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 چکیده

بخشی از  های هرمی در ایران دانست. هدف این مطالعه، بیان را باید دهۀ فعالیت گستردۀ شرکت 1331دهۀ 

افراد از زمان فعالیت در آن است. سازی و بررسی تجربۀ های اقناععلل رشد و فراگیری آن با توجه به شیوه

نفر از افرادی که سابقۀ فعالیت در کوئست را  31بر اساس روش کیفی، اطالعات تحقیق از مصاحبه با 

ی مختلفی برای جلب افراد به این شبکه ها وهیشدهد که از دست آمده است. نتایج نشان میاند به داشته

شیوه بوده است. تحقیق  نیتر مهماست؛ اعتمادسازی بر اساس روابط خانوادگی یا دوستانه  شده یماستفاده 

ی اجتماعی متعدد و جدی ناشی از آن، ها بیآس، فعالیت در کوئست عالوه بر مسائل و دهد یمحاضر نشان 

همراه داشته است.  ی کاری، برای بسیاری از افراد تجربۀ مثبت و آموزنده نیز بهها آموزش ۀواسط  به ژهیو  به

از تجارب حاصل از گسترش این  گذاران استیس، پیشنهادهایی برای استفادۀ ها افتهدر نهایت بر اساس ی

 .پدیده در ایران بیان شده است
 

 ی هرمی، فشار ساختاری.ها شرکتآسیب اجتماعی، آموزش شغلی، اعتماد،  ها:کلیدواژه

 

 

  

                                                           
 hadjiani@csr.ir. استراتژیک تحقیقات مرکز فرهنگی گروه مدیر و دانشگاه دانشیار. 1

 a.n.esfahani@gmail.com. ایران اجتماعی مسائل بررسی شناسی جامعه دکتری. 2

 egholamipour@gmail.com. تهران دانشگاه ،توسعۀ و اقتصادی شناسی جامعه دکتری دانشجویمسئول، نویسندۀ. 3

ره 
دو

ن، 
یرا

ی ا
اع

تم
اج

ل 
سائ

ی م
رس

بر
6

ره 
ما

 ش
،

1 ،
ان

ست
تاب

و 
ر 

بها
 

13
94

ص 
 ،

71-
94

 



  1394 بهار و تابستان، 1 ، شماره6دوره بررسی مسائل اجتماعی ایران،                              02 

 

 مسئله بیانو  مقدمه

دریافت پیشنهاد برای فعالیت در  تجربۀحداقل یک بار  31 دهۀشاید بسیاری از ایرانیان در طی 

بخش زیادی  ،های هرمی در این دهه عضویت در شبکه پدیدۀ. اند داشتهرا  1«هرمی شبکۀ»یک 

 31ایشان را درگیر کرد و تا پایان قهری آن در سال  خانوادۀجوانان و  ژهیو  بهاز افراد کشور 

ی ها پروندهی ریگ شکل در نهایتاعضا و  بیشتری قلیل، ضرر اقتصادی ا عدهشدن باعث ثروتمند

قضایی متعدد برای شکایت افراد از یکدیگر منجر شد. در همان سال، یکی از مسئوالن وزارت 

های هرمی را نزدیک به یک میلیون نفر  رکتاطالعات در گفتگو با ایسنا، تعداد فعاالن ش

نتیجه گرفت که جمعیتی در  توان یمی این افراد ها خانوادهگرفتن نظرکه با در 2تخمین زد

 زمان مدتدر بیشتر  ها شرکت. البته این اند بودهاین فعالیت درگیر  درحدود چهار میلیون نفر 

دخالت  31دهۀ  ی پایانیها سالو تنها در  اند نبودهفعالیت خود با منع قانونی شدیدی مواجه 

فعالیت آن صورت  پایاندولت برای سلب اعتماد عمومی از آنان و نهایتاً ورود قهری برای 

بیشتر  ی اخیر،ها سالدر  های هرمی شرکت در زمینۀ پدیدۀ یدانشگاهمطالعات علمی و  .گرفت

؛ 1331: صفایی و دیگران، ر.کاز منظر اقتصادی یا حقوقی و فقهی پرداخته )برای نمونه 

، ابعاد و ها نهیزمبه ( و کمتر 1311؛ اسکینی و مهربخش، 1311مصباحی مقدم و دیگران، 

تنها چند  دهد یمی اطالعاتی نشان ها گاهیپا. جستجوی اندتوجه کردهپیامدهای اجتماعی آن 

 اند پرداختهپدیده ی کارشناسی ارشد از بُعد اجتماعی به این ها نامه انیپاتحقیق محدود در حد 

بازتاب یافته است. مظلوم خراسانی و همکاران  یدانشگاهها نیز کمتر در فضای  و نتایج آن

و  اندهرمی پرداخته های شرکتفردی در تمایل به عضویت در  های ارزش( به اهمیت 1311)

م دیگر مه ۀ. نکتدانند یماز زندگی لوکس را عاملی مهمی در جذب افراد  یبرخوردارتمایل به 

از سوی  ارتباط منفی رضایت اجتماعی و ارتباط با خانواده با احتمال عضویت افراد است.

طبقاتی و احساس تبعیض نقش مهمی  فاصلۀکردن که تمایل به پر اند افتهدریدیگر این محققان 

 نظریۀ مؤید این یافته ها آنهرمی داشته است. به اعتقاد  های شرکتدر تمایل افراد به فعالیت در 

 نظام در یهنجار یب و نابسامانی و زیاد طبقاتی را تضاد است که علت دورکیم و مرتن آنومی

                                                           
شرکتی که در ایران فعالیت کرد و در بین مردم معروف شد،  نیترممهاما  کردند؛ یمی مختلفی فعالیت ها نامی هرمی در ایران با ها شبکه 1. 

کوئست »شرکتی به نام  یها رمجموعهیزیکی از  !جستجو برای طال است نایبه مع( که  (Gold Quest گلدکوئست گلدکوئست بود.

 .نقل مکان کرد کنگ هنگت کوتاه به برج تجارت جهانی دکار و پس از مبهدر فیلیپین آغاز 1113سال  در است. این شرکت «اینترنشنال

1331اردیبهشت  31. 2
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 نیتر مهم( نیز متغیرهای اقتصادی مانند بیکاری را 1331حصارلو ). نباتیدانند یم جامعه ارزشی

( در مورد 1110اصلی وی بر چارچوب نظری مرتن ) تأکیدو  داند یمعامل عضویت جوانان 

عالوه ه ار ساختاری و لزوم تطابق اهداف مشروع با ابزارهای مشروع در جامعه است. بفش

عوامل  جمله ازهای هرمی  ی طراحی شرکتها تیجذابتوقعات خانواده، اصرار دوستان، 

برده پژوهش نامبه آن اشاره کرده است. البته  ،دیگری است که وی در تبیین علل عضویت افراد

 داخته است.پر ،عضویت و کمتر به سایر ابعاد فعالیت در آنصرفاً به عوامل 

فعالیت شرکت هرمی در  پدیدۀبا توجه به اهمیت و گسترۀ  دانشگاهیمطالعات  خألاین 

ی مهم عدم توجه ها علتاست. به اعتقاد نویسندگان این تحقیق، یکی از  توجه  جالبنوع خود 

عدم  شعلتدانست که این موضوع  ۀجهانی دربار به این پدیده در ایران را باید فقدان مطالعات

. به همین سبب در سطح جهانی ادبیات علمی استدر سایر نقاط جهان  ها شبکهگسترش این 

این پدیده تولید نشده و به همین سبب اقبالی از سوی محققان داخلی برای تحلیل آن  ۀدربار

 کند یمتالش حاضر دیده، تحقیق اما با توجه به گستردگی و اهمیت این پ ؛وجود نداشته است

علمی را  خأل، این ها شبکهافراد از فعالیت در این  تجربۀکیفی و شناخت  ایتا بر اساس مطالعه

 ها تیفعال گونه اینافراد فعال در  تجربۀتا با بررسی  کند یمتحقیق سعی ، بر این اساس پر کند.

در قالب شرکت  خصوص  بهاز علل ورود افراد به فعالیت هرمی و استفاده از دیدگاه آنان 

و پیامدهای فعالیت در این شبکه شناختی حاصل کند. باید  کوئست، چگونگی فعالیت اعضا

توان درک  ها نمی توجه داشت بدون مراجعه به افراد دخیل در این فعالیت و شنیدن صدای آن

ت. این تحقیق تالش کرده است تا حد درستی از چگونگی فعالیت کوئست در ایران داش

و در تحلیل وضعیت و  بشنودافراد اعم از موافق تا مخالف فعالیت هرمی را  ۀممکن صدای هم

ای که در بررسی  ترین مسئله پیشینی عمل کند. مهم یها یریسوگابعاد مختلف آن، فارغ از 

 میتقس قابل خش اصلیقرار گرفته به سه ب توجه موردافراد از حضور در این شرکت  تجربۀ

زمان فعالیت و پیامدهای پس از اتمام فعالیت. با استفاده از تحلیل  تجربۀاست: علت ورود، 

این افراد مستندسازی  تجربۀی علمی از بند صورتها، مقوالت اصلی استخراج شده و  مصاحبه

تر پدیدۀ  قها برای فهم عمی هدف تحقیق تأکید بر تجربۀ افراد فعال در این شرکتشده است. 

