو  مای  عرضاه موبایال و...   تااپ و  کامپیوتر، لپ

یناد  اپاس از تکمیال فر   و کارده که مشاتریان سافارش خاود را در ساایت ثبات      کنند  می

را باارای کاااربران هااا  ساافارش و، محصااوالت هااا فروشااگاهخریااد، کارمناادان فااروش ایاان 

 .کنند میارسال 

                                                           

1. Net scape 

2. Secure Sockets Layer 

3. Intershop 
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 (Digital shop) یجیتالد یکاالها های فروشگاه .2

یا فروشگاه محصوالت مجازی  (download shop)، فروشگاه دانلودی ها فروشگاهبه این 

 ها را تواند آن می شود که کاربر میعرضه ها، محصوالتی  . در این فروشگاهگویند مینیز 

و...  اف دی پیار، فایل افز عکس، فیلم، سند، نرم ممکن است. این محصوالت کنددانلود 

یند خرید ابدین صورت است که پس از تکمیل فرها  فروشگاهباشد. روش فعالیت این 

تواند فایل را  می و گردد برمیفروشگاه  ۀیا دوباره به صفح ، کاربرپرداخت آنالین اینترنتی و

 سپس و کند میرا وارد  شآدرس پست الکترونیک ،یا اینکه در مراحل خرید دانلود کند

 .شود میارسال  ی اوپست الکترونیک به لینک دانلود فایل

 انواع روش پرداخت

 :کنند میاینترنتی از دو روش پرداخت استفاده های  فروشگاه امروزه معموالً

(COD)پرداخت در محل  .۱
1 

گرفتن  هنگام تحویل مشتری و شود میارسال  اربرای خرید ،محصول در این شیوه

کم اتفاق  بسیاراینکه کالهبرداری در این روش  به باتوجه. کند میپرداخت  وجه را ،محصول

 از از این روش استفاده کنند. بعد از چند روزدهند  میخریداران ترجیح  بعضی، افتد می

 .شود میتوسط پیک یا پست برای خریدار ارسال  همراه فاکتورش به سفارش کاال، محصول

تواند  مشتری می ،اند کردهکار را بسیار آسان  ،خوان همراه کارت های دستگاه ازآنجاکه

 صورت نقدی پرداخت کند. سادگی از این طریق وجه را بپردازد یا اینکه هزینه را به به

                                                           

1. Cash on Delivery 
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 پرداخت آنالین .2

با اتصال  .رود به کار می ،فروشند میکه محصول دیجیتالی هایی  فروشگاهدر این روش 

 ازطریقیند پرداخت آنالین اها، فر بانک یکپمطمئن پرداخت الکترونهای  درگاهخریداران به 

فیزیکی نیز این های  فروشگاه. در شود میرمز دوم انجام  کارت بانکی و اطالعات حساب و

دیگر الزم نیست  گیرد و مشتریان قرار می در دسترس اختیاری صورت بهپرداخت  روشِ

 معموالً CODاطمینان موجود در  ۀدرج به باتوجهاستفاده کنند. البته  CODاز  مشتریان

برای پرداخت آنالین ها  فروشگاهبرخی  پرداخت هزینه برای مشتریان وجود ندارد. خطر

 .کند می ایجاد انگیزه برای استفاده از این روش کاربران در کار این .دهند میتخفیف 

 های اینترنتی مزایا و معایب فروشگاه

 توان در موارد زیر خالصه کرد.  را می های اینترنتی مزایا و معایب فروشگاه

 مزایا:

 آلودگی هوا ، کاهشدرنتیجه کاهش ترافیک و 

 کاهش آلودگی صوتی 

 حضوری به فروشگاه ۀحذف مراجع 

 ویدئو عکس و اضافۀ بهکامل محصوالت  دسترسی به توضیحات جامع و 

 ثبت سفارش فقط در چند دقیقه 

 خریدارشده توسط  به حمل کاالی خریداری نداشتننیاز 

 تحویل کاال در منزل یا محل کار 

 ضمانت تعویض کاال 

 پرداخت در محل پس از تحویل کاال 
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 معایب:

 ًهای  فروشگاه کاالهای فیزیکی ممکن است معایبی داشته باشند که معموال

 پذیرند. زمینه نمی اینترنتی مسئولیتی دراین

 چراکه  دید؛، را پیش از خرید باید از نزدیک مانند لباس ،برخی کاالها

 رسد، نباشند. مطابق آنچه در عکس به نظر می ممکن است

 از  برای خرید باید حتماً سفانه کالهبرداری در اینترنت زیاد است وأمت

 د.یمطمئن خرید کنهای  فروشگاه

 برخی نکات برای امنیت خرید اینترنتی

  قربانیها مطمئن باشید تا  سایت آن وب اینترنتی و های فروشگاهباید از 

 کالهبرداری نشوید.

 دیجیتااال اساات کااه توسااط وزارت  ۀناماا یااک گااواهی نماااد اعتماااد الکترونیااک

اخااذ آن  وشااود  ماایجمهااوری اسااالمی صااادر   و تجااارت معاادن ، صاانعت

 دارای ایاان نماااد سااایتیاگاار  ،دلیاالبااه همااین  .مراحاال بساایار سااختی دارد

اعتباار   نمااد  هکا  توجاه کنیاد  زمیناه   . درایان اسات  مطمئنباشد، تا حد زیادی 

 نشده باشد. منقضی و باشدن تقلبیالکترونیک 

 هر فروشگاه اینترنتی که بخواهد با شرکت پست جمهوری اسالمی همکاری کند، 

 ازطریقاگر فروشگاهی  ،به این سازمان ارائه کند. برای همین یباید مدارک کامل

 .استاعتماد  حدی قابل ، تاکند میبرای خریداران ارسال  را پست محصوالت

  راه  سهاینترنتی برای ارتباط با مشتریان خود  های رسد فروشگاه میبه نظر

راه ارتباطی  سهایمیل. اگر فروشگاهی هر  ،تلفن ثابت، تلفن همراه :ارتباطی دارند
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به آن اعتماد  توان می گوی مشتریان خود بود، سرعت پاسخ به را فراهم کرد و

 کرد.

  اهمیت است.  حائز های نکتهیکی از  یزنی اینترنتهای  فروشگاهشهرت

راحتی کالهبرداری  توانند به نمی ،دهند میهایی که تبلیغات زیادی انجام  فروشگاه

که تبلیغات  هایی فروشگاهاین است که  ،که در اینجا مطرح استای  نکتهکنند. 

تری  ، اهداف بزرگدهند میردهای شهری انجام ویلببزیادی در سطح تلویزیون یا 

 ها اطمینان کرد. به آنتوان  میحد زیادی  تا ودارند از کالهبرداری 

 های اینترنتی اندازی فروشگاه راه ۀنحو

به ها  شیوهمختلفی وجود دارد که تمام این های  شیوهاندازی فروشگاه اینترنتی  برای راه

 ،اید نظر گرفتهخدماتی که برای مشتریان در  اندازی فروشگاه اینترنتی و از راه شماهدف 

کلی برای این حالت  دوگفت که توان  می شد،نکاتی که تا اینجا ذکر  به باتوجهوابسته است. 

 وجود دارد:کار 

 ها را خواهید آن می و داریددیجیتالی را در اختیار  شما کاالهای فیزیکی یاحالت اول: 

 .بفروشیدفروشگاه اینترنتی  ازطریق

شما قصد دارید با  دیجیتال در اختیار شما نیست و یا کاالهای فیزیکیحالت دوم: 

فیزیکی مختلف، امکان خرید اینترنتی را برای خریداران فراهم های  فروشگاهمعرفی 

 کنید.

نکات ضروری  به وبررسی  حالت باال دو فروشگاه را در اندازی راه ۀنحوجا در این

 .کنیم میاشاره باره  دراین
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 حالت اول

 .کاالهای فیزیکی یا دیجیتال را در اختیار داریددر این حالت شما 

ی سایت وبباید  ،سازیداینکه مشتریان را از موجودی انبار خود مطلع  برای -۱

ها، قیمت، قابلیت مقایسه با  ن ویژگی کاالها، ابعاد آنآکنید که در  اندازی راه

اینترنتی  خرید دربارۀتا نکاتی که  باشدبرای خریداران فراهم  کاالهای مشابه و...

 .گیرد ها قرار ، در اختیار آنشدمطرح 

دارید که بسته به میزان نیاز اگر کاالی فیزیکی داشته باشید، به یک انبار  -2

 دارید. نگه آنجادر  و کنید مینأباید موجودی فروشگاه را ت ،ضای مشتریاناتق

اینترنتی که هم خدمات فروشگاه  است نیازسایت به یک تیم فنی اندازی  راهدر  -۳

فروش های  سیستمدر  ندهد اجازه و کندهم از سایت پشتیبانی  و کندروز  را به

 .اختالل پیش آید سایت وب

این افراد باید  در اختیار داشت. کارشناس انبارهمچنین باید افرادی تحت عنوان  -4

 درخصوصن مربوط به مسئوال اطالع کامل داشته باشند و کاالهااز موجودی 

کنند. البته گوشزد  را نکات الزم ،استبه اتمام  رو که یخرید محصوالت

که اگر موجودی  کاری کردکامپیوتری  ای با برنامهتوان  میذکر است که  شایان

هشدار  یاتمام موجود دربارۀ نرسید، بالفاصله به مسئوال مشخصی مقدارکاال به 

 .داده شود

ار خرید اینکه پس از نیاز است. کارشناس فروشها، به تعدادی  عالوه بر این -5

یند ایید فرأالزم است کارشناسان فروش از ت ثبت کرد، در سایت خریدش را

اطمینان حاصل  ،شده پرداخت یا آنالین COD صورت به هزینهاینکه  و خرید

خود فروشگاه، کاالها را برای خریدار یا پیک مربوط به  با استفاده از پست کنند و

 ارسال کنند.
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، گرفتن کند میفروشگاه اینترنتی  کمک زیادی به مدیریت سایت و یکی از نکاتی که

کاالهای مختلف است  وها  تمسقخریداران برای  پیشنهاد از مخاطبان و انتقاد و بازخورد و

تی است، شناسایی سکا که ازنظر مخاطبان دچار نقص وهایی  قسمتشود  که سبب می

اولیه و  ۀدر این روش شما نیاز به سرمای بهبود آن تالش صورت گیرد. برای ارتقا و و شود

 یید.آبر وکار کسباندازی این  راه ۀبتوانید از عهدتا پشتیبانی مالی دارید 

 دومحالت 

کارشناسان  پس دیگر بخش انبار و .در این حالت شما کاالیی را در اختیار ندارید

شاید  ندارید.هم نیاز چندانی  ۀاولی ۀبه بودج . درنتیجه،مربوط به این بخش الزم نیست

 ۀگزین ، این حالتاند بتوان گفت برای جوانانی که هنوز وارد محیط کار و درآمدزایی نشده

تا کنید  میمذاکره فروشگاه . در این حالت شما با تعدادی استبسیار مناسبی 

ازای خرید  به و برسانیدفروشگاه اینترنتی خود به دید مشتریان  ازطریق را شانمحصوالت

اینجاست که  شما، درصدی از سود فروش را از خریداران دریافت کنید. ۀسامان ریقازط

 کند. اولیه را پیدا می ۀحکم سرمایتان اعتمادبودن شما برای قدرت مذاکره و قابل

و کاالهایی که در سایت خود پوشش ها  فروشگاه تعدادهرقدر  ،برای این منظور

شرایط  بهتری متناسب با ۀانتخاب گزین قایسه ومخاطبان توانایی م ،دهید، بیشتر باشد می

از  خرید مراجعه به فروشگاه اینترنتی شما وشود  میسبب  امراین  و کنند پیدا میخود را 

مشتریان  ۀهمچنین گستر .گرددی عایدتان سود فروش بیشتر ،درنتیجه و شود بیشتر آن

تر خواهد بود که این خود باعث سوددهی بیشتر  تنوع محصوالت گسترده دلیل شما هم به

نوعی  این حالت بیشتر از اینکه فروشگاه اینترنتی باشد، به ،. درواقعشود میشما  وکار کسب

تر  روشن دید بازتر و مشتریشود  میامکان مشاوره برای خرید اینترنتی است که سبب 
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 و پیدا کند محصول ۀدهند ارائههای  فروشگاه و ها ند تخفیف آدرص و قیمت کاالها دربارۀ

 کند. تر تهیه آگاهانهکاالی موردنیاز خود را  مقایسه کند و با یکدیگر را ها آن نیز بتواند

موجودی  تا بتوانند در پیش گیرند راهکاری در این حالت کارشناسان فروش باید

در سایت قرار دهند. اگر یک ثبت خرید  و کننددرستی ارزیابی  مختلف را بههای  فروشگاه

از یک فروشگاه صورت گیرد ولی شرایط آن با چیزی که در فروشگاه اینترنتی ثبت شده یا 

تعداد  و شود سلب میباشد، اعتماد خریدار از فروشگاه اینترنتی  تاوفموجودی فروشگاه مت

 ۀها، ارائ ان از صحت آن. در این حالت نیز ارسال بموقع کاال، اطمینیابد میمشتریان کاهش 

که سبب افزایش اطمینان هایی  ویژگی بقیۀ گارانتی و با مین کاالهاأگوناگون، تهای  تخفیف

پشتکار شما و  ۀها در سای این ۀهم. کند میشما  عاید را، سود بیشتری شود میخریداران 

مسئول این  عنوان بهست شما ا . کافیشود میآسانی فراهم  قدرت مدیریت گروهتان به

درستی انجام  هها را ب و آنباشید وظایف خود آگاه  از ،از آن ییا حتی عضو کوچک وکار کسب

 شاهد پیشرفت فروشگاهتان باشید.دراز، چندان  نه یدهید تا در مدت

که فروشاگاه اینترنتای    یفروشگاه اینترنتی اینکه در کنار مزایای خصوصپایانی در ۀنکت

خریاداران باه خریاد از فروشاگاه شاما      شود  میزیاد سبب  تنوع ومهای  تخفیف ۀدارد، ارائ

ایان   .شاود  میسود بیشتر  شما و ۀخرید بیشتر باعث افزایش سرمای شوند. درنتیجه،ترغیب 

 هاای  برناماه  شاکل جشانواره، مساابقه،    باه  ممکان اسات  ها، بسته به خالقیت شما،  تخفیف

 .شود عرضهمناسبتی یا هر روش دیگری به مشتریان 

 اینترنتی تبلیغات

رشد روزافزون فضای مجازی و افزایش تعداد ساعات حضور افراد در  به باتوجهامروزه 

که برای افزایش فروش و  اند نیاز پیدا کرده این فضا، صاحبان محصوالت و خدمات احساس

تر نیز گفتیم،  طور که پیش همانتعریف و تبلیغ کنند.  ،معرفیمحصول خود را  ،سود خود



 خدمات در فضای مجازی

 

 

۳۱ 

اینکه افراد از  به باتوجهدر گذشته ها دارد. وکار کسبگسترش تبلیغات نقش بسزایی در 

اینکه در معرض دید  تبلیغات برای ۀکردند، عمد تلویزیون یا روزنامه بیشتر استفاده می

اکنون استفاده از اینترنت و فضای گرفت. اما  ها قرار می در این رسانه ،مخاطبان قرار بگیرد

ها حاکی از این است که  بینی که پیش طوری به ؛از پیش شدهتر  گستردهمجازی بسیار 

و جایگاه نخست را به خود گیرد  میاز تلویزیون پیشی  زودی ها به استفاده از این رسانه

ش سرمایه شناخته و افزای وکار کسببازوی  عنوان به، تبلیغات که رو ازاین. دهد میاختصاص 

 روز بیشتر رشد خواهد کرد. روزبهدر فضای مجازی شود،  می

 انواع تبلیغات اینترنتی

 تبلیغات ایمیلی 

این نوع تبلیغات مانند تبلیغات پیامکی است. تبلیغ محصول مدنظر شما توسط پنل 

کار چندان به شود. امروزه این روش  ارسال ایمیل انبوه، برای کاربران مختلف ارسال می

کنند.  هایی هستند که از ایمیل برای ارسال تبلیغات استفاده می ولی هنوز شرکت رود؛ نمی

شود  منتقل می Spamگیرد یا اینکه به قسمت  قرار می Inboxتبلیغات ایمیلی یا در قسمت 

 که احتمال حالت دوم بیشتر است.

