
شماره 43
آبان 97

73

ار
و ک

ب 
س

ا ک
ا ب

ن ه
ط آ

با
رت

و ا
ی 

اع
تم

ج
ی ا

ها
نه 

سا
ک ر

تی
ما

ست
سی

ی 
دار

بر
ه 

ش
نق

نقشه برداری سیستماتیک رسانه های 
اجتماعی و ارتباط آن ها با کسب و کار

چکید�ه
هدف از این پژوهش، بررسی گستره تحقیقات موجود در زمینه رسانه های اجتماعی و 
ارتباط آن ها با شرکت ها، در فاصله سال های )2014( و )2015( است. در همین راستا، 
پژوهش کنونی به طبقه بندی اطالعات و معرفی شیوه های بررسی رسانه های اجتماعی 
و ارتباط آن ها با موضوع های گوناگون مرتبط با بازاریابی پرداخته است. این پژوهش از 
فرایند نقشه برداری استفاده می کند و بدین منظور پایگاه داده تولید شده از منابع انتشارات 
»وب آو ساینس« در سال های )2014( و )2015( را که در مجموع متشکل از 185 مقاله 
است، به کار می گیرد. یافته ها نشان داد که شیوه تحلیلی و توصیفی در خصوص استفاده 
از رسانه های اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی، روش اولیه )تحقیق ها( بوده است. با وجود 
این، پژوهش ها در طول سال های اخیر حاکی از آن است که رسانه های اجتماعی به شکل 

روز افزون به ابزاری برای بازاریابی و مدیریت کار تبدیل می شوند. 
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مقد مه
ظهور وب به شکل گیری رسانه های اجتماعی 
منجر شد ، پد ید ه ای که د ید گاه و نحوه استفاد ه 
تولید کنند گان نرم افزار و کاربران از »وب جهان 
گستر« را د ستخوش تغییر کرد . بهترین نمونه 
این تغییر را می توان د ر این ویژگی رسانه های 
اجتماعی یافت، که د ر آن محتوا و اپلیکیشن ها 
را کاربرانی ایجاد  می کنند  که پیوسته از طریق 

همکاری د ر اصالح )بهبود  بخشید ن یا شخصی 
سازی( مطالب مشارکت د ارند  )د ومینگز، لوپز و 

اورتگا، 2016؛ کاپالن و  هاینلین، 2010(. 
اجتماعی،  رسانه های  د رک  شیوه  بهترین 
که  بد انیم  حلقه هایی  را  آن ها  که  است  این 
متصل  فوری  ارتباط  کانال های  با  را  اینترنت 
اند یشه های  بیان  به  قاد ر  مرد م  تا  می کنند ، 
خود  و سهیم شد ن آن با جمع باشند . افزون 
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این، مؤلفان اشاره می کنند  که رسانه های  بر 
اجتماعی به سرعت تکامل یافته و پیشرفت ها 
د ر حوزه ارتباط نظیر د سترسی گسترد ه مرد م 
به تجهیزات قابل حمل و متحرک )از جمله 
آیفون و آیپد ( و همچنین معرفی نسل 3 جی 
برای گشت و گذار د ر اینترنت با سرعت باال د ر 
سال )2007( میالد ی نیز د ر رشد  این رسانه ها 

نقش د اشته است.
اجتماعی  رسانه   ،)2016( یاماکی  گفته  به 
متشکل  و  متقابل  کنش های  از  مجموعه ای 
بین  روابط  و  کنشگران  ارتباطی  ساختار  از 
آن ها است. د ر نتیجه، رسانه اجتماعی طیف 
گسترد ه ای از ارتباطات مختلف آنالین، از جمله 
که  چت روم هایی  گفتگو،  تاالرهای  بالگ ها، 
هستند ،  برخورد ار  شرکت ها  مالی  حمایت  از 
از سوی  )ایجاد  شد ه  ایمیل ها، وب سایت های 
خبری،  سایت های  شرکت ها(،  و  کاربران 
سایت های د انلود ، جوامع مجازی تجارت محور 
و  ئی بِی  )مانند   خد مات  و  کاال  ارائه د هند ه  و 
آمازون د ات کام(، سایت های مبتنی بر عکس 
)اینستاگرام و فیلکر(، میکرو بالگ ها )توییتر( و 

بسیاری موارد  د یگر را د ربرمی گیرد .
از جمعیت هفت میلیارد  و سیصد  و نود  میلیون 
نفری کره زمین، سه میلیارد  و چهارصد  میلیون 
نفر از آن ها به اینترنت د سترسی د ارند  )که این 
رقم ساالنه 10 د رصد  افزایش می یابد ( و از میان 
این تعد اد ، د و میلیارد  و سیصد  میلیون نفر مرتب 
)که  استفاد ه می کنند   اجتماعی  رسانه های  از 
این رقم از ژانویه سال 2015 میالد ی تاکنون 
بیش از 10 د رصد  افزایش د اشته است(. ذکر این 
نکته مهم است که تقریبا سه میلیارد  و هشتصد  
میلیون نفر از تلفن همراه استفاد ه می کنند  )که 
شمار آن ها ساالنه 4 د رصد  افزایش می یابد ( و 
تقریبا د و میلیارد  نفر از طریق تلفن همراه به 
رسانه های اجتماعی د سترسی د ارند . )پژوهش: 

ما اجتماعی هستیم، 2016(.
د ر حال حاضر، اینترنت و رسانه های اجتماعی 
به ابزارهای مرتبط برای مد یریت تجربه برند ها 
و وفاد اری مشتریان تبد یل شد ه است، چرا که 

این پلتفرم های ارتباطی به مشتریان اجازه ابراز 
هویت می د هد  و لذا فرد یت آن ها را از طریق 
می کند .  تقویت  سازگاری  و  سازی  شخصی 
افزون بر این، مشتریان بد ین شیوه می توانند  
از طریق تباد ل و سهیم شد ن تجربیات خود  د ر 
زمینه مصرف کاال و خد مات، نیازهای اجتماعی 

خود  را نیز برآورد ه کنند .
اجتماعی  رسانه های  از  شرکت ها  نتیجه،  د ر 
محوریت  با  گروه ها  توسعه  و  ایجاد   برای 
)کاپالن،  می کنند   استفاد ه  تجاری  برند های 
 هاین لین، 2010(. برند هایی مانند  جیپ که 
گروه هواد اران آفالین آن شهرت د ارد ، فعاالنه 
از طریق پلتفرم های رسانه های اجتماعی نظیر 
»مای اسپیس« و »فیس بوک« با مشتریان و 
هواد اران خود  د ر ارتباط هستند  و این پایگاه 
هواد اران را تقویت می کنند . شرکت ها همچنین 
با استفاد ه از ابزارهای سنجش سایبری، جایگاه 
آنالین خود  را ارزیابی می کنند  )اورد انا- مالیا و 

آلونسو- آرویو، 2017(.
د یجیتال  تعامل  روی  بر  جد ید   تأکید   این 
قابلیت  ثمره  کاربر خصوصی،  و  شرکت  بین 
رسانه های اجتماعی د ر زمینه توانمند  سازی 
مشتریان است، تا آن ها بتوانند  گالیه هایشان 
منتقل  و ذهنی کمتری  فیزیکی  با تالش  را 
کنند  و نظرات خود  را با شمار زیاد ی از د یگر 
مشتریان د ر میان بگذارند  )لی، 2005(. این، 
موضوع پیچید ه ای برای شرکت ها است؛ زیرا 
آن ها د یگر قاد ر به کنترل مستقیم ارتباطات 
این،  وجود   با  نیستند .  خود   مشتریان  بین 
بر  به شیوه های گوناگون  شرکت ها می توانند  
روند  گفتگو و بحث ها اعمال نفوذ کنند ؛ آن ها 
می توانند  خود شان رسانه های اجتماعی ایجاد  
رسانه های  ابزارهای  د یگر  و  بالگ  از  کنند ، 
اجتماعی برای جذب مشتریان بهره بگیرند ، از 
ابزارهای سنتی تشویق و رسانه های اینترنتی 
استفاد ه کنند ، د ر رسانه های اجتماعی اطالع 
رسانی کنند ، خد مات انحصاری ارائه د هند ، بر 
با مشتریان  گرفته  اساس گفتگوهای صورت 
از  همچنین  و  کنند   طراحی  را  کاالهایشان 
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د ارد ،  اهمیت  مشتریان  برای  که  آرمان هایی 
حمایت کنند  )مانگولد  و فولد ز، 2011(.

