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  چکیده
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-توصیفیها  هاي حوزه تجارت اجتماعی است. این مطالعه از نظر هدف کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده اپ
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  مقدمه
هـاي اجتمـاعی    هاي هوشمند و وابستگی کاربران به شـبکه  توسعه روزافزون استفاده از تلفن

ایجاد نوعی از تجارت با عنوان تجارت اجتماعی شده اسـت.  اي براي  منجر به شکل گیري ایده
سهم تجارت الکترونیک از خرده فروشـی در جهـان    2024تا سال   1بنا بر آمار وبسایت استتیستا

درصد خواهد بود. همچنین در ایران براساس نتایج آخرین نظرسنجی مرکـز   8/21 رقمی معادل 
درصد افـراد بـاالي    6/73انجام شد  99در اسفند سال که   2افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)

کننـد.  از منظـر کـاربردي بـا      مـی  هاي اجتماعی اسـتفاده  سال کشور، درحال حاضر از رسانه 18
هـاي   هاي اجتماعی در جوامع و نیز اسـتفاده از تلفـن   مشاهده این آمارها در خصوص نفوذ شبکه

هـاي   رت اجتماعی را خصوصا بر بسـتر تلفـن  همراه هوشمند توسط عموم افراد، باید توسعه تجا
 همراه مورد توجه قرار داد. 

را  وکـار  کسـب مـدل  هـاي   این تحقیق براي پرداختن به این هدف انجام شده است که مولفه
کالسیک مقایسه کند. بر این اسـاس یـک مـدل     وکار کسبمدل هاي  شناسایی کرده و با مولفه

هـاي   ظر گرفته شده تا بررسی شود که آیـا مولفـه  کالسیک به عنوان چارچوب در ن وکار کسب
موبایل اپ شبیه به مدل کالسیک است. از این رو در این مطالعه با اسـتفاده از   وکار کسبمدل 

چکیـده مقالـه منتشـر شـده در پایگـاه علمـی        2913روشهاي متن کاوي (خوشه بندي) بـر روي  
نگاشـتی از موضـوعات و    اسکوپوس، هفت خوشـه از مقـاالت منتشـر شـده بـه دسـت آمـده و       

هـاي یافـت    اوستروالدر ارائه شده است. در نهایـت بـا تحلیـل مولفـه     وکار کسبهاي مدل  مولفه
هـاي ایـن   وکار کسـب شده  از طریق خوشه بندي و تحلیل مطالعـات پیشـین، پیشـنهاداتی بـراي     

  حوزه و نیز تحقیقات آتی ارائه شده است.

  مروري بر مبانی نظري و پیشینه پژوهش  
 تجارت اجتماعی

 ,Leong) توسط شرکت یاهو مطـرح شـد   2005عبارت تجارت اجتماعی اولین بار در سال 

                                                        
1 www.statista.com 
2 www.ispa.ir 
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Hew, Ooi, Loong Chong, & Lee, 2021)     و هدف آن ایجاد تمایز بـین تجـارت الکترونیـک و
فرآینـد انتخـاب و   مجـازي کـه بـا مفهـومی جدیـد بـراي تغییـر در        هـاي   سایر مجموعـه فعالیـت  

) در کتـاب  2018توربـان و همکـاران (   شـدند بـود.   مـی  گیري مشتریان و کاربران  انجام تصمیم
و هـا   تحویـل فعالیـت  »  کننـد:  تجارت الکترونیک عبارت تجارت اجتماعی را اینطور تعریف می

تجــارت الکترونیــک از طریــق فضــاي رســانه اجتمــاعی و عمــدتا بــا اســتفاده از  هــاي  تــراکنش
/  2.0را وب  همچنـین مبـانی تجـارت اجتمـاعی    ». 0/2اجتماعی و نرم افزارهـاي وب  هاي  کهشب

 پشـتیبان معرفـی  هـاي   اجتماعی، تجارت الکترونیک / بازاریابی الکترونیک و تئـوري هاي  رسانه
   .(Turban, et al., 2018:.285-290)کنند می

  موبایل اپ
سیار یا موبایلی، مانند تبلـت یـا   هاي  تگاهتواند توسط دس می موبایل اپ نرم افزاري است که

هاي هوشمند، با زبان یک سیستم عامل خاص بارگیري و اجرا شـود. بـا پیشـرفت فنـاوري     تلفن
 ,Ramos) ها نحوه کار و تعامل افراد نیز تغییر پیدا کرده اسـت  کارگیري موبایل اپ موبایلی و به

Rita, & Moro, 2019). همراه را از ابزارهاي ارتباطی سـاده  هاي  هوشمند، تلفنهاي  تکامل تلفن
پیچیده چند وظیفه اي تبدیل کرده است. به خصوص اکنـون کـه بـا وجـود     هاي  به سیستم عامل

کـاره در نظـر    هاي تلفن همراه به عنوان ابزاري چنـدمنظوره یـا همـه    ها، دستگاه انواع موبایل اپ
هـاي   هـاي بـارز اپ   . یکی از ویژگـی (Koohikamalia, French, & Dan, 2019) شوند گرفته می

تعـداد    2021هاي اجتماعی است که بنـا بـر گـزارش استتیسـتا در سـال       موبایلی، خدمات شبکه
 میلیارد است. 15/2اجتماعی روي تلفن همراه معادل هاي  کاربران فعال شبکه

