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 چکیده: 

کمبود اطالعات در  بازاریابی شبکه ای پدیده ای است که علیرغم عمر نسبتا کوتاهش دارای فرازو نشیب های زیادی بوده است.

آگاه نباشند. در کشور ما نیز اطالعات در مورد شیوه کار و از ماهیت این پدیده  اازاریابی شبکه ای باعث شده که افراد دقیقبمورد 

قطعا داشتن اطالعات زیاد پیرامون  مزایا و معایب آن بسیار کم است و نسبت اهمیت موضوع به مطالعات صورت گرفته ناچیز است.

خود عضو  لذا بهترین منابع اطالعاتی افرادی هستند که بهترین راه برای مواجهه با آن می باشد. ،یک موضوع علی الخصوص نوظهور 

. بنابراین ما در اقف شده اندکرده اند و بهتر از هر کسی به فواید و مضرات آن و تجربهبازاریابی شبکه ای بوده اند و از نزدیک آنرا 

عضو یکی از  سابقا که تعدادی از افرادیانجام مصاحبه با با  پدیدارشناسی -رویکرد کیفیبااستفاده از  این پژوهش بر آن شدیم تا

به ، ای مکس کیو دی نرم افزار کمک باوداده ها را گرداوری نموده  بوده اند، خارجیشرکت های بازاریابی شبکه ای داخلی یا 

 ند کمک شایانی بهده اند می توادی که سابقا عضو بو. همچنین در نهایت توصیه های افرابررسی وتجزیه وتحلیل آن پرداختیم

 مسئوالن برای اتخاذ تصمیمات در مواجه با این پدیده کند. افرادی که قصد عضویت در بازاریابی شبکه ای را دارند و
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 مقدمه:

توزیع کننده مستقل که از بازاریابی شبکه ای سیستمی است برای توزیع کاال و خدمات توسط شبکه هایی از هزاران فروشنده یا 

طریق فروختن کاالها و خدمات و همچنین معرفی و حمایت از فروشندگان دیگر که عضو مجموعه آنها می شوند، کسب درآمد می 

   کنند. توزیع کنندگان از محل سود حاصل از فروش محصوالت توسط زیرمجموعه هایشان، کمیسیون یا پاداش دریافت می کنند

شرکت های بازاریابی شبکه ای با اکثر شرکت های دیگر متفاوتند. آنها محصوالت و خدمات خود را با  (.1389هیز،) زیگالر و پ. 

که خود عضوی از  افراد. این به فروش می رسانند خود آنها خریداران محصوالت شرکت هستنداستفاده از توزیع کنندگان که 

به نظر می رسد جذابیت  ،جدید را ترغیب می کنند و انگیزه و آموزش می دهند. گرچه رشد صنعت اعضاء شرکت می شوند،

برای   .(gros& vrienc, 2019مشکل قانونی و اخالقی مواجه است) با چندین پدیده نایامارا نشان می دهد، بازاریابی شبکه ای 

مشتریان ارتباط مثبت ایجاد شود که یکی از این ارتباطات مثبت خرید به  باید با ارتقاء سیستم فروش از طریق بازاریابی شبکه ای 

شرکت دوچرخه  کیبار،  نیاول .(chaubey & tangari, 2018)می باشد از این طریق صرفه تر محصوالت توسط مشتریان

با خود کنند  یمعرف زین گرید  یشتراگر چهار م انیداد که مشتر بیترت یبرنامها استفاده کرد و دهیا نیاز ا هی در روس یساز

را در سال  یچند سطح یابیبازار تیفعال یکه بطور رسم یکمپان نیاول .روبل صاحب دوچرخه شوند 50 یروبل بجا 10پرداخت 

داد و امروزه محصوالت خود را از   رییتغ تیبه نوتراال 1939بود که نام خود را در سال  ایفرنیکال نیتامیو یآغاز کرد، کمپان 1930

 .دالر بوده است اردیلیم 175 یا شبکه یابیبازار یشرکت ها یگردش مال 2007. در سال رساندی به فروش م یامو یکمپان قیطر

افراد در  نیکه تعداد ا یبوده اند در حال یشبکه ا یابیبازار ینفر شاغل در شرکت ها ونیلیم 63.7،  2010طور در سال  نیهم

است که در مدت ده سال تعداد  یتنها تجارت یشبکه ا یابیتوان گفت که بازار ینفر بوده و ممیلیون 33.6، تعداد1998سال

دوره تقسیم کرده است: فاز  4(روند بازاریابی شبکه ای را به 1395) پو ریچارد (.1396) ندرلو، شاغالن ان دو برابر شده است

فاز جهانی  ،(2000-1989فاز بازار انبوه) ، (1989-1379فاز تکثیر یا ازدیاد)  ،(1979-1945نامحسوس)محدود یا 

ورود شرکت گلدکوئست به ایران فعالیت بازاریابی شبکه ای آغاز شد و رفته  با 1379درکشور ایران از سال . به بعد(2000شدن)

شترک تمامی آنها فعالیت هرمی بود و محصول، نقش چندانی درفعالیت رفته شرکت های دیگری نیز پا به عرصه نهادند که نقطه م

نخستین اقدام رسمی و قانونی علیه این جریان آنها نداشت. با متضرر شدن خیل کثیری از افراد جامعه در اینگونه فعالیت ها، 

درادامه، دولت راه مبارزه با  (.1390دیماه 13نیوز،)مشرق و با تصویب قانون منع فعالیت های هرمی آغاز شد ۱۳۸۴تابستان سال 

فعالیت های هرمی شرکت های خارجی را در ایجاد یک بستر قانونی برای فعالیت های بازاریابی شبکه ای شرکت های داخلی که 

بی شبکه ای صادر مجوزهای قانونی فعالیت بازاریا 1390محصول محور باشند، دید و در نهایت برای اولین بار در ایران در سال 

دالر شوید،  30000عنوان هایی همچون بدون دردسر صاحب  شد)دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور(.

