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 ، کسب و کار و مشتریکارآفرینانمثلث کارایی فرآیند ارتباطات اجتماعی 

 سامانه های پیام رسان اجتماعی با
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 .، ایرانرضوی ، مشهدآزاد مشهد، دانشگاه حقوق، دانشکده کارشناس حقوق
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 چکیده

بارای بهباود ارتباطاات    چناد هدفاه    پیام رسانه دیجیتاال و  سامانه الکترونیکیفنی یک در این مقاله دنبال طراحی مشخصات 

اجتماعی کارآفرینان و کسب و کارهای مردم، متخصصان، تحصیلکرده ها، آموزش دیده ها، خبره ها و با تجربه ها و راهی بارای  

سهولت ارتباطات اجتماعی نظام خانواده می باشیم. با توجه به تنوع پیام رسانها نیاز به یک پیام رسان بومی خیلای کامام مای    

، حارا  الکترونیکای  ، جارایم رایاناه ای  ، اعتبار اسناد الکترونیکی، الکترونیکی فروشگاه، تجارت الکترونیکیباشد. مفاهیمی مانند 

ساامانه الکترونیکای و پیاام رساانه     ، بازارهاا و بازاریاابی الکترونیکای   ، بی و دوست یابی الکترونیکیهمسریا، کاریابی الکترونیکی

 درخواساات یااا خریااد، امضااای الکترونیکاای، قراردادهااای الکترونیکاایو  IAPو  IPG درگاااه پرداخاات الکترونیکاای، دیجیتااال

در این تحقیق بیان می شود. از طرفی دیگر  اینترنتیجستجو و پرسوجوی و از همه مهمتر  کسب و کار الکترونیکی، الکترونیکی

روی خیلی از کسب و کارها ورشکستگی و کاهش رونق ایجاد کرده است. موضوع دیگار بحا     کروناو  رکودشرایط خاص مانند 

ی برای مردم و هم کسب و کارهاا نیاز محار  ما     ارتباط با مشتری و جذابیت رسانهو  پشتیبانی، زمان تدارک، سهولتشاخص 

 فرآیندیا  زمان فعالیتو  فرآیندیا  هزینه فعالیتشود. در مهندسی صنایع به دنبال بهینه کردن شاخص ها و اهداف بویژه متغیر 

می باشیم. شیب قیمت سوخت، صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی، آلودگی هوا، استهالک خودرو و ترافیک خیابان باع  مای  

ات خدمت دهنده، قیمتها و کساب و کارهاای نزدیاک باه خاود را باا ساهولت و باا         شود تا مشتریان موقعیت، خدمات، مشخص

 اطمینان بدانند تا ارتباط کارا، تبادل مالی الکترونیک راحتی داشته باشند.

 .پیام رسانه دیجیتال رسانه و کارایی ارتباطات اجتماعی، کسب و کار )تجارت( الکترونیکی، فروشگاه اینترنتی،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
حسان  (. 1394، حسن آبادی و حاصلیشواهد محکمی مبنی بر وجود رابحه علی بین کارآفرینی و رشد اقتصادی و کاهش فقر وجود دارد )

در سالهای اخیر کشورهای کمتر توسعه یافته، دچار چالش های مختلفی شده اناد و در دوره  «( بیان می دارند که 1394) آبادی و حاصلی

اقتصااد   اشتغال زایای تاثیر زیادی در شاخص  کسب و کار اینترنتیکردها و روش های خالقانه و نوآوری دارند. کارآفرینی و گذار نیاز به روی

. در اقتصاد کالن، های   »دارد. اینترنت بزرگترین انقالب در علم و فن آوری است. کارآفرینان همواره با نوآوری و رقابت روبرو هستند کالن

، روی رفاه اقتصادی مردم کشور اثار مببات   (GDP) تولید ناخالص داخلیکه افزایش سالیانه شاخص  رشد اقتصادینرخ شاخصی مهمتر از 

(. 1394، سارزعیم ( و )1394، حسان آباادی و حاصالی   )ندارد و توسعه کارآفرینی و کسب و کار به افزایش سرانه درآمد جامعه می انجامد 

تماعی، بهداشت، مالی و اقتصادی، روانشناسای، تربیتای، زیسات محیحای و آماوزش دارای      در راستای بهبود شرایط اج کارآفرین اجتماعی

ویژگی بلند پروازی و عدم رضایت از وضعیت موجود می باشد. کارآفرینی به چند دسته کاارآفرین زنجیاره ای، کاارآفرین سابک زنادگی و      

 (. 1394، حسن آبادی و حاصلی)کارآفرین الکترونیکی تقسیم می شود 

رین مدل برای توسعه دنیا کارآفرینی است که باع  رشد اقتصادی کشورها، افزایش بهره وری انسانی و سیستمی، ایجاد اشاتغال و رفااه   بهت

را تجاارتی بادون    الکترونیکای  تجارتبعضی از پژوهشگران (. 1395، اورکی و همکاران( و )1383، احمدپور و همکاران)اجتماعی می شود 

زمان بررسی و سفارش، کاهش هزینه های بازاریابی، کاهش تردد در شاهر، باین شاهری و باین المللای و ساهولت       کاغذ، بدون محدودیت 

می نامند. سازمان توسعه همکاری اقتصاادی باین شارکتی و ساازمانهای جهاانی       بدون مرز تجارتدانسته و بعضی  مدیریت زنجیره تامین

OECD (2001 )و خدمات روی شبکه هاای واساط کاامتیوتری و زنجیاره تاامین باویژه توزیاع        تجارت الکترونیکی را خرید و فروش کاال 

همچنین بیاان مای دارد کاه اناواع تجاارت       (1395) عدالتیان شهریاری و همکارانمحصوالت یا خدمات، آنالین یا آفالین تعریف می کند. 

، B2G ، کسب و کاار باا دولات   C2C با مشتری مشتری ،B2C، کسب و کار با مشتری B2Bالکترونیک شامم: کسب و کار با کسب و کار 

سازمانی می باشد. بعضی کارآفرینی را پشتکار، سبک پاذیری و   و تجارت الکترونیک درون کسب و کار یا بین C2B کسب و کار مشتری با

اطاات ماوثر مای دانناد     خودباوری، اعتماد به نفس، خلق ارزش های نو، استفاده از منابع کم و کمیاب برای تولید محصول و خادمت و ارتب 

 (.1395، عدالتیان شهریاری و همکاران)

از رفتارهای کارآفرینان موفق، شادی، روحیه باال و اشتیاق است که از سحح اعتقاد به تاثیر کسب و کارش روی بهتار شادن زنادگی ماردم     

 قابلیات باه  ، ابعاد طراحی وب ساایت ، خدماتکیفیت ( 2003 ،لی و لین، به نقم از 1395، عدالتیان شهریاری و همکاران)نشات می گیرد. 

عامام موفقیات در تجاارت     ارتباط موثر دایمی باا مشاتری  و  سازی مشتری اطمینان و شخصی، پاسخگو بودن کسب و کار، اعتماد سامانه

یشه هاای تاازه و ناو، بهاره     بیان می دارد، کارآفرینی فرآیندی از ارائه اند( 1380، رحیمی، به نقم از 1395) انصاری الکترونیکی دانسته اند.

( فرضایه  2016) اورکی و همکااران گیری از امکانات و فرصت های موجود با تکیه بر دانش، پیشه و کار مربوط به آن و پذیرش خحر است. 

اه مجاازی  سودمندی تجارت الکترونیکای فروشاگ  [تاثیر دارد  فروشگاه اینترنتیدر  الکترونیکی تجارتبر موفقیت  کارآفرینی سازمانیاینکه 

 بیان و با روش آزمون پیرسون و ضرایب همبستگی ثابت کرده اند. ]تابعی از سازماندهی کارآفرینی درون سازمانی است

همانند دیگر ابتکارهای فناوراناه، یاک چاالش فنای      رسانه های اجتماعیو کسب و کار مبتنی بر  تجارت اجتماعیبکارگیری و پیاده سازی 

حاجی )اده سازی ابتکارات اجتماعی مبتنی بر رسانه های اجتماعی باید میزان موفقیت سازمان ها، ارزیابی شود اجتماعی می باشد. حین پی

 (.1397، پور

هستند، در شروع فقط یک ایده ناب بودناد،   کارآفرینی الکترونیکیکه نماد کالسیک یاهوو  ای بی، آمازون، گوگمسامانه های بزرگی مانند 

کم بودن سرمایه آن است.  کسب و کار اینترنتیدنیا شده اند. مهمترین مشخصه  غولتیکرن تبدیم به شرکتهای توسط چند تا مهندس جوا

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

3 

 صارفه جاویی ساوخت   ، آلاودگی شاهرها  و  کاهش ترافیک، افراد کم سرمایه مستعد، سرپرست خانوار اشتغال زنانمزیت دیگر آن کمک به 

 (.1395، علوی)است 

میلیاارد دالر و ارزش   19میلیارد دالر داشته، سود خاالص   29درآمدی بیش از  2010شده، در سال  ثبت 1998شرکت گوگم که در سال 

ساال ابتادایی    2میلیارد دالر بوده است. کسب و کار اینترنتی برای شروع مقدار کمی سرمایه می خواهد. دانشگاه استنفورد تاا   193سهام 

( و 1390 ،راساخوان را یاد بگیرید، بعد بهتر باازی مای کنیاد )    قوانین بازیید اول می گو انیشتنشرکت گوگم هزینه ها را پرداخته است. 

