
33 ماهنامه مديريت رسانه
شماره2 و3      شهريور و مهر1392

مطالع�ات متمرک�ز بر 

روی شبکه رسانه های 

اجتماعی و نقش�ی که 

در کس�ب و کار دارند 

نش�ان م�ی ده�د که 

کمپان�ی ه�ا  تجرب�ه 

مزای�ای رس�انه های 

کس�ب  را  اجتماع�ی 

ک�رده ان�د از قبی�ل: 

هزین�ه ه�ای پایی�ن، 

س�اختار اعتب�اری در 

میان مصرف کنندگان 

)مخاطب�ان( و غی�ره. 

در واق�ع  رس�انه های 

اجتماعی ن�ام تجاری 

تبلی�غ  را  ه�ا  کاال 

می کنند. 

مطالعه عمیق در تکنولوژی های عصر نوین
رسانه ها ی اجتماعی و نقش آن در کسب و کار

   حسين ذوالقدر *
   مرتضی قاسم زاده عراقی**

در بازار امروز، رس�انه های اجتماعی حرکت سريع تری را  برای خدمت  به کمپانی ها آغاز کرده اند: سيستم 
عامل های ارزان و مختلف  رس�انه های اجتماعی با دسترس�ی بی سابقه و آس�ان،  برای مصرف کنندگان و 

مشتريان موقعيت  بالقوه را موجب شده اند.
رس�انه های اجتماعی به اس�تفاده از فن آوری های مبتنی بر وب و تلفن همراه  اشاره دارند که  دارای ويژگی 
ارتباطات از نوع  گفتگوی تعاملی می باشند. آنها ابزاری هستند برای تعامل اجتماعی، به عنوان يک روشی 
فراتر از ارتباطات اجتماعی؛ به عبارت ديگر  رس�انه های اجتماعی، گروهی از برنامه های کاربردی مبتنی بر 
اينترنت هستند که با اتکا به بنيان های تکنولوژيک وب 2، امکان ايجاد و تبادل محتوای توليد شده بوسيله 

کاربران را می دهند.
مطالعات متمرکز بر روی ش�بکه رس�انه های اجتماعی و نقش�ی که در کس�ب و کار دارند نشان می دهد که 
کمپانی ها  تجربه مزايای رسانه های اجتماعی را کسب کرده اند از قبيل: هزينه های پايين، ساختار اعتباری 
در مي�ان مصرف کنن�دگان )مخاطبان( و غيره. در واقع  رس�انه ه�ای اجتماعی نام تج�اری کاال ها را تبليغ 
می کنن�د. در تحقيق پيش رو که از نوع مطالعه عميق و روش اکتش�افی اس�ت با بهره گي�ری از تکنيک فرا 
تحليل، از طريق جمع اوری اطالعات ثانوی مانند کتاب  يا مقاله يا توجه ويژه به جمع آوری اطالعات از طريق 
اينترنت، در تالش�يم به اين هدف اصلی رهنمون شويم که چطور و چرا سازمانها برای رونق کسب و کارشان 
بر رسانه های مختلف  اجتماعی توجه ويژه ای دارند و  اصوالً بازاريابی از طريق رسانه های اجتماعی در رونق 

کسب و کار چگونه تاثيری بر جا می گذارد.
در پايان به اين نتيجه رهنمون می ش�ويم که  رسانه های اجتماعی ابزاری قدرتمند هستند تا سازمانها را به 
مخاطبان هدف برس�انند. در واقع اين گونه رسانه¬ها به عنوان ابزاري براي جستجوي بازار بوده وشرکت ها 
را قادرمي س�ازندکه مش�تري¬هاي موردنظرش�ان را از طريق کاربران خود، مطابق با درخواست کاالهاي 
جدي�د از طريق سيس�تم آمارگيري ک�ه در فروم¬هاي اقتصادي جهان اثبات ش�ده اس�ت، انتخاب کنند. 
رسانه¬های اجتماعی ازطريق تبليغات وبازاريابی، توانايی جذب مخاطبان خودرا بسيار باالبرده و افزايش 
همکاری با س�ايت¬های ديگر نيز به رشد تعداد کاربران آن کمک می کند. به اين ترتيب، صرف  هزينه برای 
بازاريابی پاداش�ی به جز توسعه مس�تمر در حوزه تبليغات تجاری اينترنتی درپی نخواهد داشت. مديريت 

صحيح کسب و کار باعث رونق و عدم توجه به آن باعث خسران کار می شود.