 تبلیغات بنری 

تقریباً تمام کاربران اینترنت در  ترین تبلیغات اینترنتی، این روش است. یکی از رایج

گیرد. این  ها قرار می اند که تبلیغات در آن های مختلف، قسمتی را مشاهده کرده سایت وب

تصویر متحرک  صورت به یا گیرد در سایت قرار میتصویر ثابت و بنر  صورت به تبلیغات یا

توانند تبلیغ را  می. در تصاویر ثابت تمام مخاطبان کند را به خود جلب می توجه مخاطب

فلش را بر افزار  نرمکه که کاربر  اگر از بنرهای فلش استفاده کنید، درصورتیولی  ؛ببینند

 تواند تبلیغات را مشاهده کند. روی کامپیوتر خود نداشته باشد، نمی
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های استانداردی در نظر گرفته شده است. به همین  برای این بنرهای تبلیغاتی اندازه

های رایج در   هشود تبلیغات خود را در این ابعاد طراحی کنید. انداز می پیشنهاد ،دلیل

در  25۰، 25۰در  25۰، ۱25در  ۱25، ۱2۰در  ۱2۰شامل براساس پیکسل تبلیغات بنری 

 است. 9۰در  728و  6۰در  648، ۳۰۰

باعث تفاوت قیمت  ،گیرد که بنر در سایت قرار می زمانی مکان قرارگیری، سایز و مدت

مثال، تصویر زیر تفاوت قیمت بنرهای مختلف را در  برایشود.  ارش بنر میدر سف

 .است( ۱۳96سال مربوط به ها  دهد )قیمت خبرگزاری فارس نمایش می
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 تبلیغات متنی 

دهند. این  های مختلف به سایت مدنظر شما لینک می در این روش درواقع سایت

 هزینه کمیشدن بهتر سایت شما توسط کاربران، با  شود در کنار دیده دادن سبب می لینک

وی وج جسترود و سایت شما در نتایج بو باال وج جستارزش سایت شما در موتورهای 

هایی تبلیغ  سایت البته باید مراقب باشید که در چه وب تری پیدا کند. ها جایگاه مناسب آن

ای نامناسب ممکن است عالوه بر ه سایت زیرا با تبلیغ کار خود در وب ؛کنید خود را درج می

 مطلوبی دریافت نکنید، از اعتبار و ارزش سایت خود نیز کم کنید. ۀاینکه نتیج

  و یا وج جستسازی سایت برای موتورهای  بهینه ازطریقتبلیغات

SEO 

به آن دست یابند، قرارگرفتن کنند  میهای مختلف تالش  هایی که سایت یکی از ویژگی

محض اینکه کاربران کلماتی  وست. در این حالت، بهوج جستهای  های باال در موتور در رتبه

ها به کاربران  سایت ۀو سایت شما را زودتر از بقیوج جستو کنند، موتور وج جستخاص را 

 ،رنتیجهشدن و باالرفتن آمار بازدید و د دهد و این موضوع سبب بهتردیده مینشان 

کافی است سایت شما براساس پارامترها  ،شود. برای این منظور سایت می وب ۀباالرفتن رتب

ای اندک ولی  نویسی شود. در این روش با صرف هزینه طراحی و برنامه SEOو متدهای 

 ی دست یافت.مؤثرتوان به نتایج  بهینه می

 های آنالین های آگهی و نیازمندی تبلیغات در سایت 

محلی برای قرارگیری تبلیغات  کاربردشان صرفاً تبلیغات است وها  برخی سایت

افراد نیز بعضی  .ها های روزنامه نیازمندی ۀمانند صفح روند؛ به شمار می محصوالت مختلف

ها نیز  کنند. این سایت ها رجوع می برای پیداکردن محصول موردنیاز خود به این سایت

 باشند. مؤثر برای تبلیغات شماتوانند  می
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 تبلیغات ویدئویی 

شاود،   ویادئو پخاش  هاایی نظیار یوتیاوب یاا آپاارات قبال از اینکاه         امروزه در ساایت 

 فرصاتی شاود و ایان امار     ثانیاه( تبلیاغ پخاش مای     5ثانیه )معماوالً کمتار از    حدود چند

مشاهور  هاای   ساایت  البتاه گااه ایان ناوع تبلیغاات در وب      شدن محصول اسات.  برای دیده

هااای نوپااا بااا وکار کساابو ممکاان اساات باارای هااای هنگفتاای دارد  ماننااد آپااارات هزینااه

باه کماک تحقیاق و بررسای و     ساعی کنیاد    ،کام مناساب نباشاد. بناابراین     ۀاولی ۀسرمای

 بهترین نوع تبلیغ را بیابید. تان مطابق بودجه

 آپ  تبلیغات پاپPop-up 

های  در سایتحتماً است. پایین  سطحاین نوع تبلیغات درواقع نوعی تبلیغات اصطالحاً 

 ۀچند صفح ،کنید که وقتی بر روی قسمتی از صفحه کلیک می اید دیدهسرگرمی یا زرد 

به این نوع  کنند توجهتان را جلب کنند. می زن سعی و با تبلیغات چشمک شود می دیگر باز

 شود. آپ گفته می پاپ ،تبلیغات

 تبلیغات موبایلی 

شود که قسمتی از  های همراه، مشاهده می های کاربردی تلفن برنامهدر تلفن همراه و 

آن به محل قرارگیری تبلیغات اختصاص یافته و مشابه تبلیغات بنری، قسمتی از گوشی به 

 این تبلیغات اختصاص یافته است.

 های تبلیغات اینترنتی مزایا و محدودیت

 کنیم. ها اشاره می ه برخی از آنتبلیغات اینترنتی مزایای بسیاری دارد که در ادامه ب
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  تبلیغات اینترنتی برای حفظ محیط زیست مناسب است. برای این نوع

محیط حفظ باعث  ،به همین دلیل .تبلیغ الزم نیست درختی قطع شود

 شود. میزیست 

 قیمت است. تبلیغ، ارزان دیگرِ نسبت انواع تبلیغات اینترنتی به 

 ومکان ی و زمانی ندارد. افراد از هر تبلیغات اینترنتی محدودیت جغرافیای 

 توانند تبلیغات را مشاهده کنند. هر زمانی می در

 بر اثر اید که  را دیده یپذیر نیست. حتماً تبلیغات تبلیغات اینترنتی آسیب

اند. در تبلیغات اینترنتی  وهوایی آسیب دیده آبوضعیت گذشت زمان و 

 .افتد چنین اتفاقاتی نمی دیگر

به خالصه  طور بههایی نیز دارند که  مزایا، تبلیغات اینترنتی محدودیتدر کنار این 

 :کنیم ها اشاره می آن

 زمینه باید اشاره کنیم که در فضای  دراین: نامشخصات و ویژگی مخاطب

مجازی در گذشته بیشتر عالیق کاربران به مسائل مربوط به کامپیوتر بود و 

مرور زمان و با گسترش  . اما بهودبتنگ دیگر عرصه برای تبلیغات محصوالت 

 رنگ شده است. این محدودیت کم ،استفاده از کامپیوتر

 از اینکه کاربران اینترنت افرادی  به باتوجه: محدودیت مخاطبان ازلحاظ سنی

توانیم ادعا کنیم که این امر برای تبلیغات نیز  گروه سنی خاصی هستند، می

 محدودیت ایجاد کرده است.

 شود تبلیغات  ها سبب می زیادشدن تبلیغات و ازدحام آن: ازدحام تبلیغات

 گیرد. کمتر موردتوجه قرار

 شود که  این امر سبب می: فقدان کنترل الزم بر محتوای تبلیغات اینترنتی

 تبلیغات نامناسب افزایش یابد. ۀاستفاده یا ارائءامکان سو
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 تبلیغاتدر  مؤثرهای  مؤلفه

 محل قرارگیری تبلیغ. ۱

، عااالوه باار شااود وکااار کساابرشااد بیشااتر باشااد و ساابب  مااؤثره تبلیااغ اینکاا باارای

 کااار گرفتااه شااود، محاال قرارگیااری آن  هااای تبلیغاااتی کااه بایااد بااه  محتااوا و تکنیااک

 شدت دخیل است. بیشترِ تبلیغ به شدن هرچه در دیده سزایی دارد واهمیت ب

 بودن محل قرارگیری تبلیغ با محتوای آن مرتبط. 2

بودن آن فضا برای  برای انتخاب محل قرارگیری تبلیغ، مرتبطعوامل ترین  یکی از مهم

کاالیی زنانه را در جایی که فقط  مثالًتوان  محصول مدنظر شما و تبلیغ شماست. نمی

که پزشکان  جاییباشد.  مؤثرتبلیغ کرد و انتظار داشت که تبلیغ،  ،وآمد دارند آقایان رفت

صورت گیرد، انتظار  با این گروه تبلیغات مرتبطو حضور دارند، اگر کنند  میوآمد  رفت

 ثیرگذار باشد.أرود که ت می

 انتخاب محل تبلیغ. ۳

مناطق ها و  راه زرگشود، در سطح شهر تبلیغات در ب طور که مشاهده می همان

گیرد. دلیل این انتخاب این است که بیشترین  اصلی قرار میهای  میدانوآمد و  پررفت

دهند. برای تبلیغات اینترنتی هم این  ها به خود اختصاص می مکانمیزان بازدید را این 

انتخاب کنید که بازدید زیادی  هایی را سایتبه بودجۀ خود،  باتوجهقضیه صادق است. 

 بندی الکسا استفاده کرد. توان از رتبه داشته باشند. برای این منظور می

 محل قرارگیری تبلیغ در صفحه. 4

 مهماید،  انتخاب کرده مناسبیموردنظر و اطمینان از اینکه مکان  ۀپس از انتخاب صفح

اینکه بهتر دیده  دهید. تبلیغ برای قرار می صفحه که تبلیغ خود را در کدام قسمت است این
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مخاطب  ترتیب، این . بهکندرا جلب شود، الزم است در جایی قرار گیرد که توجه مخاطب 

 شود. میترغیب  آنتهیه و به  کند میرا بررسی  محصول

 تبلیغ ۀانداز. 5

دارد. در آن شدن  تبلیغ نقش بسزایی در بهتردیده ۀپس از انتخاب محل مناسب، انداز

دیده نشود و  شکوچک باشد که محتوای قدر آنباید نه  تبلیغ این قسمت باید توجه کرد که

 .کندبزرگ باشد که مخاطب را خسته  قدر آن نه

 بزارهای گوناگونجلب توجه با استفاده از ا. 6

توان استفاده کرد. یکی از این ابزارها رنگ  برای این منظور از ابزارهای گوناگونی می

و  رود به کار میاست. در کنار این تکنیک، امروزه تبلیغات متحرک نیز در فضای مجازی 

 .شود مخاطب می بیشترتوجه جلب سبب 

 تبلیغات ۀهزین. 7

بساایار مهاام و حیاااتی اساات. در تبلیغااات      عاااملیهزینااه  ،در تبلیغاااتاصااوالً 

تبلیااغ،  ۀ. بسااته بااه روش تبلیااغ، محاال قرارگیااری آن، اناادازچنااین اسااتاینترنتاای نیااز 

هاازار تومااان تااا نزدیااک بااه   ۱۰۰هااا از حاادود   زمااان تبلیااغ و... میاازان هزینااه   ماادت

خاود   ۀکاه بایاد براسااس بودجا     ییددیگار شاما   میلیون توماان متفااوت خواهاد باود.    5۰

هاای   شابکه  یااری  بهتارین شایوه را انتخااب کنیاد. البتاه اماروزه باه        ،و مشورتبا درایت 

ناااچیزی و حتاای  ۀتااوان باا هزیناا  بااا کماای تحقیااق و خالقیات و پشااتکار ماای  ،اجتمااعی 

هااای  انادازی کاناال   راه آن بهاره باارد.  ۀشااکل رایگاان، تبلیغاات کاارد و از نتیجا    گااهی باه  

ایاان  ۀاز جملاا .اینسااتاگرام و..هااای اجتماااعی، ساااختن صاافحه در   متفاااوت در شاابکه

 .ستها روش
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 خالقانه کارآفرینی یندافر و ها آپ استارت

 نوپا وکار کسبتعریف 

 و یرباوم یغ یاصاطالح  و «ینیکارآفر» و «وکار کسب» با زادهم یمفهوم «آپ استارت»

 ریا تعب و فیا تعر «موقات  ساازمان » ایا « نوپا شرکت» معادل اغلب که است یواردات ایواژه

 کی ای شرکت کی به فیتعار طبق نوپا شرکت: »است آمده ایپد یکیو دانشنامۀ در. شودیم

 کیا  یبارا  یحل راه یووج جست جهت در که شود یم گفته موقت سازمان کی ای مشارکت

 گفات  تاوان  یم ،ترساده زبان به.« گرددیم اندازیراه ریتکرارپذ و توسعه قابل وکار کسب مدل

 آپ،واتاس  بار، یوا مانند هاییشرکت. است موفق وکار کسب به دهیا لیتبد همان آپ استارت

 استفاده البته و مناسب دانش از یرگیبهره با که هستند آپ استارت از هایی نمونه... و تلگرام

 ، ص۱۳94 زاده،میرحا ) شاوند  لیتباد  ناه یزم نیا درا موفق الگویی به توانستند ها فرصت از

 مثبات  ریتاأث  درخصاوص  هناوز  اقتصااددانان  کاه  است یادآوری کنایم  الزم نجایا در .(۱۱

 کشاورها  یبرخا  در. ندارناد  نیقا ی یاقتصاد رشد بر( ها آپ استارت) نوآورانه یهاوکار کسب

 ریتاأث  اناد توانساته  ،نو هایفناوری ۀحوز در ژهیو هب هاوکار کسب نوع نیا کایآمر و هند رینظ

 نیا ا ریتاأث  یناویاساکاند  یکشاورها  در اماا  باشاند؛  داشته یاقتصاد رشد بر یتوجهدرخور

 یبرخا  ،حاال  نیبااا  .(۱۳94 ،یوضا یع) است نبوده چشمگیر یاقتصاد رشد بر هاوکار کسب

 بازار و اشتغال ۀندیآ از یمهم بخش ،مینخواه چه و میبخواه چه هاآپ استارت که معتقدند

 .(۱۳96 ،یاصناف) ندکشور یاقتصاد

 یسازمان آپ استارتکه  ه استاشاره شدها وجود دارد،  آپ استارتمختلفی که از در تعاریف 

 به (هدپسود و) ریپذ گسترش و ریتکرارپذ وکار کسب مدل کی افتنی هدفپ با که است موقت

 دهیم. میتوضیح ، این مفاهیم را قدری زیر. در است آمده وجود
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o نیب روابط و ابزارها ،(نفر کی یحت ای) افراد از ایمجموعه سازمان از منظور: سازمان 

 داشته کار دفتر چه ؛باشد نشده چه ،باشد شده ثبت شرکت صورت به چه ؛هاستآن

 .باشد داشته قرار خانه نیرزمیز در چه ،باشد

o عبارت  آپ استارت کار باال، فیتعر طبق. ندارد یمعن ساله۱۰ آپ استارت یعنی: موقت

 زمان و سرعت. ممکن زمان نیکمتر در مناسب وکار کسب مدل عیسر افتنی است از

 هرچهوکارها  قبیل کسب اندازان این راه. است آپ استارت تیموفق در یمهم عوامل

 جهینت به زودتر انبانشیرق نکهیا احتمال ،دنکن کشف را مدنظر وکار کسب مدل رترید

 شتریب رسد، سر به آن گردانندگان یمال توان و حوصله و صبر نیهمچن و برسند

 .است

o حال در هدفش افتنی یبرا آپ استارت. است فیتعر نیا در یمهم ۀکلم نیا: افتنی 

 وکار کسب مدل بتواند دیبا و است توسعه و پژوهش حال در همواره. وستوج جست

 .برساند اثبات به خود یبرا را آن ربودنیپذ اسیمق و ریتکرارپذ و کند کشف را مدنظر

o است تیقطع نبود ها،آپ استارت فیتعر در نهفته گرِید مهم عبارت کی: تیقطع نبود .

 و دهدیم جواب روش کدام ددانیینم قاًیدق ،آپ استارت گذار پایه عنوان به شما ،درواقع

. است کدام درست پاسخ که دیستین مطمئن عبارت دیگر، به .دهدینم جواب کدام

 و شما ،جهیدرنت .کنند یم دارند کار هچ دانندینم ها آپ استارت تعبیر خودمانی، به

 و آزمون و ناشناخته هاییواد در نهادن گام با که دیباش یافراد دیبا تانهاییمیت هم

 ،حال هر به (.۱۳92 ک،یار) باشند نداشته یترس ردشدن، و خوردن شکستاز  خطا،

 .آپ استارتاندازی  ازجمله راه است؛ بخشی از پیروزی در هر کاری شکستْ

توسعه  ۀهای نوپایی هستند که عمدتاً در مرحل شرکت ها یا ها عموماً سازمان آپ استارت

، استکه مبتنی بر فناوری اطالعات « دات کام». بحث نوپا در دنیای ندو تحقیقات بازار

های بزرگی مانند  اند. شرکت های بزرگی به وجود آمده ظهور کرده و از میان آن، شرکت
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های دنیا قرار  ترین شرکتاکنون در فهرست به بوک که هم فیس و گوگل و مایکروسافت

نوآورانه و تشکیل  ای ایده ۀها عموماً برپای آپ استارتاند.  بوده آپ استارتابتدا نوعی  ،دارند

پذیری در آینده  ها خاصیت رشد و گسترش بارز آن ۀآیند. مشخص وجود میه ری باک یتیم

آینده، همان در  ۀ چشمگیراست. گسترش سریع و بیش از انتظار و احتمال بازگشت سرمای

کند  ها جذب می آپ استارتطرف  را به ۱پذیر گذاران ریسک جذابیتی است که سرمایه

 .(۱۱ ، ص۱۳9۳ و همکاران، خواه )چاره

دانست و میان  آپ استارتای را  تازه وکار کسبتوان هر  مهم در اینجا این است که نمی ۀنکت

نشاان  خاوبی در نماودار زیار     ها به کوچک باید تفاوت قائل شد. این تفاوت وکار کسبآن با 

 :داده شده است

                                                           

1. Venture Capital 
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 محور های فناوری آپ استارت

توسعه عموماً بر  های قابل آپ استارت، ها و نهادهای مختلف انجمنهای  طبق بررسی

 ،میان این محور فناوری اطالعات، فناوری سبز، پزشکی و سالمت قرار دارند. از

هایی مانند سیسکو،  نام های مبتنی بر فناوری اطالعات بیشتر آشنا هستند. آپ استارت
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؛ زیرا خدمات فراگیری اند شده مایکروسافت، اینتل و آمازون برای بسیاری از مردم شناخته

 دهند. ارائه می

است که فناوری اطالعات و  یبسیارظرفیت ها،  آپ استارتدلیل گرایش به این نوع 

اطالعاتی توانسته است  ۀاست. فناوری اطالعات و جامع وجود آورده هدنیای اینترنتی ب

عظیمی برای دسترسی به اطالعات، ظرفیت چنان  آخرین انقالب اطالعاتی بشر، آن عنوان به

گاه در تاریخ  مشابه آن هیچ ۀو اتحاد نیروها ایجاد کند که نمون افزایی هم گذاری، اشتراک به

 .(۱4و  ۱۳ ص ،همانوجود نداشته است )

 ها آپ استارتاهمیت 

آن رسد دلیل اصلی توجه به این پدیده، موفقیت چشمگیر و رشد بسیار زیاد  به نظر می

بوک که  های بزرگی مانند گوگل و فیس شرکت ،تر هم گفته شد طور که پیش هماناست. 

