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 چکیده

های اجتماعی ساختارهای قدرت را در بازار تغییر داده اند. رسانه

قال قدرتی است که در حال رخ دادن است تشواهد نشان دهنده ان

جدید از مشتریان قدرتمند و پیشرفته ای که به  یو ظهور قدرت

سختی می توان آنها را تحت تاثیر قرار داد، آنها را متقاعد و یا 

حفظ نمود. این مقاله ماهیت تاثیرات و وضعیت حاضر رسانه های 

های در تغییر استراتژیدارد و بر نقش آنها را بیان می اجتماعی

پژوهش  نیهدف از انجام اکند. تاکید می هابازاریابی سازمان

 یابیبازار"مناسب در  ییبه راهبردها یابیعبارت است از: دست

در پژوهش حاضر، از . "یاجتماع یهارسانه" قیاز طر "اهسازمان

و  ده استیاطالعات استفاده گرد یگردآور یبرامروری روش 

ای و ابزار مورد استفاده در این پژوهش نیز، مطالعات کتابخانه

اسنادی بوده است که به صورت فیش برداری از مجموعه مجالت 

اقع در سایت های معتبر علمی و نشریات مورد وداخلی و خارجی 

در این مقاله  تائید وزارت علوم برداشت و استفاده شده است.

های اجتماعی و فرصت سعی شده است با تبیین اهمیت رسانه

سازمانها، راهبردهای های ایجاد شده در آن برای هریک از 

بازاریابی موثری را در جهت همگام سازی با تغییرات پیش رو 

 د.نمای ارائه مطابق با اهداف هر سازمان

 

Abstract: 

Social media has changed the power structures in 

the market. Evidence shows the transfer of power 

that is taking place and the emergence of new 

power from powerful and advanced customers 

who can hardly be influenced, persuaded or 

retained. This article highlights the nature of the 

effects and current state of social media and 

emphasizes their role in changing organizations' 

marketing strategies. The purpose of this study is 

to achieve appropriate strategies in "marketing 

organizations" through "social media". In the 

present study, a review method has been used to 

collect information and the tools used in this 

research have been library and documentary 

studies that have been taken from the collection 

of domestic and foreign journals located in 

reputable scientific sites and publications 

approved by the Ministry. Science has been 

harvested and used. In this article, by explaining 

the importance of social media and the 

opportunities created in it for each organization, 

we have tried to provide effective marketing 

strategies in order to keep pace with the 

forthcoming changes in accordance with the 

goals of each organization. 
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 یاجتماع یهارسانه قیها از طرسازمان یابیبازار یراهبردها ابوالحسن زرگر:

 مقدمه

. میادهیخوانده و شن اریبس راتییو آهنگ رو به رشد تغ عیانسان ها و روند سر یدر حوزه فناوري و به تبع آن در زندگ راتییدرباره تغ

. روزگاري انسان تافراد گشته اس ریناگز زیبشر و گر اتیح از ریناپذ ییجدا یبخش ر،ییت و ضرباهنگ تغرعفناوري به همراه س تشرفیپ

 یم هیتک "حرف مردم" عبارتیو به  رانگیهاي دخود صرفا به گفته ازیمورد ن خدمات نیلوازم و همچن حتاج،یما هیو ته دیها براي خر

و  نمایس هايآن سالن یو در پ ویراد پسها، سروزنامهقالب نخستین خود در کال اش نیترییها از ابتداه رسان کردند. رفته رفته

که  میبر یدر دوره اي به سر م اکنون براي فروش لوازم و خدمات شدند. یآگه لها و ارساامیپ المحمل انتق ونیزیهاي تلورندهیگ

هاي وب مراجعه و با  گاهیخود به پا حتاجیما دیبراي خر مردم .تشده اس "ندیگو یرسانه ها چه م"به  لیتبد "ندیگو یمردم چه م"

درباره  شانیکاربران و نظرات ا ریوگو با سا تگفمورد نظر همزمان امکان بحث و  خدمات ایو  ولکامل درباره محص اطالعات بکس

جاغرق و ) باشند.یم یعهاي اجتماري رسانهتبس نیچن جادیابزار براي ا نیا نیاز مهم تر یکی دارند. یم تافیدر زیرا ن ولمحص

 ( 0960همکاران، 

همچون هر  زین یعاجتما هاي. رسانهتگرف دهیتوان ناد ینوان نمع چیرا به ه تیبشر یبرهه از زندگ نیدر ا یعهاي اجتمارسانه قدرت

 رامونیبازدارنده پ یبه تامل یعهاي اجتمارسانه داتیتهد بر اتکاي صرف کنیدارند. ل دیو تهد ت، فرصضعف، قوتنقاط  دیگري دهیپد

، اقتصادي ،یاسیسم از عجوامع بشري ا یوجوه زندگ هیبر کل یعهاي اجتمارسانه امروزه  .تآنها شده اس شگرف قدرت ريیکارگبه

 ییهااند. سازمانشده یدر ساختار سازمان رییث تغعاز کشورها با اريیدر بس یعهاي اجتمادارند. رسانه ریگچشم ریتأث یتالتعام و یطارتبا

 زیرا ن عموضو نیاکنون استفاده خود از ا هم بوده و قفآن وا ايیبه مزا یابزار استفاده کنند به خوب نیونه از اگکه فراگرفته اند چ

هاي بالقوه و بالفعل یبو آس یعهاي اجتماهمچون شبکه ريگید میمفاه ،یعهاي اجتمافاده از مفهوم رسانهتام اسگبه هن کنیبرند. لیم

 ابزار کارآمد را با موانع نیا ريیارگکآورده و به  دیري را پدگن یمنف یعنو ،بدبینانه گاهیالقاي ن ضمن شود کهیآنها به ذهن متبادر م

 (همان منبع) .سازدیروبه رو م بزرگ

در بهبود روزافزون  را ند آن هانهستند که بتوا ییاز راهبردها ريیگو بهره یطراح ازمندیها ن امروزي، شرکت ايیو پو ریط متغیمح در

و  تشده اس لیتبد رانیمدي دغدغه نیتریاساس به یابیي بازارنهیملکرد در زمع نیارائه بهتر ریگد؛ از سوي دنرسان اريی عملکردشان

کفچه و همکاران، ). تاس یجمله موارد مهم هر شرکت از براهبرد مناس ريیگبهرهن یبنابرا ابند؛ی تملکرد برتر دسعکوشند تا به  یم

0961 ) 

 فیراتع

 رسانه های اجتماعی

و افکار  اتیتجرب ها،دگاهیها، نظرات، دلیکه مردم از آن براي اشتراك محتوا، پروفا تاس الینابزارهاي آن فیتوص یعاجتما رسانه

 ایو ل براي انتقا یراه یعهاي اجتمارسانه کهت ن اسیدر ا یعهاي اجتمابا شبکه یعهاي اجتمارسانه یکنند. تفاوت اصلیاستفاده م

از مردم با منافع  ییها. گروهتامل تعامل اسع یعهاي اجتماشبکه که ی؛ در حالتبان گسترده اسطات با مخاطالعاشتراك گذاري ا
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سازي  یعاجتما ،یعکنند. رسانه اجتمایم جادیرابطه ا یعهاي اجتماهاي شبکهتیکه در سا گریکدی ا ذهن مشابه، وابسته بایمشترك، 

 ( 0960جاغرق و همکاران،). تسازمان اس کیهاي ها و فلسفههیرو ندیدر فرآ یوامل انسانعکردن  ریو درگ سازمان کی

 یابی، مسئله ارزهارسانه نیا قیرطدسترس از  قابلتعداد منابع  شیو افزا یعهاي اجتماو بخصوص رسانه تنترنیافزون ا روز تشرفیپ با

