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 در آستانه سال نو كتابخانه پايگاه اطالع رساني صنعت افتتاح مي شود !

اولين و جامعترين مركز آنالين براي دسترسي و دانلود منابع به روز و اين كتابخانه 
كتابخانه عالوه بر هزاران كتاب اوريجينال مديريت و مهندسي صنايع است. در اين 

مرجع مديريتي، فايلهاي كليه مقاالت سايت پايگاه اطالع رساني صنعت قابل دانلود 
هستند. در مجموع در اين كتابخانه كاربران و پژوهشگران و صاحبان كسب و كار 
مي توانند فايلهاي كتابهاي الكترونيكي، مقاالت سايت پايگاه اطالع رساني صنعت و 

 .ت و پايان نامه هاي علمي را دانلود نمايندمقاال

 www.myindustry.ir/library.htmlدسترسي به كتابخانه از طريق آدرس 
 اسفندماه براي كاربران ويژه سايت در دسترس خواهد بود. 26از 

 

http://www.myindustry.ir/library.html
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 هاي اجتماعي براي اهداف بازاريابي برندها شبكه
 
 
 

رشد سريع تكنولوژي ارتباطات، خيلي از مشخصه هاي زندگي را تغيير داده اسـت. در ايـن بـين    
بدون شك اينترنت مهمترين نقش را ايفا كرده است. اينترنت، شـكل جديـدي از ارتباطـات بـين     

ة انسـانها خلـق كـرده اسـت و در ادامـ     ان هاي جديدي براي حضور افراد را پديد آورده است، مك
 ها، رفتارهاي جديدي براي مشتريان را به وجود آورده است. اين

 كه است شده موجب است -قدرتمند ي رسانه اين–شكل جديد ارتباطات، كه مديون اينترنت 
 به اينترنت از دنيا شركتهاي بزرگترين همچنين و متوسط كوچك، كارهاي و كسب و شركتها
 بوده اينترنتي اجتماعي هاي شبكه ابزارها، اين از يكي. گيرند بهره بازاريابي جديد ابزار عنوان
آنها فيس بوك با ويژگيهاي منحصر به فردش مهمترين نقش را ايفا مي كند.  بين در كه است

اين شبكه ي اجتماعي، زمان بسيار زيادي را از گروه هاي سني و طبقات مختلف اجتماعي را به 
) اين Facebookخود اختصاص داده است در اين مطلب نگاهي اجمالي به امكانات فيس بوك (

 پردازيم. ان برند ميي اجتماعي براي مدير رسانه

ميليون عضو؛ سرويسهاي متنوعي را ارائه مي دهد، كه  500فيس بوك اين شبكه ي اجتماعي با 
هر كدام مي توانند يك ابزار بسيار ارزشمند براي ايجاد روابط عمومي، معرفي محصول جديد، 

 Web basedايجاد آگاهي از برند و افزايش فروش باشد، ابزارهايي مثل بازيهاي تحت وب (
games) و همچنين بازيهاي بر روي مرورگر (Browser Game تنها نمونه اي از ده ها (

ابزاري است كه تا به حال براي اهداف بازاريابي شركتهاي مختلف به كار رفته است. اما اكنون 
 : بود خواهد زير ابزار دو روي بر بيشتر ما تاكيد 

 )Facebook Groupsگروه ها در فيس بوك (

 )Facebook Fan Pagesصفحات طرفداران در فيس بوك (

 لينك مطلب در سايت

 azimi@myindustry.ir 

 
 سيد حميدرضا عظيمي 

 توليد صنعتي دانشگاه صنعتي اميركبير –كارشناس مهندسي صنايع 
 بازاريابي دانشگاه شهيد بهشتي –كارشناس ارشد مديريت بازرگاني 
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 Social Mediaشايد بهتر باشد در ابتدا يك شناختي از ويژگي هاي اين دو ابزار مهم در 
Marketing .داشته باشيم 

صفحات طرفداران، صفحاتي كه است در سايت فيس بوك ايجاد مي شوند و عالوه بر كاربران 
مي توانند آن را ببينند و به عالوه در موتورهاي جستجو نيز فيس بوك كاربران غير عضو هم 

فهرست مي شوند و ممكن است عالوه بر كاربران هزاران كاربر ديگر نيز آن صفحه را ببينند. اما 
گروه هاي فيس بوك كه يكي از قديمي ترين امكانات فيس بوك براي كسب و كارها است، تنها 

شود  د و در موتورهاي جستجو فهرست نميديده شدن را داربراي كاربران عضو فيس بوك قابليت 
اما به جاي همه ي اينها، كاربران عضو گروه ها مي توانند ساير آشنايان خود را به عضويت در 

 Viral Marketingاي براي  گروه دعوت كنند و اين خود مي تواند وسيله ي فوق العاده
 بازاريابي ويروسي باشد.