dr.hoseinzolghadr@gmail.com- پژوهشگر سازمان صدا وسيما و مدرس دانشگاه پيام نور تهران*
mgh1362@yahoo.com -پژوهشگر معاونت رسانه مجازی سازمان صدا و سيمای ج.ا.ا**
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 مقدمه:
سازمان ها چه کوچک و چه بزرگ در رسانه های اجتماعي وارد شده 
اند و سعي دارند آرام آرام فواید آن را کشف کنند. آنها از توییتر اسفاده 
کرده اند ، در فیس بوک صفحه هاي طرفداران خود را ایجاد کرده اند و 
در یوتیوب فیلم ویدئویي گذاشته اند و شاید در اواخر قرن بیستم وب 
سایت ساخته اند. سازمان ها امروزه احساس میکنند که رسانه های 
اجتماعی اجتماعي وسیله اي براي تجارت هستند و خواهند بود و 

آنها باید بر این موج سوار شوند.
در حال حاضر، رسانه های اجتماعی بخشی جدایی ناپذیر از جامعه 
مدرن می باشند، و رسانه های  اجتماعی به یک صنعت بزرگ تبدیل 
ش��ده اند.ش��رکت های بزرگی مانند دل، مایکروسافت و اچ پی به 
طور موثر در خصوص کسب و کار از بازاریابی رسانه های اجتماعی 
اس��تفاده می کنند و بودجه ای را نیز به این موضوع اختصاص می 
دهند و تعداد زیادی از کارکنان را در این خصوص تعلیم می دهند.

 د ر واقع بازاریابی رس��انه های اجتماعی، یک استراتژی بازاریابی 
اینترنتی می باش��د که باعث کسب و کاردر س��ازمان و رسیدن به 
جامعه هدف میگردد،بازاریابی رسانه های اجتماعی شامل: تالشی 
برای اس��تفاده از رسانه های اجتماعی برای متقاعد کردن مصرف 
کنندگان یک ش��رکت، برای اس��تفاده از محصوالت و یا خدمات 
ارزش��مند می باش��د. هدف  اصلی بازاریابی  رسانه های اجتماعی 
ایجاد یک کسب و کار بر پایه مشتری مداری و اعتبار یک شرکت به 

منظور توسعه و مدیریت کاری می باشد.
هیچ کس نم��ی تواند ادعا کند که در عرصه بازاریابی رس��انه های 
اجتماعی فقط مزایا و منافع نهفته است. بلکه در بازاریابی رسانه های 
اجتماعی همانند تمامی ابعاد زندگی، معایب و محاسن توامان و در 

کنار یگدیگر وجود دارد.

اهداف پژوهش
منظور اصلی این پژوهش:

-مطالعه در این باب که چطور سازمانها توجه ویژه ای بر رسانه های 
اجتماعی برای رونق کسب و کارشان می کنند.

-آگاهی از تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی در رونق کسب و کار.
روش شناسی

در پژوهش حاضر که از نوع مطالعه عمیق و روش اکتشافی است با 
بهره گیری از تکنیک فرا تحلیل، در جهت طراحی تولید دانش پایه 

برای بهبود موضوعات معطوف به مسئله تالش شده است.

روش های جمع آوری داده 
در این پژوهش با بهره گی��ری از روش فرا تحلیل،اطالعات الزم از 
روی ازکتب،مقاالت وتوجه ویژه ب��ه اطالعات مندرج در اینترنت 
جمع آوری گردید چنانکه داده های بدس��ت آمده از پژوهش های 
مختلف را یکجا گرده��م  آورده، آنها را به عنوان یک مجموعه داده 

تحلیل نمودیم. 

مطالعه محدودیت ها
•تحلیل اطالعات، محدود به استفاده از منابع اطالعات ثانوی می 

باشد .
•تفس��یر اطالعات و نتایج ماخوذه و تعمیم آنها برای کمکبه رونق 

کسب و کار همه صنایع بزرگ ممکن نیست.

رسانه های اجتماعی
اینترنت زمانی که مانندیک گلوله برف،ک��ه ازباالی کوه به پایین 
می آمد  و فراگیر ترمی ش��د، مهم ترین تاثیرش را درفضای زیست 
 رس��انه ای  گذاش��ت؛ و این تغییرات بر فضای رس��انه های سنتی 
س��ایه افکند و موجب ش��د تارس��انه های مبتن��ی برفضای وب 
مطرح شوند: رس��انه های اجتماعی؛ این اصطالح نخستین بار در 
جوالی 2006 به کار گرفته ش��د. کریس شیپلی )مؤسس و مدیر 
پژوهش جهانی گروه Guidewire( اولین نفری است که از این 
اصطالح اس��تفاده نموده است؛ ش��یپلی معتقد است، رسانه های 
اجتماعی هدایت کننده رویدادهای آتی برای گفت وگو هس��تند 
)افتاده،1389(. در سال های اخیر در فضای مجازی مفاهیم تولید 
و توزی��ع دچار تغییراتی ش��ده اند که متفاوت با مدل رس��انه های 
سنتی اس��ت. آندره کاپالن و مایکل هانلین رسانه های اجتماعی 
را"گروهی از برنامه های کاربردی متنی بر اینترنت هس��تند که با 
اتکا به بنیان های تکنولوژیک وب 2، امکان ایجاد و تبادل محتوای 
تولید شده بوسیله کاربران را می دانند")کاپالن و هانلین،2010(. 
به این ترتی��ب هر کاربر اینترنتی به راحت��ی و در مدت زمان چند 
دقیقه می تواند وبالگ شخصی ایجاد کند و یا در انواع دیگر سایت ها 
عضو ش��ود و محتواهایی که تولید کرده اعم از متن، عکس، صدا و 
ویدئو را به راحتی منتش��ر کند. پس تولید رس��انه ای در فرآیندی 
متفاوت با رسانه های سنتی صورت می پذیرد و کاربران اینترنتی 
خود، تولیدکننده محتوا در عرصه اینترنت محس��وب می شوند.  
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اینترن�ت زمان�ی ک�ه 