کارآفرینی  ۀاند و با چرخ بوده آپ استارتوزی خود دهند، ر امروزه خدمات متنوعی ارائه می

 اند. هایی در دنیای فناوری اطالعات و اقتصاد تبدیل شده امروزه به غول

که در شکل زیر  هاروارد بیزنسسطحی این ماجرا ابعاد اقتصادی مهمی دارد. بررسی 

بزرگ و دهد که بخش فناوری اطالعات در تمام اقتصادهای  نشان مینمایش داده شده، 

های سنتی و متداول اقتصاد مانند معدن،  گرفتن از بخش رشد دنیا، در حال پیشی درحالِ

صنایع همگانی و کشاورزی است و در کشوری چون آمریکا از تمام این صنایع پیشی گرفته 

 .(۱5 ص ،همان) است
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باالی خاص کشور نظیر جمعیت جوان، ضریب نفوذ وضعیت  به باتوجه ،ازسوی دیگر

جوانان و میان های نوین در  های دیجیتال، میزان دسترسی و رغبت به فناوری انهرس

ها  آپ استارتهای اهمیت  ای از دالیل و زمینه توان به مجموعه می ،سرانجام مشکل اشتغال

 اشاره کرد:

 کشور ۀلق دانش و اثر آن بر فرایند توسعپیوند نوپاها با خَ .۱

 ناوری در کشورسازی دانش و ف کمک به انتقال و بومی .2

 سازی منابع درآمد )تولید( ملی متنوع .۳

 گذاری اقتصادی در کشور های سرمایه سازی زمینه متنوع .4

 بنیاد یا های دانش رشد سرمایه و منابع انسانی کشور در حوزهبرای گذاری  سرمایه .5

 دبنیا فناوری

 ها بخشبقیۀ و سریع نوپاها در قیاس با چشمگیر قدرت و امکان رشد  .6
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سازی و تبدیل دانش  فرهنگ خالقیت، ابتکار و نوآوری و تقویت فرایند تجارینشر  .7

 به محصول دارای ارزش اقتصادی باال

بیکاری جوانان، مشارکت عمومی در حل  میزان ثیر رشد این فرهنگ بر کاهشأت .8

 های شغلی در کشور اشتغال، رشد و تولید فرصت مشکل

اهمیت توجه به نوپاها از  ۀافه کرد و دربارتوان موارد دیگری نیز اض به این فهرست می

 .(۱6 ص ،همان) های بسیاری آورد نشانه ها و آمار و آثار مرتبط با آن شاخص

برای ورود به  یبسیارظرفیت از جوانان امروز ایران شده،  تمام مطالب گفته به باتوجه

های خود  توانند ایده یراحتی م ها با کمی پشتکار و البته انگیزه به این عرصه برخوردارند. آن

خودباوری باشد تا راه را برای  ،ترین نیاز و وارد این حوزه شوند. شاید اساسی عملی کنندرا 

 خود هموار کنند.

 یآپ استارت ۀچرخ

شروع  دهیا یریگ شکل ۀمرحل از ۱» آپ استارت عمر ۀچرخ» یا یآپ استارت ۀچرخ

 .کند یم دایپ ادامه طی مراحل زیر شود، لیتبد شرکت به دهیا که یزمان تا و شود می

                                                           

1. Startup Life Cycle 



 خدمات در فضای مجازی

 

 

45 

 

 :۱(بذر) دهیا ۀمرحل .۱

 میتعم ای یرگی جهینت و یبند جمع هرگونه و درواقع است یذهن یاثر ای مفهومایده، 

 وده و دارای ب یعرف های فرض شیپ و یفلسف یمبان ،یعموم یآگاه علم، ۀیبرپا که است

 :باشد ی زیرها یژگیو

 باشند انهخالق. 

 باشند نوآورانه. 

 باشند لهئمس حل بر یمبتن. 

 .است دیجد یها دهیا داکردنیپ یبرا مند نظام قیتحق و پژوهش از عبارت یابی دهیا

 جمع را یاریبس یها دهیا دیبا خوب، و مناسب ۀدیا یتعداد به یدسترس یبرا نیکارآفر

 . باشد داشته اریاخت در و کند

 :2دهیا ائۀار ۀمرحل .2

. ارائه ایده پاسخی است برای است مدنظر محصول یمعرف شامل ده،یا شرحارائه یا 

 سئواالتی مانند : 

                                                           

1. Idea 

2. Pitch 
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  ؟است یخوب ۀدیا میکن یم فکر چرا

  دارد؟ مشابه یهاوکار کسب با یتفاوت چه

  هستند؟ یکسان چه ما انیمشتر

  ست؟یچ محصول یها یژگیو

 یطور را محصول نقشه، و شکل یحت و مناسب یها واژه از استفاده با دیبا نیکارآفر

ای  شما هم اگر ایده .دگوی یم چه اوکه  بفهمد خواند، یم را متن که یهرکس که کند معرفی

سعی کنید  و کار شوید و آن را روی کاغذ بنویسید به همین االن دست ،در ذهن دارید

 را برای خود مشخص کنید. آنهای مختلف  جنبه

 :۱دهیا ۀارائ روز ۀرحلم .۳

 ها ستیآپ استارت ای نیکارآفر قسمت نیا در. اند دهینام زین «نوآوردروز» را مرحله نیا

 .کنند می نوپا شرکت ۀدیا ۀارائ و یمعرف به اقدام 2فرشته گذاران هیسرما حضور در

 و کارآفرینی آپ استارتبوم  زیست

 رجانداریغ و جاندار موجودات ۀهم از متشکل طیمح بوم، ستیز ای ستمیاکوس از منظور

 اثر گریکدی بر خاص مکان کی در که است دیخورش نور و خاک آب، هوا، مانند یکیزیف

                                                           

1. Demo Day 

2 .Angel Investor :کنند می فراهم را نوپا شرکت چند یا یک ۀسرمای که شود می اطالق گذارانیسرمایه به .

 نتاجرا ،وکار کسب فرشتگان. کند می دخالت شرکت مدیریت در ندرت به فرشته گذار سرمایه شریک، برخالف

 آنان. کنندمی گذاری سرمایه ها آپ استارت کوچک های گذاری سرمایه در که هستند ثروتمندی کارآفرینان و

 کمک کوچک هایوکار کسب به و کنندمی نقش ایفای کارآفرینانه فعالیت شروع برای مرسوم صورت به

 .بردارند را خود توسعۀ و رشد های گام نخستین تا کنند می
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منجر  موجودات از خاص یها گونه پرورش و رشد به ،زمان یط در، تینها در و گذارند می

 .شوند یم

 یمال ینهادها ،نانیکارآفر از یا مجموعه بوم عبارت است از زیست ،یاقتصاد ۀعرص در

 بانیپشت ینهادها دیگر و( ها بانک و کار و کسب فرشتگان ر،یخطرپذ گذاران هیسرما مانند)

 و رشد مراکز ،یصنعت و یاقتصاد روابط ۀکنند میتنظ یدولت یها سازمان ها، دانشگاه رینظ)

 تعداد ،وکار کسب جادیا نرخ رینظ) ینیکارآفر یندهایافر و( فناوری و علم یها پارک

 به لیتما زانیم ای زنند یم ینیکارآفر به دست کار و کسب چند در که ینانیکارآفر

 عملکرد تا دهند یم هم دست به دست یررسمیغ و یرسم طور به که( ینیکارآفر

 مراکز ،ینیکارآفر یها بوم ستیز یاجزا از یکی. دهند ارتقا خاص ای منطقه در را ینیکارآفر

 سال به جهان در رشد مرکز جادیا ۀیاول ۀدیا و خچهیتار .۱ستانکوباتورها ای وکار کسب رشد

 گردد. یمرب ورکیوین یایباتاو یصنعت مرکز در ۱959

 با شود؛ یم گرفته کار به آن یپزشک یمعن به باًیتقر کلمه نیا زین وکار کسب یایدن در

 کی دست به که کند یم یباز یینوپا شرکت را نارس نوزاد نقش نجایا در که تفاوت نیا

 ردگی یم قراربرای مدتی تحت حمایت  «رشد مرکز» نام به ییجا در و شده جادیا نیکارآفر

 قطع و مرکز نیا از خروج از بعد که برسد یسودآور و رشد از یحد به بتواند تا

 یکمتر شکست احتمال با را خود ۀتوسع ندیافر و دهد ادامه خود کار به آن، یها تیحما

 .(۱ ، ص۱۳95 ،یگودرز) کند یط یواقع یایدن در

                                                           
 انکوباتور، او را در دستگاهی بنام اورندیب ایدن به را ی نارسنوزاد شوند یم مجبور پزشکانزمانی که  ۱

تا او  کند یم فراهم نوزاد یاتیح یها اندام از یبرخ رشدبرای  را مناسبی طیمح انکوباتورکنند.  نگهداری می

 .کند دایپ را یواقع یایدن در یمعمول یزندگ امکان
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یا ) وکار کسب یبازارها ها، دهندهشتاب و ینوآور رشد، مراکز ،یآپ استارت یدادهایرو

 نانیآفر نقش و عناصر فناوری، و علم پارک جسورانه، گذاری هیسرما فرهنگ، ،(نسیزیب

 در بستر ...و( IOT) ایاش نترنتیا ،یآپ استارت های رسانه ه،یپا فن افزارهای نرم ،یآپ استارت

 بوم زیست کنند که از آنها به عنوان می رشدظهور و  طیشرا و عوامل از ای مجموعه

 .(۱۳95 ،یاصناف))  شود می ادی یآپ استارت

 بوم زیست در ها تیفعال نیتر مهم از یجیترو و یآموزش های کارگاه و دادهایرو

 با یجیترو یدادهایرو. شود یم برگزار یمختلف یدادهایرو ،بوم زیست در. است یآپ استارت

 گریکدی با ها آن ییآشنا و مند هعالق افراد نیب سازی شبکه و تجربه انتقال آموزش، هدف

 یبرخ تجربه نشان داده است اما ؛کند برگزار دادیرو نوعی تواند یم یهرکس. شود یم برگزار

 . اند کرده دایپ یدارانطرف المللی نیب سطح در رو، ازاین و ندمؤثرتر دادهایرو از

 یالملل نیب یآپ استارت یدادهایرو از هایی نمونه ،ینیکارآفر فعاالن از یاریبس رانیا در

 های نمونه از یریالگوگ با زین یآپ استارت های فروشگاه و نوپا های شرکت و کرده برگزار

 تا نیپ» ،ییکایآمر «آمازون» معادل «کاال یجید»برای مثال ) است گرفته شکل یغرب

 کاگویش در «گروپن» معادل «فانیتخف» ،«اوبر» معادل «اسنپ» ،«نگیبوک» معادل «نیپ

 فرانسه، یالملل نیب یویراد از نقل به – رنایا -یاسالم یجمهور یخبرگزار) ...(و

۳/5/۱۳96). 

، به جای آنکه نهادها برگزارکننده رویدادهای مهم باشند؛ افراد هستندکه رانیا در 

 به اقدام یکس یوقت رو، ازاین .کند یم برگزار را یدادیوکرده و ر آوری معتیمی را ج

 یبرگزار به اقدام یگرید نفر معموالً ،کند یم یجهان یدادیرو مشابه دادیرو کی یبرگزار

 یدادهایرو از یتعداد. باقی بماند فرد آن اریاخت در دادیرو آن رندبِ تا کند ینم دادیرو آن

 کند،یو آپ استارت :از است عبارت ،شده برگزار رانیا در دفعات به عمدتاً که یآپ استارت
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 ،4اسپارک آپ استارت ،۳گریتر آپ استارت ،2نکست آپ استارت ،۱ناب آپ استارت نیماش

 ،9زآپیوا ،8آپ استارت یت ،7داستارزیس ،6کورتادو آپ استارت ،5ندیگرا آپ استارت

 ۀقهو( کلوب) باشگاه ۀحلق ای یدورهم ،۱2تدکس و تد ،۱۱شکست کنفرانس ،۱۰هاکاگلوبال

 بوت ،۱8آپ استارت یجهان رقابت ،۱7اسالش ،۱6شو روشن ،۱5شو دهیا ،۱4تاپسیم ،۱۳آزاد

 یجهان ۀهفت ،2۱جستیدا آپ استارت ،2۰کیو آپ استارت ، (ینیکارآفر یاردو) ۱9کمپ

 .2۳پل کنفرانس ،22ینیکارآفر

 

 

                                                           

1. Lean Startup Machine 

2. Startup Next 

3. Startup Trigger 

4. Startup Spark 

5. Startup Grind 

6. Startup Cortado 

7. Seed stars 

8. Tstartup 

9. Wise up 

10. Hacka Global 

11. Failcon 

12. TED & TEDx 

13. Open Coffee Club 

14. Meetups 

15. Idea show 

16. Ignite 

17. Slush 

18. Global Startup Battle 

19. BootCamp 

20. Startup week 

21. Startup digest 

22. GEW (Global Entrepreneurship Week) 

23. iBridges 
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 1یآپ استارتهای  دهنده شتاب

 پوشش تحت را آن ،آپ استارت یک کار ابتدای در که است شرکتی «دهنده شتاب»

 کوتاه، مدتی از پس خود، ۀکنندگان در دور شرکت میان از کار این برای و آورد درمی خود

 روی بر اولیه گذاری سرمایه با ها دهنده شتاب. کند می انتخاب آپ استارت عنوان بهرا  ای ایده

 موفقیت کسب برای مقابل در و گیرند می اختیار در را آن مالکیت از درصدی نوپا، شرکت

 هستند هایی شرکت ها دهنده شتاب. دهند می پروژه گردانندگان به را الزم های آموزش ،بهتر

 و ها ایده صاحبان به ها آن. کنند می گذاری سرمایه جدید های ایده رشد برای که

 خواهند در آن نوآوری کنند، ای که می در حوزه بتوانند تا کنند می کمک ها آپ استارت

 که هایی برنامه. دهند ارائه مناسب خدمات یا کاال از مناسبی ۀاولی ۀنمون و صحیح تعریفی

 ۀباز این مواقع اکثر در و است محدود زمانی ازلحاظ معموالً ،دهند می ارائه ها دهنده شتاب

 اندکی آوردن فراهم با زمانی ۀباز این در کنند می سعی ها است. آن ماه سه حدود در زمانی

 کمک هدفشان به رسیدن در ها آن به ها ایده صاحبان برای امکانات و کار محل و سرمایه

 (.7/6/۱۳94 پالس، اصفهان سایت وب) کنند

 در است. گرفته شکل خصوصی بخش محوریت با ها دهنده شتابما  کشور در تاکنون

 بسیار تعداد رسد می نظر به که هستند فعال کشور در دهنده شتاب ۳6 حدود مجموع

 افزون ،ها دهنده شتاب ۀعمد تفاوت باشند. دهی شتاب کردرکا دارای واقعاً ها آن از معدودی

 ۀمرحل در و شوند می وارد سرمایه تأمین ۀحوز در که است این ،خصوصی مدیریت بر

 را شرکت سهام از بخشی ،عوض در و کنند می مشارکت و گذاری سرمایه به اقدام بذر پیش

  .آورند می دست به

                                                           

1. Startup Accelerator or Seed Accelerator 
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 از پس ها آن جدی نقش و نیستند یآپ استارت های شرکت دار سهام فقط ها دهنده شتاب 

. است هدف به رسیدن برای آپ استارت مربیگری و حمایت، هدایت بذر، پیش ۀمرحل

 و سود در ،رشد مرکز برخالف و است آپ استارت گذار سرمایه خود ازآنجاکه دهنده شتاب

 .دهد می انجام آپ استارت موفقیت برای را خود تالش حداکثر است، شریک آن ضرر

 کارآفرینی ۀتجرب سرمایه، از بیش دهنده شتاب دایرکردن برای که است طبیعی ،بنابراین

 گذاری سرمایه برایکه  را ای ایده که است این دهنده شتاب اصلی کارکرد. است الزم

 داشته گذاری سرمایه جذابیت که برساند ای مرحله به است، مبهم خطرپذیر گذار سرمایه

 چیزی همان این و کند می عینی و شکوفا را ایده های ظرفیت دهنده، شتاب ،درواقع. باشد

 .کند می کمتر گذاری سرمایه باالتر مراحل در را خطرپذیر یگذار سرمایه ریسک که است

و  سازی کند شبکه گذاران سرمایه بین ه داردوظیف دهنده شتاب مرحله، این در

 جو ایجاد با کند می تالش همچنینی و .ایده و گذار سرمایه بین ای باشد واسطه

 ۀارائ و نمایش فرصت آوردن فراهم. کند ایجاد رقابت گذاران سرمایه بین ،گذاری سرمایه

 ایران در. هاست دهنده شتاب مؤثر و مهم های فعالیت از گذاران سرمایه به آپ استارت

 گروهسرآوا،  آواتک،. اند فعالیت به مشغول دهنده شتاب قالب در مجموعه چند اکنون هم

 .روند می شمار به حوزه این مطرح های نام ازجمله مپس و دیموند

 1آواتک ۀدهند شتاب

 دو منافع یتالق ینوع محصول که است آواتک یرانیا یها دهندهشتاب نیاول از یکی

 یبرا ییها آپ استارت ازمندین ر،یخطرپذ گذارهیسرما عنوان به که یگروه :است گروه

 ،دردا کندهایو آپ استارت یبرگزار از که یا تجربه با که گرید یگروه و است یگذار هیسرما