گیری ناشی از تصورات پیشین در تحلیل موضوع است. لذا از مورد مطالعه و اجتناب از سو

شناختی نسبت جرم و روش تحقیق متناظر با آن برای بررسی پدیده، استفاده رویکرد پدیدار

 شده است.
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 نظری ادبیات

 استفاده یمختلف یکردهایرو از یاجتماع انحرافات و جرم ۀمطالع یبرا یعلم مطالعات در

 یکی. است استوار یزیمتما یشناخت روش و یشناس معرفت یمبان اساس بر کدامهر که شود می

 قادر را محقق که است یدارشناسیپد مطالعات، نیا در استفاده مورد ینظر یکردهایرو از

پدیدارشناسی، سنتی فلسفی  مکتب. آورد دستبه مطالعه مورد موضوع از عیبد یدرک کند می

 ژان هایدگر، همانند مارتین فیلسوفانی و مکتب گذار هیپا عنوان  به ادموند هوسرل نام با است که

اما مکتب فلسفی  ؛است خورده گره آن دهندگان توسعه عنوان  به مرلوپونتی موریس و سارتر پل

 نیتر شده شناختهای منجر شد. شده شناختهی رویکرد نظری ریگ شکلی به شناس جامعهدر 

واقعیت  که آنجا ازی، آلفرد شوتز است که معتقد بود شناس جامعهپدیدارشناسی در  پرداز هینظر

هدف پوزیتویستی  جهینت درشدن نیست، از جهان خارج قابل آشکار ها انسانپشت شیوۀ تفسیر 

(. شوتس 111: 2111عینیت باید کنار گذاشته شود و به درک معنای ذهنی توجه شود )برک، 

، جهانی که در وهلۀ نخست بر حضور فیزیکی کرد یمبر جهان روزمره و تجربۀ زیسته تأکید 

ی ها و به همین ترتیب بر درک حسی از این جهان مبتنی است و در وهلۀ دوم بر مفاهیم انسان

؛ مفاهیمی که همواره به کنند یماستفاده  انیشها تجربهبخشیدن و تفسیر ی نظمبرا ها انسانکه 

 .شوند یمی اجتماعی ساخته ا وهیش

 تجربۀ بر آن تمرکز جرم، و یاجتماع انحرافات با مرتبط مطالعات در کردیرو نیا تیاهم

رویکرد . است مجرمانه ای کجروانه عمل ارتکاب یها زهیانگ و یریگ میتصم یهاوهیش افراد،

 جهینت دری مکتب کنش متقابل نمادین ریشه دارد و ها آموزهپدیدارشناسی به کجروی در 

ی تصور وی از خود و جهان بیرونی از ریگ شکلبر کنشگر فردی و چگونگی  اش یاصلتمرکز 

 رم،ج به یکم یکردهایرو برخالف(. لذا 121: 2111طریق کنش متقابل است )تیرنی، 

 فهم یاصل ابزار را کنشگر یآگاه تا کند می تالش یفیک یها روش اتخاذ با یدارشناسیپد

رو هدف رویکرد پدیدارشناسانه این  ازاین(. 2112 گرونوالد،) دهد قرار مطالعه مورد موضوع

است، چه  آنتوصیف کامل  که قادر به است که نشان دهد یک تجربه، برای صاحب آن تجربه

جوهرِ  گرید  عبارت  بهکشیدن معانی یا ی فردی امکان بیرونها فیتوصمعنایی دارد. از 

 بهکند تا  (. این رویکرد کمک می13: 1112است )موستاکاس،  ریپذ امکانساختارهای تجربه، 

، به علل رفتار از دیدگاه خود کنشگر روانهجکی قالب در مورد رفتار ها نگرشی تکرار جا 

 شود. توجه
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قرار دارد که چشم خود را بر این  انیگرا اثباترویکرد مذکور درست در برابر باورهای 

شخص کجرفتار در مورد تجربۀ کجرفتاری خود چه فکر و احساسی دارد.  اند که بستهموضوع 

 نییتعآنها معتقدند رفتارهای فرد مانند هر کس دیگر بوسیلۀ نیروهای متنوع و متعدد اجتماعی 

دانند  اما پدیدارشناسان چنین تصوری از کجرفتاری را غیر واقعی می رد؛یگ یمشود و شکل می 

از کجرفتاری است تا  ها آن، باورهای پیشینی کنند یممطالعه  انیگرا اثباتآنچه  اند یمدعو 

انسانی دارای فکر و احساسات )صدیق سروستانی،  عنوان  به رواقعیت وجود یک کجرفتا

جرم،  فرهنگ خردهی ها هینظر برخالفر عمومی پدیدارشناسان این است که (. تصو23: 1333

همنوایان تفاوت چندانی ندارد. مثالً سایکز و  قبول موردنظام ارزشی کجرفتاران با نظام ارزشی 

ۀ باور دهند نشانکه  ندیگو یمی کجروان و مجرمان سخن ساز یخنثی ها کیتکن( از 1110ماتزا )

 باعلت اینکه افراد  ها آنغالب در جامعه است. به اعتقاد  های ارزشا و به نظام باوره ها آن

آگاهی از نادرستی کجرفتاری و عدم مقبولیت اجتماعی باز هم مرتکب رفتارهای  وجود

زمان، مکان و سایر عوامل  برحسب، نسبیت هنجارهای اجتماعی است که شوند یمانحرافی 

تا با انطباق وضعیت خود با  کنند یمموالً تالش . به همین جهت کجرفتاران معرندیرپذییتغ

کرده یا تخفیف گرفت، به در آن به نحوی از زیر بار مجازات شانه خالی توان یمشرایطی که 

عوامل قانون بپردازند )صدیق  خصوص  بهی آثار کجروی خود در مقابل دیگران و ساز یخنث

(. این جنبه از رویکرد پدیدارشناسی در این تحقیق اهمیت فراوانی دارد. 32: 1333سروستانی، 

های هرمی وجهۀ  فعالیت در شرکت نکهیا بای بعدی دیده خواهد شد ها بخشکه در  طور  همان

هایشان  ان دهند کنشکنند تا نش ی از افراد تالش میاریبس عمومی فعالیتی کجروانه دارد،

 های عمومی جامعه نبوده است. برخالف ارزش

شناختی کیفی برای در نهایت نکتۀ مهمی که باید به آن توجه شود اهمیت مطالعات جرم

گذاری و پیشگیری است. عموماً مطالعات کمی و  سیاست فهم عمیق کجروی و جرم به منظور

ریزی برای مقابله با  در جامعه و برنامههای اصلی برای شناخت جرم و کجروی  آماری داده

توانند روابط، های کمی نمی کند داده ( اشاره می2110طور که تیلور )  اما همان ؛آنهاست

اما باید  ؛ی افراد برای ارتکاب کجروی و جرم را آشکار سازندها زهیانگ، احساسات و ها نهیزم

ی کجروانه، ها تیفعالای درونی و فراینده ها زهیانگتوجه داشت بدون شناخت عمیق علل، 

اتکا بر اطالعات کمی به نتایج مطلوب  صرف  بهگذاری دقیق  امکان مقابلۀ پیشگیرانه و سیاست

 برای رسیدن به اهداف تحقیق مفید باشد. تواند یماین رویکرد  منجر نخواهد شد لذا
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 روش تحقیق

روش پدیدارشناسی تفسیری ، از سؤاالتبا توجه به رویکرد نظری تحقیق، برای پاسخ به 

استفاده شده است. پدیدارشناسی تفسیری روشی کیفی است که هدف آن فهم تجربۀ زندگی 

شود که به دنبال  افراد مورد مطالعه است. این روش از این جهت پدیدارشناسانه محسوب می

مانی (. از این روش ز1: 2111شناخت تجربۀ افراد از زبان خود آنهاست )اسمیث و دیگران، 

است. اطالعات  توجه موردمورد مطالعه  شود که تجربۀ زیستۀ افراد درگیر با پدیدۀاستفاده می

های عمیق با  ها از طریق مصاحبه دست آمده است. بخش اصلی دادهاز طریق تکنیک مصاحبه به

 دستبهکسانی که تجربۀ فعالیت در قالب شرکت گلدکوئست یا کوئست اینترنشنال دارند، 

ۀ وضعیت جانب همهنیافته ابزار مناسبی برای درک است. مصاحبۀ عمیق یا ساختارآمده 

آید. برای  می حساب  بههای بسیار متداول در تحقیقات کیفی است و از روش شونده مصاحبه

ای آزاد  شده و در جریان مصاحبه  فراهم نظر موردهای اصلی ی از موضوعستیل چکاین کار، 

شده از  کردن موارد مطرحکار هم محقق آزادی عمل باالیی برای دنبال شوند. با اینی میبررس

ها را در چارچوب فرایند مصاحبه تواند تمامی موضوع را دارد و هم می شونده مصاحبهسوی 

ی ذهنی ها یداور شیپ، اجتناب از مداخلۀ ها مصاحبهمطرح کند. مسئلۀ مهم در نحوۀ انجام 

 عنوان  بهی هرمی نه ها شرکتش شد به مسئلۀ فعالیت در محقق در فرایند مصاحبه بود و تال

 ۀ نوعی تجربۀ زندگی نگریسته شود.مثاب  به بلکهعملی مجرمانه یا کجروانه 

ای موسوم به کوئستت یتا گلدکوئستت     های بازاریابی شبکه جامعۀ آماری، اعضای شرکت

 که معنا بدین شود، می کار برده  به «هدفمند گیری نمونه» کیفی تحقیق اند. در در شهر تهران بوده

متورد مطالعته    پدیتدۀ  بته  نستبت  شتان یها یژگیوبه  توجه با تصادفی، انتخاب جای واحدها، به

 متدت  و قترار گیرنتد   مصاحبه یا مشاهده مورد باید چه کسانی اینکه مورد در شوند. می انتخاب