 یعهاي اجتمارسانه تی. ماهتشده اس لیتبد زیگبران تأمل و بحث قابل یعن شبکه جهان گستر به موضویت موجود در اطالعامنابع و ا

 انیدهد. در م قراروب  طیخود را در مح اطالعاتکند و  عمل اطالعات دکنندهیتولعنوان تواند به  یکه هر فرد م تبه گونه اي اس

در  اطالعاتم عظینظر جذب کاربر و حجم  که از تاس نستاگرامیا یعها، شبکه اجتمانیدتریجد از یکی، فمختل یعهاي اجتمارسانه

شبکه  نیدر ا ،اطالعات رتشی، بفمختل یعهاي اجتماهاي رسانهقابلیتها و تیرار دارد، باوجود ظرفق یعهاي اجتمارسانه ریسا صدر

 (. 0969فر و همکاران،  یبه نقل از نعمت 0961 ،ییرضا)شود  یم تبه دس تدس

ط یبه آن، در شرا مربوط اي و مسائلرسانه ییراگو رشد فناوري، هم ردیگیشکل م یعهاي اجتماتمجازي بسته به ساخ فضاي

هستند تا بتوانند به  انیارتباط با مشتر راريقبر ازمندین لیدل نیها بد تشرک ت،داشته اس یگوناگون، برون دادهاي متفاوت یعاجتما

را تحقق بخشند.  یعاجتما ازهايیو ن رندیگب ادیها کنند، از آن استفاده هاهاي آندهیها بفرستند، از اخود را براي آن لمحصو یخوب

 ( 0968اکبري و همکاران،  یلع یحاج به نقل از ۲101و همکاران،  رایفر)

 سازمان

 .باشدیم یبه اهداف مشترک یابیمشخص درصدد دست يشده و با مرزها طور آگاهانه هماهنگاست که به یاجتماع يادهیسازمان پد

 تیو مز (ينهاد يهاطیتوجه به مح)در جامعه تیجز کسب مشروع یراه یرقابت طیماندن در مح یباق يها در جوامع مختلف براسازمان

از  کیاست که هر  ياریبس یانسان يهاگروه يهر سازمان دارا ،فیتعر نیبراساس ا .دنندار (یفن يهاطیتوجه به مح)در بازار  یرقابت

 تیکه درنها آورندیبه وجود م ردیکه الزم است انجام گ يرا براساس نوع کار ییهنجارها ،خود حیصح يها در مورد رفتارهاگروه نیا

کارکنان  یهنجارها و مسائل مذهب ،اهداف ،دیعقا ،هااز ارزش ياعهمجمو یفرهنگ سازمان .شودیم یفرهنگ سازمان لیمنجر به تشک

مشاهده سازمان قابل خچهیها و تاربرنامه ،يکار يهاتیفعال ،کارکنان يبرخوردها ،نیقوان قیاز طر یصورت رسمسازمان است که به

 (0988،یو رودان یمی)ابراه د.باشیم

 .محقق شود زین عضااز ا کیاهداف هر  ،یبر تحقق اهداف سازمان تا عالوه شودیالش هماهنگ افراد درون سازمان است که باعث مت

 يدر قرن حاضر ساختارها .جامعه است ازین يافراد در جهت ارضا يهاتالش نیب یهماهنگ ،مفهوم سازمان يربنایهدف و ز رایز

 يهاسازمان رونیازا ،استشده و در داخل آن قرار گرفته گریسازمان د کیاز  یجزئ زمانهر سا کهيطورکرده به رییتغ یسازمان

 جهینت توانیم نیبنابرا ،اندنام جامعه قرار گرفتهه ب يرگتدر سازمان بزر یهمگ یو دولت یاسیس ،یصنعت ،یفرهنگ ،یاجتماع، ياقتصاد

در  يریپذتیمسئول شودیها مآن اتیکه باعث ادامه ح یعامل لذااند و شکل گرفته یانسان يازهاین يارضا يها براگرفت که سازمان

 )همان منبع( .قبال افراد داخل و خارج سازمان است

 



 یاجتماع یهارسانه قیها از طرسازمان یابیبازار یراهبردها ابوالحسن زرگر:

 راهبردهای بازاریابی سازمان ها

 نیآورد. برایم دیرا پد سهامدار ارزش قیرطدهد و از آن یمشتري انجام م تیبراي رضا تشرک کیاز آنچه تمام  تبارت اسع یابیبازار

ها و توان برنامه ی، مبیترت نی. به اتبوده اس یمورد توجه و مهم عموضو تملکرد شرکعبه  یابیو کمک بازار تمشارک یابیاساس، ارز

حداکثرسازي  قیرط نیو از ا انیمشتر ژةیآن با هدف حداکثرسازي ارزش و یبازده که کرد یرا به نحوي سازمانده یابیدامات بازارقا

 منظور به انیبراي بخش هاي مشتر یابیبه انتخاب راهبردهاي بازار رایز تمهم اس عموضو نیگذاري شود. ا هدف ،ارزش سهامداران

مشتري به  لپو فیاز ک شتريیب سهم بوفاداري در مشتري و کس جادی، الکند؛ براي مثا یکمک م داریبه اهداف سودآوري پا یابیدست

 ( 0961 همکاران، و واندريید) ت.اس یضرورت راهبردي براي مؤسسات مال کیوضوح 

 ها دو مسئله مهم و اساسی در نظر گرفته می شود:مطالعات مختلفی در خصوص بازاریابی انجام می شود که در آن در حال حاضر

 ریابی به عنوان یک سرمایه در شرکتدرك و مدیریت بازا .0

 (0981)ملک زاده، توجه به بازاریابی براي فرایند بازاریابی  .۲

و کارها  ب. در گذشته کستاس دهیو کار گرد بکس ايیدر دن یاساس لو تحو رییث تغعبا عو محصوالت متنو یابتقوجود بازار ر امروزه

در  نینو میصر حاضر مفاهعدر  یول د،یگردیمشاهده نم اثري غاتیو تبل یابیبازار نینو میشدند و از مفاهیاداره م یبه صورت سنت شتریب

ائل قو براي وي ارزش فوق العاده اي  ردیگیوکار در نظر م بکس هايتیفعال محور نوانعو مشتري را به  افتهیحوزه ظهور  نیا

 یم که به مشتري مربوط یبه مسائل تخود ادامه دهند و نسب یو سنت یمیدقکه به روند یاند در صورت افتهیدر وکارها بگردد. کسیم

شد و جاي خود را به  خواهند حذف قابتشده و از صحنه ر تو شکس لکه دچار تزلز دیینخواهد پا ريیباشند، د تیاهم یگردد، ب

 ( 0968 همکاران، خالوزاده مبارکه و) رصه تجارت خواهند داد.عو توانمند در  دیجد نیگراباز

 یراض انینه صرفاً مشتر توفادار اس انیآن ها درگرو داشتن مشتر اتیاند که بقا و ح افتهیها در تشرک باغل

شوند. استفاده از  یم یبررس مهم رهايینوان متغعبه  یابیبازار اتیهستند که در ادب یمید مجدد و وفاداري، مفاهیخر ت،یخشنود. رضا ای

 یو وفاداري و تعهد حاصل از آن در مشتري م تیرضات ینها و در ريیدرگ د،یخر ل،یه، تماعالقتوجه،  جادیبراي ا یعشبکه هاي اجتما

اکبري و موسوي،  یلع یبه نقل از حاج 0960 ان،ینیو ام ینیحس)دارند  یفراوانت ها منفعکه براي شرکت یانیتواند به کار رود، مشتر