 كرده است : Groupsو  Fan pagesجدول زير مقايسه اي را بين 

 ويژگي كليدي صفحات فيس بوك گروه هاي فيس بوك

 آدرسهاي طوالني و زشت نه بله
 برگزاري بحث و تبادل نظر بله بله
هاي applicationاضافه كردن  بله نه

 ديگر
 ارسال پيام به همه كاربران بله بله
 بازديدكنندگانآمار  بله نه
 به اشتراك گذاري تصوير و ويدئو بله بله
 ايجاد وقايع مرتبط و دعوتنامه بله نه
 social adsترفيع با استفاده  بله بله
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به نظر مي رسد گروه ها به منظور ايحاد بحثهاي فعال و جلب توجه سريع موثرتر هستند و همان 
ايجاد وقايع مرتبط و بازاريابي ويروسي و پارتيزاني طور كه در جدول امده است گروه ها براي 

 موثرتر هستند.

همچنين؛ صفحات طرفداران گزينه ي مناسب تري براي ايجاد يك رابطه ي بلند مدت با 
 مشتريان و ارتباط متقابل و موثر برند با مشتريانش باشد.

است، نشان مي دهد  تحقيق تازه اي كه بر روي اعضاي صفحه ي برندها در فيس بوك انجام شده
كه اين افراد به طور معنا داري بيشتر عالقه دارند تا محصول آن برند را بخرند يا آن را به ديگران 

 Chadwick Martin Bailey andتوصيه كنند. به طور مشخص تحقيق انجام شده توسط 
iModerate Research Technologies  بيشتر 51نشان مي هد كه مصرف كنندگان %

% بيشتر از 60ه دارند تا از برندي خريد كنند كه در فيس بوك آن را دنبال مي كنند و عالق
 سايرين آن را به ديگران پيشنهاد مي كنند.

 

يك  fan pageهر چند شايد اين تحقيق كمي بزرگنمايي كرده باشد، زيرا بسياري از افراد عضو 
اند، اما به هر حال اين تحقيق و تحقيقات برند، از قبل به آن برند، تعلق خاطر و وفاداري داشته 
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مشابه نشان مي دهد كه افراد نسبت به برندهايي كه در شبكه هاي اجتماعي حضور پررنگ 
 ندارند، احساس منفي دارند و حضور هوشمندانه در شبكه هاي اجتماعي يك مزيت رقابتي است.

د افراد طرفدار آن برند در فيس در ادامه مي توانيد رده بندي برندهاي مختلف را بر اساس تعدا
 بوك مشاهده فرماييد :

 Facebook  ميليون كاربر طرفدار 24با 

 YouTube  ميليون كاربر طرفدار 18با 

Starbucks Coffee  ميليون كاربر طرفدار 16با 

 Coca-Cola  ميليون كاربر طرفدار 15با 

 Oreo  ميليون كاربر طرفدار 12با 

 Skittles  ميليون كاربر طرفدار 11با 

 Red bull  ميليون كاربر طرفدار 10با 

 Disney  ميليون كاربر طرفدار 9با 

 Victoria's Secret  ميليون كاربر طرفدار 8با 

http://www.myindustry.ir/labels/coca-cola.html
http://www.myindustry.ir/labels/coca-cola.html
http://www.myindustry.ir/labels/coca-cola.html
http://www.myindustry.ir/labels/coca-cola.html
http://www.myindustry.ir/labels/coca-cola.html
http://www.myindustry.ir/labels/coca-cola.html
http://www.myindustry.ir/labels/coca-cola.html
http://www.myindustry.ir/labels/coca-cola.html
http://www.myindustry.ir/labels/coca-cola.html
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  Converse All Star  ميليون كاربر طرفدار 8با 

اف بازاريابي (بازاريابي اما واقعاً كاركرد فيس بوك و ديگر شبكه هاي اجتماعي اينترنتي براي اهد
 ... شود نمي ختم جا همين به اينترنتي)

 منابع مورد استفاده در اين مطلب: 

Fan Page List 

CMB Info  
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 90 آبان و آذر    -8شماره 

 هاي اجتماعي در بازاريابي قدرت شبكه

  

 

فروشندگان حرفه اي همواره براي افرادي كه در مركز شبكه مشتريان قرار دارند امتياز ويژه اي 
 .كنندقائل مي شوند چرا كه اگر آنها مشتري شركت شوند بقيه را با خود همراه مي 

البته چالش اصلي براي استفاده از اين تكنيك پيدا كردن افرادي است كه خصوصيت در مركز 
بودن شبكه را دارا باشند. از قديم سحر و جادوي يك فروشنده خوب براي جذب مشتريان چنين 

عنوان مي شده است: بوكشيدن بازار، جذب 
مشتري، برقراري ارتباط(غير رسمي) با وي ، 

ضاوت در مورد مشتري). تكنيك حدس زدن(ق
شبكه، تكنيك جديدي است كه اخيراً وارد علم 
بازاريابي شده است و تا حدودي فرآيند فوق را 

 .دستخوش تغيير كرده است

به كمك رياضيات و مدل هاي تصويري و كسب 
اطالعات درست از روابط ميان افراد مي توان 
ي كرد. در بررسي شبكه هاي اجتماعي روابط شبكه موقعيت افراد را در شبكه اجتماعي شناساي

