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Abstract
The main objective of the present research is to identify the function of social media in small to medium
businesses. In the first stage, the functions were identified using literature review, then they were determined
using interviews and theme analysis. A survey has been conducted to finalize the functions using questionnaire
from 80 experts and their comments and viewpoints were analyzed using exploratory factor analysis. Results of
the factor analysis identified the functions of sales and advertising effectiveness, branding, cost, improving
employees’ communications, organizational effectiveness and knowledge management. Afterwards, the
functions were prioritized using ANP method and also the opinions of 12 experts. The results showed that sales
and advertising effectiveness (0.349) have assigned the highest and organizational effectiveness and knowledge
management (0.07) have assigned the lowest weights, respectively.
Keywords: Function, Social Media, Small and Medium Enterprises.
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چکیده
 گسترش جهانی استفاده از رسانههای اجتماعی و،فعالیت شرکتهای کوچک تا متوسط ایرانی در انواع رسانههای اجتماعی ناشی از تعداد زیاد این شرکتها
 شناسایی کارکردهای رسانههای اجتماعی برای کسبوکارهای، هدف اصلی این پژوهش.استقبال شگفتانگیز مخاطبان ایرانی از رسانههای اجتماعی است
 برای نهایی. زمینههای آنها مشخص شد، کارکردها با مطالعة اصول تحقیق مشخص و سپس با انجام مصاحبه و تحلیل، در مرحلة اول.کوچک تا متوسط است
 نتاایج حاصال از تحلیال. نفر از کارشناسان نظرسنجی شد و نظرات آنان در تحلیل عااملی اکتشاافی قارار گرفات08 کردن کارکردها در قالب پرسشنامه از
 در ادامه. اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش را شناسایی کرد، بهبود ارتباطات کارکنان، هزینه، نمانامسازی، کارکردهای فروش و اثربخشی تبلیغات،عاملی
84913  فاروش و اثربخشای تبلیغاات باا وزن. برتری کارکردها نسبت به یکدیگر شناخته شاد، و نظرخواهی از خبرگان حوزة رسانة اجتماعیANP به روش
. کمترین مقدار را به خود اختصاص دادند8482 بیشترین و معیار اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش با وزن
. شرکتهای کوچک و متوسط، رسانههای اجتماعی، کارکرد:کلید واژهها