میلیون تومان پول حالل بدست آورید، طرح پیوند و  20بازاریابی جهانی با درآمد عالی، هدیه طالیی، شما هم میتوانید در یک شب 

ت دراین میان افراد بسیاری هستند که با همین آرزوها عضو شرک و مانند آنها هرانسانی را وسوسه می کند. همکاری ، شجره انفاق 

شرکت و  110منتشر کرد، حدود  89که وزارت اطالعات در پاییز  طبق آمارى .(1384)دامغانی،های بازاریابی شبکه ای می شوند

 از یکی و در همین سال (.1390اشت)حسینی و جلیلیان،وجود د ایرانناسالم داخلى و خارجى در  موسسه بازاریابى شبکه اى

با  زد که تخمین نفر میلیون یک به نزدیک را هرمی های شرکت فعاالن تعداد ایسنا، با در گفتگو اطالعات وزارت مسئوالن

 بوده درگیر فعالیت این در نفر میلیون چهار در حدود جمعیتی که گرفت نتیجه توان می افراد این های خانواده درنظرگرفتن

به اهداف خود دست یافته  تا چه حد براستی افرادی که عضو شرکت های بازاریابی شبکه شده اند (.1394)حاجیانی و دیگران، اند

پدیدار شناسی روشی است که تمرکزش بر روی تجربیات ذهنی شرکت اند آیا به وعده هایی که به آنان داده میشد عمل شد؟

(. پدیدارشناسی، اغلب می تواند به عنوان یک رویکرد کلی در مطالعاتی که تجربه vom Lehn, 2019کنندگان در تحقیق است)

رار می دهند، استفاده شود. انسانها در زمینه هایی که در آن قرار دارند، معنی می دهند و می توانند در نقطه را مورد استفاده ق



 
 

(. تحقیق پدیدارشناسانه در زمینه واقعیت، موقعیت، تجربه norman, 2019خاصی از زمان به دیدگاه محققان کمک کنند )

(. اتخاذ بینش، برداشت وارائه تعاریف pienkos et al, 2019ار می گیرد)فردی و تجربی، همراه با پیامدهای آنها مورد بحث قر

جدیدی درحوزه بازاریابی شبکه ای بربنیان این فکر که افراد دارای احساسات،ارزش ها و بینش هایی هستند و خود می توانند 

ی شبکه ای را به یک ضرورت تبدیل می تحلیلی دقیق از آن ارائه دهند،توجه به روش های تفسیری جایگزین درمطالعات بازاریاب

کند. پدیدارشناسی با تاکید بر وجه انسانی وتجربی بازاریابی شبکه ای، این امکان را می دهد تا به بازاریابی شبکه ای از منظر 

که سابقا درشرکت  افرادیبا  انجام مصاحبه بدین منظور ما در این پژوهش برآن شدیم تا با افرادی که آنرا تجربه کرده اند نظر کنیم

 .دست یابیمهای بازاریابی شبکه ای فعالیت می کردند به یک جمع بندی از تجربیات و همچنین میزان برآورده شدن انتظارات آنان 

طرح سواالتی در خصوص انتظارات از حضور در این فعالیت ها ،انگیزه اولیه ،تجربه بدست امده وتوصیه ها وپیامدهای بدین منظور با

 . اطالعات الزم گرداوری گردید ،حضور

 

 روش تحقیق:

احبه عمیق و با استفاده از دراین پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و راهبرد پدیدارشناسانه از روش گرداوری اطالعات به شیوه مص

 ای داشتند،های بازاریابی شبکهمصاحبه شونده که سابقه عضویت در شرکت 9را از  گیری هدفمند و گلوله برفی اطالعاتنمونه

همچنین با استفاده از نرم افزارمکس کیو دی ای، داده ها را به صورت کد های به اختصار، درآوردیم تا از این  گردآوری نمودیم.

آوریم تا هم تجزیه و تحلیل داده ها به شکل شکیل تر و طریق مباحث و نکات مهم را بر اساس درصد فرآوانی و به شکل نمودار در

 دقیق تر انجام شود و هم خوانندگان محترم خیلی راحتر و آسان تر با مطالب ارتباط برقرار کنند.