با د ر نظر گرفتن سرعت تغییر پاراد ایم )الگوها(، 
د ر خصوص اهمیت ارتباطات مشتریان د رباره 
یک برند  یا شرکت، اثر نظرات منعکس شد ه 
اجتماعی  می توان  رسانه های  د ر  را  مشتریان 
ارزیابی کرد . این مقاله پژوهشی و اکتشافی نیز 
 می کوشد  با تحلیل تطبیقی مطالعات صورت 
گرفته د ر زمینه رسانه های اجتماعی و باالخص 
توییتر همین کار را کند . با استفاد ه از نقشه 
برد اری سیستماتیک که تبیین کنند ه فرایند  
است،  می توان  واحد   ساختاری  همچنین  و 
یافته های منتشر شد ه د ر یک حوزه مشخص را 
طبقه بند ی کرد . تحلیل ها مبتنی بر تحقیقات 
پیشین است و گرچه تعد اد  مطالعه های مورد ی 
اند ک است، هد ف مقاله پی برد ن به گستره 
موضوع  یک  د رباره  گرفته  صورت  تحقیقات 
مشخص، د ر راستای طبقه بند ی د انش است 

)پترسن، فلد ت، مجتبی و متسون، 2008(.
گستره  که  است  آن  بر  مقاله  این  بنابراین، 
تحقیقات صورت گرفته د ر زمینه رسانه های 
اجتماعی و ارتباط آن با روند  تصمیم گیری د ر 
حوزه کسب و کار و بازاریابی را د ر سال های 
کند .  مشخص  میالد ی   )2015( و   )2014(
افزون بر این، هد ف مقاله نه تنها طبقه بند ی 
اطالعات د ر این زمینه و شناسایی جستارهای 
اصلی د رباره موضوع، بلکه تحلیل نقاط قوت 
و  کاستی ها  معرفی  همچنین  و  ضعف  و 
موضوع هایی است که د ر آن تقویت یا کمک به 

گسترش علم و د انش ضروری است.
د ر بخش بعد ی، روش به کار گرفته د ر تحقیق 
معرفی و گام های برد اشته شد ه هنگام نقشه 
د اد ه  می شود .  شرح  سیستماتیک  ــرد اری  ب
بخش های پس از آن نیز به ارائه نتایج، بحث 
د رباره پژوهش صورت گرفته و جمع بند ی د ر 

خصوص محد ود یت های تحقیق  می پرد ازد .
پيش زمينه های تحقيق

رسانه های اجتماعی بر رفتار مشتریان از مرحله 
هنگام  رفتار  شیوه  تا  گرفته  اطالعات  کسب 

خرید ، نظیر ابراز نارضایتی د ر توییتر، اثر گذاشته 
است. این، یافته پژوهش هایی است که الگوهای 
استفاد ه از اینترنت را بررسی کرد ه اند  )مانگولد  
و فولد ز، 2011؛ راس و د یگران، 2009( و تنها 
تفاوت این پژوهش ها د ر آن است که محققان، 
ارتباطات د ر رسانه های اجتماعی را به عنوان 
حوزه پژوهشی مجزا د ر نظر  می گیرند  )هو و 
با  فولد ز، 2011(.  و  مانگولد   کتینگر، 2008؛ 
ارتباطات  کارکرد   نخستین  که  این  به  توجه 
د ر رسانه های اجتماعی با بازاریابی سنتی که 
از ابزارهای ارتباطی یکپارچه استفاد ه  می کند ، 
هم خوانی د ارد . شرکت ها  می توانند  با استفاد ه 
از برنامه های موجود  مانند  فیس بوک، توییتر و 
نظیر آن، از رسانه های اجتماعی برای تعامل با 
مشتریان خود  استفاد ه کنند  )مانگولد  و فولد ز، 
اجتماعی  رسانه های  کارکرد   د ومین   .)2011
این است که مشتریان  می توانند  از این پلتفرم ها 
برای برقراری ارتباط با یکد یگر استفاد ه کنند ، 
یاری  شرکت ها  از  باشد   نیازی  که  آن  بد ون 
بگیرند . این به کارکرد ی مرتبط است که نزد  
عموم به »د هان به د هان گشتن1« شهرت د ارد .

از میان رسانه های اجتماعی گوناگون، ما توییتر 
را انتخاب کرد ه ایم، زیرا از آنجا که اثبات شد ه 
توییتر پلتفرم مؤثری برای د ستیابی به اطالعات 
مد ل های  د ر  رسانه  این  نقش  است،  مرجع 
به  کار  و  »کسب  و   B2B بنگاه«  به  »بنگاه 
مصرف کنند ه«B2C  به عنوان راهبرد  ارتباطی 
بررسی شد ه است )بولنا، مائوئا و زنگ، 2011؛ 
و  کاپالن  پاسارال، 2015؛  و  آرنابولد ی  د ونبار، 
هاینلین، 2010، کایتزمن، هرمکنز، مک کارتی و 
سیلوستر، 2011، سوانی، براون و ملینه، 2014(. 
این به خاطر ساد گی و سهولت استفاد ه از توییتر 
برای میکرو بالگینگ )انتشار مطالب کوتاه( و 
قالب ارتباطی کشمکش د ر آن است )کاپالن و 
 هاینلین، 2010(، که کاربران با تجربیات مختلف 
را جذب  می کند  و به همین علت اثر بیشتری 

روی کسب و کارها د ارد  )وبستر، 2010(.

1.  Word Of Mouth  
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جدول 1. فرايند نقشه برداری سيستماتيک و اعدام جستجو

به  شرکت ها،  اجتماعی  وظایف  حیطه  د ر 
کارگیری رسانه های اجتماعی مانند  توییتر به 
عنوان ابزاری برای ایجاد  کانال ارتباطی توصیه 
شد ه است )رایلی و هاینان، 2014(. افزون بر 
این، جنبش ها د ر رسانه های اجتماعی مانند  
توییتر بر قیمت سهام شرکت ها اثر  می گذارد  
وجود   مؤلفان،  و   )2014 ساپنا،  و  )پانیاگوا 
و  کسب  و  اجتماعی  رسانه های  بین  ارتباط 
کارها را د ر این زمینه تأیید   می کنند . )فیشر 
و روبر، 2014(. محد ود یت حد اکثر 140 واژه 
د ر هر توییت اجازه  می د هد  جریان اطالعات 
به شکل کوتاه باشد  و این توانایی خاص را د ر 
پیام ها ایجاد   می کند  که ابهام و عد م قطعیت 
از  بهتری  تلقی  نتیجه  د ر  و  د هند   را کاهش 

شرکت ها د ر د ید  مصرف کنند ه ایجاد   می شود .
روش تحقيق

این مقاله از نقشه برد اری سیستماتیک اد بیات 
موجود  )یا همان تحقیقات پیشین( د ر راستای 
آثاری  مضامین  تحلیل  و  طبقه بند ی  ایجاد  
د انش  تصویری  نقشه  از  که  استفاد ه  می کند  
موجود  د ر چارچوب موضوع کلی به د ست آمد ه 
است )پترسن و همکاران، 2008(. همان طور 

که قبال ذکر شد ، نقشه برد اری سیستماتیک 
واحد   ساختاری  همچنین  و  رونــد   بیانگر 
د ر حوزه  را  یافته ها  آن  می توان  د ر  است که 
مشخص طبقه بند ی کرد . هد ف نقشه برد اری 
سیستماتیک د ر طبقه بند ی نهفته است و لذا 
این روش به سوی تحلیل محتوایی و معرفی 
موضوع  می پرد ازد   با  مرتبط  اصلی  نشریات 
ترتیب  بد ین  و  همکاران، 2008(  و  )پترسن 
کلی  سؤاالت  به  مناسب  پاسخگویی  امکان 
را نظیر این که د ر حوزه ایکس چه کارهایی 
صورت گرفته است، فراهم  می کند . فرایند  نقشه 
تشکیل  مراحل  این  از  سیستماتیک  برد اری 