 .(1395 ،علوی)

 750 ویتاود خساال  هزار دالر، یک سرمایه گذار هندی به ناام   100مبلغ  اندی بچتلشمقبم از ثبت شرکت گوگم، شرکت میکرو سیستم، 

میلیون دالر در آن سارمایه   25بعد از ثبت گوگم دو شرکت آمریکایی دیگر  ماه 6کمک شده  است.  سرگئی برینو  الری پیجهزار دالر به 

انجام داده اند. شرکت گوگم در ایجااد محایط کااری بانشااط و      منشور مشتری مداریو  برندسازی، بورس حضور درگذاری می کنند. بعد 

در شرکت گوگم چرخ هرگز تولید نمی شود اماا در  مورد اختراع به نام گوگم ثبت شده است.  24,900شاد سرآمد شرکت های دنیا است. 

 (.1395، علوی) این بازی، تقلید خالق انجام می گیرد

 

   قیسواالت تحق

یاا خادمت    برای افزایش کارایی ارتباطات اجتماعی کارآفرینان، کسب و کار و مردم با هدف هاای یاافتن نزدیکتارین خادمت دهناده      .1

 در شرایط بحران، رکود و همگیری مانند کرونا چه باید بکنیم؟گیرنده، پایین ترین قیمت، کمترین زمان 

نجاام  او چه بایاد   برای سهولت رد و بدل کردن تبادالت بانکی تجارت داخلی و خارجی چه موانعی وجود دارد، چه ابزارهایی وجود دارد .2

 بدهیم؟

هاای گذشاته    اشکاالت قانونی و اخالقی تجربهای دوست یابی و همسر یابی و شغم یابی و برطرف کردن هبرای یکتارچه کردن سایت  .3

 چه باید بکنیم؟

اده ی تاوان اساتف  مآیا از سایت و اپ پیشنهادی جامع جستجوگر ایرانی برای تنظیم بازار و تعیین قیمت و جلوگیری از تخلفات اصناف  .4

 کرد؟

ت و رای کاهش رفبهای پستی دولتی و خصوصی  آیا با ایجاد و راه اندازی این سایت و اپ تلفن همراه امکان استفاده از ظرفیت شرکت .5

ی دور آمد غیر ضروری مردم و کاهش مصرف سوخت یا تقاضای سوخت، کاهش ترافیک کالن شهرها، معرفی کسب و کارهای روستاها

 افتاده، توسعه تجارت الکترونیک و ارزآوری وجود دارد؟

 روش تحقیق

نیک ماره های مهم و تکآو استفاده از متغیر  کیفی آینده نگر)هر دو(  میدانیو  یمایشیپ، اسنادی، محالعه کتابخانه ای، سندخوانیاز روش 

RCA یان محالعاه   تحلیم ریشه ای مشکالت جامعه، که بصورت غیر مستقیم در تحقیق مکمم دیگری انجام شده بود، استفاده می شود. ا

ب شاده، فایش   تحقیاق انتخاا   30مقاله و پژوهش از  25. حداقم می باشد مشاهده تحلیلیکاربردی است و مبتنی بر خالقیت و نوآوری و 

ان، تجارت اجتماعی، صفحه بودن مقاله(.. ایده پیوند سه گانه کارآفرین 20برداری، خالصه نویسی شده است )با توجه به محدودیت حداکبر 

قتصاد ا، اجتماعیدفه پیام رسانه دیجیتال چند هکسب و کار الکترونیکی با محوریت نظام خانواده باع  زایش طراحی سامانه الکترونیکی و 
یاا وب   کانادی آپ  انایار با نام  کسب و کارهای مردمو  جستجوگر منابع انسانی موتورو  الکترونیکی کسب و کار، کارآفرینی، مالیو  کالنی

دلساازی  متماام گرایشاهای    شد. نویسنده مسول کارشناس برق و کارشناس ارشد مهندسای صانایع باه    آب نبات ایرانسایت و اپلیکیشن 

  اجتماعی، اقتصاد کالنی، مالی و کسب و کار و مهندسی مالی برای دکترا و پست دکترا عالقمند است.
 

1Turban, 2016 
2Ananda et al, 2016 
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 تحقیق پیشینه و ادبیات

 کسب و کار )تجارت( الکترونیکای  و مالی، اجتماعی دیجیتال پیام رسانهو  سامانه الکترونیکینیاز به طراحی یک  هدف پژوهش

و افزون کردن کاارایی فرآینادهای ارتباطااتی بینشاان مای       کارآفرینانو  مشاغم، متخصصین، منابع انسانی موتور جستجوگرو 

دارای ویژگی چند هدفه )چندمنظوره( می باشد. فوق العاده مشتری مدار و ارتباط  اپلیکیشن الکترونیکی ووب سایت باشد. این 

با مشتری، همکار و کارپخش کن بین تمام کسب و کارهای الکترونیکی و سامانه ها و اپلیکیشن های موجود مای باشاد.   محور 

مبال برای ارسال محصول تمام روشها و شرکتهای حمم و نقم با قیمت و زمان به مشاتری نشاان مای دهاد تاا خاود مشاتری        

، انبارتوشه قحار رجاء، آرامکس، تی ان تی، اچ پی ال، تیتاکس، شرکت های خصوصی نظیر پست جمهوری اسالمیانتخاب کند. 

، پست هوایی مختلف با قیمت، زمان تقریبی حمم و مقدار بیماه نشاان مای    مختلف اتوبوس بین شهری انبار توشه تعاونی های

کساب و کاار ساامانه    دهد. حق انتخاب با مشتری است تا به سامانه و پیام رسانه دیجیتال آن مرتبط شود و اگر آن شرکت یاا  

الکترونیکی نداشت، خود سامانه و اپلیکیشن مرکزی آب نبات ایران این خدمت را برای مشاتریان انجاام مای دهاد. در اقتصااد      

حسان  ( و )1391 ،کاظمی ترقباان و همکااران  ) مدرن تخصص های انسانی و ایده های آنها ارزش افزوده بیشتری پیدا می کند

آیندها و اطالعات و ارتباطات داخلی و خارجی در سازمانها تقریبا در سراسر بخاش هاای صانعتی،    فر (.1394، آبادی و حاصلی

. جاوهره  هار ناوع    (1394، حسن آباادی و حاصالی  )بحور فزاینده ای توسط فن آوری اطالعات الکترونیکی پشتیبانی می شود 

مای گویاد یاک موتاور      گوگمری پیج بنیانگذار ال .(1395، علوی( و )1388، شاه حسینی) کارآفرینی، خالقیت و نوآوری است

، علاوی )جستجوی ایده آل کامال می فهمد که منظور تو چیست و آنچه را خواستی به درساتی در اختیاار تاو قارار مای دهاد       

در کارآفرینی از طریق سامانه الکترونیکی و پیام رسانه دیجیتال باید تماام ریساکها و فرصاتهای اجتمااعی، فرهنگای،       .(1395

قتصاد کالنی، مالی، روانشناختی، کیفیت خدمات و رقابت پذیری و رضایت مشتری، فنی و فان آوری و از ساویی دیگار حفا      ا

 در نظر گرفتاه شاود.   ارتباطات اجتماعی الکترونیکیو فرآیند  مدل کسب و کاردر طراحی  الکترونیکی قوانین و مقررات تجارت
د جویاای کاار اسات. در پیمایشای دیگاری، شاکایت از ساایت همساریابی بارای          ، میزان مهارت های افرابازارکارمشکم دیگر 

میلیون تومانی شخص حقیقی سایت بوده که توسط پلیس مازندران دستگیر شاده اسات. ماتهم باا عنااوین       300کالهبرداری 

از آنان و انتقال به حسااب  جعلی با اغفال دختران، زنان، وعده تسهیالت ازدوا  جوانان با مالقات حضوری اقدام به دریافت وجه 

(. هی  سایت و کانال و ساامانه  1398رئیس پلیس مازندران،  میرفیضی( و )1398اسفند  15، تابناکشخصی خود کرده است )

باا اشااره باه     فتای ناجاا  پلیس(. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری 1398بهمن 28، مشرق نیوزهمسریابی مجوز قانونی ندارد )

