 ارزیابی تطبیقی:منطق درآمدزایی شبکههای اجتامعی

79

Research Article

Revenue Generating Logic of Social Network
Sites: A Comparative Evaluation1
Morteza Nabi-Meybodi
Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Meybod University,
Meybod, Iran. mnabi@meybod.ac.ir
Hamid Reza Khedmatgozar
Assistant Professor, Information Technology Research Department, Iranian Research Institute for
Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran (Corresponding Author).
khedmatgozar@irandoc.ac.ir
Sirous Alidousti
Associate Professor, Information Technology Research Department, Iranian Research Institute for
Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran. alidousti@irandoc.ac.ir

Abstract
Aim: Social network sites (SNSs) create many opportunities for businesses by preparing a
context for interaction between the users and their participations in generating content. Like any
other business, these networks require logic to increase value creation and revenue-generating.
However, not a single logic can be suggested for all. This paper examines the revenuegenerating logic of different types of SNSs. For this purpose, this study attempts to find answers
to the following three questions:
1) What are the distinguishing characteristics of different social network sites?
2) How can they create value and generate revenues?
and 3) How the differences between them affect their business logic?
Methodology: Comparative evaluation is used for analyzing the revenue-generating of
SNSs. Accordingly, a framework was developed for comparing four different types of SNSs.
This proposed framework has two layers; a) the basic logical layer of relationship-content for
classifying the social network sites and b) the business logic layer as the logic for comparing
different types of sites.
Findings: SNSs can earn money via ads, premium subscriptions, selling additional services
and products, and funding. However, considering the nature of these sites, some changes are
made to the form of applying revenue-generating techniques and their priorities to make them
consistent with their competitive advantages.
Conclusion: SNSs can bring real value and generate money only when they can provide a
free and attractive context for effective participation; in other words, when a group of users can
provide another group(s) with relationships and content of interest.
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As the number of users increases in these sites, the attractiveness of ads matched with their
types as a source of revenue is also increased. However, as we move toward more professional
sites, it is the relationships between the users that have a higher value, and based on that,
professional and job-related revenue-generating strategies are more commonly used. But, as we
approach more specialized sites, the value of the shared content increases and revenuegenerating strategies change and become more in line with specialized content on the site.
Furthermore, although the specialized or professional nature of these types decreases their
potential number of users, they can increase the potential of revenue-generating by developing
professional relationships and organizing the specialized and rich content; and use of additional
products sales and services and premium subscription strategies (matched with their nature of
relationships and content). These types can also earn money via funding due to presenting new
ideas in different specializations. The results of this study can be useful for the existing and new
social network sites for developing their businesses.

Keywords: Social network sites (SNSs), Classification of SNSs, Value creation,
Revenue-generating, Business models.
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چکیده
هدف :شبکههای اجتماعی با بسترسازی برای گفتوگوی کاربران و مشارکت آنها در ساخت محتوا ،فرصتهای
بسیاری را برای کسبوکار پدید آوردهاند .مانند هر کسبوکار دیگر ،این شبکهها نیز نیازمند منطقی برای ارزشآفرینی و
درآمدزایی هستند .با این همه ،نمیتوان برای همۀ آنها نسخۀ یکسانی داشت .هدف پژوهش حاضر بررسی منطق
درآمدزایی شبکههای اجتماعی گوناگون است.
روششناسی :این پژوهش با ارزیابی تطبیقی انجام و نخست ،چارچوب دو الیهای برای دستهبندی شبکههای
اجتماعی بر پایۀ ماهیت ارتباط میان کاربران و محتوا و تعریف اجزای منطق درآمدزایی ارائه شد .سپس منطق درآمدزایی
شبکههای اجتماعی گوناگون با این چارچوب مقایسه و پیشنهاد گردید.
یافتهها :یافتههای شبکه های اجتماعی بیشتر از راه تبلیغات ،اشتراک افزوده ،فروش خدمات و محصوالت جانبی ،و
سرمایهگذاری بیرونی /تأمین مالی ،جریان پول را وارد مجموعۀ خود میکنند .هرچند کاربرد و اولویت آنها بر پایۀ
حرفهای و /یا تخصصی بودن شبکه ،تفاوتهایی با یکدیگر دارند.
نتیجهگیری :شبکۀ اجتماعی زمانی می تواند ارزش بیافریند و از این ارزش درآمد به دست آورد که با ارائۀ خدمات و
ویژگیهای رایگان و جذاب ،زمینۀ مشارکت مؤثری را فراهم سازد که در آن یک گروه از کاربران بتوانند ارتباط و
محتوای دلخواه گروه دیگر را پدید آورند.
کلیدواژهها :شبکههای اجتماعی ،ارزشآفرینی ،درآمدزایی ،مدلهای کسبوکار.

 .1تاریخ دریافت 0279/00/21 :؛ تاریخ پذیرش0273/13/13 :
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 .9مقدمه
امروزه نقش شبکههای اجتماعی در گسترش کسبوکارها و شناساندن افراد و گروهها پوشیده

نیست .چند سال پیش بود که بازی کندی کراش 1پس از یک سال از رونمایی ،بیش از  011میلیارد
بار در گوشیهای همراه بازی شد و روزانه نزدیک به یک میلیون دالر درآمد داشت .یکی از
ابزارهای گسترش این بازی ،شبکۀ اجتماعی موفق فیسبوک ٤بود که از هر  32کاربر آن ،یک نفر

بازی را دنبال میکرد (کوک3102 ،3؛ گیمینگ .)3102 ،٢از سوی دیگر ،شبکههای اجتماعی

سرشناس دیگری مانند مایاسپیس 5نیز بودهاند که دیگر نشان چندانی از آنها برجای نمانده است.

برخی از این شبکهها نیز مانند لینکداین 6برای ماندگاری و کسب بازارهای بیشتر به سوی
پلتفرمهای همراه شتافته اند .با این همه ،هنوز تردیدهای بسیاری برای چگونگی تبدیل ارزش به
درآمد در این شبکه ها وجود دارد و بسیاری از آنها درپی راهکارهای درآمد مناسب برای رشد و
ماندگاری هستند .بودن نمونههای موفق جهانی در میان آنها این زمینه را فراهم آورده است تا با
بررسی گونههای برتر شبکههای اجتماعی ،چگونگی تبدیل ارزش به درآمد در این شبکهها را
بررسی کرد.
اهمیت این مسئله به افزایش نگاه تجاری به شبکههای اجتماعی برمیگردد .گسترش
این شبکه ها در میان مردم ،مفهوم بازاریابی شبکۀ اجتماعی را با هدف بازسازی پیوندهای سازمان
این فراگیری ،ریشه در تفاوت برنامهها و وبگاههای وب  0و وب  3دارد .در این نسل از وب،
پافشاری بر روی نقش اجتماع و مردم و کمرنگ کردن فاصلۀ میان مشارکت افراد و کسبوکار
ُ
میباشد (اریلی3111 ،1؛ سانکار و بوچارد ،3117 ،9ص .)2این گرایش سایۀ خود را بر
1. Candy Crush
2. Facebook
3. Cook
4. Gaming
5. Myspace
6. LinkedIn
7. Khasawneh
8. O’Reilly
9. Sankar & Bouchard

/http://stim.qom.ac.ir

با مشتریان و افزایش مشارکت آنها در کانون توجه قرار داده است (کاساوانه ،3109 ،7ص .)0

منطق درآمدزایی شبکههای اجتامعی :ارزیابی تطبیقی

81

بررسیهای پیوند کسبوکار و شبکههای اجتماعی گسترانده (حنفیزاده 1و دیگران ،3103 ،ص
 )46و سازمانها را به کاربرد برنامهها و وبگاههای اجتماعی برای تغییر و نیرومندسازی مدل

کسبوکار خود تشویق کرده است (لی ،3100 ،٤ص  .)7بدینسان ،شبکههای اجتماعی تبدیل به
کسبوکارهای نیرومندی شده اند که نگهدارندگان آنها را به درآمدزایی با گسترش کسبوکار
کشانده است .برای نمونه ،شرکت فیسبوک پس از خرید اینستاگرام ،3برای داشتن جایی در صنعت

