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 مقدمه -1-1

نمووده   جواد يا ينترنتو يا يابيرا در عرصه کسب و کار و بازار يمیتحول عظ ياجتماع یرسانه ها     

منسوخ شده است. در واقع با گسترش  ستندیکه شناخته شده ن یافراد یبرا ایميارسال ا گرياند. امروزه د

 يجوان  يجمع ارتبام ايوسا نيا قياز طر يابيکسب و کار و بازار ،ياجتماع یروزافزون استفاده از رسانه ها

 .را به خود وفادار ساخته است انيمشتر د،يجد یابزار ها نيو با استفاده از ا دهیبخش عيتازه به صنا

-در رسوانه  انياز مشارکت مشوتر  یرگیشرکت در بهره رانيبررسي نقش مد قیتحق نيهدف از ا 

مسواله   انیو فصا ابتدا ب نيبه هدف در ا دنیرس یدر راستا باشد،يفروش م شيجهت افزا ياجتماع های

در اداموه مودل پوژوهش،     و شوود يمو  انیب قیو سپس اهداف و سواالت تحق قیو ضرورت تحق تیو اهم

 .شوديمها و ساختار تحقیق بیان جامعه آماری و نمونه ، روش پژوهش، تعريف کلید واژه

  بیان مسأله -1-2

 کوه  هسوتند  اينترنتوي  ابزارهوای  و هوا  سوايت  از جديودی  هوای  گونوه  اجتمواعي  هوای  رسوانه      

 یهوا   رسوانه  هوای  قابلیوت  از انود. داده تغییور  را تور  قوديمي  هوای  رسوانه  در ارتبام نحوه از سنتي تعاريف

 واسوطه  بوي  ارتبوام  مخاطوب،  و رسوانه  بوین  دوسوويه  ارتبوام  برقوراری  امکوان  بوه،  تووان  موي  اجتماعي

 آناليون  هوای  گوروه  گیوری  شوکا  و ای رسوانه  تولیود  در کواربران  کوردن  مشوارکت  يکوديگر،  بوا  کواربران 

 (.4957 رضا،)محمد کرد اشاره

مداری جای خوود را بوه رويکورد تولیود انبووه در      عرصه کسب وکار قرن جديد، رويکرد مشتری در 

هايي که نسبت بوه رقبوای خوود ارزش بیشوتری بورای مشوتريان       ايجاد مزيت رقابتي داده است و سازمان

هايي که در اين خصوص عملکرد نامناسب دارند، بوه موفقیوت و کامیوابي    آفرينند در مقايسه با سازمان مي
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آمیز هر فورآورده  برای عرضه موفقیت د.کاه يابند تا جايي که احتمال شکست آنها را مي بیشتری دست مي

به بازار، بايد مسیری وجود داشته باشد تا از آن طريق شرکت سازنده بتواند بوه مصورف کننوده دسترسوي     

بدون تشکیالت مناسب بازاريابي و توزيع، حتوي بهتورين محصووالت هو  محکووم بوه شکسوت        کند.  پیدا

 (.  4904شوکف به نقا از 4954کیاني، ) هستند

توانود   درواقع کانال توزيع و روش خاص بازاريابي موقعیتي است کوه تولیدکننوده از طريوق آن موي    

. را بورای بهبوود عملکورد خوود دريافوت کنود      بیشترين ارتبام را با مشتری برقرار کند و بازخوردهای الزم 

 .(4954، )کیاني

بلکوه بوه    رنود، یگيمورد استفاده قورار نمو   غاتیدر جهان اقتصاد تنها جهت تبل ياجتماع یهارسانه

و رونوق    یقوادر بوه تورم    ياجتماع یهاشوند. رسانهياستفاده م زین انيبا مشتر يکانال ارتباط جاديعنوان ا

 شووند و يبوه کوار گرفتوه مو     برنود  يدر معرفو  وثرمو  اریبس يشوند بلکه به عنوان روشينم برند عيدادن سر

موضووع کوه    نيو ذکر ا ن،يبر ا عالوه خواهند کرد. یاري شانانياعتماد در مشتر جاديرا جهت اوکارها کسب

 نوه یدر زم ياجتمواع  یکوه اسوتفاده از رسوانه هوا     سوت یمعنا ن نياست، به ا افتهيرکود  یاقتصاد تیوضع

 یبه تجارت و روند اقتصواد  دنیرونق بخش یبرا ياگر به دنبال راه جه،ینت در.کنديم دایکاهش پ يابيبازار

استفاده  ياجتماع یهابهتر است که از رسانه ،داشته باشی  یاقتصاد یهااز بحران ييدر رها يو سع باشی 

 . ینمائ

کمتور بوه نقوش مشوارکت مشوتری در      های اجتماعي و توجوه  با توجه به گسترش روزافزون رسانه 

نقش مديران شرکت ررسي ه ببها در تحقیقات داخلي انجام شده، محقق برآن شد تا افزايش فروش شرکت

لواا ابتودا تواثیر     های اجتماعي جهت افزايش فروش بپوردازد. گیری از مشارکت مشتريان در رسانهدر بهره

شود تا اطالعوات مووردنظر از چگوونگي    ي بررسي ميهای اجتماععواما موثر بر مشارکت مشتری در رسانه

چنوین  مشارکت مشتری بدست آيد. سپس با بررسي تواثیر مشوارکت مشوتری در رسوانه اجتمواعي و هو       

های اجتماعي در افزايش ها در استفاده از رسانهبررسي تاثیر عواما فردی مديران و عواما سازماني شرکت

موديران در توجوه  بوه نقوش مشوارکت مشوتری در فوروش        ، اهمیوت نقوش   و مشارکت مشوتريان  فروش

گیری از نتايج تحقیق در داخا کشور به بهبوود  کنی  تا با بهرهمي ها را آزمونمحصوالت و خدمات شرکت

های مشارکتي و ارتباطي با مشتريان تاکید بیشتری شود تا سرانجام سیسوت  فوروش بوا بکوارگیری     برنامه

 ها به ارمغان بیاورد.تری برای شرکتوری بیشارتقا يافته و سوداوری و بهرههای رسانه اجتماعي تکنولوژی
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 ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-3

 و شورکتي  هوای محویط  اجتمواعي  هوای شوبکه  از اسوتفاده  در گسوترش  در حوال  نوواحي  از يکوي 

 بوه  کموک  بورای  راهوي  عنووان  بوه  را اجتمواعي  هوای شوبکه  از اسوتفاده  هوا کار و کسب .باشدمي صنفي

 و کسوب  هوای کمپواني  .انود کورده  آغواز  را  اطالعوات  آوردن دسوت  بوه  بورای  ارتبام کارکنان، مشوتريان 

 بوه  دهوي  سورويس  يوا  و خوود  محصووالت  از حمايوت  بورای  اجتمواعي  هوای شوبکه  هوای سرويس از کار

 بوه  شوده  اسوتفاده  اجتمواعي  هوای شوبکه  بور  عوالوه  .کننود مي استفاده جديد گرايشي عنوان به مشتری

 آناليون  اجتمواعي  هوای شوبکه  هوا، مشوتری  يوا  کارمنودان  هوای سورويس  آوردنفوراه   ها،کمپاني وسیله

-موي  جواب  را ديگور  هوای شورکت  و هوا فروشوي  هخورد  از آناليون  تبلیغوات   Ning.comمثوا  محبووب 

 بازديود  حجو   مزيوت  از اجتمواعي  هوای شوبکه  هوای سوايت  وب در آناليون  تبلیغوات  دادن قورار  .کننود 

 درآمودی  هوای مودل  از آناليون  وکارهوای کسوب  اکثور   .شود  خواهنود  منود بهوره  بوالقوه  مشوتريان  باالی

 هوای مودل  از اجتمواعي  هوای شوبکه  هوای سوايت  وب تموام  تقريبوا   و کننود موي  اسوتفاده  چندگانوه 