بت نام کرده در این سایتهای همسریابی به دنبال سوژه مناسب برای ازدوا  نیستند و دنبال دوستی، ازدوا  اینکه بیشتر افراد ث

، پلیس فتا) http://cyberpolice.ir، ازدوا  دوم و سوء استفاده و کالهبرداری هستند برگرفته از ]بازی و تفنن یا فان[موقت 

(. ثبت نام و فعالیت در این سایتها بهی  وجه بادون اطاالع و همراهای خاانواده نباشاد و باه       1397، نفس نیکو ) (1397دی 

تنهایی قرار مالقات حضوری نگذارند، زیرا بسیاری اطالعات و چهره واقعی و نیت خود را پنهان می کنند. تنها یک سامانه مجوز 

در  http://hamsan.tabyan.netباه آدرس   گزینای  ساامانه ملای همساان   ا ناام  فعالیت و تاییدهای الزم برای فعالیت دارد، با 

، دی پلایس فتاا  معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و موسسه فرهنگی و اطالع رساانی تبیاان تاسایس شاده اسات )     

 (.1395، انصاریویایی در جهت افزایش و ایجاد سرمایه است )کارآفرینی فرآیند پهمچنین  (.1397، نفس نیک( و )1397
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 دم هب هجوت
راک و بسک

رد  یلا ف
یللملا  یب یاهرازاب

یروآون

یرادم یرتشم

و    ت هب  کرمت
یمیت راک 

یلام  بانم  یمات

 یقفوم  ماوع
 گوگ  کرش

 
 .(1395، علویدالیم موفقیت گوگم ) -1شکم

 

راک رازاب
 ،یشیامزآ
 ،ینامیپ
،یدادرارق

یمسر

دنوش یم ماد تسا

دنوش یم توعد

دنوش یم یفر م

راک یا ف ریی ت ،  ش ریی ت

 ای یزاس هدنورپ ،راشف ریز یا هدع
) نیساب و  نیبوم( دانسا   ج

هتسشنزاب ،دیر زاب ،هداتفاراکزا

دنوش یم  ار ا ای راک مامتا

یکینورتکلا دنیآرف
اهناسنا یعامتجا تاطابترا

 
 چرخه بازارکار کسب و کارهای  خرد و کالن جامعه. -2شکم

 

 

هداونا  ما ن

یکینورتکلا دنیآرف
اهناسنا یعامتجا تاطابترا

 ، اکن  سف ،ید مان  سف
ددجم  اودزا ،توف ،  ط

 اودزا ،ید مان ،یفر م

یبایتسود

 
 اجتماعی نظام خانواده.چرخه ارتباطات  -3شکم

 

 
 ب نبات ایران.آپیشنهادی سامانه الکترونیکی و پیام رسانه دیجیتال چند هدفه ایران کاندی آپ یا اپلیکیشن  دوملوگوی  -4شکم

 

 دارد. در برندسازی و معرفی محصول یا خدمات معرفی و به ذهن مخاطب ستاری لوگو یا نشان )نمادسازی( بسیار اهمیت
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 وی سازمان میراث فرهنگی.لوگ -5شکم

 

 
 نمونه لوگوهای داخلی. -6شکم

 

نفری از دختران بازمانده از ازدوا  در شهر تهاران را بررسای و محالعاه     40نمونه ای «( بیان می دارد 1398) تیزرو و همکاران

در آنهاا انادازه گرفتاه     یسازگاری اجتماعو  سحح خودانتقادیکردند. روش جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. دو متغیر 

می شود. نتیجه تحقیق این بوده که آموزش بر پذیرش تعهد وخود انتقادی و سازگاری دختران بازمانده از ازدوا  اثربخش مای  

صادری زاده و   .»باشد. اکبر دختران بازمانده از ازدوا ، انعحاف پاذیری روانشاناختی و ساازگاری اجتمااعی کمای داشاته اناد       

)ارزشایابی(،   ارزشاگذاری یا  مهندسی ارزش، اقتصاد کالنی، اجتماعیبا نگاه  نظام خانواده مدل نوزایی شده و (1399)همکاران 

شمسی به بعد  1400برای سال  ناجاییو  قضائی، حسابداری، مدیریت، خانواده بهداشت، علوم تربیتی، روانشناسی، حقوقو  فقه

ظریه صف نظام مهندسی صنایع تعریف مای شاود. نتیجاه نیااز سانجی      معرفی شد. سرعت و سهولت ازدوا  و طالق بر اساس ن

 پیامرساانه دیجیتاال  قابم اطمیناان و   سامانه الکترونیکیاقدام اصالحی روی فرآیند ارتباطات نظام خانواده با الزام به وجود یک 

ق مدنی و سایر قوانین کشور ایاران  )اپلیکیشن موبایم، تپ لت، لپ تاپ، کامتیوتر( نشان می دهد. در وهله اول باید قوانین حقو

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

7 

و قوانین تجارت الکترونیکی و دست آخر قانون و مقررات سامانه را بدانند و بتذیرند، مانند همه اپلیکیشن های دیگر دنیا بارای  

 ساایتهای ، وایبار ، واتس آپ، تلگرام، لینکین، بوک فیس، توئیتر. این سامانه و پیام رسان دیجیتال می تواند جای علی بابانمونه 

محمائن از   الکترونیکای  تباادل ماالی  و غیره.  بازارکار، پزشکی نظام، حدودی نظام مهندسی ها تا، متخصصین ایران، همسریابی

در آمریکا و کانادا، کسب و کار و مهاارت   آمازونمانند سامانه شرکت  خرید هدیه الکترونیکی ویژگی مهم پیام رسان می باشد. 

میلیاارد دالری مانناد گوگام محار       100فی می کنند. در طراحی این ایده، هادف ارزش ساهام بااالی    خود را بازاریابی و معر

از طریق تسهیلگری ارتباطات اجتماعی کسب و کارها و مردم می  ایران خدمت رسانی عام المنفعه به جامعه مردمنیست، هدف 

رجی، قحار، اتوبوس و تورداخلی و خارجی دارد. واحاد  منوی خدمات حمم و نقم انسانی داخلی، خا علی باباشرکت موفق باشد. 

دارد.  ISO9001 مشاتری  فرآیند ارزیاابی رضاایت  دارد.  نظام پاسخ گویی به مشتریساعته دارد و مرتبا سامانه و  24پشتیبانی 

ه مشاتری باا   هیستوری سامانه و اپلیکیشن آن براحتی و سهولت سابقه مشتری با شرکت را نشان می دهد و بعد از هر خرید با 

خریاد   نباات ایاران   آبمی دهد. ویژگی مهم دیگار ایان ساامانه و اپلیکیشان      اعتباردهی درجهرنگهای نقره ای، آبی و طالیی 

با سرعت باال است. البته ریسک اختالل شبکه اینترنت، کاهش سرعت  تبادل مالی الکترونیکیو  refund، پس دادن الکترونیکی

کننده اینترنت وایرلس، مناطق کور سیم کاارت هاای هماراه اول، ایرانسام و رایتام و کااهش       و نفوذپذیری شبکه های تامین 

نیم پالس، تغییر و افزایش ناگهانی، عدم ثبات نسبی قیمت اینترنت یاا بساته    Hسرعت خدمت  4Gسرعت اینترنت مبال بجای 

 .آفرینهااست نه کار وزارت ارتباطاتهای اینترنتی وجود دارد اما این در محدوده کار 

 

 
 لوگوی نمونه ای سامانه های همسریابی. -7شکم

 

 تباادل ماالی  عامم  شرکت سداد، نشان نماد اعتماد الکترونیکی، نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتالاتحادیه و اصناف مربوطه، 

تجاارت  ازی موضاوع خیلای مهام دیگار پیااده سا      ، تمام شرکتهای حمم و نقم و پستی و غیره معرفای مای کناد.    الکترونیکی

داخلی و خارجی است. قوانین تجارت الکترونیک در نقاط مختلف دنیا متفاوت است، کارآفرین ها و مدیران کسب و  الکترونیکی

قاانون  کارها آنها را باید محالعه و مقایسه کنند. برای محالعه این قوانین مختلف تجارت الکترونیک به اینترنت مراجعاه نماییاد.   