پیامرسانهای اجتماعی ،واتساپ ٢را نیز از ِآن خود کرد .امروزه دیگر این کارها از شرکتی با
درآمد نزدیک به  41میلیارد دالر (در سال  ) 3109دور از انتظار نیست (استاتیستا.)b3103 ،5
حتی نگاه دیگر کسب وکارهای نیرومند نیز به سوی مالکیت این برنامهها و وبگاهها کشیده شده

است .نمونۀ آن خرید پیامرسان وایبر 6بهدست غول شرکتهای اینترنتی راکوتن 7ژاپن ،نه با هدف

مالی بلکه برای بهدست آوردن کاربران این پیامرسان بود (شوو .)3104 ،1بنابراین ،جنبههای
کسبوکار شبکههای اجتماعی اهمیت باالیی دارد ،و بهتر است در پژوهشهای بیشتری بدان
پرداخته شود.
برای بررسی ژرف تر این بسترهای اجتماعی و چگونگی درآمدزایی آنها باید نخست مفهوم
کسبوکار وب  3را شناخت که شبکههای اجتماعی را در دل خود دارد .مفهوم وب  3همزمان که
به فعالیتها ،فناوریها ،و برنامهها اشاره دارد ،کسبوکار را نیز در برمیگیرد .وب  ،3به عنوان یک
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کسب وکار ،اشاره به مدلی دارد که با اینترنت و جای دادن افراد و اطالعات در کنار یکدیگر
درآمدزایی میکند (آلن .)3113 ،9وب  3و زیرمجموعههای اجتماعی آن ارزشهای زیادی را

برای کاربران ،کسبوکارها ،و بازاریابان فراهم میکنند .برخی از این ارزشها ،دسترسی زودتر به
کاربر هدف و منابع ،خدمت رسانی خودکار به شمار زیادی از کاربران ،همکاری و تعامل سازنده و
1. Hanafizadeh
2. Lee
3. Instagram
4. WhatsApp
5. Statista
6. Viber
7. Rakuten
8. Shu
9. Allen
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ُ
محتوای کاربرساخته 1هستند (داوسن ،3117 ،٤ص 07-03؛ اریلی .)3111 ،با این همه ،تنها این
ارزشها برای موفقیت مالی کافی نیستند ،بلکه به منطقی برای درآمدزایی نیز نیاز است .منطق
پول سازی و درآمدزایی که بارها بر اهمیت آن در سازمانهای انتفاعی 3تأکید شده است (لیندر و

نترل ،3111 ،٢ص ،)3بیشتر در مدل کسبوکار شرکتها دیده میشود .این مدلها پیوند میان
ک ِ

ارزشآفرینی و درآمدزایی را برقرار میکنند (چوو و گاتچالک ،3117 ،5ص  .)0بنابراین در پژوهش
حاضر از راه برقراری پیوند میان ارزش آفرینی و درآمدزایی ،منطق درآمدزایی گونههای شبکۀ
اجتماعی بررسی میشود.

ایدۀ بررسی چگونگی ارزشآفرینی و درآمدزایی در کسبوکارهای برخط چندان تازه نیست .از
ُ
نگاهی گسترده ،6اجزای مدل کسبوکار الکترونیکی (آفوآ و توشی ،3112 ،7ص 14؛ استروالدر و
پیگنویور ،3101 ،1ص 07-06؛ راپا3112 ،9؛ ویل و ویتال ،3110 ،1١ص  )23و مدل کسبوکار

جوامع وب ( 3هوگ 11و دیگران ،3116 ،ص  )26توصیف شدهاند .از نگاه شبکۀ اجتماعی،

نزدیکترین کار به پژوهش حاضر ،مقالۀ اندرز 1٤و همکاران ( )3113است که در آن مدلهای
درآمدی شبکههای اجتماعی بررسی شدهاند .فالچ 13و همکاران ( ،)3117مدلهای کسبوکار سه

شبکۀ اجتماعی فیسبوک ،توییتر ،1٢و یوتیوب 15را توصیف کردهاند.

1. User-created content
3. Profit-oriented enterprise
4. Linder & Cantrell
5. Chew & Gottschalk
6. Broad view
7. Afuah & Tucci
8. Osterwalder & Pigneur
9. Rappa
10. Weill & Vitale
11. Hoegg
12. Enders
13. Falch
14. Twitter
15. YouTube
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در پژوهشهای هو )3100( 1و داسگوپتا )3102( ٤نیز پتانسیل درآمدزایی شبکههای اجتماعی

مانند فیسبوک و مایاسپیس از راههای دیگری در کنار تبلیغات بررسی شده است .چا)3102( 3
کار خود را با بررسی سودآوری و پایدار بودن مدل کسبوکار شبکههای اجتماعی پیش برد.

استینینگر ،واندرلیچ و پهل )3102( ٢از دیدگاه مدل کسبوکار راههای رسیدن به برتری رقابتی دو

شبکۀ اجتماعی حرفهای لینکداین و اکسینگ 5را بررسی کردند.

ونگ 6و همکاران ( )3104جریانهای درآمدی و مدل کسبوکار شبکههای اجتماعی بر بستر

همراه را با الگوی کسبوکار دو وجهی تحلیل نمودند.

بنگ و لی ،)3106( 7میر ،)3109( 1و شفیعی نیکآبادی و زارعی ( )0276به ترتیب

پاسخگویی مصرف کننده را به مکان ،پذیرش ،و اثربخشی تبلیغات در شبکۀ اجتماعی بررسی
کردند.
هرچند در پیشینه ،جریانهای درآمدی شبکههای اجتماعی از دیدگاه مدلهای کسبوکار
بررسی شدهاند ،ولی ارزش آفرینی و منطق درآمدزایی آنها از یک چارچوب مفهومی یکتا با نمایش
گوناگونی شبکههای اجتماعی و همچنین اجزای مدل کسبوکار دیده نشده است.
بنابراین ،هدف اصلی پژوهش حاضر روشنسازی ارزشآفرینی و درآمدزایی شبکههای
اجتماعی با ساخت و توسعۀ چارچوبی در دستهبندی گونهها و بررسی راهکارهای درآمد آنها
است.
/http://stim.qom.ac.ir

برای دستیابی به این هدف ،این پژوهش در پاسخ به سه پرسش کلیدی میکوشد:
شبکههای اجتماعی گوناگون چه ویژگیهایی دارند؟
شبکههای اجتماعی چگونه میتوانند ارزشآفرینی و درآمدزایی کنند؟
چگونه تفاوت در گونههای شبکههای اجتماعی میتواند بر درآمدزایی کسبوکار آنها تأثیر بگذارد؟
1. Hu
2. Dasgupta
3. Cha
4. Steininger, Wunderlich & Pohl
5. Xing
6. Wang
7. Bang & Lee
8. Mir
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وجهی که پژوهش حاضر را از کارهای دیگر متمایز میکند ،رسیدن به هدف از راه یک
چارچوب دو الیه و بررسی شواهد بسیار است .الیۀ پایۀ این چارچوب ،گونههای شبکۀ اجتماعی را
بر پایۀ منطق ارتباط و محتوا دستهبندی میکند .الیۀ دوم این چارچوب اجزای منطق درآمدزایی
شبکههای اجتماعی را توضیح میدهد.
 .2روششناسی

شبکههای اجتماعی گوناگون روش های گوناگونی را برای درآمدزایی دارند.در پژوهش حاضر

برای تجزیه و تحلیل درآمدزایی در نمونههای اصلی این شبکهها ،روش ارزیابی تطبیقی 1بهکار

رفت .وارتیانن ،3113( ٤ص  ) 260اصول این روش را با هدف فهم ،تشریح ،و تفسیر پدیدههای
گوناگون ارائه کرده است و برای این کار ،جستوجوی شواهد را برای پشتیبانی درستی تعمیمهای

خاص 3هنگام کاربرد در موارد گوناگون پیشنهاد میدهد .این اصول عبارتند از:

ـ گزینش چیزی برای ارزیابی :در پژوهش حاضر ،شبکههای اجتماعی فیسبوک ،لینکداین،

توییتر ،و مندلی ٢برای ارزیابی تطبیقی انتخاب شدند .این شبکهها ،وبگاههای سرشناس در هر
یک از نواحی چهارگانۀ چارچوب پیشنهادی پژوهش هستند که به آن اشاره خواهد شد .در این

میان فیسبوک ،لینکداین ،و توییتر در میان  21وبگاه برتر از نگاه الکسا اینترنت )3103( 5هستند.