شد ه است:
تبیین پرسش های تحقیق؛. 1
محد ود ه بررسی؛. 2
اجرای جستجو؛. 3
گزینش مقاله ها؛. 4
غربالگری و فیلترینگ مقاله ها؛. 5
طرح طبقه بند ی؛. 6
استخراج د اد ه ها و روند  نقشه برد اری؛. 7
نگاشت سیستماتیک.. 8

برای د ستیابی به د انش ضروری، د اد ه ها از طریق 
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د سته بند ی یافته ها و محاسبه مجموع نشریات 
د ر هر د سته تحلیل خواهد  شد  تا سطح پوشش 
د اد ن مطالب د ر هر یک از حوزه های مجزای 
تحقیق مشخص شود . به کار گرفتن این روش، 
مقاالت  که  را  موضوع هایی  شناسایی  امکان 
ابتد ایی برای مرور سیستماتیک د ر خصوص 
بر  مضاف  فراهم  می کند .  د ارد ،  وجود   آن ها 
این، پژوهش قاد ر خواهد  بود  حوزه هایی را که 
مطالعات اولیه بیشتری باید  د ر خصوص آن ها 
صورت بگیرد ، شناسایی کند  )کیچنهام، باد جن 

و بریِرتون، 2011(.
مقاله کنونی، نتایج به د ست آمد ه از »وب آو 
ساینس« را بر مبنای روش تحقیق پیشنهاد ی 
ماس  )مریگو،  می د هد   قرار  نظر  مد   را  مریگو 
تور، رویگ تیرنو و ریبیرو یوریانو، 20151(. این 
مسئله از آن رو اهمیت د ارد  که وب آو ساینس 
یکی از پایگاه های اطالعاتی مهم برای مقاله های 
پژوهشی و باالخص از بین مقاله های انتشارات 
»کور کالکشن« د ر سال های )2014( و )2015( 
است. اسناد  )پایگاه د اد ه( به کار رفته شامل انواع 
گوناگون اسناد  نظیر مقاله، نقد  و بررسی، نامه و 
یاد د اشت  می شود  و نمونه پروپوزال ها د ر سایر 
همکاران،  و  )ِمریگو  د نبال  می کند   را  مقاله ها 

2015، لو، لی، مریگو و فانگ، 2016(.
از  استفاد ه  و  فراگیر  جستجوی  با  مقاله  این 
روند  غربالگری اسناد  موجود  د ر پایگاه د اد ه ها 
توانست به 41 مقاله مرتبط د ست یابد  )رجوع 
شود  به جد ول شماره 4(. برای مشاهد ه جزئیات 
روند  نقشه برد اری سیستماتیک به کار رفته د ر 

این مقاله به جد ول شماره یک مراجعه کنید .
د ر بخش های بعد ی توضیحاتی د رباره مراحل 

مختلف تحقیق د اد ه شد ه است:
تبیین پرسش های تحقیق؛. 1
محیط بازنگری؛. 2
عملیات جستجو؛. 3
غربالگری اسناد ؛. 4
طرح و شمای کلی طبقه بند ی اسناد ؛. 5

1.  Merigó, Mas-Tur, Roig-Tierno, & Ribeiro-
Soriano, 2015

برد اری . 6 نقشه  روند   و  د اد ه هــا  استخراج 
سیستماتیک.

نقشه برد اری سيستماتيک از پاراد ايم ها د ر 
رسانه های اجتماعی و ارتباط آن با بازاريابی

از طریق به کارگیری روش نگاشت سیستماتیک 
و سؤاالت تحقیق مطرح شد ه د ر بخش 2.1:

یافتن پاسخی برای این که د ر تحلیل مضامین 
)مفید  بود ن توییت، ابزار بازاریابی د ر شبکه های 
اجتماعی، ایجاد  حوزه ها، مفید  بود ن شبکه های 
شبکه های  د ر  برند   از  تلقی ها  و  اجتماعی 
اجتماعی( چه نوع روشی به کار رفته است؛ بر 
جای ماند ن شواهد ی د ال بر این که ما هنوز 
باید  د رباره شیوه یاری رسانی توییتر به مد یریت 
کسب و کار تحقیق کنیم. همچنین  می توانیم 
آن  د ر  که  کنونی  پژوهش های  د ر  را  نقایص 
ایجاد   به  پژوهش  می توانند   مؤلفان  بخش ها 

چنین ابزاری کمک کنند ، شناسایی کنیم.
الف( ترسيم پرسش ها د ر اين تحقيق

و  اشاره شد ه د ر کیچنهام  تکنیک های  طبق 
اهد اف  پیگیری  با  همزمان   ،)2007( چارترز 
اطالعات  د وباره  ارائه  و  گــرد آوری  با  مرتبط 
ضروری برای تحقیق، این سؤاالت نیز مطرح 

شد : 
1/1 د ر حال حاضر چه شیوه هایی برای تحقیق 
د رباره بازاریابی و رسانه های اجتماعی به کار 

رفته است؟
د ر  بازاریابی  جنبه های  از  یک  کد ام  به   1/2
شد ه  پرد اخته  اجتماعی  رسانه های  پژوهش 

است؟
طبق مقاله پژوهشی کیچنهام و چارترز )2007(، 
با  آن  ارتباط  و  اجتماعی  رسانه های  گستره 

بازاریابی بر مبنای این موارد  تعریف  می شود :
که . 1 مقاله هایی  مجموعه  جمعیت، 

زمینه  د ر  گرفته  صــورت  پژوهش های 
رسانه های اجتماعی و ارتباط آن با بازاریابی 

را تشریح  می کند .
مد اخله، آن د سته از مقاالت مرتبط با وب . 2

مبنای  بر  معیار  انتخاب  از  که  ساینس  آو 
پاراد ایم های رسانه اجتماعی و ارتباط آن با 
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بازاریابی تبعیت  می کنند .
طرح پژوهشی، آزمایش ها، مطالعات مورد ی . 3

و مقاله ها بر پایه تجربیات، اقد ام پژوهشی و 
تأثیر د ر بازاریابی.

خصوص . 4 د ر  شواهد   نوع  و  کمیت  نتایج، 
تحقیق  پرسش  زمینه  د ر  مطرح  مسائل 

شماره 11. و 1.2.
ب( محد ود ه بررسی

که  اجتماعی  رسانه  پلتفرم های  جمله  از 
استفاد ه  می کنند ،  آن ها  از  اغلب  سازمان ها 
توییتر، فیس بوک و اینستاگرام هستند . تمرکز 
بازاریابی  ابزار  عنوان  به  توییتر  بر  مقاله  این 
است، چون که توییتر اجازه اظهار نظر فوری 
بخش  و  را  می د هد   مشخص  موضوع  د رباره 
شناخته شد ه ای د ر حوزه بازار )مصرف( د ارد . 
افزون بر این، توییتر د ر مقایسه با فیس بوک، 
ابزار قد رتمند تری برای بهبود  عملکرد  تجاری 
2014؛  ساپنا،  و  )پانیاگوا  محسوب  می شود  

سوانی و د یگران، 2014(. 
پایگاه د اد ه های به کار رفته برای تحیل، وب 
مقاالت  )مجموعه  کالکشن  کور  ساینس-  آو 
اصلی( به تاریخ 2014 و 2015 است. د ر وب 
د یگران، 2017؛  و  میسا  )بالنکو،  ساینس  آو 
مریگو و د یگران، 2015(. برای جستجو از این 
واژگان کلید ی به عنوان معیار د ر بخش مقاالت 

اصلی استفاد ه شد :
توییتر و تحلیل احساسات؛. 1
توییتر و برند ؛. 2
توییتر و احساسات؛. 3
توییتر و رسانه اجتماعی؛. 4
برند  و رسانه اجتماعی. . 5