 :افراد به هشت کد اصلی اطالعاتمکس کیو دی ای با تقسیم بندی  استفاده از نرم افزار سپس با 

 انگیزه و انتظارات پیش از عضویت  .1

 آگاهی ها .2

 خاطرات  .3

 تجربیات .4

 ارتباطات .5

 امنیت از دیدگاه شما .6

 ادراکات پس از ترک عضویت .7

 توصیه به سایرین برای ورود به بازاریابی شبکه ای .8

جربه افراد نائل جمع بندی کلی از ت کتجزیه و تحلیل هر کدام از هشت کد اصلی را به طور جداگانه انجام داده و درنهایت به ی 
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 ها: یافته

 . انگیزه و انتظارات پیش از عضویت: 1

 . انتظارات پیش از عضویت(2. انگیزه پیش از عضویت  1)کد اصلی:انگیزه و انتظارات پیش از عضویت، کد های فرعی 

 (1. بدست آوردن تجربه )3(   1. گریز از یکنواختی )2(   10فرآوانی . کسب درآمد)با 1پاسخ های انگیزه پیش از عضویت: 

 (1اشتغال )

 (1. لیدرشدن )3(    2. کار راحت )2(  7. درآمد باال )1پاسخ های انتظارات پیش از عضویت: 

 1نمودار

 

 1نمودار 

 :تجزیه و تحلیل

ابی شبکه ای کسب درآمد بوده است. پیداست انگیزه بیشتر افراد پیش از عضویت افراد درشرکت های بازاری 1همانطور که از نمودار

گریز از یکنواختی و بدست آوردن تجربه و اشتغال نیز با فراوانی کم جزء پاسخ های افراد میباشد اما با توجه به نمودار مشخص 

 های بازاریابی شبکه ای کسب درآمد است. میشود که که انگیزه اکثر افراد از ورود به شرکت

همین طور درقسمت انتظارات پیش از عضویت بیشتر افراد انتظار خود پیش از عضویت را در کسب درآمد باال میدانستند البته کار 

 راحت و لیدر شدن هم جزء انتظارات پیش از عضویت بود. 

 رود به شرکت های بازاریابی شبکه ای رسیدن به درآمد باال میباشد.با توجه به نمودار انگیزه و انتظارات بیشتر افراد از و
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 . آگاهی ها : 2

بعد از  3.1حین عضویت   2.1قبل از عضویت  1.1. کسب آگاهی ها از چه طریقی بود 1)کد اصلی: آگاهی ها ، کدهای فرعی  

 . تا چه حد درمورد جامعه و آداب و رسوم آگاهی داشتید  (2عضویت 

 ی کسب آگاهی ها از چه طریقی بود پاسخ ها

 (1. رسانه ها )3(     3. آگاهی های من بسیار کم بود)2(    5.  دوستان )با فراوانی 1قبل از عضویت: 

 (4. دوستان )2(    7. سرشاخه ها)1حین عضویت:  

 (3. رسانه ها )3(       4. دوستان)2(    4. همکاران سابق)1بعد از عضویت: 

 (2. آگاهی داشتم)2(       4. بسیار کم آگاهی داشتم )1ه حد در مورد جامعه و آداب و رسوم آگاهی داشتید: پاسخ های تا چ

2رنمودا

 

 2نمودار 

 :تجزیه و تحلیل
 پیداست  2همانطور که از نمودار

 :. کسب آگاهی های افرادی که عضو شرکت های بازاریابی شبکه ای شده اند1

قبل از عضویت: یا از طریق دوستان بافراوانی باالتر بوده یا آکاهی بسیار کم داشتند و فقط یک مورد از رسانه ها کسب آگاهی کرده 

پس میتوان نتیجه گرفت که نقش رسانه ها دراطالع رسانی درمورد اینگونه شرکت ها ضعیف است و همچنین بیشتر افرادی عضو 
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ن به طور پراکنده اطالعاتی بدست آورده اند یا اصال آگاهی نداشتند در مورد اینگونه شرکت ها که شده اند که یا از طریق دوستا

 میتوان نتیجه گرفت اینگونه شرکت ها درجذب افراد با آگاهی های پراکنده و محدود موفق تر عمل کرده اند.

جه گرفت که افرادی که عضو شرکت های بازاریابی حین عضویت: سرشاخه ها با فراوانی بیشتر و همچنین دوستان . پس میتوان نتی

شبکه ای میشوند آگاهی های آنان محدود نگه داشته میشود و این محدودیت به آگاهی هایی منجر میشود که فقط از طریق 

سرشاخه ها و سرشاخه ها به آنان داده میشود و به گونه سعی میشود ارتباط افراد با بیرون کمرنگ شود و اطالعات را فقط از طریق 

 دوستان کسب کنند.

بعد از عضویت: همکاران سابق و دوستان با فراوانی بیشتر و رسانه ها با فراوانی کمتر  درنتیجه نقش کمرنگ رسانه ها دراین زمان 

میکنند بیش از پیش مشخص میشود زیرا افرادی که شرکت های بازاریابی شبکه ای را ترک کرده اند قطعا بیشتر به رسانه ها توجه 

که آگاهی هایی درمورد کاری که سابقا انجام میدادند بدست آورند اما باز هم مشاهده میشود که تعداد کمی از آنها اطالعات را از 

 طریق رسانه ها بدست میاورند.

آگاهی داشتند که نتیجه . تاچه حد درمورد جامعه و آداب و رسوم آگاهی داشتید دوبرابر بیشتر افراد ذکر کرده اند که بسیار کم 1

گیری میشود افرادی که آگاهی های کمتری دارند نسبت به جامعه وآداب و رسوم بیشتر عضو  شرکت های بازاریابی شبکه ای 

 میشوند.