0968 ) 

دا کردن یبراي پ یمناسب هايروش یعهاي اجتمارسانه .ر در ارتباط هستندگیکدینفر با  اردیلیم نیدر هر لحظه چند یکنون ايیدن در

 تیشود. اهمید میجد اقتصاديو  یعاجتما امدهايیپ جادیث اعبا بیترت نیکنند. به همیم جادیا فکاالهاي مختل دیو خر اطالعات

نوان عمشتري و به  تیریمد ،یابیبازار غات،یاز آن در تبل هااز شرکت اريیکه بس چرا ابدییم شیزمان افزا تبا گذش یعهاي اجتمارسانه

 شیب یعهاي اجتمارسانه غاتیتبل ادآوريی زانیکه م نیکنند با توجه به ا یات کارمندان استفاده مطارتبا براي یهاي داخلاز روش یکی

رو  نیاز ا ت،کرده اس بجل را به خود اديیتوجه ز یعهاي اجتمابر رسانه یمبتن یابیبازار تمرسوم اس غتبلی روشهاي از باالتر ٪ 11 از

دهند.  یرار مق ریتاث ترا تح دیدرصد از کل خر 61  یعهاي اجتماباشد که رسانهیمسئله م نینشان دهنده ا ۲109 لگزارش هاي سا
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 ( 0968اکبري و موسوي،  یلع یحاج)

هاي ها، به شبکهتاز شرک اريیبس هنوز لن حای؛ با اتشده اس لیتبد تیعقبه وا یعاجتما ايھرسانه در اھتگذاري شرکهیش سرمایافزا

نام تجاري به  یآگاه جادیمنبع براي ا کیوان عنبلکه به  ند،گرنینم تیبه موفق یابیو دست روزيیه اي براي پلینوان وسعبه  یعاجتما

 تصنع کیوفادار به  انیبه مشتر یابیکه براي دستباشند یاز جامعه مدرن م ریناپذ ییجدا یبخش یعهاي اجتمارند. رسانهگنیآن ها م

 تیریمد از سوي خبرگزاري مهر و به نقل از مرکز 096۲ نیفرورد 90بق آماري که در طاند. شده لیها تبدبزرگ خصوصا براي شرکت

و فضاي مجازي  تنترنیاز ا ريیگبهره چگونگی یو بررس اطالعاتارائه آمار و  نهیدر زم لاز مراکز فعا یکی- (متما) تنترنیا یتوسعه مل

 یدر گروه سن تنترنیدرصد کاربران ا 01کنند،  یاستفاده م تنترنیا درصد مردم از 91که  دهی، مشخص گردتذکر شده اس -رانیدر ا

به  لاتصا شیافزا لرا دارد. با توجه به روند در حا رانیدر ا تنترنیبه ا لاتصا زانیم نیشتریب لیموبا تنترنیرار دارند و اق لسا ۲6تا  ۲1

 یعاجتما هاي.استفاده از شبکه ران،یهاي همراه هوشمند در اتلفن شیافزا لنفوذ در حا بیضر زیتلفن همراه و ن از با استفاده تنترنیا

و گسترده در  قیقد مطالعات موارد لزوم انجام نیا یکه تمام تافیخواهد  شیافزا اریبس ین رده هاي سنیدر ا تنترنیمجازي و ا

اکبري تبار و اسکندري پور، )کند  یرا اثبات م تنترنیا در ندیفزا قتصرف و جهتها و مشوق هاي نوجوانان و جوانان  زهیگخصوص ان

 .(0968اکبري و موسوي، یلع یبه نقل از حاج 096۲

 پژوهش یپیشینه

 یاجتماع یهارسانه

 سمؤس "یپلیش سیکر" باب شد. وستهیپ یدر سطح یعرسانه اجتماح البار استفاده از اصط نیبود که براي نخست یزمان ۲119 جوالي

استفاده کرد.  م،یکنیواژه امروزي که ما درك م از شود کهینفري شناخته م نینوان اولعبه  باغل ریدوایگروه گا یپژوهش جهان ریو مد

که بحث  داديی، روتو گو اس تبراي گف یآتدادهاي یکننده رو تیهدا یعح رسانه اجتماالتقاد دارند اصطعا ریدوایو گروه گا یلپیش

به کار  یي رسانه هاي مشارکت(ها ییگردهما)هاي مرتبط با فروم ها و فناوري یعاجتما شبکه ،یکوی ،یسیگ نوالدرباره آن در وب

 براي 0661 لسنتر دات کام در سا یبیب یکنون سیو رئ لجیآي و رانگذاانیاز بن "یشارک نایت"واژه توسط  نیا البته شود. یگرفته م

هاي نرم  ستمیس فیتوص براي 0661 لدر سا "بري لدار"توسط  نی، و همچنتنترنیاز جامعه رانده شده محتواي ا یعنو فیتوص

 کیهاي الکترونگذاشته شده، توسط رسانه اشتراك يجامعه و تجربه ذهن از فضا تث آسان سازي مشارکعافزاري چندرسانه اي که با

 (0960 همکاران، به نقل از جاغرق و 1388افتاده، ) ت.به کار رف زین

و افکار  اتیها، تجربدگاهید ها، نظرات،لیکه مردم از آن براي اشتراك محتوا، پروفا تن اسالیابزارهاي آن فیتوص یعهاي اجتمارسانه

 نی. اتاز مردم اس ییهاگروه نیب نیالهاي متقابل آنکنش وگوها و تکننده گف لیتسه یعهاي اجتمان، رسانهیکنند؛ بنابر ایاستفاده م

 (همان منبع). تهاس یکیشبکه ها و و گ،الکروبیم ،ت، پادکسامیگ ها، تابلوهاي پالابزارها شامل ب

روزافزون وب  گسترش به واسطه یهاي پژوهشافتهیه عو اشا یلمعات طراري ارتباقهاي انجام پژوهش، بروهیش ریهاي اخلسا در

تر،  عبازتر، متنو یلمعجوامع  تبه سم تحرک م باز نشان دهندهعل ایلم عمانند  یمی. ارائه مفاهتشده اس اديیدستخوش تحوالت ز



 یاجتماع یهارسانه قیها از طرسازمان یابیبازار یراهبردها ابوالحسن زرگر:

 یلمعت التعام شتریگسترش هر چه ب قیرطامر از  نیکه ا تاس یاتطالعا تر به منابع عیوس یدسترس نیو همچن شتریب تیداراي شفاف

 ( 0969 ،ینیرفان منش و حس)ع ت.اس ریامکان پذ ،ابزارهاي وب بلقادر 

در سطوح  یلمع تالتعام راريقران، توانمندسازي آنها در خلق و به اشتراك گذاري محتوا و برگمده وب براي پژوهشع تیمز دو

شوند که در  یفناوري هاي وب محسوب م ايیمزا رگیبودن از د نگایاستفاده و را ت. در دسترس بودن، سهولتگسترده بوده اس

، وستهیپ یعمانند شبکه هاي اجتما ،یلمعو  یمومع یعرسانه هاي اجتما از رانگگسترش روزافزون آنها نقش داشته اند. امروزه پژوهش

براي  یعابزارهاي وب اجتما ریو سا یعاجتما یها، ابزارهاي هم تراخوان یکیها ، و گالکروبیو م ها گالمراجع، وب تیریابزارهاي مد

 داتیگذاري تول اشتراك از تحوالت روز، به یبا همکاران، آگاه یات پژوهشطراري ارتباقشبکه سازي، بر ،یهاي پژوهش تیفعال یمعرف