 مدت مطالعه طول مورد در اولیه تصمیمی شود. حداقل می گرفته تصمیماتی مطالعه، زمان تداوم

  بته  توجته  بتا  شتود،  ایجاد خصوص این در تغییراتی ممکن است بعدها اگرچه شود. گرفته باید

آید. در این تحقیق  به عمل مطالعه آغاز در خوبی برآورد باید موضوع اطالعات و ها نوشته مرور

اند و نسبت بته  شتهی در کوئست دابلندمدتتالش شد تا با کسانی مصاحبه شود که تجربۀ نسبتاً 

 ها به اشباع نظری ادامه یافتت. ها تا رسیدن داده جوانب مختلف آن مسلط باشند. فرایند مصاحبه

 هتای قبلتی   و بتر استاس تحلیتل داده   « برفتی روش گلوله»بعدی با استفاده از  شوندگان مصاحبه

عضتو ایتن    31تا  31های  نفر از کسانی که در طول سال 31شدند. در این تحقیق با  انتخاب می
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 علتت  بته اند. تعداد کمتر زنان،  نفرشان زن بوده 1نفر مرد و  21اند مصاحبه شد که  شرکت بوده

 های کوئست و امتناع بسیاری از آنان از مشارکت در این تحقیقبودن تعداد آنها در فعالیتکمتر

حضوری و در چند مورد تلفنی انجام شده است. برای تحلیل  صورت  بهها  بوده است. مصاحبه

 آمتده  دست بهۀ اطالعات مجموع. در نهایت اند شدهپیاده و کدگذاری  ها مصاحبهاطالعات، متن 

 ی شدند.بند طبقهی منفی ها تجربهدر قالب سه گروه اصلی فرایند جذب، تجربۀ مثبت و 

 

 قیقهای تح یافته

نگرش افراد نسبت به فعالیت این شرکت استت.   ادیزهای مهم این تحقیق، تفاوت  یکی از یافته

 درآمتد  پتر کننتد و آن را شتغلی درستت و     از این شرکت دفاع می شدت  بهبرخی  که ی حال در

کننتد.   دادن وقت خود تفسیر متی فعالیت خود را یکسره هدر زمان  مدت، گروهی دیگر دانند یم

هتا را   کته زنتدگی آن   داننتد  یمت عالیت در کوئست را محلی برای آموزش موضوعاتی گروهی ف

کننتد. در ایتن بختش از    صرف تلقتی متی   برداری کالهمتحول کرده است و گروهی دیگر آن را 

ی هتا  تجربته ی اقناع افتراد در کوئستت و   ها کیتکنمجموع سخنان موافقان و مخالفان کوئست، 

 شود.ررسی میمثبت و منفی در زمان فعالیت ب

 

 درونی کوئست سازوکارفرایند جذب افراد و  -1

ستازی  ی جتذب و اقنتاع  هتا  وهیشی بررسی فعالیت کوئست در ایران، ها جنبهترین  یکی از مهم

یی هتا  کیت تکنها در کوئستت، آمتوزش    افراد برای خرید از کوئست است. بخش اصلی آموزش

ی کته بایتد از همتین ابتتدا بتر آن      ا نکتهکردن افراد به خرید از کوئست بوده است. برای راضی

و در  داشتتند ، بتاور  دادنتد  یمتأکید شود این است که بسیاری از افراد نسبت به کاری که انجام 

فعتالیتی   کته  کردنتد  یمت بلکه واقعاً فکر  نبودندی یا فریب بردار کالهدعوت از دیگران، به دنبال 

تتا بتر استاس     کردند یمو بر همین اساس تالش  دهند یمکه آیندۀ مناسبی دارد انجام شغلی را 

اصول کار سیستم کوئست دیگران را دعوت کنند. البته احتماالً اقلیت کوچکی در سطوح باالی 

ی کتار  درستت   بته اما اکثر فعتاالن نستبت    بودند سوءاستفادهکه صرفاً به دنبال  داشتندهرم وجود 

ی را توطئتۀ افتراد بترای    ستاز  اقنتاع ی هتا  وهیشبنابراین در اغلب موارد نباید  داشتند؛خود ایمان 
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ی هتا  کیتکن" فریب آشنایان به حساب آوریم. در ادامه، فرایند جذب افراد در کوئست از طریق

 شود.بررسی می "اقناع

 کاری به هنگام دعوتپنهان 

"کردنپرزنت"ای که در  اولین مسئله
ن توجه شتود ایتن استت کته اساستاً کتار       افراد باید به آ 1

 تیت ذهنشود که به ستبب   های آموزشی تأکید می شود. در جزوه کوئست با یک دروغ شروع می

 "وجته  چیهت  به"منفی عمومی نسبت به کوئست، در زمان دعوت از افراد برای شرکت در جلسه 

 جتاد یا ،مستئله مرحله ها گفته شود که قرار است برای کوئست پرزنت شوند. در این  نباید به آن

ی مختلفی ها وهیشکنجکاوی و انگیزه در فرد برای شنیدن پیشنهاد کاری است. این کار به  حس

شتده استت.    شده و فرد معموالً با یک پیشنهاد کاری خوب به محل جلسه دعوت متی  انجام می

 :دیگو یممثالً علیرضا 
ی وزارتخونه رو جابجا می کنه. یه نفر می خواد که ها نامهیکی از دوستام پیشنهاد داد که داماد ما دفتر داره، 

با کامپیوتر آشنا باشه. ماهی هفتصد تومن هم میده. به نظرم خیلی جذاب بود. وقتی رفتم تازه متوجه شدم جریان 

 .آوردن ینمبیارن اسم کوئست رو  خواستن یمچیه. کار کوئسته. هر کسی رو 

که اگر  ندیگو یمکند. البته بسیاری هم  صدق می گانشوند مصاحبهاین شیوه در مورد اکثر 

ای کوئست است، به محل که موضوع فعالیت بازاریابی شبکه شد یمها گفته  از ابتدا به آن

کوئست، عمالً روش  راهبُردنتیجه گرفت این  توان یم. به همین دلیل رفتند ینمجلسه 

ی نسبت به فعالیت کوئست سبب ی برای جذب افراد بوده است. دید منفی عموما شده حساب

شده تا در  شده تا اکثر افراد در برابر دعوت کوئست مقاومت کنند و به همین دلیل سعی می می

بنابراین کار کوئست از همان ابتدا با یک  ؛گام اول به هر قیمتی فرد وارد جلسۀ پرزنت شود

گروه اعتماد است. اینکه  شود و جالب اینجاست که اتفاقاً الزمۀ عضویت فرد در این دروغ می

راضی کرد که به سیستم شبکۀ  اند گفتهفردی را که متوجه شده به او دروغ  توان یمچگونه 

 :دیگو یم باره  نیا درترین جنبۀ فعالیت کوئست است. علیرضا  کوئست اعتماد کند، مهم
افراد رو قانع کنی. اولش با ی که چه جوری گرفت یمو باید یاد  دادن یمکار اینجوری بود که به شما جزوه 

دروغ شروع میشه. شما نباید بگی کوئست. اول باید دروغ بگی، بعد با کار آشناش کنی، بهش فشار بیاری، بهش 

 القا کنی. سعی کنی تو همون جلسۀ اول تموم کنی کارو.

                                                           
ها  ت کوئست به افراد در هنگام دعوت آندادن شیوۀ فعالیرفته و معنای آن توضیح . پرزنت کردن اصالحی است که در کوئست به کار می1

 برای عضویت است.
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و  ها روششود، باید  چگونه انجام می "القا"و  "فشار"اما برای فهم اینکه این فرایند 

ها را به کار  و آن رندیگ یم فرای مداوم ها آموزشهایی را بررسی کرد که افراد از طریق  کنیکت

بر این نکته تأکید داشتند که فعالیت کوئست پشتوانۀ روانشناسی  شوندگان مصاحبه. اکثر برند یم

است.  برده یمبهره را  نیشتریبی برای جذب افراد شناخت روانی ها کیتکنبسیار قوی دارد و از 

کرده و قدرت این  شرفتیپ مرور  به زینو ترفندها  ها روشفعالیت این شرکت،  ها سالدر طول 

رغم تمامی تبلیغات رسمی علیه آن کماکان در عضوگیری جدید، باال بوده است. این شبکه، به

شده است تا بر اساس  منظم به اعضای جدید آموزش داده و از آنها خواسته می طور  بهترفندها 

 همین اصول مشخص رفتار کنند.

 اعتمادسازی از طریق روابط نزدیک عاطفی 

 بهکردن افراد نزدیک یا ای که باید به آن اشاره کرد، تأکید کوئست بر پرزنت اولین مسئله

هدف در کوئست  گروهترین  تماد دارند. مهمبهتر دعوت کسانی است که به فرد اع عبارت

11سیرکل "اند که با فرد رابطۀ خوبی دارند که اصطالحاً به آن کسانی
شود. اهمیت  گفته می "

است. کوئست سیستم بازاریابی خود را بر شبکۀ  این مسئله در توان فرد برای اعتمادسازی

های بازاریابی بر فروش به عموم افراد  فعالیت که  یحال درکند.  روابط اجتماعی افراد سوار می

و  "سرمایۀ اجتماعی"بر  اش یاصلای کوئست تمرکز  جامعه توجه دارند اما بازاریابی شبکه

ی کوئست، ها مجموعهشبکۀ روابط نزدیک افراد است. به همین دلیل است که بیشتر 

ن کار به افراد آموزش . برای ایاند بودهی از افراد با پیوندهای دوستی یا خویشاوندی ا مجموعه

 ها استفاده کنند. برای جذب آن اقوامشانشود تا بتوانند از اعتماد میان خود و دوستان و  داده می

 :دیگو یمشدنش ابراهیم در مورد جلسۀ اول پرزنت مثال  عنوان  به
و  میا وابستهپرسیدم چرا منو انتخاب کردید؟ گفت ما اوالً کسایی که دوستشون داریم و خیلی بهشون 

برامون عزیزن، اونا رو میاریم تو این کار. مثالً اگه رئیس کارخونه باشی، کیو میاری میکنی معاونت؟ عزیزترین 

 کساتو. پس تو عزیزترین فرد واسه این دوستت بودی که تو رو آورده.