نتیجه گیری کلی: همانطور که پیداست افراد داری آگاهی های کمتر بیشتر عضو شرکت های بازاریابی شبکه ای میشوند و 

عضویت سعی میشود آگاهی های آنان محدود نگه داشته شود و همچنین نقش ضعیف رسانه ها دراطالع رسانی  همچنین درطول

 به افراد جامعه کامال مشهود است. 

 
 . خاطرات:3

. چه 1،3. فعالیت ها: 3. تجربیاتی که بیشتر بیاد میاورید .  2. دلیل عضویت درآن زمان .   1)کد اصلی:خاطرات، کد های فرعی: 

  2،2،3معنوی   1،2،3. فعالیت های مورد عالقه ای که انجام دادید 2،3  .عالیت هایی دوست داشتید ولی امکان تجربه آن نبودف

 آموزشی(  3،2،3تفریحی  

. شرایط نامساعد 3(،     6. معرفی شدن کار درآن زمان)2(،    3. بیکاری)با فراوانی1پاسخ های دلیل عضویت درآن زمان: 

 (2زندگی)

(   1. اعتماد نکردن به هرکسی)2(   1. سوء استفاده و کالهبرداری)بافراوانی 1اسخ های تجربیاتی که بیشتر بیاد میاورید: پ 

. عدم 6(   1. روابط ناشایست غیر همجنس و عضوگیری به این روش)5(    2. وعده های پوچ)4(     1.امیدهای واهی)3

. آرزوهای 10(   1. داشتن روابط عمومی باال)9(   1. هدر دادن وقت و پول)8(      1. کتاب خوانی وبحث)7(   1موفقیت)

.جلوگیری از 15(     1.پیگیری)14(    3. هدف گذاری)13(           1. باینری)12(   1. مثبت اندیشی)11(    1دورودراز)

 (   1ارت). سرشکستگی و احساس حق18(    1.کارتیمی)17(   2. اعتماد بنفس)16(    1روزمرگی)

 پاسخ فعالیت ها:

. شفاف سازی ابهامات 2(    1. بدست آوردن شغلی مطمئن)بافراوانی1چه فعالیت هایی دوست داشتید ولی امکان تجربه آن نبود: 

 (    2. داشتن مجوز قانونی)5(    2. داشتن شبکه ای فعال)4(    1. رسیدن به درجات باال)3(      1نتورک)

 قه ای که انجام دادید: فعالیت های مورد عال

 (  3. اعتماد بنفس)4(   2. هدفمند بودن)3(    1. خودسازی)2(    1. مثبت اندیشی)بافراونی1معنوی: 

 (1تفریحی: رفتن به اردو)

 ( 5. کتاب خوانی)3(     3. فیلم آموزشی دیدن)2(    4. برگزاری کالسهای آموزشی)1آموزشی: 
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 3نمودار 

 :تجزیه و تحلیل

 پیداست: 3همانطور که از نمودار

دلیل عضویت بیشتر افراد در آن زمان معرفی کار در همان زمان بوده، یعنی افراد صرف اینک هدر همان زمان کار به آنها معرفی 

نتخاب شده این کار را پذیرفتند، اما بیکاری افراد و شرایط نامساعد زندگی هم دالیل دیگری است که افراد کار را در آن زمان ا

 کردند. فرار از بیکاری و فرار از موقعیت زندگی که در آن بودند آنها را به سمت این فعالیت سوق داده است.

همانطور که پیداست تجربیاتی که افراد بیشتر بیاد می آورند شامل  موارد زیادی می شود و هر کس به طریقی از آن دوران یاد می 

یات اخالف چشم گیری ندارند، به جز هدف گذاری، وعده های پوچ و اعتماد بنفس. اما می کند و جالب اینکه فرآوانی این تجرب

توان با توجه به کدها به این نتیجه گیری کلی رسید که عمده فعالیت های شرکت های بازاریابی از دید افراد به دودسته تقسیم می 

س، کتاب خوانی، هدف گذاری، پیگیری و داشتن روابط عمومی شوند که یکی از آنها توجه به جنبه های مثبت آن مثل اعتماد بنف
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باال است و دیگری توجه به جنبه های منفی محیط های بازاریابی شبکه ای از جمله: عدم موفقیت، هدر دادن وقت، کالهبرداری 

از فعالیت های مثبت و  اعتماد نکردن به هرکسی است. بنابراین به این نتیجه می توان دست یافت که فعالیت ها عمدتا تلفیقی

 منفی با فراوانی تقریبا یکسانی هستند.

 چه فعالیت هایی افراد دوست داشتند ولی امکان تجربه آنرا نداشتند:

در اینجا داشتن شبکه فعال و داشتن مجوز قانونی از سایر موارد فراوانی بیشتری دارند.داشتن مجوز قانونی در مواردی ذکر شده که 

های بازاریابی شبکه ای خارجی بودند.داشتن شبکه فعال راه موفقیت در اینگونه شرکت هاست و پیشرفت در کار افراد عضو شرکت 

بازاریابی شبکه ای منوط به توسعه زنجیره انسانی می باشد بنابراین مسلم است که داشتن شبکه فعال که بتواند در گسترش این 

اما از پاسخ هایی مثل شفاف سازی ابهامات نتورک و بدست آوردن شغلی زنجیره موفق تر عمل کند آرزوی هر نتورکر است. 