 وکار کسبمدل 
عمـدتا بـراي توصـیف فراینـدهاي تجـاري مـرتبط بـا         وکـار  کسب، مدل 1970در طول دهه 

هـاي   ). مـدل 1396شد (نیک بین، داوري، بدیع زاده و حسینی نیـا،   فناوري اطالعات استفاده می
دهنـد (کریمـی و    مـی  ارائـه هـا   را در مـورد چگـونگی فعالیـت سـازمان    هایی  داستان وکار کسب

) 2013که توسـط فیلـت (   وکار کسبمنتخب از مدل  جا به چند تعریف). در این1394رحمانی، 
 شود:  می آوري شده است اشاره جمع
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  )Fielt, 2013( وکار کسبتعاریف مدل . 1جدول 
 نویسنده / محقق تعریف

ایجاد یک معماري براي محصول، خدمات و جریان اطالعات، شرحی از مزایاي بالقوه براي 
 ، توضیحاتی در مورد منابع درآمدي وکار کسبفعاالن مختلف 

 )1998تیمرز(

ترکیبی منحصر به فرد از سه جریان مهم شامل جریان ارزش، جریان درآمد و جریان یا شاخه 
 لجستیک یا تدارکات

 )2000(ماهادیوان 

تواند منابع خود را ایجاد کرده و از آنها استفاده کند تا براي مشتریان  می روشی که شرکت
 خود ارزش بهتري نسبت به رقبا داشته و درآمد کسب کند.

 )2001آفواه و توچی(

گیرد و از طریق  می را به عنوان وروديها  چارچوبی منسجم که مشخصات فنی و ظرفیت
 کند. می اقتصادي تبدیلهاي  به وروديمشتریان و بازارها 

 )2002چسبرو و روزنبلوم (

استراتژي سرمایه گذاري، معماري و هاي  نحوه پرداختن به متغیرهاي تصمیم گیري در زمینه
 اقتصاد براي ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بازارهاي تعریف شده

 )2005موریس و همکاران (

 )2005شفر و همکاران ( براي ایجاد و گرفتن ارزش در یک شبکه ارزشاستراتژیک هاي  منطق اصلی و گزینه

 چگونگی ایجاد، ارائه و دریافت حق بهره برداري ارزش توسط یک سازمان را توصیف
 کند. می

 )2010اوستروالدر و پینیور(

، چگونگی دادن ارزش به سهام براي ذینفعان و وکار کسبالگویی از نحوه انجام یک 
 برقرار ارتباط میان عاملهاي موثر بر بازار و ومحصولچگونگی 

 )2010زوت و آمیت (

 )2011جورج و بوك ( طراحی ساختارهاي سازمانی با ابعاد ساختار منابع، ساختار تبادلی یا تعاملی و ساختار ارزش
  

در باالتریــن ســطح مــدل کســب وکـار، دربردارنــده اجــزاي کلیــدي          شناســـی  هسـتی 
یـک کسـب وکار، روابــط میــان آنهــا، و تعاریــف اســت. یـــک مــدل کســب    گوناگـون 

ـــف       ـــان، و توصی ـــازي، نمای ــوم س ــار را مفه ـــب وک ـــک کس ـــل ی ــار در عم ــی وک ـــد  م کن
(Osterwalder, 2004)  ) مفـاهیم و اجزایـی نظیـر    2019.  به طور کلی بنا بر رسـولی و همکـاران (

عرضـــه، مشـــتریان، پیونـــد    هـاي   کانال اســتراتژي، مأموریــت، محصــول، خدمــت، ارزش،
گـذاري، راهبــرد رقابتـــی،   بــا مشــتریان، قوانیـن و مقـررات، زنجیــره ارزش، قیمـت و قیمت

روش، منابـع، تاکتیــک، شــرکا، جریـــان لوجســـتیکی، فـــ   ها،  فنـاوري، دامنـه، سـود، قابلیت
ــانجی  ـــز، می ــت   تمایـ ـــی، فعالی ـــاري، بازاریاب ـــا، معمـ ـــی،    هـ ـــدل مالـ ـــازار، مـ ـــدل بـ ـــا، مـ ه

گذاري، حامیـــان، موقعیـــت، محتـــوا، ســـاختار ســازمانی،کارگـــزاران، و شـــبکه        ســرمایه
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بررسـی شـــده توزیـــع    هـاي   ارزش کلیدي تریــن اجزایــی هســتند کـــه در هسـتی شناســـی   
. در اینجا به مرور برخی از این هستی Rasuli, Alipour-Hafezi, & Solaimani, 2019)( اند شــده

 پرداخته شده است:ها  شناسی

 & ,Rasuli, Alipour-Hafezi( وکار کسبهاي  پیشنهادي مدلهاي  چارچوب. 2جدول 

Solaimani, 2019(  
 نویسنده / محقق چارچوب و مولفه ها

ارزش ارائه شــده بــه مشــتري، دامنــه، قیمــت و قیمتگــذاري،  فضــاي کســب وکار،
پایــداري یــا ها،  منابــع بازگشــت ســرمایه، فعالیتهــاي زنجیــروار، اجــرا، قابلیت

 ثبــات، و ســاختار هزینــه

 )2001( آفواه و توچی

 )2001آلت و زیمرمن ( و فنــاوري مأموریــت، ســاختار، فرایندهــا، درآمدهــا، مســائل حقوقــی،