تواند  یران، امروزه مگشده از سوي پژوهش دیتول یلمعبرند. بروندادهاي  یبهره م یهاي شغلفرصت افتنی یه دانش و حتعاشا ،یلمع

هاي تیقابلتوانند با استفاده از  یران مگپژوهش ر،گید انی. به برندیرار گق مندانهعالق اریدر اخت یعهاي اجتمارسانه قیرطت از عبه سر

 و منتشر شده در مجله ها یلمعخود داشته باشند. اشتراك بروندادهاي  یلمعهاي افتهیه عتري در اشا فعاالنه نقش یعهاي اجتما.رسانه

مطالعه، استفاده،  لاحتما و بروندادها شده نیا تیرؤ قابلیت شیث افزاعبا ،یعهاي اجتمارسانه قیرطاز  یاتطالعهاي امحمل ریسا

 (همان منبع) .هدد یم شیران را افزاگپژوهش ریبازخورد و استناد به آنها از سوي سا تافیدر

تازه  ییها تکارها فرص وب کس دیفضاي جد نیدارد. در ا انیدر فضاي مجازي جر شیاز پ شیافراد ب یعفردي و اجتما یزندگ امروزه،

 دهیرف داشته و به مرحله بلوغ خود رسگش یراتییتغ سلوک محصوالت یراستا بازار جهان نیکنند. در ایبهره برداري جستجو م ترا جه

درصد  1گذشته  لبه سا تنسب س، بازار محصوالت لوک۲108 لدر سا یانپو کم نیب بق گزارش منتشر شده توسط موسسهط. بر تاس

 بهس لوک یشاخه کاالهاي شخص نیباشد. همچن یم یدالر در سطح جهان ونیلیتر 0.۲بازار  نیا ینیتخم ارزش و ترشد داشته اس

و  یدهدشتت. )شده اس دهید رده از محصوالت نیشش درصدي در رشد بازار ا یشیداشته و افزا اردیلیم ۲91بالغ بر  یارزش ییتنها

 ( 0966 ،ینائل

راري قرا براي بر تازه ییفضا یعهاي اجتماو شبکه تاس انی، خلق ارزش براي مشترسدر بازار کاالها و خدمات لوک ديیکل نصرع

 نیهستند و آخر سبوكیو ف نستاگرامیمانند ا ییهادر شبکه یداراي صفحه رسم ساز برندهاي لوک اريینموده اند. اکنون بس ایارتباط مه

لورن و  ف، فندي، رالتونیو ییراحان مد مانند لوط یهاي سنتکنند. خانهیم منتشر ریمس نیاخبار در رابطه با برند و محصوالتشان را از ا

 ()همان منبع کنند.یبرگزار م زین نیالآن صورت هاي مد را به شیشنل نما

 راهبردهای بازاریابی

در هر مرحله از ظهور و بروز  .استرا در تمرکز، تفکر و عمل حاکم بر آن تجربه کرده یراتییتغ یابیگذشته، رشته بازار يهادر طول دهه

ند. شش دهه ه اشد یآت قاتیاست که موجب تحقرا شکل داده یمهم يهارتیکرده و بص جادیرا ا یابیاز بازار يجد يهارشته حوزه نیا

 نیدر ا دیموضوع جد نیبا ظهور چند 0669اما از سال  ،شدیم دهید یابیو بازار قاتیدر تحق یجیتدر راتییتغ 0699 لبعد از سا ییابتدا

 یط ریشرح ز همختلف را ب کردیاز آن زمان تاکنون سه رو یابی. رشته بازاراستافتهی شیتازه افزا يهارشته، سرعت کسب تجربه



  0011تیر-خرداد، ۲، شماره ۲هاي نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 است:کرده

 يمنظور ارتقاو استفاده از منابع به يمشتر يبر موضوع سودآور کردیرو نیا ۲110تا  0669 يهاسال نیب :حساس به منابع نگاه

 ينبوده و سه عامل توسعه در فناور لیدلیب یابیو منابع بازار يمشتر يتمرکز بر سودآور نیاست. ا متمرکز بوده یابیبازار یاثربخش

عنوان محرك آن به انیمشتر يدر سطح فرد لیو توان انجام دادن تحل نایتک مشترتک يهادست آوردن دادههداده، توان ب گاهیپا

 (0961و همکاران، يواندری)د مثابه منابع محدود است.به یابیرفته است بازار کاردوره به نیکه در ا يا. استعارهشودیقلمداد م

شد و  لیتبد يو تجار کیآکادم يهامنابع به کانون توجه انجمن نهیبه صیتخص ۲110سال  از: محور یگذارهیسرما کردیرو

استفاده و  يرا برا يمتعدد يهاسنجه زیموضوع ن اتیادب .کار گرفته شدهمنابع ب صیتخص ماتیبه تصم یاعتبار بخش يبرا ییهاسنجه

 توانیرا م کردیرو این يهامحرك ن،یهمچن است. داده شنهادیارائه و پ یابیازارمنابع ب صیتخص يبخش برا نیفعاالن در ا ییراهنما

و سهولت  يدرباره مشتر نشیب ترقیدانست که به کسب سطح عم دهیچیداده پ تیریمد يکاربرد يهافناورانه در برنامه يهاشرفتیدر پ

 )همان منبع( .منجر شد يدر سطح مشتر یابیبازار يهاتیفعال يبنددر فرمول

کامل  یکپارچگی ازمندیامر ن نیسازمان باشد. ا يریگمیاز چارچوب تصم ياکپارچهیبخش  دیبا یابیبازار :کپارچهی کردیرو

 رایز آورد،یفراهم م ابیپژوهان بازاردانش يبرا را يفردوکار است و فرصت منحصربهکسب يکارکردها ریبا سا یابیبازار يهاتیفعال

 يهاوکار را مدنظر قرار دهند. محركکسب يکارکردها ریبلکه تداخل آن با سا یابیکارکرد بازار دیاتنها بنه قاتیاکنون تحقهم

ی)مانند تعامل يهاافراد از رسانه شتریاستفاده از رسانه با تمرکز استفاده ب يعمده در الگوها رییتغ .0: اند ازعبارت زین کردیرو دارکنندهیپد

افزوده توسط کارکرد ارزش جادیو کسب سود و ا یابیازارب يهاتیفعال ییگوسخپا يبرا يشتریفشار ب .۲ هاي اجتماعی(،اینترنت و شبکه

افزوده و ارزش يجابه متیق ي،مشتر يابقا يجابه يتمرکز بر جذب مشتر یعنی یابیبازار یبه واسطه اقدامات قبل شتریکه ب یابیبازار

به واسطه  رایز ،يکردن مشتر ریدرگ قیاز طر يسودآور. 9 .است شده داریپد داریتوسعه روابط سودآور پا يجامدت بهکوتاه يهاتراکنش

به  تواندیم انیکردن مشتر ریکه درگ شودیتصور م ،یابیبازار هاييگذارهیسرما یچالش يوهایو سنار یاجتماع يهاوجود شبکه

 کمک کند. يسودآور

ه محصوالت و صیتو يها را براآن دیبا ،دیدر طول زمان خر شتریشدت ب يبرا انیمشتر قیتشو يجابه ریدر مورد اخ گر،یدعبارتبه

تعامل ر ب تیند و درنهانمورد انتظار صحبت ک انیمشتر ای انیمشتر گریتا درباره شرکت با د میکن قیتشو گرانیخدمات شرکت به د

صورت اثربخش به يبا مشتر يریسطح از درگ نیا یوقت هند.به شرکت اطالعات بد دو در قالب بازخور دبگذارن ریها با شرکت تاثآن