همچنین این وبگاهها مدلهای کسبوکار روشنتری در ناحیۀ خود نسبت به همانندهایشان
است.
ـ سطح مقایسه :این اصل ،دامنۀ ارزیابی و تشابه یا تفاوت واحدهای مقایسهشونده را روشن
میکند .در این مطالعه ،دامنۀ ارزیابی محدود به گونههای شبکههای اجتماعی است و از این
دیدگاه ،اشیایی با ماهیت همانند هستند .وارتیانن میگوید ،زمانی که اشیای همانند مقایسه
میشوند ،ارزیابی تفاوتهای آنها درستتر و جذابتر از شباهتهای آنها است .بنابراین ،این
1. Comparative Evaluation
2. Vartiainen
3. Certain Generalizations
4. Mendeley
5. Alexa Internet
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بررسی نیز روی تفاوتهای گونههای شبکههای اجتماعی برای فهم منطق درآمدزایی آنها تمرکز
دارد.
ـ درک مفهومی :تعریف روشن مفاهیم ،سومین اصل ارزیابی تطبیقی است .این اصل برای
استانداردسازی مفاهیم در ارزیابی تطبیقی انجام میشود .در بخش مقدمه تعریف روشنی از شبکۀ
اجتماعی ،بهعنوان موضوع پژوهش و آنچه ارزیابی میشود و همچنین روشهای ارزشآفرینی آنها
ارائه شد .در بخش چارچوب پیشنهادی نیز ،هر کدام از ابعاد دستهبندی شبکههای اجتماعی و
همچنین منطق درآمدزایی آنها به روشنی خواهد آمد.
ـ تجزیه و تحلیل یافتههای ارزیابی :این اصل از ارزیابی تطبیقی ،اشاره به روش تحلیل یافتههای
ارزیابی دارد .به باور وارتیانن ( ،3113ص  )269-266با ارزیابی واحدهای همانند میتوان
اطالعات مقایسهای کاراتری را پدید آورد .وی دو روش کلی را برای مقایسه معرفی میکند:

مقایسههای تحلیلی 1و مقایسههای گویا .٤در گونۀ تحلیلی ،واحدهای ارزیابی مستقیم با یکدیگر
مقایسه می شوند .ولی در گونۀ گویا ،واحدهای ارزیابی به شیوۀ غیرمستقیم و بر پایۀ چارچوب یا
مدل پیشنهادی پژوهش مقایسه خواهند شد .وی یکی از کاربردهای اصلی مقایسههای گویا را
استانداردسازی و تعمیم کاربرد چارچوب بهکار رفته در ارزیابی میداند .در این پژوهش ،با ارائۀ

یک چارچوب پیشنهادی بر پایۀ ماهیت ارتباط و محتوا ،روش گویا برای مقایسۀ راهکارهای
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ادی پایه برای ارزیابی تطبیقی نیز با
درآمدزایی شبکههای اجتماعی بهکار رفت .چارچوب پیشنه ِ

بررسی نوشتجات برای دریافت و برداشت مفاهیم پایه ،طراحی چارچوب پایه به دست تیم
پژوهش ،و سپس اعتبارسنجی آن از دیدگاه چهار متخصص در دو حوزۀ شبکههای اجتماعی و

مدلهای کسبوکار انجام شد.
 .9یافتهها
 .9-9چارچوب پیشنهادی

همانگونه که در بخش روش شناسی پژوهش اشاره شد ،برای ارزیابی تطبیقی ،نیاز به
چارچوبی برای مقایسۀ راهکارهای درآمدزایی شبکههای اجتماعی است .چارچوب پیشنهادی این
1. Analytical Comparisons
2. Illustrative Comparisons

88

علوم و فنون مدیریت اطالعات ،دوره  ،6شامره  ،4زمستان 9911

پژوهش دو الیه را در بر میگیرد .نخست و در پاسخ به پرسش نخست ،الیۀ پایه برای منطق
ارتباط ـ محتوا برای دستهبندی شبکه های اجتماعی و دوم و در پاسخ به پرسش دوم مقاله ،الیۀ
منطق درآمدزایی بهعنوان منطق موضوعی مقایسۀ میان گونههای شبکۀ اجتماعی ارائه شده است.
 .9-9-9الیۀ پایۀ منطق ارتباط ـ محتوا
1

بر پایۀ ویژگیهای گوناگون شبکههای اجتماعی (کیم ،جئونگ و لی  ،3101 ،ص ،)309
دستهبندیهای گوناگونی را نیز میتوان برای آنها انجام داد .یکی از این ویژگیهای مهم که پایۀ
بیشتر ابزارهای وب  3نیز بهشمار می رود ،مشارکت کاربران در ساخت محتوا است (داوسون،
 ،3117ص  .) 31ارتباط و محتوا دو بعد ارزشمند در این ویژگی هستند .بر این پایه ،دو پرسش
بنیادی برای دستهبندی شبکههای اجتماعی شکل میگیرد :نخست ،ماهیت اصلی رابطۀ افراد در
مشارکت چگونه است؟ دوم ،قالب اصلی محتوای ساخته شده چیست؟

ـ ماهیت ارتباط :٤ماهیت ارتباط یکی از معیارهای کلیدی برای دستهبندی شبکههای اجتماعی

است .از میان گونههای حرفهای ،خانوادگی ،و دوستی (موزیال و کازینکو ،3102 ،3ص ،)49
میتوان یکی را بهعنوان باالترین ارزش در ُبعد ارتباط تعریف کرد .این باالترین ارزش به جایابی
ارتباطات دیگر کمک میکند ِ(بیلی ،0774 ،٢ص  .)1در اینجا ،با توجه به بررسیهای واسکالرو

5

( )3119و ردهبندی پیشنهادی موزیال و کازینکو ( ،3102ص  )49برای ارتباطات اینترنتی،
بنابراین ،در یکسوی پیوستار ارتباط ،شبکههای اجتماعی حرفهای هستند که ارتباط حرفهای

1

کاربران را در بر میگیرند و سنجۀ افراد برای مشارکت با دیگران بر پایۀ کار و آداب حرفهای
است .این ارتباط حرفهای می تواند در میان همکاران ،پدیدآوران اثر مشترک ،و سازماندهندگان
1. Kim, Jeong & Lee
2. Nature of relationships
3. Musial & Kazienko
4. Bailey
5. Vascellaro
6. Professional
7. Polar
8. Professional relationships
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ارتباط حرفهای ،6به عنوان یک قطب( 7باالترین ارزش) در بعد ماهیت ارتباط انتخاب شد.
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همکار 1شکل گیرد (موزیال و کازینکو ،3102 ،ص  .)16لینکداین و اکسینگ از نمونههای

شبکههای حرفهای در زمینۀ کسبوکار هستند (بوید و الیسون ،3119 ،٤ص  )306و
آ کادمیا.ایدییو ،3مندلی ،و ریسرچگیت ٢شبکههای حرفهای پژوهشگران و دانشگاهیان میباشند.