ارائه ارزش، بخشبندي بازار، زنجیره ارزش، ساختار هزینه و سود بالقوه، شبکه ارزش، 
 استراتژي رقابتی

 )2002چسبرو و روزنبلوم (

 )2010و  2008جانسون ( ارائه ارزش به مشتري، فرمول سود، منابع کلیدي، فرآیندهاي کلیدي

هــاي کلیـدي، منابـع کلیـدي، و مشارکتهاي کلیدي)، پیشـنهاد  زیرســاخت (فعالیت
ها، و ارتباط بــا  هـاي پیشـنهادي) مشـتریان (بخشبندي مشــتریان، کانال (ارزش

 هــاي درآمــدي) مشــتریان) و مســائل اقتصادي (ســاختار هزینــه و جریان

 )2010اوستروالدر و پینیور(

  
مـورد توجـه   هـاي   )  از مـدل 2010پیشنهادي، اوستروالدر و پینیـور (  وکار کسبدر بین مدل 

یـک زبـان    وکـار  کسبجامعه علمی و متخصصان است. بنابر این مدل عناصر اساسی یک مدل 
کنـد. نُـه مولفـه     مـی  دهد که چگونگی عملکـرد یـک شـرکت را توصـیف     می مشترك را ارائه

ــا مشــتري،  هــپیشــنهادي،کانالهــاي  اصــلی(بخش بنــدي مشــتري، ارزش اي ارتبــاطی، ارتبــاط ب
هـاي کلیـدي، و سـاختار    هـاي کلیـدي، مشـارکت    هاي درآمدي، منـابع کلیـدي، فعالیـت    جریان

و دوام اقتصـادي)  هـا   (مشـتریان، پیشـنهادات، زیرسـاخت    وکـار  کسبهزینه) زیربناي چهارگانه 
 .(Osterwalder & Pigneur, 2010: 15)دهد می یک سازمان را پوشش

اسـت   وکار کسبمطرح است، نوآوري مدل  وکار کسبکه در حوزه مدل  مفهوم جدیدي
که به معنی ایجاد نـوآوري در حـداقل یکـی از بخشـهاي اصـلی خلـق ارزش، تحویـل ارزش و        



  662 1400زمستان ، 4 شمارة ،14 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

و در فضـاي توسـعه   هـا   دستیابی به ارزش است. این مفهوم خصوصا در ارتباط بـا اسـتارت آپ  
 . (Ghezzi & Cavallo, 2018) رود می به کار 1چابک 

ها  اپدر سالهاي اخیر مطالعات بسیاري به مرور ادبیات حوزه تجارت اجتماعی و نیز موبایل
مختلـف ایـن حـوزه، نقطـه تمرکـز      هـاي   اند و در خالل این مطالعات نکاتی نظیـر جنبـه   پرداخته

انـد. در مطالعـه هـان و     هاي موجـود بـراي تحقیقـات آتـی بدسـت آمـده       تحقیقات و نیز پتانسیل
ي بـراي حـوزه تجـارت    وکـار  کسـب پیشنهاد شده اسـت کـه چـارچوب     2018دیگران در سال 

ي بـراي ایـن حـوزه دسـت     وکـار  کسباجتماعی مورد بررسی قرار گیرد تا از نتیجه آن به مدل 
  . (Han, Xu, & Chen, 2018)یابیم 

  شناسی   روش
اکتشـافی اسـت   -توصـیفی هـا   نظر هـدف کـاربردي و از نظـر گـردآوري داده    این مطالعه از 

چراکه محتواهاي پنهان در مطالعات پیشین از طریق متن کاوي اکتشاف شده انـد.  جمـع آوري   
براي این مطالعه از طریق جستجو در پایگاه علمی اسـکوپوس انجـام شـد و روش نمونـه     ها  داده

شده شامل تمام مقـاالت در دسـترس بـود. بـا اسـتفاده از      گیري غیراحتمالی و مقاالت استخراج 
و مـدل   2چهار جستجو از ترکیب عبارات اصـلی تحقیـق شـامل تجـارت اجتمـاعی، موبایـل اپ      

، چکیده و کلمات کلیدي از مقاالت علمی و کنفرانسی به زبـان انگلیسـی دریافـت    وکار کسب
 13مـورد تکـراري و    152آنهـا   مدخل یافت شد که از بـین  3078شد. با اجراي پرس و جوها ، 

چکیده مقاله به همراه کلمات کلیدي شان  به عنوان بدنه 2913مورد بدون چکیده بود. سرانجام 
 متن کاوي بدست آمد.

، حـذف عالئـم نگارشـی و اعـداد،     3تقطیـع کلمـات  هاي  پیش پردازش بدنه متن کاوي گام
حـدف کلمـات نـادر و    حـذف کلمـات بـدیهی،    ،  4حذف کلمات توقف، ریشه یـابی کلمـات  

                                                        
1 Agile Development 
2 Mobile App (application) 
3 Tokenization 
4 Lemmatization 
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 -پرتکرار انجام شده است. براي حـذف کلمـات نـادر و پرتکـرار از روش فرکـانس اصـطالح       
این روش فرکانس اصطالحات موجود در مجموعه  استفاده شده است.1 فرکانس سند معکوس

مقاالت (متن اصلی) و تعداد اسنادي را که حاوي این اصطالحات هستند اندازه گیري کـرده و  
توان کلمات نادر و پرتکرار را شناسـایی کـرد    می دهد که بر آن اساس الحات وزنی میبه اصط

(Wawak, Rogala, & Dahlgaard-Park, 2020).  