علت انتخاب این واژگان کلید ی آن است که 
پژوهش های  گزینش  بر  کنونی  مقاله  تمرکز 
)تحلیل  است  اجتماعی  رسانه های  با  مرتبط 
به  مقاالت  این  همه  این،  بر  افــزون  متن(. 
بازاریابی مرتبط هستند  که این به عمق بیشتر 

تحقیق کمک  می کند . 
این مقاله همچنین اسناد  یافت شد ه د ر حوزه 
د وره  د ر  ساینس  آو  وب  که  را  »تجارت« 

است،  کرد ه  مشخص   )2015( و   )2014(
شامل  می شود . د ست اند رکاران انتخاب معیارها 
هستند :  این ها  شد ه  پید ا  نشریات  بازبینی  و 
چهره های د انشگاهی و د انشجویان د ر سطوح 
پایین تر از کارشناسی ارشد  که د ر به کارگیری 

روش تحقیق نقش د اشتند . 
ج( عمليات جستجو

 )2006( سال  د ر  توییتر  که  این  به  توجه  با 
میالد ی ایجاد  شد ، جستجوی اولیه به تحقیق 
و کاوش اسناد  د ر فاصله سال های )2006( تا 
)2015( میالد ی پرد اخت. از اینجا مقاله کنونی 
توانست د وره ای را که حد اقل د ربرگیرند ه 50 
د رصد  مقاالت است، شناسایی کند  )به جد ول 
شماره 1 رجوع شود ( و مشخص شد  چه تعد اد  
 )2015( و   )2014( بخش  د ر  باید   نشریاتی 
استخراج شود . منابع استفاد ه شد ه از وب آو 
ساینس و بخش کور کالکشن بود ه است که 
و  نامه ها  بررسی،  و  نقد   مقاالت،  د ربرگیرند ه 
یاد د اشت ها است )مریگو و د یگران، 2015؛ یو 

و د یگران، 2016(.
د ( انتخاب مقاله های پژوهشی

معیار  یک  پژوهشی،  مقاله های  انتخاب  برای 
یا  گنجاند ن  برای  مورد ی  شکل  به  ابتد ایی 
حذف به کار گرفته شد . جد ول شماره 2، شمار 
مقاالت را بر اساس زنجیره جستجو و فیلترهای 
به کار گرفته شد ه د ر د وره )2014( و )2015( 

نشان  می د هد .
معیار گنجاند ن بر اساس تحلیل عنوان، خالصه 
و کلید  واژه ها صورت  می گیرد  و به همین علت 
بیشترین تعد اد  پژوهش هایی که سهم بسزایی 
د ر پاراد یم های رسانه اجتماعی و ارتباط آن ها 
بازاریابی د ارند ، گلچین شد ند . الزم به یاد آوری 
است که هر زمان اطالعات د رباره خالصه مقاله 

مبهم بود ، مقاله از نوع »فقط خواند نی1« بود .
ه( معيار حذف

پژوهش هایی د ر خصوص رسانه اجتماعی . 1
که به تجارت یا بازاریابی مرتبط نیستند .

1.  read-only
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رسانه . 2 روی  که  پژوهش هایی  از  د سته  آن 
اجتماعی و ارتباط آن با تجارت یا بازاریابی 
تمرکز کرد ه اند ، اما روش تحقیقات  آن ها غیر 
مرتبط است. معیار حذف عمد تا بر خالصه، 
مقد مه و نتیجه گیری متمرکز است و فقط 
مرتبط  از  باید   که  پژوهش هایی  د سته  آن 
بود ن آن به موضوع این مقاله اطمینان یافت، 

کمی بیشتر ارزیابی شد ند .
د اشتن لینک د انلود ، با هد ف نظارت کیفی . 3

بر اطالعات د ر اسناد  ارائه شد ه است.
مقاله ها  برخی  نظر د اشت که  باید  مد   تذکر: 
ذیل معیارهای مختلف قرار گرفته اند  که این 
نظر  د ر  متفاوت  مورد های  عنوان  به  مقاالت 

گرفته می شود .
و( فيلترينگ )غربالگری( تحقيقات

د ر  نتایج  به  د ستیابی  برای  گزینش  روند  
جد ول شماره 2 به این شرح است: همه اسناد  
حاوی عناوین غیر مرتبط با بازاریابی، تجارت 
مشخص  طور  به  و  اجتماعی  رسانه های  یا 
توییتر، با د ر نظر گرفتن اشاره مستقیم یا غیر 
مستقیم، به شکل د ستی حذف شد  )پیش بینی 
و  تجارت  بازاریابی،  با  مرتبط  اسناد   احتمالی 
رسانه اجتماعی(. بنابراین، بازنگری د یگری با 
عمق بیشتر صورت گرفت تا اطمینان حاصل 
شود  که عناوین برای استفاد ه د ر مقاله اعتبار 
د ارد . د ر نهایت، مقاله های برخورد ار از لینک 
د انلود  احتمالی لحاظ شد ، زیرا تأیید  کیفیت و 

محتوای هر یک از اسناد  ضروری است.
با کنار گذاشتن اسناد  تکراری ذیل هر کد ام از 
معیارها، د ر مجموع 41 سند  خواهیم د اشت 

که 21 تا از آن ها برای سال )2015( و 20 تا 
برای سال )2014( میالد ی است. از مجموع 
این اسناد ، فقط 22 د رصد  آن ها برای استفاد ه 
د ر این مقاله معتبر محسوب  می شد ، زیرا نتایج 

بد ون احتساب تکرارها جمع زد ه شد .
سرانجام این که سه گروه )چهره های د انشگاهی، 
د انشجویان فارغ التحصیل نشد ه و د انشجویان 
د وره تحصیالت تکمیلی( کار بازبینی و بررسی 
مجد د  را انجام د اد ند . د ر نخستین بازبینی، هر 
کد ام از ناظران، معیارهای مربوط به گنجاند ن 
و حذف را د ر خصوص عنوان، خالصه مطالب 
و واژگان کلید ی د ر 20 سند  انتخاب شد ه به 
شکل تصاد فی د ر نظر گرفت. پایایی به د ست 
فلیِس  د و  کاپا  شاخص  از  استفاد ه  با  آمد ه 
پیشنهاد  شد ه از سوی گیوئت1 )2002(، 83 
کد ام  هر  بازبینی،  د ومین  برای  است.  د رصد  
از  از ناظران همان معیارها را د ر مجموعه ای 
مقاالت که به آن ها محول شد ه بود ، بررسی 
و  مقد مه  شامل  بررسی ها  بار  این  و  کرد ند  
جمع بند ی )مقاله ها( شد . د ر سومین بازبینی، 
ناظران اسناد  مشکوک را به شکل کامل تحلیل 
و بررسی کرد ند . نتیجه بررسی ها، ارائه 41 سند  
د ر  سیستماتیک  برد اری  نقشه  برای  مرتبط 

مرحله بعد  بود .
ز( طرح طبقه بند ی اسناد 

به د نبال انتخاب مقاله های پژوهشی مرتبط، 
سؤاالت  و  اهد اف  مبنای  بر  ذیل  طبقه بند ی 
تحقیق ارائه شد ه است: روش، سطح د شواری، 

1. Gwet

جدول 2. تعداد اسناد اصالح شده 
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نتیجه گیری و سود مند ی اطالعات
این  از  کد ام  هر  به  یافته  اختصاص  عناوین 
د سته بند ی ها د ر جد ول شماره سه به نمایش 

د رآمد ه است.
انتخاب شد ه د ر کنار روش های  پژوهش های 
تحقیق به کار رفته د ر یک جا گرد آوری و برای 
د سته بند ی آن ها از »برچسب1« استفاد ه شد ه 
است تا چند  مجموعه یک د ست ایجاد  شود . 
علت انتخاب برچسب ها این بود  که د ر اسناد  
بررسی شد ه بیشتر د ید ه می شد ند  و از آن ها 
به عنوان تعابیر »کلی« د ر انتخاب این اسناد  
استفاد ه شد ه بود . برچسب ها یا عناوین به کار 
این ها هستند : تحلیل  برای د سته بند ی  رفته 
تطبیقی، تحلیل متن، مطالعه توصیفی، روش 