ی اعتمادسازشود، از روابط عاطفی برای  یعنی در برابر دروغ اولی که به فرد گفته می

در این تحقیق، بررسی چندانی در مورد کوئست  شوندگان مصاحبهشود. بسیاری از  استفاده می

وارد این کار  اند داشتهۀ اعتمادی که به دوست یا خویشاوند خود واسط  بهو صرفاً  اند نکرده

وارد این فعالیت شده، او  اش یمیصممثالً دایی یا دوست  دهید یمیعنی وقتی فردی  اند؛ شده

                                                           
 افرادی است که به شخص بیشترین اعتماد را دارند. نیتر کینزدمنظور از این اصطالح فهرست  1.
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 طور  بهاست. این اعتماد  کرده یمبیشتری پیدا  نفس  به اعتمادر پیوستن به کوئست هم د

شود.  ۀ اعتماد به نفر باالدستی وارد این کار میواسط  بهیعنی هر فرد  رود یمی باال مراتب سلسله

 ها شبکهبودند، در این  تر یقوو روابط عمومی  تر بزرگاصوالً کسانی که دارای شبکۀ اجتماعی 

با ایجاد اعتماد در دیگران زیرمجموعۀ خود را افزایش دهند.  توانستند یمو زودتر  تر موفق

اما در سطح خرد، هر گروه متشکل  کردند یماگرچه مجموعۀ زیادی از افراد در کوئست فعالت 

 گسترشای از اعتماد متقابل  از مجموعۀ افرادی با روابط عاطفی نزدیک بوده که بر اساس شبکه

 است. هافتی 

 بمباران اطالعاتی 

های جالبی کردن افراد نیز حاوی نکتههای پرزنت برای قانعدر جلسه استفاده موردی ها وهیش

کردن وی آمد، از روش مختلفی برای قانعاست. وقتی با هر ترفندی فرد به جلسۀ پرزنت می

نهاد کار در کوئست ی که فرد در مواجهه با پیشا هیاول. برای مقابله با شوک شد یماستفاده 

شونده را بمباران اطالعاتی  با کمک سایر اعضا، دعوت کننده دعوت، فرد کرده یمدریافت 

طی فعالیت خود در  تواند یماند. با بیان پرهیجان نحوۀ کار کوئست و درآمدی که فرد  کرده می

اند.  کرده میشوک اول را از بین برده و فرد را وسوسه  تأثیرداشته باشد، عمالً  مدت کوتاه

 گوید: باره می حسین در این 
مجذوب اونا  دید یم... هر کی اعداد و ارقامو  دنیکش یمهمین اعداد و ارقامی که جلوی شما به تصویر 

 .دیریگ یمدالر  211، 1که شما چطور تو زدن یه یک و یک شد یم

  بهکه هر نیاز مالی که داشته باشند،  شد یمبه افراد داده  امبرگونهیپدر این جلسه بشارتی 

ی به چنان آنتا افراد به طمع کسب درآمدهای  شد یمیعنی تالش  ؛شود ی برآورده میزود

کردن آماده شوند. کوئست را فرصتی معرفی برای پذیرش و خرید سابقه یبی جدید و ا وهیش

ی معتبر بر مبنای تحوالت نوین اقتصاد جهانی به وجود آورده الملل نیبکه یک شرکت  کردند یم

اهمیت دارد که شاید  جهت  آن ازاز آن استفاده کرد. این مسئله  تر عیسراست و باید هر چه 

و در جلسۀ  اند نداشتهی را هم نیچن  نیابسیاری از افراد تا قبل از این جلسه حتی تصور درآمد 

 بهتغییر دهد.  باره کی  بهها را  زندگی آن تواند یمکه  وندش یمپرزنت با پیشنهادی مواجه 

ی قدیمی اشتغال متفاوت و مبتنی بر اصول ها وهیشاز  هم  آن استفاده مورداینکه راه  خصوص 

                                                           
. زدن یک و یک اصطالحی در کوئست بوده است؛ معنای آن این است که فرد دو زیر مجموعه یکی در طرف راست و یکی در طرف چپ 1

 سیستم کند.وارد 
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رغم همۀ تبلیغات منفی علیه قوی است که به قدرنآمدرن تجارت جهانی است. این وسوسه 

ی را مطرح سؤاالت شده دعوتدارد. معموالً فرد ی باالیی کنندگ جذبقدرت  هم بازکوئست، 

دارند که در طول فرایند  شده مشخصیی از پیش ها جوابکند و معموالً همۀ سؤاالت  می

ی فرایند بازاریابی استفاده ریناپذ انیپاهای ریاضی برای توجیه . از پالناند فراگرفتهآموزش، 

 افراد است.  از محتوای استدالل، شیوۀ توجیه تر مهماما مسئلۀ  ؛شود می

یعنی افراد  ؛"شدند یمگروهی پرزنت  صورت  بهمعموالً افراد "که گفته شد:  طور  همان

را  شده دعوتکنند فرد  ، سعی میتر باتجربهو افراد  ها یباالسرمعموالً با کمک  کننده دعوت

  بهای مقابله و مقاومت نداشته باشد. روانی و فکری بگذارند تا چندان فرصتی بر فشار  تحت

در مورد درآمد قرار  زیانگ وسوسهاطالعات و ارقام  فشار  تحت سو  کفرد از ی گرید  عبارت

است. این پاسخگویی به  شده یمپاسخ داده  دقت  بهگرفته و از سوی دیگر، تردیدهای وی می

کرد تصور می شده دعوتابهامات نقش زیادی در اعتمادسازی افراد داشته است زیرا فرد 

 است. شده حسابفعالیت کوئست کامالً 

 نمایش نحوۀ عملکرد کوئست 

دادن دفاتر مختلف و افرادی است که کردن افراد نشانی ایجاد اعتماد و قانعها راهیکی دیگر از  

ی پایانی فعالیت کوئست ها سال. البته این تجربه بیشتر مربوط به کردند یمت فعالیت در کوئس

. بسیاری از شد یمدر تهران در قالب دفترهای کاری انجام  خصوص  بهدر ایران است که 

. اند داشتهشدن را در این تحقیق، تجربۀ دیدن دفاتر مختلف در هنگام پرزنت شوندگان مصاحبه

 "صادقیه و ستارخان"مجتمع در مناطقی مانند  طور  بهری از دفترهای کوئست بسیا که آنجا از

توانسته حتی در یک ساختمان تعداد زیادی دفتر فعال  وجود داشتند، فرد در زمان کوتاهی می

 گوید: باره می  را ببیند. بیات در این
چی؟ یعنی این همه خر تو این  یعنی ؛منو به چند دفتر در صادقیه بردن؛ دیدم اینا همه دارن خرید میزنن

 کنن.مملکته؟ یا باید این همه خیلی خر باشن یا باید یه پولی بهشون بدن که این همه میرن خرید می
دادن دفاتر مختلف به افراد دو امتیاز وجود داشت. یکی گفت در نشان توان یمبنابراین 

این  بودن درآمدزاسبت به اینکه فرد با دیدن دفاتر مختلف و بخصوص دفاتر شیک و مجهز ن

، اند مشغولافرادی که در این شرکت  همه  نیاو دوم اینکه با دیدن  افتی یمفعالیت اطمینان 

ای در کوئست از یک فعالیت مخفی و خانگی  شدن کار بازاریابی شبکهتبدیل"شد. دلگرم می

عداد فعاالن آن به یک فعالیت علنی در قالب دفاتر کار، عامل مهمی در گسترش و افزایش ت
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ی گروهی در مناطق فقیرنشین شهر فعالیت ها خانه. حتی کسانی که دفتر نداشتند و در "بود

 ها خانهی شهرستانی در این ها بچه. معموالً کردند یماز پتانسیل دفاتر فعال استفاده  کردند یم

فعالیت اعضای کوئست ، افراد را برای دیدن ها دستولی به سبب ارتباط با سایر  کردندکار می

 .بردندبه دفاتر دیگر می

  شده شناختهمطرح کردن افراد 

ی، تأکید بر این مسئله بود که افراد سرشناسی در کوئست اعتمادسازی ها وهیشیکی دیگر از 

 کردند یمبیان  ها سرشاخه عنوان بهاسامی افرادی را  شوندگان مصاحبهکنند. برخی  فعالیت می

 صرفکردن دیگران داشته است. در زمان فعالیت نقش زیادی در قانع طعاًقها  آن شدن مطرحکه 

نام  شدن مطرحاز اینکه فعالیت این افراد در کوئست تا چه اندازه صحت دارد، نفس  نظر 

شد تا نشان داده  بنابراین تالش می ؛های شاخص قوت قلبی برای افراد مردد بوده است چهره

در این کار  اند یعمومکسانی که در جامعه مورد اعتماد  ژهیو  بهشود که اقشار مختلف مردم 