  ها یافته
  الف) توصیف خوشه ها

هاي یادگیري بدون  هاي مختلفی براي متن کاوي وجود دارد که از این میان روش الگوریتم
تواننـد در هـر    می ،2آموزشیهاي  ها هستند که به دلیل عدم نیاز به داده نظارت گروهی از روش

متنی، خوشه هاي  داده متنی استفاده شوند. از میان روشهاي یادگیري بدون نظارت در زمینه داده
 ,Aggarwal & Zhai( گیـرد  می پرکاربرد است که معموالً مورد استفاده قرارهاي  بندي از روش

به عنـوان یـک    مینز -کی در اینجا پس از تهیه بدنه متن کاوي ، از روش خوشه بندي ).2012:5
بـه   مینـز  -کـی   الگوریتم متن کاوي براي خوشه بندي مقـاالت اسـتفاده شـده اسـت. الگـوریتم     

براي تقسیم بندي و خوشه بندي اسـت کـه   ها  عنوان یکی از سریعترین و قدرتمندترین الگوریتم
در یافتن مهمترین کلمات کلیدي، سبب استفاده گسترده آن در خوشه بندي متن  دقت زیاد آن

مینز با استفاده  -اجراي الگوریتم کی. (Jalali, Park, Raeesi Vanani, & Pho, 2020) شده است
بـه ایجـاد هفـت     روي بدنه متن کاوي  با مقدار بهینـه هفـت منجـر    3از زبان برنامه نویسی پایتون

خوشـه از مقــاالت شــد. در ایـن مرحلــه بــراي اعتبــار سـنجی خوشــه بنــدي از دو روش تحلیــل    
در هر دو متد به عنوان مقدار بهینه تایید شد. سـپس   k=  7استفاده شد و  5 متد آرنجو  4سیلوئت

                                                        
1 Term Frequency - Inverted Document Frequency (TF-IDF) 
2 Train 
3 Python 
4 Silhouette Analysis 
5 Elbow Method 
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زیر از با مرور و تحلیل هر خوشه، مضامین اصلی مقاالت موجود در آنها شناسایی شده و لیست 
   ایجاد شد.ها  موضوعات پیشنهادي براي خوشه

 مینز-نتایج کیهاي  موضوعات خوشه. 3 جدول
 شماره خوشه تعداد مقاالت موضوعات پیشنهادي هر خوشه

 0 172 توسعه یک بستر دیجیتال / بازار براي تسهیم ارزش

 و برندها  تجربه خرید آنالین تحت تأثیر رسانه

 قصد خریدفعالیتهاي بازاریابی و 
482 1 

 هوشمندهاي  خدمات مبتنی بر مکان در تلفن

 رسانی از طریق فن آوريو پیام 1سازي امکان شبکه
944 2 

 ارزش ادراك شده مشتري

 اعتماد و قصد استفاده مشتریان
332 3 

 مرتبطهاي  شهر هوشمند و فناوري

 مرتبطهاي  اینترنت اشیا و فناوري
89 4 

 5 267 خدمات با کیفیت به مشتریانارزش پیشنهادي با ارائه 

 6 627 جدید فناوري و صنعت دیجیتالهاي  نوآوري

 ب) تحلیل خوشه ها
  توسعه یک بستر/ بازار دیجیتال براي تسهیم ارزش - 0خوشه 

مقاالت این خوشه بیشتر به موضوعاتی در زمینـه توسـعه یـک اکوسیسـتم یـا بسـتر دیجیتـال        
شـود.   جهت تسهیم ارزش پرداخته و در آنها نقش نوآوري و استراتژي در این فرآیند دیده مـی 

گیـرد. در یـک    خود با خلق و تسهیم ارزش شکل می وکار کسبدر مرکز مدل  وکار کسبهر 
ی از طریق موبایل اپ ، تمام تعامالت (اعم از تجاري و ارتباطی) در تجارت اجتماع وکار کسب

  شود.  بستر موبایل اپ انجام می
  هاي بازاریابی و قصد خرید فعالیت |و برند ها  تجربه خرید آنالین تحت تأثیر رسانه -1خوشه 

بازاریابی و برندینگ، تجربه خریـد آنالیـن   هاي  در مقاالت این خوشه مواردي نظیر فعالیت

                                                        
1 Networking 
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 انـد.  مشتري، ارزش پیشنهادي محصول ارائه شده و ارتباط با مشتریان مورد بررسی قـرار گرفتـه  

در تجارت اجتماعی ، افراد نیروهـاي محرکـه تجـارت ، اجتمـاعی شـدن و ایجـاد اطالعـات و        
  .(Zhou, Zhang, & Zimmerman, 2013) استفاده از آن هستند

رسـانی از  سـازي و پیـام  امکان شـبکه  |هاي هوشمند  خدمات مبتنی بر مکان در تلفن -2خوشه 
  آوري طریق فن

اگرچه موضوعات مورد بحث در مقاالت این خوشه متنوع  هستند، دو حـوزه اصـلی بـراي    
و سیسـتم موقعیـت     مکاناین خوشه شناسایی شده است. حوزه اول مربوط به خدمات مبتنی بر 

رسانی و است. حوزه شناسایی شده دیگر، شامل مقاالت در ارتباط با امکانات پیام 1یابی جهانی
 سازي از طریق موبایل هستند.  شبکه

 ارزش ادراك شده، اعتماد و قصد استفاده مشتریان -3خوشه 
این خوشه به روشنی شامل مقاالتی است که به بررسی ارزش ارائه شده توسط محصول و 

نهایتا پیش بینی  بررسی ارزش ادراك شده و اعتمادادراك مشتري از آن ارزش پرداخته اند. 
  کننده قصد خرید  و استفاده مشتریان است. 