* نویسنده مسؤول
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مقدمه

متنوع با هزینة کم یا حتی بدون هزینه روباهرو مایکناد

دنیای امروز با پدیدههای جدید و بهسرعت همهگیر باه

(کوکس .)7867،6دربارة رسانه های اینترنتی و تاأثیر آن

نام «رسانههای اجتمااعی» در فضاای نات روباهرو شاده

بر کسبوکار تحقیقاات بسایار زیاادی صاورت گرفتاه

اساات .رسااانههااای اجتماااعی ،برنامااههااای کاااربردی،

است .هر یک از این تحقیقات بنا به مقحظات نظاری و

برناماههاای زیرسااختی و رساانههاای بارخط باه منظاور

اهدافشان به یافتههایی رسیده اند و بخشی از مسئلة پایش

گاذاری محتاوا

روی خود را تبیین کردهاند .اما با وجاود زیاادبودن ایان

هستند .رسانههای اجتماعی قدرت را از شرکت به سوی

مطالعاات ،پااژوهشهاای مشخصای کااه باه طااور جااامع

افراد و جوامع یا به عباارتی کااربران خاق انتقاال داده

کارکردهای رسانهای را در کسبوکارهای کوچک تاا

است که موجب تأثیرات بسیار موفق و یا فاجعهباری بار

متوساط بررسای کنناد ،بسایار معادود اسات (در بخاش

نمانامهای مشهور شده اسات .ساازماندهی اثاربخش در

پیشینه به آنها اشاره میشود) .در ایران نیز در این حاوزه

رساانههاای اجتمااعی برتاریهاایی را در ساازمانهاا باه

تحقیقی مشاهده نشد؛ بنابراین با جماعآوری هماهجانباة

وجود میآورد .حضاور هماهجانباة تاکتاک ماردم از

عواماال ،کارکردهااای رسااانهای در کساابوکارهااای

اقشار مختلف در شبکههای اجتماعی باعث شاده اسات

کوچک تا متوسط به طور خاص و جامع در این تحقیق

که کسب و کارها از این طریق ،بازار خود را باه دسات

بررسی می شود و این وجه تمایز آن نسبت به تحقیقاات

بیاورند و تعامل زنده ،واقعی و صامیمانهای باا مخاطباان

قبلی است .بدینترتیب در ایان پاژوهش ،کارکردهاایی

خود داشته باشند .با توجه باه رساانههاای اجتمااعی کاه

کاه ایان رسااانههااا باارای کساابوکارهااای کوچااک تااا

امااروزه پیرامااون مااا هسااتند ،شاارکتهااای کوچااک تااا

متوسط دارند ،شناسایی می شوند.

تسهیل تعامل ،همکااری و باه اشاترا

متوسااط ،حضاااور  Twitter ،Facebookو غیااره و
راهکاری را که در پس استفاده از رسانههاای اجتمااعی

مبانی نظری و پیشینة پژوهش

کاردهاناد.

رسانة اجتماعی ( )SMو کارکرد آن :دورکاین7و

متأسفانه بسیاری از شارکتهاای کوچاک تاا متوساط،

همکاااران ( )7869بحث ای را مطاار م ایکننااد کااه شاابیه

زمااانیکااه اسااتفاده از رسااانههااای اجتماااعی را شااروع

انققب اینترنتی در دهة  6338میقدی اسات؛ زماانیکاه

میکنند ،راهکاار مشخصای ندارناد (کاوکس.)7867 ،

پیشرفتهای فناوری مهمی رخ داد ،اثر باارز و شااخص

رسااانة اجتماااعی نقااش ضااروری در بازاری اابی و ایجاااد

 SMبر زندگی افراد بهوضو مشاهده می شود .کاپقن

ارتباط با مشتریان دارد .شرکتهای کوچک در ایاالت

و هاااانلین )7868( 9رساااانة اجتمااااعی را «گروهااای از

متحدة امریکا بسیار بااهمیت هستند و نمایندگی % 3342

کاربردهای نت محور» تعریاف مایکنناد کاه بار مبناای

از کل شرکتهای کارفرمایی را تشاکیل مایدهناد .باه

پایه هاای فنااوری و نظاری مرباوط باه وب قارار دارد و

دلیل اهمیت شرکتهای کوچک تا متوسط در اقتصاد،

تولید و مبادلة محتوای ایجادشدة کاربر را میسر می کند.

رفتار شارکتهاای کوچاک در بهارهبارداری از

رید و همکاران )7881( 1به این مسئله توجه میکند کاه

برای رشد کسب و کارهایشان اسات ،در

در

فنون بازاریابی و رسانههاای اجتمااعی بارای کماک باه
ترویج ارتباط با مشتریان ،مهم محسوب میشاود .رساانة
اجتماعی ،ایان شارکتهاا را باا فرصاتهاای بازاریاابی
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 SMبه طور جامع یک ابزار برخط آزاد و نوعی فضای

مشخصههای عملکردی آن را نیز مطالعاه کناد .او بارای

عملیااتی اساات کااه افااراد در آن از اطقعااات عمااومی،

پژوهشی کردن موضوع و همسانساازی ،فایسباو

را

استفاده و آنها را هم رسانی میکنند .انواع  SMاز قبیال

رسانة منتخب خود در میان کسبوکارهای مالزیایی در

گاذاری

نظر گرفته است .نتایج تحقیق او نشان میدهاد کاه ایان

عکس و پایگاههای شبکه های اجتماعی ( )SNSاست.