-شوبکه  اصولي  منبوع درآمود   ولوي  .کننود موي  اسوتفاده  پیونود  کوارمزد  و اشوترا   حق تبلیغات، درآمدی

 میوزان  در کمتوری  سوه   اشوترا   حوق  باشود. موي  پیونود  کوارمزد  و تبلیغوات  اجتمواعي آناليون،    های

 (.4954خاتمي، دارد )گلريز هاآن درآمد

موديران بازاريوابي، کاالهووا بوا خودمات مووورد عرضوه را کوه ممکوون اسوت، اتومبیوا، موادغوواايي،          

باشووند، بووا اثاثیووه منووزل، خوودمات پلوویس، مشوواوره حقوووقي، و يووا مراقبووت هووای درموواني و بهداشووتي   

توورين روش بازاريووابي و سووپس بووا بهتوورين روش انتقووال کوواال و خوودمت از تولیدکننووده بووه       مناسووب

رو تصومی  مناسوب درايون زمینوه بوه افوزايش سورعت انتقوال          رسوانند. از ايون   کننوده بوالقوه موي   مصرف

راحتي مصورف کننوده و هزينوه کمتور منجور خواهود شود کوه ايون امور خوود تکورار خريود و                محصول،

دنبال خواهود داشوت. بوه عبوارت بهتور، ثموره توالش و فعالیوت تموام بخوش هوای              حفظ مشتريان را به

توووان در مرحلووه بازاريووابي آن جسووتجو کوورد. البتووه از ديوودگاه  درگیوور در يووک سیسووت  فووروش را مووي 

هو  قورار گیرنود، لویکن بوا مطالعوه        صوورتي کوارا و مووثر درکنوار      سیستمي توک توک عناصور بايود بوه     

نقووش تاثیرگوواار بازاريووابي در و غیووره،  9، دل2، اپووا4هووای موووفقي چووون مايکروسووافتشوورکت عملکوورد

 .(4954، باشد )کیاني ها کامال مشهود ميموفقیت آن

 رانياز موود یاربسووی توجووه مووورد انسووان – وتریرابطووه دوجانبووه کووامپ  ر،یوواخ یهووادر سووال

و تعامووا  ل یامکووان انتقووال عکوس، صوودا، فوو  شيزمووان بووا افوزا کووار قوورار داشوته اسووت. امووا هو   وکسوب 

                                                
1.Microsoft. 
2.Appel. 
3.Dell. 
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محوور   وتریخوود را بوه رابطوه کوامپ     یجوا  جيتودر هرابطوه بو   نيو ا ،یمجواز  یها در فضاانسان انیم شتریب

نوووع ارتباطووات انسووان   نياز بووارزتر يکووي یمجوواز ياجتموواع یهووا. شووبکهدهووديمووانسووان  -انسووان 

 ،ياجتموواع یهوواهيوودر رو يجيتوودر یگوواارریدر حووال ت ث دهيووپد نيووباشووند. ايمحووور موو  وتریکووامپ

دور نمانوده  کوار  وهوشومند کسوب   رانيتوجوه مود   رهيو از دا رونيو باشود از ا يبشور مو   يو فرهنگ یاقتصاد

بوه تعامووا   يصووفحه در شوبکه اجتموواع  کيو راه انووداختن  ایو کارهووا را در دنواسوت. اموروزه تمووام کسوب   

اند.حضوور هموه جانبوه    جواب کورده   ديو جد انيخوود پرداختوه و مشوتر    نیو مخواطب  انيفعال بوا مشوتر  

 نيووکارهووا از اوباعووش شووده اسووت کووه کسووب ياجتموواع یهوواحوواد مووردم از اقشووار مختلووف در شووبکهآ

خووود  نیبووا مخوواطب یامانهیوصووم يو تعامووا زنووده، واقعوو فتووهنووبب بووازار خووود را در دسووت گر ق،يو طر

   (4959د )پوررشیدی وهمکاران، داشته باشن

يابوود. سوايت هوواب هووای اجتمواعي کوواهش موي  از بازاريووابي شوبکه هووای کوار، بووا اسوتفاده   هزينوه 

درصوود از بازاريابووان معتقوود بودنوود بووا شووش سوواعت تووالش در هفتووه بووه انوودازه   ۴1گويوود مووي 4اسووپات

اند به مشوتری موورد نظور خوود دسوت پیودا کننود. ايون مسو له البتوه نسوبي اسوت و بوه              کافي توانسته

هووای اجتموواعي را بووا کووافي اسووت تبلیغووات بوور روی شووبکه توقووع برنوودها از موفقیووت بسووتگي دارد امووا

هوای سرسوام آور تبلیغوات در تلويزيوون و روزناموه هوا مقايسوه کنوی  توا هزينوه پوايین تبلیغوات             هزينه

شووود آگوواهي هووای اجتموواعي باعووش مووي هووای اجتموواعي بووه چشوو  بیايوود.فعالیت در شووبکه در شووبکه

، شوبکه درسو و بوه اطوالع مشوتری موي     شوود منتشور موي  چوه  افوزايش يابود. جودای از آن    نسبت به برند

 .ر برای رساندن پیام به مشتری استهای اجتماعي يک کانال ديگ

شووود. در واقووع حضووور هووای اجتموواعي، باعووش وفوواداری بیشووتر مشووتريان مووياسوتفاده از شووبکه  

اعوش  هوای مختلوف کوه قواعود گونواگوني بورای حضوور دارنود، ب        شده يوک برنود در شوبکه   دائ  و حساب

شووود مشووتريان عووالوه بوور مصوورف خوودمات يووا محصووول، از همراهووي مکوورر و مووداوم آن برنوود،     مووي

توانود عوالوه   هوای اجتمواعي موي   بازاريوابي از طريوق شوبکه    احساس رضايت بیشتری ه  داشوته باشوند.  

ارمغوان آورد. هور پسوت وبوالک، عکوس، ويودئو،        بوه  ای راتور گفتوه شوده، مشوتريان توازه     بر موارد پیش

بوکي کوه آگاهانوه منتشور شوده باشود، احتموال دسترسوي بوه مخاطوب بیشوتر           یت يا استتوس فیستوي

آورد. فرصوت ارتبوام بوا مشوتری را افوزايش داده و کواری       را تا ابود بورای برنود تجواری بوه ارمغوان موي       

 آيود. هوای تبلیغواتي گوارا، ارزش آن بیشوتر بوه چشو  موي       مانودگار اسوت کوه در مقايسوه بوا سورويس      

هووای اجتموواعي دوسووويه اسووت و از کیفیووت بوواالتری برخوووردار اسووت.  مشووتريان، در شووبکه تعامووا بووا

واسووطه در اختیووار هووای اجتموواعي قابووا تحلیووا هسووتند و رفتارشووان بالفاصووله و بووي  کوواربران شووبکه

                                                
1 .  https://www.hubspot.com. 
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تواننود بوه سورعت بوه بهبوود عملکورد بازاريوابي        گیرنود و موي  های اجتماعي قورار موي  آنالیزورهای شبکه

کوواربران بووه پايگوواه اينترنتووي   دهوود. ترافیووک ورودی  کمووک کند.بازديدکننوودگان سووايت را افووزايش   

تورين حالووت خوود بووا   شووود. ايون کووار در ارزان کسوب وکووار آناليون شووما موي    بهبوود رتبووه  عووش، بابرنود 

 ير است.  های اجتماعي امکان پااستفاده از کار بر روی شبکه

 

 

 پژوهش هایسؤال -1-4

 شود؟های اجتماعي موجب افزايش فروش ميآيا مشارکت مشتری در رسانه -4        

 ؟گاار استریفروش تاث شيجهت افزا ياجتماع هایدر استفاده از رسانهسازماني عواما آيا  -2