جایگزین و مطالعه تجربی.
د ر خصوص ارجاع به نتایج د ر مقاله های انخاب 
و  شد   گرفته  کار  به  روش  همین  نیز  شد ه 

برچسب های به کار رفته این ها بود :
سود مند ی توییت )اسناد ی که ماهیت توییت 
تشریح  شرکت ها  د اخل  د ر  را  آن  کارکرد   و 
رسانه های  برای  بازاریابی  ابزارهای  می کند (، 
اجتماعی )اسناد ی که به د نبال جلب حمایت یا 
تأیید  توییتر به عنوان یکی از ابزارهای بازاریابی 
رسانه های  از  آن ها  د ر  که  اسناد ی  هستند (، 
اجتماعی به عنوان ایجاد کنند ه تقسیم بند ی د ر 
بازار یاد  شد ه است، کارایی رسانه های اجتماعی 
شرح  می د هد   که  )اسناد ی  بازاریابی  برای 

1. label

بخش های  د ر  چگونه  می تواند   و  چرا  توییتر 
خاصی از بازاریابی به کار گرفته شود ( و د رک 
برند  د ر رسانه های اجتماعی )اسناد ی که نحوه 
اثرگذاری رسانه های اجتماعی را بر د رک برند  د ر 

مصرف کنند گان و سهام د اران تشریح  می کند (.
تحقیق کنونی سطح د شواری تکرار روش های 
سود مند ی  همچنین  و  رفته  کار  به  تحقیق 
اطالعات برای این مقاله را ارزیابی کرد ه است. 
د ر این طبقه بند ی، برای تعیین سطح د شواری 
شد ه  استفاد ه   3 تا   1 اعد اد   از  تحقیق  روش 
است، که د ر آن، ساد ه ترین روش تحقیقی که 
خوانند گان  می توانند  آن را تکرار کنند  شماره 
1؛ روشی که تکرار آن تا اند ازه ای د شوار است 
)اما این سطح د شواری با توجه به د انش قبلی 
د رباره موضوع افزایش هزینه ها و د یگر مسائل 
بسیار باال نیست( شماره 2؛ و روشی که د ر آن 
بازسازی روش تحقیق بسیار د شوار خواهد  بود  
)بیشتر به این علت که این گونه اسناد  پیش 
شرط های بسیاری د اشته و هزینه های باالیی 
د ارد  که تأمین آن ها از عهد ه همه خوانند گان بر 
نمی آید ( شماره 3 را به خود  اختصاص می د هد .

سود مند ی اطالعات بر اساس مقیاس 1 تا 4 
تقسیم بند ی شد ، که د ر آن شماره 1 نشان د هند ه 
اطالعات اند ک است، که گرچه به رسانه های 
اجتماعی اشاره شد ه است، هیچ گونه اطالعات 
مطرح  سؤاالت  به  پاسخگویی  برای  مفید ی 
اسناد ی  )این ها  ند ارد   وجود   کنونی  مقاله  د ر 
رسانه های  به  سطحی  شکل  به  که  هستند  

جدول 3. طرح طبقه بندی
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اجتماعی پرد اخته اند  یا این که به د الیل خاصی 
ایجاد  شد ه اند  و نمی توان نتایج آن ها را به همه 
پلتفرم های رسانه های اجتماعی د ر د نیا تعمیم 
د اد (، شماره 2 اسناد ی است که به آن ها برچسب 
»عاد ی« اختصاص یافته و هد ف آن ها لزوما به 
همه رسانه های اجتماعی مربوط نمی شود ، اما 
برخی از یافته های آن ها به پاسخگویی سؤاالت 
د ر تحقیق کنونی کمک  می کند ؛ شماره 3 د ارای 
اطالعات  که  اسناد ی هستند   »باال«  برچسب 
به سؤاالت  و جمع بند ی آن ها د ر پاسخگویی 
تحقیق کنونی کمک شایانی  می کند  )قطع نظر 

از این که اهد اف اسناد  مذکور به همه سؤاالت 
مطرح د ر مقاله کنونی مرتبط است یا خیر(؛ 
شماره 4 اسناد  د ارای برچسب بسیار زیاد ، که 
د ر آن اهد اف کامال با اهد اف مقاله کنونی همسو 
است و نتیجه گیری ها نیز به شکل رضایت آمیزی 

پاسخگوی سؤاالت تحقیق کنونی است.
نگاشت  فرايند   و  د اد ه  استخراج  ح( 

سيستماتيک
پس از تبیین نظام طبقه بند ی، آخرین مرحله 
نقشه برد اری سیستماتیک استخراج د اد ه ها و 
روند  نقشه برد اری از ابعاد  گوناگون خواهد  بود .

2014 بیزنس هوراینز مایلز، اس. جي؛ مانگولد ، 
د بلیو. جي 

صد اي کارکنان: منبع بهره برد اري نشد ه یا بمب ساعتي د ر 
رسانه هاي اجتماعي؟

2014 بیزنس هوراینز بورخالتر، جي. ان؛ وود ، ان. 
تي؛ ترایس، اس. اِي

واضح، برجسته و فشرد ه:  فاش سازي و د هان به د هان شد ن 
توییتر

2014 بیزنس هوراینز پانیاگوا، جي؛ ساپینا، جي  عملکرد  تجاري و رسانه اجتماعي: عشق یا نفرت؟

2014 بیزنس هوراینز رایلي،  هاینان  ارتباطات شرکت ها، پاید اري و رسانه اجتماعي: سبز بود ن ساد ه 
نیست 

2014 بیزنس هوراینز گینان پي. جي؛ پاریس، اس؛ 
روالگ. کي راه اند ازي استفاد ه از فناوري هاي اجتماعي د ر سازمان شما 

2014 بیزنس هوراینز گامبوا، اي. ام؛ گانکالوس، 
اچ. ام

وفاد اري مشتریان از طریق شبکه هاي اجتماعي: د رس هایي از 
زارا د ر فیس بوک

2014 بیزنس هوراینز شیه، سي. سي؛ لین، تي. اِم. 
واي؛ لوارن، پي. رسانه اجتماعي هواد ارمحور: پد ید ه شیائومي د ر چین 

2015 بیزنس هوراینز کووا، بي.  برند سازي د وباره برند ها و نابود ي حق مالکیت به علت عمومي 
شد ن برند  

2014 بیزنس هوراینز هولبیک، اِل. د ي؛ گلین، ام. 
اس؛ برود ي، آر. جي

تعامل مشتریان د ر زمینه برند  د ر رسانه اجتماعي: مفهوم سازي، 
ایجاد  مقیاس و اعتبار بخشي

2015 بیزنس هوراینز کیلیان، جي.؛ مک مانوس، 
ِکي.

یک رویکرد  ارتباطاتي د ر بازاریابي براي عصر د یجیتال: 
رهنمود هایي د ر زمینه اد غام رسانه اجتماعي براي مد یران 

2015 بیزنس هوراینز ژائو، زي.زي؛ باالگ، سي.  طراحي اپلیکیشن هاي صاحب برند  د ر موبایل: اصول بنیاد ي و 
توصیه ها 

2015 بیزنس هوراینز ساشیتال، اچ. سي؛ هود یس، 
اِم؛سریرامکاند رامورثي، آر. 

هویت بخشید ن به برند  شما د ر بین کاربران نسل هزاره جد ید  
د ر توییتر 

2015 بیزنس هوراینز
گروبر، د ي. اِي؛ اسمیرک، 

آر. ئي؛ توماس هانت، اِم. سي؛ 
جیمز ئي. اچ

قد رت عملکرد  لحظه ای توییتر: مد یریت بحران و رهبري د ر عصر 
رسانه اجتماعي 

2015 الکترونیک 
کامرس ریرسچ

کالیفاتو، اف.؛ النوبیل، اف؛ 
نوویلي، اِن

نقش رسانه هاي اجتماعي د ر اعتماد سازي مؤثر د ر روابط 
مشتري- تأمین کنند ه 

جدول شماره 4. مقاله هاي بررسي شده در اين پژوهش 
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2015
الکترونیک 

کامرس ریرسچ 
اند  اپلیکیشنز

چو، اس. سي؛ سانگ، واي. 
استفاد ه از چارچوب اجتماعي کرد ن مشتري براي د رک روند  
عضویت د ر گروه از طریق د هان به د هان گشتن الکترونیکي 

)eWOM( د ر بین هواد اران یک برند  د ر توییتر

2014 یوروپین 
مینجمنت

ساباته، اف.؛ بربگال-میرابنت، 
جی.، کاناباته، آ. لِبِهرز، پی. آر.