گلول�ه  مانندی�ک 

برف،ک�ه ازب�االی کوه 

ب�ه پایی�ن می آم�د  و 

 ، می ش�د گیر تر ا فر

تاثی�رش  مهم تری�ن 

زیس�ت  درفض�ای  را 

و   رس�انه ای  گذاشت؛ 

این تغییرات بر فضای 

س�نتی  رس�انه های 

س�ایه افکند و موجب 

تارس�انه های  ش�د 

مبتن�ی برفض�ای وب 

مطرح ش�وند: رس�انه 

ه�ای اجتماع�ی؛ این 

اصطالح نخس�تین بار 

 2006 ج�والی  در 

ب�ه کار گرفت�ه ش�د. 

ش�یپلی   کری�س 

نف�ری اس�ت  اولی�ن 

ک�ه از ای�ن اصط�الح 

اس�تفاده نموده است؛ 

ش�یپلی معتقد است، 

اجتماعی  رس�انه های 

ه  یت کنن�د ا هد

رویداده�ای آتی برای 

گفت وگو هستند 

در ای��ن چهارچوب، رس��انه اجتماعی قابلیت تعام��ل دوجانبه با 
مخاطب مافوق هر گیرنده خاص را دارد؛که در این شکل ارتباطی 
به نام ارتباط "چند به چند " )محمد سمسار،1389( افراد قادر به 
واردکردن و دریافت اطالعات به اینترنت و از اینترنت می شوند و به 
صورت پویا برای ه��دف قابل انعطافی مرتبط خواهند بود. )ویکی 

پدیا(. 
از س��وی دیگ��ر دنیای وب ب��رای کارب��ران اینترنت��ی در جایگاه 
مصرف کننده هم دستاوردهای جدیدی را عرضه کرده است.  یکی 
از ابداعات جدیدی که در س��ال های اخیر دسترسی به وبالگ ها و 
پادکست ها را ساده کرده و نیروی جدیدی به رسانه های اجتماعی 
بخشیده، تکنولوژی آر. اس. اساست.  به کمک آر اس اس کاربران 
اینترنتی می توانند مش��ترک وبالگ ها و سایر سایت ها و صفحات 
اینترنتی ش��وند و برای مش��اهده محتواهای تولید شده نیازی به 
س��ر زدن روزانه به صدها سایت و صفحه اینترنتی نیست.  کاربران 
از طریق اف��زودن خروجی آر. اس. اس س��ایت ها و صفحات مورد 
عالقه ش��ان به یک ابزار یا نرم اف��زار آر اس اس خوان )مانند گوگل 
ریدر( می توانند بدون نیاز به مراجعه مس��تقیم، از به روزرس��انی  
پایگاه ه��ای اینترنتی مطلع ش��وند.  بدین ترتی��ب فرآیند توزیع 
رس��انه ای هم صورت جدیدی به خود گرفته اس��ت. رس��انه های 
جمعی مقرون به صرفه و قابل دسترس برای کلیه افراد می باشند 
که مایل به استفاده از کارکرد دیجیتالی دارند، مشخصه اصلی این 
رسانه های جمعی توانایی رسیدن به مخاطبان هدف)گروه هدف( 

می باشد همچنین ویژگی های دیگری هم دارند:
1- نزدیک�ی و قابل لمس بودن: فن آوری رس��انه های جمعی 
به صورت جهانی در اختیار همه مخاطبان می باش��د و ماهیت آن 
غیر متمرکز و پراکنده می باشد. و آنها با ویژگی های متعدد مواجه 
هس��تند که باعث تس��هیل و افزایش بهره وری در استفاده از ابزار 

می شود.
2- دسترسی آسان: هدف از محصوالت رسانه های اجتماعی 
در دسترس بودن عموم می باش��د، ابزار رسانه های جمعی غالباً 
عمومی بوده و در دس��ترس همگان هس��تند و بسیار کم هزینه 

می باشند.
3- قابل استفاده بودن برای همه: بیشتر استفاده از محصوالت 
رسانه های اجتماعی نیازی به تخصص ، آموزش و مهارت ندارند. هر 

کسی به راحتی به ابزار رسانه های اجتماعی دسترسی دارد.
4- به موقع) آن الین(: تاخیر در کس��ب اطالعات در خصوص 

محصوالت در رس��انه های اجتماعی بس��یار نا چیز اس��ت، زمان 
دسترسی و واکنش تقریباً فوری و آنی است)معموالً تاخیر صورت 

گرفته بعهده مصرف کنندگان است نه رسانه های جمعی(.
5-تغییر پذیری: با نظارت و کنترل معلوم  می گردد چشم انداز 

رسانه های اجتماعی در حال تغییر می باشد.