 ؟گاار استریفروش تاث شيجهت افزا ياجتماع هایدر استفاده از رسانهفردی آيا عواما  -9        

 های اجتماعي جهت افزايش فروش تاثیر دارد؟مداری بر استفاده از رسانهآيا  مشتری -1

-هور يوک از عواموا تخیوا، زيبوايي، ارزش آموزشوي، هیجوان ايجواد شوده توسوط رسوانه           آيا  -9

 های اجتماعي تاثیر دارند؟مشارکت مشتريان در رسانه های اجتماعي بر

 ؟دارد. ریتاث ياجتماع هایدر رسانه یمشارکت مشترآيا عواما فردی بر  -9

 ؟دارد ریتاث ياجتماع هایدر رسانه یمشارکت مشترآيا عواما سازماني بر -0

 ریتوواث ياجتموواع هووایدر رسووانه یمشووارکت مشووترمووداری مووديران شوورکت بوور یمشووترآيووا  -۴

 ؟دارد

 

 پژوهش هایهفرضی -1-5

 فرضیه اصلي:

 های اجتماعي بر افزايش فروش تاثیر دارد.مشتری در رسانهمشارکت  -4

 تخیا ناشي از رسانه های اجتماعي بر مشارکت مشتری تاثیر دارد.  4-4

 دارد. ریتاث یبر مشارکت مشترهیجان ايجادی از رسانه های اجتماعي   4-2

 دارد. ریتاث یبر مشارکت مشترزيبابي رسانه های اجتماعي   4-9

 دارد. ریتاث یبر مشارکت مشترتماعي ارزش آموزشي رسانه های اج  4-1
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هووای اجتموواعي جهووت افووزايش فووروش توواثیر    فووردی در اسووتفاده از رسووانه  عوامووا -2

 دارد.

 ریفووروش توواث شيجهووت افووزا ياجتموواع هووایدر اسووتفاده از رسووانهسووازماني عوامووا  -9

 دارد.

هووای اجتموواعي جهووت افووزايش فووروش توواثیر  مووداری بوور اسووتفاده از رسووانه مشووتری -1

 دارد.

   دارد. ریتاث ياجتماع هایدر رسانه یمشارکت مشترعواما فردی بر  -9

 .دارد ریتاث ياجتماع هایدر رسانه یمشارکت مشترعواما سازماني بر  -9

 ياجتموواع هووایدر رسووانه یمشووارکت مشووتر مووداری مووديران شوورکت بوور   یمشووتر -0

   .دارد ریتاث

 

 پژوهش اهداف -1-6

گیوری از مشوارکت   در بهوره نقوش موديران شورکت    بررسوي  در ايون تحقیوق    هدف اصولي و کلوي  

   باشد.مي های اجتماعي جهت افزايش فروشمشتريان در رسانه

 اهداف فرعي تحقیق:

 ، های اجتماعي بر افزايش فروشمشارکت مشتريان در رسانهبررسي تاثیر  -4

 ،های اجتماعي در افزايش فروش استفاده از رسانهبررسي تاثیر عواما فردی در  -2

 ،های اجتماعي در افزايش فروشاستفاده از رسانهبررسي تاثیر عواما سازماني در  -9

 ،های اجتماعي عواما فردی بر مشارکت مشتری در رسانهبررسي تاثیر -1

 ،های اجتماعي عواما سازماني بر مشارکت مشتری در رسانهبررسي تاثیر -9

 ،های اجتماعي مشتريان در رسانهمشارکت مداری مديران بر بررسي تاثیر مشتری -9

 ،های اجتماعي در فروش استفاده از رسانه مداری مديران بربررسي تاثیر مشتری -0

زش آموزشووي، هیجووان ايجوواد شووده   بررسووي توواثیر هوور يووک از عوامووا تخیووا، زيبووايي، ار   -۴

 ،های اجتماعي مشارکت مشتريان در رسانه های اجتماعي بررسانهتوسط 

 

 پژوهشمدل مفهومی  -1-7

 باشد:مدل تحقیق، تلفیقي از سه مقاله التین زير مي
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های اجتماعي در فروش : عواما فردی و سازماني، نقش مشارکت مشتريان در استفاده از رسانه .4

 (2749های اجتماعي)گساالگا، رسانه

و همکاران،  های اجتماعي)هال فیلیپسو مشارکت در رسانه های اجتماعيشناسايي سرمايه .2

2749) 

 (2741های اجتماعي)هاريگان وهمکاران، بررسي مديريت ارتبام با مشتريان در عصر رسانه .9

 




 

 (5112هاریگان وهمکاران، ، 5119و همکاران،  هال فیلیپس، 5119مدل مفهومی پژوهش )گساالگا،  -1-1نمودار 

 

 روش پژوهش -1-8

اسووت.  همبسووتگي –تحقیووق از نظوور هوودف، کوواربردی و از ديوودگاه ماهیووت و روش توصوویفي    

جوهووای اينترنتووي و مطالعووات   وبوورای گووردآوری اطالعووات موورتبط بووا مباحووش نظووری، از جسووت      

اسووتفاده روش مطالعووات میووداني  هووای تجربووي ازيووابي بووه اطالعووات و دادهای و بوورای دسووتکتابخانووه

 باشوود کووه در ايوون تحقیووق از دو پرسشوونامه آوری اطالعووات، پرسشوونامه موويابووزار جمووع خواهوود شوود.

-هوا جهوت بررسووي و سونجش مشوارکت مشوتريان در رسووانه     اسوتفاده خواهود شود. يکووي از پرسشونامه    

( و ديگووری 2749اسووتاندارد  هووال فیلیووپس و همکوواران ) هووای اجتموواعي کووه برگرفتووه از پرسشوونامه  

هووای اجتموواعي بوورای افووزايش فووروش هووا در اسووتفاده از رسووانهجهووت بررسووي نقووش مووديران شوورکت

 ( مي باشد.2741(، هاريگان و همکاران )2749پرسشنامه استاندارد گساالگا )برگرفته از دو 
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جامعووه اموواری تحقیووق از دو بخووش تشووکیا شووده اسووت.بخش اول نامحوودود و شوواما تمووام      

بخوش دوم جامعوه امواری شواما تموام       .کننود هوای اجتمواعي اسوتفاده موي    مشترياني است که از رسانه

هوای اجتمواعي بورای افوزايش فوروش اسوتفاده موي کننود و در         هايي اسوت کوه از رسوانه   مديران شرکت

 باشد.دسترس هستند، مي

 (. 4592شووود )کوووکران، مووي بووه منظووور تعیووین حجوو  نمونووه الزم از رابطووه کوووکران اسووتفاده  

 بوواو اسووتنباطي هووا از نظوور آمووار توصوویفي  هووای تکمیووا شووده، داده پووس از جمووع آوری پرسشوونامه 

                                                                                                                                                                     . مورد تجزيه و تحلیا قرار خواهند گرفت SPSSاستفاده از نرم افزار 

 واژگان کلیدی مفهومی ریفتع -1-9

 اسوت  هيدوسوو  يالوگيو ارتباطات بوه د  ايتبد یبرا هيمتحر  وب پا یها یکاربرد تکنولوژ يرسانه اجتماع

 (4957)سايت همشهری آنالين، 

اطالعوات در واحود    نيو استفاده از ا یاطالعات مربوم به مشتر یعبارت است از جمع آور یمدار یمشتر

 .(4557، 4کوهلي و جاورسکي) یتجار یها

)محسوني    است ياقدام جمع کيشدن در   یمنظور سه به  يکار گرفتن منابع شخص به يمعن به مشارکت 

 (.49۴2و جاراللهي، 

 زيتموا  يکارکنان برتر و معمول نیتواند بيشود و م یریتواند اندازه گياست که م یفرد يژگيو کي تیقابل

 (2749)سايت فلکس منیجر،  قائا شود

بسوتن و در   مانیبه عهده گرفتن، نگاه داشتن، عهد و پ ،یبکارگرفتن کارست از ا عبارت یتعهداز نظر لغو

 ست از:ا اصطالح عبارت

 باور؛ کي اي تیمس ول کيعما متعهد شدن به -4

 موضوع؛ کياشاره به  ايعما ارجاع -2

 .ندهيدر آ یعهده دار شدن انجام کار ايتقبا -9

 (.4554)فرهنگ لغت اکسفورد، ند کيعما را محدود م یاست که آزاد يالزام تعهد

 بواتر يجلووه کورده باشود، ز    شوتر یکوا در آن ب  ی دهيکه آن ا یهر نمود: »ديگو يم ييبايز فيهگا در تعر

 (4959)سايت ظفرمند،  «است.