  مرتبطهاي  شهر هوشمند، اینترنت اشیا و فناوري -4خوشه 
دهد که ادراك و نیت کاربران تلفنهاي همراه تحت تأثیر  می حقیقات نشاننتایج ت

. به  (Natarajan, Balasubramanian, & Kasilingam, 2018) هاي تلفن آنها قرار دارد دستگاه
اتصال واي شبکه پشتیبانی کننده آن از قبیل نقطه هاي  غیر از دستگاه تلفن همراه، زیرساخت

 & Fuentes)کند  به امکان شکل گیري تجارت جدید کمک می 3 4/3نسل هاي  یا شبکه 2فاي

Svingstedt, 2017)  که همگی از زیرساختهاي مشترك فناوري براي ایجاد شهر هوشمند و
یک موبایل اپ ، الزم است این بدان معناست که ، براي توسعه  استفاده از اینترنت اشیا هستند.

مشارکت وجود داشته باشد. در کتاب تجارت ها  بین مشاغل و کلیه ارائه دهندگان این فناوري
) چنین اشاره شده است که شهر هوشمند از 2018الکترونیک توربان و همکاران (

                                                        
1 Global Positioning System (GPS) 
2 Wi-Fi 
3 G3/4 
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هاي دیجیتال براي تسهیل خدمات عمومی بهتر، مصرف بهتر منابع و کاهش اثرات  آوري فن
 ,Turban, et al., 2018) کند که عمدتا موبایل محور هستند خرب بر محیط زیست استفاده میم

PP. 275-277) .  
 ارزش پیشنهادي با ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان  -5خوشه 

در حوزه تجارت اجتماعی بر بستر  وکار کسباز آنجا که بخش مهمی از فعالیت یک 
 موبایل اپ صرف ارائه خدمات جهت بهبود عملکرد فضاي تجارت اجتماعی براي کاربران

شود، ارائه خدمات با کیفیت به مشتري موضوع دیگري است که در نتایج خوشه بندي  می
  است. وکار کسبمشخص شده و فعالیت اصلی براي 

  صنعت دیجیتال جدید فناوري وهاي  نوآوري -6خوشه 
یک موبایل اپ براي تأمین ارزشی که براي آن طراحی شده است، بـه یـک سیسـتم عامـل     

مانند سیستم موقعیت یابی جهانی و اتصال بی سـیم نیـاز دارد. عـواملی    هایی  موبایل و فن آوري
جدیــد هــاي  و کیفیـت شــبکه ، فعــال کننــده مــدل هــا  ماننـد دســتگاه تلفــن همــراه ، زیرســاخت 

 ,Natarajan)تجــارت اجتمــاعی هســتند  هــاي  معرفــی شــده توســط موبایــل اپ  وکــار کســب

Balasubramanian, & Kasilingam, 2018, Fuentes & Svingstedt, 2017 ) .   در ایـن خوشـه
تواننـد   مـی  کـه  خـورد  پشتیبان آن به چشم میهاي  مقاالتی در حوزه تحول دیجیتال و فن آوري

هـاي   می از مشاغل صاحب تمـام منـابع مـورد نیـاز فعالیـت     توسط شرکا ارائه شوند زیرا تعداد ک
توانـد   مـی  . نمونه این مـوارد (Osterwalder & Pigneur, 2010:34) خود هستند وکار کسبمدل 

  سیستم عامل، فروشگاه اپ و ارائه دهندگان شبکه باشد.
با بررسی نتایج خوشه بندي، نگاشتی بین موضوعات یافت شده متن کاوي و عناصر سازنده 

سـاختاري فـوق   هاي  انجام گرفت. نگاشت موضوعات یافت شده با مولفه وکار کسبیک مدل 
بـا   وکـار  کسـب شـود شـش مولفـه مـدل      نمایش داده شده است. چنانچه مشاهده می 1در شکل 

موبایـل اپهـاي تجـارت     وکـار  کسـب هـاي   قبلی در مـورد مـدل  عناوین مورد بحث در تحقیقات 
 اجتماعی نگاشت شده است. 
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 و خوشه ها وکار کسبمدل هاي  نگاشت مولفه. 1شکل 

  

هـاي   ، سه مولفه بخشبندي مشتریان، جریـان وکار کسبمدل هاي  براي تکمیل جزئیات مولفه
نشـدند، بـه کمـک تحلیـل     درآمدي و ساختار هزینه که در متن کـاوي مطالعـات پیشـین یافـت     

 اضافه شد.  وکار کسبمطالعات موجود، بررسی شده و به نگاشت اجزاي مدل 
  

  