تك تك افراد با يكديگر و گره هاي اصلي(افراد مرجع) و فرعي شبكه(افراد دنباله رو) مد نظر قرار 
مي گيرد. اگر در طي زمان اطالعات مشتريان را با چگونگي تغييرات روابط ميان افراد در شبكه 

را در بازار پيدا كردصنعت داروسازي نمونه كامل بررسي كرد مي توان مشتريان بالقوه با ارزش 
دهد شبكه هاي اجتماعي نقش  براي نشان دادن اهميت شبكه اجتماعي است. تحقيقات نشان مي

بسزايي در تجويز داروي پزشكان دارد. براي مثال اگر اثربخشي داروي جديدي براي پزشك محرز 
نمي كند بلكه اندكي صبر مي كند تا گروهي از  شود معموالً آن را به بيماران خود بالفاصله تجويز

پزشكان بر مؤثر بودن آن توافق كنند. مطالعات نشان مي دهند پزشكان در مواقعي كه شبكه 
پزشكي با تجويز داروي ديابت(جانويا) موافقند به تجويز اين دارو اقدام مي كنند و يافته ها نشان 

 محمد مقدسي
 دانشگاه فردوسي مشهد – مديريت بازگانيكارشناس 

 الملل دانشگاه شهيد بهشتي بين مديريت بازرگانيكارشناس ارشد 
 

 moqadasi@myindustry.ir  لينك مطلب در سايت
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ان يعني همكارِ همكارِ همكار رواست. روابط مي دهد اثر اين انتخاب بر سه طبقه از همكار
اجتماعي مي تواند در جهت عكس نيز عمل كند يعني امكان دارد به يكباره پزشكان از تجويز 
دارويي مشخص خودداري كنند. براي نمونه فروش داروي كلسترول ليپيتور شركت معروف فايزر 

پيدا كرد. چرا كه پزشكاني كه در با ورود داروي جايگزين بي نام آن به طور ناگهاني كاهش 
 .ارتباط با هم بودند تصميم گرفتند اين دارو را ديگر تجويز نكنند

با توجه به توضيحات فوق مشخص مي شود صنعت داروسازي يكي از بازارهايي است كه تحليل 
ا شبكه هاي اجتماعي نقش عمده اي در بقاي توليد كنندگان دارو دارد. شركت فارما در اين راست

سرمايه گذاري هاي بزرگي در مورد بررسي روابط شبكه اي پزشكان انجام داده است تا از اين راه 
 .با شناخت نوع روابط ميان آنها از خارج شدن نام محصول خود در نسخه ها جلوگيري كند

هاي ديگر نيز توانايي هاي زيادي فراهم مي آورد. بازاريابان به كمك علم  علم شبكه در زمينه
كه مي توانند تبليغات توصيه اي افراد را در مورد شركت افزايش دهند بدون آنكه هزينه هاي شب

هاي مختلف تلويزيوني، راديويي و اينترنتي را متحمل شوند. گروه  سرسام آور تبليغات در رسانه
اي اي و توصيهگيري بازاريابي شبكههاي مرجع در هر كسب و كاري نقش تعيين كننده در شكل

رد در صنعت داروسازي همان طور كه عنوان شد پزشكان، در فضاي نشر كتاب دانشگاهيان و دا
هتلداري تورها و  صنعت در معماران، داران، در تزئينات داخلي فرهنگيان، در صنعت خودرو بنگاه

يق روابط اجتماعي افراد جريان آژانس هاي مسافرتي و ... . دانش نيز به خودي خود نيز از طر
 .يابد. مديران مي توانند با استفاده از شبكه اجتماعي و تحليل جريان اطالعات ميان افراد مي

 .مشتريان بالقوه ارزشمند را شناسايي كنند -1

 .همكاري كارمندان شركت را با هم تقويت كنند -2

 تبليغات آنالين خود را به خصوص در شبكه هاي اجتماعي هدايت كنند  -3

 .داري را در مشتريان ارتقا دهندافزايش ميزان وفا -4

Harvard Business Review September 2011 
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 شبكه اجتماعي موثر براي كارآفرينانچند نكته پيرامون ايجاد 

 

مقاله ي زير را جوش چندلر، كارآفرين جوان انگليسي، براي وبالگ كارآفريني شركت بزرگ 
 .نوشته است (Virgin) ويرجين

 به عنوان يك كارآفرين جوان، دو عامل تأثير بسزايي در موفقيت من داشتند: اراده ي قوي و يك
شبكه ي اجتماعي بزرگ. حتي اگر به تازگي كسب و كارتان را آغاز كرده ايد، باز هم داشتن يك 

 .شبكه ي گسترده از ارتباطات اجتماعي، براي موفقيت شما حياتي است

منظور من از ارتباطات، آن افرادي نيستند كه هر 
روز در فيسبوك به ليست دوستان خود اضافه مي 

يي چنداني با آنها داشته كنيد، بدون اينكه آشنا
باشيد. من از ارتباطاتي صحبت مي كنم كه واقعاً به 
شما كمك مي كنند تا به اهدافتان برسيد و نتايج 