عوامل اثرگذار بر محبوبیت محتوای تبلیغاتی د ر صفحه های 
هواد اران فیس بوک 

2014
ایند استریال 
مارکتینگ 

منیجمنت  
سوانی، کی؛ براون، بی. پی؛ 

میلنه، جی. آر
آیا توییت ها برای مد ل بنگاه به بنگاه باید  متفاوت از بنگاه به 
مصرف کنند ه باشد ؟ بررسی ارتباطات توییتری شرکت های 

فورچون 500

2015
ایند استریال 
مارکتینگ 
منیجمنت

اِنگوین، بی.؛ یو، ایکس، 
وای؛ مله وار، تی. سی؛ ِچن، 

جی. اس.
نوآوری د ر برند  و رسانه اجتماعی: کسب د انش از سوگیری بازار و 

نقش اد اره کنند ه قابلیت راهبرد ی رسانه اجتماعی 

2015 ژورنال بین 
المللی تبلیغات

کولیاند ر، جی.؛ د اهلن، اِم؛ 
مود یگ، ئی. 

توییتر برای د و نفر: تحقیق د رباره آثار گفتگو با مشتریان د ر 
رسانه اجتماعی 

2015
ژورنال 

پژوهش های 
تجاری 

بیانچی، سی.؛ اند روز، اِل.  بررسی د ید گاه های مد یران بازاریابی د ر خصوص رسانه های 
اجتماعی د ر شیلی 

2014
ژورنال آو 
بیزنس 
ونچرینگ

فیشر، ئی.؛ روبر، اِی. آر ارتباطات کارآفرینی آنالین: کاستن از ابهام و افزایش تفکیک از 
طریق توییتر 

2014 ژورنال بازاریابی 
تعاملی 

کینگ، آر. اِی؛ راچرال، پی.؛ 
بوش، وی. د ی

آنچه د رباره د هان به د هان گشتن آنالین  می د انیم و نمی د انیم: 
مرور و تلفیق اد بیات 

2014 ژورنال بازاریابی 
تعاملی

بالزویچ، وی.؛ ویرتز، سی.؛ 
کوته، جی.؛ د و رویترز، کی.؛ 

کلینیگ، د ی. آی
سخن پراکنی و فضای مجازی: مفهوم سازی و ایجاد  مقیاس 

برای گرایش عمومی به تعامل اجتماعی آنالین

2014 ژورنال بازاریابی 
تعاملی اشاعه روابط مشتری با برند  د ر محیط های رسانه اجتماعی: نقش البرکیو، اِل. آی

تعامل شبه اجتماعی 

2014 ژورنال بازاریابی 
تعاملی

هوتز، جی.؛ فولر، 
جی.؛ هاتر،ِکی؛ تارید ل، سی. 

بگذارید  کاربران، وید یوهای تبلیغاتی شما را تولید  کنند  اثر منبع و 
کیفیت وید یو بر د ید گاه ها و رفتارهای از پیش تعیین شد ه مشتریان 

2015 ژورنال بازاریابی 
تعاملی اسکاماری، جی.؛ شیفرز، تی. 

آیا عالقه مجازی، عالقه واقعی ایجاد   می کند ؟ چگونه پیگیری 
بروزرسانی های یک برند  د ر فیس بوک به ارتقای جایگاه برند  د ر 

ارزیابی ها و تصمیم به خرید  منجر  می شود . 

2015 ژورنال بازاریابی 
تعاملی

ون میتر، آر. اِی؛ گریسافه، 
د ی. بی؛ چونکو، اِل. بی.

د ر خصوص »الیک ها« و »پین ها«: آثار وابستگی مشتریان به 
رسانه اجتماعی

2014
ژورنال مد یریت 

نوآوری 
محصول

ماریون، تی. جی؛ بارکزاک، 
جی.؛ هاتلینک، ئی. جی.

آیا ابزارهای رسانه اجتماعی بر فاز توسعه اثر  می گذارد ؟ یک 
مطالعه اکتشافی 

2014 پابلیک ریلیشنز 
ریویو  واتکینز، بی.؛ لوئیس، آر.  آغاز گفتگو د ر رسانه های اجتماعی: تحقیق د رباره استفاد ه 

ورزشکاران از اصول گفتگو و ویژگی های ساختاری توییتر 

2014 پابلیک ریلیشنز 
ریویو ِهتر، اچ. جی.  ارتباطات از طریق گفتگو د ر حوزه بهد اشت و سالمت: مطالعه 

مورد ی فعالیت های کایزر پرماننته د ر رسانه های اجتماعی 

2014 پابلیک ریلیشنز 
ریویو زِرفاس، اِی.؛ اسکرام، د ی. اِم  اتاق های خبر رسانه های اجتماعی د ر حوزه روابط عمومی: 

چارچوب مفهومی و اقد امات شرکت ها د ر سه کشور 

2014 پابلیک ریلیشنز 
ریویو الهاو، تی.  فعالیت های روابط عمومی د ر رسانه جد ید  د ر اسرائیل د ر سال 

2012: روابط د ر حال تغییر

2015 پابلیک ریلیشنز 
ریویو

ِمن، اِل. آر؛ تِسای، د بلیو، 
اِچ. اس

انسانیت بخشید ن به رسانه های اجتماعی: مشخصه های شرکت، 
تعامل عمومی و پیامد ها د ر حوزه روابط 
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2015 پابلیک ریلیشنز 
ریویو آینویلر، اس. اِی؛ استایلن، اس

رسید گی به گالیه ها د ر سایت های شبکه های اجتماعی، بررسی 
پاسخ های گالیه مند انه د ر صفحه های فیس بوک و توییتر 

شرکت های بزرگ آمریکایی 

2015 پابلیک ریلیشنز 
ریویو

اوزد ورا، آکساک، ئی.؛ آتاکان-
د ومان، اِس. 

حضور بانک های ترکیه د ر فضای آنالین: پیام رسانی د رباره آن 
بخشی از هویت شرکت ها که کمتر جد ی است 

2015 پابلیک ریلیشنز 
ریویو برومت. جی.؛ سیسکو، اچ. اف  استفاد ه از توییتر به عنوان ابزار مد یریت احساسات و بحران های 

کنترل نشد نی 

2015
رِویستا 

براسیلریا د و 
مارکتینگ 

وِل، کی. پی؛ برابی، سی. اِی؛ 
صالح، اِی؛ جاهیر، اچ. 

د اد ه، فناوری و رسانه های اجتماعی: نقش تهاجمی آن ها د ر 
بازاریابی معاصر 

2015
پیش بینی 

فناوری و تغییر 
اجتماعی 

د وراهیم، اِی. او؛ کاسکان، اِم  من به این علت خوشحالم: شاد مانی ملی از طریق تحلیل توییتر 
و د اد ه های کالن

2015
پیش بینی 

فناوری و تغییر 
اجتماعی

پارک، اِس. جی.؛ لیم، وای. 
اِس؛ پارک، اچ، د بلیو

مقایسه شبکه های توییتر و یوتیوب د ر زمینه نشر اطالعات: مورد  
جنبش اشغال وال استریت

2015
پیش بینی 

فناوری و تغییر 
اجتماعی

بورناپ، پی.؛ رانا، او. اِف؛ 
آویس، اِن.؛ ویلیامز، 

اِم، هاوسلی، د بلیو؛ اد وارد ز، ای.؛ 
مورگان، جی.؛ اسلوان، اِل. 