 .کند دنبال تر یجد و تر کامل صورت به را کندهایو آپ استارت ۀتجرب دیبا کند یم احساس

                                                           

1. AvaTech 
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 که داده انجام را یبذر شیپ ۀیسرما پرداخت و دهیا جذب دوره ندینچ تاکنون آواتک

 ندا هنتوانست یمابق و شوند هیسرما جذب یبعد ۀمرحل وارد ندا هشد موفق آن از یاندک تعداد

 کامل ۀچرخ زیرا ؛است یهیبد این مسئله البته. کنند جذب را یا هیسرما بعد، ۀمرحل در

 .است یطوالن اساساً ها آپ استارت در هیسرما بازگشت و دنیرس جهینت به و یگذار هیسرما

 مدت در آن امثال و آواتک نبودن موفق ای بودن موفق درخصوص قضاوت امکان ،بنابراین

 .(۱۳95 ،یاصناف) ستین ممکن ها آن جادیا زمان از سال دو یکی

 سرآوا ۀدهند شتاب

 اریاخت در و کرده همراه یجهان تراز اتیتجرب با را نانیکارآفر ازیموردن ۀیسرما سرآوا

 ،یابیبازار ،وکار کسب راهبردهای یها نهیزم در دهنده . خدمات این شتابدهد یم قرار ها آن

 سرآوا، تیمورأم. است یحقوق و یمال امور استعداد، تیریمد فناوری، محصول، یطراح

 سرآوا. است شانیاهایؤر به دنیرس و ارزش خلق یبرا مستعد نانیکارآفر یتوانمندساز

 به دنیرس یبرا را نانیکارآفر و کرده همراه یتیریمد ۀتجرب و یفن دانش با را هیسرما

 .کند یم تیتقو ت،یموفق

 با مؤثر رقابت یبرا را یرانیا نانیکارآفر ،یجهان تراز اتیتجرب ۀارائ بادهنده  این شتاب

 را فرد منحصربه و دیجد یها روش و سازد یم توانمند یالملل نیب و یا منطقه یها شرکت

 .دهد یم ارائه ،یمل یکارها و کسب رشد یبرا متخصصان، ۀگسترد ۀشبک ازطریق
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 1دیموند ۀدهند شتاب

 یعنی) آن نام و است Plug & Play ییکایمرآ ۀدهند شتاب ۀندینما گروه نیا

 ۀدهند شتاب در گروه نیا ناسسؤم از نفر دو. است دماوند ۀقل ۀیاول نام همان «(موندید»

 فیشر دانشگاه در را خود کار ۱۳92 اسفند از موندید. هستند کار مشغول مذکور ییکایآمر

 ینیکارآفر گروه یهمکار با ،ها طرح رشیپذ ژهیو به ،گروه نیا های تیفعال. است کرده آغاز

 .شود یم انجام دانشگاه نیا

. دهد یم قرار آپ استارت هر اریاخت در پول تومان ونیلیم5۰ حدود مذکور ۀدهند شتاب

 فرهنگ جیترو و جادیا ها، دهیا پرورش بوم زیست جادیا: از است عبارت گروه نیا هدف چهار

 موفق یها شرکت جادیا یبرا هاآن با یهمکار و هیسرما بازار با نانیکارآفر ارتباط مشاوره،

 .الملل نیب ۀعرص در

 و اتیمال پرداخت ،یگذار هیسرما آموزش، کار، دفتر مشاوره، لیقب از یامکانات گروه نیا

 .(۱۳94 ،ینراق یقاسم) گذارد یم ها آپ استارت اریاخت در را یحقوق موارد

 2مپس ۀدهند شتاب

 ۳های طوالنی ر اساس تجربهب «(مپس» ،اختصار به) ایپو دانش یها سامانه پارس مجتمع

 کی راآن ،شرکتمدیرعامل باتجربه . است شده یانداز راهها  دهنده در زمینه شتاب

 از خارج در خود ۀسال سی تجارب از خواهد یم و داند یم VC همان ای ریخطرپذ گذار هیسرما

                                                           

1. DMOND Accelerator 

2. MAPS Technology Center 
 ه،بازگشت رانیبه ا کایپس از چهل سال از آمر ۱۳9۱که در سال  یکورنگ دونیتالش فراین شرکت با  ۳

 شرکت است.  رعاملیمداندازی شده و ایشان در حال حاضر  هار
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 است، شده ناموفق آپ استارت سه و موفق آپ استارت چهار اندازی راه به منجر که کشور

 به منحصرشده یها دهیا و ردیپذ یم را یجهان دید با ییها طرح فقط مپس. کند استفاده

 کار ساعت 8۰۰ حدود بطور معمول مپس. کند ینم قبول یگذار هیسرما یبرا را رانیا

 (.۱۳94 ،ینراق یقاسم) دهد یم انجام یآپ استارت های میت یبرا یآموزش

 1گذاری جسورانه )خطرپذیر( های سرمایه صندوق

 و نوپا یهاوکار کسب یانداز راه یبرا یگذار هیسرما مدل کی جسورانه یگذار هیسرما

 اریبس منبع یگذار هیسرما نوع نیا. است بلندمدت رشد ظرفیت با کوچک یها شرکت

 هیسرما بازار به بتوانند که نداآن از تر کوچک که است ییهاوکار کسب یانداز راه یبرا یمهم

 یبازده اًتبع و زیاد سکیر عموماً وکارها کسب نیا. باشند داشته یدسترس ها بانک ای

 و یتیریمد تخصص با اغلب جسورانه یگذار هیسرما. دارند گذار هیسرما یبرا چشمگیری

 بزرگ یگذار هیسرما یها گروه توسط ها یگذار هیسرما نوع نیا شتریب. است همراه یکیتکن

 از شکل نیا. ردیپذ یم صورت یمال ینهادها دیگر و هیسرما نیتأم یها شرکت ازجمله

 و ییتوانا و تیفعال ۀسابق که ییها آپ استارت و نوپا یها شرکت نیب عموماً هیسرما شیافزا

 شِیافزا روشِ نیا بارۀدر ذکر ۀ شایاننکت. است جیرا ندارند، را یبده اوراق انتشار اعتبار

 در و کنند نظر اظهار توانند یم ،شرکت ماتیتصم در هیسرما صاحبان این است که هیسرما

 کنترل از یبخش شما ه،یسرما جذب از بعد ،جهیدرنت .شوند کیشر سهام صاحبان حقوق

 .دیده یم دست از را شرکت

 

                                                           

1. Venture Capital (VC) or Fund 
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 یآپ استارت ۀهای ایجادشده توسط چرخ فرصت

 یاجتماع یزندگ گوناگون یها عرصه در را یمتفاوت یها فرصت توانند یم ها آپ استارت

 یدانشگاه آموختگاندانش ۀجامع در موجود ییایپو و بودن جوان به باتوجه هک آورند دیپد

 جوانان یتخصص و یعلم ۀتوسع و رشد نیچنهم و تر تحصیلی یا حتی مقاطع پایین رانیا

 فرصت ،تیظرف نیا از یریگ بهره (،فناوری ۀحوز خصوص به) گوناگون یها عرصه در

 شورک جوان ۀجامع در یاقتصاد و یاجتماع ییایپو و نشاط ۀتوسع و بسط یبرا یمناسب

 :از است عبارت کشور در یآپ استارت هایشبکه هایفرصت از یبرخ. است

 فناوری یۀپابر یسودآور و دیتول و اشتغال جادیا) یاقتصاد رشد و رونق امکان 

 (اطالعات

  ی آپ استارتملی  شبکۀو ایجاد ها  آپ استارتوارداتی  پدیدۀسازی  بومیامکان

 بدون وابستگی به کشورهای پیشرفته

  ی در کشورآپ استارتامکان قانونمندسازی فرهنگ 

  کشور با ایجاد بانک اطالعاتی و  یآپ استارتبوم  زیستفعاالن امکان مدیریت

 اطالعاتی برای فعالیت آنان ۀشناسنام

 رفع سمت به هاآن تیهدا و جوانان هاییتوانمند و استعدادها ییشناسا امکان 

 کشور یواقع یازهاین

 مغزها فرار» ۀدیپد با مقابله و کشور به نخبگان معکوس مهاجرت بستر لیتسه»  

 داخل به نینو اطالعات فناوری یمرز و یگمرک موانع بدون و عیسر واردات امکان 

 کشور

 یهاافزار نرم از یریگبهره با یعموم یهایتینارضا و اعتراضات از کاستن امکان 

 یرفاه و یخدمات
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 و ممدوح امر و عبادت کی عنوان به کشور در ینیکارآفر و کار گاهیجا یارتقا 

 جوانان یبرا ژهیو به ،جامعه در ینوآور و تیخالق رشد ۀیبرپا کار بازار تیتقو

 موجب هک دایبن دانش یها تکشر ۀعرص در یخارج یها هیسرما جذب انکام 

 است یتجار و یصنعت ،یاقتصاد یها عرصه به یعلم نگاه قیتعم و تیتقو

 اقتصاد امکاستح و یساز نهینهاد ق،یتعم جهت یداخل یها تیظرف یاسازیپو 

 است یمل ثبات و یاقتصاد تیامن تیتقو منشأ خود هک یمقاومت

 شورک نیادیبن یازهاین از ندهیآ انداز چشم در هک ییها حوزه تیفعال و ییایپو 

 ،یا انهیرا یها یباز ،یکترونکال خدمات مثل ییها عرصه) شوند یم محسوب

 (...و لیموبا یهاافزار نرم

 و متناظر یصنعت زکمرا با یپژوهش و یعلم مجامع انیم یمنطق ارتباط یبرقرار 

 یپژوهش و یعلم امور ردنک یتجار

 ممانعت و ینوآور ت،یخالق حس پرورش و دیجد یها نسل در نانیارآفرک آموزش 

 یکراتکبورو و یرسم ،یادار مشاغل به یوابستگ از

 در هک یانحرافات و ها بیآس از پیشگیری و جوانان یها تیقابل و یانرژ جذب 

 دیآ یم دیپد یسرخوردگ ۀجینت

 سبک و یاثربخش احساس قیازطر جوان نسل در ییایپو و نشاط شور، تیتقو 

 موردانتظار یردهاکارک و دیفوا و انتظارات

 جامعه، به یاثبات یها نگاه و تیخالق ،ییایپو جهت جوان نسل یها زشیانگ تیتقو 

 یخودباور و ندهیآ

 صرفاً ینیارآفرک از ممانعت و یعموم یفضا در یاجتماع ینیارآفرک ابعاد ۀتوسع 

 یدولت
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 آنان یدستاوردها و دانش تجارب، انتقال شور،ک از خارج انیرانیا با ارتباط لیتسه 

 شورک داخل به

 منافع و اهداف جهت در یاجتماع یروهاین یدهسازمان و جذب ،ییشناسا انکام 

 یمل و یراهبرد

 قیتزر و تیخالق پرورش و ها دهیا ۀارائ برای یاجتماع سطح در رقابت جادیا 

 جامعه به ینوآور و رشد نشاط، ۀیروح

 یعموم تکمشار یبرا ییالگو عنوان به یعلم یها پژوهش و ها دهیا ردنک یاتیعمل 

 یپرداز دهیا فرهنگ یساز نهینهاد و

 جوان نسل ۀبدن در ینیارآفرک یالگو یساز نهینهاد و یساز فرهنگ 

 جامعه اعضای نزد معقول و یفرهنگ عادتی به یپرداز دهیا و ها دهیا لیتبد 

 جوان نسل در ینوآور حس و تیخالق ییوفاکش و استعدادها به یبخش تیفعل 

 شرفتیپ و توسعه یندهایفرا در آن از یریگ بهره و داخل به دیجد یها دهیا انتقال 

 شورک یها تیظرف و استعدادها ها، شهیاند یاسازیپو و یاقتصاد ،یعلم

 یردهاکارک و یپرداز دهیا ضرورت به یاجتماع و یفرهنگ باور جادیا 

 یجمع سطح در هم و یفرد سطح در هم ،آن یاجتماع یاقتصاد

 یبردار بهره و ییاجرا و یعمل ،یذهن یها تیظرف یارتقا و ییایپو حفظ ،ینوساز 

 درآمد سبک یالگو به آن لیتبد جهت در یعلم و یتخصص دانش از

 صرفاً نگاه رییتغ و یعلم یدستاوردها د،یجد علوم به یاربردک و ییاجرا نگاه 

 یعلم یندهایفرا به یبعد کت و ینظر

 مسائل حل در یتخصص دانش از یبردار بهره قدرت و یاربردک دانش سطح یارتقا 

 شورک معضالت و
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 یآپ استارت ۀهای موجود در چرخ آسیب

بوم کارآفرینی مطرح  زیست ۀها و تهدیداتی که در عرص در این قسمت به برخی آسیب

 .کنیم میاشاره  ،شود می

 های قانونیگذاری مناسب و وجود خأل قانوننبود 

 روزافازون و ساریع  شاکلی   باه و  رناد دیاد و ناو در جامعاه دا   هاا مااهیتی ج   آپ استارت

هااا در بسااتر فناااوری اطالعااات غالباااً بااه فعالیاات  اینکااه آن بااه باتوجااه. کننااد رشااد ماای

شاود   گیاری مساائل جدیاد مای     هاا نیاز سابب شاکل     پردازند، رشد سریع این فنااوری  می

 نیست. ابوم نیز از این قاعده مستثن که این زیست

گاااذاری براسااااس نظاااارت و کنتااارل پیشاااینی بناااا  قاااانون در کشاااور ماااا نظاااام

فناااوری  دربراباارقااوانین و مقااررات تااا حااد زیااادی     ،شااده اساات و ازسااوی دیگاار   

ایاان اساات کااه ظهااور   وضااعیت ایاان  ۀهااا خنثاای نیسااتند. نتیجاا   و حتاای ساارویس 

و شاااود  مااایخالقیااات در ایااان سااااختار قاااانونی و نظاااام صااادور مجاااوز سااارکوب  

زمینااه و در کنااار دیگاار مشااکالت     کااه درایاان  امکااان رشااد ناادارد. باادیهی اساات    

روزنبااااودن قااااوانین و مقااااررات(   بااااودن فرایناااادها و بااااه  موجااااود )پیچیااااده 

نباااودپ مبتنااای بااار  ۀهاااای خالقاناااوکار کسااابهاااا، وکار کسااابپاااذیرترین  آسااایب

 .(۱۰ ، ص۱۳95خواهند بود )اصنافی،  ،ها آپ استارتنظیر  ،قطعیت
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مالیات، بیمه و  ۀمقررات حوز قانون و مقررات گذاری نظام قانون

 کار

گذاری خاص و مبتنی  قانوننظام 

 بر نظارت پیشینی و صدور مجوز

پیچیدگی قوانین و نیاز 

های  ها به صرف هزینه آپ استارت

 حقوقی ۀمشاورهنگفت 

محور و  مقررات کارگاه

های ذاتی  با ویژگی نداشتن تناسب

 ها آپ استارت

نبودن نظام قانون و  خنثی

گذاری به فناوری و  مقررات

 سرویس

بودن فرایند دادرسی و  طوالنی

های  نبودن پیگیری اختالف بصرفه

گذاری در مراحل بذری و  سرمایه

 بذری پیش

وپاگیری قوانین  پیچیدگی و دست

 شود که به عدم شفافیت منجر می

بودن نظام حقوقی و  ضدنوآوری

 قانونی کشور

قوانین  نداشتن تناسب

ضدورشکستگی با ذات 

 بوم زیستپذیری  شکست

 یآپ استارت

عدم تعریف همکاری موقت و 

ها در مقررات  آپ استارتدورکاری 

 کارفرمایی

خصوص در  تعدد متولیان امور به

 صدور مجوز ۀحوز

گذاری  کارشناسان ارزش نبود

 ۀدادگستری که به حوز

 باشندمسلط ها  آپ استارت

کار اجرایی ضعف در سازِ

  های مالیاتی معافیت

ها  دهنده پذیری شتاب آسیب 

های قانونی  زیرساخت نبوددلیل  به

هایی که  داری ایده برای سهام

 اند هنوز تبدیل به شرکت نشده

 

 اسالمی به سبک زندگی ایرانی یتوجه بیهای غربی و  ترویج فرهنگ

ایان   ،تاوان ذکار کارد    ی میآپ استارتبوم  زیست ۀیکی از نکاتی که در حال حاضر دربار

گذار، از افرادی کاه در خاارج از کشاور زنادگی      مشاوره و جذب سرمایه ۀاست که در مرحل

زمینه هم فرصت وجاود دارد و هام    ود. دراینش کرده یا اصالتی غیرایرانی دارند، استفاده می

و حتای جاذب   شاود   مای المللای افاراد اساتفاده     تهدید. فرصت این است که از تجارب بین

این است  ،آید وجود میه گیرد. اما تهدیدی که در اینجا ب سرمایه به داخل کشور صورت می

گارفتن   دیاده سابک زنادگی غربای و نا    ۀکه جذب تجربه و سرمایه منجر به ترویج و سالط 
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. افتاد  مای ها این اتفاق  آپ استارتسفانه در برخی أ. متشود میهای بومی و ملی کشور  ارزش

و اماروزه جاذب    ی اسات آپا  اساتارت وکااری   کسبفروشگاه اینترنتی بامیلو که  ،برای مثال

 Black» ۀتأمال پدیاد   در اقادامی قابال   ،هم داشته چشمگیریزیادی کرده و رشد  ۀسرمای

Friday »باه این پدیده را  ،های زیاد در همان تاریخ جهانی تخفیف دادنبلیغ کرده و با را ت 

ریشاه   این رویاداد  دهد که سیاه نشان می ۀجمعتر  دقیق. بررسی ه استکشورمان وارد کرد

در نهایت سبب تشویق مردم باه  با ایجاد نیاز کاذب، و دارد اری مسیحیان زدر جشن شکرگ

 .شود می بیشترگرایی  خرید بیشتر و مصرف

 گرایی ترویج رفاهیات بیشتر و مصرف

خدمات متنوع به کاربران است. این خدمات  ۀها به ارائ آپ استارت ۀامروزه توجه ویژ

ها از بین  آن تالش و حرکت در ۀو روحی شوندرخوت  دچار نوعی بهکاربران شود  باعث می

و نیازهایی شود  میگرایی  این خدمات سبب تشویق کاربران به مصرف گاهی. همچنین برود

افراد سرمایه و انرژی خود را در مسیری  ترتیب، این کند. به ها ایجاد می در آن کاذب

 نادرست از دست دهند.