 .ملموسي بر كسب و كارتان مي گذارند

انتظار معجزه نداشته باشيد. من دو سال  :توجه
خيلي زود توانستيد  تالش كردم تا اولين موقعيت جدي كسب و كار را بدست آوردم. حتي اگر

 .اولين قراردادتان را ببنديد، باز هم دست از گسترش شبكه ي اجتماعي خود نكشيد

 اعتبار خود را بسازيد

در اينترنت بسيار  » از صفر شروع كردن« وقتي من كارم را آغاز كردم، هيچ اعتبار كاري نداشتم. 
 .شناسندمشكل است. هيچ كس شما را جدي نمي گيرد، چون شما را نمي 

اولين قدم براي ساختن شخصيت كاريتان، فعال شدن در شبكه هاي اجتماعي معمول و 
است. اما جداي از شبكه  (LinkedIn.com همچنين شبكه هاي اجتماعي حرفه اي (مانند

 لينك مطلب در سايت

 احمد ميرخاني
 تحليل سيستمها دانشگاه صنعتي اميركبير –كارشناس مهندسي صنايع 

 كارشناس ارشد سيستمهاي اطالعاتي اقتصادي دانشگاه گوتينگن آلمان
 

 mirkhani@myindustry.ir 
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هاي اجتماعي آنالين، بايد در گروه هاي محلي و كلوب هاي تخصصي نيز فعال شويد (مانند 
 ....، كاربران سيستم مديريت محتواي وردپرس و جلسات كاربران لينوكس

بنا به تجربه ي من، حضور در جلسات مختلف به طور شگفت انگيزي اعتبار شما را باال مي برد و 
باعث مي شود ديگران به عنوان شخصي عالقه مند و پيگير به شما نگاه كنند. يادتان باشد كه 

كم كم ديگران به شما عالقه پيدا مي كنند،  .يدفعال و دوستانه باشيد و به ديگران هم كمك كن
در مورد تحوالت بازار كاري مشترك با شما صحبت مي كنند و حتي پيشنهاد كار به شما 

 .خواهند كرد

 اعتماد به نفس خود را بسازيد

جلسات عادي كه خارج از فضاي اينترنتي برگزار مي شوند، موقعيت خوبي براي كارآفرينان جوان 
عتماد به نفس خود را باال ببرند. حضور در جمع، افراد را وادار مي كند تا با ديگران هم هستند تا ا

صحبت شوند، بدون اينكه خود را مثالً پشت يك پروفايل اينترنتي مخفي كرده باشند. من هم از 
رفتن به همايش ها شروع كردم. اگر چه كمي ترسناك است، اما انسان تنها با انجام دادن يك 

 .آن را ياد مي گيردكار، 

شروع كنيد كه با آدم هاي مختلف صحبت كنيد. دوستانه به آنها نزديك شويد، خود را معرفي 
كنيد و زمينه ي كاري آنها را بپرسيد. اين روش معموالً براي آغاز يك گفتگوي كاري مؤثر است. 

كه امكان قاعده ي كلي اينست كه مدت زيادي را صرف صحبت با يك شخص نكنيد. تا جايي 
دارد با افراد بيشتري مالقات كنيد تا حداكثر استفاده را براي باالبردن اعتماد به نفس خود ببريد. 

 .ضمن اينكه نبايد خود را بي تفاوت نسبت به ديگر افراد حاضر نشان دهيد

 دانش خود را بسازيد

به عنوان يك چه در فضاي مجازي و چه در خارج از آن، آدم هاي جالبي را پيدا مي كنيد. 
كارآفرين جوان، چيزهاي زيادي از آنها خواهيد آموخت. اما گاهي نيز از خود بپرسيد كه طرف 
مقابل چه استفاده اي از تماس با شما مي برد. ارتباطات يكطرفه اي نسازيد كه فقط شما سؤال 

 .مي كنيد و ديگري جواب مي دهد. اين جريان بايد دو سويه باشد تا دوام پيدا كند
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اگر آنها سؤالي از شما پرسيدند، از پاسخ دادن نترسيد. اصوالً در دنياي كسب و كار، پاسخ غلط 
وجود ندارد. بسيار مهم است كه تجربيات خود را با ديگران در ميان بگذاريد، چون اينگونه 

 .مروادات باعث مي شوند كه حتي از دانسته هاي خود نيز چيزهاي جديدي بياموزيد

كه هيچ كس، همه چيز را نمي داند و بي نياز از ديگران نيست. اگر چنين بود، آنها يادتان باشد 
 .در اين گونه جلسات و حتي در شبكه هاي اجتماعي مجازي حضور پيدا نمي كردند

 و در نهايت، يك شبكه ي بلندمدت و موفق بسازيد

ه ارتباطات بلندمدت و اگر نكات فوق را با دقت اجرا كنيد، يقيناً شبكه اي را خواهيد ساخت ك
 :موقعيت هاي كاري بالقوه اي را براي شما تضمين خواهند كرد. باز هم به خاطر داشته باشيد