 (همان منبع) .ابدییم شیشرکت افزا يسودآور ،و حفظ شود جادیا

ن یب یگروزافزون هماهن تیاهم ،تها انجام شده استراهبردها در شرک نیب ینگدر خصوص هماه ریچند دهه اخ یطکه  ییها پژوهش

راهبردها، کاربردي و مؤثر  نیب یگکه هماهن تاس قعیتوا نیا ايیکند و گویرا آشکار م یابیوکار و راهبردهاي بازار براهبردهاي کس

ها مشکل و تا حدودي براي سازمان بانتخاب راهبردهاي مناس شهیکند. هم جادیا تشرک در سطح یتواند اثرهاي مثبتیو م تبوده اس

ت یریبراي نظم و انضباط مد یطفعشود، نقطه یبا منجر مقملکرد رع یگنهبه ناهما زيیچه چ نکهیمورد ا درل . سؤاتاس دهیچیپ



 یاجتماع یهارسانه قیها از طرسازمان یابیبازار یراهبردها ابوالحسن زرگر:

 ( 0961کفچه و همکاران، ). تاس راهبردي

 نیتدو ن،یشود. بنابرایم جادیا هاهاي سازمانبازار و توانمندي تیکه از وضع تاس یشناخت ازمندین یابیراهبرد بازار نیو تدو ريیگشکل

 ( 0986و احمدي،  یکسائ)باشد.  (یرونیب یخوانهم) بازارت یو وضع یهاي درونبا توانمندي یخوانبر اساس هم دیبا یابیراهبرد بازار

 ییابزار استثنا کیها به رسانه نیث شده تا اع، باانیها توسط مشتر.استفاده از آن شیو افزا یعهاي اجتما، رشد رسانهریهاي اخ لسا در

مطرح  یعهاي اجتمارسانه یابیکه اصطاح بازار تنجاسیا نیشوند. بنابرا لیتبد یابیبا مصرف کنندگان و انجام بازار تبراي ارتباط شرک

د کردن مصرف عها به منظور متقارسانه نیبراي استفاده از ا یشالنوان تعبه  توان یرا م یعهاي اجتمارسانه یابیشود. بازار یم

 وکار بر بکس کی جادیا ،یعهاي اجتمارسانه یابیبازار ینمود. هدف اصل فی، تعرتشرک کیخدمات  و کنندگان به استفاده از کاالها

 ییبه نقل از دانا 0960 ،عراقی اسم زادهقو  یلیق)عباشد.  یکاري م تیریبه منظور توسعه و مد تشرک کیتبار عمشتري مداري و ا هیپا

 ( 0969 ن،یو مع

 روش تحقیق

نظر ماهیت، مروري است. ابزار گردآوري اطالعات نیز به صورت کتابخانه اي و روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر هدف نظري و از 

 ها، مجالت و نشریه هاي گوناگون فارسی و التین بهره گرفته شده است.اسنادي بوده است و در گردآوري آن از انواع منابع، کتاب

 پژوهش ینظر ابعاد

بوده و  یفناوري وب مبتن بر که ییشوند. رسانه ها یشناخته م تنترنیم االطپرت انوسیاقنوان سکان دار عبه  یعهاي اجتمارسانه امروزه

 ن،یو مع ییبه نقل از دانا 0986رحمان زاده، ). کنند یاي جهان بازي مرا در معادالت رسانه یمجازي، نقش اساس ییگرا عبا اجتما

0969 ) 

فراهم  زمانطول در را  یعاي از تبادالت اجتما رهیزنج کی ن،یانکدیو ل ، اینستاگرامترییوك، توسبیجمله ف از یعهاي اجتماشبکه

کار که  و بکس لمد رییارتباط و تغ راريقبر براي ابزاري را یعهاي اجتمااند که رسانهبرده ینکته پ نیها به ات شرک شتری. بندیمانیم

افراد  نکه،یاز ا ریناپذ ییبعد جدا کینوان عبه  یعهاي اجتمارسانه ژهیو . بهندینمایشوند، فراهم میم دیهاي جدتفرص جادیمنجر به ا

 ( 0969 ن،یو مع ییدانا)شده اند.  لیتبد انیگر مهم از روابط مشترلیتسه کی به ظاهر شده و کنند،یم دیونه خرگچ

و کارها چاره اي  بکس از فرهنگ، همة نفکینصري العآنها به  لیفرهنگ جوامع و تبد یاصل انیبه جر یعورود شبکه هاي اجتما با

راري روابط کوچک و قبراي بر لده آیا یفرصت تنترنیا ":سدینو یاز محققان م یکیندارند.  نیالات آنطرصة ارتباعجز داخل شدن به 

صدق  یعهاي اجتمادرباره شبکه عموضو نیو ا ".تفراهم نموده اس معنادار هاي تجاري و روابط تفرص م،یظع وندهايیآنها به پ لیتبد

 تیاجراي فعال ریرسانه در مس نیاند. ا اطالعاتو  ات، همکاريطارتبا ،ییچون شناسا ییهایژگیو داراي یعهاي اجتماکند. شبکهیم

بل قا یهاي شخصلیپروفا و یشبکه هاي تخصص تو با امکان ساخ تکرده اس باز محققان را به خود جل اريیتوجه بس یپژوهش هاي

 نیخود از ا یهاي پژوهش تیران براي فعالگپژوهش و تکرده اس کینزد اریبس ،ییایفراتر از مرزهاي جغرافن افراد را یروابط ب ،اشتراك

و  سشم)کنند. یخود استفاده م قئالده ها، افکار و سیاشتراك گذاشتن ا به ای اطالعاتشبکه ها به منزلة ابزاري براي جمع آوري 
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 ( 0960 ،یمانیسل

RG اشتراك دانش و  همکاري، ه اي از ابزارها برايعبا هدف فراهم نمودن مجمو ۲118 لکه در سا تاس یعاز شبکه هاي اجتما یکی

از  یمحققان را، که بخش مهم نیکه تعامل ب تاس نیا RG ازیدانشمندان راه اندازي شد. امت انیدر م یشبکه کاري و اکتشاف جادیا

و تجارب را  طالعاتا لمحققان، تباد نیب ییشبکه ها نیچن ريیگ شکل کند.یابل سنجش مقابل مشاهده و ق، تپژوهش اس ندیفرا

شبکة  کیدر  یپژوهش لیپروفا کیگذارد. محققان با داشتن یم ریتاث یلمعبر روابط  قیرط نیبد کند ویم لیآن ها تسه انیم

تجارب  و مهارت ها یبراي معرفنوان ابزاري عتوانند از آن به یخود م لیه داشتن مداوم پروفاگروز نبا به و  یقاتیتحق-یعاجتما

 (همان منبع)استفاده کنند.  یلمعخود به جامعة  یپژوهش

ات طارتبا ژهیبه و اتطارتبا . گسترشتاس یو گسترده انسان عیات وسطامروز، وجود ارتبا ايیهاي منحصربه فرد دن یژگیاز و یکی

 "اطالعاتیجامعه "و جامعه امروز را  "اتطصر ارتباع" صر نو راعساخته که  زیمتما نیشیرا چنان از جوامع پ دیجامعه جد ک،یالکترون

کنند. رسانه  یفا میمهم ا یات، نقشطدر ارتبا ديینصري کلعنوان عبه  یجمع ارتباط لیجامعه اي، رسانه ها و وسا نیخوانده اند. در چن

 رییتغ ادات تازه،عش یدایرسانه ها در پ نیرا بر رفتار جامعه دارند. ا یگفرهن ریتأث نیشتریب د،یو فنون جد ابزارها تمام انیاز م یهاي جمع