و  www.ific.org.irمجلس شورای اسالمی، قابم دانلود از اینترنت تارنماای   17/10/1382مصوب  ایرانتجارت الکترونیکی 

نیز باید محالعه شود و می توان از کتابفروشای هاای    1389مصوب  اعتبار اسناد الکترونیکیو  جرائم رایانه ایهمچنین قوانین 

 .گاهی نیز خریداری کرداینترنتی یا فروش
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 لوگوی شرکت پرداخت الکترونیکی سداد. -8شکم

 

لای ایاران   ماز شرکت های همکاار باناک    پرداخت الکترونیک سدادمحصول شرکت  ایواو  پالس کاررسانه دیجیتالیا  اپلیکیشن

 خات پردان در زمیناه  از سوی بانک ملی ماموریت پیدا مای کناد تاا ابازار و محصاول و خادمات ناوی        1393است. این شرکت 

رداخات  پدرگااه  ، POS کاارتخوان را ایجاد کند. این شرکت عرضه کننده خدمات الکترونیکای دیگار مانناد     3PSP الکترونیکی

دیر عامم شرکت مبا موبایلفون )تلیفون همراه موقت( می باشد.  #737* کد دستوریو   ایواو  پالسو اپلیکیشن  IPG اینترنتی

اخات  درگااه پرد گرفتاه اسات.    1397شان عالی مدیر سال و جایزه مسولیت های اجتمااعی در ساال   ن 1399در مهرماه  سداد

رداخت درگاه پرت یکی از روشهای ساده، سریع و بسیار عالی دنیا برای داد و ستد های مالی است. این روش به دو صو اینترنتی

حضوری، کااال و   ی بانکی امکان می دهد تا بدون مراجعهبه مالک کارتها IAP4درگاه پرداخت درون برنامه ای و  IPG اینترنتی

ت رای امتیاازا دا ساداد  درگاه پرداخات خدمات مورد نظر خود را از طریق اینترنت خریداری و وجه آن را آنالین پرداخت کنند. 

ایاناه هاا،   رو  با صفحات نمایش تمام موبایلها و تتلت ها و لپ تاپ ها سازگاری، تراکنش سرعت باالی ،%99.9 صحت تراکنش

و  شاتابی سایر  از دو م (refund) استرداد وجاه خریاد  ، شاپرکباال محابق استانداردهای بین المللی و دستورالعمم های  امنیت

 می باشد.  شاپرکی

 نمااد اعتمااد الکترونیکای   اینکاه   مراجعه کنیاد. مختصار   https://enamad.irبه تارنمای  اعتماد الکترونیکی نمادبرای محالعه 

توساعه  ایران، نشانه ای است که برای ساماندهی، احراز هویت و صالحیت کسب و کارهای الکترونیکی از طرف مرکازی باا ناام    

هدف از ایجاد این نمااد،   داده می شود. فروشگاه های اینترنتیایران، بعنوان تاییدیه  صمتوابسته به وزارت  الکترونیکی تجارت

هازار توماان    175سال باا هزیناه    2ماندهی و احراز هویت و صالحیت کسب و کارهای اینترنتی می باشد. این نماد به مدت سا

 برای کسب وکارها صادر می شود. 5/12/1397کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات  288طبق مصوبه 

 

 

 

 

 

 
3PSP: payment service provider 
4INP: In App Payment 

www.SID.ir

https://enamad.ir/
http://www.SId.ir


Archive of SID

 

9 

 

 تحقیق ته هاییاف بیان

قاانون   رات منحباق باا  مانند سایر سامانه های الکترونیک، تدوین قوانین و مقار  پیامرسانه دیجیتالو  ابرسامانهاولین ویژگی این  .1

 بار مهریاه هاای   هی  مسولیت حقاوقی در برا  نبات آب. گروه مدیران و مهندسان دیگر ایران و تجارت الکترونیک و تمام قوانین

خات وجاه یاا    حق حبس زوجه، شکایت های ناموسی و خانواده های افراد یا ضرر و زیان مالی یا عادم پردا سنگین، جلب نفقه، 

در  تمام تاالش  اما ،اضافه وجه گرفتن غیرقانونی شخص ثال  در کسب و کارها یا کاله برداری های اینترنتی برعهده نمی گیرد

ذ مجوزهاای  باا اخا   ISO9001 مساتمر  بهباود و  اقدام اصالحیو  هپیشگیران اقدامطراحی سامانه و اپلیکیشن انجام می دهد با 

مکن ما به حداقم هکسب و کارها یا مشتری  قانونی از سازمانها و ذی نفعان احتمال ضرر و زیان اعضا یا مشتری و کاله برداری

د محالعاه  بایایانه ای جرایم رین ، قوانقراردادهای الکترونیکیداخلی و خار  از کشور و قوانین  قانون تجارت الکترونیکیبرساند. 

ر باحا  حقاوقی د  در نظر گرفت. یکی از مهمتارین م  پیام رسانه دیجیتالو  برنامه ریزی سامانه الکترونیکیو  طراحیکرد و در 

یم ی، تشکی الکترونیکمی باشد. قراردادهای الکترونیکی شامم بازاریاب انعقاد قراردادهای الکترونیکیتجارت الکترونیک توجه به 

دم عا زیرساخت یا  در صورت اختالل شبکه استرداد وجه الکترونیکیو  پرداخت الکترونیکی، امضای الکترونیکی قراردادقرارداد، 

 آئین ناماه  .دموضوع معامله و در نهایت حف  حقوق مصرف کننده می باش غیرالکترونیکییا  ارسال الکترونیکیرضایت مشتری، 

حا  حقاوقی   جمهوری اسالمی باید محالعه و رعایت شاود. عاالوه بار ایان مبا     23/12/1386 مصوب نظام بانکدارای الکترونیکی

 باید در کسب و کار الکترونیکی محالعه و رعایت شود. امضای الکترونیکیو  اعتبارسنجی اسناد الکترونیکی

و  متخصصاان  ،کساب و کارهاا  و طراحی این سامانه و پیام رسانه دیجیتال بر اساس کسب سود و بازاریابی، معرفی کارآفریناان   .2

ضایت مشتری و رمردم می باشد. کسب  ارتباطات اجتماعیو تسهیم  همسریابی، دوست یابیرزومه آنها و البته شادی و امید، 

ی بارای  راه ارتبااط  وارتباط دایمی با مشتری بویژه برای تمام اعضا بویژه رسمی وجود دارد و البته پیامک رسانه ای و ایمیام  

یات  موقعیکیشنهای . به سایر کاررسانه یا اپلنشودو دلگیری ایجاد  ه نمی خواهند به سادگی لغو می شود تا مزاحمتافرادی ک
 لینک می شد. Waseو  بلد، نشان ،Googlemapمانند  یاب

 یاان، اناش بن مهمترین سازمانها و بخشهای ذی نفع این سامانه الکترونیک و پیام رسانه دیجیتال دانشاگاه هاا، شارکت هاای د     .3

ا ، ناده از ازدو اساتید دانشگاه، کسب و کارهای مردم، فارغ التحصیالن و کارجویاان، زناان سرپرسات خاانواده، دختاران بازما     

و رساانه   دکترها و متخصصین و جرا  ها، هنرمندان با و بی مجاوز وزارت ارشااد، ساازمان گردشاگری، پلایس فتاا، ساامانه       

ی و حرفاه ای  خوانده این وب سایت و اپلیکیشن خواهند بود. موسساات آموزشای فنا   بعنوان برادر  علی باباو  اسنپ دیجیتال

یان مای دارد  ب( 1391) همکاران جلیلی ومی توانند خدمات خود را در این سامانه معرفی کنند. کاربردی، خصوصی یا دولتی 

می و فن ، پارکهای علتخانه ها، سازمانهااست. عالوه بر آن وزار آموزش الکترونیکی، یادگیری و تجارت الکترونیکیکه از جمله 

 آوری و اصناف، تعزیرات و نهادهای مسول تنظیم بازار و کشف قیمت می توانند عضو شوند.

جز با کااهش   یاقتصاد دیجیتالو تحرک بخشیدن به  تجارت اینترنتیو  کسب و کارهای الکترونیکیایجاد و پایداری و موفقیت  .4

یاا از ایان    گای شابیه خاون فرهن  یا  اجتماعی امنیت اخالقینونی و حذف دید منفی امنیتی یا و برداشتن موانع قا بوروکراسی

تخانه هاای  ن افراد سافار . طبق پروتکم این سامانه و پیام رسااشتباه که با سایر علوم انسانی در تضاد می باشدتعابیر بدبینانه 

شاور نداشاته   ظ طراحی سعی می شود خحر امنیتی علیه ککشورهای خارجی نیز می توانند در این سامانه عضو باشند، از لحا

ایت وه مدیران سا باشد اما محتویات و اطالعات تبادل شده بین افراد ممکن دروغ و کذب و شایعه باشد که خار  از کنترل گر

امتیازهای  است اماترل و اپلیکیشن می باشد اما تبادل شایعه و دروغ بحورکلی در دنیای رسانه محور امروز غیرقابم انکار یا کن

 مببت رسانه بقدری باال طراحی می شود تا خحرات و کاربردهای منفی آن را ناچیز و قابم اغماض گرداند.
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مانناد   بار اسااس مشخصاات فیلتار شاده      جساتجوی هوشامندانه  ، ویژگی آب نبات ایرانویژگی دیگر این سامانه و پیام رسانه  .5

و اعضاا   های مختلف کسب و کار و متخصص هاا  پایگاه دادهو غیره است.  یا تحصیالت کسب و کارو نوع  تخصصو  موقعیت

ارماک تهاران   نوجود دارد. تمام موسسات آموزشی و آموزش کابردی اطراف منزل شما یا هر زونی که تعریف کنید مبال محله 

 اپها، کاافی ان، کاافی شا  مسجد رسول، جستجو و پیدا می کند، تمام مساجد، حسینه ها، فاطمیه ها و برنامه های فرهنگی آنا 

زشاکی  ایر مشاغم پقنادی ها، آبمیوه فروشها، پمپ بنزین ها، رستورانها، کتابفروشی ها و اتوخشک شویی ها، نان پزی ها و س

ند و موقعیات  ابرسامانه و پیام رسانه قابلیت جستجوی و یافتن هوشمو مهندسی، بنگاههای خدماتی مختلف معرفی می کند. 