کسبوکارها برای رسیدن به اهداف کاهش هزینههاای

آمار و ارقام اخیر در این زمیناه نشاان مایدهاد بایش از

بازاریاابی ،افاازایش تعاامقت و اعتماااد مشاتریان از ایان

 6429میلیارد کاربر در سرتاسار جهاان از  SMدر ساال

شبکهها اساتفاده مایکنناد .مساک و اساتیکلیز)7861( 1

 7869استفاده میکردند کاه نسابت باه ساال 60 ،7867

عواماال م اؤثر باار پااذیرش رسااانههااای اجتماااعی را در

درصد افزایش داشته است .گفته میشود که این آمار تا

کسبوکارهای کوچک تاا متوساط بررسای کاردهاناد.

سااال  7862بااه  7466میلی اارد نفاار خواهااد رساید (ل ای و

آنها با الهامگرفتن از مفاهیم نظری رفتار برنامهریزیشده

همکاااران .)7861 ،6تااأثیر  SMنااهتنهااا شاایوة برقااراری

از مسائوالن  638کسابوکاار واردشاده در شابکههااای

ارتباط افراد را تغییار مای دهاد ،بار روش خریاد و ادارة

اجتماااعی دربااارة هاادف آنهااا در ورود بااه شاابکههااا

شغل روزانه شان هم تأثیر میگذارد .بااینحال هم افاراد

نظرسنجی کردهاند .بر مبنای نتاایج تحقیاق آناان هادف

و هم شارکت هاا از رساانههاای اجتمااعی ساود بارده و

ورود کساابوکارهااا در رسااانههااای اجتماااعی بهبااود

امتیازهای زیادی از کاربرد آن به صورت ابزار بازاریابی

ارتباطااات ،افاازایش ساارعت ورود بااه ارتباطااات درون

به دست آوردهاند .با وجاود گساتردگی تعریاف رساانة

مناازل ،افاازایش هماااهنگی ،بهباود فرهنا

سااازمانی و

اجتماااااعی ،تمرکااااز بیشااااتر آنهااااا باااار دو عنصاااار

کاهش هزینههای جانبی حملونقل بوده است .زنجانی

اشترا گذاری و تعامل است .برخی از تعاریف ،تولیاد

و همکاااران ( )7861ت اأثیر شاابکههااای اجتماااعی را باار

و انتشار محتوا را برجستهتر کارده و رساانة اجتمااعی را

موفقیت کسابوکارهاای کوچاک تاا متوساط مطالعاه

رسانهای دانستهاناد کاه کااربران در آن کارهاای تولیاد

کردهاند .آنها از بین جامعة آماری  681نفری 16 ،نفر را

تصویر ،صدا ،متن یا چندرساانهای را انجاام مایدهناد و

انتخاب و با پرسشنامه از آنها نظرسنجی کردهاناد .نتاایج

در محیط اجتمااعی منتشار مای کنناد و باین همتایاان باه

تحقیق آناان نشاان مایدهاد کاه اساتفاده از شابکههاای

میگذارند؛ مانند تارنگار ،ویکی یا پایگاههاای

اجتماعی در رسیدن به اهداف کوتاهمادت و بلندمادت

تارنگارها ،پادپخشها ،تصاویر برخط ،اشترا

اشترا

میزبان قطعات تصویری (کاپیقنو و باتلر.)7868 ،7

6

تأثیرگذار است .بر مبنای موضوعات مطر شده در ایان

دربارة رسانههای اینترنتی و تأثیر آن بر کسبوکاار
تحقیقااات بساایار زیااادی انجااام شااده اساات .آینااین و
همکاران )7866( 9عوامل مؤثر بر استفاده از رساانههاای

بخش میتوان کارکردهای ذیل را متصور شد.
جدول -6کارکردهاای رساانههاای اجتمااعی بارای
شرکتهای کوچک تا متوسط در تحقیقات پیشین

اجتماعی را در کسبوکارهای کوچک بررسای کارده
اساات و عااقوه باار آن بااه دنبااال ایاان بااوده اساات کااه