تقسم بندی رسانه های اجتماعی
 در رابط��ه با ان��واع رس��انه های اجتماعی می توان به ش��بکه های 
اجتماعی، وبالگ ها ،پروژه های مش��ارکتی )یکی ه��ا(، ارتباطات 
محتوایی )جوام��ع محتوامحور(، میکرو بالگ ه��ا، دنیاهاي بازي 
مجازي اش��اره نمود. در واقع رسانه های اجتماعی شکلی از  رسانه 
های جمعی می باشند که می توان از آنها برای افزایش تعامل، اطالع 
رسانی، آموزش و یا تبلیغاتی استفاده نمود. انواع مختلف رسانه های 
جمعی در حال تبدیل و پیش��رفت و توسعه هستند و در گذر زمان 
مصرف کنندگان و مردم برای هر چیز و همه چیز از اینترنت استفاده 
می کنند.دسترسی مصرف کنندگان یا مردم در جهان امروز به طور 
فزاینده ای افزایش یافته و راحت شده است، آنان بون آنکه از منزل 
خارج شوند اقدام به خرید غذا و خرید از فروشگاه می کند بدون آنکه 
وقتشان را هدر دهند و این نشانگر اینست که از روشهای رسانه های 

جمعی استفاده می کنند.
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بازاریابی رس�انه های اجتماعی و تاثیر آن بر روی کسب 
و کار

بازاریابی رس��انه های اجتماعی تالش��ی اس��ت برای جلب انبوه 
مخاطبان برای کس��ب سود بیش��تر که در مقیاس های کوچک 
عاید می شود. لذا می توان فرایند استفاده از رسانه های اجتماعی 
برای رونق کسب وکار و س��ود ویژه را در چهار سطح به شرح زیر 

بیان نمود:
- تدوین سیاست های بازاریابی جدید.

- نظارت و مدیریت فعالیت های شبکه های اجتماعی.
- دوره ارزیابی نتایج.

- اصالح طرح ها، در صورت لزوم.
بازاریابی رسانه های اجتماعی از بسیاری جهات تاثیر بسزایی در 

کسب و کار می گذارد.
• راه رس��یدن موثر  به مخاطبان : به دست آوردن یک روش ایده 
آل و قوی  تعامالت و ارتباطات با س��اختن یک جامعه به وسیله 
اش��تراکات اطالعات��ی و مطالب ارزش��مند در سیس��تم عامل 

شبکه های اجتماعی.
• ایج��اد یک جامعه نامدار)ن��ام تجاری تاثیر گ��ذار(: طرفداران 
این روش از طریق تعامل معنادار آن الین و آف الینکس��ب و کار 

خویش رابهبود می دهند.
• جذب ب��دون زحمت  طرفداران: از طریق اضافه نمودنلینکهای 
جذاب و قابل تنظیم بر روی وب س��ایت ش��رکت برای مشتریان 
سایت های رسانه های اجتماعی می توان  بدون زحمت و دردسر 

طرفداران متعدد جذب نمود.
• به اش��تراک گذاری فیلم:  فیلم های سفارشی در کلیه رسانه ها 
جزء محبوب ترین بخشهای سایت است که به صورت یک پیام به 
اشتراک گذاشته می ش��ود و این در یک شرکت به صورت برنامه 

کاربردی منحصر به فرد و به صورت بصری استفاده می شود.
• قدرت بازاریابی فیس بوک: تجربه تکامل فیس بوک در صفحات 

کسب و کار نشانگر هدفمند بودن آن برای شرکتها می باشد.
• بهب��ود و ارتقاء معروفیت به صورت آن الین: اس��تفاده از قدرت 
بازاریابی رس��انه های اجتماعی برای ترویج ماموریت شرکت از 

طریق مدیریت آن الین و معرفی کسب و کار.
• درگیر کردن و دخیل نمودن احساس��ات مشتریان بوسیله به 

اشتراک گذاشتن عکسها، رویدادها، و اخبار شرکت آنهم به روز.
• برقررای ارتب��اط با متخصصین دیگر: اس��تفاده از لینکهایی با 

مشخصات بیش��تر برای ایجاد یک معرفی بهتر و جلب همکاری 
افراد بالقوه.