 های خارجی برداری از نمونه کپی

های داخلی  آپ استارتماهیتی مبتنی بر خالقیت دارد، برخی از  آپ استارتبااینکه 

 معادل «کاال یجید»رهای خارجی است. برای مثال، شده از کشو برداری کپی ۀنمون

 ،«اوبر» معادل« تپسی»و  «اسنپ» ،«نگیبوک» معادل «نیپ تا نیپ» ،ییکایآمر «آمازون»

سبب شده که اوالً خالقیت کمتر امر . این است کاگویش در «گروپن» معادل «فانیتخف»

شکوفا نشود و ثانیاً مسائل مربوط درستی  ها و استعدادها به و ظرفیتبگیرد مورد توجه قرار 

برای  که ای ، حادثه. برای مثالمغفول واقع شودها  آپ استارتایران در طراحی  ۀبه جامع
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و  بیفتند سبب شد که افراد و نهادها تازه به فکر یکی از بانوان مسافر اسنپ پیش آمد،

 .کنندها وارد  آپ استارتگیری  اقتضائات فرهنگی کشور را در شکل

 شیوع جرایم مالی محتمل

، قواعد و شانساختار به باتوجهاین است که  ها آپ استارت های ویژگییکی از 

این امر هاست.  از دیگر بخش کمتر زیادیحد  ها تا های اداری و حقوقی در آن گیری سخت

. همین موضوع سبب شود منجر میدر افراد متفاوت با شرایط متفاوت به شکوفایی خالقیت 

نظارت  شود. درنتیجه، اگرگیری برخی جرایم مالی فراهم  برای شکلزمینه که  شود می

بوم  ، این زیستنشودبوم وضع  درستی صورت نگیرد و نیز قوانینی متناسب با این زیست

 .شود میسبب رشد جرایم مالی 

 ها سرقت ایده 

ت. تارین عناصار، ایاده و خالقیات افاراد اسا       ی، یکای از مهام  آپا  استارتبوم  در زیست

های افراد به سارقت   ، ایدهنشودها و خالقیت افراد صیانت  درستی از این ایده که به درصورتی

تارین   یکای از مهام   ،ملای  ۀ. در توساع شاود  مای ل یها زا و حقوق مادی و معنوی آنرود  می

تارین اقادامات در    شکوفایی ظرفیت معنوی افراد و جامعاه اسات. یکای از اساسای     ،مسائل

هاا و تاالش بارای     ها، حفاظ آن  کردن شرایط برای تولید ایده ، فراهمملی ۀزیرساخت توسع

ملای   ۀدرساتی صاورت نگیارد، توساع     که این اقدام به . درصورتیستها رشد و شکوفایی آن

 محقق نخواهد شد. خوبی به
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 ی و کارآفرینانآپ استارتبوم  فعاالن زیست ۀشناسایی شبک

ای  توانند زمینه می . این افراداند فکر و خالق بوم کارآفرینی افرادی خوش زیست نفعاال

 سرمایه و رشد اشتغال را در جذبمردم و جامعه، مشکالت که عالوه بر حل  را فراهم کنند

قشر خاصی از جامعه از این افراد . کمک کندملی  ۀتوسع به در نهایتو  پی داشته باشد

آموز،  ممکن است یک دانش، چنین فردی ارها و بارها دیده شدهطور که ب نیستند و همان

خود را  ۀنوآورن ۀسواد اما خالق باشد که اید یک فرد روستایی یا حتی یک شخص کم

 ۀیکی از ایرادات موجود در چرخپرورش داده و به دستاوردهای بزرگی رسیده است. 

المللی و  بین های های مختلف خارجی و شرکت ی این است که شبکهآپ استارت

گردند. برگزاری رویدادها و  دنبال افراد خالق برای اهداف خود می گذاران به سرمایه

گذاران این افراد را شناسایی  شود که سرمایه ها سبب می آپ استارتهای مربوط به  دوره

ها از کشور گردند. این  ها، سبب مهاجرت آن مناسب برای آنزمینۀ و با برقرارکردن کنند 

 .بینجامدشدن کشور از افراد خالق  خالیبه تواند  امر، تهدیدی است که در درازمدت می

 موفق های آپ استارت معرفی

 کاال دیجی

 های سعید گردد. دو برادر با نام برمی ۱۳8۳به سال  آپ استارتگیری این  شکل ۀاید

 ۀ، به عکاسی دیجیتال عالقکاال هستند دیجی انمؤسسو حمید محمدی که  محمدی

و کردند و در اینترنت مدل دوربین مدنظر خود را انتخاب وج جستها با  زیادی داشتند. آن

. اما مشکلی وجود خریدندرا  دلخواهشانبا مراجعه به خیابان جمهوری تهران، دوربین 

تفاوت  ،با آنچه در اینترنت بود ،ها با دوربین خود گرفته بودند تصاویری که آن .داشت

متوجه شدند که ایراد از لنز دوربین است و لنز زیاد های  زیادی داشت. پس از بررسی
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 ها داشت. مطلوب برای آن ای ناخوشایند، نتیجه دوم و تعمیرشده است. این اتفاق دست

اینترنت  ازطریقکسب اطالعات زیاد به اهمیت  و های خرید سنتی پی بردند ها به ضعف آن

 دیجیتال بود. ۀتجاری در حوز ۀشروع یک ایدتفاق، ا. این آگاه شدند

 

 ۱۳85 سال»تصمیم به مطالعه در این حوزه گرفتند.  برادران محمدی۱۳85در سال 

 حول کاال یجید یتجار مدل ب،یترت نیا به و تالیجید ۀحوز در مطالعه به میکرد شروع

هم میخواست یم ما. گرفت شکل تالیجید یکاال ینترنتیا فروش و یبررس و نقد محور

 کی مانند بتواند تا میکن کمک خود مخاطب اطالعات سطح باالرفتن به هم زمان،

 درست، ۀویش به بتواند او تا میباش معتبر فروشگاه کی هم و کند یبررس را کاالها ،متخصص

 .(۱۳95تجارت نوین،  ۀسایت رسان )وب «دهد انجام را خود دیخر یامروز و یاصول

نفر بود و در آپارتمان اداری برادر بزرگشان در خیابان  متشکل از پنجها  آن ۀتیم اولی

محصوالت موبایل و دوربین  ۀها در ابتدا در حوز سعدی تهران کار خود را آغاز کرد. آن

د، ادنهای خود را افزایش د و با گذشت زمان هرچه سرویس ؛عکاسی کار خود را آغاز کردند

 .کردندمخاطب بیشتری جذب 
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نفر افزایش پیدا کرد. این تعداد  2۰۰، به ۱۳92روی فعال این شرکت تا اسفند تعداد نی

، تعداد ۱۳94تا دی نفر رسید.  7۰۰به  ۱۳9۳تا پایان سال  ،مدیران شرکت ۀطبق گفت

نفر در این شرکت فعال  2۰۰۰نفر رسید و امروز بیش از  ۱2۰۰پرسنل این شرکت به 

ها در شهر تهران است و در سایر نقاط  آن هستند. تنها دفتر این شرکت، واحد مرکزی

 کشور نمایندگی دیگری ندارند.

، باعث رشد این آپ استارتگذاری در این  وا با سرمایهآسر ۀدهند شتاب ۱۳9۱در سال 

اعالم ای  حمید محمدی در مصاحبه ۱۳92شرکت شد. این رشد تا حدی بود که در سال 

. در گیرد میکاال انجام  آنالین توسط دیجی های فروشی خرده درصد 85کرد که بیش از 

حدود  2۰۱5شرکت خود را در سال  ۀمصاحبه با سایت فوربس این دو برادر سرمای

ها رویکرد کلی سایت را چنین بیان  اند. در این مصاحبه آن میلیون دالر تخمین زده۱5۰

 محصوالت از کامل ینقدها و عیوس اطالعات با تیسا وب کی داشتن ما هدف»کنند:  می

 که بود نیا دهیا. بود یمشتر به خوب دیخر ۀتجرب کی ۀارائ آن، کنار در و ،یکیالکترون

 دو هر است الزم میکرد یم فکر. میباش داشته Amazon و CNET یها تیسا از یبیترک

 محسوب ها یرانیا یجد مشکالت از دو هر که چون ؛شود ادهیپ کاال یجید در یتجار مدل

 (.2۰۱5)فوربس،  «شدند یم

ترین و  بزرگ Amazonو پردازد  میبه بررسی تخصصی کاالها  CNetسایت  وب

رسد.  معتبرترین فروشگاه اینترنتی است که تقریباً همه نوع کاالیی در آن به فروش می

خودرو است و حتی متنوع بسیار  ،رسد کاال نیز محصوالتی که به فروش می امروزه در دیجی

 .شود میگاه اینترنتی عرضه نیز در این فروش
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 آن ۀتوسع و کاال یجید یتجار مدل یطراح مرحله، نیاول»گوید:  حمید محمدی می

 زبان به دیمف و یغن یمحتوا دیتول به شتریب ابتدا در. بود مخاطبان و کشور طیشرا به باتوجه

 بتوان دیشا. شد تیسا به دکنندگانیبازد شتریب هرچه جذب باعث که میپرداخت یفارس

 گرفت، قرار هم کاربران استقبال مورد که طرفانه یب و یتخصص یمحتوا دیتول گفت

سایت  )وب« کرد کینزد یامروز موفق طیشرا به را کاال یجید که بود یعامل نیتر مهم

 .(۱۳95تجارت نوین،  ۀرسان

 اند. های مختلف و نیازهای مختلف، خدماتی گوناگون را طراحی کرده ها برای قسمت آن

دانش، فناوری،  ۀآخرین اخبار را درزمینکند  میکاال تالش  دیجی ۀمجل ،برای مثال

. در دیجی استایل نیز تالش شده است ارائه کندها و ویدئوها  سرگرمی و همچنین پادکست

 .شودآخرین مدها و طراحی لباس بررسی 

 نیاول یبرا DigiKala TV ای «کاال یجید یریتصو ۀرسان» یانداز راه با ۱۳9۰ سال در

 و نقد و یمعرف ۀنیدرزم یتخصص و یآموزش ییدئویو یمحتوا ۀارائ و دیتول کشور در بار

 نیا دیتول از هدف. آغاز شد حوزه نیا یها یورافن و تالیجید یکاالها نیدتریجد یبررس
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 محصول مشخصات و ها جنبه تمام تر قیدق یبررس برای کاربران یبرا یامکان جادیا دئوهایو

 .بود حوزه نیا یها یتکنولوژ و کاالها از ترقیدق یریتصو یریگ شکل و

. در عرضه کندمشتریان وفادار خود  برای یخدمات بیشترکوشد  می هموارهاین شرکت 

های مختلف، ارسال سریع  تخفیف ۀکند. ارائ کاال چند مورد شما را جذب می فروشگاه دیجی

روز ضمانت بازگشت و پرداخت در  هفتبودن کاالها، قیمت مناسب،  اصلکاال، ضمانت 

 شود. می جذب مخاطب که باعثامتیازهایی است محل ازجمله 

های زیادی کسب کرده و جوایز بسیاری را به خود  این فروشگاه اینترنتی، موفقیت

 ءسوم قرار دارد و جز ۀکاال در رتب سایت دیجی اختصاص داده است. امروزه در ایران، وب

 کشور است. های پربازدیدترین سایت

 بازار کافه

اینکه بر روی  آید که در گذشته برای کسانی که گوشی هوشمند دارند، یادشان می ۀهم

و با کردند  میهای مختلف مراجعه  افزاری نصب کنند، باید به مغازه همراه خود نرم تلفن

دادند. حسام آرمندهی و دوستانش باعث شدند که  پرداخت هزینه این کار را انجام می

ستور طراحی کردند اپ پها یک اَ عامل اندروید ارائه شود. آن دمت بزرگی به کاربران سیستمخ

 کند. افزاری کاربران را برطرف می خوبی نیازهای نرم که به

را سایتی تحت عنوان  ،شریکش ،آرمندهی اولین فعالیت جدی خود و رضا محمدی

و بنا داشت  بود ها شرت بر روی تی نقش این سایت، چاپکار کند.  میمعرفی  «طوطی»

کار این اینترنتی سفارش را از مشتری دریافت کند و محصول را تحویل دهد.  صورت به

ها از  تیم آن ،شدتحصیل، متوقف  ۀبه خارج از کشور برای ادام ءبا رفتن یکی از شرکاسایت 
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رینی دانشگاه کارآف ۀهم پاشید و آرمندهی نیز برای تحصیل به سوئد رفت و در دانشکد

 به تحصیل پرداخت. وکار کسبطراحی  ۀچالمرز، در رشت

ه برای تعطیالت سال نوی میالدی به تهران آمدوقتی  ۱۳89سال  ماه آرمندهی در دی

های سابقش در دانشگاه شریف،  کالس برخی هم تل که توسط جریان پروژۀ فارسی دربود 

 فتگر تصمیم جزئیات این پروژه مطلع شد،. آرمندهی وقتی از در حال اجرا بود قرار گرفت

ها مانند ایرانسل برای توزیع این محصول مذاکره  بیشتر در ایران بماند تا با برخی شرکت

 تحصیل به سوئد برنگشت. ۀدیگر برای ادام پس از آنکنند و 

ها به  خود را تغییر دهند. آن ۀپس از چند وقت این تیم تصمیم گرفتند که ماهیت پروژ

ستورهای اپ پستور افتادند. در آن زمان اندرویدمارکت گوگل و اَاپ پاندازی یک اَ اهفکر ر

دو شرکت فعالیت سامسونگ و سونی وجود داشتند. گوگل ایرانیان را تحریم کرده بود و 

بازار افزار  نرم ۀاولی ۀنسخ ۱۳89. بهمن بود های همراه خودشان دیگر محدود به تلفن

. شد، معرفی موبایل ایران ۀنمایشگاه کنگرمستقل شکل گرفت و همان زمان در  صورت به

کافه بازار قرار داشت و برخی از کارکنان  ۀروی غرف هروبغرفۀ ایرانسل در این نمایشگاه 

آن را بر روی گوشی خود نصب کردند. افزار  نرمو  ندکافه بازار رجوع کرد ۀایرانسل به غرف

 انجمنبازخوردهای مثبتی گرفتند. بعد از نمایشگاه نیز در دو مایشگاه در نبازار  ۀتیم سازند

که شد ها سبب  فارسی آن را قرار دادند تا بازخوردهای بیشتری دریافت کنند. این فعالیت

 .شوندهزار کاربر جذب آن ۱۰۰و در سه ماه اول فعالیت،  هشدبیشتر اقبال به این محصول 

فرض بر  پیش صورت بهدرخصوص نصب بازار  ۱۳9۰ستان بازار مجدداً در تاب ۀتیم سازند

ها را نیز جلب کرد؛ اما  آن نظرهای همراه سونی، با این شرکت وارد مذاکره شد و  روی تلفن

رغم  علی. کندها همکاری  تواند با آن دلیل تحریم نمی بعد از مدتی سونی اعالم کرد که به

ها کار خود را ادامه دادند و اواخر تابستان همان سال قابلیت پرداخت اینترنتی را  آن ،این
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بازار قرار  داخلبود، خودشان ساخته یک تقویم فارسی که  در ابتدا در بازار ارائه دادند.