1

Lee & etal
Capilanou and Bottlepr
3
Ainin & etal
2

4

Mesk & Stieglitz
5
Zanjani

 / 11تحقیقات بازاریابی نوین ،سال هفتم ،شماره چهارم ،شماره پیاپی ( )72زمستان 6931
کارکرد

جزییات

منبع

کااااهش هزیناااههاااای

کاهش هزینة تبلیغات ما ،صارفهجاویی در هزیناة نیاروی انساانی

آینین و همکاران ( ،)7866حسینیان ()6939

بازاریابی

برای تبلیغات ،کاهش هزینههای ایجاد تبلیغات ،صارفهجاویی در
هزینة برنامههای تبلیغاتی ،افزایش اثربخشی تبلیغات

افاازایش تعااام ت باای

بهبود ارتباطات در بین کارکنان ،افزایش سرعت انتقال اطقعات

کارکنان

تسهیل دسترسی به کارکنان

اعتماد مشتریان

اعتماد زودتر ،کسب اعتبار

آینین و همکاران ()7866

افااازایش تعاااام ت باااا

افزایش سرعت انتقال اطقعات تساهیل دسترسای باه کارکناان،

آینین و همکاران ( ،)7866مسک و اساتیکلیز

مشتریان

بهبود ارتباطات

( ،)7861دل افروز ()6939

افزایش هماهنگی

رسااندن بهتار دساتورعملهاا و اطقعیاههاای ساازمانی ،افازایش

مسک و استیکلیز ()7861

آینین و همکاران ()7866

هماهنگی ،بهبود روند انجام کارها
بهبود فرهنگ سازمانی

نهادینهشدن ارزشها و باورهای سازمان ،افزایش تعهد کارکناان،

مسک و استیکلیز ()7861

آمیختهشدن کارکنان با کار
کاهش هزینههای جانبی
حملونقل

کمترشدن فرایندهای پرهزینه

مسک و استیکلیز ()7861

افااازایش اثربخشااای و

کمترشدن فرایندهای پرهزینه و تبدیل آنها به فرایندهای مجازی

زنجانی و همکاران ()7861

صاارفهجااویی در زمااان
اجرای برنامهها
برنامهریزی راهبردی

بهبود اجرای برنامههای سازمانی ،بهبود برنامهریزی کوتاهمدت و

زنجانی و همکاران ()7861

در نتیجه بهبود برنامهریزی بلندمدت و بازخوردیافتن از برنامهها
مدیریت دانش

بهبااود جااذب و شناسااایی دانااش بهبااود فرایناادهای ماارتبط بااا

حساااینیان ( ،)6939کاااورا

نگهداری دانش ،بهبود فرایندهای مرتبط باا خلاق داناش ،بهباود

()7866

فرایندهای مرتبط با انتشار و به اشترا
فروش بیشتر

6

و همکااااران

گذاشتن دانش

افزایش فاروش باه مشاتریان فعلای و در نتیجاه افازایش مشاتریان

زند و عربیون (،)6931

جدید

آینین و همکاران ()7866

نمانااا سااازی و تبلیغااات

افزایش آگاهی نسبت به نمانام  ،افزایش وفاداری نسبت به نمانام،

مسک و استیکلیز ( ،)7861دلافروز ()6939

دهانبهدهان

افزایش شهرت نمانام ،افزایش معرفی نمانام ،افزایش باه اشاترا
گذاشتن خبرها و اطقعیه

بازاریاااابی و ارزیاااابی

ارزیابی تصمیمگیری ،بهبود فراینادهای مارتبط باا بازاریاابی از

تصمیمگیری

طریق رسانة اجتماعی

بهبود عملیات

ترجیحات ورود اطقعات

اوکامپو و سوا ()7861

بهبااااود راهکارهااااای

تحلیال پروفایال مشاتریانی کاه از شابکههاای اجتمااعی اساتفاده

(پورقربااان سااقطی ،محماادزاده و آقااازاده،

بازاریابی

کردند

)6936

عملکرد مشتریان

رویکرد فعال ،غیرفعال و ترکیبی در بهبود عملکرد مشتریان

(حسینزاده ،خزانهدارلو و عندلیب)6936 ،

کیگان و رولی ( )7862

روش تحقیق

شیوة گردآوری اطقعات ،توصیفی اسات .همچناین باه

پژوهش حاضر از نظار هادف ،کااربردی و از منظار

لحااا معرفااتشناساای از نااوع اثباااتگرایانااه ،از منظاار
هستیشناسی ،واقعگرایانه و از لحا جمعآوری دادهها