)سوايت  .ينو یع یهوا  تیو موقع یرفوتن بوه فراسوو    شیجدا کردن خود از جهان ملموس و پو يعني  ایتخ

 (.4957نیوديزاين، 

                                                
1 .kohli & Jaworski. 
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و حالت تونش مشوتق شوده اسوت.      کيحرکت، تحر يبه معن  Emovere نیالت شهياز ر جانیاصطالح ه

 (.4909)پورافکاری،  احساس، انفعال و عاطفه معادل استدر زبان متداول با شور،  جانیه

 مطلووب،  چه آن یدرباره يانسان یها گروه اياست که افراد  یديعقا ،يشناس ارزش در اصطالح دانش جامعه

 )ويکیپديا( بد است؛ دارند ايخوب  مناسب،

 

 

 تعریف عملیاتی واژگان کلیدی -1-11

هووا و  تيبووه مجموعووه سووا  ریوواخ یاسووت کووه در سووال هووا   يعنوووان ياجتموواع یرسووانه هووا 

 یشوبکه هوا   ایو از قب نينوو  هوای رسوانه  لهیشوده بوه وسو    جواد يا یکه در فضوا  شودياطالق م ييابزارها

 .اندکرده داپی رشد و اندهمراه، متولد شده هایو تلفن نترنتيا ،يارتباط

 ياجتمواع  هوای در فوروش بوه عنووان کثورت اسوتفاده از رسوانه       ياجتمواع  هوای از رسوانه  استفاده

 .شوديم فتعري هافروش شرکت ست یدر س

مهوو   انيتووا چووه انوودازه مشووتر نکووهيبووه عنوووان ا ياجتموواع هووایدر رسووانه انيمشووارکت مشووتر

. عواموا مووثر بور    شوود يمو  فيو تعر کننود، ياسوتنفاده مو   ياجتمواع  یهوا رسوانه  ابزارهوای  از هوا سازمان

 .جانیه ،ييبايز ،يارزش آموزش ا،یعبارتند از: تخ انيمشارکت مشتر

رسووانه  یبووا ابزارهووا  ييبووه عنوووان مهووارت و آشوونا   ياجتموواع هووایدر رسووانه یفوورد تیووقابل

 هووایمشووارکت فعاالنووه فوورد در رسووانه  زانیووم ياجتموواع هووایبووه رسووانه یو تعهوود فوورد ياجتموواع

 .شونديم فيتعر ياجتماع

در مووورد  کننوودهنیبووه عنوووان دانووش شوورکت تووام  ياجتموواع هووایدر رسووانه يسووازمان تیووقابل

 هووایبووه رسووانه  ياز آن اسووت و تعهوود سووازمان  یو تخصووص در اسووتفاده کوواربرد  اجتموواعيرسووانه 

-يمو  گوااری هيسورما  ياجتمواع  هوای شورکت توا چوه حود منوابع را در رسوانه       نکوه يبه عنوان ا ياجتماع

 .شوديم فيدهد، تعرياز آن را توسعه م ادهاستف یو استراتژ کند
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 قیساختار تحق -1-11

 نيوواسووت. در ا قیوواز تحق یفصووا اسووت. فصووا اول خالصووه ا  9حاضوور مشووتما بوور   قیووتحق

 ييپرسووش هووا ق،یوواسووت.اهداف تحق دهيووگرد انیووو ضوورورت آن ب تیوومسوواله، اهم انیووفصووا ضوومن ب

 شده اند. انیب قیتحق اتیبه آنهاست. و فرض ييکه محقق به دنبال پاسخگو

  یگوارا بور مفواه    یشوده اسوت مورور    يباشود. در ابتودا سوع    يمو  قیتحق اتیدوم، مرور ادب فصا

تعهووود و قابلیوووت فوووردی و   ،مشوووتری موووداری  ،مشوووارکت مشوووتريان ، هوووای اجتمووواعي رسوووانه

و  يمشووابه داخلوو قوواتیو در ادامووه نمونووه تحق هووای اجتموواعي در فووروش اسووتفاده از رسووانه،سازماني

 آورده شده است. يخارج

 یهووا رییوومتغ حيو تشوور يفصووا بووه بررسوو نيووپووردازد. در ا يموو قیووسوووم بووه روش تحق فصووا

 شود. ياطالعات پرداخته م یو نحوه جمع آور قیروش تحق ،یجامعه و نمونه آمار ق،یتحق

جمووع  یفصووا داده هووا نيوواطالعووات اختصوواص دارد. در ا ایووو تحل هيووچهووارم بووه تجز فصووا

 يفصووا پونج  موو  یهوا  یفصوا، ورود  نيووا یهوا  يشوده اسووت.خروج  ايشوده بوه اطالعووات تبود    یآور

 باشد.

و آزمووون  اتیفرضوو جينتوا  ایووو تحل هيووفصوا تجز  نيووآخوور، فصوا پوونج  اسووت. موضووع ا   فصوا 

و  يآتوو قوواتیجهووت تحق شوونهاداتیپ ،یکوواربرد شوونهاداتیپ ،يکلوو یریووگ جووهینت ،یآمووار یهووا

 باشد. يم های تحقیقمحدوديت

 

 خالصه فصل -1-12

-هوای پوژوهش، فرضویه   سوپس در اداموه سووال   و در اين فصوا ابتودا بیوان مسواله و ضورورت پوژوهش       

قابلیووت، متغیرهووای ردي  و در پايووان بووه تعريوف مفهووومي  ای تحقیووق و اهووداف تحقیووق را مطورح کوو هو 

 چنووین تعريووف عملیوواتي اعي و مشووارکت و هوو ارزش، زيبووايي، تخیووا، هیجووان، رسووانه اجتموو تعهوود، 

،  انيمشووتر مشووارکت  ،در فووروش ياجتموواع هووایاز رسووانه اسووتفاده ،ياجتموواع یهووارسووانهمتغیرهووای 

 پرداختی . يسازمان تعهد و یفرد تعهد ،يسازمان تیقابل ،یفرد تیقابل



 

 



 
  

 

 

 فصل دوم:

 تحقیقمباني نظری 
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 مقدمه  -2-1

. بووا توجووه بووه موضوووع و اهووداف شوووديپرداختووه موو قیووتحق ینظوور يفصووا بووه مبووان نيوودر ا   

عواموا   يو بررسو زايوای آن  ، کواربرد و م  هیو اول  یو مفواه  هوای اجتمواعي  رسوانه  فيو ابتدا به تعر قیتحق

 ،مشووارکت مشووتريان فيووپرداختووه و بووه تعر هووای اجتموواعيمشووارکت مشووتريان در رسووانه  بوورموووثر 

بوه   نیهمچنو و  تعهود سوازماني   ،قابلیوت سوازماني   ،تعهود فوردی   ،هوای فوردی  قابلیوت  موداری،  مشوتری 

 .دشويم اشاره تحقیقات صورت گرفته در داخا و خارج  يبررس

 