مصادیق عینی استفاده از رسانه های اجتماعی در کسب 
وکار 

بسیاری از برندهای بزرگ، از توئیتر استفاده می کنند تا همواره 
در مع��رض دید افراد باش��ند و از این طری��ق در ذهن آن ها باقی 
بمانند. به عنوان مثال، کمپانی هارلی دیویدسون در سایت توئیتر 
برای خود صفحه ای دارد که ح��دود 14000 نفر در این صفحه 
عضو بوده و اطالع��ات آن را تعقیب میکنند. اطالعاتی که در این 
صفحه قرار داده می ش��ود، رِنج وس��یعی را ش��امل می شود و از 
دوچرخه های سواری معمولی تا موتورسیکلت های مسابقه ای را 
در بر می گیرد. این صفحه روزانه تنها یکبار بروز شده و اطالعات 
جدیدی برای کاربران ارسال می کند و از این طریق هم صفحه ی 
کاربران توئیتر را بیش از حد ش��لوغ نکرده و هم از طرفی همواره 
در معرض دید کاربران قرار داشته و از این طریق در ذهن کاربران 

برند خود را ماندگار می کند.
در برابر بالگ های مویرگی، وبالگ های معمولی هم وجود دارد، 
که این وبالگ ها در مقایسه با بالگ های مویرگی، حجم اطالعات 
کمتر و البته عمیق تری را به مخاطب ارائه می دهند، اما در عین 
حال طول عمر این اطالعات بیشتر از اطالعاتی است که در بالگ 
 Best های مویرگی قرار داده می ش��ود. به عنوان مث��ال وبالگ
Westerns Travel اطالعات را تا دو هفته از طریق کانال های 
خانگی و لینک های دسترس��ی سریع در دسترس کاربر قرار می 
دهد و این اطالعات به صورت عمومی هم تا حتی یک سال بر روی 
وبالگ قابل دسترسی است. به عقیده ی ما، بازاریاب ها می توانند 
از وبالگ ها برای دادن اطالعات بیش��تر به مشتریان و همچنین 
تقویت حضور برند در معرض دید عمومی استفاده کنند. اگرچه 
معموال در وبالگ ها هم امکان برقراری ارتباط دوسویه و دو طرفه 
وجود دارد، با این حال به ندرت در این قالب ش��اهد برقرار شدن 
مکالمات و مباحث مس��تقیم دو طرفه هستیم. البته جالب است 
عنوان کنیم که معموال مص��رف کنندگان و کاربران، از وبالگ ها 

برای ارائه و انعکاس نظرات خود به شرکت ها استفاده می کنند. 
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بس�یاری از برنده�ای 

توئیت�ر  از  ب�زرگ، 

اس�تفاده م�ی کنن�د 

ت�ا هم�واره در معرض 

دی�د افراد باش�ند و از 

ای�ن طری�ق در ذه�ن 

آن ها باق�ی بمانند. به 

عنوان مث�ال، کمپانی 

هارلی دیویدس�ون در 

برای  توئیت�ر  س�ایت 

خ�ود صفح�ه ای دارد 

ک�ه ح�دود 14000 نفر 

در ای�ن صفح�ه عضو 

ب�وده و اطالع�ات آن 

را تعقی�ب می کنن�د. 

اطالعات�ی ک�ه در این 

داده  ق�رار  صفح�ه 

می ش�ود، ِرنج وسیعی 

میش�ود  ش�امل  را 

دوچرخه ه�ای  از  و 

س�واری معمول�ی ت�ا 

موتورس�یکلت ه�ای 

مس�ابقه ای را در ب�ر 

می گی�رد. این صفحه 

روزان�ه تنه�ا یکب�ار 

بروز ش�ده و اطالعات 

جدیدی برای کاربران 

ارسال می کند

 

جوامع آنالین، س��ایت هایی هستند که همه ی افراد از مصرف 
کنندگان و نمایندگان شرکت ها را گرد هم می آورند تا مباحث 
مختلفی راجع به موضوعات مختلف به صورت مس��تقیم بین 
طرفین انجام شود. این سایت ها می توانند تعداد بسیار زیادی 
از افراد را با ویژگی ها و س��وابق مختلف به خود جلب کنند، به 
طوری که این کاربران ش��اید تا س��ال ها کاربر این سایت باقی 
مانده و به مباحث خود در آن ادام��ه می دهند. از آن جا که در 
چنین س��ایت هایی این امکان وجود دارد که مباحث طوالنی و 
ب��ا در نظر گرفتن جنبه های متنوع و متعدد هر مبحث ش��کل 
بگیرد و به طور م��داوم هم ادامه یاب��د، و در این بین اطالعات 
زیادی هم رد و بدل می ش��ود، ما این س��ایت ها را در دسته ی 
رس��انه هایی قرار می دهیم که در آن ها اطالعات با طول عمر 
باال و عمق اطالعاتی باال منتش��ر می شود. به همین جهت می 
توان گفت که چنین س��ایت هایی، ابزار های ارتباطی مناسبی 
ب��را یبخش مدیریت ارتباطات هس��تند ک��ه از این طریق می 
توانند روابطی نزدیک و طوالنی م��دت را بین مصرف کننده و 