در یکسوی پیوستار ،ارتباطات حرفه ای جا دارند ،بنابراین ،در سوی دیگر پیوستار ،به ارتباطات

شخصی 5نیاز است .این شبکه ها دربرگیرندۀ ارتباط شخصی فرد با دوستان ،آشنایان ،و حتی

گروههای همعالقه( 6موزیال و کازینکو ،3102 ،ص  )11در آداب و مبادی غیررسمی و شخصی
هستند (وو ،دیمیکو و میلن ،3101 ،7ص  .)0716به سخن دیگر ،در این دسته از شبکههای
اجتماعی ،کاربران به گفتار غیررسمی و ارائۀ دیدگاههای شخصی عالقه دارند .فیسبوک نمونۀ
برجسته ایی برای پوشش ارتباطات شخصی و غیررسمی افراد است (وو ،دیمیکو و میلن،3101 ،
ص .)0719
ـ محتوا :بعد دیگر دستهبندی ،گونۀ محتوا است که دیوارنویسیها ،دیدگاهها ،و پروفایل کاربر
را در قالب نوشتار ،تصویر ،صوت ،و ویدئو در بر میگیرد (کیم ،جئونگ و لی ،3101 ،ص 331؛
ُ
ا.ای.سی.دی ،3119 ،1ص  .)01محتوا میتواند گسترۀ بزرگی را از عمومی 9تا تخصصی 1١در بر
گیرد .بنابراین ،در یکسوی پیوستار ،شبکههای اجتماعی عمومی یا عامهدف 11جای دارند .این

شبکهها ،مجموعهای از خدمات فراگیر ساخت محتوا را برای گروههای گوناگون کاربری فراهم
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میسازند .فیسبوک و لینکداین نمونههایی از این گونه هستند (کیم ،جئونگ و لی،3101 ،
ص  .)309در سوی دیگر پیوستار محتوا ،شبکههای اجتماعی تخصصی جای دارند که گروههای
1. Co-organizers
2. Boyd & Ellison
3. Academia.edu
4. ResearchGate
5. Personal
6. Common interest
7. Wu, DiMicco & Millen
8. OECD
9. General
10. Specialized
11. General-purpose
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ویژۀ کاربران( 1دیمیکو ٤و دیگران ،3113 ،ص  )900را با عالقهمندیهای مشخص آنها در محتوا
مانند پژوهش (ریسرچ گیت) ،خبررسانی کوتاه (توییتر) ،عکس (اینستاگرام) ،و ویدئو (یوتیوب)
هدفگذاری کردهاند .بر پایۀ این دو ُبعد (ارتباط و محتوا) ،الیۀ پایه در چارچوب پیشنهادی ،خود
میتواند به چهار ناحیۀ شخصی عمومی ،حرفهای عمومی ،شخصی تخصصی ،و حرفهای

 .2-9-9الیۀ منطق درآمدزایی

مدلهای کسبوکار بسیاری در پژوهشها به دست آمدهاند که در بیشتر آنها پیشنهادهای

ارزش به بخشهای مشتری و همچنین منابع درآمد پیوند داده شدهاند (الدبی و آویسون،3101 ،3

ص 262-263؛ پاتلی و گیاگلیس ،3114 ،٢ص .)213

1. Specific user groups
2. DiMicco
3. Al-Debei & Avison
4. Pateli & Giaglis
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سه جزء پیشنهادهای ارزش ،بخشهای مشتری ،و جریانهای درآمد ،ویژگیهای نخستین یک

مدل کسبوکار خوب 1را نیز پوشش میدهند (ماگرتا ،3113 ،٤ص  .)4بخشهای مشتری،
هدف شبکه ،دستیابی و خدمترسانی به آنها است .این بخشها
گروههایی از کاربران هستند که ِ
میتوانند گسترهای از افراد عادی ،افراد حرفهای و کسب وکارها ،دانشگاهیان ،و بازاریابان را در بر

گیرند .پیشنهادهای ارزش ،گروهی از خدمات و محصوالت هستند که برای بخشهای مشتریان
ارزش میآفرینند .جریانهای درآمد نیز به پولی اشاره دارند که از برخی از بخشهای مشتریان
ُ
بهدست میآید (استروالدر و پیگنیور ،3101 ،ص.)21
شبکه های اجتماعی با خدماتی در زمینۀ مشارکت و محتواسازی کاربران ،برای آنها ارزش
میآفرینند و سپس ،بهعنوان یک کسبوکار میتوانند از گروههای مشتری عالقهمند به پیشنهادهای
ارزش خود ،پول بسازند .با بررسی این سه جز در نمونههای برتر هرگونه ،میتوان ماهیت
کسب وکار آنها را درک کرد .بنابراین ،منطق درآمدزایی ،الیۀ دوم چارچوب مطالعۀ تطبیقی را شکل
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میدهد (شکل .)3

با ترکیب دو الیۀ منطق ارتباط ـ محتوا (شکل  )0و منطق درآمدزایی (شکل  ،)3چارچوب
مقایسۀ راهکارهای درآمدزایی گونههای شبکۀ اجتماعی پدید میآید.
1. A good business model
2. Magretta
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 .2-9تحلیل یافتههای ارزیابی

نخستین گام برای تحلیل ،جایابی فیسبوک ،لینکداین ،توییتر ،و مندلی در الیۀ پایۀ چارچوب
پیشنهادی (شکل  )0است .فیسبوک یکی از بنامترین شبکههای اجتماعی عامهدف است (کیم،
جئونگ و لی ،3101 ،ص  ) 303و جنبۀ غیررسمی و شخصی ارتباطات افراد را در بر میگیرد (وو،
دیمیکو و میلن ،3101 ،ص  .)0719بنابراین ،فیسبوک در ناحیۀ نخست الیۀ پایه برای منطق
ارتباط ـ محتوا جای میگیرد .لینکداین ابزاری برای شبکهسازی حرفهای با افراد آشنا در کسبوکار
ُ
است (ا ِدل ،3101 ،1ص  .)342این شبکه نیز یکی از شبکههای عامهدف به شمار میرود (کیم،
جئونگ و لی ،3101 ،ص  )309و گروههای گوناگونی از حرفهها و مشاغل را پوشش میدهد .این
شبکه در ناحیۀ دوم الیۀ پایه جای میگیرد .نمونۀ همانند آن ،شبکۀ اکسینگ است .توییتر شبکۀ
ویژهای را برای آگاهیرسانیها و خبررسانیهای کوتاه درست کرده است .کاربران این شبکه
وضعیت یا دیدگاههای خود را مستقیم به آگاهی دنبالکنندگان میرسانند .محدودیت پیامهای 041
ُ
یا حتی  331کاراکتری توییتر جایی برای پیچیدگی نمیگذارد (ات ،3109 ،٤ص  )61و بیشتر
جنبۀ غیررسمی و شخصی مییابد .نمونۀ آنها ترامپ 3است که احساسات و دیدگاههای شخصی

خود را دربارۀ همه چیز ،بیپرده توییت میکند (بیکارت ،فورنیر ،نیسنهولتز .)3109 ،٢بنابراین،
توییتر در ناحیۀ سوم الیۀ پایه جای میگیرد .یکی از شبکههای دیگر این ناحیه یوتیوب است که در
فضای علمی مناسبی برای همکاریهای پژوهشی دارد و برای این کار از ابزار تخصصی مدیریت
منابع نیز بهره میبرد .نیرومندی این شبکه در پدیدآوری همکاری حرفهای میان گروهها و
پژوهشگران شناس یا ناشناس 5است (زاگ 6و دیگران ،3100 ،ص  .)21بر پایۀ این ویژگیها،

مندلی در ناحیۀ چهارم الیۀ پایه جای میگیرد .ریسرچگیت شبکۀ دیگر این ناحیه است.
در جدول 0ویژگیهای شبکههای اجتماعی فیسبوک (ناحیۀ نخست) ،لینکداین (ناحیۀ دوم)،
1. O’Dell
2. Ott
3. Trump
4. Bickart, Fournier, & Nisenholtz
5. Unknown
6. Zaugg
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زمینۀ تخصصی اشتراکگذاری ویدئو کار میکند (بوید و الیسون ،3119 ،ص .)306شبکۀ مندلی
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توییتر (ناحیۀ سوم) ،و مندلی (ناحیۀ چهارم) بر پایۀ الیۀ منطق درآمدزایی آمدهاند .این جدول نشان
میدهد که هر کدام از موردهای ناحیههای چهارگانۀ الیۀ پایه (شکل  ،)0چه ارزشهایی را پیشنهاد
میدهند ،کدام بخشهای مشتری این ارزشها را بهکار میبرند ،و راهکارهای درآمدسازی آنها چیست
و میتواند به عنوان یک راهنما برای مقایسۀ منطق درآمدزایی گونههای شبکۀ اجتماعی بهکار رود.
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جدول  -1منطق درآمدزایی شبکههای اجتماعی برگزیده
شبکه