 های اجتماعیرسانه -2-2

 نيوودارد، از میووان ا رسووانه اجتموواعي وجووود  فيووحووالي کووه روش هووای مختلفووي بوورای تعر  در

همووه آنهووا مشووتر  اسووت.  بووین« ت اجتموواعي بوورای  خلووق ارزشالفنوواوری و تعووام ترکیووب» ،فيتعووار

 نترنوت يا اجتمواعي، بوه عنووان گروهوي از برناموه هوای کواربردی تحوت         رسوانه به صورت تخصصوي تور،   

 آورد.يکاربر را به وجود م توسط شده خلق و تبادل محتوای تولیدشود که امکان  يم فيتعر

 بوا  تعواملي  ارتباطوات  برقوراری  در اجتمواعي  هوای  رسوانه  عموا  سورعت  و وسوعت  اکنوون 

 در هوا  ن سوازما  رو از ايون  .اسوت  گرفتوه  قورار  تجواری  هوای  شورکت  و هوا  سوازمان  توجه مورد مشتريان،

 معرفوي  بوه  آنوان  هوای  توانمنودی  از گیوری  بهوره  و اجتمواعي  هوای  رسوانه  در حضوور  بوا  هسوتند  توالش 

 (.57 رضا،بپردازند )محمد خود های قابلیت

رسووانه هووای اجتموواعي عنووواني اسووت کووه در سووال هووای اخیوور بووه مجموعووه سووايت هووا و       

هوای نووين از قبیوا شوبکه هوای      شود که در فضوای ايجواد شوده بوه وسویله رسوانه      ابزارهايي اطالق مي

انود. ايون رسوانه هوای جديود      انود و رشود پیودا کورده    هوای هموراه، متولود شوده    تلفنارتباطي، اينترنت و 

تور دارنود. از ايون رو گواهي در مقابوا      ويژگي های ارتباطي متفواوتي بوا رسوانه هوای سونتي يوا قوديمي       

هووای دنیووای تووری از جملووه تلويزيووون، راديووو، کتوواب و مطبوعووات، بوورای رسووانه  هووای قووديميرسووانه
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4هوای اجتمواعي  انهمجازی از عبارت رسو 
هوا و ابزارهوای دنیوای مجوازی     وب سوايت . شوود اسوتفاده موي   

ی فراگیوور تبووديا اشوودند حووال بووه پديوودهای محسوووب موويکووه روزگوواری موضوووعي جديوود و حاشوویه 

انود ايون روزهوا    هوا نقوش داشوته   هوای ارتبواطي در گسوترش آن   اند. اين ابزارها کوه تحووالت شوبکه   شده

هوای آناليون     بوه سوادگي قابوا دسوترس هسوتند. بوه گروهوي از رسوانه        هو « اينترنت هموراه »از طريق 

هوای  رسوانه . هوای اجتمواعي داده شوده اسوت    انود عنووان رسوانه   که در ايون فضوای جديود متولود شوده     

هوا،  هوا، ويکوي  هوای اجتمواعي، وبوالک   بنودی کورد. شوبکه   تووان در هفوت گوروه دسوته    اجتماعي را موي 

هووای اجتموواعي هووا هفووت نوووع رسووانهمحتوووايي و میکووروبالک هووایهووا، کووامیونیتيهووا، فوورومپادکسووت

را هو   2اليوف از قبیوا سوکند  « دنیوای مجوازی  »هوای  هوا برخوي سوايت   شوند. عالوه بور ايون  محسوب مي

هوای آينوده گسوترش بیشوتری خواهنود      داننود کوه در سوال   هوای اجتمواعي موي   گونه ديگوری از رسوانه  

 .(277۴، 9) مای فیلد تداش

توووان هوای گونوواگون موي  هوای چنوود وجهوي هسوتند کووه از جنبوه    اجتموواعي، پديوده هوای  رسوانه 

شوواخص عملکووردی رسووانه هووای اجتموواعي،    1۴هووا را مووورد تجزيووه و تحلیووا قوورار داد.   عملکوورد آن

لیسووتي از شوواخص هووا )توزيووع، تعامووا، توواثیر، داخلووي و اقوودام وبازگشووت سوورمايه ( اسووت کووه توسووط  

 .9گیردمورد استفاده قرار مي تهیه شده و (277۴) 1پريت کاالس

 هسوتند  عجیبوي  گسوترش  و رشود  حوال  در حاضور  حوال  در اجتمواعي  هوای شوبکه  و هوا رسوانه 

 هور  بوه طووری کوه    کننود موي  جلوب  خوود  سومت  بوه  را دارد سوروکار  اينترنوت  بوا  کوه  را فردی هر که

 بوا  البتوه  کوه  شوود موي  پیودا  وب دنیوای  در جديودتر  اجتمواعي  شوبکه  يوک  سوروکله  يکبوار  وقوت  چند

 و سورگرمي  و يوابي دوسوت  جنبوه  بور  عوالوه  اجتمواعي  هوای شوبکه .شووند مي روبرو ه  زيادی طرفداران

 بورای  خووبي  بسویار  منوابع  کوه  دارد نیوز  را مختلوف  مطالوب  انتشوار  و رسواني عاطوال  جنبوه  تفريحوي، 

-سوايت  بزرگتورين  کوه  شووند موي  محسووب  هوا سوايت  بورای  شومار بوي  طرفوداران  و بازديدکننوده  جاب

 از را خوود  سوايت  وب ترافیوک  بیشوترين  هسوتند،  فعالیوت  مشوغول  ایزمینوه  هور  در کوه  وب هوای 

 نیوز  مقالوه  ايون  در .دارنود  هوا سوايت  ايون  در نیوز  خووبي  فعالیوت  و کننود مي کسب اجتماعي هایشبکه

 آناليون  اجتمواعي  هوای رسوانه  هوای  غوول  قوولي  بوه  و مطورح  اجتمواعي  شوبکه  و سوايت  وب چنودين 

 .باشند اجتماعي ایهکهشب در مطالب ارسال برای مناسبي منبع توانندمي که اندشده معرفي

                                                
1.  social media. 
2. Second Life. 
3. Mayfield. 
4. Priit Kallas. 
5. www.dreamgrow.com. 

http://www.dreamgrow.com/author/priit/


91 

 

Twitter-1 

Facebook-2 

StumbleUpon-3 

Digg-4 

designbump-5 

+Google-6 

Reddit-7 

LinkedIn-8 

Abduzeedo-9 

   DZone-11(. 4952، امان) س 

 

 یشبکه اجتماع -2-2-1

بحوش   رایو سوت کوه اخ   يشوبکه اجتمواع   ،ياجتمواع  یرسوانه هوا   نياز مهمتور  يکو يجا کوه  از آن

قوورار  يکوویالکترون یریادگيووو کارشناسووان  نیمووورد توجووه متخصصوو  اریارتبووام آن بووا آموووزش بسوو  

    .پردازي ، به طور جداگانه به بررسي آن ميگرفته است

شوود کوه    يمو  فيو صوورت تعر  نيو بوه ا  يشوبکه اجتمواع   کيو  ،يسونت  يشبکه اجتماع یت ور در

از  یمجموعوه ا  لهیکوه شواما موردم و سوازمان هوا کوه بوه وسو         ياجتمواع  یاز نهادهوا  یمجموعه ا کي

به هو  متصوا انود وبوا هو  در بوه اشوترا  گااشوتن ارزش هوا تعاموا دارنود             يدار اجتماع يروابط معن

شووباهت را  نيشووتریهسووتند کووه ب ياجتموواع یاز رسووانه هووا یگونووه ا یمجوواز ياجتموواع ی. شووبکه هووا

اسووت .  گوورياز افووراد د يارتبووام بووا شوومار فراوانوو یداشووته و بووه فوورد امکووان برقوورار يبووه جامعووه انسووان

، 4نشووريه نووايس) هسوتند  ينترنتوويا یهوا  تياز وب سووا یديوونسوا جد  ،یمجوواز ياجتمواع  یشوبکه هووا 

2742.) 