 جادیا ینترنتیا یابیو بازار کار و برصة کسعدر  یمیظع لتحو یعهاي اجتما ها اثرگذارند. رسانهدر باورها و خلق وخو و رفتار انسان

اند ،  دهیع و محصوالت بخشیتازه به صنا یو جان کرده را به خود جذب اديیز انیمجازي مشتر ايیرسانه ها نه تنها در دن نیکرده اند. ا

 یابیرصة بازارعفقط در  یعا کند که رسانه هاي اجتماعتواند اد ینم سچکیه لحا نیز هستند. با ایشرکتها ن غاتیبراي تبل یبلکه مکان

 تدس ک دریابزاري استراتژ یعامروزه رسانه هاي اجتما. تهس زیرسانه ها به سوي افراد ن نیبلکه تمرکز ا تاس یو منافع ایداراي مزا

کاال  یبراي معرف زیناچ نهیهز که با ارتباط گسترده و تعامل با مصرف کنندگان و یطیبراي توسعه برندها هستند. مح عیصاحبان صنا

ش یاند. افزاروي آورده یعبه رسانه هاي اجتما ریاخ ياه لها براي جذب مشتري در سا تشرک لیدل نی. به اتبه صرفه اس اریبس

بوك و سیمانند ف یعهاي اجتماکنندگان با استفاده از شبکهمصرف انیم در محصوالت اطالعاتج یارتباط با برند و انتشار و ترو

 ( 0968اکبري و موسوي،  یلع یحاج). تهاس تشرک امروزه مورد استفاده نستاگرام،یا

 نیو همچن یکیالکترون دهان ابزار دهان به کینوان عرا به  عیهاي اجتمارسانه یابیبازار، ( ۲10۲) یو ساش ( ۲100 ) نیو هائنل نالکاپ

  ( 0969 ن،یو مع ییدانا).کنند یم فیتعر لمحصو ای، برند  تشرک کی یابیهاي بازار غامیاز پ یینوان شکل هاعبه 

 رایدهد؛ ز یرار مقمتفاوت  هايکیشدن با استفاده از تکن دهیروي د شتریخود را ب یتمرکز اصل تشرک ،یعرسانه هاي اجتما یابیبازار در

ن زاده و یحس)شود  یگرفته م دهیناد علل مختلف، به کنندگان تافیاز در اريیتوسط بس یابیبازار امیپ ،یسنت وهیبه ش یابیدر بازار

 ن،یو مع ییدانات. )انجام شده اس یسنت یابیو بازار یعهاي اجتما رسانه یابیبازار نیاي ب سهی، مقا 0 ل. در جدو( 0961همکاران، 

0969 ) 



 یاجتماع یهارسانه قیها از طرسازمان یابیبازار یراهبردها ابوالحسن زرگر:

 

 عالوهکند. یکمک م یابیبازار هايامیبه انتشار گسترده پ یژگیو نیباشد. ایآنها م یروسیو طبیعتنهفته در  ،یعهاي اجتمارسانه درتق

 ر،گید عبارتبهره برد؛ به  یابیاستراتژي هاي بازار نیتدو ها، به منظوررسانه نیشده توسط کاربر در ا دیتول اطالعاتتوان از یم نیبر ا

 کیانتخاب  تافراد، جه ریسا ريیگ میاي بر تصم ژهیو ری، تأثتشرک محصوالت و نظرات خود در خصوص عقایدکاربران با انتشار 

 قات،یتحق نیدر ا ت.انجام شده اس یعهاي اجتمارسانه یابیدر رابطه با بازار یهاي مختلفپژوهش تاکنون (همان منبع)دارند.  لمحصو

توان به استفاده  یم نمونه کینوان عداده اند. به  شنهادیپ یعدر رسانه هاي اجتما یابیمتعددي را براي بازار الگوهايها و روش محققان

  ( 0969 ن،یمع و ییبه نقل از دانا 0961زاده و همکاران، نیحس)معروف کاتلر اشاره کرد.  یابیبازار الگوهايو  ارهایاز مع

براي کمک  یعهاي اجتمارسانه ها هنوز در خصوص استفاده از تاز شرک اريیاما بس داران،یخر دیشور و شوق شد نیرغم وجود ا یلع

 یعرسانه هاي اجتما نکه،یکامل ا تخصوص درك و شناخ در یکاف یقاتیهنوز تحق ر،گیبارت دعدارند. به  دیشک و ترد ،یابیبه بازار

 نه،یجمله هز ن خصوص، مواردي ازیموجود در ا اتی. ادبتانجام نشده اس ند،ینما یم فراهم سازمان کیرا براي  تحداکثر منفعونه گچ

هاي  چالش وانعنرا به  تدرك شده شرک لدادن کنتر تو از دس تیارشد، شاخص هاي اثبات نشده موفق تیریمد دانش زمان، فقدان

استراتژي  کینوان عبه  یعهاي اجتمارسانه قیها نسب به تطبتها، شرکن چالشیوجود ا علتکنند. به یمرتبط با فناوري مشخص م

 (0969 ن،یمع و ییدانا)کنند.  یمل معوکار، کند  بکس یهاي اهرم تبه فرص

بتواند براي بقاي  سازمان شود که جادیا یگبه گونه اي هماهن ط،یمح طیدامات سازمان و شراقا نیکه ب تتفکر راهبردي آن اس اساس

 نیداشته باشد. در ا یدرون طیبا توجه به شرا را توان اجراي آن راهبرد ر،گیرف دطو از  ابدی تدس داریپا یبتقار تیمز کیخود، به 

مباحث در خصوص راهبرد  نیخود را برهاند. هم دهایاز تهد ایو  کند هاي موجود بهره برداريتواند از فرصت یصورت سازمان م

و  یمومعروابط  ،یابیهاي خود را در بخش هاي بازار تیفعال ،یابیتوانند با راهبردهاي بازار یم هاتکند و شرکیصدق م زین یابیبازار
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و  رونیب طیبا مح (یخوان هم) یگکنند. با توجه به لزوم هماهن تیهدا ،یابتقر تیبه مز یابیه براي دستطمربو یهاي سازمان بخش ریسا

تواند به  یم یرونیب طیهماهنگ شدن با مح که تنظران مطرح اس ببراي صاح لسؤا نیراهبرد، ا نیسازمان در تدو یدرون طیمح

 نیا رگید لداشته باشد؟ سؤا تراهبرد دخال یتواند در اثربخشیم ز،ین درون سازمان طیبا مح یگراهبردي منجر شود؟ هماهن یاثربخش

 ( 0986و احمدي،  یکسائ)سازمان دارند؟  تیدر موفق شتريیب نقش ها، طیمح نیاز ا کیکه کدام  تاس

 یابیبازار راهبردهاي نهیمطالعات در زم نیمشابه انجام شده، اما انجام ا ییراهبرد در سطح سازمان، پژوهش ها نهیدر زم نیاز ا شیپ

 تیفقط مک دونالد و اسم نه،یزم نیشود. در ا یم و مک دونالد تیاسم انیبرا قیکه شامل تحق تاس رفتهیفقط در چند مورد صورت پذ

راهبرد  یگاند هماهناند که نشان دادهاشاره کرده نیریسا قاتیاز تحق شواهدي هاي خود وپژوهش جیاند و به نتارا انجام داده یقاتیتحق

 تآمده اس شیبراي محقق پ لسؤا نیآنها، ا قاتیشود. با توجه به تحقیملکرد آن معدر سازمان و  یاثربخش بسب ط،یبا مح یابیبازار

و  یداخل طیرا با مح خود یابیونه راهبردهاي بازارگها چتشرک( ینترنتیخدمات ا تصنع لبراي مثا) خاص تصنع کیدر کشور در  که