مان ا هزینه و زتحقیقی و حقوقی را دارد. چنانچه شما می خواهید نزدیکترین خدمتدهنده را پیدا کرده  کسب و کار و اعضای

بع انساانی  مناا  مدیریت زمانو  ترافیک کالنشهرهابی مورد،  مصرف سوخت، آلودگی هوارا کاهش و مدیریت کنید. به کاهش 

 نیز مدیریت شود.

ی فضاای کساب   کارایی فرآیند ارتباطات اجتماعرسانه چندهدفه، افزایش  پیام یکی از مهمترین خط مشی طراحی این سامانه و .6
 )سرعت و سهولت و قابلیت های فراوان( ایجاد شود.  و کارها و مردم

نی کساب و  خدمات و محصوالت و مشخصات ف پایگاه دادهبودن آن می باشد.  چند هدفه سامانه الکترونیکیدیگر مشخصه این  .7

دنبال  هداف خود راو غیره بتوانند براحتی ا ورده شده، متخصصان، فارغ التحصیالن، خبرگان، کارجویانکارهای متنوع فراهم آ

 نمایند.

قرار  هاببا توجه به خدمت دهنده مرکزی و  رقابت پذیریبجای شراکت پذیری ویژگی دیگر این سامانه و اپلیکیشن استراتژی  .8

 سامانه هاای الکترونیکای   به دیگرلینک اتصال نیکی دیگر می باشد. ویژگی گرفتن ابررسانه نسبت به سایر سامانه های الکترو

شارکت پسات   خدمات حمم و نقم پستی شما را می تواند انجام دهد منتها ساایر رقباای دیگار مانناد      دیجی کاالدارد مبال 

و سایر شرکتها هم قیمت می دهند و کاربر خودش تمام حاق   آرامکسو شرکت پست خصوصی  تیتاکسو  اسالمی جمهوری

 انتخاب در گزینه های واقعی دارد. 

 ی باشد.م آشنایی با کسب وکارهاو  کارجویان کاریابیویژگی دیگر این ابرسامانه الکترونیکی و پیام رسانه دیجیتال  .9

با معلمین  پست الکترونیکنش آموزان و دانشجویان با در بسیاری از نقاط دنیا دا«( بیان می دارد که 1391) جلیلی و همکاران .10

در مشهد دیگار ایان سارویس     Visaonline24سامانه الکترونیکی پس از تحریم های شیحان بزرگ  .»خود در ارتباط هستند

باا   المللای  تبادل ماالی الکترونیکای باین   را نمی توانست انجام دهد. بنابراین باید این ابررسانه امکان  مستر کارت الکترونیکی

تباادل   امکان کسب و کار یاا تجاارت باا    ،ابرسامانه الکترونیکیبنابراین ویژگی دیگر این  و غیره فراهم شود. یورو، دالرارزهای 
پول واریز کند یاا خریاد    درگاه اینترنتی ارزیحسابهای خارجی است. یعنی بیرون از ایران شخصی به سامانه  مالی الکترونیکی

در وزارت خارجاه بایاد راهای بارای ایجااد و      بشاود.  تها از کسب و کارهای خرد مردم نه کالن دولت جدا می کند. دعوای دول

 نگهداری کسب و کارهای خرد مردم باز شود که الاقم اینها را سایر تحریم ها با ادله حقوق بین المللی استبنا کنند. 

چاپ گرفته اند امروز مجوز چااپ از ممیاز ارشااد دریافات     یک سری از کتابها در زمانهای وزاری فرهنگ و ارشاد قبلی مجوز  .11

نظاام مادیریت محایط    دارد و وارداتی است. کاغذ به قحع درختان می انجامد از لحااظ   ارزبرینمی کنند. کاغذ گران است و 

ی هام  جلد است. کتابخانه چاوب  تاریخ تمدن )ویم و آریم دورانت( یازدهدرست نیست. بعضی کتابها مبم  ISO14001 زیست

کتاب را با نام متقاضی به  pdfمحیط زیستی درست نیست. حمم کتب و کتابخانه بزرگ سخت است. براحتی می توان نسخه 

در کانادا و آمریکا انجام می دهاد. ساامانه و رساانه     IEEEاو فروخت تا الزام قانون کتی رایت حف  شود. کاری که استاندارد 

لهای رسانه ملی تلویزیون کشور پخش می کند، وبینار های متخصصاان و هنرمنادان   برنامه های کانا Telewebionدیجیتال 

نشوند و قوانین جمهاوری اساالمی را رعایات کنناد،      دینو  سیاست، مسایم غیراخالقیبه شرطی که وارد سه موضوع ممنوع 
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د و فروش کتاب و نشاریات و   تشویش اذهان عمومی نکنند، خبرهای بی سند منتشر نکنند، دیگر مانعی نیست. بنابراین خری

 بسیار مفید هستند.وبینار و آموزش های الکترونیکی 

، خادمات گردشاگری  ، صانایع دساتی  ، محصاوالت میاراث فرهنگای   یکی از ویژگی های دیگر این ساامانه و اپلیکیشان دیادن     .12

 .یره ه، عقیق و غمحصوالت برندشده ایرانی مانند پسته، خرما، زعفران، گالب، گم سرخ، نگین های سنگی اصم فیروز

یی که یاک  فرصت ها و تهدیدهااصحالحی است که برای شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی و خارجی،  swotتجزیه و تحلیم  .13

قیمات  ، مشاکالت فنای  ، کااهش سارعت اینترنات   ، اختالالت شابکه اینترنات  سیستم یا نظام با آن روبرو است، بکار می رود. 
بین داخم و خار  نظیر مسترکارت های دالر الکترونیکی،  حریم تبادالت الکترونیکی مالیتیا افزایش قیمت اینترنت،  نامناسب

عدم شناخت قوانین مالیات دو کشور و ارتباط مالی الکترونیکی باید بعنوان ریسکها و خحرات محالعه و اقدام پیشگیرانه آن در 

 .(1395، انصارینظر گرفته شود )

ول( و شااخص  )سود بر مبنای ارزش زمانی پا  سودمندی کسب و کار ارزشدیجیتال باید هدف سامانه الکترونیکی و پیام رسانه  .14

 و مندی مشتریرضایتو لوگو برای مدیران و سایر ذی نفعان در پی داشته باشد همانحور که شاخص  برند اعتباروجه عمومی و 

نه، گرفتن هزی ت مورد نیاز خود را با درنظررا باید کسب کند. مشتری باید خدمات و محصوالت با طیف کیفی وفاداری مشتری

بانی و حفا   ، پیگیری مالی، قابلیت اعتماد و اطمینان به سامانه الکترونیکی خادمت دهناده، پشاتی   زمان سفارشدهیسهولت، 

 ارتباط مشتری با کسب و کار را بدست بیاورد.