تشخیص تنش د ر اجتماعات آنالین از طریق تحلیل رایانه ای 
توییتر 
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نتايج: بررسی تطبيقی و بحث
نتایج این مرحله را  می توان د ر تصاویر شماره 1 
و 2 مشاهد ه کرد  که د ر آن ها روش به کار رفته 
و همچنین سطح د شواری از طریق تصاویری 
که به ترتیب مربوط به سال های )2014( و 
آمد ه  د ر  نمایش  به  د ید ه  می شود ،   )2015(
است. تصویر شماره 1 مربوط به نمود ار د ایره ای 
است که بر اساس آن  می توان د ید  که د ر طول 
از  بر استفاد ه  سال 2014 میالد ی تحقیقات 
روش های توصیفی متمرکز بود ه است. از میان 
این مقاالت اکثر آن ها حاوی روش هایی است 
که به ساد گی می توان آن ها را برای تحقیقات 
د ر آیند ه تکرار کرد . همچنین  می توان مالحظه 
کرد  که اکثر اسناد  به د نبال »اعتبار بخشید ن« 
به رسانه های اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی 
و سود مند ی آن برای شرکت ها هستند . جای 
خالی تحقیقات د ر خصوص ایجاد  تقسیم بند ی 

بازار و سود مند ی توییت مالحظه  می شود .
د ر تصویر شماره د و  می توان نمود ار د ایره ای سال 
)2015( را مشاهد ه کرد  که د ر آن تحقیقات بر به 
کارگیری روش های توصیفی معطوف شد ه است؛ 

با وجود  این  می توان اذعان کرد  ایجاد  روش های 
تحقیق با سطح د شواری عاد ی که د یگر محققان 
بتوانند  آن را تکرار کنند ، افزایش د اشته است. 
امسال و د ر حال حاضر، این تحقیق بر روی هر 
د و مسئله یعنی اعتباربخشی به رسانه اجتماعی به 
عنوان ابزار بازاریابی و همچنین میزان سود مند ی 
زمانی که شرکت، شناساند ن برند  خود  د ر رسانه 
اجتماعی را بررسی  می کند ، تمرکز د اشته است 
)د ر تحقیق امسال سومند ی توییت ارزیابی شد (.

تحلیل و بررسی همزمان هر د و سال )2014( 
 3 شماره  تصویر  د ر  را  می توان   )2015( و 
به وضوح  تصویر  این  د ر  د ایره ای  نمود ار  د ید ؛ 
روش های تحقیق به کار رفته است، سومند ی 
اطالعات و نتایج پیشنهاد ی اسناد  را د ر راستای 
یافتن پاسخ برای سؤاالت مطرح د ر این تحقیق، 
نشان  می د هد . د ر نتیجه آشکارا  می توان د ید  که 
تمرکز اکثر اسناد  بر یافتن سود مند ی رسانه های 
و  بازاریابی  با  مرتبط  مقاصد   برای  اجتماعی 
است.  بود ه  اجتماعی  رسانه  د ر  آن  ابزارهای 
همچنین  می توان مالحظه کرد  که اکثر اسناد  
حاوی اطالعات با سود مند ی معمولی یا باال برای 
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پاسخگویی به سؤاالت تحقیق کنونی هستند . 
از این رو  می توان د ید  که روشی که اغلب د ر 
کار  به  بازاریابی  پد ید ه های  د رباره  پژوهش ها 
رفته، مطالعه توصیفی است. این روش د ر زمره 
برای  با سود مند ی اطالعات عاد ی  شیوه هایی 
پاسخگویی به سؤاالت مطرح د ر این مقاله است.

تصویر 4 نشان  می د هد  هنگام ارائه نمود ارهای 
 ،)2015( و   )2014( سال  د و  هر  تصویری 
به  و  د ارند   بیشتری  سهم  توصیفی  مطالعات 
این،  بر  افزون  باالتر د شواری  می رسند .  سطح 

نتایج از روش تناوب باال د ر زمینه تحلیل متن 
»عاد ی«  به  د شواری  سطح  بود ن  متمایل  و 
حکایت د ارد . هنگام بررسی نتایجی که د ر آن 
پژوهش ها به د و عنوان »ابزارهای بازاریابی د ر 
رسانه های اجتماعی« و »سود مند ی رسانه های 
اجتماعی« توجه د اشتند ، این نتایج به وضوح نیاز 
به تحقیقات بیشتر د رباره بازاریابی د ر رسانه های 
اجتماعی را نشان  می د هد . هیچ کد ام از تحقیقات 
به تجربه برند  و به عنوان مثال پیامد های ناشی از 

ایجاد  ارزش برای محصول نپرد اخته است.
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سرانجام این که تصویر شماره 5 تصویرسازی 
یافته های  ارتباط  را د ر  نگاشت سیستماتیک 
این  ــرای  ب اطالعات  سومند ی  و  مقاله ها 
پژوهش ارائه  می کند .  می توان د ید  اسناد ی که 
نتیجه گیری آن ها به شکل مستقیم با بازاریابی 
برای  مفید ی  اطالعات  معموال  است،  مرتبط 
این تحقیق د ارند .  به سؤاالت د ر  پاسخگویی 
تقسیم بند ی«  »ایجاد   گروه  د ر  این،  وجود   با 
گرچه شاخه بسیار مهمی  د ر بازاریابی محسوب 
به  الزم  کیفیت  با  مقاله ای  هیچ   می شود ، 

سؤاالت مطرح شد ه پاسخ ند اد ه است.
د ر بخش بعد ی سؤاالت مطرح د ر این پژوهش 
با د ر نظر گرفتن د انش به د ست آمد ه پاسخ 

د اد ه  می شود .
سؤال تحقيق

y  چه حاضر  حــال  د ر   :1 شماره  ــوال  س
و  بازاریابی  د رباره  تحقیق  برای  روش هایی 

رسانه های اجتماعی به کار  می رود ؟
د ر خصوص روش هایی که د ر حال حاضر برای 
با راهبرد های تجارت  بازاریابی  تحقیق د رباره 
کار  می رود ،  می توان  به  اجتماعی  رسانه  د ر 
د ید  که تحقیقات انتخاب شد ه از این روش ها 
استفاد ه  می کنند : تحلیل تطبیقی، تحلیل متن، 
مطالعه  جایگزین،  روش  توصیفی،  مطالعات 

تجربی و تحلیل چند  سطحی.
ذکر این نکته مهم است که گرایش به استفاد ه 
از پژوهش های توصیفی به 38 د رصد  رسید  و 
این بخشی از سطح د شواری پایین را تشکیل 
تمرکز  هنگام  که  مالحظه  می شود    می د هد . 
اسناد   تحلیل  د ر  پایین  د شواری  سطح  روی 
 ،)2015( و   )2014( سال های  به  مربوط 
گرایش به استفاد ه از پژوهش های توصیفی به 
از  از هر پنج مقاله یکی  38 د رصد   می رسد . 
آن ها به سطح د شواری باال رسید  )به تصویر 4 
مراجعه کنید (. یکی د یگر از مالحظات مهم که 
 می توان از این پژوهش استنباط کرد ، آن است 
نوعی  میالد ی  می توان   )2015( سال  د ر  که 
پختگی را د ر تحقیقات د ید . اسناد  د یگر نه تنها 
از رسانه های اجتماعی به عنوان ابزار تجارت و 

بازاریابی حمایت  می کنند ، بلکه این رسانه ها را 
به عنوان ابزار مهمی  برای حل مسائل پیچید ه 
مرتبط با بازاریابی یا تجارت پیشنهاد   می کنند .

y  سؤال شماره 2: پژوهش د ر زمینه رسانه های
اجتماعی به کد ام مباحث د ر زمینه بازاریابی 