 :دهد یمتوضیح  گونه اینباره  فعالند. امین در این 
فایده نداشت. وقتی طرف باور  میکرد یم. هرچی صحبت کلفت گردنما دفتر داشتیم یکی می اومد خیلی 

. کرد یمتو اون دفتری که نویسنده، کارگردان، بازیگر توش بود، طرف قبول  بردم یم گرفتم یمدستشو  کرد ینم

 وقتی اینا هستن، دیگه بسم ا... . گفت یم

ها مدافعان کوئست اصرار دارند که افرادی در سطوح باالی شغلی،  در جریان مصاحبه

. دانند یمو آن را شاهدی بر صحت فعالیت آن  داشتندمنزلتی و تحصیلی در کوئست فعالیت 

 به شده شناختهالبته نباید تصور کرد که این ادعاها صرفاً فریبکاری بوده است زیرا اتفاقاً افراد 

افراد در  دست  نیا ازو  داشتندۀ منزلت اجتماعی خود توان بیشتری در جذب افراد واسط 

و قدرت  تر بزرگیک پزشک، شبکۀ اجتماعی  مثال  عنوان  به. اند نبودهی مختلف کم ها دست

 ی را در مجموعۀ خود جذب کند.تر بزرگگروه  توانسته یماقناع بیشتری داشته و 

 بودن کوئستو شرعی تأکید بر قانونی 

و شرعی بودن فعالیت کوئست است.  در جلسات پرزنت، بیان قانونی شده مطرحیکی از مسائل 

شده است.  ابل نشان داده میبودن، مدارکی از ثبت شرکت به فرد مقمعموالً برای اثبات قانونی

ی که در همۀ الملل نیبشرکتی  عنوان  بهکوئست، آن را  تیسا وبدادن از سوی دیگر با نشان

ی ا نشانهکردن اینترنت و خرید اینترنتی، . همین نفس مطرحکردند یمجهان فعالیت دارد مطرح 

در دنیا  "رم تجارتموج چها"شده و مسائلی چون  بودن این شیوۀ تجارت قلمدادبرای جدید
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شده است. بر همین اساس اگر فردی در مورد  مبانی نظری این فعالیت مطرح می عنوان  به

، پاسخ معموالً این بوده که ایران به کرده یمای مطرح  مخالفت دولت با فعالیت کوئست مسئله

فق دهد خود را با شرایط جدید تجارت جهانی و نتوانستههنوز  توسعه  حال درعنوان کشوری 

یی از استفتاءهابودن نیز، معموالً شود. در مورد موضوع شرعی و دیر یا زود این مسئله حل می

دادند. در موارد زیادی همین به افراد نشان می مراجع را مبنی بر بالاشکال بودن این کار

به سبب این که خود ایدۀ  ژهیو  بهشدن افراد داشت. مجوزهای شرعی نقش مهمی در قانع

درستی آن از نظر قواعد شرعی،  دییتأای برای اکثر افراد، جدید و ناشناخته بود،  بازاریابی شبکه

 آفرینی برای افراد داشت.نقش اطمینان

 فشار گروه هماالن 

 که آنجا ازشد.  ی پرزنت اجرا میها جلسهها در ی از روشا مجموعهکه گفته شد،  طور  همان

 فشار تحت، شناخت یمها را  شده معموالً در جلسه با افرادی مواجه بود که اکثر آن وتفرد دع

باالی جو این  تأثیراز  شوندگان مصاحبه. بسیاری از گرفت یمشدیدی برای پذیرش قرار 

کردن فرد با وسوسه طرف  کی ازیعنی  ند؛یگو یمشدن فرد سخن ها برای راضیجلسه

در ماه و از سوی دیگر فشار  "یونیلیم شصتدرآمد "مالی و  تصویرسازی از امکان موفقیت

. در مواردی فرد به سبب دوستی داد یمشده را در تنگنا قرار  رودربایستی و رفاقت، فرد دعوت

های به اصالح  این موضوع در دست شد. نزدیک و اصرار فراوان وی در نهایت تسلیم می

کردند، رواج بیشتری داشت. در این  لیت میهای گروهی فعا که معموالً در خانه "مردانه"

شده را مجبور  شد، حتی فرد دعوت ها که بیشتر اوقات از جوانان شهرستانی تشکیل می خانه

ی فرهنگی ها شهیرکردند چند روزی را در این خانه با بقیه زندگی کند. این مسئله شاید به  می

است. در بسیاری موارد، فرد  رنگ کمگفتن به افراد نزدیک "نه"جامعه ما بازگردد که قدرت 

بگوید و عمالً یا  "نه" شیها یهمشهرتواند به دوستان، اقوام یا  است که نمی کرده یماحساس 

شده است.  یا سرد می خورده یم هم به کالًیا در صورت مقاومت، رابطه  کرده یمفرد قبول 

نظر گرفت. بر استفاده از روابط ی منفی سرمایۀ اجتماعی در ها هیسوشاید بتوان این را یکی از 

است. محمدحسین  شده یم دیتأک شدت  بههای آموزشی عاطفی برای جذب فرد در جلسه

 :دهد یمتوضیح  گونه اینای جالب و البته متداول را نمونه
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رو جواب  ها الوس. دادم یممثالً وقتی من میرم کمک یه نفر که دوستش رو پرزنت کنه، من توضیح 

با شوخی و خنده  کرد یمشد و سعی  ولش کن. اینجا دیگه دوستم وارد می الیخ یب گفت یمزم طرف . بادادم یم

 بذاره. فشار تحتطرف رو 

توانست به شوخی طرف مقابل را کتک  گذاشتن به حدی بود که فرد می فشار  تحتاین 

من چون دوست تو هستم، "شده که  القا می طور  نیا ها ییارویروهم بزند. معموالً در این 

. این فشار نقش مهمی در "کنم یمتو در زندگی موفق باشی و به خاطر همین اصرار  خواهم یم

جذب افراد در کوئست داشت. این فشار تا حدی بوده که در موارد زیادی به فرد اجازۀ 

این بوده که  شد؛ البته نه اینکه اجباری در کار باشد، بلکه استدالل مشورت با دیگران داده نمی

 ."میدان یمصالح تو را  مییتوما که دوست "و  فهمند ینمدیگران 

 و افراد موفق شده یداریخردادن کاالهای نشان 

بود. یک روش برای  شده یداریخربودن درآمد و کاالهای ی افراد، واقعیدهایتردیکی از 

نشان  واردها تازهکردن افراد، این بود که افراد باالسری کاالها یا دارایی خود را علناً به راضی

، بردن افراد کار نیای ها راه. یکی از کردند یمدادند و به این شکل اعتماد به سیستم را ایجاد  می

1فان"های تفریحی موسوم به به جلسه
ها و های فان معموالً آخر هفتهمجموعه بود. جلسه "

 گوید: بهرام در این مورد می شد. معموالً در باغ یا رستوران برگزار می
اومد، لیدرها گفتن جمعه بیارش فان. مینه. شک داشت به سیستم. می گفت یم، میکرد یممثالً یه نفرو پرزنت 

 شد.اومد. همین فان برای خودم خیلی انگیزه می، از جمع خیلی خوشش میآوردن یمسکه هاشونو 

 پیگیری مستمر 

بخشی از افراد از همان بدو آشنایی با فرایند کار و به سبب اعتماد به دوستان یا بستگان خود 

از همان ابتدا تصمیم بگیرند. به همین  توانستند ینمی تر بزرگاما بخش  شدند؛ یموارد کار 

 "فالو"حاً و مرحلۀ مهم دیگر اصطال دیرس ینمسبب فرایند جذب با پرزنت جلسۀ اول به پایان 

مداوم پیگیری کنند تا  طور  بهشود که  شود. به افراد آموزش داده می کردن خوانده مییا پیگیری

کردن را شاید بتوان بخش متقاعد شود که از کوئست خرید کند. این فالو باألخرهزمانی که فرد 

کردن فرد برای قانع ها روشاصلی فعالیت روزانۀ افراد دانست. برای این کار از انواع و اقسام 

                                                           
مهمانی در باغ یا رستوران یا حتی سفر گروهی و کوهنوردی  صورت  بهدادن به اعضا روحیه منظور  بههفته و  ها معموالً آخر. این جلسه1

 است.  شده یمانجام 
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کردند. مثالً  ی خاصی استفاده میها روشکردن از برای فالو ها مجموعه. بعضی از شدیماستفاده 

 گوید: بیات از تجربۀ خود می
از شرکت اومدیم بیرون زدم تو گوش رفیقم. گفتم چرا منو اوردی اینجا! بعد از دو هفته، سر  نکهیا از بعد

اومدن سراغم. تو کوئست که میدیدن یه پسر جواب نمیده، دختر  -که مثالً دلربایی کنن-لیدر با چهار پنج دختر

 میفرستادن تا از طریق دخترا نفوذ کنن.