Coras

1

از نوع توصیفی و پیمایشی است.
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گام  :9توزیع بین  08نفر

گام :7جمع بندی و تلخیص

از کارشناسان و انجام

کارکردها و توسعة ه پرسشنامه با

تحلیل عاملی

استفاده از تحلیل زمینهتم

گام  :6مطالعة ه
اصوالدبیات و
مشخصکر نمودن
کارکردهای کلی

گام  :1ارزیابی و

گام  :6توزیع بین  67نفر از

گام  :1مشخصکر نمودن

خبرگان

عامل های نهایی و ایجاد

رتبه بندی عامل ها

پرسشنامةه مقایسات زوجی و
انجام ANP

شکل  :6گامهای انجام تحقیق
شکل  6راه حل عملی انجام پاژوهش را باه نماایش

تحلیل عاملی ،بررسی روایی انجام شد .در این پاژوهش

میگذارد .در گام اول و دوم عاملها باا مطالعاة اصاول

در مرحلااة اول باارای مشااخصکااردن کارکردهااا یااک

پژوهش مشخص شدند .سپس برای نهاییکاردن آن در

مرحلة مصاحبه صورت گرفت .به منظور بررسای اعتباار

قالب پرسشنامه از  08نفار از خبرگاان نظرسانجی شاد و

دادههااا از روش توافااق درون موضااوعی دو رمزگااذار

نظاارات آنااان در تحلی ال عاااملی اکتشااافی قاارار گرفاات

استفاده شد که وال ( )6331آنها را تشر کارده اسات.

(مرحلة  .)9در مرحلة بعد پرسشنامة مقایساات زوجای و

در این روش ،دو نفر رمزگذاری موضوعات ارائاه شاده

انجام  ANPبا توجه به خروجی تحلیل عااملی توساعه

را در پژوهش کیفی انجام می دهناد و بار اساا

میازان

داده شد (گام  )1و ساپس ایان پرسشانامه در اختیاار 67

توافااق رمزهااای ارائااهشااده دربااارة اعتبااار دادههااای

نفر از خبرگان رسانههای اجتماعی در کسابوکارهاای

گرفته شده تصامیم گرفتاه مای شاود .باه منظاور بررسای

کوچک تا متوسط قرار گرفت (گام .)6

اعتبااار در ایاان مرحلااه ،از یکاای از کارشناسااان ارشااد

بناااا باااه ضااارورت موضاااوع مطالعاااه کاااه مساااتلزم

مدیریت درخواست شد تا به عنوان همکار رمزگاذار در

جمعآوری اطقعات مورد نیاز از مدیران و کارشناساان

ایاااان پااااژوهش همکاااااری کنااااد و پااااس از انجااااام

رسااانههااای اجتماااعی اساات ،در مرحلااة اول از روش

هماهنگی های الزم ،رمزهاای ارائاه شادة او باا رمزهاای

پیمایش استفاده شده است و برای گردآوری داده ها نیز

پژوهشگران این تحقیق مقایساه شادند و درصاد توافاق

شیوة جمع آوری پرسشنامه و مصاحبه به کار بارده شاده

درون گروهی با استفاده از رابطة ذیل محاسبه شاد .ایان

است.

رابطه از پژوهش خواستار ( )6902اقتبا

شده است.