هووای اجتموواعي  تغییوورات زيووادی در زنوودگي شخصووي افووراد ايجوواد کوورده اسووت و       شووبکه   

ی ارتبووام، بووه اشووترا  گووااری داده هووا و انتشووار پیونوودها بووا    سووزايي در شوویوه همچنووین توواثیر بووه 

دوسووتان ايجوواد داشووته اسووت. امووروزه مووردم تمايووا بیشووتری بووه صوورف زمووان خووود در جسووتجوی     

هوای اجتمواعي دارنود توا اينکوه بخواهنود ديودارهای فیزيکووي         و در شوبکه گو  و پروفايوا دوسوتان و گفوت   

اسووتقبال از شووبکه هووای اينترنتووي از آن روسووت کووه کوواربران  (.2742، 2)فروکیووو و جووانانجووام دهنوود 

باشوند، میتواننود بورای اغلوب نیازهوای آناليون خوود در ايون          هوا موي   اينترنتي که از جملوه آنهوا شورکت   

                                                
1. National association of Insurance Commissioners. 
2. Frooq&Jan. 
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هووای اجتمواعي در جهوان و همچنوین بووه     بیابنوود. بوا ورود فراگیور شوبکه   وب سوايت هوا پاسوخ مناسوب     

بووری آنهوا توسووط طیووف هوای مختلووف سووني، قوومي، نووژادی و فرهنگووي و همچنوین قوودرت نفوووذ      کوار 

هوای ارتبوام جمعوي بوه      اين رسوانه هوا در فضوای کسوب و کوار، ديگور شوايد الزم باشود از ايون شوبکه          

اينترنووت و بووه ويووژه محوویط    عصوور جديوود نووام بوورد.  عنوووان يکووي از ارکووان اصوولي کسووب و کووار در  

ارتباطووات شووبکه ای گسووترده بووا بووي نهايووت هووای نامشووخص، اکوسیسووت  جديوودی بوورای تحقیقووات   

بازاريووابي و کسووب و کارهووای امووروز آفريووده و بووه شوواهراهي اصوولي در دنیووای کسووب و کووار امووروز      

 (.4959تبديا شده است )سلطاني فر, 

هوا موي تواننود از آنهوا بورای تقويوت و تکمیوا         های اجتماعي ابوزاری هسوتند کوه شورکت     شبکه 

هووای تحقیقووات بازاريووابي اسووتفاده نموووده و حتووي مووي تواننوود آن را جووايگزين    هووا و فرآينوود تکنیووک

شویوه هووا و فرآينوودهای سوونتي و قووديمي نماينوود. ايون شووبکه هووا محیطووي هوشوومند بووا گسووتره ای از   

شومار و ظرفیوت مشوارکت بوي نهايوت گسوترده را بوه وجوود آورده انود. پلوت فورم هوای             ارتباطات بوي  

شووبکه هووای اجتموواعي امووروزه بووه عنوووان کانووال هووای ارتبوواطي غالووب ظهووور کوورده انوود کووه در آنهووا   

مشتريان و مصرف کنندگان با برنودی کوه مود نظور دارنود ارتبوام برقورار کورده، اطالعوات بوه اشوترا             

در مورد آنها تحقیوق موي کننود. ايون شوبکه هوا بوه شودت سوها الوصوول بووده            مي گاارند و همچنین 

و در هوور مکووان و هوور زموواني قابووا اسووتفاده انوود، لوواا محققووان بازاريووابي اسووتراتژی هووای خووود را بوور   

، 4)مووادن و همکووارانمصوورف کننوودگان رو بووه افووزايش شووبکه هووای اجتموواعي معطوووف کوورده انوود     

2749). 

 

 یاجتماع یهاشبکه نهیشیپ -2-2-2

آشووکار بووا   یونوودیبشوور داشووته و پ  اتیووبووه قوودمت ح  یا نهیشوویپ ،ياجتموواع یهووا شووبکه

عصوور  ياجتموواع یشووبکه هووا تیوودارنوود. آنچووه قابل گريکووديانسووانها در کنووار  ياجتموواع يسووتيهمز

 یهووا زمیو مکووان ياجتموواع یشووبکه هووا یریووبسووتر شووکا گ سووازد،یم زيرا از گاشووته متمووا يکنووون

 نيو ا بیقودرت را نصو   يدر معوادالت سونت   رییو تغ ييهوا، توانوا   تیو ابلق نيو آنهوا اسوت. ا   يارتباطات درون

 یريرا در انعطواف پوا   بريسوا  یفضوا  ياجتمواع  یعموده شوبکه هوا    یهوا  يژگو يشبکه ها نموده اسوت. و 

 (کوچووک و بووزرک شوودن) یريپووا اسیوو، مقي (طو یمح راتییوودر برابوور تغ یريو واکوونش پووا یازسواز ) ب

شوبکه   نيو مهو  ا  تیو کنود. قابل  يواحود ذکور مو    يتو يکزبوه مر  يبودون وابسوتگ   ات،یو تداوم ح ييو توانا

                                                
1. Madden etal. 
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آزادانووه محتوووا،  دیو تول گووران،يتعاموا گسووترده بوا د   یو وجوود فضووا  ديووهوا، امکووان ورود کنشوگران جد  

 یاسووت. در شووبکه هووا يدانووش و اطالعووات، و اسووتقالل آنهووا از مراکووز قوودرت رسووم  یاشووترا  گوواار

محوودود  د،يووجد گرانيبووه نفووع بوواز ت،اطالعووا انيووجر يل رسوومقوودرت کنتوور بر،يسووا یفضووا ياجتموواع

سوو، بوا    کيو را خلوق کورده اسوت. از     يمو یعظ ياجتمواع  هيکنشوگران، سورما   نیشده و شبکه روابوط بو  

رفتووه اسووت؛ و  انیو انتشووار اطالعوات، تمرکووز قوودرت در کنتورل اطالعووات از م   یواسووطه هوا  يگسوتردگ 

 قيو هوا، و عال  دهيو ا رزشوها، ا راموون یپ ،ياجتمواع  یکوه در شوبکه هوا    يقودرت  یکانون هوا  گر،يد یاز سو

در نقووش  یو اقتصوواد ياسوویس ،يفرهنگوو ،ياجتموواع یمشووتر  شووکا گرفتووه انوود، در عرصووه هووا   

 یو کسووب و کارهووا يکوویقدرتمنوود، اظهووار وجووود کوورده انوود. اکنووون، رواج تجووارت الکترون   گرانيبوواز

برخووردار کورده اسوت. شورکت      ریچشومگ  يتو یرا از اهم ياجتمواع  یشوبکه هوا   یجنبه اقتصواد  ن،يآنال

 ياجتموواع یشووبکه هووا قيووتواننوود از طر يکوچووک، موو یهووا، سووازمان هووا و صوواحبان کسووب و کارهووا

کووه در بسووتر شووبکه  يداشووته باشووند. افووزون بوور ارتباطووات صوونف يعیوسوو يتوراکنش و داد و سووتد مووال 

، اسوت  نیطورف  یبورا  يمو یعظ یو متضومن منوافع اقتصواد    ردیو گ يشوکا مو   يتخصصو  ياجتمواع  یها

شوود. داده   يبوالقوه تلقو   یمشوتر  کيو توانود   يمو  ياجتمواع  یکواربر شوبکه هوا    هور  ،یتجوار  دگاهياز د

 يمهمو  يتوانود منبوع اطالعوات    يآنوان مو   قيو مربوم بوه رفتوار کواربران در شوبکه و تعوامالت و عال      یها

انبووه کونش گوران شوبکه و      قيو رو،کشوف عال  نيو شرکت هوا، سوازمان هوا و دولوت هوا باشود. از ا       یبرا