سازمان/برند/شرکت ایجاد کنند. 
ش��رکت Hewllet Packard یا همان شرکت HP، از این 
روش استفاده کرده است و توانسته است از طریق مطرح کردن 
موضوعات مختلف مرتبط با امور مشتریان، این رابطه را ایجاد 
کند، بحث های ش��کل گرفته در این زمینه بسیار متنوع است 
و شامل موضوعاتی می شود نظیر پشتیبانی مشتریان، مسائل 
مربوط به صنعت چاپ، مدیریت اطالعات، منابع IT، مش��اغل 

کوچک، و حتی نظرس��نجی و بحث راجع ب��ه بازی های رایانه 
ای. تمام این مباحث با حضور کارکن��ان و نمایندگان HP در 
بحث ها ش��کل می گی��رد و از ای��ن طریق آن ه��ا قادرند تا به 
صورت مس��تقیم با کارب��ران و مصرف کنن��دگان محصوالت 
ارتباط داش��ته باش��ند. از این طریق HP نه تنها قادر است با 
مشتریان خود رابطه ایجاد کند و این رابطه را استحکام بخشد، 
بلکه می تواند حتی با افرادی که مش��تری شرکت هم نیستند 

رابطه برقرار کرده و آن ها را جذب شرکت کند. 
مطمئن��ا جدا از س��ازمان ها و ش��رکت ه��ا، خود کارب��ران و یا 
متخصصی��ن هم چنین س��ایت هایی را ب��رای مقاصد مختلف 
نظیر به اش��تراک گذاری اطالعات، راهنمایی مصرف کنندگان 
و سازمان ها، حمایت از یک برند و یا اظهار نظر راجع به یک برند، 
راه اندازی کنند. به عنوان مثال، سایت MacRumers سایتی 
است راجع به اخبار و ش��ایعات مربوط به محصوالت اپل، که در 
این س��ایت اطالعات مختلفی نظیر راهنمای خرید محصوالت 
اپل، و نظرس��نجی های عموم��ی با بیش از 10 میلیون پس��ت 
اطالعاتی کاربران از بیش از 500000 عضو سایت قرار داده شده 
اس��ت. با وجود اینکه این یک سایت رسمی از سوی شرکت اپل 
نیس��ت، با این حال به دلیل کاربران باالی��ی که دارد، کارمندان 
ش��رکت اپل می توانند از آن اس��تفاده ک��رده و راجع به نظرات 
کاربران اطالعات کس��ب کرده و راجع ب��ه موضوعات مختلف و 

ابعاد مختلف مضوعات با آن وارد بحث و صحبت شوند. 
 

ش��بکه های اجتماع��ی) نظیر فیس ب��وک ک��ه در این حوزه 
بیشترین توجهات را به خود جلب کرده است(، هم قالبی دیگر 
از رسانه هستند که بازاریابان و شرکت های مختلف از آن برای 
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برقراری ارتباط با کاربران اس��تفاده می کنند.اطالعاتی که در 
صفحات مربوط به ش��رکت های مختلف از س��وی سازمان و یا 
طرفداران این ش��رکت ها قرار داده می شود، اطالعات عمیق و 
مناسبی به نظر می رس��د و از نظر ما این رسانه در طبقه بندی 
رس��انه های با عمق باال قرار می گیرد. ب��ه عنوان مثال صفحه 
ی ش��رکت Target با بی��ش از 2 میلیون عض��وی که دارد، 
اطالعات بسیار و همچنین نظرات بسیار زیاد اعضا را در معرض 
نمایش گذاش��ته اس��ت. معموال طول عمر اطالعات ارائه شده 
در این قالب، کوتاه اس��ت، به خصوص در صفحاتی که مربوط 
به س��ازمان ها و شرکت ها اس��ت، به عنوان مثال اخبار موجود 
در صفحه ی شبکه ی خبری BBC در فیس بوک و همچنین 
خبره��ای ف��وری ک��ه در آن قرار داده می ش��ود، ب��ه صورت 
مداوم و با س��رعت تغییر م��ی کند؛ یا مثال صفحه ی ش��رکت 
BurgerKing که در آن به س��رعت فراخ��وان های مختلف 
 Starbucks جایگزین هم می ش��وند؛ و همچنین صفحه ی
هم ممکن اس��ت به مدت یک روز یک آهنگ را روی صفحه ی 