ناحیه

فیسبوک
(فیسبوک
اینک0285 8.؛
نِیر)0282 ،0

8

لینکداین
(لینکداین
کورپوریشن،2
)0281

0

توییتر
(توییتر)0281 ،

9

مندلی
(الزویر)0283 ،7

2

پیشنهادهای ارزش

بخشهای مشتری

جریان درآمد

ـ تبلیغات
ـ افراد عادی
ـ شمار بسیار کاربران
ـ پیوند با دوستان در سراسر جهان ـ بازاریابان /تبلیغکنندگان ـ پرداخت و دیگر دریافتیها
(مانند هزینۀ زیرساخت پرداخت
ـ بستر فراهمسازی محصوالت ـ کسبوکارها
ـ توسعهدهندگان پلتفرم 9و فروش دستگاههای واقعیت
اجتماعی
مجازی)
ـ دولت
ـ صفحههای کسبوکار
ـ راهکارهای مهارت و
ـ شرکتها و سازمانها
ـ کاربران حرفهای
شغل
(کسبوکارها)
ـ راهکارهای منابع انسانی
ـ بازاریابان /تبلیغکنندگان ـ تبلیغات
ـ ترویج کسبوکار
ـ حق اشتراک
ـ افراد حرفهای
ـ ساخت هویت کاری
ـ افراد و گروههای خبری ـ تبلیغات
ـ پیام کوتاه (تا  012کاراکتر)
ـ دریافت آنی اخبار افراد و شرکتها ـ بازاریابان /تبلیغکنندگان ـ فروش مجوز داده و
ـ کسبوکارها و بنگاههای دیگر درآمدها مانند فروش
ـ کاربرد هشتگ ( )#برای
بستر میانجی تبلیغات برای
خبری
پیگیری موضوعها
تلفنهای همراه
ـ بستری برای تبلیغات
ـ حق اشتراک
ـ پژوهشگران و
ـ کاربران دانشگاهی
ـ ابزار مدیریت منابع و استنادها در دانشگاهیان
ـ مؤسسهها و دانشگاهها
بسترهای گوناگون
ـ سیاستگذاران علم
ـ نسخهای از شبکه برای
پشتیبانی کتابداران یک مؤسسه
ـ همکاری در پژوهش
ـ داشبورد تحلیل پژوهش
1. Facebook Inc.
2. Nair
3. Platform developers
4. LinkedIn Corporation
5. Elsevier
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همانگونه که از جدول یک برمیآید ،شبکههای گوناگون از دید ارزشهای پیشنهادی،
بخشهای مشتری ،و جریان درآمد همانندیهایی دارند .با این همه ،تفاوتهایی نیز دیده میشوند
که درآمدسازی بیشتر برخی از منطقها ی درآمد را در هر ناحیۀ چارچوب پایه به همراه دارد .این
تفاوتها گویای منطق کسبوکار نایکسان برای ارزش آفرینی و درآمدزایی در هر نوع از شبکههای
اجتماعی است .برای تبیین بیشتر منطق درآمدزایی ،به بررسی و تحلیل هر یک از واحدهای سازندۀ
آن ،یعنی پیشنهادهای ارزش ،بخشهای مشتری ،و جریانهای درآمد نیاز است.
 .9-2-9پیشنهادهای ارزش

بررسی منطق درآمدزایی شبکههای اجتماعی نشان میدهد که این شبکهها ارزشهایی (بیشتر
رایگان) را در قالب ویژگیها یا توانمندیها به بخشهایی از مشتریان پیشنهاد میدهند ،شمار زیادی
کاربر بهدست میآورند ،و پس از آن ،با راهکارهایی از برخی از این ارزشآفرینیها درآمد کسب
میکنند .بنابراین ،برای درک بهتر منطق درآمدزایی شبکههای اجتماعی گوناگون ،باید ارزشهای
پیشنهادی کلیدی هر دسته شبکه را شناسایی کرد .روی هم رفته ،ارزشآفرینی هر شبکۀ اجتماعی،
نخست از پایگاه و ویژگیهای آن آغاز میشود .البته تنها خود پایگاه و ویژگیها نیست که
ارزشآفرینی میکنند ،بلکه ارزش بیشتر از تعامل پایگاه (به شکل محتوا و ویژگیها) با کاربران و

ارتباط میان کاربران پدید میآید (بریگز ،3117 ،1ص  .)41در شبکههای شخصیعمومی (ناحیۀ
است .ولی هرچه بیشتر به سوی شبکههای تخصصیتر (ناحیههای سوم و چهارم) برویم ،ارزش
محتوا و ویژگیها بیشتر میشود (شکل  .)2برای نمونه ،در توییتر (ناحیۀ سوم) ،هشتگ کاربرد زیادی
در میان کاربران برای انتشار و گسترش محتوا یافته و در یوتیوب (ناحیۀ سوم) ،یکی از ارزشهای
پیشنهادی مهم ،ویژگیهای پایگاه برای مشاهده و مدیریت محتوای ویدئویی است .هرچه به سوی

شبکههای حرفهایتر (ناحیههای دوم و چهارم) برویم ،ارزش ارتباط و تعامل کاربران با یکدیگر بیشتر
میشود (شکل  .)4برای نمونه ،هدف اکسینگ (ناحیۀ دوم) به عنوان یک شبکۀ اجتماعی کسبوکار،
ساخت و نگهداری ارتباط حرفهای میان افراد است (استینینگر ،ووندریچ و ُپهل ،3102 ،٤ص .)1
1. Briggs
2. Steininger, Wunderlich & Pohl
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نخست) مانند فیسبوک ،هم ویژگیها و محتوای شبکه ،و هم تعامل کاربران با یکدیگر ارزشافزا
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البته ،هرچه شبکه ،حرفهای تخصصیتر (ناحیه  )4باشد ،توانایی بهکارگیری پیکربندی فروشگاه
ارزش نیز برای ارزشآفرینی افزایش مییابد .این شبکهها میتوانند یک جامعۀ حرفهای همعالقه 1را

بسازند که در آن (هنری و پودلکو ،3112 ،٤ص  ،)493افراد بر پایۀ عالقهمندیهای حرفهای خود

گرد هم میآیند .برای نمونه ،ریسرچگیت (ناحیۀ چهارم) به عنوان یک شبکۀ علمی ،بخشی به نام
پرسش و پاسخ دارد که در آن پژوهشگران میتوانند پاسخ پرسشهای علمی خود را از جامعۀ
دانشگاهی دریافت کنند .در اینجا ،شبکه نقش فروشگاه ارزشی را دارد که در آن کاربران همزمان
نقشهای مشتری و مشاور را انجام میدهند.
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از دیدگاه نظریۀ مبتنی بر منبع ،تفاوت روشنی میان منابع ارزشآفرین در شبکههای اجتماعی
گوناگون نیست .با این همه ،هرچه به سوی ناحیههای دوم ،سوم ،و چهارم با ویژگیهای حرفهایتر
و /یا تخصصیتر پیش رویم (شکل  ،)0از گستردگی کاربران و عالقهمندیها کم و به ارزش محتوا
و ارتباط افزوده میشود که همین خود به برتری رقابتی میانجامد.
 .2-2-9بخشهای مشتری

واحد بعدی منطق درآمدزایی ،بخشهای مشتری است .با توجه به دستهبندی انجام شده بر پایۀ