مطمئن پیداست که افراد دچار نوعی سردرگمی می شوند هنگام کار در این شرکت ها به دلیل اینکه هم خود کار ابهاماتی دارد، 

 باعث سردرگمی اعضا می شود. هم قانون راه درستی برای اغنا افراد ندارد و هم سواالتی که در ذهن افراد پیش می آید
 در این قسمت به فعالیت هایی می پردازیم که افراد عالقه داشتند و آنها را تجربه کردند.

فعالیت های آموزشی از قبیل کتاب خوانی، فیلم آموزشی دیدن و برگزاری کالس های آموزشی قطعا از جنبه های مثبت بازاریابی 

 توای این دوره ها نیز مثمر ثمر باشد.شبکه ای می باشد اما به شرطی که مح

فعالیت های معنوی مثل اعتماد بنفس، مثبت اندیشی، هدفمند بودن و خودسازی قطعا از جنبه های بسیار خوب بازاریابی شبکه 

 ای است. 

ردند، البته فعالیت بدون در نظر گرفتن ماهیت کار و بی آنکه در صدد تایید یا رد این پدیده باشیم فعالیت هایی که اعضا تجربه ک

های مورد عالقه آنها بیان می دارد که بازاریابان شبکه ای شیوه های مفیدی برای ادامه کار انتخاب کردند و با ایجاد جوی دوستانه، 

 آموزشی و معنوی حضور و بقا افراد را تسهیل می بخشند.

 

 

 

. تجربیات: 4  

. ارزشمندترین تجربه( 3. بدترین تجربه      2      . بهترین تجربه1) کد اصلی: تجربیات،  کدهای فرعی:   

 پاسخ های بهترین تجربه:

. هنگام خروج 5(   1. اعتماد نکردن به هرکسی)4(     2. کارگروهی) 3(   2. هنگام عضوگیری) 2(  3. هدف داشتن) با فرآوانی 1 

( 1. رفتن به اردوهای تفریحی)8(    1. داشتن افکار مثبت)7(    1. نداشتم)6(    1از کار)  

 پاسخ های بدترین تجربه:

. ترس روزهای اول از پنهان 4(    1. هنگام ورود)3(    3. نیافتن زیرمجموعه)2(    3ک)با فرآوانی . هنگام مقابله قانونی با نتور1 

(1. توانایی نداشتن در فروش اجناس خریداری شده از شرکت)6(     1. تلف کردن انرژی و وقت)5(     1کاری)  

 پاسخ های ارزشمند ترین تجربه:

. اعتماد به 5(    1. پیگیری)4(    1. کارگروهی)3(     1نتورک آغاز شیرین و پایان تلخ دارد). 2(    2. هدفمندی)با فرآوانی 1

(1. نظم داشتن)6(    1نفس)  

. ثروتمند تر شدن افراد سطح باال 9(     1. درس عبرت گرفتن و عدم عضویت دوباره درشرکت های نتورک)8(     1. افکار مثبت)7

(   1و ضرر افراد سطح پایین)  
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 4نمودار 

 :تجزیه و تحلیل

 تجربیات افراد منفک شده بازاریابی شبکه ای در سه گروه: بهترین و بدترین و ارزشمندترین تجربه جای می گیرند.

 بهترین تجربه ها: 

کارگروهی هدف داشتن بعنوان تجربه ای که بیشترین فراوانی را دارا می باشد در زمره بهترین تجربه افراد جای می گیرد. همچنین 

و تجربه هنگام عضوگیری نیز بعنوان تجربه هایی با فراوانی بیشتر نسبت به  مابقی تجربه ها عنوان می شود. تجربه هایی مثل 

اعتماد نکردن به هرکسی، هنگام خروج از نتورک، داشتن افکار مثبت و رفتن به اردوهای تفریحیو همچنین اینه بهترین تجربه 

 است که توسط اعضا پیشینه دار بازاریابی شبکه ای عنوان شده است. نداشته ام، عنوان هایی

بنابراین می توان نتیجه گرفت عمده تجربه های مثبت از بازاریابی شبکه ای عبارتند از: هدف داشتن و کار گروهی و هنگام عضو 

 گیری 

 بدترین تجربه ها: 

بدترین تجربه های اعضا که داراری بیشترین فراوانی نسبت به سایر نیافتن زیر مجموعه و هنگام مقابله قانونی با نتورک بعنوان 

تجربه های بد است توسط اعضا پیشینه دار عنوان شده است. البته تجربه های بد دیگر نیز با فراوانی کمتر مشاهده می شود از 
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ایی فروش نداشتن اجناس خریداری شده جمله: هنگام ورود، ترس روزهای اول از پنهان کاری افراد، تلف کردن وقت و انرژی و توان

از شرکت) که این مورد در شرکت های بازاریابی شبکه ای داخلی وجود دارد، زیرا اعضا عالوه بر خرید اولیه در طول فعالیت نیز 

 ملزم به خرید و بازاریابی محصوالت شرکت می باشند(

فتن زیرمجموعه و هنگام مقابله قانونی با بازاریابی شبکه ای  می بنابراین می توان نتیجه گرفت که عمده تجربه های بد شامل: نیا

 باشد.