 :در مراودات حضوري

 .سؤالهاي زيادي بپرسيد، اما هميشه آماده باشيد كه راه حل هاي خود را نيز ارائه كنيد

وجه با گوشي همراه خود يا تمام حواس خود را معطوف به هم صحبت خود كنيد و به هيچ 
 .وسايل ديگر بازي نكنيد

 .از هم صحبت شدن با افراد استقبال كنيد. داشتن لبخند و صورتي مطمئن، بسيار مؤثر هستند

اگر كسي به شما كارت ويزيت خود را ارائه كرد، شما نيز كارت خود را در اختيار او قرار دهيد. 
 .اس خود را حفظ كنيدضمناً در روزهاي بعدي پيگيري كرده و تم

 :در مراودات آنالين

لينك ها و مطالب ديگران را بيشتر از مطالب خودتان در اينترنت تبليغ كنيد. نظرات خود را در 
مورد مطلب ديگران بنويسيد. آنها نيز در آينده با احتمال بيشتري مطالب شما را تبليغ خواهند 

 .كرد
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 .يدهيچ گاه پيام هاي خودكار تبليغاتي نفرست

اگر مطالب كسي را دنبال مي كنيد، او را از اين كار آگاه كنيد تا بداند كه شما براي اين ارتباط، 
 .ارزش قائل هستيد

  :منابع مورد استفاده در اين مطلب 
 :سايت انگليسي

Virgin Entrepreneur 
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 هاي اجتماعي سهم بازار شبكه

 اجتماعي از اتفاقات ويژه در حوزه ي وب و همچنين بازاريابي اينترنتيبدون شك سايتهاي شبكه 
را بخوانيد) در چند سال اخير بوده اند. اثباتي  شبكه هاي اجتماعي براي اهداف بازاريابي برندها(

بر اين مدعا تعداد باالي مقاالتي است كه مجالت علمي در سالهاي اخير پيرامون موضوع 
 social و social network marketing ه هاي اجتماعي يا همانبازاريابي از طريق شبك

media marketing   منتشر كرده اند. عالوه بر آن كتابهاي پرفروش بسياري با موضوع
ها، تكنيكها و استراتژيهاي بازاريابي از طريق اين شبكه هاي اجتماعي منتشر شده است و  روش

تلقي كرده اند كه صرفاً به روشها بازاريابي از طريق برخي از آنها حتي موضوع را به قدري دقيق 
يك شبكه اجتماعي خاص مثل فيسبوك يا توييتر پرداخته اند. به هر شكل بايد پذيرفت كه در 

 .حوزه ي وب اين شبكه هاي اجتماعي پديده اي قابل تامل هستند

 50بوك بيش از بدون شكل بازار شبكه هاي اجتماعي يك بازار پرسود است كه سايتي مثل فيس
 777بيش از  2009) . فيسبوك در سال 2010ميليارد دالر ارزش گذاري شده است (در سال 

 1/1تا  1بين  2010ميليون دالر درآمد داشته است پيش بيني شده است كه درامد آنها در سال 
ن آن در يك ميليارد دالر بوده است. با اين تفاسير بازار شبكه هاي اجتماعي كه تنها يكي از فعاال

 2010ميليارد دالر درآمد كسب كرده است و مدير آن از چهره هاي ويژه ي سال  1سال بيش از 
 .ميليادي بوده است، بازار مهمي است كه بايد دقيق تر آن را مورد مطالعه قرار دهيم

 اما به نظر شما سهم بازار سايتهاي مختلف از اين بازار پرسود و جديد چه قدر است ؟

عتاً شناسايي فيس بوك به عنوان رهبر بازار شبكه هاي اجتماعي اصالً كار مشكلي خب طبي
نيست، اما ساير رقبا چه كساني هستند ؟ سوالي كه براي دريافت پاسخ آن يك نگاه گذرا به 

 .نمودار زير كفايت مي كند. اما با نگاهي دقيق تر به اين نمودار مي توان نتايج مهمي گرفت

سايت برتر در بين شبكه هاي اجتماعي را در فاصله ي زماني  10سهم بازار  نمودار زير درصد
 .نشان مي دهد 2011تا  2008سالهاي 

 .گر تاريخ است محور عمودي درصد از سهم بازار است و محور افقي نمايان

 لينك مطلب در سايت
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سايت برتر خارج  10خطوطي كه ادامه دار نيستند و در جايي قطع شده اند، در آن زمان از بين 
اند و احتماالً به جاي آن سهم بازار سايت ديگري به نمودار اضافه شده است. به همين دليل شده 

 .منحني تشكيل شده است 10اين نمودار از بيش از 
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 اولين نكته اي كه نظر هر بيننده اي را به خود جلب مي كند، كاهش چشمگير و سريع سهم بازار
MySpace  نزديك  2008يجيتال مديا مي باشد در سال است. اين وب سايت كه متعلق به د

ميليون  385نزديك به  2009به نيمي از بازار را به خود اختصاص داده بود و درآمد آنها در سال 
 ... دالر تخمين زده شده است. بازاري كه به راحتي تقديم به فيسبوك تازه وارد شد

و  (YouTube) را يوتوب MySpace به نظر مي رسد صهم بازار از دست رفته ي
تصاحب كرده باشند. زيرا اين دو وبسايت تنها وبسايتهايي بوده اند كه   (Facebook)فيسبوك