محصاول یاا    برندسازی لوگاو ، عالوه بر یا خدماتشده محصوالت  کیفیت تعریفنکته ای دیگر، برای اطمینان مشتری از میزان  .15

با محصول یا خدمت به مشتری مای باشاد. مباال دیگار محصاوالت حفاظات        تاییدیه آزمون ها و استاندارهای مرتبطخدمت، 

 فروزناده و همکااران  و کتسول های اکسیژن که امروزه جامعه به آن نیاز مهم، فوری و زیادی دارد، می باشاد.   )PPE( 5فردی

ماساک  و  6ماساک صاورت  باع  کمبود تجهیزات حفاظت فردی باویژه   19در تمام دنیا شیوع کوید «بیان می دارد  )2120(
شده است. برای جبران این افزایش تقاضا، افزایش تولید آن شروع شده و کیفیت این ماسکها با کارایی فیلتر ماساک   7اکسیژن

هم می شود. عاالوه بار موضاوع     11شود. ماسکها همچنین آزمون نمک باید آزمون 10و ویروس 9، باکتری8برای جذب ریزذرات

 .»آزمون فیلتر ذرات، آزمون مقاومت جنس پارچه در برابر مایعات و گازها نیز انجام می شود و در برابر شعله باید مقاوم باشاد 

بیاان   (1397) خاش و امینای  ب رواندر اقتصاد کالن و رفاه اجتماعی مردم است.  اشتغال زاییبح  مهم دیگر توسعه شاخص 

می دارد یکی از مهمترین عوامم این ناهمگونی، موانع فرهنگی اشتغال زنان است. بهبود اشتغال زایی زنان روستایی به کاهش 

از  1385می انجامد. بار اسااس سرشاماری     روستایی درآمد سرانه زنانشاخص منفی مهاجرت به شهر، افزایش شاخص مببت 

 .نواده سرپرست زن داردخانواده یک خا 12هر 
 

 

 

 

 
5PPE: personal protective equipment 
6face mask 
7respirator 
8particles 
9bacteria 
10virus 
11NaCl testing method 
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مردم و کسب و کارها می باشد. در این سامانه الکترونیکای و پیاام رساانه دیجیتاال       تصاویر زمینه و گالرینکته دیگر بخش  .16

نند بقیه پیام رسان ها و وب سایت ها تعدادی تصاویر برای معرفی فعالیت های خدماتی یا محصوالت و یا اشاخاص و  ایران ما

ویژگی و عالقمندی آنها باید استفاده شود. ذکر این موضوع با توجه با احکام نگاه در فقاه اساالمی اسات. قاوانین و مقاررات      

نی است که بایاد حفا  شاود، جارایم رایاناه ای و تجاارت الکترونیاک و        حاکم بر سایت و اپلیکیشن یک قوانین عمومی جها

مالحضات اجتماعی هم همینحور اما تخلف یک یا چند کاربر دلیلی بر فیلتر کردن و مصداق جارم شاناختی کلای ساامانه و     

بازاریاابی   یاا  آشنا شدن مخاطاب و  تصویر ذهنی( در تحقیقی موضوع اهمیت 1397) حسینی امیری و قلی ئیرسانه نیست. 
را بیان می کند که تصاویر مناطق با پتانسیم گردشگری به مردم بهتر نشاان داده شاود. از داده هاای کمای و کیفای       مقصد

و غیربازدیدکننادگان در پاایین باودن ساحح تصاویر ذهنای شاان از منحقاه          کنندگان الکترونیکی نگاهاستفاده شده، تفاوت 

 .گردشگری می باشد

، مکااران هشاریفی و  در تحقیقات خود بیان داشته اند که اقتصاد محیط در جذب نوآوری نقش دارد ) (2006) ژو و همکاران

ایتمندی بررسی رابحه ازدوا  های اینترنتی و خیاباانی در رضا  «پژوهشی با عنوان  (1396) شجاعی و حا  حسینی .2006)

بوده  93-92ر ترم دویان متاهم دانشگاه آزاد اردبیم نفر دانشج 60زناشویی دانشجویان متاهم انجام داده اند. جامعه پژوهش 

 اشاویی اناری   پرسشنامه رضایتمندی زنروش پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای می باشد. برای جمع آوری داده از  اند.

 هایوا  ازداستفاده شده است. نتیجه پژوهش این است که شاخص مببت اجتماعی رضایت زناشویی، تفاوت معنی داری بین 

 .»نیست ازدوا  های اینترنتیو  ازدوا  های خیابانی، سنتی

 

 
 (.1399، ه و همکارانصدری زاد(، )1399، مرکز آمارساله ایران ) 40 روندنما ازدوا  و طالق ثبت شده -9شکم
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 نام شخص حقیقی و حقوقی و شماره ثبت و شناسه ملی ت فردیمشخصا

 روش ارتباطی 2.2
ام رساان  موبایم، تلفن، ایمیم، فکس، آدرس، پیامک داخم رسانه ای دیجیتال یا آدرس سایر پی

 ها

 محدوده خدمات و محصوالت 2.3

  تحصیالت، مجوزات قانونی، همکاران 2.4

 ی ها، محصوالت و خدماتپروژه ها، مشتر رزومه کاری 2.5

 ا و غیرهتحصیالت، جوایز، گواهینامه، مجوزات، تالیفات، اخذ استانداردها و نماد و نشان ه نقاط برجسته کار و زندگی 2.6

 زمینه 2.7

ا یا و اقدامات و فعالیات هاای جالاب بارای ماردم       ، شغممختصری از تصاویر مربوط به زندگی

و ویژگی  ترک حقیقی یا مشخصات مشترک حقوقیمش مشتری در واقع روانشناختی شخصیت

 صاحب اشتراک سامانه یا پیم رسانه دیجیتال نشان می دهد، بازاریابی هم می کند

 لینک درخواست خدمت/محصول 2.8

 لینک انتخاب های ارسال 2.9

 (وفتانزا و غیرهکت علی بابا، لداخلی و خارجی )مبم شر IAPو  IPGلینک انتخاب پرداخت الکترونیکی  2.10

  اخبار و اطالعیه ها 2.11

  قوانین و مقررات سامانه و پیام رسانه 2.12

 پشتیبانی و ارتباط با مشتری 2.13

 شاخص های رضایت مشتری 2.14

  سوابق ارتباطی و  تراکنش مالی عضو سامانه 2.15

  های رسمی یا غیررسمیموتور جستجو سامانه و پیام رسانه بر اساس فیلدهایی عضو 2.16

 ثبت نام برای عضو غیر رسمی/ رسمی 2.17

 امضای الکترونیک مشتری برای اخذ قرارداد الکترونیک 2.18

 پرداخت الکترونیکی عضویت ماهیانه برای اعضای رسمی/ نیمه رسمی/ غیر رسمی)رایگان( 2.19

  المه با تصویر همزمانارسال پیامک رسانه/صدا/تصویر/ مکالمه بدون تصویر/مک 2.20

 انیکسب و کارها، متخصصان و کارجو نان،یداده کارآفر گاهیمشخصات پا -1جدول

 .(2021زاده و همکاران) یالگو  صدر، رانیآب نبات ا تالیجیرسانه د امیو پ یکیسامانه الکترون در 

 

 گیریبحث و نتیجه
ریت سنتی، امکان رقابت در جامعه برای سازمان ها فراهم شاود و  باع  می شود تا با اصال  شیوه های مدی کارآفرینی سازمانی

اطالعات تولید شده توسط پلتفورم . (2016، اوروکی و همکارانبه کمک آن می توان به نیازهای بی انتهای مشتریان پاسخ داد )

از شابکه هاای اجتمااعی، در     می تواند بر قصد خرید یا رفتار خرید مصرف کننده اثر بگذارد. بهره گیری تجارت اجتماعیهای 

( بیان داشته اند، در 2011) کرتی و ژانگ. (2015، حاجلی)و  (1397، جامی پور و همکارانرفتار خرید مشتری موثر هستند )

شاریفی و  را محر  می کناد.   تجارت الکترونیکیدر  تجارت اجتماعیبرای اولین بار ترکیب اصحالحی  یاهوشرکت  2005سال 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

14 

، تعادل پویا از طریق نوآوری و کارآفرینی ایجاد می شود و اقتصاد پویادر کتاب نظریه  جوزف شومتیتراز قول ( 1397) همکاران

 و کااظمی ، از قاول  1397) شاریفی و همکااران   .(2010، جامی اساترانگ و هسالی  )این را مشخصه یک اقتصاد سالم می داند 

فان آوری و  [رایط اقتصاادی و باازاری، سااختار و پویاایی صانعت      عوامم موثر در کارآفرینی، ش« بیان می دارد( 1394، شکیبا

 .» خود کارآفرین ها می باشد ویژگی های شخصیتیو  ]انسانی[ سرمایه های اجتماعی، قوانین و مقررات، چهارچوب ]زیرساخت

فاراوان یاا مناابع     نه تنها در برخورداری از مناابع ماالی   رشد اقتصادی( همچنین بیان می کنند که 1397) همکاران شریفی و

هشات   ]نظام، فرآیند و فعالیت همینحور[. آسیب شناسی سازمانها است افکاری پویاطبیعی خدادادی است، بلکه در گرو داشتن 

و جهت دهی گروهی مای باشاد    نگرش نسبت به تغییرهای مفید،  مکانیسم، پاداش، ارتباطات، رهبری، ساختار، اهدافموضوع: 

. آسیب شناسی سازمانی، فرآیند استفاده از مفااهیم و روش هاا علاوم رفتااری، بارای تعریاف و       (1397)سیفی و خوش فحرت 

 .(1393)فقیهی و ذاکری و یافتن راه  افزایش اثربخشی آنها است  ]نظام، فرآیند و فعالیتها[توصیف وضع موجود سازمانها

 