افتادن قابلیت پرداخت و گذشت  برای یک ماه رایگان بود. بعد از راه آناستفاده از که  دادند

 .خرید میکامل تقویم را  ۀو نسخ شدهبازار وارد ربر باید مجدداً یک ماه، کا

مختلف برای افزارهای  نرمهای مختلفی از سازندگان  کم با رشد این برنامه، ایمیل کم

 در ابتدا خود را در بازار قرار دهند.افزارهای  نرم ندخواست می شد که  تیم بازار فرستاده می

 ۀسامان شد؛ اما چندی بعد انجام می دستی رتصو بهیید این موارد أبررسی و ت

 اندازی شد. افزار راه دهندگان نرم توسعه

پرداخت موبایلی  هنوز قابلیت، شروع بکار کردبازار  اینترنتی که پرداخت زمانیدر 

پرداخت  ۀصفح ،۱یکی از کارمندان شرکت فناپ ،و با درخواست آرمندهی هوجود نداشت

با درگاه بانک  پرداخت اینترنتی، کار ترتیب این بهبرای موبایل طراحی کرد.  یمناسب

 .نددرها دریافت ک از بانک را خدمات بهتری مشتریان کافه بازارپاسارگاد شروع شد و 

و برای تمرکز بر روی دارد رد باور های خُ درآمدزایی کالن از پول ۀتیم کافه بازار به اید

فارسی زیادی برای افزارهای  نرمچون  ،. در ابتدای کار استکرده آن پافشاری زیادی 

خود را با فروش شارژ ایرانسل  ۀتصمیم گرفتند که ایدتیم کافه بازار فروش وجود نداشت، 

کارت آغاز کنند و خرید اینترنتی بر روی موبایل را برای کاربران به عادت تبدیل  و گیف

بر روی فقط دند که باید تمرکز خود را ها پس از مدتی به این نتیجه رسی کنند. آن

کند،  شان دور میوکار کسباصلی  ۀها را از هست و از درآمدهایی که آندهند قرار افزارها  نرم

 .بپرهیزند

                                                           
 .بود یاز دوستان حسام آرمنده یکیکه  ،یهومن مسگر شخصی بنام ۱
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 ۱۳9۰هایی که توسط این تیم انجام گرفت، این بود که از همان سال  یکی از فعالیت

افزار  نرمتعهد اخالقی خود، هرگز  به باتوجهخارجی بودند و افزار  نرمرسمی  ۀدنبال ارائ به

 GAMELOFTای از  نماینده ۱۳9۱غیررایگان را در بازار منتشر نکردند. در سال  ۀشد کرک

ی مذاکرات طی سخنرانی،این موبایل به ایران آمد. پس از  ۀبرای سخنرانی در دومین کنگر

امکان  بدست آمد،ها  با آن همکاری ۀییدیأو تانجام شد،  شرکت که بین کافه بازار و این

 ازطریق و کارت بانکی خودشان بابرای کاربران ایرانی افزارهای خارجی  پرداخت هزینه نرم

احساس  تر رنگ کم ها را تحریم که کاربران ایرانیشد بازار فراهم گردید. این همکاری سبب 

 .کنند

از بازار درآمد کسب  میلیون تومان7۰تا  6۰بین  انهماه ،دهندگان بازار امروزه توسعه

بین تولیدکننده و بازار  ۳۰به  7۰ صورت بهکنند و درآمد حاصل از فروش یک برنامه  می

 شود. تقسیم می

 ۀدهند هزار توسعه2۱میلیون کاربر و ۳۳این شرکت به بیش از  در حال حاضر

 cafebazaar.ir کند و سایت این شرکت با آدرس رسانی می های اندرویدی خدمت برنامه

 های ایرانی دارد. را در میان سایت 8۰ ۀرتب

شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان است و ترکیب  دبنیا این شرکت محصول دانش

 است: زیر به صورت آنداری  سهام
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 درصد سهام سهامدار نام

 درصد 45.۰6 سسانؤسهام مدیران و م

 درصد ۰.97 سهام تشویقی واگذارشده به کارکنان

 درصد ۳2.۰۱ کامیابان نخستین شرکت رهنما

 درصد ۱9.4 اندیشان سرآوا پارس شرکت نوین

 درصد 2.56 شده به کارکنان سهام تشویقی تعهدداده

 

 ۀدهند سهام این شرکت در اختیار شتاباز درصد  2۰جدول باال نزدیک به  مطابق

به خود اختصاص دهی، این مقدار سهام را  فعالیت و روند شتابمیزان ازای  به که ستواآسر

 داده است.

است که به خریدوفروش  «دیوار» ، سایتیکی از محصوالت مهم دیگر این شرکت

 دوم اختصاص دارد. دستکاالهای 

 تخفیفان

 ۱۳9۰تخفیفان یک سایت خرید گروهی است که توسط نازنین دانشور در مرداد سال 

است که محصوالت فعالیت خود را آغاز کرده است. سایت خرید گروهی به این صورت 

تخفیف این است که تعداد  ۀدهد و شرط ارائ های متنوع و زیاد ارائه می مختلف را با تخفیف

. وقتی تعداد متقاضیان به حد نصاب برسد، کنندمشخصی از کاربران، محصول را خریداری 

و است  ۱۳62گردد. نازنین دانشور متولد  ها ارائه می به آن کاال این تخفیف تصویب شده و

 عنوان بهاخیر وی  های از دانشگاه امیرکبیر است. در سال ITارشد  دارای مدرک کارشناسی

 یوکار کسباست که کرده مدیر فنی در آلمان و انگلستان فعالیت داشته و همواره تالش 



 خدمات در فضای مجازی

 

 

7۱ 

گونه  بین این اندازی تخفیفان را در مصاحبه با سایت کسب راه ۀوی اید .راه بیندازدمستقل 

 :کند مطرح می

 یزندگ غرب شهرک یکلنگ یها خانه نیا از یکی در و بودم برگشته انگلستان از»

. دیاوربطبقه باال  سه یها پله از را دشیخر های بار بسته هر بود مجبور مادرم که میکرد یم

 سفارش نیآنال سوپرمارکت کی ازطریق راخود  حتاجیما ۀهم ،نبودم رانیا که زمانی

 بستر ۀتوسع هم ام کاری ۀپروژآخرین  اتفاقاً و ندداد یم لیتحو خانه در دم که دادم یم

. ندازمیب راه را جانیهمآنرا  بگذار خب گفتم. بود ینترنتیا سوپرمارکت یبرا یافزار نرم

 که بود مادرم ۀکهن یها یصندل و زیم و خانه یاضاف یها اتاق نیهم از یکی هم دفتر نیاول

 بر یمبتن محل به محل گسترش ما طرح .میزد یکیالکترون سوپرمارکت و هکرد زیتم

 هزار سه روز کی ظرف و شناختند را ما کشور کل ناگهان اما ؛بود محل همان یفروش خرده

 یآمادگ ما. داشت یفور لیتحو به ازین و بود ییغذا مواد عمدتاً که آمد یم ما یبرا سفارش

 «.مینداشت را یاستقبال نیچن

نام داشات و اولاین ساوپرمارکت الکترونیکای در ایاران باود،        «میدونک»این پروژه که 

 ، باار دیگار  شاده  ای جدید و حساب که وی با ایدهشد شکست خورد. اما این شکست سبب 

ساایت تخفیاف گروهای     تارین وب  تخفیفان نخستین و بزرگ ،نظر دانشور بهوارد بازار شود. 

است. در این سایت تالش شاده   وکار کسبایران و جدیدترین روش تبلیغات برای صاحبان 

هاا و مراکاز    تمام انواع خدمات و محصوالت مورداساتفاده در زنادگی روزماره، از رساتوران    

تفریحی تا انواع محصوالت و سفر، با باالترین میزان تخفیف و براساس قدرت خرید گروهی 

بان . این سایت روش سنتی برخاورد و جاذب و نگهاداری بارای صااح     شودبه کاربران ارائه 

 را تغییر داده است. وکار کسب
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ترین بستر تجارت و تبلیغات در ایران است تا با  شدن به بزرگ هدف تخفیفان تبدیل

های مناسب، بتواند بستر  قیمت باها در سطح کشور  استفاده از راهکار معرفی جدیدترین

ه بر تمرکز وکار با مشتریان بالقوه باشد. این شرکت عالو تمام صاحبان کسب بین ارتباطی

. یکی از کنداش تقویت  خود را با شریکان تجاری ۀویژه بر مشتریان خود، تالش دارد رابط

نکات کلیدی در تخفیفان وسواس در انتخاب همکاران تجاری است. تیم بازاریابی و فروش 

کند  ریز و دقیق بررسی می صورت بهتخفیفان در زمان عقد قرارداد همکاری، تمام موارد را 

دهد، مطمئن شود. در این  ز کیفیت خدمات و محصوالتی که به مشتریان ارائه میتا ا

شود.  ها مورد قبول تیم تخفیفان واقع نمی درصد از درخواست 4۰قسمت بیش از 

 مرکز خدماتی با تخفیفان در حال همکاری هستند. 5۰۰۰بیش از  ،حال بااین

اکنون  بوده است. این سایت هممیلیون تومان 5۰شروع این شرکت، حدود  ۀاولی ۀسرمای

شهر بزرگ کشور شامل تهران، کرج، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز و رشت  هفتدر 

ی های مقام کند. محصوالت خود را به تمام کشور ارسال می البتهمشغول به فعالیت است و 

 :استشرح زیر  به دست آورده این شرکت تا کنون به که

  ۱۳9۰ر ازطرف دانشگاه تهران در سال کارآفرین برت عنوان بهانتخاب 

  کننده در  سایت شرکت وب 4۰۰۰برترین کارآفرین سال از بین  عنوان بهانتخاب

 ۱۳9۰سال  در وب ایران ۀچهارمین جشنوار

  ۀسایت خرید گروهی در پنجمین و ششمین جشنوار برترین وب عنوان بهانتخاب 

 ۱۳92و  ۱۳9۱های  سال در وب ایران

  استاندارد کشور در  ۀساز اقتصادی کشور ازطرف مجموع حماسه عنوان بهانتخاب

 ۱۳92سال 
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  در سال گروه کارآفرین موفق ایرانی ازطرف دانشگاه برکلی آمریکا  عنوان بهانتخاب

 های کارآفرینی چالش بارۀبرای سخنرانی دردعوت و  ۱۳9۳

 اسنپ

راحتی  ولی به ؛دارید شاید برای شما نیز بارها اتفاق افتاده باشد که قصد گرفتن تاکسی

دنبال مسافر  ها به ید که تاکسیا هکنید یا اینکه در یک روز بارانی شاهد بود آن را پیدا نمی

افتد. سال  میدعوا راه سفر  ۀو بر سر کرایدهند  میسفر را افزایش  ۀدربستی هستند و هزین

حلی خالقانه ارائه  تعدادی از جوانان با درک این مشکالت تصمیم گرفتند که راه ۱۳9۳

ها عالقه داشتند سیستمی طراحی کنند که دیگر الزم نباشد بر سر کرایه اختالف  دهند. آن

. این ایده کندسوار مسافر  بتواند در محل، ترین راننده اینکه نزدیک ونظر و دعوا رخ دهد 

سفر  ۀیاب قرار بود که هزین . در تاکسیشد «یاب تاکسی»نام  ای به مهگیری برنا سبب شکل

 نسبت سایر رقبا کمتر باشد و امکان نظارت بر روی رفتار مشتری وجود داشته باشد. به

 با ۱۳9۳ تابستان در را کارمان ما»گوید:  می ،مدیر محتوایی اسنپ ،زاد میالد اسالمی

 صورت به را مانافزار نرم ۀنسخ نیاول که بود زییپا در. میکرد شروع بازار این ۀدربار قیتحق

 بهشتیارد در ،بعد سال کی حدوداً. میداد قرار کاربران اریاخت در و هکرد منتشر یشیآزما

 میبتوان کینزد ۀندیآ در تا میداد رییتغ ‘اسنپ’ به ابی یتاکس از را افزار نرم نام ،۱۳94

 فقط کار اول در هدفمان. میبده گسترش را مان یافزار نرم یها یژگیو و ها تیفعال

 به میبتوان بعدها تا میداد رییتغ را ناممان ها دهیا ترشدن گسترده با اما ؛بود یتاکس داکردنیپ

 و راننده هزار شصت است توانسته سال دو از بعد اسنپ. میشو وارد یگرید یبازارها

 .«کند جذب را مسافر ونیلیدوم
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گیری این  اما شکل ؛سنتی تاکسی پیدا کنند ۀشیو به کاربران معموالً عادت داشتند

ها براساس موقعیت مکانی موردنظر خود اقدام به سفارش سرویس  سبب شد که آنافزار  نرم

و با  دادهقرار  در اختیار مسافر را راننده مشخصاتش پس از سفارش، . بالفاصلهکنند

ها  نسبت سایر تاکسی سفر به ۀینرساند. هز می محلچند دقیقه خود را به  ظرف، اوبا  تماس

 و امکان نظارت بر راننده توسط شرکت وجود دارد.است های مسافربری کمتر  یا آژانس

اسنپ از زمان شروع به کار خود تغییرات بسیاری داشته است. در ابتدا بیشاتر فعالیات   

 ازطریاق هاا   شد؛ اما امروزه اغلب فعالیات  پیامک انجام می ازطریقکاربران و دریافت هزینه 

 صاورت  باه توانناد   گیرد. حتی کاربران مای  اسنپ صورت میافزار  نرماینترنت و با استفاده از 

 .کنندسفر را پرداخت  ۀافزایش موجودی خود، هزین ازطریقاینترنتی و 

هماراه خاود    با استفاده از سیستم مسیریابی که روی تلفان  اند های اسنپ موظف راننده

تواناد بناا باه     دارند، بهترین مسیر را با کمترین ترافیک طی کنند. مسافر نیز در انتهاا مای  

باراین، امکاان    و انتقاادات خاود را بیاان کناد. عاالوه     دهد به راننده امتیاز  ،کیفیت خدمات

مساافر باه یکای از افاراد خاانواده یاا        کردن دو مقصد در یک سفر، اطالع وضعیت مشخص

 و... نیز وجود دارد. أکردن مسیر راننده پیش از رسیدن به مبد دوستان، دنبال

از دانشگاه  MBAارشد  مدیرعامل فعلی اسنپ، دارای مدرک کارشناسی ،شهرام شاهکار

بریتیش کلمبیای کاناداست. وی در طول یک دهه فعالیت در اروپا، آمریکای شمالی و 

او است.  دست آورده به، تجربه وکار کسب ۀمدیریت و توسع ۀنوب غربی آسیا، درزمینج

نفر عضو شروع به کار کرده و امروزه بیش از  پانزده دهبا  ۱۳9۳این تیم در سال  گوید می

اروپایی تاکسی آنالین( به  ۀ)نمون و تالش دارند مانند اوبر ندنفر در آن مشغول به کار ۱5۰

 خدمات بپردازند. ۀفعالیت و ارائ
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تیم اسنپ  ۀاولیدشواری  جلب اعتماد و راهنمایی کاربران به استفاده از این سرویس دو

مرتکب عملی مجرمانه  به یک مسافر خانم بود. بعد از اینکه یکی از رانندگان اسنپ نسبت

 و تعداد کاربران آن کاهش یافت. شد، اعتراض بسیاری به این شرکت شد

 وکار کسبترین گروه  است. این گروه بزرگ« گروه اینترنت ایران»اسنپ متعلق به 

، «اسنپ»اینترنتی است.  وکار کسباینترنتی در ایران است و در حال حاضر مالک پنج 

 ۀو سامان «پین تا پین»، «های ایران رزرو آنالین هتل ۀسامان»، «زودفود»، «بامیلو»

گروه است.سودآوری و گسترش  تحت مدیریت این «اسکانو»وی هوشمند ملک وج جست

میلیون یورو در اسنپ 2۰های اینترنتی سبب شد که ایرانسل، وکار کسب ۀاشتغال و توسع

 آپ استارتهای  گذاری ترین سرمایه دوم از بزرگ ۀگذاری، رد گذاری کند. این سرمایه سرمایه

است  Pomegranateگذاری شرکت سوئدی  نخست، مربوط به سرمایه ۀدر ایران است. رد

کاال را رشد داده است(  ایرانی که دیجی ۀدهند وا )شتابآمیلیون یورو برای سر6۰که 

 گذاری کرد. سرمایه

امروزه اسنپ در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، قم، تبریز و اهواز فعال 

هزار تاکسی آزاد و غیررسمی در آن 2۰۰هزار تاکسی خصوصی و 8۰است و بیش از 

 .اند فعال
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 معرفی ارتباطات در فضای مجازی

 تعریف ارتباط

اینکه منظور ما از ارتباطات آنالین مشخص  تعاریف مختلفی دارد و برای «ارتباط» ۀواژ

و سپس  «ارتباط» ۀ، سعی داریم تعریفی مشخص از واژشودهای آن استخراج  و ویژگی

 .کنیمارائه  «ارتباط آنالین»

های لغت انگلیسی و فارسی معانی مختلفی دارد. در فرهنگ  در فرهنگ «ارتباط» ۀواژ

، 2هایی نظیر رساندن تباط و معادل واژهعمل برقراری ار Communication، ۱لغات وبستر

داشتن است. در این فرهنگ همچنین اضافه  ساختن، مکالمه و مراوده ، آگاه۳دادن انتقال

ها،  ها، کنفرانس کلمات، حروف، پیام ازطریقتواند  شده است که برقراری ارتباط می

 ها انجام شود. ها و دیگر راه مکاتبه

، Communicationپور، برای  ارسی دکتر عباس آریانف ا در فرهنگ دانشگاهی انگلیسی

 های فارسی زیر ارائه شده است: معادل

                                                           

1. Webster,1971 

2. impact 

3. Convey 
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ارتباط، خطوط ارتباطی، وسایل ارتباطی، مبادله، گزارش، ابالغیه، ابالغ، اطالعیه، 

 وانتقال. نقل ۀها، وسیل رسمی و سری فراماسون ۀوانتقال، مراوده، اخبار، مشارکت، جلس نقل

های خود از ارتباط )نه ارتباط جمعی( وسایل ارتباطی را  دانشمندان نیز در تعریفبرخی از 

تعریف زیر  راد با بررسی تعاریف مختلف، اند. در نهایت دکتر محسنیان مورد توجه قرار داده

 :کند دهد که تاحدی به ما نیز کمک می را برای ارتباط ارائه می

م ازسوی فرستنده برای گیرنده، مشروط بر آنکه ست از فراگرد انتقال پیاا ارتباط عبارت»