 .)RED خود به اشتراک بگذارد) در حمایت از پروژه ی
  

به عقیده ی ما شبکه های اجتماعی ابزارهایی مناسب هستند 
برای تاثیرگ��ذاری بر تفکرات و نظرات کاربران و جلب نظر آنها 
نس��بت به یک محصول ی��ا برند خاص. به عن��وان مثال برنامه 
ی CokeTag از ش��رکت کوکاکوال، این امکان را به کاربران 
می ده��د که تصاویر و عکس هایی از زندگی روزمره و قوطی ها 
و بطریه��ا و دیگر محصوالت کوکاکوال را به اش��تراک بگذارند. 
همین تصاویر می تواند به شرکت نگرشی کلی از مشتریان ارائه 
داده و آگاهی شرکت را نسبت به مصرف کنندگانش ارتقا دهد. 
رس��انه های اجتماعی به عنوان ابزاري براي جس��تجوي بازار 
براي شرکتها است؛ و شرکت ها را قادر مي سازد که مشتري هاي 
مورد نظرش��ان را از طریق کاربران خود، مطابق با درخواس��ت 
کاالهاي جدید از طریق سیس��تم آمارگی��ري که در فروم هاي 
اقتصادي جهان اثبات شده است، انتخاب کنند. از سوی دیگر 
کاربرانی که به صورت روزانه از این رسانه ها استفاده می کنند 
اکثراً در ردۀ س��ني جوان ق��رار دارند. دورنم��اي این تبلیغات 
آن قدر باالس��ت که کمپاني ها نمي توانند آن را نادیده بگیرند. 
فیس بوک از طریق تبلیغ��ات، توانایی جذب مخاطبان خود را 
بس��یار باال برده و افزایش همکاری با س��ایت های دیگر نیز به 
رش��د تعداد کاربران آن کمک می کند. به ای��ن ترتیب، صرف 
هزینه برای بازاریابی پاداش��ی به جز توس��عه مستمر در حوزه 
تبلیغات تجاری اینترنتی در پی نخواهد داشت. در پایان به این 
نتیجه می رس��یم که به طور کلی چنانچه یک ش��رکت تجاری 
بخواهد که به آس��انی مش��تریان جدیدی برای خود پیدا کند، 
انتخابی به جز اس��تفاده از این رسانه اجتماعی به عنوان جزئی 

از استراتژی های بازاریابی اینترنتی خود، نخواهد داشت.

مزایای بازاریابی رسانه های اجتماعی
بازاریابی رس��انه اجتماعی روشی س��رگرم کننده برای انجام 

کسب و کار می باشد.
سرمایه گذاری در  بازاریابی  اجتماعی موثر بوده و باعث نتیجه 
می ش��ود. اس��تراتژی بازاریابی اینترنتی نتایج موثر را افزایش 
می دهد. در بازار امروز ش��رکت هایی توانای��ی ایجاد "مجمع 
و اجتماع"  را دارا می باش��ند که بتوانند ب��ا بازار مصرف کننده 

ارتباط داشته باشند.
امروزه اکثر سازمانها در مس��یر استفاده از وب سایت و وبالگها 
حرکت می کنند و از طریق اس��تفاده ازوب سایت ها به صورت 
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اینترنت درحال حاضر 

به ی�ک بخش ضروری 

اکثر  اززندگی روزمره 

م�ردم تبدی�ل ش�ده 

اس�ت، وش�بکه های 

اجتماعی وب س�ایت 

ه�ا)از  وب�الگ  و  ه�ا 

میکرووبالگ(  جمل�ه 

آوردن  دس�ت  درب�ه 

محبوبیت در سراس�ر 

جهان اهمیت ویژه ای 

دارن�د: خری�د آنالین 

،  هم�کاری، کنت�رل 

تماش�ای  نظ�ارت،  و 

اطالعات، ایجاد ویدئو 

کنفرانس با دوس�تان 

ازکش�ور  درخ�ارج 

کالس�های  ایج�اد  و 

اینترنت�ی  یادگی�ری 

وهمکاری با پزش�کان 

دیگ�ر  در ی�ک زمان، 

ازنق�اط  هم�ه  اینه�ا 

عطف درتاریخ رس�انه 

ه�ای جمعی هس�تند 

که آین�دگان نیز از آن 

بهره خواهند جست.

گروهی سود زیادی برای فروش به دست می آورند. 
بازاریابی رسانه های اجتماعی به صورت آن الین باعث رونق و 

توسعه نام تجاری)بِّرند( می شوند.
ش��بکه های اجتماعی بزرگ از طریق وب الگ ها و س��ایتهای 

اجتماعی با یکدیگر ادغام می شوند.
ش��ما ق��ادر خواهید بود ف��وراً آم��وزش عمومی بیش��تری در 

خصوص صنعت و کسب و کار بدست آورید.