 مش  ه رهیافتی مد  کسب و کار آیتم

 الکترونیکی و اپلیکیشن قوانین و مقررات داخلی سامانه 1

 موقعیت یابی کسب و کارها و مردم اعضا 2

 شناسایی ذی نفعان و همکاران سامانه الکترونیکی و اپلیکیشن 3

 بوروکراسی و مجوزات الزم برای سامانه الکترونیکی و اپلیکیشن 4

 جستجو کردن کسب و کارها و مردم عضو در پایگاه داده و اعضای سامانه 5

 اری و سهولت نصب و کم حجم بودن برنامه های سامانه الکترونیکی و پیام رسانهسازگ 6

 کارایی فرآیند ارتباطات اجتماعی الکترونیکی در فضای کسب و کارها و مردم 7

 چند هدفه بودن سامانه الکترونیکی و پیام رسانه دیجیتال 8

 د و استراتژی شراکت پذیری بجای رقابت پذیریلینک اتصال بین ابررسانه با فروشگاههای الکترونیکی موجو 9

 پایگاه داده کاریابی برای کارجویان 10

11 
، ساامانی  ی افغانساتان تبادل مالی الکترونیکی داخلی با شرکت سداد و خارجی با ارزهای دالر، یاورو، پوناد، لیار ترکیاه، دیناار عاراق، افغاان       

 تاجیکستان، لیره سوریه و یوهان چین، پوند لبنان  

12 
دهای و اساتاندار  پایگاه داده کسب و کار الکترونیکی و فروش اینترنتای، فاروش وبیناار و سامینار، کتاب الکترونیکای، مقااالت الکترونیکای        

 الکترونیکی و نشریات و مجالت الکترونیکی  

 کسب و کار محصوالت میراث فرهنگی و صتایع دستی و خدمات گردشگری 13

14 
نترنتی و برون بار و  نفر بجای تاالرهای بیهوده بزرگ، خرید و فروش )تجارت( ای 50پروتکم و رزرو اختصاصی زیر دعوت الکترونیکی با حف  

 تحویم دم منزل برای اصناف کرونازده، مانند رستوران، کافی قنادی، کفی شاپ، قهوه فروشی، آبمیوه بستنی و غیره

 حلهای برونرفتی از آن شناسایی ریسکهای ابرسامانه و اپلیکیشن و ارایه راه 15

 تایید آزمون ها و استانداردهای الزم برای سهولت و اطمینان مشتری در خرید اینترنتی 16

 اشتغالزایی برای زنان روستایی نقاط محروم کشور و زنان سرپرست خانواده 17

(.رانیاباتنآب اپلیکیشن آپ ) یکاند تالیجیدرسانه  امیپ و یکیالکترون مرکزی سامانهابر مدل کسب و کار کیبرنامه استراتژ -2جدول   

اول اینکه با توجه به رشد روزافزون جمعیت و نیاز به شغم، تعداد متقاضیان شغم افزایش یافته و بازارکار پاسخگوی نیااز تماام   

ازارکاار فعالیات   با کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار شخصی شان مای توانناد در ب   . عده ای از افرادمتقاضیان شغم نمی باشد
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( و تجاارت الکترونیکای  ) کسب و کار اینترنتی. یکی از بهترین و کم هزینه ترین روشها، کنند و از این طریق درآمد کسب کنند

 اساماعیم پاور و زنادوی    مای گویناد   الکترونیکای بازاریاابی  تبلیغات و بازاریابی از طریق اینترنت می باشد. به این کارآفرینی و 

خلق ایده و پرورش ایده های خالقاناه منجار باه ایجااد     « داشته است که بیان (1391) جلیلی و همکاران کهدوم این .(1394)

 پیاام رساانه  و  سامانه الکترونیکیباید در چهارچوب کاری  مولفه تجارت اجتماعی شش .»شود می کسب و کارهای کارآفرینانه

 جامعاه )در ساامانه در دساترس(،    محتاوا . لی وجود داشته باشاد چندهدفه اجتماعی و کسب و کار، اقتصاد کالنی و ما دیجیتال

یک یا چند وب سایت تراکنشی داد و ستد مالی داخلی و ) تجارت(، مخاطبین سامانه و پیام رسانه و پایگاه های داده های آنان)

فاق های روزماره مشاتری و   منظور رویدادها و ات (Context) زمینه(، خارجی داشته باشد در شرایط ماتحریم یا شرایط التحریم

 گفتگاو پیاام و تلفان و ایمیام و تصاویر و فایلم تباادل مای شاود و          (Connection) ارتبااط کسب و کاار نشاان مای دهاد،     

(Conversation)    (.1397 ،همکااران  جاامی پاور و  )و ( 1399 ،صادری زاده ) البته نه گفتگوی تمدنها، بلکاه گفتگاوی زبانهاا 

و بهره  اقدام نوآورانهبرای  خالقیتفرآیند بکارگیری قوه  کارآفرینیقیقشان بیان می کنند که ( در تح1397) شریفی و همکاران

، ایجااد . اسات  تغییار و  دگرگاونی ، سرعت، شتابمندی از فرصت های اقتصادی پنهان از چشم دیگران می باشد. عصر ما عصر 

فه )منظوره( قحعا یک فعالیت کارآفریناناه مای باشاد.    یک سامانه الکترونیکی و پیام رسانه دیجیتال چند هد توسعهو  نگهداری

روابط مردم تسهیم می کند. ارتباطات کسب و کار با مردم و بالعکس را تسریع و راحت می کند. رقابت و تنظیم بازار ایجاد می 

حه باشاد.  و خرید و فاروش باا کمتارین واسا     قیمت کشفتوسط تعزیرات راحت تر می شود. مرجعی برای  کنترل قیمتهاکند. 

و  متخصصان، همکاران، دوستانامکان پیدا کردن تامین کنندگان و عرضه کسب و کار و محصول و خدمت مختلف باشد. مردم 

 برنامه مدل کسب و کاار و  آوری نوعو  خالقیتخود را می توانند از این طریق پیدا کنند. برای موفقیت در کارآفرینی  همسران

. رت الکترونیکای مهام اسات   مداری و ارتباط دایم با مشتری بسیار در حف  و توساعه تجاا   . مشتریحائز اهمیت بسیاری است

سامانه الکترونیکی و پیام رسانه دیجیتال بخصوص ارتباطات دیجیتال در موفقیت هدف بهباود کاارایی    درست نرم افزار طراحی

و همه مای توانناد داد و ساتد ماالی      الکترونیکی سامانه. در طراحی این ارتباطات اجتماعی کارآفرینان و مردم وزن مهمی دارد

بعنوان عامم مالی شهرداری  بانک ملی وبانک شهر اجتماعی باهم داشته باشند و مدام به اکانت هم پول واریز کنند برای نمونه 

خودشاان را از ایان   . سازمانهای دیگر، کارآفرینان، مدیران مشاغم و کسب و کارها می توانند منابع انسانی می توان انتخاب کرد

افاراد حقیقای و    شخصایتی و  امنیت ماالی و  امکان حفاظت سایبریکسامانه پیدا کنند. مشخصات فنی سامانه الکترونیکی باید 

 وهماراه اول  ، ایرانسام حقوقی عضو سامانه را ایجاد و نگهداری کند. شعار تبلیغاتی اپراتور شرکتهای خدمات تلفن همراه مانند 

. همه "دیگر هیچکس بیکار، فقیر، تنها، بیسواد، بی مهارت نمی ماند"ما الهام می گیریم  "نیست یچکس تنهادیگر ه"که  رایتم

و غیاره پاس از    یونیساف و  یونساکو می توانند به هم کمک کنند، حتی عضویت سازمانهای بزرگ غیر دولتی معتبر دنیا نظیار  

خبرگان علوم ، نخبه های دانشگاهی و کارآفرینبا اتحاد و مشارکت فقط  مشورت و مجوز از وزرات اطالعات امکانتذیر می باشد.
 اجتمااعی  رشدو  رشد اقتصادی، صلحبه شرط احترام به خواسته اکبریت مردم )مردم ساالری( و تالش برای  روحانیون، مختلف

خشونت، تلقین، تجااوز و دروغ   مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی می توان کشورها را درست اداره کرد، با اسلحله، وفرهنگی و 

 ( سخت در اشتباه است.غاصب به مرزهای فکری انسانها نمی توان کشورداری کرد )نظیر اسرائیم
 

 نحوه نگارش مناب  انتهای مقاله
شایرین.   واحد علوم و تحقیقات تهران و دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد قصار     اسالمی آزاد دانشگاه. (1394) آتوسا حاصلی، ندا؛ آبادی، حسن .1

، ICECI2015اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خالقیت و ناوآوری   تاثیر کارآفرینی اینترنتی بر رشد اقت ادی کشور.

 .1394مرداد  29موسسه عالی و فناوری خوارزمی، 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

16 

ا استفاده حور بارائه مدلی برای تایید و اعتبارب شی تولید دانش در سازمانهای دانش م .(1387)هاشمیان بجنورد، ناهید  .2

ران، کده مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیار، تهاران، ایا   صنایع، دانش -پایان نامه دکتری مهندسی صنایعاز تواب  تولید و مطلوبی . 