راد،  )محسنیان« پیام ایجاد شود ۀپیام مشابهت معنی با معنی موردنظر فرستند ۀدر گیرند

 .(57 ، ص۱۳69

زیر تعریف  صورت بهتوان  ، ارتباطات آنالین را میشدمطالبی که در باال ذکر  به باتوجه

 :کرد

 ،یمجاز یفضا ازطریق رندهیگ یبرا فرستنده یازسو امیپ انتقال فراگرد»

 امیپ ۀموردنظر فرستند یبا معن یمشابهت معن ،امیپ ۀرندیگ در آنکه بر مشروط

 «شود. جادیا

های مختلف  رسان توانیم اشاره کنیم که در فضای مجازی، پیام در این تعریف، می

 (نستاگرامای و بوک مانند فیس)های اجتماعی  و شبکه (، سروشآپ واتس ،مانند تلگرام)

 دارند. های مختلف ارتباطی در مدلرا نقش کانال و رمزگذار و رمزخوان 
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 های مبتنی بر ارتباطات آنالینوکار کسب

را در  وکار کسب، تالش داریم فضای ذکر شدهایی که تا اینجا  ویژگی به باتوجه

مختصر و مفید  صورت بهاینکه بتوانیم  . برایبررسی کنیمها  رسان های اجتماعی و پیام شبکه

. امروزه بشناسیمدرستی  را به وکار کسب، الزم است بسترهای کنیماین حوزه را بررسی 

ولی اقبال مخاطبان  اند؛ های مختلفی در داخل کشور فعال رسان های اجتماعی و پیام شبکه

 ، بستروکار کسبها برای ایجاد  رسان ها و پیام شود که برخی از این شبکه سبب می

 ی نظیرهای بریم، شبکه ها نام می رسان های اجتماعی و پیام باشند. وقتی از شبکه یتر مناسب

محدودیت دسترسی به  . باتوجهآید به ذهن میبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام  فیس

ها  در این شبکه وکار کسب، در کشور بوک و توییتر اجتماعی فیس ۀفیلتربودن شبکبجهت 

افزارهای  و سایر نرم گپ آی بیسفون، ،، سروشتلگرام ،ینستاگراما و در مقابلرواجی ندارد 

شوند و  ارتباطات آنالین شناخته می ۀدر حوز وکار کسبترین بسترهای  اصلی عنوان به مجاز

های زیادی از زندگی خود را صرف حضور در این بسترها  روزمره، ساعت طور بهکاربران 

های  ای از فعالیت های شبکه اجتماعی و نمونه ای از فعالیت در ادامه نمونهکنند.  می

 .کنیم میبررسی رسان  پیام
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 اینستاگرامشبکه اجتماعی 

 اینستاگرام ۀتاریخچ

 شلیم و سترومیس نیکو که یهنگام کایآمر یسکویفرانس سان در 2۰۱۰ مارس در

 را یعکاس و عکس یایدن که شد خلق یا دهیا کردند، یم کار HTML5 یرو بر لیبرز

اندزی  که منجر به راه بود عکس ازطریق ها آدم ارتباط یبرقرار امکان و آن کرد متحول

 instant ۀکلم دو قیتلف ازاینستاگرام . شد (Instagram)ی اینستاگرام شبکه اجتماع

camera (لحظه در یعکاس یمعنا به) و telegram (تلگراف یمعنا به) است شده لیتشک.  

 یانداز راه یبرا شود، یم محسوب نستاگرامیا سسانؤم نیتر یاصل از که سترومیس

 یمهندس و علوم تیریمد ۀرشت در 2۰۰6 سال در دو نیا. رفت گریکر کیما سراغ شرکتش

 .شدند لیالتحص فارغ استنفورد دانشگاه از

 یگوش یافزارها نرم از یاریبس بود، کرده دایپ رواج فونیآ از استفاده که 2۰۱۰ سال در

 امکان که بود FourSquare محبوب یافزارها نرم نیا از یکی. گرفت قرار توجه مورد همراه

 گریکر و سترومیس. کرد یم فراهم کاربر یبرا را عکس یبارگذار و مکان کردن مشخص

 ها آن کار حاصل و کنند عرضه بازار به را افزار نرم نیا از شرفتهیپ ای نسخه گرفتند میتصم

Burbn افزار نرم نیا در که افتندیدر یکوتاه مدت در وتریکامپ مهندس دو نیا اما ؛بود 

 نستاگرامیا یریگ شکل آغاز نیهم و است جذاب کاربران یبرا که است عکس آپلودکردن

 امر نیا که کردند اضافه خود افزار نرم به را یعکاس مختلف یلترهایف مرور به ها آن. بود

 .شد ها آن تیموفق باعث
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 باازار  ۀروانا  فاون یآ یبرا را نستاگرامیا ios ۀنسخ 2۰۱۰ اکتبر 6 در گریکر و سترومیس

 یباارا»: شااد یمعرفاا عبااارت نیااا بااا نسااتاگرامیا اپاال، افاازار ناارم فروشااگاه در. کردنااد

 ،نساتاگرام یا ۀعرضا  اول روز در .«یلیموباا  یهاا  عکاس  باشادن یز و ساده دن،یبخش سرعت

 کااربران  ماوج  نیا که کردند دانلود را افزار نرم نیا نفر هزار25 آن، سسانؤم انتظار برخالف

. شاد  حال  زود خیلای  مشاکل  نیا اما ؛کرد جادیا اختالل نستاگرامیا کارکرد در یمدت یبرا

 .افتندی شیافزا هم نستاگرامیا کاربران ها، یگوش نیدورب تیفیک یارتقا با ،قتیدرحق

 عرضه دیاندرو یها یگوش یبرارا  خود 2.2 ۀنسخ نستاگرامیا ،2۰۱2 لیآور ۳ خیتار در

 نیا ا هفتاه  هماان . شد دانلود بار ونیلیم کی از شیب نسخه، نیا روز کی از کمتر در و کرد

 کاه  باود  یقادر  باه  شارکت  نیا ا رشاد  روناد  و داد هیسرما شیافزا دالر ونیلیم5۰ شرکت

 از شیب نستاگرامیا بعد ماه چند طول در. شد یگذار متیق بورس بازار در دالر ونیلیم5۰۰

 از شیبا  کاه  قارار گرفات   یافازار  نارم  5 جازء  و شاد  ووجا  جست گوگل در بار ونیلیم کی

 .است شد داده آن به گوگل در مثبت یأر ونیلیم کی

 یمتا یق هار  باه  گرفات  میتصام  ،بود نستاگرامیا تیمحبوب شیافزا شاهد که بوک سیف

 ۱۳ هماراه  باه  را نساتاگرام یا دیا خر شنهادیپ بوک سیف. کند یداریخر را شرکت نیا ،شده

 از یکا ی. کارد  مطارح  سهام و نقد پول دالر اردیلیم کی ارزش به 2۰۱2 لیآور در کارمندش

. کناد  عمل بوک سیف از مستقل همچنان نستاگرامیا تیریمد که بود نیا معامله نیا شروط

 ایا تانیبر تجاارت  دفتار  در شد، ماندگار ایدن یتکنولوژ خیتار در شهیهم یبرا که معامله نیا

 .شد منعقد 2۰۱2 سپتامبر 6 در یرسم دادرقرا و شد یرسم 2۰۱2 اوت ۱4 در
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 در اینستاگرام وکار کسب

، محوریت با عکس است و بدون بارگذاری تصاویر، شدگونه که ذکر  در اینستاگرام همان

انتخاب تصاویر مناسب سبب  ،وجود ندارد. به همین دلیلموسیقی امکان ارسال متن یا 

به مباحث  در اینستاگرام نسبت وکار کسبکاربران زیادی جذب شوند. مخاطبان شود  می

و هرکدام بسته به عالیق و  ندتر شده در بخش خدمات آنالین، تخصصی مطرح

کنند. همچنین یک  را دنبال می شانموردنیاز وکار کسبهای خود، صفحات  نیازمندی

را کاربر رار دارد که امکان سنجش عالیق قابلیت هوش مصنوعی در زیرساخت اینستاگرام ق

هایی که باز  بیند یا پست هایی که می کند، فیلم دارد و بسته به صفحاتی که دنبال می

او توجهی شناسایی و صفحات مشابه با عالیق  را تا حد قابلاو پسندد، عالیق  کند و می می

با عالیق مشابه فضای ها  امکان جذب مخاطبشود  میین امر سبب اکند.  را پیشنهاد می

که تمایل به کسانی یا  وکار کسببرای صاحبان  یدر اینستاگرام، به فرصت وکار کسب

 را دنبال کنند. ها و مخاطبان بیشتری صفحهشود تبدیل اندازی آن دارند،  راه

 

کشف  تان قابل شود صفحات شما برای مخاطبان تخصصی دیگری که سبب می ۀنکت

کنید،  های مناسب است. وقتی شما از یک هشتگ استفاده می باشد، استفاده از هشتگ
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کنید و همین زمینه سبب  بندی موضوعی وارد می درواقع محصول خود را در یک دسته

موضوع  ۀهای دیگر درزمین محصوالت و پستبقیۀ که محصول شما در کنار شود  می

 شوند. نآ و درنتیجه، مخاطبان بیشتری جذبشود مشاهده  قابل، موردنظر شما

های اجتماعی مانند این است که فروشگاه شما  داشتن مخاطبان بیشتر در شبکه

. این حالت سبب گرفته باشدیا در مکان مناسبی در بازار قرار  شته باشدوآمد زیادی دا رفت

. همچنین وقتی یک فروشگاه دارای زیبایی شودخرید از شما بیشتر احتمال شود که  می

الزم و شرایط مناسب مانند قیمت مناسب، امکانات الزم برای خریدار، توضیحات مناسب و 

متناسب با محصول، راهنمایی خوب برای خرید بهتر، امکان خرید غیرحضوری و... باشد، 

های  شبکهشود که مخاطبان و مشتریان ترغیب به خرید از شما شوند. در  سبب می

 اجتماعی و اینستاگرام نیز دقیقاً این شرایط وجود دارد.

نمونه نکات مثبت یک فروشگاه  صورت بهدادن چند تصویر  در ادامه سعی داریم با نشان

 اینستاگرامی خوب را مطرح کنیم.
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کنید.  در تصویر باال پروفایل یک فروشگاه لوازم نظامی را در اینستاگرام مشاهده می

شود در  این فروشگاه دارای یک نشانه )برند( است که سبب می بینید، میر که طو همان

فروشگاه و شعب  ۀشناسایی باشد. در قسمت بیو، توضیحاتی دربار جا محصوالتش قابل همه

 ۀ، ساعت کاری، امکان خرید حضوری و اینترنتی و نیز لینک تلگرام برای استفادآنمختلف 

و است هزار مخاطب 8۱فروشگاه دارای حدود که پیداست،  چنانکاربران قرار گرفته است. 

جذابیت الزم را برای متقاعدکردن  ،مثبتی برای خرید است. تصاویر ۀهمین امر نکت

در پست وسط که تصویر اسلحه است، محصولی که برای فروش  ،مخاطبان دارد. برای مثال

ت. قراردادن محصول در است، بند این سالح است که درواقع نوعی بافت نخ پاراکورد اس

موجود در تلفن همراه،  ۀ. همچنین در نسخشود میکنار این سالح، سبب جذب مخاطب 

در  ( و آدرس شعب مختلف این فروشگاه قرار داده شده است.GPSلینک موقعیت مکانی )

 کنیم. های این فروشگاه را بررسی می تصاویر زیر، توضیحات یکی از پست
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 دهد نشان می چون کارت خرید فروشگاه را ؛انتخاب شدهاسبی من عکسدر تصویر باال 

کند که محصول در موجودی فروشگاه قرار دارد. در کنار  و همین امر به مخاطب القا می

 این محصول، موارد کاربرد و قیمت نسبتاً مناسب ۀاین نکته، در ابتدا توضیحات الزم دربار

قبول باشد،  ها قابل ربران و عموم آناست. همین که قیمت محصوالت برای کا آمده آن

 .شود بیشتر میخرید احتمال 

 

های متنوعی برای کاربران و  توضیحات همان محصول، تخفیف ۀو در ادام باالدر تصویر 

 شده دادهتوضیح های پرداخت برای مشتریان  انواع روشو  در نظر گرفته شدهمشتریان 

(، پرداخت اینترنتی COD) است. خرید حضوری، خرید اینترنتی و پرداخت در محل

که این فروشگاه است کارت، همه امکاناتی  به های بانکی یا حتی انتقال کارت درگاه ازطریق

 .کندتا خریدار بسته به شرایط خاص خود خرید   در اختیار مشتریان قرار داده
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خریدار با فروشگاه را توضیح داده و بعد از آن، ساعت  برقراری ارتباط ۀاین تصویر نحو

شود،  میمشاهده  طور که ، هماناست. در نهایت آمده ارتباطی های راهکار فروشگاه و 

محصول بیشتر دیده شود و امکان خرید  تاهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته که  هشتگ

 افزایش یابد.آن 

 ها  رسان پیام

های بیشتری در حال حاضر در کشور فعالیت  رسان های اجتماعی، پیام در مقابل شبکه

توان پیشتاز  را می تلگرامشوند.  کنند و توسط صاحبان کسب و کار بکار گرفته می می

کاربران ایرانی بسیاری را هم به خود جلب کرده است و در کنار آن ها دانست که  رسان پیام
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وکار را  در حال فعالیت و رشد بوده و امکان کسبایتا، بله و...  گپ، آی بیسفون، سروش،

رسان را مطرح  در اینجا به علت پیشتاز بودن تلگرام، تاریخچه این پیامکنند.  فراهم می

  کنیم. می

 تلگرام ۀتاریخچ

 اریبس برنامه نیا. است تیامن و سرعت یرو بر تمرکز با یرسان امیپ ۀبرنام کی تلگرام

 خود لیوسا و ها دستگاه تمام یرو بر را آن دیتوان یم شما و است گانیرا و ساده ع،یسر

 یا گونه به تان انهیرا ای تبلت همراه، تلفن یرو در شما یها امیپ. دیببر کار به زمانهم طور به

 .شود می یساز همگام کپارچه،ی

 و doc, zip, mp3) لیفا نوع هر و وئدیو عکس، ام،یپ هرگونه دیتوان یم شما تلگرام، با

 حداکثر یاعضا تعداد با ییها گروه ادیتوان یما نیهامچنا. دیبفرسات گرانید یبرا را( رهیغ

. دیکن جادیا مخاطب نامحدود تعداد به اطالعات انتشار براى ییها کانال و نفر 2۰۰۰۰

. ادیابیب را هااآن افراد، یکاربر نام از استفاده با و دیبفرست امیپ خود مخاطبان به دیتوان یم

 و یشخص ازهاىین تمام تواند یم و است لیمیا و امکیپ از اى زهیآم مانند تلگرام جه،یدرنت

 2۰۱۳اوت  ۱4تلگرام برای کاربران آیفون، در .کند نیتأم یرسان امیپ در را شما کارى

آغاز به  2۰۱۳اکتبر  2۰رسمی در تاریخ  صورت بهاندازی شد و برای کاربران اندروید نیز  راه

 ار کرد.ک

اجتماعی بعد از  ۀترین شبک )بزرگ VKاجتماعی  ۀمدیر سابق شبک ،پاول دروف

 رخالفمدیر تلگرام است و به زاکربرگ روسی یا زاکربرگ دوم معروف است. ب ،بوک( فیس

 دیبا ،شده یانداز راه روس جوان کی توسط که رسان امیپ ۀشبک نیا بارۀدر جیرا تصورات

 ترجالب و است نیبرل در مستقر و آلمان ثبت تالیجید ۀقلع شرکت به متعلق تلگرام گفت
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 افزار نرم سرور ،آلمان کشور در نترنتیا مناسب یبسترها وجود رغم یعل که است نیا

 است. سیانگل کشور یدولت سرور کی یرو بر هم آن و لندن در تلگرام

 تلگراماز با الگو گرفتن را متعددی های  رسان پیامهای اخیر متخصصان ایرانی  در سال

در سبز و  توسط شرکت تراشه سفونیافزار ب نرم 9۳در مهرماه سال . اند اندازی کرده راه

رابط  یطراحشد. بیسفون برای جلب کاربران ایرانی به  ییرونما تهرانتلکام  شگاهینما

و طی یکسال اولیه فعالیت خود دو میلیون کاربر  ۱هتوجه بیشتری داشت کرهایاستی و کاربر

هستند و  فارس جیزبان حوزه خل عرب یاز کشورها یمشترکان بیسفون .را جلب کرده است

 (.۱۳96دارد )ایسنا، کانادا و اروپا   کا،یامر همچنین

همراه هوشمند،  یها تلفن یبرا اواس یو آ دیاندرو یرسم یها نسخه یداراکه سروش  

در ، باشد یم یشخص یها انهیرا یبرا نوکسیمک و ل ندوز،یو یبرا یشیآزما یها و نسخه

ده به  کینزد 97بهار سال خود را به بازار عرضه کرد و تا  یشآزمایۀ نسخ ۱۳94بهمن 

 . ه استتکاربر داش میلیون

 ها رسان پیامدر  وکار کسب

 و داردکشور  در را اولجایگاه میلیون کاربر ایرانی 2۰با بیش از تلگرام  در حال حاضر

گرفته است. البته الزم به ذکر شکل  رسان ی این پیامها در کانال وکار کسببیشترین میزان 

که موارد زیر  باشد. است که کسب وکار در پیام رسانهای ایرانی هم رو به رشد می

 .هایی از آن هستند مثال

                                                           
از  یرا بر عهده گرفت و بخش رسان امیپ نیا یکرهایاست یطراح پور نیبزرگمهر حس یبه سرپرست یمیت ۱

زنگ و  یدر طراح زین ونفریشکرستان انجام شد؛ کارن هما میمجموعه توسط ت نیا یکرهایاست یطراح

 کرد. یهمکار سفونیب میافزار با ت نرم نیا یبرا یاختصاص یصدا
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تالش  که مشخص است، چنان کانال قرار گرفته است.معرفیِ قسمت ، در این تصویر

ثبت سفارش  ۀ. نحوشودذکر  آن فعالیت ۀفروشگاه و نحو ۀشده است توضیحات الزم دربار

توانند با مدیر  و کاربران می توضیح داده شدهو شرایط فروش حضوری در این قسمت 

 .کنندفروشگاه با آیدی موردنظر ارتباط برقرار 
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 این هزار مخاطب دارد و۱2۰فروشگاه حدود که این  شود در این تصویر مشاهده می

 استهای موجود در کانال  مهمی برای افزایش خرید است. این تصویر یکی از پست ۀنکت

  .است دیگر شرایط الزم برای خرید حضوری و برخی توضیحات حاوی که

ارائه در پستی دیگر های مختلف راهنمایی مشتریان  دسترسی به فروشگاه و راه ۀنحو

 موقعیت مکانی فروشگاه نیز ارسال شده است. ۀت و حتی نقششده اس
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توضیحات استفاده شده و  ۀبرای ارائ کاالها تصاویر که از شود مشاهده می باال در تصویر

. استفاده از هشتگ در ایجاد شودمانند اینستاگرام، تالش شده که جذابیت بصری الزم 

توانید محصوالت این  اینجا با اینستاگرام متفاوت است. شما در کانال فروشگاه فقط می

ها برایتان وجود ندارد. نقش  فروشگاهبقیۀ فروشگاه را مشاهده کنید و امکان مقایسه با 

 بمطلوتر به محتوای  نوعی فیلترکردن محتوا و امکان دسترسی سریع هشتگ در اینجا به

کنید تمام  ، مشاهده میکنیداست. وقتی شما بر روی هشتگ کیف در این قسمت کلیک 

شوند و امکان مقایسه درون کانال  هایی که دارای این هشتگ هستند، نمایش داده می پست

 آید. وجود میه ب
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تواند با  سازد و کاربر می تر می راحترا استفاده از کد برای محصوالت، کار سفارش 

های مختلف  راه ازطریقبرای مدیر فروشگاه، خرید خود را سفارش دهد و سپس ارسال کد 

 شو با استفاده از پست یا پیک، محصولکند پرداخت اینترنتی، فرایند خرید خود را کامل 

 را دریافت کند.