 وکار کسبمدل هاي  اجزا سایر مولفه. 2شکل 
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  گیري بحث و نتیجه
در  وکـار  کسـب مـدل  هـاي   در این مطالعه با استفاده از ابزار متن کـاوي بـه شناسـایی مولفـه    

هاي حوزه تجارت اجتماعی پرداخته شده است. از دالیل پرداختن به ایـن موضـوع،    موبایل اپ
پیشین خصوصا بـا اسـتفاده از ابـزار    هاي  عدم وجود مطالعه مشابه در این حوزه بر روي پژوهش

مــتن کــاوي بــوده اســت. همچنــین بــا توجــه بــه نوظهــور بــودن تجــارت اجتمــاعی، بســیاري از  
زه تجارت الکترونیک در آغاز حرکت به سوي این حوزه هستند و کمـک  هاي حووکار کسب

دلیل دیگري براي انجـام ایـن    وکار کسبمطرح براي بهبود مدل هاي  به آنها در شناسایی مولفه
 مطالعه است.  لذا این مطالعه به لحاظ نوآوري  موضوعات زیر را هدف قرار داده است:

   تجـارت اجتمـاعی    وکـار  کسـب هـاي   اج مولفـه استفاده از روش متن کاوي بـراي اسـتخر
  موبایلی

   هـاي مــدرن مبتنــی بــر  وکار کســبکالســیک بـا نیــاز   وکــار کسـب بررسـی انطبــاق مــدل
  تکنولوژي

 وکــار کســبســاختاري مــدل هــاي  شناســایی شــده از بلــوكهــاي  بــراي جمعبنــدي مولفــه
هادي ، کانالهـا ،  اوستروالدر استفاده شده است که عبارتند از بخش بندي مشتریان، ارزش پیشـن 

کلیدي و هاي  کلیدي ، مشارکتهاي  ارتباط با مشتریان ، جریان درآمد ، منابع کلیدي ، فعالیت
هاي  شامل جزئیات مولفه 3. شکل (Osterwalder & Pigneur, 2010, PP. 15)ساختار هزینه. 

تحلیـل  حوزه تجارت اجتماعی که از دو مرحله مـتن کـاوي و   هاي  موبایل اپ وکار کسبمدل 
  باشد. می متن استخراج شده اند
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 وکار کسبمدل هاي  جزئیات مولفه -1شکل 

ماننـد موبایـل اپهـاي تجـارت اجتمـاعی،       وکـار  کسـب هـاي   در مدل -هاي پیشنهاديارزش
ارائـه شـده توسـط سـایر کـاربران اسـتفاده       هاي  بندي، بررسی و توصیه توانند از رتبه می کاربران

کنند که این ارزشی متمایز از ارزش اصلی است کـه موبایـل اپ بـراي ارائـه آن تعریـف شـده       
به عنوان  رسانیسازي و پیامامکان شبکهبه  2در خوشه  . )Fuentes & Svingstedt, 2017( است

هـاي پایـه اي بـراي ایجـاد بسـتر تجـارت       اشاره شده است کـه از قابلیـت  ها  امکانات موبایل اپ
کنند، درگیر اجتماعی فراهم میهاي  جدیدي که رسانههاي  هستند. مشتریان با فرصتاجتماعی 

-اجتماعی براي توسعه محتوا و شبکههاي  تعامالت اجتماعی از طریق اینترنت هستند و از رسانه
). Abid Hossain, Xi, Nurunnabi, & Hussain, 2020( کننـد سازي با سایر کاربران استفاده مـی 

یافـت شـد کـه منجـر بـه        ارزش ادراك شـده مشـتري  مقاالتی با موضـوع   3وشه همچنین در خ
  نگاشت این خوشه با مولفه ارزشهاي پیشنهادي است.

بندي دو دسته از مقاالت یافـت شـدند کـه    از نتایج خوشه 1در خوشه  -ارتباطیهاي  کانال
تجربـه خریـد   و دیگـري در خصـوص    هـا خرید آنالین تحت تاثیر رسانهیکی متمرکز بر تجربه 
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تلفن همراه براي ارسـال  هاي  استفاده از دستگاه) 2020بود. بنا بر هسو و تانگ ( تحت تاثیر برند
-کنندگان را تحریک کرده و تمایل خرید قويتواند عالقه و تمایل مصرفتعاملی میهاي  پیام

کنندگان در قصد خرید مصرف  تري ایجاد کند. تمایل براي ارائه اطالعات، وفاداري به برند و
از . )Hsu & Tang , 2020( شـود بیشـتر مـی   اجتماعیهاي  صورت تجربه چنین تعامالتی با رسانه

از هــا  بـه مولفـه کانـال    راو برنـد  هـا   تجربـه خریـد آنالیـن تحـت تـاثیر رسـانه      تـوان   مـی  ایـن رو 
  مرتبط دانست.  وکار کسب

ایـن  هـا   ارتباطات نوآورانه به شـرکت ها به عنوان ابزاري براي  موبایل اپ -ارتباط با مشتري
 Pinheiro Melo Borges( دهند تا مشتري جذب کرده و با آنها تعامل داشته باشـند  می امکان را

Tiago & Cristovao Verissimo, 2014(.  اعتماد و قصد در ارتباط با   3بخشی از مقاالت خوشه
کننـد  شناسایی شد. از آنجا که در تجارت اجتماعی مصرف کنندگان سعی مـی  استفاده مشتري