گروهی و با مراجعه به منزل یا محل کار  صورت  به بعضاًی مداوم که ها یریگیپاین 

شد. البته همین  که در نهایت تسلیم می کرد یمشد، در مواردی فرد را به حدی کالفه  انجام می

در آینده  توانند یمیی که ها ارتباطحضور گروهی دختر و پسر، برخی را نسبت به محیط کار و 

ی را بازگو کرد که در ا خاطره شوندگان بهمصاحکرده است. یکی از داشته باشند امیدوار می

که در دفتر  یی را دادهها خانمگذاشتن اختیارجریان پیگیری، رئیس دفتر به وی پیشنهاد در

  بهیا  اند کرده یمها در کوئست فعالیت که آیا این خانم داند ینم. البته وی هنوز هم اند بوده

 دیگری در دفتر استخدام شده بودند. منظور

 

 تجارب مفید فعالیت در کوئست -2

 شتوندگان  مصاحبهبرای افراد عضو، فعالیت در کوئست یکسره ضرر و زیان نبوده است. برخی 

مثبتی داشته است. در این بخش به برخی از این  تأثیرها  کنند که بر زندگی آن از تجاربی یاد می

 شود.موارد اشاره می

  ی کاریها مهارتیادگیری 

هایی است که  در آموزش اند کرده  اشارهبه آن  شوندگان مصاحبهثار مثبتی که ترین آ یکی از مهم

کردن . ماهیت فعالیت کوئست، صحبتاند دهید یممداوم در طول فعالیت خود  طور  بهاین افراد 

منظم و مداوم  ها، به طورها برای جذب در این گروه است. در جلسه کردن آنبا دیگران و قانع

ی اقناع مردم به ها راهی بیان نحوۀ کار کوئست و ها روش، فنون و تر باتجربهبا حضور افراد 

ترین مباحثی است که در  . در این میان نحوۀ برخورد با افراد از مهمشد یماعضا آموزش داده 

ها  کردن آنشد و اصول مشخصی برای نحوۀ برخورد و پرزنت کوئست به آن پرداخته می

شد. به  لیۀ بازاریابی موفق در این کار به افراد آموزش داده میاو اصول شد. آموزش داده می

ها آموخته است که یا قبالً  همین سبب برخی افراد معتقدند فعالیت در کوئست چیزی به آن
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اند؛ یعنی روابط عمومی و نحوۀ برخورد با مردم. مثالً اند یا در آن ضعف داشته فاقد آن بوده

 گوید: سعید می
خیلی راحت  ... رمیگ یمنفسی که  ، اون شهامت، اون اعتمادبهکنم یممن اون ارتباطی که با مردم برقرار  اآلن

در مورد کارم، اینو من مدیون کوئست هستم. من آدم خیلی خجالتی بودم،  ام،، در مورد بیزینسکنم یمصحبت 

 .کنم یمتو کارم ازش استفاده  دارم اآلنداد. من  نفس  به اعتمادبرای صحبت کردن تو جمع خیلی بهم 

برای کارهای روزانه  "بندی ریزی و زمان برنامه"ی کوئست، ها آموزشترین  یکی از مهم

شد. همین موضوع را تأکید زیادی می "نظم و انضباط"ها بر  بوده است. اصوالً در این مجموعه

های  ها، خانه . در همۀ مجموعهدانند یممثبت فعالیت کوئست  تأثیر شوندگان مصاحبهبرخی از 

  بهاوقات  میتنظ، پوشش، رعایت مقررات و وآمد رفتگروهی یا یا دفتر کار، نظم و انضباط در 

شده است. این موضوع  آن تأکید می بر باالترین مسائلی بوده است که از  روزانه، از مهم طور

ی مفید ا تجربهاند،  ور روزانه نبودهنظم ام دوبندیقبرای خیلی از جوانانی که قبل از آن چندان در 

تأکید فراوان  "گذاری هدف"بر  کوئستکه قبالً هم اشاره شد، در  طور  همان بوده است.

ترین پیامدهای مثبت فعالیت  گذاری را یکی از مهم ، هدفشوندگان مصاحبهشد. بسیاری از  می

دقیق و مشخص به  طور  هب. برای بسیاری از جوانانی که تا قبل از آن دانند یمدر کوئست 

آمد  در زندگی فکر نکرده بودند، این مسئله، آموزشی مهم و تأثیرگذار به شمار می شانیها هدف

داشته است. اصل اساسی این است که هدف  ها آنکه سهم بزرگی حتی در تغییر سبک زندگی 

ر مقابل، دقیق و عینی مشخص باشد تا فرد برای رسیدن به آن تالش کند. د طور  بهباید 

 درتوانسته را فرد می ها آموزشهای کوئست معتقدند این  مخالفان پیامدهای مثبت آموزش

ی ها دورهی متعدد آموزشی هم ببیند. بسیاری از این مباحث در ها کالسی دیگر و در جاها

شوند و سمینارهای مختلفی نیز در مورد این  آموزشی مدیریت یا کارآفرینی تدریس می

خوردن آن با کار گروهی گره"ها به دلیل  اما این آموزش ؛شوند شهر برگزار میموضوعات در 

 اثر بسیار زیادی داشته است. "روزانه

 تجربۀ کار گروهی 

خوردگی آموزش با کار روزانه، نکتۀ جالب دیگری هم باال، عالوه بر مسئلۀ گره قول  نقلدر 

ی ها یژگیومکاری جمعی یکی از حس ه شوندگان مصاحبهاست. برای بسیاری از  شده  مطرح

مثبت فعالیت در کوئست بوده است. بسیاری از افراد تا قبل از این کار، تجربۀ فعالیت جمعی 

کمتر در دوران  "کار گروهی"سن و سال خود را نداشتند. اصوالً  ی از جوانان هما عدهدر کنار 
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بۀ کوئست برای برخی، اولین اما تجر اند؛ گانهیبشود و اغلب جوانان با آن  تحصیل تمرین می

ی، نوع  بهتجربۀ یک کار گروهی برای رسیدن به هدف مشترک بوده است. این کار جمعی 

 گوید: باره می است. بیات در این  آورده یمرا میان اعضا به وجود  "حس برادری و همیاری"
ودنو یاد می ده. توی کوئست کوئست خیلی چیزها را به آدم یاد میده. اوالً پیگیری رو یاد میده. پشت هم ب

فالنی تصادف کردم یا  گفتم یم زدم یمزدنی وجود نداره. همه هوای همو دارن. اگه سه نصف شب زنگ  رآبیز

 .آورد یم داشت یمشد بنزین برا من ور  بنزینم تموم شده، بلند می

ی ا تجربهمشترک، برای بسیاری  هدف با توأمتلفیق این شکل از حس همکاری و برادری 

ترکیبی از "ارزش ضررهای مالی این فعالیت را هم داشته است.  جدید و بدیع بود که حتی
ی خوب از ا خاطرههمکاری و حمایت از یکدیگر، برای برخی  همراه بهآموزش مثبت اندیش 

ترین موانع کار  البته باید توجه داشت یکی از مهم ".گذاشته است جا  بهفعالیت در کوئست 

بودن مدیریت مجموعه است. در اینجا هم بسیاری از م هماهنگی و دشوارگروهی موفق، عد

تأثیر مثبت کوئست را درک اصول مدیریت و عمل گروهی در چارچوب  شوندگان مصاحبه

کنند. آنها جو موجود در کوئست را همکاری  دانند و بر آن تأکید میمراتب مشخص می سلسله

 دانند. مراتب می در عین رعایت سلسله

 ی مدیریت و رهبریریادگی 

توان نتیجه گرفت که آموزش متناسب با واقعیت پیش  ها می ی از مجموع این صحبتکل طور  به

مواردی  ازجملهدهی و فعالیت جمعی برای رسیدن به هدف، گذاری مشخص، انگیزه رو، هدف

ر تجربه است که بسیاری از جوانان در جای دیگری اعم از مدرسه، خانه یا احتماالً محل کا

است. لذا برای بسیاری تجربۀ فعالیت  افزوده یمنکرده بودند و این بر جذابیت کار در کوئست 

 حساب  بهای برای کل زندگی  در کوئست چیزی فراتر از موفقیت در این شرکت است و برنامه

 دهد: گونه توضیح می آید. علی این موضوع را این می
که این ذهنیت برای من ایجاد بشه حتی اگه من تو این سیستم هم  این سیستم تونست منو به جایی برسونه

ی و ا دهیچیپضرر کنم ... کسب تجربه ش برای من می ارزید. چون سیستم کار گروهی بسیار عجیب غریب و 

 بسیار جالبی داشت.

ی پررنگ و قدر  بهدر سیستم کوئست  "آموزش و لزوم تغییر سبک زندگی"نقش 

در دیگر  قدرتمندتربرای برخی تجربۀ کوئست، آغازی برای یک شروع اثرگذار بوده است که 

  بهی از مدیریت ا تجربههای زندگی بود. برای بسیاری از جوانان فعالیت در کوئست  فعالیت

 آمد که قبالً حتی تصور امکان آن نیز برایشان محال بود. می حساب
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 تجارب ناخوشایند از فعالیت در کوئست -3

تصویری که در فضای عمومی جامعه از کوئست وجود داشته و همچنتین آنچته    ها سالدر این 

 ازکردند، عموماً منفتی بتوده استت. کوئستت      تصویرسازی می ها شرکتاز فعالیت این  ها رسانه

شتد کته در کنتار آن مجموعتۀ     بردارانه تلقی می تبلیغات رسمی دولت، فعالیتی یکسره کاله نظر

ایتن   ستقم  و  صتحت اجتماعی نیز وجود داشت. بترای بررستی    یها بیآسزیادی از فسادها و 

ی هتا  بیآست در متورد پیامتدهای منفتی و     شتوندگان  مصتاحبه شده از کوئست از تصویر ساخته

 در ادامه آمده است. ها پاسخاجتماعی محتمل در آن سؤال شد که تحلیل 

  یبردار کالهفشار روانی ناشی از انگ 

در نزد عموم متردم   "وجهۀ بد و منفی آن"کوئست همان  یکی از تجارب منفی مهم فعالیت در

مواجه بود و همین بترای بستیاری از    برداری انگ کالهاین کار از ابتدا با  حال هره ببوده است. 