ارتباط و محتوا ،این بخشها با گروههای همعالقه 3در هر دسته توصیف شدهاند .گروههای همعالقه،
مجموعهای از افراد ،کسبوکارها ،و بخشهای دولتی هستند که به دستهای از شبکههای اجتماعی و
1. Community of professional interests
2. Henri & Pudelko
3. Interest groups
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خدمات آنها عالقه دارند .برای نمونه ،گروههای گوناگون با سلیقههای گوناگون میتوانند فیسبوک
(ناحیۀ نخست) و خدمات آن را بپذیرند .در یوتیوب (ناحیۀ سوم) ،افراد عالقهمند به محتوای تصویری
گرد هم میآیند .این عالقهمندان میتوانند گروههایی باشند که ویدئویی را میسازند یا به دنبال
ویدئویی میگردند ،مانند افراد یا کسبوکارهایی که محصوالت یا خدماتشان را در قالب ویدئو
معرفی میکنند یا سیاستمدارانی که فیلمهای انتخاباتی خود را در پایگاه بارگذاری میکنند .ولی
افراد و گروههایی مانند پژوهشگران ،دانشگاهیان ،مؤسسههای پژوهشی ،دانشگاهها ،و مؤسسههای
تحقیق و توسعه بیشتر عالقهمند به مندلی و ریسرچگیت (ناحیۀ چهارم) هستند .همۀ این گروهها که
در شبکۀ اجتماعی بههم پیوند میخورند ،مخاطبانی هستند که نیاز به محتوای مناسب و برقراری
ارتباط با یکدیگر دارند .در واقع در شبکۀ اجتماعی ،مشارکت همۀ گروههای عالقهمند است که محتوا
و ارتباط را پدید میآورد و به شبکه ارزش میدهد (بریگز ،3117 ،ص  .)49زمانی که شبکه بتواند
زمینۀ مشارکت مؤثر را به گونهای فراهم سازد که هر گروه از کاربران به محتوا و ارتباطات مناسب خود
دست یابند ،میتوان گفت شبکه ،ارزشی آفریده است که میتواند به درآمد بینجامد (شکل  .)1این

الگوی ارزشآفرینی با الگوی پلتفرمهای چند وجهی 1نیز همخوانی دارد .در این الگو ،دو یا چند
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گروه متمایز مشتریان گرد هم میآیند و پلتفرم به دلیل دارا بودن نقش میانجی برای ارتباط میان این
ُ
گروهها به ارزشآفرینی میپردازد (استروالدر و پیگنیور ،3101 ،ص .)99

1. Multi-sided platforms
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 .9-2-9جریانهای درآمد

همانگونه که پیشتر اشاره شد ،وب  3میتواند اشاره به مدل کسبوکار برای موفقیت مالی
داشته باشد (آلن .) 3113 ،افزون بر مدل پلتفرم چندوجهی که در بخش پیش آمد ،یکی دیگر از

مدلهای کسبوکار فراگیر برای وب  3و شبکههای اجتماعی ،مدل رایگان 1است که در آن

بخشهای بسیاری از کاربران ،از خدمات ارائه شده بدون پرداخت پول بهره میبرند (اندرسون،٤
ُ
 ،3117ص 06؛ استروالدر و پیگنیور ،3101 ،ص .)37
بر پایۀ مدل رایگان ،شبکۀ اجتماعی به عنوان یک کسبوکار ،ارزشهای رایگان و پرکششی را
به کاربران خود پیشنهاد میدهد ،آنها را به سوی خود میآورد ،و جامعۀ بزرگ و جذابی را میسازد
که میتواند از آن درآمد بهدست آورد .بر پایۀ جدول یک ،مهمترین منابع تأمین پول در شبکههای
اجتماعی عبارتند از:
تبلیغات (بهویژه بافتی)

3

تبلیغات یکی از منابع کلیدی درآمد است که نه تنها در شبکههای اجتماعی ،بلکه در دیگر
کسبوکارهای اینترنتی ،منبع اصلی درآمد به شمار میرود (آلن3113 ،؛ اندرز و دیگران،3113 ،
ص 312؛ لیندر و کنترل ،3111 ،ص  .)2پژوهش اندرز و همکاران ( ،3113ص  )312نیز نشان
می دهد که مدل درآمدزایی بر پایۀ تبلیغات نقش مهمی در شبکههای اجتماعی دارد .از  41میلیارد
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دالر درآمد فیسبوک (ناحیۀ نخست) در سال  ،3109پانزده میلیارد دالر سهم تبلیغات بود

(استاتیستا .)a3103 ،٢به باور راپا ( ،3114ص  )26و آلن ( )3113برای داشتن سود موفق،
تبلیغات باید هدفمند 5و بر پایۀ رفتار وبگردی هر فرد 6نمایش داده شود .برای نمونه ،توییتر (ناحیۀ

سوم) میتواند تبلیغاتی هدفمند بر پایۀ زبان ،جنس ،عالقهمندیها ،دنبالکنندگان ،دستگاه ،رفتار
خرید یا مصرف ،فهرست سفارشی ،کلیدواژه ،و منطقۀ جغرافیایی پیشنهاد دهد (توییتر.)3107 ،
1. Free
2. Anderson
)3. Advertising (especially contextual
4. Statista
5. Targeted advertising
6. Individual’s surfing behavior
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روی هم رفته ،شمار و گوناگونی بسیار کاربران شبکههای اجتماعی ،جذابیت فراوانی را برای
بهکارگیری تبلیغات هدفمند به عنوان منبع مهم درآمدزایی فراهم میسازد.
اشتراک افزوده یا پریمیوم

1

همانگونه که اندرز و همکاران ( ،3113ص  )319و استروالدر و پیگنیور ( ،3101ص )20
گفته اند ،خدمات و حق اشتراک افزوده یکی از منابع درآمد شبکههای اجتماعی است که کاربران

باید هزینۀ دورهای (ماهانه یا ساالنه) برای برخورداری از اشتراک یک پیشنهاد ویژه ٤در وبگاه
بپردازند (راپا ،3114 ،ص  .)29برای نمونه ،از نزدیک به سه میلیارد دالر درآمد ساالنۀ لینکداین
(ناحیۀ دوم) در سال  ،3101نزدیک به  111میلیون دالر ( 03درصد) از حق اشتراک افزوده به
دست آمده است (لینکداین .)3106 ،این منبع درآمد در شبکههای اجتماعی همراه با مدلهای
فریمیوم پیشنهاد میشود ،که در آن ،شبکۀ اجتماعی بیشتر خدمت خود را رایگان ارائه میدهد و
کاربران زیادی را به سوی خود میکشاند و سپس خدمات افزوده یا نسخۀ بهبودیافتهای از خدمات

را به مشترکین پیشنهاد میدهد (ویلسون .)3116 ،3ظرفیت موفقیت این منبع به گرایش کاربران

برای پرداخت بستگی دارد .برای بیشینهسازی گرایش کاربران به پرداخت ،دارندۀ شبکه باید به
سازوکارهایی مانند مشوقها بیندیشد تا محتوای کاربرساخته افزایش یابد و سپس ،چند طرح
مناسب با قیمت خوب پیشنهاد دهد (اندرز و دیگران ،3113 ،ص .)319
درآمد شبکههای اجتماعی میتواند با فروش خدمات و محصوالت جانبی بهدست آید (راپا،
 ،3114ص .)29خدمات و محصوالت جانبی یکبار پرداخت هستند و در خدمات پریمیوم و
اشتراک دورهای ارائه نمیشوند .برای نمونه ،زمانی یکی از منابع درآمد فیسبوک (ناحیۀ نخست)،
فروش هدایای مجازی بوده است (فالچ 5و دیگران ،3117 ،ص  .)03از درآمد  3/1میلیارد دالری
توییتر (ناحیۀ سوم) در سال  3109نیز  222میلیون دالر از راه فروش مجوز بهرهبرداری از دادهها و
1. Premium subscription
2. Special offering
3. Wilson
4. Sale of additional products and services.
5. Falch
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فروش محصوالت و خدمات جانبی
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خدمات میانجی تبلیغات به دست آمده است (توییتر.)3103 ،
سرمایهگذاری بیرونی /تأمین مالی

1

تأمین مالی را نمیتوان راهکار درآمد دانست ،ولی یکی از راههای تأمین سرمایه در شبکههای

اجتماعی بهویژه نوپدیدها ،سرمایهگذاری از سوی سرمایهگذاران ریسکپذیر ٤است .سرمایهگذاری
ریسکپذیر میانجی مهمی در بازارهای مالی به شمار میآید و سرمایۀ شرکتهای آیندهدار ولی با

دشواریهای مالی را فراهم میسازد (گمپرز و لرنر ،3110 ،3ص.)041

جمع /تودهسپاری مالی ٢شیوۀ دیگری در این بخش و زیربنای آن افزایش سرمایۀ خارجی از

شمار بسیار یا همان توده است .در این نوع ،هر فرد سهم کوچکی دارد (بلفلیم ،لمبرت و

شواینبچر ،3104 ،5ص  ،)131ولی با افزایش افراد ،دریایی از سرمایه پدید میآید .از این راه شاید

بتوان پول بسیاری را در هر دور تأمین سرمایه گرد آورد ،ولی این پول با گذشت زمان به پایان

میرسد و جریان ثابتی ندارد (استریکلند .)3117 ،6در برخی از مدلهای این کار ،دارندۀ شبکۀ
اجتماعی باید در اندیشۀ بازپرداخت پول سرمایهگذاران نیز باشد.