 .1387صفحه،  224

 ق.روش تحقی(. مدیر گروه مهندسی صنایع، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی، بندرعباس، ایران. 1396پاسالر، شهال ) .3

ماره فصلنامه نوآوری های آموزشی، ش جه  استفاده نویسندگان و پژوهشگران. APAم رفی سبک (. 1393یغمائیان، اکرم ) .4

 .1394، سال چهاردهم، پاییز 55

 .1398نهم،  ناشر انتشارات ترمه، چاپ اقت اد برای همه، تشریح مفاهیم اقت اد ک ن به زبان ساده.(. 1394سرزعیم، علی ) .5

(. گروه مادیریت کاارآفرینی، واحاد تهاران مرکازی، دانشاگاه آزاد       1395ا؛ عدالتیان شهریاری، جمشید؛ حقیقت منفرد، جالل )اورکی، سار .6

کنفارانس باین المللای     مروری بر کارآفرینی و موفقی  تجارت الکترونیک در فروشگاه های اینترنتیی. اسالمی، ایاران.  

 .1395شت اردیبه 23مالزی،  -مدیریت و اقتصاد پویا، ایران

حلیلی بیر  چگونه گوگ  شویم؟ ت(. کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشکده تهران. 1396علوی، سید رضا ) .7

 عوام  موفقی  کارآفرینی اینترنتی.

لملن فارسای،  سا گاه (. دانشجویان کارشناسی ارشد گاروه روانشناسای، دانشا   1398تیزرو، بهمن؛ عباسی، مسلم؛ اسدیان خرم آبادی، آرزو ) .8

. هفتماین  تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و ت هد  ودانتقادی و سازگاری د تران ازدوا  نکرده س  باالکازرون، ایران. 

 .194الی  189، صفحات 1398کنگره انجمن روانشناسی ایران، روانشناسی معاصر، ویژه نامه، 

ی  مدنی ب ش مروری بر قوان(. 1399هان، علی؛ هاشمیان، الهه الساادات ) صدری زاده، سید فرید؛ هاشمیان بجنورد، ناهید؛ قاسمی ج .9

 انواده.مسای  عقود ازدوا ، مدلسازی نوزایی قوانی  ن ام  انواده و حقو  زن و ارزشگذاری زن و ارزیابی ن ام  

 .1399پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی و اسالمی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی

مروری بر مطال یات مهرییه   (. 1399می جهان، علی؛ هاشمیان بجنورد، ناهید؛ صدری زاده، سید فرید؛ هاشمیان، الهه السادات )قاس .10

سومین کنفرانس بین المللای و ملای محالعاات مادیریت، حساابداری و      در فقه و حقو  برای ارزشگذاری زن بی فریب زمانه. 

 .1399آذر  6حقوق، تهران 

کنفارانس ملای کاارآفرینی و     آموزش اینترنتیی کیارآفرینی در اییران.   (. 1391هبودی، مهدی؛ نجفی، کبری )جلیلی، نازنین؛ ب .11

 مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان.

نترنتیی  فروشگاه ای swotکارآفرینی و گردشگری )(. کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه تهران. 1395انصاری، ندا ) .12

 .1395اسفند  19انس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهش در علوم انسانی و مدیریت، شیراز، ایران، پنجمین کنفرصنای  دستی(. 

(. گروه مدیریت کارآفرینی، واحاد تهاران مرکازی، دانشاگاه آزاد     2016اورکی، سارا؛ عدالتیان شهریاری، جمشید؛ حقیقت منفرد، جالل ) .13

)مطال ه موردی یکی  B2Cبر موفقی  تجارت الکترونیک مد   بررسی می ان تاثیرگذاری کارآفرینیاسالمی، ایران. 

 .(Humanities)و علوم انسانی  (Third Millennium)کنفرانس بین المللی هزاره سوم از فروشگاه های اینترنتی(. 

عصاومه )س(،  ت م(. عضو هیات علمی و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه حضر1397جامی پور، مونا؛ معینی، حسین؛ بهرامیان، مریم ) .14

دیریت، چهارمین کنفارانس باین المللای ما     ارائه چارچوب موفقی  سازمان ها در پیاده سازی تجارت اجتماعی.قم، ایران. 

 .1397مهرماه  26کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قزوین، 

وشاهر،  شاگاه خلایج فاارس ب   (. عضو هیات علمای گاروه مادیریت کارشناسای بازرگاانی دان     1394اسماعیم پور، مجید؛ زندوی، محدثه ) .15

ولین هماایش  ا. کارآفرینی از طریق بازاریابی اینترنتیدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر. 

 ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت، موسسه آموزش عالی جامی.
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فصالنامه پاژوهش حقاوق    . جی اسیناد الکترونییک  اعتبارسین (. دانشیار گروه حقوق دانشگاه تهاران.  1393صادقی نشاط، امیر ) .16

 .61الی  46، صفحات 1393خصوصی، سال سوم، شماره هشتم، پاییز 

 .نماد اعتماد الکترونیکی ایرانو  قانون تجارت الکترونیکی ایران .17

18. Forouzandeh, Parnia; O’Dowd, Kris; C. pillai, Surcsh (2021). Nanotechnology and Bio-engineering  

research group. Department of environmental science institute of technology, Sligo, Sligo, Ireland. 
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  رهنگی اشیت ا بررسی اب اد و موان  فاسالمی و هیات علمی رشته مدیریت گروه علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسالمی. 

 .1397مهر  26چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی . زنان روستایی

رآفرینی در بررسی روش های کیا (. گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، ایران. 1397شریفی، وحیده؛ کردی، مراد؛ علی مددی، فروغ ) .20

 جتماعی.ی نوین و خالق در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اکنفرانس ملی اندیشه هااثرب شی کسب و کارهای اینترنتی. 
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 .1397کارآفرینی و توسعه اقتصادی، مهر 

رینی اییران  پایش و بهبیود ن یام کیارآف   (. معاونت توسعه کارآفرینی و اشاتغال.  1395وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران ) .23

 .1395پاییز  .(GEI شنا   وض  موجود مبتنی بر شا   های )گ ارش او 

 .اهمی  بازاریابی مق د در   وص ت یویر ههنیی و آشینا بیودن    (. 1397ری، سید محمود؛ قلی ئی، مهرناز )حسینی امی .24

 .1397 چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

هینه سازی ارایه مدلی برای ارتقای کسب و کارهای الکترونیکی با استفاده از ب(. 1397صفری، هادی؛ آجودانیان، شهره ) .25

 .1397چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، مهر  وب سای .

 کرواسیی.  کارآفرینی، کسب و کار و بازاریابی سای  های اینترنتی هتلداران(. 1395سلیمانتور، مسلم؛ قهرمانی، بهازاد )  .26

 انشاگاه شاهید  دیم های نوین مدیریت، مرکز همایش های بین المللی نخستین کنفرانس بین المللی هوشمندی تجاری و سازمانی، پارادا

 بهشتی.

روش هان، ایاران.  (. دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فقه و حقوق جزا، واحد خورسگان، دانشگاه آزاد اسالمی، اصاف 1395امیری، مهناز ) .27

ی آسایب  دومین همایش مل. ارتباطات های تربی  اجتماعی در نهج الب غه و ارائه الگویی در ع ر فناوری اط عات و

 . 1395شناسی تربیت اخالقی در نظام آموزشی ایران، 

ارزش  . (. هیات علمی و دانشجوی کارشناسی ارشاد، دانشاگاه حضارت معصاومه )س(    1397جامی پور، مونا؛ منصوری، نرجس السادات )  .28

صاادی،  لمللی مدیریت، کاارآفرینی و توساعه اقت  چهارمین کنفرانس بین ا تجاری مدیری  تجربه مشتری در تجارت اجتماعی.
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Abstract: 

We try to introduce technical specifications & features of a universal electronic website 

(under web) and a relevant mobile phone application what those will be multi objective for 

going up communication efficiency and facilitation of entrepreneurs and business and 

customer’s triangle. This website contains capacity of data base for spouse finding, friend-

finding. Also it consists of Electronic Business, Eshops, Electronic document credit, computer 

crimes, E. auction, E. job-finding, electronic payment service provider, electronic contraction, 

electronic sign, etc. The possibility of search motor on internet for finding cost, time, distance 

optimization by this central website and application in business and customers ways. In under 

inactivity, business to customer and versus like COVID19 pandemic condition, minimizing of 

traffic rate, mandatory social presents time, fuel demand gradient, car traffic of big town look 

like Tehran is very important problem for city management planning. So the design of general 

centralised electronic site for raising social communication process is significant. 

 

Keywords: Social communication efficiency, E-commerce, E-shop, social business, 

Commercial Social Media. 
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