محصوووالت و  دکننوودگانیتول یآنووان، بوورا ديوومووورد نظوور در معوور  د ماتقوورار دادن محصوووالت و خوود

 اریووو در اخت نووهيهز افووتيبووا در زیوون ،ياجتموواع یشووبکه هووا رانيدارد. موود یا ژهيووو تیووخوودمات اهم

انتشووار  یبوورا يگونوواگون یشوورکتها، از موودل هووا داتیووقوورار دادن اطالعووات موورتبط بووا خوودمات و تول 

توانوود از دو منبووع  ياطالعووات موو نيووبرنوود. ا يبهوور ه موو برانکووار نیدر بوو غوواتیاز تبل يموویحجوو  عظ

 يبووه حجوو  گووردش مووال قیوواشوواره دق ديتعووامالت کوواربران اسووتخراج شووود. شووا  یو محتوووا ايووپروفا

بوه آموار    يدشووار باشود، اموا نگواه     بريسوا  ياجتمواع  یشوبکه هوا   قياز طر يکیحاصا از تجارت الکترون

موجووود در آن هووا نشووان  یاقتصوواد ایپتانسوو وانوودت يموو ،ياجتموواع یکوواربران شووبکه هووا یاردیوولیم

 .(2742)نشريه نايس، .دهد

 



93 

 

 های اجتماعیاستفاده از رسانه لیدال  -2-2-3

همکوواری، جسووتجو  ارتبووام، اسووتفاده مووردم از رسووانه هووای اجتموواعي عبووارت انوود از:    ايوودال

، ابووراز عقیووده، بووه  یاشووترا  گااشووتن چنوود رسووانه ا بووه هووای تخصصووي، ييراهنمووا افووتيبوورای در

 (.2742 س،ينا هي)نشرو سرگرمي نظرات اشترا  گااشتن

تسووهیا  قيووطر از از ارتبووام را دیيووکننوود کووه رسووانه اجتموواعي حووس جد ادعووا مووي بسوویاری

ارتبووام شوواما رابطووه بووا دوسووتان   نيووا وجووودآورده اسووت.مشووتر  بووه قيالسوو یارتبووام افووراد دارا

روزافزونووي از  تعووداد.شوووديمشووتر  موو قاليووبووا ع ديووجد دوسووتان افتنيوو ايووهمکوواران قبلووي  مي،يقوود

. رسووانه هووای نوودينماهووای اجتموواعي اسووتفاده مووي رسووانه از ديووخر یافووراد جهووت تصوومی  گیووری بوورا

و افوراد   دوسوتان  تکیوه بور نظورات    قيو حجو  بزرگوي از اطاعوات موجوود، ازطر     کوردن اجتماعي بوا فیلتر 

 )همان(. کندميهمفکر، به آنها کمک 

، در حووال حاضوور سووخنگوی قابووا « شخصووي مثووا موون»  طبووق حووداقا يووک بررسووي جهوواني 

کننوود اعتموواد موي « شخصوي مثووا مون  »  باشود. سووه  افورادی کوه بووه    هوا مووي اعتبواری بورای شوورکت  

، 4)ادلمنيابنود هور سواله در جهوان افوزايش موي     بیشتر از اعتمواد بوه برنودها و سوازما نهوايي اسوت کوه        

هووا اعتموواد دارنوود و در  کننوودگان بووه توصوویه % مصوور ف 57تحقیقووات نشووان داده اسووت کووه   (.2779

 (.2744)کولمن ،  کنند% به تبلیغات اعتماد مي 41مقابا 

 

 یابیبازار یبرا یابزار ،یاجتماع یهارسانه -2-2-4

و  نيبهتور  یدهنود فوراه  سواز   يانجوام مو   ابوان يتجوار و بازار  یبورا  ياجتمواع  یهاکه رسانه آنچه

ارتبوام   انيبوا کواربران و مشوتر    يتواننود بوه راحتو   ياهدافشان اسوت. آنهوا مو    انیبستر جهت ب نيموثرتر

را  شووانيبرنامووه ها يابيوودر بازار شووتریب اریوواخت نووهيکوو  هز یبرقوورار کننوود. در دسووترس بووودن ابزارهووا

 نيووا يکننوود.تمام بیووترک يمناسووب را بووا اخووالق اجتموواع  یسووازد تووا بتواننوود فنوواور  يفووراه  موو

عموووم  اریووعرضووه را در اخت نيبووا تلفوون همووراه اسووت کووه بهتوور ينترنتوويکاربردهووا بوور اسوواس سوواختار ا

 یاسوت بورا   يتالشو  ياجتمواع  یرسوانه هوا   يابيو تووان گفوت کوه بازار    يدهد.در واقوع مو   يمردم قرار م

.شوديم ديکوچک عا یهااسیکه در مق شتریکسب سود ب یبرامخاطبان  بوهجلب ان
2 

                                                
1. Edelman. 
2.www.fnvision.ir. 



94 

 

کمووک بووه ارتبووام  یبوورا يرا بووه عنوووان راهوو ياجتموواع یو کارهووا اسووتفاده از شووبکه هووا کسووب

آنهووا و  یهووا يژگوويو و قيووو بووه منظووور کسووب اطالعووات در خصوووص عال    انيکارکنووان و مشووتر 

 نيو آغواز نمووده انود . عوالوه بور ا      یجوااب فنواور   طیمحو  کيو در  انيارائه خودمات بوه مشوتر    نیهمچن

هووا و شوورکت  ياز خوورده فروشوو نيووآنال غوواتیمحبوووب و پرطرفوودار،  تبل نيووآنال ياجتموواع یشووبکه هووا

 ياجتمواع  یشوبکه هوا   یهوا  تيدر وب سوا  نيو آنال غوات یکننود. قورار دادن تبل   يرا جاب مو  گريد یها

بوا اسوتفاده از شوبکه     يابيو بازاربوالقوه بهوره منود خواهنود شود .       انيمشوتر  یبواال  ديحج  بازد تياز مز

 )همان(. باشد يم ينترنتيا يابي زاربا یاز روش ها يکي ياجتماع

عضوو شوده    ياجتمواع  یدر شوبکه هوا   ديو شورکت هوا و فروشونده هوا با     يابيو روش از بازار نيا در

شووبکه هووا وجووود  نيو کووه در ا يامکانووات ريو کمووک گوورفتن از سوا  ويديووو ر،يو بوا انتشووار محتوووا ، تصواو  

از وب  ديو بازد یشوبکه هوا رو بوه خوود جلوب نمووده و آنهوا را بورا         نيو حاضر در ا یاعضا گريدارد نظر د

 )همان(. ندينما بیکاال و خدمات ترغ ديخود و خر تيسا

دهوود)  هووای منحصوور بووه فوورد ارتبوواطي بازاريووابي را ارايووه مووي      هووای اجتموواعي روش  رسووانه

های اجتماعي به عنوان يک افزونوه بورای    های رسانه های اجتماعي از برنامه رسانه(.بازاريابي 4،2749اگلمان

های انالين، تولیود اطالعوات و    های بازاريابي از طريق برنامه کنند. فعالیت انجام بازاريابي سنتي استفاده مي

های  ه وتکنولوژیهای تلفن همرا آوری فن (.2744، 2د )کاپلن و هنلینکن مشارکت بین کاربران را فراه  مي

های عضو، به اشترا  گوااری،   کنند که در آن کاربران و گروه های تعاملي را ايجاد مي مبتني بر وب، رسانه

بوا   .(2744، 9)کیتزموان و همکواران   پردازنود  بحش و بازنگری در باره محتوای تولید شده توسط کاربر موي 

قادر خواهند بود تا رفتار خريد آينده مشتريانشوان  ها  بازنگری محتوای تولید شده توسط کاربر، کسب وکار