این چهار منبع مالی میتواند در همۀ گونههای شبکۀ اجتماعی کاربرد یابد .با این همه،
تفاوتهای آمده در پیشنهادهای ارزش و بخشهای مشتری ،بر کاربرد برخی از این راهکارها و
چگونگی کاربرد آنها در درآمدزایی در ناحیههای چهارگانۀ شکل یک تأثیر میگذارد (شکل  .)6در
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پاسخ به پرسش سوم باید گفت که:
هرچه به سوی شبکههای حرفهایتر (ناحیههای دوم و چهارم) پیش رویم ،راهکارهای درآمد
حرفهای و درپیوند با شغل بیشتر میشوند .برای نمونه ،در شبکۀ حرفهای لینکداین (ناحیۀ دوم)،
درآمد راهکارهای نیروی انسانی( 7بیشتر با فروش خدمات شغلی و حرفهای )1بیش از نیمی از
1. Funding
2. Venture capitalists
3. Gompers & Lerner
4. Crowdfunding
5. Belleflamme, Lambert & Schwienbacher
6. Strickland
7. Talent solution
8. Sale of pro services
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درآمد شبکه را از آن خود کرده است (لینکداین .)3106 ،هرچه به سوی شبکههای تخصصیتر
(ناحیه های سوم و چهارم) پیش رویم ،راهکارهای درآمد بیشتر با محتوای تخصصی شبکه
همراستا میشوند.
برای نمونه ،در یوتیوب (ناحیۀ سوم) ،تبلیغات ویدئویی (همراستا با محتوای یوتیوب) پیش از
پخش ویدئوی درخواستی یکی از راههای درآمدزایی این شبکه است.
تبلیغات بیش از آن که وابسته به گونۀ شبکه باشد ،به شمار کاربران آن بستگی دارد (اندرز و
دیگران ،3113 ،ص  .)316هرچه شمار و گوناگونی کاربران باالتر رود ،جذابیت تبلیغات نیز
بیشتر میشود .بهتر است در این شبکه ها تبلیغات نیز در پیوند با تخصص کاربران و زمینۀ کاری
شبکه باشد و شکلی از نمایش را برگزیند که برای کاربران تخصصی و /یا حرفهای آزاردهنده نباشد.
برای نمونه ،تبلیغات لینکداین (ناحیۀ دوم) در زمینۀ دسترسی به افراد حرفهای با توجه به
موردهایی مانند شغل ،صنعت ،و سن است.
جذابیت منبع اشتراک افزوده با حرفهای و /یا تخصصیتر شدن شبکه (ناحیههای دوم ،سوم ،و
چهارم) افزایش مییابد .این جذابیت به دلیل با ارزشتر ،ویژهتر ،و تقلید سخت ِتر محتوا و ارتباط
در این گونه شبکهها میباشد .از دیدگاه نظریۀ مبتنی بر منبع نیز منابع با این ویژگیها میتوانند

برتری رقابتی شبکه را افزایش دهند .بنابراین ،کاربران در این شبکهها گرایش بیشتری به پرداخت
سازگاری دارد که پیشران کلیدی درآمد را برای مدلهای اشتراکی ،گرایش کاربران به پرداخت
میدانند.
منبع معرفی شدۀ دیگر برای راهاندازی جریان درآمد در شبکههای اجتماعی ،سرمایهگذاری
بیرونی یا تأمین مالی است .این منبع را نمی توان درآمد شبکه از مشتریان دانست ،ولی بررسی آن به
دلیل تأمین بخشی از نیازهای مالی شبکه اهمیت دارد .این درآمد برای تأمین مالی شبکه ناپایدار
است و بنابراین همیشه نمی توان به آن تکیه کرد .بهترین شیوه برای بررسی این منبع از نگاه
سرمایهگذار است.
راهبرد دیگر شبکههای اجتماعی برای ماندن در بازار در کنار شبکههایی مانند فیسبوک (ناحیۀ
نخست) و لینکداین (ناحیۀ دوم) به عنوان شبکههای قدرتمند و رهبر در دستههای خود ،میتواند
ورود به بخشهای تخصصیتر (ناحیه  2و  )4و باریکتر تعریف شود (بوید و الیسون،3119 ،
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ص  .)303این راهبرد ،ورود به بازار نیچ یا دنبال کردن راهبرد تمرکز 1نام دارد (پورتر،0773 ،٤
ص  .)23مدلهای کسبوکار بازار نیچ و راهبرد تمرکز ،بخشهای ویژهای را از مشتریان،
گروههای کسبوکار ،و /یا بازارهای جغرافیایی هدف میگیرند (استروالدر و پیگنیور،3101 ،
ص .)30
در چارچوب پیشنهادی ،شبکههای اجتماعی در ناحیههای سوم و چهارم (شبکههای بیشتر
تخصصی) ،بخت بیشتری برای داشتن ایدههای نو در زمینههای تخصصی گوناگون و در
نتیجه رشد بالقوه دارند .بنابراین می توانند در آغاز کار بدون نیاز به سه منبع دیگر و از راه منبع
تأمین مالی به دریافت پول برای پیشرفت بپردازند .برای نمونه ،ریسرچگیت (ناحیۀ چهارم) تاکنون

سه دور تأمین مالی با جذب میلیونها دالر سرمایه داشته است (کرانچ بیس .)3104 ،3برنامۀ این
شبکه برای درآمدزایی در آینده ،ساخت بازاری برای محصوالت و خدمات علمی است (تونی،٢

.)3102
در مجموع ،در پاسخ به پرسش سوم باید گفت که برخی از راهکارهای درآمد برای برخی از
گونههای شبکههای اجتماعی بهتر پاسخ میدهند (شکل  ،)6مانند اشتراک افزوده که یکی از
روشهای کلیدی درآمدزایی در شبکههای حرفهایتخصصی (ناحیۀ چهارم) مانند مندلی است،
ولی با ماهیت اجتماعی و همچنین همانندی کلی این شبکهها با یکدیگر ،از همۀ راهکارها میتوان
/http://stim.qom.ac.ir

برای درآمدزایی بهره گرفت.
نکتۀ اصلی ،تفاوت در شکل و ترتیب بهکارگیری در هر دسته از شبکهها است.
برای نمونه ،برنامۀ شبکۀ آ کادمیا.ایدییو افزون بر اشتراک افزوده ،درآمدزایی از راه روندسازی