معایب بازاریابی رسانه های اجتماعی
نقطه ضعف رس��انه های اجتماعی روش��ی اس��ت که با اشتباه 
استراتژی در انتخاب نام تجاری به صورت آن الین رخ می دهد.
از آنجاییکه سیستم SMM به طور خودکار عمل می کند،شما 

نیاز به برقراری تعامل در هر مکان و زمان دارید.
 همانطور که مالحظه می ش��ود، مزایای اس��تفاده از بازاریابی 
رسانه های اجتماعی بیشتر از معایب آن است، اگر در سیستم 
بازاریابی اجتماعی کاالیی به صورت کوکورانه انتخاب ش��ود، 
همیشه با پیک نقطه ضعف مواجه می شوید در حالیکه تجربه 

رقبای شما در مقابل معایب تان مزایایی می شود برای آنها.

چشم انداز رسانه های اجتماعی
اینترن��ت درح��ال حاضر ب��ه یک بخ��ش ض��روری اززندگی 
روزمره اکثر مردم تبدیل ش��ده است، وش��بکه های اجتماعی 
وب س��ایت ها و وبالگ ها)از جمله میکرووبالگ( دربه دس��ت 
آوردن محبوبیت در سراسر جهان اهمیت ویژه ای دارند: خرید 
آنالین ،  همکاری، کنترل و نظارت، تماش��ای اطالعات، ایجاد 
ویدئو کنفرانس با دوس��تان درخارج ازکشور و ایجاد کالسهای 
یادگی��ری اینترنت��ی وهمکاری با پزش��کان دیگ��ر) مدیران 
س��المت( در یک زمان، اینها همه ازنقاط عطف درتاریخ رسانه 
های جمعی هستند که آیندگان نیز از آن بهره خواهند جست.
در روزگار گسترش فناوری هر کسی می تواند با تعداد بیشتری 
از ش��رکتها ارتباط داشته باشد آن هم با اس��تفاده از کانالهای 
اجتماعی صرفا ب��رای ایجاد اگاهی و حمایت با عنوان متفکران 
اجتماعی. یک ش��رکت برای تصمیم گیری های استراتژیک و 
اجرایی،در خصوص بهره مندی از رسانه های اجتماعی برنامه 
ریزی می کند. مانند برنامه ریزی برای بازاریابی بیشتر فروش 
موبایل و ...از طریق رس��انه های اجتماع��ی. در این رهگذر پر 

بدیهی س��ت که ما با موجی از ارائه دهن��دگان خدمات جمع 
آوری شده در ش��بکه های اجتماعی با قابلیت استفاده از تلفن 

همراه مواجه خواهیم شد.
می توان گفت رس��انه ه��ای ا جتماعی به جرات با چالش��های 
جدیدی روبرو هس��تند ک��ه نیاز ب��ه بازاریابی موث��ر و قدرت 
تکنیکهای س��اختاری و هدفمند نمودن استراتژی رسانه های 
اجتماعی دارند ت��ا بتوانند به بخش جدای��ی ناپذیری از طرح 
های بازاریابی کامل و هدایت ش��ده تبدیل ش��وند. شرکتهای 
خدماتی متوجه این موضوع هستند که آنها نیز باید برای جلب 
مش��تریان بیش��تر حرکت کنند و این بدان معناست که رسانه 
های اجتماعی باید با جریان ف��ن آوری حرکت نمایند.این فن 
آوری رسانه های اجتماعی را توسعه می دهد و عدم استفاده از 

آن فن آوری باعث عقب ماندگی خواهد شد.

5- نتیجه گیری
رس��انه های اجتماعی تحول عظیمی را در عرصه کسب و کار و  
بازاریابی اینترنتی ایجاد نموده اند. امروزه دیگر ارس��ال ایمیل 
برای افرادی که شناخته شده نیس��تند منسوخ شده است. در 
واقع با گس��ترش روزافزون استفاده از رس��انه های اجتماعی، 
کسب و کار و بازاریابی از طریق این وسایل ارتباط جمعی جانی 
تازه به صنایع بخش��یده و با اس��تفاده از این اب��زار های جدید، 
مشتریان را به خود وفادار ساخته است چراکه این رسانه ها در 
واقع ابزاری قدرتمند برای سازمانها جهت رسیدن به مخاطبان 
هدف هس��تند. در تمامی زمانها و کلیه مرزهای جدید، فرایند 
بازاریابی رسانه های اجنماعی- البته با مزایا و معایبی-  کسب 
و کار را گسترش می دهند. مدیریت صحیح کسب و کار باعث 
رون��ق و عدم توج��ه به آن باعث خس��ران کار می ش��ود. اکثر 
سازمانهای کوچک از شبکه های اجتماعی هنوز استفاده نمی 
کنند.امروزه بس��یاری از مش��اوران عرصه بازاریابی دررابطه با 
اینکه مردم چگونه با اس��تفاده از رسانه های اجتماعی کسب و 
کار مناسبی را انتخاب کنند و باعث شکوفایی و پیشرفت شوند 

مشاوره می دهند.
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