 ( 0986و احمدي،  یکسائ)کنند؟  یسازمان هماهنگ م یخارج

ل در سطح یو تحل هیتجز اگر ابل ماحظه اي دارد.قن راهبرد، اثر یسازمان در تدو طیاتفاق نظر دارند که مح عموضو نیمحققان بر ا همه

شود. بعد از  یپرداخته م (رونیدرون و بالن )ک طیمح لیه و تحلین سطح، ابتدا به تجزیراهبرد در ا نیانجام شود براي تدو تشرک

در  لیو تحل هیشود. اگر تجز یاهداف وضع م نیبه ا دنیبراي رس ییراهبردها بعد، کنند. در مرحلةیم نیاهداف را تدو ،یطیمح یابیارز

 ن راهبردهاي مرتبط بهیمتفاوت خواهد بود. بنابرا تحاکم بر شرک طیو کار با مح بکس طیه محگاآن شود و کار، انجام بسطح کس

مشاوران  لمثل مد ویپرتفول هاي لاز مد اريیشود. در بسیمتفاوت م تو کار با راهبردهاي مشتق شده در سطح شرک بکس سطح

از  یابیهاي بازار ین خط مشیبراي تدو تلیدي ل آرتور رشد چرخه لشل و مد ترکش سیماتر ک،یالکتر لجنرا نزي،یبوستون، مک ک

حاکم  یو درون یرونیب طیشود. از آنجا که محیاستفاده م (یدرون طیمح) یابتقر تیعقمو و ی(رونیب طیمح)بازار تیجذاب یطیامل محعدو 

 متفاوتت ن سطح باشند با راهبردهاي سطح شرکیکه در مورد ا یین راهبردهایبنابرا تمتفاوت اس تبا سطح شرک کار و بدر سطح کس

 ( 0988نواز،  بیو غر یجزن)خواهند بود. 

 تفقط به جه نهیزم نیهاي موجود در ا لوکار پرداخته اند اما مد بدر سطح کس یابیراهبردهاي بازار نیگذشته، به تدو مطالعات

د یرا با ییچه راهبردها (جذاب تا کم جذابه) بازار و در هر ف(یوي تا ضع)ق یابتقر تیعقدر هر مو نکهیکنند و ا یاشاره م یهاي کلريیگ

ها و  درتقکه با  تو و نوآورانه اسگپاسخ یابیداشتن راهبردهاي بازار گرو ها درسازمان تیوجود دارد. موفق یکرد، نکات مبهم لدنبا

و  یدرون طیسازمان در فهم مح تیاز ظرف داریپا یابتقهاي رت یداشته باشد. اصوالً مز تمطابق یخوب ک سازمان بهیهاي  فضع

را در  خود راهبردي تیعقکند تا سازمان بتواند مو اديیتواند به سازمان ها کمک ز یم یابینقش بازار نیشود. در ا یم مشتق یرونیب

که بتوانند  تاس نیمحققان ا براي یمهم و اساس عاخذ کند. موضو تیموفق ترا در جه یمناسب ماتیبازار مشخص کند و بتواند تصم

 (همان منبع )داشته باشد.  ییباال قیتطب سازمان یطیمح طیوري توسعه دهند که با شراطرا  یابیراهبردهاي بازار

بر اساس اهداف  دیرا، با یعاجتما هايدر رسانه ران،یا در هاسازمان یابی، استراتژي بازار(0968) و همکاران یا محسنقهاي آ افتهی بقط



 یاجتماع یهارسانه قیها از طرسازمان یابیبازار یراهبردها ابوالحسن زرگر:

استفاده از رسانه  یگونگها و دانستن چسازمان ییاهداف نها ییشناسا کرد. تآن حرک تتوان به سم یاهداف نم نییکرد. بدون تع نییتع

 :لیبقاز  مواردي واند شاملتیاهداف م نی. اتشا اسگها راههاي سازماناستراتژي نییاهداف، در تع نیا به دنیبراي رس یعهاي اجتما

 یش آگاهیافزا -

 طبش مخایحفظ و افزا -

 درآمد بکس -

 هانهیکاهش هز -

 نیبطتماد مخاعش ایافزا -

 و ... باشد. نیبطمخا تیرضا بکس -

مورد مطالعه  (یزمان يمحدود و یابیدست تیابلقمرتبط بودن،  ري،یگابل اندازه قمشخص، )اسمارت  الگويبا استفاده از  یستیبا اهداف

ن گروه ها نشان از یتعامل با ا زانیو ... م یعاجتما بقهط ،تیفعال ت،الی، سن، تحصتیّبان به لحاظ جنسطمخا یی. شناسارندیرار گق

 تباشد. شناخ طبمخا تنادرس تاز شناخ یناش تواندین گروه ها میاز ا یبعض گروه ها دارد؛ که تعامل کم نیا یتینارضا ای تیرضا

 نیدهد؛ بنابرا رارق هدف بمناس امیو با پ ب، در زمان مناسبرا در مکان مناس بافراد مناس ،هاسازمان شودیث معبا طبمخا حیصح

 پسس و گرفته نظر در …ها و  زهیگادت ها، انعموانع،  ت،المشک خود را از لحاظ سن، شغل، درآمد، بمناس طبمخا یستیبا هاسازمان

 بهاي مناس امیکرده و پ نیبطبراي تعامل با مخا یملعدام ق، اتافیتوان  یرا در کجا م اتیخصوص نیبا ا یبطمخا نیچن نکهیا نتعیی با

 (0968و همکاران،  یامحسنقآ)کند.  لارسا آنان را براي

 ل رقبایو تحل ییشناسا

 کی هی. تهردیرار گق مطالعه مورد فاز جنبه هاي مختل عها کمک خواهد کرد تا موضواستراتژي آن لیو تحل هیبا و تجزقبا ر ییآشنا

هاي انتشار و هر آنچه کنند، زمانیکه منتشر م ییمحتوا عت، نوالکنندگان، نرخ تعام لهاي آنان، تعداد دنبابا و استراتژيقاز ر تفهرس

 (همان منبع)آورد. تبه دس ،بمناس یبان و محتواي ارسالطبهتري از مخا تشناخ کمک خواهد کرد که ،تاس دیکه مف یاتطالعاز ا

 مناسب یهاها و روشکانال ییشناسا

را که  ییها لکانا دین بایبنابرا کنند،ت یفعال یعهاي شبکه هاي اجتما لي کاناتوانند به صورت همزمان در همهیها نمسازمان

در آن ها  باقکه ر ییها لتمام کانا یستین منظور بای. براي اکنند زيیدر آن برنامه ر تیکرده و براي فعال دایرا دارند، پ یبازده نیشتریب

 انطبمخا کیت وجود دارد و در کدام التعام نیشتریب لن شود در کدام کاناییرار گرفته، ضمن آنکه تعقمطالعه  مورد کنند،یم تیفعال

 (.همان منبع) هدف حضور دارند

 محتوا یاستراتژ میتنظ

 ییمحتوا ع، چه نوتبرداش ي محتوا گامزیبراي برنامه ر تسیبا یم ،یعاجتما یابیبازار بهاي مناس لکانا نییبا و تعقر ییاز شناسا بعد

 (0961)نژاد فراهانی،  ؟تزمان براي انتشار محتوا اس نیبهتر ییهاشود؟ چه زمان دیتول یستیبا



  0011تیر-خرداد، ۲، شماره ۲هاي نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 بودجه و منابع  اختصاص

 نییبودجه اي را تع فن منابع مختلیبراي ا یستیدارند؟ با ازین یمنابع سازمان ها به چه یعهاي اجتمادر رسانه یابیبازار ع شروبراي 