برای اطمیناان از روایای پرسشانامة اول پاژوهش از
روایی صاوری و ساازه اساتفاده شاد؛ بادین ترتیاب کاه
پرسشنامه در اختیار اساتید صاحب نظر قرار گرفات و باا
توجه به نکات مطر شدة آنها برخی گویه ها اصاق و
یاا حااذف شادند .سااپس روی ایان پرسشاانامه در قالااب

نتایج حاصل از رمزگاذاری در جادول ذیال نمایاان
است.
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جدول  :9نتایج بررسی اعتبار رمزگذاری
مشخصه
کاااارکرد رساااانههاااای
اجتماعی

تعداد کل رمزها

تعداد توافقات

تعداد نبود توافقات

پایایی بین دو رمزگذار

70

69

7

39426

همان گونه که جدول  9نشان میدهد ،پایایی باین دو

کقر

و براون ( )7881شش مرحلاه در تحلیال زمیناه

رمزگذار برای این سؤال  39426درصد است .بنابر نظار

بیان کرده اند (به نقل از خواستار .)6902 :ایان  1مرحلاه

وال ( )792 :6331باالتر از 841بودن این مقادار نشاان از

به ترتیب ،آشنایی با داده ها و طر کلی پژوهش ،ایجااد

اعتبار داده ها دارد .به منظور تحلیال قسامت مصااحبه از

رمزهااای ابتاادایی ،جسااتوجااوی زمینااههااا ،بااازبینی،

تحلیل زمینه استفاده شد .این روش در طول زمان انجاام

تعریااف ،نااامگااذاری و ارائااة گزارشاای از آنهاساات .در

می گیرد و رویکردی عقاب و جلاو در باین مراحال آن

جدول  ،1طار کلای ایان روش باه اختصاار بیاان شاده

صااورت ماایپااذیرد (بااراون و کااقر .)01 :7881 ،

است.

جدول  :1رویکردهای پژوهش حاضر در مراحل تحلیل زمینه
مراحل

رویکرد ای پژوهش

آشنایی با دادهها و طرح کلی پژوهش

مطالعة مفاهیم مرتبط با موضوع پژوهش

ایجاد رمزهای ابتدایی

نشانهگذاری روی جوابهای پاسخگویان

جستوجوی زمینهها

جستوجو در نشانهگذاریها برای یافتن کلیدواژهها

بازبینی زمینهها

بررسی دقیق نشانهگذاریها

تعریف و نا گذاری زمینهها

دادن نام به مفاهیم یافتشده

گزارش زمینه

ارائة گزارش به همراه مثالهایی از آن

دلیل انتخاب این گاامهاا و انتخااب روش تحقیاق و

پژوهشهای داخلی میتوان باه تحقیاق باازآیی ()6939

خبرگان ،پاژوهشهاای ایان حاوزه

در انتخاااب شااعار تبلیغاااتی بااا  68نمونااه و محماادبخش

است؛ باهگوناهای کاه اوکاامپو و ساوا ( )7861درباارة

( )6939دربارة تلفیق بازاریابی اینترنتی با  67نمونه اشاره

ترجیحات ورود اطقعات در تلفن هماراه ،باا نموناة 68

کرد .پاس از کساب نظارات خبرگاان ،پرسشانامه هاا باا

نفر و تواناا و همکااران ( )7869در انتخااب زیرسااخت

روش ( ANPطبق نمونة تحقیقاات یادشاده) تحلیال و

رسانههای اجتماعی برای کسبوکار با  67نمونة آماری

برتری عاملها شناسایی شد.

گرفتن نمونة اند

تجزیااه و تحلیاال خااود را پاایش گرفتااهانااد .در میااان
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یافتهها

 KMOتوجه شد .شااخص کفایات نموناة کاایزر میار

در این پژوهش به طور جامع کارکردهاای رساانهای در

نشانگر این است که آیا تعداد نمونه برای تحلیل عااملی

کسبوکارهای کوچک تا متوسط بررسی شد کاه در

کافی اسات یاا خیار .مقاادیر نزدیاک باه یاک نشاان از

جدول  6با ذکر منابع به این کارکردها اشاره شده است.