 

 . ارتباطات:5

. شما 3. آیا به راحتی با اعضا ارتباط برقرار می شد     2. رفتار اعضا با یکدیگر     1)کد اصلی: ارتباطات،    کدهای فرعی:  

 جاذبه متقابل همکاران(. 5. رفتار سرشاخه ها      4احساس راحتی می کردید       

 پاسخ های رفتار اعضا با یکدیگر:

 (1. به ظاهر خوب در باطن خیر)5(     1. بدون ارتباط بودند)4(     1. عالی بود)3(     2. دوستانه)2(     5. خوب بود)با فراوانی 1

 پاسخ های آیا به راحتی با اعضاء ارتباط برقرار می شد:

 (2. خیر)با فراوانی2(     4. بله)با فراوانی 1

 پاسخ های شما احساس راحتی می کردید:

 (1. احساس سردرگمی داشتم)5(     1. معذب بودم)4(      2. استرس داشتم)3(      2.خیر)2(      3. بله)با فراوانی1

 پاسخ های رفتار سرشاخه ها:

 (1. به ظاهر خوب در باطن خیر)4(      2حس برتر بینی) . همراه با3(      3. عالی بود)بافراوانی2(    4. خوب بود)با فراوانی1

 پاسخ های جاذبه متقابل همکاران:

 (1. حرافی و زبان بازی)4(      1.صداقت)3(     1. رفتار مودبانه)2(      3. هدف و وجه مشترک)با فراوانی 1

 

 5نمودار 
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 :تجزیه و تحلیل

حکایت از رفتار خوب و دوستانه دارد. که البته گزارش هایی از رفتارهای به ظاهر  بیشترین فراوانی در مورد رفتار اعضاء با یکدیگر

خوب و در باطن بد یا بدون ارتباط بودن سایر اعضاء با یکدیگر و محدود بودن ارتباط بین هم گروهی ها نیز وجود دارد اما با 

 با یکدیگر حکایت دارد.فراوانی خلی کمتر، اما عمده گزارش ها از رفتار خوب و مودبانه اعضاء 

در مورد اینکه آیا با اعضاء به راحتی ارتباط برقرار می شد، تعداد جواب های بله، دو برابر تعداد جواب های خیر می باشد.پس می 

دوبرابر تعداد توان نتیجه گرفت که اعضاء دفاتری که به بازاریابی شبکه ای مشغولند و درآنها ارتباط به راحتی برقرار می شود، 

 دفاتری است که ارتباط با اعضاء به براحتی برقرار نمی شود.

در مورد احساس راحتی اعضاء و اینکه آنان احساس راحتی می کردند، پاسخ های بله ، خیر، استرس داشتم، معذب بودم و احساس 

توجه به پاسخ ها و اینکه افرادی که پاسخ  سردرگمی داشتم، از عمده پاسخ های اعضاء پیشینه دار بازاریابی شبکه ای است. با

می باشند اما همانطور که مشخص است وزنه به سمت پاسخ های خیر، احساس  3مثبت داده اند به احساس راحتی دارای فراوانی 

یابی شبکه سردرگمی، معذب بودن، و استرس سنگین  تر است. بنابراین می توان نتیجه گرفت اکثر افراد در هنگام فعالیت در بازار

 ای از احساس راحتی برخوردار نمی باشند و نوعی احساس گیجی و سردرگمی همراه آنهاست.

در مورد رفتار سرشاخه ها با اعضاء پاسخ های خوب بود و عالی بود از فراوانی بیشتری برخوردارند تا پاسخ های همراه حس برتر 

 نتیجه گرفت در کل رفتار سرشاخه ها با اعضاء رفتاری خوب است.  بینی بود و به ظاهر خوب در باطن بد. بنابراین می توان

درمورد پاسخ به سوال جاذبه متقابل همکاران، هدف و وجه مشترک بین اعضاء به عنوان جاذبه ای که بیشترین فراوانی را داراست  

داقت بین اعضاء هم مطرح شده اما مطرح می شود توسط اعضاء البته پاسخ هایی از قبیل: فریب خوردگی، حرافی و زبان بازی و ص

 در کل می توان نتیجه گرفت در بیشتر موارد جاذبه متقابل همکاران همام هم هدفی مشترک آنها می باشد.

در نتیجه در کل به نظر می رسد روابط در بازاریابی شبکه ای روابط خوبی است و ارتباطات که الزمه این کار هم می باشد به نحو 

شود.و در ارتباطات کشش کلی به سمت خوبی روابط است به استثناء اینکه اعضاء بنظر می رسد در اینگونه  خوبی مدیریت می

 فعالیت ها به دلیل همان ترس و سردرگمی واسترس احساس راحتی نمی کنند.