سهم بازارشان رو به رشد بوده است و سايرين تغييرات مهمي را شاهد نبوده اند. بدين ترتيب با 
وتوب هنوز توجه به فاصله ي نه چندان زياد يوتوب و فيسبوك بايد گفت كه گوگل مالك اصلي ي

در اين رقابت دارد. و احتماالً زوكربرگ   Facebookفرصتهاي زيادي براي شكست دادن رقيبش
 نيز اين خطر را احساس كرده باشد، خطري كه شايد با مطالعه اين خبر Facebook مالك

 .بيشتر از قبل نيز اهميت پيدا كند

شانس ايجاد يك بازار تك  بازار شبكه هاي اجتماعي يك ويژگي به خصوص دارد، ويژگي كه
قطبي را بسيار افزايش مي دهد و آن اين كه معموالً كاربران شبكه هاي اجتماعي فقط در يك 
سايت شبكه اجتماعي فعاليت مي كنند و كمتر كاربري به طور همزمان در چند شبكه ي 

م بازار اجتماعي فعال است. همچنين اين بازار ماهيتش به گونه اي است كه بازپس گرفتن سه
سايت ديگر بسيار مشكل است و كاربران كمتر تمايل به تغيير شبكه ي اجتماعي دارند و اين 
نكات كار را براي تازه واران بسيار مشكل مي كند و به عبارتي مشكالت ورود به بازار براي رقبا 

 ! بسيار است

 :منابع مورد استفاده در اين مطلب

 :سايت انگليسي

 Dreamgrow سايت

Wikipedia 
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 بازاريابي در اجتماعي شبكه نام به جديد قدرتي

شود.  هاي زيادي زده مي ها بر بازاريابي، حرف هاي اجتماعي و ميزان تاثيرگذاري آن درباره شبكه
هاي اجتماعي مجازي صفحات مخصوص  تر و ساير شبكه بوك، تويي ها در فيس بسياري از سازمان

اند. درحالي كه بسياري عقيده دارند كه ارزش حرفي كه دهان به دهان ميان  ايجاد كردهبه خود 
هاي اجتماعي هنوز به طور كامل  گردد بسيار زياد است، ولي ارزش واقعي شبكه مشتريان مي

ها از  گذاري صفحات اينچنيني و ارزشي كه آن شناخته نشده است. در اين مقاله ميزان تاثير
 .شود كنند، بررسي مي ن نام سازمان در ميان مشتريانشان ايجاد ميطريق رايج كرد

تر صفحات فعال دارند، اما اين موضوع به تنهايي منجر  بوك و تويي هاي بسياري در فيس سازمان
ها اخيرا طرز فكر جديدي را انتخاب  ها نشده است. سازمان به ايجاد تغيير در عملكرد اين سازمان

هاي اجتماعي، به عنوان يك رسانه  دهان ايجاد شده در شبكه به رف دهانها به ح اند. آن كرده
تر از جزئيات مفهومي است. زماني كه حرف  كنند. اين ايده چيزي فرا ارتباطي جديد نگاه مي

شود  شود، به نوعي محتوا تبديل مي دهان به دهان به عنوان يك كانال ارتباطي در نظر گرفته مي
كند. عالوه بر  ها بر روي آن مي سازي برخي فعاليت ه اندازه گيري آن و پيادهها را قادر ب و سازمان

اين حرف دهان به دهان برخالف تبليغات سنتي كه با پول قابل خريدن بود، بايد در طول زمان 
ها به اين نتيجه برسند كه تنها راه ايجاد  توسط سازمان كسب شود. اين موضوع باعث شد سازمان

ها به معناي واقعي  ان به دهان در ميان مشتريان، خوب و مفيد بودنبراي آنو حفظ تبليغ ده
 .كلمه است

 لينك مطلب در سايت
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توان در يك دنياي مكالمات مجازي ايجاد شده  شود كه چگونه مي حال اين سوال مطرح مي

 هاي اجتماعي مفيد واقع شد؟ توسط شبكه

مان بايد براي موقعيت خاص مسلما براي اين مساله راه حل جامع و كاملي وجود ندارد و هر ساز
هاي كوچك  خودش راه حل منحصر به خود را ايجاد و اجرا كند. اگرچه در اين ميان برخي درس

هاي مختلف گردآوري شده است كه در قالب دو ديدگاه اصلي قابل توضيح  از فعاليت سازمان
  .است

ين است كه براي اول اينكه يك روش قدرتمند براي مفيد بودن يك برنددر دنياي مجازي ا
براي برانگيختن تبادالت » عناصر مجازي«مشتريانش اعتبار اجتماعي ايجاد كند و دوم اينكه 