مناسب باودن ایان شااخص و باه طاور معماول بااالتر از

ایاان کارکردهااا بااهترتیااب شااامل اینهااا هسااتند :کاااهش

8٫1بودن ایان شااخص نشاانة کاافیباودن نموناه اسات.

هزینههای بازاریاابی ،افازایش تعاامقت باین کارکناان،

دربارة آزمون بارتلت این مورد آزمایش می شود که آیا

اعتماد مشتریان ،افزایش تعاامقت باا مشاتریان ،افازایش

واریانس متغیرها برابر هستند یا خیر .به بیان دقیق تار آیاا

سااازمانی ،برنامااهریااازی

ماتریس همبستگی که از روابط متغیرهای تحقیق ایجااد

راهبااردی ،افاازایش اثربخشاای و صاارفهجااویی در زمااان

می شود ،همانی هست یاا ناه .در صاورت هماانی نباودن

اجاارای برنامااههااا ،ماادیریت دانااش ،فااروش بیشااتر،

ماتریس رابطاه باین متغیرهاا مای تاوان از تحلیال عااملی

نمانامسازی و تبلیغات دهانبهدهان و کاهش هزینههاای

استفاده کرد.

هماااهنگی ،بهبااود فرهناا

فرض صفر و مقابال در ایان آزماون باه شاکل ذیال

جانبی حملونقل.
برای دسته بنادی عوامال از تحلیال عااملی اکتشاافی

مشخص میشود.

اسااتفاده شااد .مراحاال ایاان کااار در ادامااه شاار داده

فرض صفر ماتریس روابط همانی است؛

ماایشااود .در قاادم اول بااه آزمااون بارتلاات و شاااخص

فرض صفر ماتریس روابط همانی نیست.

جدول  :1خروجی آزمون بارتلت و شاخص KMO
۰۹۶.

KMO
آزمون بارتلت

آمارة کای دو

6808٫366

درجة آزادی

638

سطح معناداری

8.

همانگونهکه جادول بااال نشاان مای دهاد ،شااخص

(مقدار ویژه) یک یا بیشتر باشاد .در ایان مرحلاه تعاداد

کفایاات نمونااه بیشااتر از  8٫1اساات .همچنااین سااطح

عوامل استخراجی  6عامل مشخص شد کاه در مجماوع

معناایداری آزمااون بارتلاات کمتاار از  6درصااد را بیااان

 67٫71درصااد از واریااانس کاال را تبیااین ماایکننااد .در

می کند؛ بنابراین این فرض صفر رد میشاود و مایتاوان

نهایت و در مرحلاة آخار بارهاای عااملی هار ساؤال در

به نتایج تحلیل عاملی اتکا کرد .در مرحلة بعد عامالهاا

قالااب ماااتریس چرخیاادهشاادة ساانگریزه (واریماااکس)

شناسایی شدند و بر اسا

مق

کایزر فقط عاملهایی

نگهداشته شدند که مجموع مجذور بارهای عااملی آنهاا

مشخص شدند.
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جدول  :2نتایج ماتریس چرخیدهشده و بارهای عاملی
شماره سؤاالت