شود چه  نییتع یستیرو با نیا رده شود، ازپمحتوا س دیک گروه تولیبه  یعهاي اجتماشبکهت یریمد ت: ممکن اسلنوان مثاعنمود. به 

 (همان منبع)موارد مشابه در نظر گرفته شود.  ریمورد و سا نیا برايد یاي با نهیهز

 یریجه گینت

شده به  جادیفضاي ا در شود کهیق مطالا ییها و ابزارهاتیه ساعبه مجمو ریهاي اخلکه در سا تاس ینوانع یعهاي اجتما رسانه

از رسانه  یاند. به گروهکرده دایاند و رشد پشده و تلفن هاي همراه، متولد تنترنیا ،یطشبکه هاي ارتبا لیبقاز  نیرسانه هاي نو لهیوس

به  یابیبازار عنو نیامروز ا یابتقصر رع. در تداده شده اس یعهاي اجتمارسانه نوانعاند متولد شده دیفضاي جد نیکه در ا نیالهاي آن

هاي تفرص.تنموده اس یانیکمک شا یرانیهاي اتبه شرک یو خارج یسهم بازار داخل شیو افزا فروش در رشد یابتقر تینوان مزع

 ت، شناخطبوفاداري در مخا جادیا اد،یبان زطمخا ،یعة اندك استفاده از رسانه هاي اجتمانیشامل هز یعرسانه هاي اجتما یابیبازار

ات، طالعا رهیذخ تیبلقابرند،  یات، خوشنامطارتبا ،ییایجغراف رفتن مرزهاي نیوي، از بقبازخورد  تافین، ارائه/درایمشتر ازهايین قیقد

شامل نبود دانش/ مهارت در  زین یعهاي اجتمارسانه یابیهاي بازار. چالشتاس تشرک درباره اهداف عیو وس عیسر یرسان اطالع

ف یضعل تماد، کنترعو ا تی، نبود امناطالعات بنامناس تیفیبان، کطبراي مخا تد مزاحمجایفناوري ، ا هايچالش استفاده از آن،

از  .تمحتوا در آن اس دیتول براي ادیز ةنیو هز یعهاي اجتمارسانه عتعداد و تنو ،یعهاي اجتمابرند در استفاده از رسانه ی، بدنامطبمخا

ها و توان به مواردي چون شناخت صحیح مخاطب، شناسایی و تحلیل رقبا، شناسایی کانالراهبردهاي بازاریابی در این محیط می

 هاي مناسب، تنظیم استراتژي محتوا و  اختصاص بودجه و منابع اشاره کرد.روش

 

 :منابع

 يرسانه ها قیاز طر یابیبازار يراهبردها ، 0968عزت اله  ان،یعباس يمهد دیس ،یفیشر م،یمحمدرح ،یدانیاسف د،یوح ،یآقامحسن

 ۲0 – 0،  ۲شمار ه  ،00دوره  مجله جهانی رسانه،،یاجتماع

فصلنامه اخالق در علوم و فناوري،  ، نقش بازاریابی اخالقی در رفتار مصرف کنندگان مواد غذایی، 0988 ابراهیمی، ابوالقاسم، رودانی، امین

 .۲و 0 هشمار

مطالعات رسانه  نقش رسانه هاي اجتماعی در بازاریابی و تاثیر بر ساختار سازمانی، ، 0960محمد  ،يدریح رضا،یعل ،یقرائت دعبدله،یجاغرق، س

 0۲6 - 0۲8 ،۲8، شماره 01،دوره يا

چشم انداز  ،ییدر صنعت مواد غذا یرقابت بازار تیبراساس جذاب یابیبازار يراهبردها نییتب ی، طراح 0988نواز، نادر  بیغر ن،ینسر ،یجزن

 ۲9 - 1،  90شماره  ت،یریمد

ریق ارزش ویژه برند بر پاسخ دهی طتاثیر مولفه هاي بازاریابی رسانه هاي اجتماعی از ،  0968نرگس  ،يموسو روزه،یف ،ياکبر یعل یحاج



 یاجتماع یهارسانه قیها از طرسازمان یابیبازار یراهبردها ابوالحسن زرگر:

 91-11، 9۲ شماره دوره هشتم، ،يگردشگر يفصلنامه فضامشتریان در صنعت گردشگري،

 یابیبا استفاده از بازار يتجربه و پاسخ مشتر يارتقا مدل ی، طراح 0968طهمورث  ،ياسوریپور  یحسنقل ر،یام ان،یخالوزاده مبارکه، سجاد، مان

 916 - ۲81کننده، دوره ششم، شماره اول،  مصرف دوفصلنامه مطالعات ،یاجتماع يرسانه ها

و عملکرد  یاجتماع يرسانه ها یابیبازار يبر استراتژ یاجتماع يرسانه ها ياستراتژ ریتاث ی، بررس 0960 میمر ،یمانیابوالفضل، سل ،ییدانا

 99، شماره  ۲9دوره  ،يراهبرد تیریمد ي، پژوهش ها يا رهیزنج يفروشگاه ها یسازمان

تبیین الگوي انتخاب راهبردهاي بازاریابی بانکداري تجاري ، 0961 زالهیعز ،یانیمحسن، معمار ،ينظر ن،یرحسیام ان،یداود ،یعل ،يواندرید

 1۲ - 01،  0، شماره 8، دوره بازرگانی)دانش مدیریت(مدیریت  مبتنی بر ارزش ویژه مشتري،

لوکس،  يدر برندها يمشتر ژهیارزش و بر یاجتماع يدر رسانه ها یابیبازار يتالش ها ری، تاث 0966 میمر ،یشاهرخ، زهره، نائل یدهدشت

 0، شماره  ۲0دوره  ران،یدر ا تیریمد يپژوهش ها

کتاب  یپژوهش یلیفصلنامه تحل ،یاجتماع يها بر رسانه دیو رسانه ها با تاک یرابطه ارتباطات علم ی، بررس 0960 میمر ،یمانیشمس، مهناز، سل

 مهر

تعامل انسان و اطالعات،  ،یاجتماع يها رسانه در رانیا یالملل نیب یپژوهش ي، اشاعه بروندادها 0969الهه  ،ینیحس ن،یعرفان منش، محمدام

 9، شمار ه 0جلد 

 ۲شماره  ،یبازرگان تیریچشم انداز مد سازمان، یرونیو ب یدرون طیو مح یابیراهبرد بازار انیم ی، هم خوان 0986محمد  ،يمسعود، احمد ،یکسائ

 ،86 - 01۲ 

کوچک و  يدر شرکت ها یابیبازار يراهبردها کسب و کار و يراهبردها نی، رابطه ب 0961سامان  ،يمهدو دمحمد،یس ،يموسو ز،یکفچه، پرو

 ۲9 شماره ،یبازرگان تیریمتوسط، چشم انداز مد

 ۲1-۲0، 8 شماره،  ۲دوره ،ها و مراکز رشدپاركفصلنامه تخصصی  بازاریابی فناوري و تجاري سازي،،0981 ملک زاده، غالمرضا

 .۲، شماره 0م و فناوري، دوره ، ساختارهاي بازاریابی شبکه هاي اجتماعی، فصلنامه ایده هاي نو در علو 0961نژاد فرحانی، مهدي 

رسانه  یابیبا استفاده از بازار يپاسخ مشتر و تجربه يمدل ارتقا ی، طراح 0968هاجر  ،یفر، نصرت اله، خجسته باقرزاده، حسن، کاظم ینعمت

 916 - ۲81، شماره اول، 9 دوره دوفصلنامه مطالعات مصرف کننده، ،یاجتماع يها

 

 
 

 