 

 . امنیت از دیدگاه شما:6

 )کد اصلی: امنیت از دیدگاه شما(

 پاسخ های امنیت از دید شما:

. بدلیل نبود تضمین در کار وجود 3(        2. خوب بود)با فراوانی2(       6دلیل مخالفت دولت وجود نداشت)با فراوانی. به 1

 (1. از لحاظ مالی داشت)5(      1. وجود نداشت)4(       2نداشت)
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 6نمودار 

 تفسیر: 

د نداشت در مورد شرکت های بازاریابی شبکه ای  پاسخ هایی که وجود دارد مبنی بر اینکه به دلیل مخالفت دولت امنیت وجو

خارجی است که در کشورمان فعالیت آنها غیر قانونی می باشد. بنابراین پاسخ هایی که در مورد امنیت وجود دارد و آنها خوب می 

د توجه قرار دادند و آنهم دانند در مورد شرکت های بازاریابی شبکه ای داخلی است. اما امنیت را بعضی از افراد از یک بعد دیگر مور

در مورد خود کار و تضمین موجود در کار بازاریابی شبکه ا می باشد که عده ای معتقدند بازاریابی شبکه ای کاری است که  

تضمینی در آن وجود ندارد برای رسیدن به موفقیت. همچنین عده ای معتقدند که از لحاظ مالی امنیت وجود دارد بیشتر روی  

 اد این مورد است که پورسانت ها پرداخت می شود و از این لحاظ مشکلی وجود ندارد.حرف این افر

به طور کلی می توان نتیجه گرفت که از لحاظ قانونی در شرکت های بازاریابی داخلی امنیت وجود دارد ولی در مورد شرکت های 

عضی افراد به دلیل نبود تضمین در کار آنرا از لحاظ بازاریابی خارجی به دلیل مخالفت دولت این امنیت وجود ندارد و به نظر ب

 امنیتی ضعیف بر می شمارند.

 

 . ادراکات پس از ترک عضویت:7

. تا چه حد انتظارات شما برآورده 2. چه نوع هیجانی را تجربه کردید     1)کد اصلی: ادراکات پس از ترک عضویت، کدهای فرعی: 

 . پیشنهادات برای ارتقاء این شبکه سازی(4بازگشت هستید     . تا چه حد عالقه مند به 3شد     

 پاسخ های چه  نوع هیجانی را تجربه کردید:

. داشتن دید 6(    1. نگرانی)5(    1. ناامیدی)4(      2. راحتی)3(      2. احساس آزادی)2(     2. سرشکستگی)با فراوانی1

 (1متفاوت به زندگی)

 

 ات شما برآورده شد:پاسخ های تا چه حد انتطار

. زیاد 4(     1. تاحدی برآورده شد)3(     2. انتظارات مادی نشد ولی معنوی شد)2(      4. هیچ انتظاری برآورده نشد)با فرآوانی 1

 (1برآورده شد)

 پاسخ های تا چه حد عالقه مند به بازگشت هستید:

 (1. عالقه مندم)3(        1مساعد باشد عالقه مندم). اگر شرایط 2(       9. عالقه مند نیستم)با فرآوانی 1

 پاسخ های پیشنهادات برای ارتقاء این شبکه سازی:
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. سقف داشتن پورسانت ها تا 4(       1. گفتن حقیقت به افراد)3(      2. قانونی شدن آن)2(     4. با اصل کار مخالفم)با فرآوانی1

 ( 1سطح مشخص)

 

 

 7نمودار 

 : تجزیه و تحلیل

همانگونه که مشخص است در پاسخ به اینکه افراد چه نوع هیجانی را بعد از خارج شدن از بازاریابی شبکه ای تجربه کرده اند، اکثر 

افراد بعد از خروج از این سیستم با خاطره خوش از آن یاد نمی کنند. اکثر افراد هیجان هایی از قبیل: سرشکستگی، احساس 

رانی را تجربه کرده اند بعد از خروج از بازاریابی شبکه ای، البته مواردی هم از خوبی یاد کرده اند که آزادی، راحتی، نا امیدی، نگ

بسیار کمتر از مواردی است که هیجان خوبی بعد از ترک عضویت تجربه نکرده اند، مثل موردی که عنوان می دارد پس از ترک 

ل اکثر افراد پس از ترک عضویت هیجان های منفی تجربه می کنند. دقت عضویت دید متفاوت به زندگی پیدا کرده است. اما در ک

شود در مواردی هم که افراد عنوان می دارند پس از ترک عضویت احساس آزادی یا راحتی را تجربه کرده اند بدین معنی است که 

 اند.  احساس آنها در مورد کار بد بوده است که بعد از خروج از آن احساس راحتی و آزادی کرده
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در پاسخ به اینکه افراد پس از ترک عضویت تا چه حد انتظاراتشان برآورده شده، بیشتر سوژه ها عنوان می دارند که هیچ انتطاری 

از آنها برآورده نشده یا تا حدودی برآورده شده است.تعداد کمی از افراد هم عنوان کرده اند که انتظارات مادی برآورده نشده ولی 

اینکه در موارد کمی هم عنوان کرده اند زیاد برآورده شده است. اما همانگونه که از نمودار مشخص است اکثر افراد  معنوی شده یا

 انتظاراتشان در بازاریابی شبکه ای برآورده نشده یا به همان انتظارات معنوی بسنده کرده اند.