ها باید اعضای جدید را بتا وجتود ایتن نگتاه منفتی بترای        کرد. آناعضا، فشار روانی ایجاد می

گرو مقابله با این تصویر منفی بوده است. لتذا بترای    ها در کردند. موفقیت آنجذب متقاعد می

هتای روانتی بستیار     و استرس، توأم با هزینته  پرتنش، این وضعیت شوندگان مصاحبهبسیاری از 

 گوید: باره می زیادی بود. بیات در این 
ی بهش بفهمونی این کار خواست یمی یه نفرو پرزنت کنی، خواست یمدید مردم نسبت بهمون خیلی بد بود. 

ی رفت یمی. این خیلی بده! هی باید کرد یم. باید التماسشون کردن ینمپول توشه، واقعاً بهت سود میده، مردم باور 

 شدی و مردم از این قضیه بدشون میاد. سیریش مردم می

کتردن بایتد بتا قتدرت ادامته پیتدا کنتد.        شده است که فالو بر این تأکید می ها آموزشدر 

یاری از افراد در جریان همین اصرارها بترای جتذب دوستت یتا بستگانشتان دچتار مشتکل        بس

ی اضافه کند و ا رمجموعهیزشده  طور هرقرار داشت تا  فشار  تحتفرد  طرف  کی ازشدند.  می

شد؛ مقاومتی که بعضاً بته دلختوری و قطتع رابطته      از سوی دیگر با مقاومت دیگران مواجه می

شبکۀ بازاریابی کوئست مبتنتی بتر سترمایۀ اجتمتاعی و     "که گفته شد  ورط  همانشد.  منجر می

. بته همتین ستبب، عتدم     "شبکۀ روابط فردی و تبدیل این سرمایه به سود اقتصادی بوده استت 

رفتتن بخشتی از شتبکۀ    دستت کردن نزدیکانش عمالً به سردی روابتط و از موفقیت فرد در قانع

بتود تتا از   آوردن ستود، مجبتور متی   دستبهشده است. فرد برای  روابط اجتماعی وی منجر می

نرفتن کار و از ستوی  نبود. این استرس پیش برگشت قابلای خرج کند که در موارد زیاد  سرمایه

 قدیمی برای برخی افراد یادآور خاطرات تلخی است. روابطخوردن همدیگر به
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 س و فشار کاری مفرطاستر 

ی گویا باشد. برای خوب  به "باتالق"شاید برای توصیف وضعیت بسیاری از افراد همان استعارۀ 

، خوب پیش رمجموعهیزکردن بخش زیادی از فعاالن در کوئست، عمالً وضعیت اضافه

ز . ارفتند ینممتعادل پیش  "ها دست"شده یا  ی با شکست مواجه میریعضوگاست یا  رفته ینم

آمده است.  نمی دستبهشده و از سوی دیگر سود اقتصادی  سرمایۀ اجتماعی خرج می سو  کی

شده، آنها برچسب  تالش برای اصالح این وضعیت، تنها به قیمت دلخوری دیگران انجام نمی

ند. به هرحال باید توجه داشت هر فردی که خورد یمبرداری نیز از دوستان و آشنایان  کاله

با عضویت  کننده دعوتآید این است که فرد  ، اولین چیزی که در ذهنش میشود پرزنت می

ی کار در ها یدشوار. مقابله با این نگاه بدبینانه هم از رسد یموی به بخشی از پول خودش 

 کند: ی را ذکر میا تجربهباره   کوئست بوده است. نعیما در این
خوام گولشون بزنم. تأثیر بدی داشت. فکر کردن می هام یا یکی از دوستام رو پرزنت کردم.یکی از داداش

 شد. ، اعتمادش به من کم میرفتیپذ ینم، کردم یمکسی رو که پرزنت 

 واقع درخواهد پرزنت کند،  لذا این حس در بین عموم مردم قوی بود که کسی که می 

االن در برداری کند. به این دلیل، بخش زیادی از فع خواهد برای نفع شخصی خودش کاله می

 طور  بهتوانستند زیرمجموعه پیدا کنند و همین مسئله یک مجموعه را  کوئست نمی

مداوم به  طور  بهاست. فشار و استرس برای پیشرفت کار  کرده یممشکل  مراتبی دچار سلسله

های خود  شده است. این فشار از باال بر کسانی که در پیشبرد متعادل دست پایین منتقل می

  بهدادند از سیستم خارج شوند.  می حیترجکه  داد یم، بسیاری را در وضعیتی قرار موفق نبودند

شده و فرد به هر های مختلف بر اهمیت رسیدن به آرزوها تأکید میاینکه در جلسه خصوص

اما واقعیت کار در بسیاری موارد، عدم موفقیت  ؛کرد تا به نتیجه مطلوبش برسد قیمتی تالش می

هایش است.  و یا عدم تعادل دست رمجموعهیزکردن ی برای اضافهپ در ی پی ها تالشفرد در 

 کرد. بدل می زا تنشو  پراسترساین عدم موفقیت کار در کوئست را پس از مدتی به فعالیتی 

 تجربۀ شکست مالی 

اند، بلکه عدم موفقیت مالی نیز بر  بوده پرتنشافراد درگیر کاری  تنها  نهتوان گفت  می

افزود. تجربۀ شکست مالی خصوصاً برای کسانی که دارایی بسیاری از افراد می یروز رهیت

بود و تأثیر منفی  تر دردناکبودند، بسیار   اندکی داشته و آن را صرف خرید از کوئست کرده

 کند: گونه تعریف می ها داشت. بیات موردی از یکی از آشناهایش را این سنگینی بر آن
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، یه تومن هم میذاشت تو جیبش به کرد یمطرف یه پیکان داشت. میفروخت چهار تومن. سه تومن خرید 

شد،  ، یه تومنش هم خرج میافتاد ینم، دستش راه کرد ینماما کار  ؛این امید که بعد از دو ماه پولش بر میگرده

 حاال چیکار کنیم! گفتن یمشدن،  ماشینش رو هم از دست میداد. این آدما عصبی می

های هرمی نیاز به اثبات ندارد. در بین  ضرر مالی اکثر افراد عضو شرکت

اندکی توانسته بودند سود مختصری در فعالیت خود  تعداد زیناین تحقیق  شوندگان مصاحبه

کردند اگر بجای فعالیت در نگاه به گذشته، بیان می با شوندگان مصاحبه داشته باشند. برخی

 خیلی امروز جلوتر بودند. قطعاًرا صرف تحصیل یا کار دیگری کرده بودند،  مانشانزکوئست، 

 

 یریگ جهینت

فعالیت در کوئست  شوندگان مصاحبهطور که در بخش قبل مشاهده شد برای اغلب  همان 

ی از تجارب مثبت و منفی است. تحقیق حاضر اغلب بر اهمیت سازوکارهای ا دهیچیپترکیب 

این ابزارها در جذب افراد از  دهد یمتأکید دارد که نشان  ها گروهفراد در این اقناع برای جذب ا

در شرایطی ویژه و  گرید  عبارت  به. اند بودهتر ها موفق سازوکارهای رسمی مقابله با این شرکت

ی هرمی برای اقناع ذهنی افراد و جذب آنها به فعالیت بسیار ها شبکهآمیز، قدرت ابهام

موقعیت افراد در لحظۀ انتخاب میان  براست. لذا اهمیت شرایط بیرونی اجتماعی  کننده نییتع

مشخص فقدان ابزارهای مشروع برای  طور  بهشدن و یا نشدن غیر قابل انکار است. عضو

اما باید توجه داشت که برای  ؛بهترین توصیف برای این شرایط باشد تواند یمرسیدن به اهداف 

ۀ فعالیت اقتصادی مثاب  بهرفتاری مجرمانه یا کجروانه بلکه  عنوان  به لزوماًافراد، عضویت نه 

ی میان دائمطور که مشاهده شد سطحی از تناقض  مشروع معنا داشته است. البته همان 

وجود داشته  ها شبکههمواره در فعاالن این  ها شبکهی مثبت و منفی فعالیت در این ها جنبه

مانع مهم  عنوان  بهها  نگیزشی موجود در درون این شرکتهای قدرتمند ااست اما مکانیزم

 است. کرده یمریزش گستردۀ نیروها عمل 

در این تحقیق نشان داده شد که شبکۀ کوئست در طی فعالیت گستردۀ خود در طول دهۀ 

کرده است. یکی از های مختلفی برای اقناع افراد به عضویت استفاده میچگونه از روش 31

ستفاده از روابط اجتماعی و عاطفی و تبدیل آن به سود اقتصادی بوده است که ها ااین روش

شد. همین و به افراد آموزش داده می نیتدوی مشخصی ها دستورالعملبرای انجام آن 

 مطرحی مثبت عضویت ها جنبهیکی از  عنوان  به شوندگان مصاحبهبرای برخی از  ها آموزش
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ی در بررس  قابلی جالب و ها جنبهفعالیت روزانه از است. آموزش مستمر متناسب با  شده 

در این تحقیق نشان چگونگی رشد و گسترش فعالیت کوئست در ایران و جذب جوانان است. 