برای فروش لوازم  وکار در پیام رسان سروش کانال محبوب کاال هایی از کسب مثال

ی... و حمید آقاجانی دکور هیزیفروش لوازم اشپزخانه و جهرای ب Hamechishoopبرقی، 

  .است موثر غاتیتبل و فروش ،یابیبازاربرای 

 

اندازی آن  این است که راه/تلگرامی/... های اینستاگرامی مزیت فروشگاه ،کلی طور به

 صورت بهبلکه  کنید؛یک سایت را خریداری  ۀو حتی الزم نیست شما دامناست رایگان 

و محصوالت خود را در آنجا معرفی و ارائه بسازید توانید حساب کاربری خود را  رایگان می

خود را به دیگران معرفی  وکار کسبتوانید  ای می بدون کمترین هزینه ،بنابراین نمایید.

مهم این است که تبدیل یک حساب کاربری  ۀنکت کنید و به جذب مشتری بپردازید.

کردن  هزینهگاهی بری پرمخاطب نیاز به تالش، تبلیغ و حتی رایگان به یک حساب کار

که تعداد مخاطب  را دهند صفحاتی کردن، ترجیح می جای تبلیغ دارد. برخی کاربران به

این روش ممکن است  آن صفحه را عوض کنند. و سپسکنند خریداری  ،دارندزیادی 

با معرفی شود  میشنهاد پی ،مخاطبان گردد. به همین دلیلکردن unfollowریزش یا سبب 
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تا مشتریان تخصصی و وفاداری کسب دهید را رشد  ات مناسب، کار خودفروشگاه و تبلیغ

 .کنید

 های اجتماعی تبلیغات در شبکه

جایگاه  ها را تبدیل بهآنها،  رسان های اجتماعی و پیام ازاندازه در شبکه وقت بیش صرفپ

تبلیغات بازار خصوص در تلگرام،  هستیم که به. امروزه شاهد کرده استبرای تبلیغ  یمناسب

هایی که تعداد مخاطب بیشتری دارند یا تعداد بازدید بیشتری دارند، با  و کانالاست گرم 

توانند درآمد کسب  ای، می ترین هزینه های مختلف تبلیغی، بدون صرف کوچک طرح ۀارائ

های خبری  بلیغ در کانالدر ادامه دو تصویر از نرخ ت ترشدن موضوع، روشن کنند. برای

 .کنددرستی درک  تا مخاطب بتواند این صنعت را به آمدهتلگرام 
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های کشور است  ترین کانال یکی از پرمخاطبمیلیون کاربر، ۳با حدود کانال خبر فوری 

یعنی اگر شما در این کانال محصول خود یا فروشگاه خود را تبلیغ کنید، امکان بازدید  ؛

)ترتیب  جایگاه قرارگیری تبلیغ که پیداست، همچنان نفر وجود دارد. میلیون۳آن توسط 

که است بودن(، ساعت قرارگیری آن، تعداد بازدید و... همه از عواملی  پست اول یا دوم و...

 .کندشود نرخ تبلیغات تغییر  سبب می
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ی یک عنوان بههای کشور است و کانال آن  بهترین خبرگزاری ءخبرگزاری فارس نیز جز

طرح تبلیغی براساس  4که شود  میشود. در اینجا مشاهده  از منابع مهم اخبار شناخته می

هزار تومان تا ۳5۰تبلیغ بر روی کانال ارائه شده و قیمت آن از داشتن  نگهزمان  مدت

 هزار تومان متغیر است.7۰۰

معیاری برای تعیین نرخ  تا به امروزکه  گفتنکاتی که در باال ذکر شد، باید  به باتوجه

دادن به  هایی برای سامان وجود ندارد. تالش بر آنتبلیغ وجود ندارد و همچنین نظارتی 

 رسد کافی نیست. اما به نظر می ؛صورت گرفته موضوعاین 
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 بندی جمع

و صاحبان ها  فروشنده ،های بسیاری برای کاربران خدمات و ارتباطات آنالین ظرفیت

دهندگان  و ارائه ها فروشنده از یک طرف. استتوجهی  قابل آوریسود دارایو  شتهداایده 

و  کاال مانند دیجی) کسب کنندبیشتری سود  با ارائه هرچه بیشتر،توانند  می خدمات

وقت بدون صرف  سادگی و توانند به می خریداران و مصرف کنندگان از طرف دیگرو  (اسنپ

را با گارانتی و ضمانت  شانمدنظر و خدمات ، محصوالتهای فیزیکیو در بازاروج جست

 رفع ،وکار کسبیکی دیگر از مزایای این نوع  .کنندتهیه قیمت مناسب  و اطمینان قابل

تر اگر  است. برای مثال، پیش وکار کسب ایجادبرای  ی معمولها بسیاری از محدودیت

را تهیه  ای و مکان مناسبی اولیه ۀباید سرمای ،ی راه بیندازیدوکار کسبخواستید  می

آموزان  دانشامروزاما  .توان انجام فعالیت و زمان زیادی هم الزم بود و البته کردید می

 وکار کسب ،توانند در وقت آزاد خود با مدیریت تکالیف و کارهای شخصی دبیرستانی نیز می

تران و پسران جوان کوچکی راه بیندازند و کسب درآمد کنند. بارها دیده شده است که دخ

رسانند.  شکل اینترنتی به فروش می به ،کنند ت درست میغکه در اوقات فرا یهای سازه دست

و به مزایای آن اضافه  کاستهاز مضرات کار  قطعاًافراد با تجربه گرفتن از  البته راهنمایی

 کند. می

که در  های ناب است های جدید امکان پرورش ایدهوکار کسبیکی دیگر از مزایای 

تواند  وسال و میزان تحصیالت می از سن غفارهرکس ها به آن اشاره شد.  آپ استارتبخش 

 فرد خود را معرفی و کسب درآمد و تجربه کند. ههای خالقانه و منحصرب ایده

. خریداران باید وجود داردنیز هر دو طرف این فرایند برای تهدیداتی  ،امزایاین در کنار 

قربانی و نشوند تا در فرایند خرید متضرر  مطمئن شوند محصوالت از فروشنده و کیفیت

کنندگان خدمات نیز باید مطمئن باشند خدمت مناسب را در  دریافت. نگردندکالهبرداری 
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 ازتهدید برای فروشندگان  اما زمان مناسب و با کیفیت مطلوب دریافت خواهند کرد.

اید مجوزهای الزم را کسب کنند تا آنها برای تداوم فعالیت خود، ب. دیگری است جنس

را کاهش  وکار کسب اتتهدید موضوعهفعالیت در بستر قوانین مورد حمایت قرار گیرند. 

های اجتماعی  اتفاقات مختلفی ممکن است سبب فیلترشدن یا مسدودشدن شبکه. دهد می

ادی بر روی تأثیر منفی زی ودر کشور شود )مانند فیلترشدن مقطعی تلگرام( ها  رسان یا پیام

های نو نیز باید در جای درست و به  ایده آن بگذارد.وکار در این فضا و افراد حاضر در  کسب

 .رو شوند و پرورش پیدا کنند هن همان حوزه معرفی شوند تا با استقبال روبامتخصص

این  ۀدر هم ،یا مورد توجه قرار نگیرد. بنابراینبرود ممکن است به سرقت  ،صورت درغیراین

از  و ها بهتر است پیش از شروع هر کاری با افراد باتجربه و کاربلد مشورت کنید زهحو

فراموش نکنید که هیچ همچنین  .ها با درایت و مدیریت بهره بگیرید راهکارهای آن

 بخش بزرگی از پیروزی است. و شکستْ شود نمیشبه حاصل  موفقیتی یک
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  ؛ نشر دانشگاه عالمه وسایل ارتباط جمعی؛ ۱۳8۳معتمدنژاد، کاظم؛

 طباطبایی، ویرایش دوم.

  جلدی؛ امیرکبیر؛ چاپ 6)متوسط(  فرهنگ فارسی؛ ۱۳8۱معین، محمد؛

 نوزدهم.

 های رایج و  های رسانه: اندیشه نظریه؛ ۱۳89زاده، سیدمحمد؛  مهدی

 ؛ انتشارات همشهری؛ چاپ چهارم.های انتقادی دیدگاه

 عصرمجازی؛ تأملی بر ؛ ۱۳96نسب، بنیامین؛  زاده، سیدرضا، انصاری هاشمی

 ؛ انتشارات تیسا.مجازی ۀکارکردها و رویکردهای جامع

 فردی،  ارتباطات انسانی )میان -شناسی ارتباط؛ ۱۳69راد، مهدی؛  محسنیان

 ؛ نشر سروش )انتشارات صداوسیما(؛ چاپ چهاردهم.گروهی و جمعی(

 گذاری  سرمایه؛ ۱۳9۳خواه، چیا؛ فرطوسی، محمدرضا؛ مالیری، محسن؛  چاره
؛ ها( با نگاهی به وضعیت کشور و منطقه آپ استارتهای نوپا )وکار کسبدر 

 های دیجیتال. فناوری اطالعات و رسانه ۀمرکز توسع

  ی آپ استارتاکوسیستم  ۀاکنون و آیند؛ ۱۳95اصنافی، سیدمحمدرضا؛
 پژوهی راهبردی. افق آینده ۀسسؤ؛ مجمهوری اسالمی ایران
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 فرهنگ و  ۀسسؤ؛ ماجتماعی ۀشبک؛ ۱۳9۳اللهی، حمیدرضا و همکاران؛  آیت

 هنر هدایت میزان )فهم(.

 های نویسان یکی از سایتمصاحبه با برنامه؛ ۱۳94زاده، علیرضا؛  رحیم

، اعتماد ۀ؛ مندرج در روزنامهای جوانانه(آپ استارت)کارآفرینی و  آپ استارت

 .24/5/94، ۱۱، ص۳۳۱6ش

 المللی فرانسهرادیو بین»؛ ۱۳96 خبرگزاری جمهوری اسالمی)ایرنا(؛(RFI :)

۳/5/96؛ «رهای اینترنتی در ایرانرونق بازا

 محمدجواد احمدپور و سیدعلی  ۀ؛ شرکت نوپا؛ ترجم۱۳92 اریک، ریز؛

 خوراسگانی؛ مرکز کارآفرینی ستکا، انتشارات پندار پارس. فاطمی

 در امنیت ملی ها  آپ استارت ۀجایگاه آیند؛ ۱۳96 اصنافی، سیدمحمدرضا؛

 مؤسسۀ؛ ۱۳96، فروردین 4۳، شپژوهی آینده ۀنام ماهنامۀ، ۳/2/96؛ کشور

 /iran-futures.org: آدرس سایت به پژوهی راهبردی، مندرج در وب افق آینده

 یرانیا رسان امیافزار پ نرم نیتولد دوباره اول، ۱۳96، ایسنا ،
https://www.isna.ir/news/96032011149امیپ-افزار-نرم-نیاول-دوباره-/تولد-

    یرانیا-رسان

 در توسعه  یاقتصاد یروین کیبه منزله  ینی، کارآفر۱۳8۱.یت ن،یپتر

، مهر 25۳، شماره 22جهاد، سال  هیزرنگار، نشر درضایترجمه حم ،ییروستا

 و آبان.

 اقتصاد یایدن ۀروزنام ؛«ینیکارآفر بوم ستیز» ؛۱۳95 ی؛مهد ،یگودرز، 

  .egtesad.com/news/1065800-e-http://ww.donya: آدرس به ؛۳/6/95

  ؛ «سوغات تجارت نوآورانه -اقتصاد جهانی»؛ ۱۳94عیوضی، محمدرضا؛

 .۱828، سال یازدهم، شمناقصه مزایده ۀ، روزنام22/۱2/94

https://www.isna.ir/news/96032011149/تولد-دوباره-اولین-نرم-افزار-پیام-رسان-ایرانی
https://www.isna.ir/news/96032011149/تولد-دوباره-اولین-نرم-افزار-پیام-رسان-ایرانی
http://ww.donya-e-egtesad.com/news/1065800
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 و معرفای  هاا   دهناده  شاتاب مروری بر مفهاوم  »؛ ۱۳94 قاسمی نراقی، حامد؛

آدرس:  ، مناادرج در سااایت بااه4/9/۱۳94 ؛«فعااال در ایاارانهااای  مجموعااه

www.digiato.com 

 

 

 Oxford Student's Dictionary of English; 2001; Oxford University 

Press. 

 www.karafarini.ir   

 www.elmefarda.com/فروشگاه-اینترنتی/   

 www.elmefarda.com/تبلیغات-اینترنتی/  

 www.isfahanplus.ir/لیست-شتاب-دهنده-های-ایران/   
 www.digikala.com/Page/About-Digikala   

 www.forbes.com/sites/amyguttman/2015/01/26/twin-brothers-

transforming-how-iranians-shop/#118ec0757aac  
 www.novin.com/blog/digikala-story/  

 www.kasbbin.ir/نازنین-دانشور-بنیانگذار-سایت-تخفیفان/  

 www.digiato.com/article/2015/01/04/از-کف-بازار-تا-کافه-بازار/  
 www.cafebazaar.ir/about/?l=fa  

 www.takhfifan.com/awards   

 www.takhfifan.com/takhfifan  

 https://tamasha.com/v/MZEjy    
 www.ghanoondaily.ir/fa/news/detail/38479/--مالک-واقعی-اسنپ 

ست؟یک  

 www.imarketor.com/اسنپ-snapp--با-سرمایه گذاری-2۰-میلیون  

 / ییوروی

 www.telegram.org/faq/fa#1  

 www.mashreghnews.ir/news/470624/  

http://www.digiato.com/
http://www.digiato.com/
http://www.karafarini.ir/
http://www.elmefarda.com/فروشگاه-اینترنتی/
http://www.elmefarda.com/تبلیغات-اینترنتی/
http://www.isfahanplus.ir/لیست-شتاب-دهنده-های-ایران/
http://www.digikala.com/Page/About-Digikala
http://www.forbes.com/sites/amyguttman/2015/01/26/twin-brothers-transforming-how-iranians-shop/#118ec0757aac
http://www.forbes.com/sites/amyguttman/2015/01/26/twin-brothers-transforming-how-iranians-shop/#118ec0757aac
http://www.novin.com/blog/digikala-story/
http://www.kasbbin.ir/نازنین-دانشور-بنیانگذار-سایت-تخفیفان/
http://www.digiato.com/article/2015/01/04/از-کف-بازار-تا-کافه-بازار/
http://www.cafebazaar.ir/about/?l=fa
http://www.takhfifan.com/awards
http://www.takhfifan.com/takhfifan
https://tamasha.com/v/MZEjy
http://www.ghanoondaily.ir/fa/news/detail/38479/-مالک-واقعی-اسنپ-
http://www.imarketor.com/اسنپ-snapp-
http://www.telegram.org/faq/fa#1
http://www.mashreghnews.ir/news/470624/
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 www.yjc.ir/fa/news/5410368/  

 www.socialmedia.ir/social-networks/instagram-history.html  
 

http://www.yjc.ir/fa/news/5410368/
http://www.socialmedia.ir/social-networks/instagram-history.html
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