تم هستند اکثریت قریب به اتفاق همانگونه که از نمودار در پاسخ به اینکه تا چه حد افراد عالقه مند به بازگشت به این سیس

پیداست عنوان داشته اند به هیچ عنوان حاضر به بازگشت نیستند و تعداد کمی هم گفته اند که اگر شرایز مساعد باشد عالقه مند 

ثریت سوژه ها هیچ عالقه ای به به بازگشتند و تعداد کمی هم گفته اند عالقه مند به بازگشتند. بنابراین با توجه به نمودار اک

 بازگشت به این سیستم ندارند.

در مورد پاسخ به سوال اینکه پیشنهاد افراد برای ارتقاء این شبکه سازی چیست. عده ی زیادی گفته اند با اصل کار مخالفند، 

ابتدا را توصیه کرده اند. توجه شود در تعدادی هم پیشنهاداتی از جمله: داشتن سقف برای پورسانت یا گفتن حقیقت به افراد از 

مواردی که پیشنهاد داده اند کار قانونی شود، موبوط به سوژه هایی است که در شرکت های بازاریابی شبکه ای خارجی فعالیت می 

 کردند. اما فرآوانی کلی از پیشنهادات افراد روی این جنبه متمرکز است که با اصل کار مخالف اند.

 

 سایرین برای ورود به بازاریابی شبکه ای:. توصیه به  8

 )کد اصلی: توصیه به سایرین برای ورود به بازاریابی شبکه ای(

. به افراد 3(        1. بدلیل نبود شرکت مناسب توصیه نمی کنم)2(       4. به هیچ عنوان توصیه نمی کنم)با فرآوانی 1پاسخ ها: 

 (1. توصیه می کنم)4(       1ه می کنم)ریسک پذیر و دارای روابط عمومی باال توصی
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 8نمودار 

 :تجزیه و تحلیل

همانگونه که از نمودار پیداست در پاسخ به اینکه افرادی که خودشان سابقا عضو بوده اند در شرکت های بازاریابی شبکه ای آنرا به 

عنوان توصیه نمی کنند این کار را برای دیگران. در این  دیگران توصیه می کنند یا خیر؟ اکثر سوژه ها عنوان کرده اند که به هیچ 

بین عده ای هم عنوان کرده اند به دلیل کالهبرداری یا نبود شرکت مناسب توصیه نمی کنند البته تعداد کمی هم عنوان کرده اند 

 که توصیه میکنیم اما اکثریت قاطع سوژه ها این کار را به سایرین توصیه نمی کنند.

 

 

 ی و پیشنهادات:نتیجه گیر

افراد با انگیزه و انتطارات برای رسیدن به درآمد باال عضو بازاریابی شبکه ای شده اند، آگاهی های آنها نسبت به این سیستم پایین 

بوده و بیشتر آگاهی ها از طریق مجاری غیر رسمی مثل دوستان و نه رسانه ها بدست آمده است. دلیل اکثر افراد از عضویت در آن 

ن معرفی کار در همان زمان به آنان بوده، خاطراتی که بیاد میاورند برای هر فرد متفاوت است که طیفی از خاطرات خوب تا بد زما

را شامل می شود. تجربیات افراد نیز بنا به برداشت آنان متفاوت است که بعنوان مثال هدف داشتن، کار گروهی، آغاز شیرین و 

. در بیشتر گزارشات ارتباطات قوی و خوبی بین اعضا و سرشاخه ها برقرار می شد. در مورد شرکت پایان تلخ را می توان یاد کرد

های بازاریابی شبکه ای خارجی امنیت به دلیل غیر قانونی بودن یک چالش اساسی برای اعضا تعریف شده بود. اما آنچه که بیشتر 

ته و بیشتر افراد معتقدند انتظارات آنان برآورده نشده و مایل به افراد پس از خاتمه عضویت ادراک کرده اند جنبه مثبتی نداش

بازگشت به این سیستم نیستند. در نهایت اکثر افراد بازاریابی شبکه ای را برای دیگران توصیه نمی کنند. با توجه به این مطالب 
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که ای را لمس کرده اند و از نزدیک با آن گفته شده بنظر می رسد عرصه پژوهش هایی که بر اساس تجربه افرادی که بازاریابی شب

بتوانند به بهترین شکل ممکن واقعیت بازاریابی  ،مواجه بوده اند بسیار گسترده است و بنظر می رسد پژوهش هایی بر این اساس

 شبکه ای را بر همگان و علی الخصوص تصمیم گیرندگان روشن کنند.
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Abstract 
 
Network marketing is a phenomenon that has had many ups and downs in spite of its relatively 
short life. The lack of information about network marketing has made people not exactly aware 
of the nature of this phenomenon. In our country, there is also very little information on the 
way of work and its advantages and disadvantages, and the importance of the topic to the 
studies conducted is negligible. Definitely having a lot of information about a particularly 
emerging issue is the best way to deal with it. Therefore, the best sources of information are 
those who have been themselves members of the network marketing and have been touched 
closely and who are better off than anyone's benefits and disadvantages. So, Therefore, in this 
research, we have tried to gather data using the Qualitative-Phenomenological approach by 
interviewing a number of people who were formerly members of a domestic or foreign 
network marketing company, and with the help of Max-qda software Oh, we reviewed it and 
analyzed it. Finally, the advice of former members can help people who want to join the 
network marketing and have the authorities decide to deal with this phenomenon. 
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