  .شود، ضروري هستند اجتماعي كه منجر به ايجاد حرف دهان به دهان مي

 قدرت اعتبار

 هاي اجتماعي مفيد واقع شود اين است كه يك روش كارآمد براي اينكه يك برند در محيط شبكه
 هاي اي باعث كسب اعتبار افرادي شود كه منشا مكالمات دهان به دهان در شبكه به گونه
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شود و  شوند. شناخته شدن توسط دوستان يك انگيزه مهم براي افراد محسوب مي اجتماعي مي
دهند كه اين انگيزه را به دست آورند، ارزش بزرگي را به  برندهايي كه به كاربرانشان اجازه مي

  .كنند دا ميها اه آن

كنند، آن را به حرف دهان به دهان تبديل  زماني كه كاربران اين شناخته شدن را عمومي مي
توانند اين نوع اعتبار را از طرق مختلفي مانند اهداي عالئمي كه كاربران  ها مي كنند. سازمان مي
ختلف به كاربرانشان بوكشان قرار دهند يا دادن امتيازات م ها را در روي صفحه فيس توانند آن مي

تر شدن و پاسخگويي بالدرنگ تعامالت  ها به سمت پويا سايت اعطا كنند. با حركت مداوم وب
يابد كه  ها نه تنها كاهش نمي ها در شبكه ارزش شناخته شدن و اعتبار گرفتن كاربران اصلي آن

ا كه مشتريان براي اند كه ارزشي ر ها همچنين ياد گرفته شود. سازمان روز به روز هم بيشتر مي
هايشان به ديگران به صورت آنالين دارند را دست كم نگيرند كه  فخر فروختن راجع به موفقيت

تر هم شده  تر آسان بوك يا تويي ها با فيس سايت سازي هوشمندانه وب اين فخر فروشي با يكپارچه
  .است

 
اهده كرد. براي مثال در يك هاي مختلف مش ها و سايت توان در فروم اين پديده را هر روزه مي
سازي زماني كه اعضا درباره الغر شدن يا ورزشكار شدنشان به كمك  فروم مربوط به سايت بدن

كنند، سايت تقريبا بدون هزينه، صاحب تبليغ دهان به دهان ميان  اين سايت صحبت مي
ين تجارب به شود. در واقع اگر تحقيقات رفتاري اخير دقيق باشد، ا مشتريان و كاربرانش مي

كند و بدين ترتيب رفتار كاربران به وسيله شبكه دوستانشان عينا تكرار  ديگران هم سرايت مي
شود كه اين موضوع باعث گسترش نام برند و حرف دهان به دهان مثبت راجع به سازمان  مي
  .شود مي

 وسوسه عناصر مجازي

دهان مجازي نقش مهمي را به  از نظر ادراك انساني، عناصر مجازي در تسهيل حرف دهان به
در حالي كه مفهوم  .عهده دارند. اين باور در واقع بر مبناي رفتار كاربران ايجاد شده است

ها) هنوز هم  كاالهاي مجازي (اشياي غير فيزيكي مورد استفاده در ارتباطات آنالين و بازي
ها را دوست دارند.  كند، كامال مشخص است كه مشتريان، آن بسياري از مديران را گيج مي
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هاي مختلف با يكديگر  كاربران معموال براي به دست آوردن اين كاالهاي مجازي بر روي سايت
شود كه اين كاالهاي مجازي به يك صنعت پنج بيليون دالري در  تخمين زده مي .كنند رقابت مي

براي كاالهايي كه  شود اين است كه چرا كاربران حاضرند اند. سوالي كه ايجاد مي دنيا تبديل شده
 خارجي ندارد پول واقعي بپردازند؟مجازي است و وجود 

ها  آن .كننده اينحرف است كه كاربران به دنبال اعتبار آنالين هستند ها تاييد هاي آن انگيزه
هاي مجازي)  ها يا هديه كاالهاي مجازي را با هدف نشان دادن خود (در مورد كاالهايي مانند خانه

كند)  هايي كه فردي را به شهردار شهر مجازي تبديل مي ه شدن (همانند آرميا براي شناخت
توان اطمينان داشت  ها آنقدر گسترده و همه گير هستند كه مي نمايند. اين رفتار خريداري مي

ها به سود سازمان  ها را دريابند تا بتوانند از آن ها بايد اهميت آن ساختگي نيستند و بازارياب
هاي مختلف استفاده از كاالهاي مجازي به عنوان  ها بايد فعاالنه روش نند. سازمانبرداري ك بهره

 .هاي كالم دهان به دهان را به بوته آزمايش بگذارند گسترش دهنده

 

بوك تبديل شده است. امروزه بخش  هديه دادن مجازي به يك فعاليت مهم كاربران در فيس
بوك در حال توسعه يك سيستم اعتباردهي مجازي  بزرگي از اين فعاليت رايگان است، اما فيس

ها و ساير كاالهاي مجازيشان پول  دهد كه در ازاي فروش هديه است كه به فروشندگان اجازه مي
هاي مجازي  واقعي از كاربران دريافت كنند. در محيط يك شبكه اجتماعي، در نظر گرفتن هديه



 

 

 ماهنامه الكترونيكي پايگاه اطالع رساني صنعت

 

22 www.myindustry.ir 
 

انتظاري هم نيست؛ مخصوصا با توجه به اين به عنوان يك دارايي ارزشمند، كار چندان دور از 
  .تواند به شدت محدود باشد ها مي نكته كه دسترسي به آن