ی کوئست ها آموزشی، افراد را به لیتحصیی در نظام ها آموزشچنین  خألداده شد که چگونه 

 پردر ایران داده نشود و  ها شبکهگاه مجال فعالیت این  شاید دیگر هیچ .کرده استجذب می

تواند چنین ابعاد  ای اصولی هم به سبب سود اندک آن نمی است که بازاریابی شبکه واضح

کردن ابعاد این پدیده و تجربۀ واقعی افراد در طی زمان اما این مطالعه با روشن ؛بزرگی پیدا کند

تواند  ی اجتماعی و فرهنگی در سطوح خرد و کالن میها مؤلفهگونه عضویت، نشان داد که چ

رفتارهای کجروانه باشد. به هر حال کوئست نزدیک به ده سال در ایران فعالیت و  ساز نهیزم

ای اما نباید به آن به چشم توطئه ؛را به خود درگیر کرد ها خانوادهبخش زیادی از جوانان و 

بلکه باید با شناخت چگونگی کارکرد و تجربۀ اعضای آن،  خارجی یا طرحی شیطانی نگریست

ی کالن کشور در پیشگیری از رفتارها گذار استیسمسائلی را درک کرد که بتواند در ادامه به 

کجروانه کمک کند. بر این اساس سعی شده است بر اساس تجربۀ فعاالن کوئست، 

 گرفتن از این تجربه بیان شود. پیشنهادهایی برای درس

که گفته شد یکی از علل بروز رفتارهای  طور  همان :اهمیت مبارزه با فساد اقتصادی -

کجروانه در جامعه، فراهم نبودن ابزارهای مشروع برای همۀ افراد برای رسیدن به اهداف 

ی ها نمونهموفقیت مالی( است. در جامعه عالوه بر اینکه فرصت اشتغال مناسب فراهم نیست، )

شوند. می  مطرح ها رسانهت مالی افراد با استفاده از ابزارهای نامشروع، در فراوانی از موفقی

ۀ واسط  بهاینکه افرادی صرفاً با گردش پول، بدون چرخاندن چرخ صنعت و تولید کشور و 

توانند ثروت را خود را افزایش دهند، این پیام را به  استفاده از روابط و تنها با امضای اسناد می

کند که ابزار نامشروع نسبت به ابزار مشروع موفقیت بیشتری به همراه داشته و  یم منتقلجامعه 

ی قانونی هم برای آن وجود ندارد. تا زمانی که شفافیت مالی وجود نداشته باشد و ریگ سخت

توان به جوان کشور این پیام را داد که برای رسیدن به اهداف  نباشد، نمی مند نظاممقابله با فساد 

 باشد. شده رفتهیپذیی مشروع و ها راهنبال خود به د

ی مهم کوئست، بیان آموزش ها یژگیویکی از  :لزوم بازنگری در نظام آموزشی -

زمان  در تنها  نهها  که گفته شد این آموزش طور  همانمتناسب با فعالیت کاری افراد بوده است. 

فعالیت راهنمای کار افراد بوده است بلکه برای بسیاری از افراد، بعد از دوران کوئست نیز مفید 

در تحقیق بر  شوندگان مصاحبهبوده و در مشاغل دیگر به کار آمده است. از همین رو اغلب 
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دیریت ریزی، م شدن، برنامهدارند که فرایند آموزشی در کوئست که هدفمند نظر اتفاقاین نکته 

است، از تجارب مثبت کار در  کرده یمزمان و نحوۀ برخورد با دیگران را ملکۀ ذهن افراد 

آید. البته این مطالب آموزشی ساختۀ فعاالن کوئست نبوده و بسیاری از  کوئست به شمار می

 ها کتابشوند و در  ی دانشگاهی مانند مدیریت و کارآفرینی تدریس میها رشتهاین مطالب در 

اما مسئلۀ اصلی اینجاست که تا چه اندازه این  ؛ی استدسترس قابلینارهای موفقیت و سم

شود. همواره گفته شده است که  در بدنۀ نظام آموزشی و برای همۀ افراد انجام می ها آموزش

ی مختلف شغلی ها نهیزمی جامعه، افراد را در ها تیواقعنظام آموزشی در ایران باید متناسب با 

در حال حاضر، نظام آموزشی حتی در سطوح قبل از دانشگاه به دنبال آموزش تربیت کند. 

انواع و اقسام علوم انتزاعی است که در جریان روزمرۀ زندگی پیامدی برای فرد ندارد. یک 

دبیرستان بیش از اینکه به معلوماتی در مورد فیزیک یا شیمی احتیاج داشته باشد،  لیالتحص فارغ

و مدیریت آن احتیاج دارد. تجربۀ کوئست به  وکار کسبرد ایجاد یی در موها آموزشبه 

 وکار کسبی امید به استخدام، به فکر موفقیت در جا  بهبسیاری افراد آموخته است که چطور 

 رسد یمیی از این دست در نظام آموزشی ما خالی است. به نظر ها آموزشاما جای  ؛خود باشند

، وکار کسبدبیرستانی باید با مفاهیمی چون مدیریت  دورۀ آموز دانشدر دنیای امروز یک 

 آموز دانشبا مشتری و موارد مشابه آشنا باشد.  ارتباطی، سود، کارآفرینی، تبلیغات، گذار هیسرما

اما مثالً نحوۀ تعامل  آورد یم دستبهی مختلف فیزیک اطالعاتی ها شاخهدبیرستانی ما در مورد 

. بر همین آموزد ینمل خود، استقالل شخصیتی و کاری را ریزی زمان، کنتر با مردم، برنامه

ی ها آموزشهای اقتصادی و اشتغال و  کردن دانش کاربردی در مورد فعالیتاساس اضافه

 .ضروریست آموزان دانشی ها آموزشهای روزمرۀ اقتصادی در سرفصل  مرتبط با فعالیت

ی ها دهیپدی ریگ شکلی اصلی ها نهیزم: بیکاری یکی از تقویت گفتمان کارآفرینی -

های اجتماعی دیگر است. پیشنهاد نویسندگان  اجتماعی کجروانه شبیه کوئست و بسیاری آسیب

این تحقیق در کنار اتخاذ تدابیر کالن اقتصادی برای بهبود وضعیت اشتغال، تقویت گفتمان 

برای بسیاری، کارآفرینی صحیح یعنی گفتمان مبتنی بر تولید در کشور است. تجربۀ کوئست 

اما  ؛ی و کار برای حصول سود استگذار هیسرماتغییر معنای شغل از انتظار برای استخدام، به 

به جای گفتمان صحیح کارآفرینی و تالش مبتنی بر تولید و خالقیت، به گفتمان سوداگرانۀ 

شرایطی که  در که ی حال دربنابراین  ؛ی و تولید دامن زدنیآفر ارزشبدون کار و فعالیت و بدون 

توان از دولت انتظار استخدام همۀ جوانان را داشت،  نرخ بیکاری در سطح باالیی است و نمی
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تواند عامل تحرک این بخش فعال  ی، مینیآفر ارزشتقویت گفتمان کارآفرینی مبتنی بر تولید و 

هر جامعه برای اقدام خالقانه و به دنبال آن تقویت بخش خصوصی باشد. جامعۀ ما بیش از 

ی سنتی در مورد اشتغال جای خود را به باورهای جدید تصورهاچیز نیاز دارد تا در آن 

و جوانان،  ها خانوادهی دهد. در حال حاضر در بین نیآفر ارزشکارآفرینی مبتنی بر تولید و 

کند. غلبه بر این ترس و ایجاد این باور که  نشدن، ترس و احساس ناامنی ایجاد میاستخدام

اید به انتظار استخدام بنشینند، نیازمند تقویت گفتمان کارآفرینی در نظام آموزشی و افراد نب

 است. مایصداوس ژهیو  به ها رسانه

یکی از تجارب جالب افراد در مورد پذیرش عضویت، فشار  :"گفتننه"آموزش  -

که در فصل  طور  هماندوستان، بستگان و آشنایان به فرد برای خرید از کوئست بوده است. 

فرد و فشار مداوم بر وی با استفاده  داشتن نگهی جذب افراد ها کیتکنچهارم گفته شد یکی از 

اظهار  شوندگان مصاحبهبوده است. در این تحقیق، برخی  ها یدوستو احساس  ها تیمیصماز 

کار شانه  از زیر این اند نتوانستهکه تسلیم فشار آشنایان شده و به خاطر رودربایستی  اند داشته

ها بود اما به هر حال اهمیت آن را  خالی کنند. البته این احتماالً یکی از دالیل عضویت آن

 های ارزشتوان انکار کرد. فرهنگ ایرانیان، فرهنگ تعارف و رودربایستی است. این  نمی

شود.  های کجروانه می فرهنگی خصوصاً در چنین مواردی باعث ورود افراد به فعالیت

گفتن به کودکان برای مقابله با تبعات این باور فرهنگی و اسیر "نه "تن آموزشگرف جدی

ی از جرم از ریگ شیپهای الزم برای  مواردی است که در آموزش جمله ازرودربایستی نشدن 

 .رسد یمسنین کودکی ضروری به نظر 

فروش در ی نوین راهبردهاای از  بازاریابی شبکه اهمیت توجه به فنون تجارت نوین: -

های هرمی  ای واقعی از فعالیت ها، تشخیص بازاریابی شبکه جهان است. نکتۀ مهم در فعالیت آن

های  کردن فعالیتمند قانونو  ها تفاوتدادن به مردم در مورد این هرمی است. آموزشیا شبه

ر جهان ای، عالوه بر ایجاد اشتغال، زمینه پذیرش اشکال نوین تجارت د اصولی بازاریابی شبکه

ی فعالیت ها تفاوتکند. ذکر این نکته ضروری است که عدم آشنایی مردم با  جدید را فراهم می

های قانونی  فعالیت ایِ درست و فقدان نظارت کافی، عامل تبدیل هرمی با بازاریابی شبکه

توان اشکال جدید تجارت  نمی حال ره بهاما  ؛است بلندمدتهای هرمی در  به فعالیت شده ثبت

در دنیای جدید را نادیده گرفت و باید بر اساس چارچوب مشخص قانونی امکان  وکار کسبو 

 ها را فراهم کرد. فعالیت آن
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