هـاي  قبل از خرید واقعی، اطالعات بیشتري در رابطه با محصول به دست آورنـد درك ویژگـی  
اعتماد به تجارت الکترونیکی براي درك رفتارهاي اشتراك اطالعـات مصـرف کننـده حیـاتی     

باعـث افـزایش اعتمـاد اجتمـاعی      2.0سویی ظهور وب از  .)Bu, Huang, & Zhao, 2021( است
. ایجـاد اعتمـاد و   )Sohaib, 2021( مصـرف کننـده در فضـاي تجـارت الکترونیکـی شـده اسـت       

گیري مشتریان نهایتا منجر به ایجاد قصد اسـتفاده در مشـتري خواهـد شـد. هـر      کمک به تصمیم
  با مولفه ارتباط با مشتري در ارتباط است.ها  دوي این زمینه

 1پلتفـرم چندجانبـه   وکـار  کسـب ) در مـدل  2010اوستروالدر و پینیـور(  -کلیديهاي  فعالیت
 & Osterwalder) کننـد را توسـعه پلتفـرم معرفـی مـی     وکـار  کسـب هاي کلیـدي  یک از فعالیت

Pigneur, 2010: 76-87) هـاي  اسـت. در بررسـی موبایـل اپ    وکار کسب، زیرا بستر اصلی انجام
کنـد کـه تعـامالت (اعـم از تجـاري و      موبایل اپ همانند پلتفرمـی عمـل مـی   تجارت اجتماعی، 

توسعه یک موبایل اپ به عنوان یک با موضوع   0ارتباطی) در آن انجام شود. در نتیجه، خوشه 
اشـاره دارد.   وکـار  کسـب به مولفه فعالیت کلیدي مدل  بستر/ بازار براي تسهیم ارزش پیشنهادي

                                                        
1 Multi-sided platform 
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هـاي  وکار کسـب ) به عنـوان فعالیـت کلیـدي در    2010ر و پینیور (فعالیت دیگري که اوستروالد
بـر   .(Osterwalder & Pigneur, 2010:36-37)کند، ارائه خدمات است افزار معرفی میحوزه نرم

شـود. فعالیتهـاي    مـی  مـرتبط  وکـار  کسـب به مولفه فعالیتهـاي کلیـدي مـدل      5این اساس خوشه 
هـاي فعـال   وکار کسـب اساسی در تعامالت تجارت اجتماعی هستند که هاي  بازاریابی از فعالیت

ایـن فعالیتهـا بـه عنـوان خـدمات پـیش از        ).Williams, 2021( در این حوزه باید پشـتیبانی کننـد  
  تراکنش در تجارت اجتماعی، بر قصد خرید مشتریان اثرگذار هستند.  

هـاي   د ارزش در موبایـل اپ مـورد اسـتفاده بـراي ایجـا     یکی از این امکانات -منابع کلیدي
حوزه تجارت اجتماعی ، خدمات مبتنی بر مکان  و سیستم موقعیت یابی جهانی است. مک لین 

توانند با اسـتفاده   می هااپ کنند که برخالف وب سایت ها، موبایل) اشاره می2018و همکاران(
سازي شـده بـراي کـاربران    هوشمند تجربه اي متناسبهاي  گوشیهاي  از سخت افزار و ویژگی

فراهم کنند که یکی از مثالهـاي آن ارائـه محتـواي مخـتص مکـان از طریـق اسـتفاده از سیسـتم         
خـدمات  لـذا موضـوع   ). McLean, Al-Nabhani, & Wilson, 2018( یابی جهـانی اسـت   موقعیت

بـراي   وکـار  کسـب توان از منابع کلیـدي   را می 1در خوشه  هاي هوشمند مبتنی بر مکان در تلفن
در کتـاب تجـارت الکترونیـک توربـان و همکـاران      هاي تجارت اجتماعی دانسـت.    موبایل اپ

هاي دیجیتال براي تسهیل خـدمات   آوري ) چنین اشاره شده است که شهر هوشمند از فن2018(
کنـد کـه    عمومی بهتر، مصرف بهتر منابع و کاهش اثرات مخرب بر محیط زیسـت اسـتفاده مـی   

اجتمـاعی  هـاي   . از آنجا که رسـانه (Turban, et al., 2018:275-277)هستند  عمدتا موبایل محور
را نیز میتوان مرتبط با منـابع کلیـدي مـدل     4تسهیل کننده ایجاد شهر هوشمند هستند، لذا خوشه 

  دانست. وکار کسب
براي توسعه یک موبایل اپ ، الزم است بـین مشـاغل و کلیـه ارائـه      -کلیديهاي  مشارکت

نظیر سیستم عامل، سیستم موقعیت یابی جهانی، اتصال بی سـیم، و تولیـد   هایی  فناوريدهندگان 
 -بندي کـی  کنندگان دستگاه تلفن همراه مشارکت وجود داشته باشد. در نتایج حاصل از خوشه

توانند  می بود که جدید فناوري و صنعت دیجیتالهاي  نوآوريشامل دو موضوع  6مینز، خوشه 
مورد هاي  ها و قابلیت هاي تلکنولوژیک، پیشران وند. از آنجا که زیرساختتوسط شرکا ارائه ش
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 ,.Turban, et al)نیاز براي پشتیبانی از اینترنت اشیا و تجارت تجارت موبـایلی مشـترك هسـتند    