-، که در اينصورت محبوبیت نام تجاری افزايش مي(1،2744)کی  وکو را با دقت بیشتری پیش بیني کنند

شوود و افوزايش فوروش و ايجواد آگواهي و      مشتريان جديدی جواب موي    (،9،2742د )وريز و همکارانياب

تنهوا ممکون اسوت    اده سريع کاربران و شدت مطالب ايجاد شده نوه استف  .وفاداری را در پي خواهد داشت

 .تواند تهديدات زيادی را از بین ببرد وجود آورد بلکه ميبه هاشرکتهای زيادی را برای  فرصت

امکانات  های مرتبط و آوری فن های اجتماعي و های اجتماعي شاما استفاده از رسانه بازاريابي رسانه

باشود. اصوطالح اتخواذ بازاريوابي      اريابي در رابطه با ديگر ابزار ارتباطي بازاريابي موي جهت نیا به اهداف باز

آوری های متعدد مربوطه در بازاريابي الکترونیکي، بازاريوابي اينترنتوي    های اجتماعي با بکارگیری فن رسانه

                                                
1
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رود  ه بوه کوار موي   هوای مربوطو   آوری ت وری فن شود که با اتخاذ ارتباطات تعريف مي آوری اطالعات و فن و

 (.2741، 4همکاران و )داهنیا

 :2توان به موارد زير اشاره کردهای اجتماعي مياز ديگر مزايای رسانه

 کرد . دایشبکه ها پ نيتوان همه اقشار جامعه را در ا يم بايتقر •

 ریجستجو تاث یشما در موتورها تيوب سا نگیشبکه ها بر رنک نيشما در ا تیمحبوب •

 گاار است .

 . دیبرقرار کن کيو با آنها ارتبام نزد دیکاربران پاسخ ده یبه پرسشها دیتوان يم •

خود دست و پا  یتواند هزاران هوادار برا يمطلب جااب م اي ويديو ر،يتصو کيبا انتشار  •

 .دیکن

 ايمحصوالت شما را در پروفا نکیل یاديشود افراد ز يشبکه ها باعش م نيدر ا تیفعال •

 (.4959)نجاتي،  نندیخود بب

 

 های اجتماعی در فروشنقش رسانه 2-3

فروش  ندگانيروزها نما نيا ديگو يکار خود م فیو فروش، در توص يابيمتخصص بازار نان،یک  یج

معتقد اسوت:   نانیآورده اند. ک یرو ياجتماع یرسانه ها یایمکرر به دن یو تلفن زدن ها يميقد یایاز دن

کننود،   يمو  هاسوتفاد  ياجتمواع  یکه از رسانه ها يفروش ندگانينما يعني ،«يفروشندگان اجتماع»ظهور 

 .9دهد يم شيسود شرکت ها را افزا

را  يگزارشو  رایو اخ نوان یمورد وجود نداشته، اما موسسوه ک  نيدر ا يواقع یتاکنون داده ها نکهيا با

مووثر   اریگزارش بس نيا جيدهد و نتا يفروش را نشان م زانیبر م ياجتماع یمنتشر کرده که اثر رسانه ها

کوه   يفروش رانيدرصد مد 9/02دهد که  ينشان م 2742گزارش در سال  نيا افتهي نيتر جالببوده است.

 ياجتمواع  یکه از رسوانه هوا   یفروش خود استفاده کرده اند، نسبت به افراد یبرا ياجتماع یاز رسانه ها

 )همان(. داشتند یاستفاده نکردند، عملکرد بهتر

صوحبت از   يکوه وقتو   افتوه يسپس در نانیحد باال باشد. ک نيرق  تا ا نيگفته که انتظار نداشته ا او

هستند که  یدرصد موفق تر از افراد 29 ياجتماع یکاربران رسانه ها د،يآ يم انیبه م اديفروش ز هیسهم

ها را مورد اسوتفاده   هداد یکند که به هر نحو يعنوان م نانیکنند. ک ياستفاده نم ياجتماع یاز رسانه ها

                                                
1. Dahnil etal. 
2.www.fnvision.ir. 
3. www.forbes.ir. 
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از  يگزارش که به صورت نظرسونج  نيا در.رندیگ يدر صدر قرار م ياجتماع یکاربران رسانه ها  ،یقرار ده

در  ياجتمواع  یدرصد( که از رسانه ها 91از پاسخ دهندگان ) يمیاز ن شیفروش شرکت ها بوده، ب رانيمد

 )همان(. بسته اند یقرارداد با مشتر کيکار خود استفاده کرده اند، حداقا 

دو تا پنج قورارداد منعقود    نیب ياجتماع یاستفاده از رسانه ها جهیدرصد گفته اند در نت 17از  شیب

 یدر انعقواد قراردادهوا   يمینقش مستق ياجتماع یدرصد ه  گفته اند که رسانه ها 47از  شیکرده اند و ب

 یدیو کل یفواکتور  ياجتماع یدهد که رسانه ها يها نشان م ينظرسنج نيا نديآنها داشته است. برآ یکار

 یفوروش بوا اسوتفاده از رسوانه هوا      رانيکه مد يتیآمارها و موفق نياساس ا بردر بستن قراردادها بوده اند.

شود که فروشندگان شرکت ها چقودر از زموان خوود را     يسوال مطرح م نيبه دست آورده اند، ا ياجتماع

 )همان(. کنند يم ياجتماع یها تيصرف استفاده از سا

نشان  ينظرسنج نيا جهیاست. نت بیعج اریخود به دست آورده بس ياز نظرسنج نانیکه ک يپاسخ

 47کننود، تنهوا کمتور از     ياسوتفاده مو   ياجتماع یکه از رسانه ها يدرصد فروشندگان 4/97دهد که  يم

 هياسورم  يبوازده  يعنو ي نيو دهند که ا يرسانه ها اختصاص م نيخود را به استفاده از ا یدرصد زمان کار

 يدرصد فروشوندگان موورد بررسو    09 بايدهد تقر يبه دست آورده نشان م نانیکه ک یگريد جهینت.نهیبه

که در  ياز شرکت يگونه آموزش رسم چیه ياجتماع ینحوه کار فروش با رسانه ها یاظهار کرده اند که برا

 )همان(. نکرده اند افتيکنند، در يآن کار م

کوار   يتوانند عالج قطعو ينم ياجتماع یکند که رسانه هايموضوع را مطرح م نيا تيدر نها نانیک

دسوت   يرقوابت  تيو مز کيو که از آن استفاده کرده اند، به سرعت بوه   یفروش باشند؛ اما به هر حال افراد

ثور  شرکت ها ا رآمدد زانیامر بر م نيفروش دارند که ا هیبر سهم ياثر مثبت ياجتماع یاند. رسانه ها افتهي

 )همان(. کنديم جاديکسب وکارها ا یبرا یشتریرشد ب یدارد و فرصت ها

هووای اجتموواعي را در نیروهووا و فراينوود فووروش    نقووش رسووانه  4(2742انوودزولیز و همکوواران ) 

هوای اجتمواعي بوا فهو      کننود کوه اسوتفاده از رسوانه    هوا اسوتدالل موي   آن دهنود. مورد مطالعه قورار موي  

هوای اجتمواعي بايود    هوای رسوانه  دهنود کوه اسوتراتژی   هوا نشوان موي   شود.آنعمیق مشتريان هدايت مي

به روابوط، محصوول/خدمات، مشوتری و قیموت مربووم باشوند و بوا مشوارکت مشوتری يکپارچوه شووند.            

هووای اجتموواعي چگونووه برکووا فراينوود  کنوود کووه رسووانه ای بررسووي موويدر مطالعووه2(2749گسوواالگا )

هووا، فووروش و ارايووه خوودمات ، کشووف نیازهووا، ارايووه ارزشفووروش: در  مشووتری، دسووتیابي بووه مشووتری

 گاارند.پس از فروش تاثیر مي
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