 می پرد ازد ؟
پژوهش د ر زمینه رسانه های اجتماعی به مباحث 
»ایجاد  تقسیم بند ی« و »تلقی از برند «  می پرد ازد  
)رجوع شود  به تصویر شماره 5(. هنوز تحقیقات 
با  را  مبحث  د و  این  که  ند ارد   وجود   چند انی 
یکد یگر تلفیق کرد ه باشد ، زیرا از هر چهار مقاله 
یکی از آن ها به شکل مستقیم به بازاریابی مرتبط 
است و آن هم فقط د ر یکی از این د و حوزه 
که این باعث  می شود  امکان توسعه پژوهش های 
جد ید  را که حاکی از توسعه برتر ابزارهای مختلف 
باشیم.  د اشته  نظر  مد   است،  آنالین  بازاریابی 
یکی از تأمالتی که باعث شد  به مقاله کنونی 
بیند یشیم این است که این روش تحقیق به ما 
اجازه  می د هد  پژوهش هایی را شناسایی کنیم، 
که بر مباحث مطالعه شد ه تمرکز د اشته اند ، چرا 
که د ر نتایج پیشین نمونه ای از 185 مقاله د ر 
از بین  د وره )2014( و )2015( پید ا شد  که 
آن ها فقط 41 مقاله بر کمبود  اطالعات که د ر 

پژوهش کنونی نیز عنوان شد ، تمرکز د اشت. 
بحث 

د نیاي  د ر  تأثیر شگرفي  اجتماعي  رسانه هاي 
کسب و کار د اشته است. با وجود  این، ما از 
خود  مي پرسیم آیا د ر حوزه تحقیقات علمي، 
تعد اد ی مقاله مرتبط پویا یا تکمیل شد ه د ر این 
زمینه وجود  د ارد . ابتد ا د رباره روش به کار رفته 
براي مطالعه آن ها طرح سؤال کرد یم. این به ما 
اجازه مي د هد  که سطح د شواري یک موضوع 
ترتیب  بد ین  تا  کنیم  تعیین  را  تحقیقاتي 
و د رک  را شناسایي کنیم  مؤثرترین روش ها 
بهتري از آن د اشته باشیم که امکان توسعه و 
تحقیقات بیشتر د ر چه زمینه هایي وجود  د ارد . 
از طریق کار کرد ن با پایگاه د اد ه وب آو ساینس 
مي توانیم از کیفیت کار پژوهشي تولید  شد ن 
اطمینان د اشته باشیم. از همین رو توانستیم 
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تشخیص د هیم که د رصد  باالیي از پژوهش ها 
و  د اشته اند   توصیفي  مطالعه هاي  جنبه  فقط 
عرصه را براي فرصت هاي پژوهشي جد ید  د ر 

این زمینه باز گذاشته اند . 
د ومین بخش نیازمند  پژوهش به عناوین بازاریابي 
مربوط مي شود  که با انواع د یگر تحقیقات د ر 
ارتباط است. د ر این زمینه مي توانیم به د و موضع 
اشاره کنیم: »ایجاد  تقسیم بند ي بازار« و »د رک 
برند «. افزون بر این، مشهود  است که از هر چهار 
مقاله د ر نمونه انتخابی یکي از آن ها به شکل 
مستقیم به بازاریابي مربوط مي شود  که خود  این 
موضوع نیز نوید بخش فرصت هاي بسیار براي 

محققان د ر این عرصه است. 
براي ایجاد  پایگاه د اد ه، ما از روش نقشه برد اري 
سیستماتیک استفاد ه کرد یم، که اجازه مي د هد  
روي  بر  واقعا  که  کنیم  شناسایي  را  مقاالتي 
شواهد   د اشتند ؛  تمرکز  مد نظر  مطالعه  حوزه 
شناسایي  هنگام  سختگیري   از  چشمگیري 
مقاالت مرتبط با موضوع مطالعه وجود  د ارد ، 
نظر به این که از بین 185 مقاله اي که پایگاه 
د اد ه سیستم رایانه اي ارائه کرد  فقط 41 مقاله 
بخشي از حیطه تمرکز بر موضوع مورد  مطالعه 
را تشکیل د اد ند . گرچه باید  گفت هنوز هم براي 
تأیید  این که متن هاي انتخاب شد ه به موضوع 
به  بررسي  د ارد ،  اختصاص  مقاله  این  مطالعه 

شکل د ستي و غیر رایانه اي ضروري است. 
مطالعات  این  محد ود یت هاي  است  مهم 
پژوهشي را د ر نظر د اشته باشیم، زیرا که آن ها 
کیفیت کارهاي مربوطه را مد نظر قرار نمي د هد  
و د ر عوض، اولویت آن ها پاسخگویي به سؤاالت 
پژوهشي است. بسط پژوهش با د یگر پایگاه هاي 
د اد ه نظیر گوگل اسکالر یا اسکوپوس1 توصیه 
مورد   د اد ه اي  پایگاه هاي  گسترش  مي شود . 
مطالعه مي تواند  به یافته هاي جد ید  منجر شود .

نتيجه گيري و کاربرد هاي آتي
نظر به این که مقاله کنوني مطالعه اي تجربي 
است که تمرکز آن روي شناسایي حوزه هاي 

1.  SCOPUS

و  بازاریابي  تحقیقات  د ر  پژوهشي  مختلف 
است،  توییتر  باالخص  و  اجتماعي  شبکه هاي 
مقاله د ربرگیرند ه نکات مهمي است که اطالعات 
آن مي تواند  سهمي د ر توسعه د انش د اشته باشد . 
یافته هاي این مقاله نشان مي د هد  که روش هاي 
اصلي به کار رفته د ر تحقیقات، تحلیل توصیفي 
د ر خصوص رسانه هاي اجتماعي به عنوان ابزار 
بازاریابي بود ه است. با وجود  این، به نظر مي رسد  
چند ین  تاکنون  میالد ي   )2015( سال  از 
پژوهش پا از تحلیل توصیفي فراتر گذاشته و 
رسانه هاي اجتماعي را به عنوان ابزار اصلي براي 
حل چالش هاي بازاریابي نظیر ایجاد  تقسیم بند ي 
و د رک برند هاي محصوالت، توصیه مي کنند . 
ابعاد   خصوص  د ر  پژوهش ها  این،  بر  افزون 
بازاریابي راهبرد ي با تکیه بر تقسیم بند ي بازار 
و جایگاه آنالین، محد ود  است. د ر کنار پژوهش 
براي ارزیابي تجربه آنالین مشتریان، ایجاد  نوعي 
کانال مد یریت آنالین با متغیرهاي پیشنهاد ي 
رفته  از د ست  الکترونیکي  براي د رک شهرت 
یا کسب شد ه، بسته به این که اظهار نظرهاي 
آنالین کاربران چگونه است، اهمیت زیاد ي د ارد . 
افزون بر این، مالحظه مي شود  که اسناد ي که 
نتیجه گیري آن ها به شکل مستقیم با کسب 
بازاریابي مرتبط است معموال حاوي  و  و کار 
اطالعات سومند  براي پاسخگویي به سؤاالت 
وجود   با  هستند .  تحقیق  این  د ر  پیشنهاد ي 
نظر  )قطع  تقسیم بند ي  ایجاد   گروه  د ر  این، 
از این که شاخه مهمي د ر بازاریابي به شمار 
مي رود ( هیچ گونه پژوهش کیفي یا کافي که 
پاسخگوي سؤاالت مطرح د ر این مقاله باشد  
به  روي  باید   بیشتر  تحقیقات  ند ارد .  وجود  
کارگیري روش هاي پیچد ه تري تمرکز کند  که 
به نتیجه گیري یا استنتاج روابط بین متغییرها 
با  مد ل هایي  د ر  که  گونه  همان  بي انجامد ، 
ساختار کوواریانس د ید ه مي شود . افزون بر این، 
اقد امات  تکامل  میزان  امکان سنجش  ابزارها 
گروه هاي  و  کاربران  گروه هاي  بین  )متقابل( 

شرکت ها را فراهم کرد ه است. 
روش جالب د یگري که امکان بسط آن وجود  
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د ارد ، تحلیل متون است چرا که این روش بارها 
د ر اسناد  گوناگون د رج شد ه د ر این مقاله به 
کار رفته است. با وجود  این، به علت ابزارهاي 
رسانه هاي اجتماعي و به طور مشخص توییتر، 
از  بخشي  روي  بیشتر  مي توانند   پژوهش ها 
به  که  کنند   تمرکز  شناختي  زبان  اطالعات 
پیشنهاد  د اد ن  و  اجازه تصمیم گیري  مد یران 
شاخص ها را بر مبناي اطالعات کیفي مي د هد .
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