هاي  براي درك اين موضوع به اشتياقي فكر كنيد كه بسياري از افراد براي جمع كردن كلكسيون
مجازي هم بال گرفته تا سكه و پول. اگر اشياي  هاي بيس ارزشمندي از همه نوع دارند؛ از كارت

توانند به يك معامله بزرگ براي فروشندگان و  همين قدر خوشايند باشند، در اين صورت مي
كنندگان تبديل شوند و نيز به يك ابزار بزرگ براي ايجاد يك رسانه انتقال كالم دهان به  مصرف

  .دهان پركاربرد

ها  را دوست دارند و سازمان ها چانه زدن كند. آن قوانين اوليه رفتار مشتري در اينجا هم صدق مي
هاي اجتماعي حداكثر استفاده را بكنند. كاربران ممكن است در  بايد از قدرت اطالع رساني شبكه

ها  ها حساس باشند؛ ولي سازمان تر برخي كاال ها يا به پايان رسيدن مدت فروش ارزان مقابل حراج
تر  هاي خبري، سريع ايجاد اين محركهمواره بايد اين نكته را در ذهن داشته باشند كه هدف از 

كردن ايجاد رسانه كالم دهان به دهان راجع به سازمان در ميان مشتريان است و اينكه حاال اين 
تر كردن قيمت آن صورت  موضوع از طريق افزايش فروش يك كاالي خاص از طريق ارزان

آيد، اهميت چنداني  گيرد يا از طريق اعطاي هدايا به يك سري مشتريان خاص به دست مي مي
  .ندارد

 
هاي  هاي اجتماعي مجازي نيستند كه كاربران همانند ايميل هاي تبليغاتي شبكه ها نامه آن

ها را روانه سطل آشغال  ها، آن ها متنفر باشند و بدون حتي انداختن نگاهي به آن تبليغاتي از آن
ها را در ميان  ند كاربران اوليه، آنها مايل كنند؛ بلكه اشياي محتوادار قانوني هستند كه سازمان

  .دوستان خود توزيع كنند

هاي مسخره بهره نبريد و سعي نكنيد  يك توصيه نهايي: از حيله و مكر استفاده نكنيد؛ از حقه
ها نه تنها هيچ ارزشي ندارند كه زمان ارزشمند افراد  مشتريانتان را دور بزنيد، چرا كه اين فعاليت

هاي اجتماعي به معناي تعهد به ايجاد  د. تعهد به مفيد واقع شدن در شبكهدهن را هم به هدر مي
تعامالت با كيفيت است. ذكر مجدد اين نكته الزم است كه در نظر گرفتن كالم دهان به دهان به 

تر  هاي خاص هر سازمان را آسان اي، تعريف معناي كيفيت براي فعاليت عنوان يك محصول رسانه
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هاي گوناگوني براي كاربرانشان  توانند به روش ها مي رسد، سازمان به نظر مي كند. آن گونه كه مي
مفيد واقع شوند؛ به اين ترتيب مديريت رسانه كالم دهان به دهان چيزي بيشتر از نگهداري 

  .شود تر است كه هر روز، به روز مي بوك يا داشتن يك صفحه تويي صرف يك صفحه فيس

دهند باشند و در عين حال ميزان  اتي كه در اين صفحات قرار ميها بايد مراقب اطالع سازمان
دهند را هم مد نظر قرار دهند. به اين ترتيب كه  ها تخصيص مي اي كه براي اين فعاليت سرمايه

گذاري  ها سرمايه اي كه براي شناساندن اين صفحات به مشتريان در آن مراقب باشند سرمايه
  .ها نباشد اي صورت گرفته در آنه شود، بيشتر از ارزش فعاليت مي

تواند به يك سالح مهم در دست بازاريابان تبديل  بازاريابي از طريق رسانه كالم دهان به دهان مي
بيني و  شود. اين موضوع به توانايي بازاريابان براي استفاده مناسب از طبيعت غيرقابل پيش

صليت و اعتبار آنكه باعث ارزشمند شدن پرفايده رسانه تبليغ دهان به دهان بدون از دست دادن ا
  .آن در درجه اول شده بود، بستگي دارد

ها و  هاي مجازي براي سازمان هاي شبكه توان گفت كه ارزش و كاربري رسانه بندي مي در جمع
هاي ديگر بيشتر از اينكه به ماهيت خود آن رسانه  كالم دهان به دهان هم همانند همه رسانه

ها  برداري مناسب از آن ها و ميزان بهره ها در مقابل آن باشد، به رويكرد سازمانبستگي داشته 
توان گفت كه اين رسانه به  بستگي دارد. پس همانند هر رسانه ديگري در ابتداي فعاليتش نمي

ها هم  ترين كاال شود. مفيد اي مي خودي خود خوب است يا نه، بلكه بايد ديد از آنچه استفاده
ترين اشيا  ترين و خطرناك بودن در صورت استفاده نابجا را دارند و در عين حال مضر قابليت مضر

 .توانند بسيار مفيد واقع شوند هم در صورت استفاده درست مي
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