ــوع (2018:270-273 ــن ، موض ــیا و ف ــت اش ــرتبط  آوري اینترن ــاي م ــه  ه ــه   4از خوش ــز از جمل نی
  هستند. وکار بکسکلیدي در مدل هاي  مشارکت

دسـته از   6در مطالعه خـود بـه     )2017باغبانی یزدي و فردوس آرا ( -درآمديهاي  جریان
خریـد   شامل پـریمیم، رایگـان، فریمیـوم یـا رایگـان پایـه،      ها  درآمدي براي موبایل اپهاي  مدل

 & Baghbaniyazdi( کننـد  درون برنامه اي، تبلیغات درون برنامه اي، و مدل ترکیبی اشـاره مـی  

Ferdosara, 2017.(  عالوه بر موارد اشاره شده، مدلی از درآمد با تسهیم بخشی از مبلغ تراکنش
هـاي   از آنجـا کـه موبایـل اپ   ). Kim & Kim, 2018( شـود  مـی  با ارائه دهنده موبایل اپ محقـق 

کننـد،   اجتماعی و ارتباط کاربران فعالیت میهاي  حوزه تجارت اجتماعی بر پایه امکانات شبکه
هـا   رایگان با تبلیغات درون برنامه اي هستند. در مـواردي کـه ایـن موبایـل اپ    هاي  عموما برنامه

کنند، بخشی از سود حاصل از تراکنش  بستري براي ارتباط مشتریان و تامین کنندگان فراهم می
  گیرد.  می تعلق وکار کسببه 

ه عنوان جریان اصلی ) از ایجاد مشترك ارزش ب2019هو و همکاران ( -بخشبندي مشتریان
کننـد   مـی  . آنها همچنین اشـاره (Hu, Dai, & Salam, 2019)کند  می ارزش تجارت اجتماعی یاد

هـا در دسـترس    که شرکا و مشتریان در ایجاد ارزش یکپارچه هستند و از آنجـا کـه موبایـل اپ   
در اینجا در قالـب دو گـروه اصـلی    بخشبندي مشتریان هوشمند است، هاي  همه کاربران دستگاه

) نیـز در مطالعـه   2018کاربران شامل تامین کنندگان و مشتریان قابل بررسی است. کیم و کـیم ( 
کننـد   خود به حضور موجودیتهاي اصلی فروشـنده و مشـتري در تجـارت اجتمـاعی اشـاره مـی      

(Kim & Kim, 2018)  . 
اطالعـات   وکـار  کسـب ) در مدل مفهومی یک 2018بنا بر فقیه و همکاران ( -ساختار هزینه

 ,Faghih, Dastourian, Sajadi, Henten)محور، ساختار هزینه از عناصر دستیابی به ارزش است 

& Foroudi, 2018) ثابت و متغیري هاي  نه. ساختار هزینه براي تولید یک موبایل اپ، شامل هزی
گیـرد،   مـی  کننـده بـازار اپ تعلـق    نظیر هزینه ورود به بازار اپ، درصدي از درآمد که به تـامین 

هـاي   هزینه زمان تولید و نیز دستمزد کارکنان، هزینه ابزارهاي مورد استفاده در توسعه، و هزینـه 
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 ,Vannieuwenborg, Mainil, Verbrugge) میزبانی شبکه و نگهداشـت دیتـا در سـرورها اسـت    

Pickavet, & Colle, 2012) .  

  پیشنهادها
 به محققان کمک وکار کسباصلی مدل هاي  نتایج تحقیق حاضر با شناسایی جزئیات مولفه

هاي تجارت اجتماعی را بررسی کرده و آن را با  موبایل اپ وکار کسبکند تا محدوده مدل  می
تـوان مـدل کسـب وکـار      مـی  سـنتی مقایسـه کننـد. در نتیجـه ایـن مقایسـه       کارو کسبهاي  مدل

اصـلی آن پیشـنهاد شـده اسـت. همچنـین      هـاي   جدیدي را معرفی کرد که در این مطالعه مولفـه 
هاي تجارت اجتماعی بر بستر وب انجام شود تـا  وکار کسبشود مطالعه اي بر روي  می پیشنهاد

 قایسه شود.نتایج حاصل از آن با مطالعه حاضر م

اصـلی  هـاي   تواند به شناسایی مولفـه  می براي متخصصان فعال در این زمینه، نتایج این تحقیق
آنها و نحوه سرمایه گذاري در آنها کمک کند. بـر اسـاس ایـن نتـایج، ارزش      وکار کسبمدل 

پیشنهادي در یک موبایل اپ تجارت اجتمـاعی نـه تنهـا توسـط خـود اپ، بلکـه توسـط شـبکه         
 شـود. ایـن امـر باعـث     می کاربران/ مشتریان و سایر مشارکت کنندگان در بستر موبایل اپ ارائه

هاي تجارت اجتمـاعی باشـد. در    مهم موبایل اپهاي  از مولفهشود که ارتباط با مشتري یکی  می
عین حال، مدیریت موبایل اپ به عنوان بستر تجارت اجتماعی فعالیـت کلیـدي اسـت کـه بایـد      

  ها انجام شود.وکار کسبتوسط 
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