5
(شما،6
دادههای پژوهش برای مؤسسههای تحقیق و توسعه (فروش خدمات جانبی) است ِ

.)3103

1. Focus strategy
2. Porter
3. CrunchBase
4. Tweney
5. Trending research data
6. Shema

 .4نتیجهگیری
در پژوهش حاضر منطق درآمدزایی شبکههای اجتماعی گوناگون با روش ارزیابی تطبیقی و در
چارچوبی دو الیهای بررسی شد .در الیۀ پایۀ این چارچوب ،شبکههای اجتماعی بر پایۀ ماهیت
ارتباط میان افراد و محتوا دسته بندی شدند و در الیۀ دوم ،منطق درآمدزایی شبکهها بر پایۀ
پیشنهادهای ارزش ،بخشهای مشتری ،و جریانهای درآمد توضیح داده شد.
یافتههای این پژوهش را می توان بر پایۀ سه بخش سازندۀ منطق درآمدزایی خالصه کرد .ارزش
اصلی شبکه های اجتماعی از دیدگاه پیشنهادهای ارزش ،از ارتباط میان کاربران و محتوای
کاربرساخته پدید میآید .در این میان ،ارزش محتوا و ویژگیهای در پیوند با آن در شبکههای
تخصصی تر و ارزش ارتباط میان کاربران در شبکههای حرفهایتر بیشتر میشود .هر کدام از این
ارزشها بخشهایی از مشتریان را به سوی خود میکشاند .از دیدگاه بخش مشتریان ،زمانی یک
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شبکۀ اجتماعی ارزشی واقعی را برای گروههای متمایز کاربران خود با هدف درآمدزایی پدید
میآورد که بتواند با ارائۀ خدمات و ویژگیهای رایگان و جذاب ،زمینۀ مشارکت مؤثر آنان را فراهم
سازد .مشارکت مؤثر ،فرایندی است که در آن دو یا چند گروه کاربران بتوانند از راه کانال شبکۀ
اجتماعی با ارتباطسازی و ارائۀ محتوای مشارکتی بر یکدیگر تأثیر گذارند .در این میان ،شبکههای
شخصیعمومی با توان برآوردن نیازهای گروههای گوناگون ،میتوانند شمار گوناگونی از کاربران را
به سوی خود بکشانند و همین ،جذابیت شبکه را برای مشتریانی مانند بازاریابان و تبلیغکنندگان
اجتماعی ناحیههای دیگر نیز به جرم
افزایش میدهد .با این همه ،اگر شمار کاربران شبکههای
ِ
تبلیغات متناسب با ماهیت ارتباط و
بحرانی برسد و به اندازهای شود که مشارکت مؤثر شکل گیرد،
ِ

محتوا در ناحیه ،راهکار مناسبی برای درآمدزایی است .اگرچه ،ماهیت تخصصی و یا حرفهای

بودن ،میتواند کاربران بالقوۀ شبکهها را کاهش دهد ،ولی شبکههای این نوع میتوانند با
ساماندهی محتوای تخصصی و برقراری ارتباط حرفهای (پیشنهادهای ارزش) از راهکارهایی مانند
فروش محصوالت و خدمات جانبی (متناسب با گونۀ شبکه) و اشتراک افزوده نیز برای درآمدزایی
بهره برند.

1

٤

یافتههای این پژوهش را میتوان با دو نظریۀ مبتنی بر منبع و نظریۀ مبتنی بر فعالیت تحلیل
نمود .بر پایۀ نظریۀ مبتنی بر منبع ،منابع باارزش ،بیهمتا ،و دشوار برای تقلید مانند برند،
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شمار کاربران ،و سرمایه میتوانند به نیرومندی و برتری رقابتی شرکتها بینجامند (چوو و

گاتچالک ،3117 ،ص 3؛ ورنرفلت ،0734 ،3ص  .)093آنچه در عمل میتواند ارزش را در این
وبگاه ها بیافریند ،محتوای کاربرساخته و روابط در مقیاس زیاد و دشوار برای تقلید است که
ُ
با مشارکت بیشتر افراد پربارتر میشود (اریلی .)3111 ،این دو منبع یعنی محتوا و ارتباط
پایۀ دستهبندی شبکههای اجتماعی جای گرفتند .بر پایۀ نظریۀ مبتنی بر فعالیت ،زنجیرۀ
ارزش ،فروشگاه ارزش ،و شبکۀ ارزش فراگیرترین پیکربندیهای ارزش هستند که راههای
ارزشآفرینی را برای مشتریان نشان می دهند در پیکربندی شبکۀ ارزش ،شرکت مانند یک شبکه،
پیوند میان مشتریان و کاربران خود را برقرار میسازد .در این پیکربندی ،شرکت با ارائۀ خدمات و
1. Resource-based theory
2. Activity-based theory
3. Wernerfelt
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زیرساخت شبکهای ،ارزش میآفریند (آفوا و توشی ،3112 ،ص 022؛ چوو و گاتچالک،3117 ،

ص 7-3؛ استبل وفلدستاد ،0773 ،1ص  .)439این پیکربندی با ماهیت شبکۀ اجتماعی در
پیوندسازی میان کاربران و مدیریت محتوای کاربرساخته (کیم ،جئونگ و لی ،3101 ،ص )309
بیشتر همخوان است.
در این پژوهش نیز شبکۀ ارزش و تمایز میان خدمات ارائه شدۀ گونههای شبکۀ اجتماعی پایۀ
جذب مشتریان کلیدی و ارائۀ راهکارهای درآمد جای گرفت .کار نزدیک دیگر به این پژوهش،
مقالۀ اندرز و همکاران ( ،3113ص  )077است که مدلهای درآمدی شبکههای اجتماعی را
بدون توجه به گونههای شبکۀ اجتماعی بررسی کردند .فالچ و همکاران ( ،3117ص  )33نیز در
مقالۀ خود تفاوت جریانهای درآمدی را در پیوند با گوناگونی شبکههای اجتماعی دیدند .ولی تنها
چند نمونۀ فیسبوک ،توییتر ،و یوتیوب را بررسی میکنند .این شبکهها تنها دو ناحیه از چهار ناحیۀ
پیشنهادی پژوهش را پوشش میدهند.
یافتههای این پژوهش میتواند شبکههای اجتماعی کنونی و تازه را برای گسترش کسبوکارشان
یاری رساند.
اگر شبکه از جنس فیسبوک است ،باید به دنبال جذب گروههای گوناگون در جامعه بود تا
بتوان از راه اصلی تبلیغات هدفمند درآمدزایی کرد .برای شبکههای حرفهایتر مانند لینکداین باید
مهارتافزایی بود .برای شبکههای تخصصیتر که هر کدام میتوانند در زمینهای از محتوا مانند
ویدئو ،تصویر ،موسیقی ،و متن کار کنند ،راهکار فروش مستقیم یا اشتراکی خدمات یا فراوردههای
در پیوند با جنس محتوا بیشتر تقاضا دارد .هرچند ،در این شبکهها به راهکارهای نوآورانهتر برای
ارزش آفرینی و درآمدزایی (به دلیل گوناگونی محتوا) نیاز است .برای شبکههای حرفهای و
تخصصیتر مانند شبکه هایی که در زمینۀ پژوهش و آموزش هستند ،راهکارهایی مانند فروش
روندهای پژوهش و فراوردههای علمی به شیوۀ اشتراکی یا مستقیم ،کارآمد است .اگر کاربران
این سه ناحیه نیز به اندازۀ مناسب یا جرم بحرانی برسند ،میتوان از تبلیغات مناسب با هر گونه نیز
بهره برد.
1. Stabell & Fjeldstad
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 .5پیشنهادهای پژوهش
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده ،بر روی راهکارهای ویژه برای هر ناحیه کار کرده و
اثربخشی آنها را با چارچوب پیشنهادی پژوهش بسنجند .در این زمینه به پژوهشهای دیگری نیز
نیاز هست .نخست ،در اینجا ،برای کم کردن پیچیدگی چارچوب دو الیۀ پیشنهادی ،منطق
درآمدزایی به گونهای تعریف شد که تنها ویژگیهای نخستین یک کسبوکار خوب را داشته باشد
واحد سازندۀ مدل کسبوکار استروالدر و پیگنیور
(ماگرتا ،3113 ،ص  )4و برای این کار سه
ِ

( ،3101ص  )07-06بهکار رفت .پژوهشهای آینده میتوانند از اجزای دیگر مدلهای کسبوکار
چارچوب مقایسه بهره برند .دوم ،پیشنهاد میشود راهکارهای درآمدزایی
برای شکلگیری الیۀ دوم
ِ

پیامرسانهای همراه به عنوان یکی از نزدیکترین فناوریها به شبکههای اجتماعی و تازهترین
ابزارهای اجتماعی با بهکارگیری چارچوبهای این کار بررسی شوند.

 .6قدردانی
از دکتر پیام حنفی زاده از دانشگاه عالمه طباطبایی تهران و برخی دیگر از همکارانی که با
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پیشنهادهای خود به بهبود این مقاله یاری رساندند ،سپاسگزاری میشود.
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