عامل انتخابی

2

3

4

5

عبارات

1

q1

6

کاهش هزینة انتشار تبلیغات

0.509

q2

6

صرفهجویی در هزینة نیروی انسانی

0.748

q3

6

کاهش هزینههای ایجاد تبلیغات

0.579

q4

6

صرفه جویی در هزینة برنامههای تبلیغاتی

0.518

q19

6

کمتر شدن فرایندهای پرهزینه و تبدیل آنها به فرایندهای مجازی

0.575

q5

7

بهبود ارتباطات در بین کارکنان

0.458

q6

7

اقزایش سرعت انتقال اطقعات بین افراد ما زیاد میشود

0.624

q7

7

تسهیل دسترسی به کارکنان

0.670

q8

7

رساندن بهتر دستورعملها و اطقعیههای سازمانی

0.733

q14

7

درنتیجه افزایش هماهنگی بین کارکنان

0.487

q9

9

اعتماد سریعتر مشتری

0.635

q10

9

کسب اعتبار برای مشتریان

0.748

q28

9

افزایش آگاهی نسبت به نمانام

0.771

q29

9

افزایش وفاداری نسبت به نمانام

0.514

q30

9

افزایش شهرت نمانام ما

0.618

q31

9

افزایش معرفی نمانام ما از طریق مشتریان به یکدیگر

0.477

q13

1

بهبود ارتباطات در بین مشتریان

q12

1

افزایش سرعت انتقال اطقعات بین ما و مشتریان

0.407

q33

1

افزایش اثربخشی تبلیغات

0.466

q34

1

افزایش فروش به مشتریان فعلی

0.441

q35

1

افزایش مشتریان جدید

0.401

q35

1

افزایش سرعت معرفی محصوالت جدید

0.406

q32

1

افزایش به اشترا

q11

1

دسترسی به همة مشتریان

0.440

q20

6

بهبود اجرای برنامه های سازمانی

0.717

q21

6

بهبود برنامه ریزی کوتاهمدت

0.627

q22

6

بهبود برنامه ریزی بلند مدت

0.594

q23

6

بهبود گرفتن بازخورد از برنامهها

0.679

q24

6

بهبود جذب و شناسایی دانش

0.753

0.748

گذاشتن خبرها و اطقعیهها بین مشتریان

0.644

q25

6

بهبود فرایندهای مرتبط با نگهداری دانش

0.510

q26

6

بهبود فرایندهای مرتبط با خلق دانش

0.521

q26

6

بهبود فرایندهای مرتبط با انتشار و به اشترا

گذاشتن دانش

0.612
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در جدول باال بار عاملی هر سؤال و اینکاه در کادام

سازمانی (زنجانی و همکاران )7861 :و مادیریت داناش

عامل قرار دارد ،مشخص است؛ به بیاان دیگار مایتاوان

(حسینیان6939 :؛ کورا

و همکااران .)7866 :الزم باه

گفت که هر دسته در چه عاملی قرار میگیرد .با توجاه

ذکر است که سؤاالت  61 ،66و  62به دلیل داشاتن باار

به اصول پژوهشی موضوع ،اسامی بارهای عاملی از  6تا

بر روی دو عامل حذف شدند و ساؤاالت  78 ،60و 91

 6به ترتیب ازین قرار هستند :عامل  ،6هزیناه (بار اساا

نیز به دلیل داشتن بار عاملی کمتر از  841از تحلیل کناار

تحقیقاات آینااین و همکااران7866 :؛ حساینیان،)6939 :

گذاشته شدند.

عامل  7ارتباطات کارکنان (آیناین و همکااران،)7866 :

در مرحلاا اة بعااااد بااااا نظرخااااواهی از  67نفاااار از

عامااال  9نماناااامساااازی (مساااک و اساااتیکلیز7861 :؛

صاحب نظاران و از طریاق پرسشانامة مقایساات زوجای،

دلافروز ،)6939 :عامل  1فروش (زند و عربیون6931 :؛

دادههااا جمااعآوری و بااا روش  ANPتحلیاال شاادند.

آینین و همکاران )7866 :و اثربخشی تبلیغات (مسک و

نمااودار  6درخاات تصاامیم و الگااوی  ANPرا نشااان

اسااتیکلیز7861 :؛ دلافااروز ،)6939 :عاماال  6اثربخشاای

میدهد.

نمودار  :1الگوی تحقیق در حال معیار و زیرمعیارها
همااانگونااهکااه در نمااودار  6آمااده اساات ،تصاامیم

این جدول ،نوع ارتباطات دوسویه است.

طراحاایشااده 6 ،معیااار و  97زیرمعیااار دارد .جعبااههااای

 -6مقایساة دوبااهدوی عواماال و تشااکیل ماااتریس

در ایاان شااکل ،نشااانگر خوشااه و شااکلهااای

ویااژه (سااوپرماتریس) :در ایاان مرحلااه ،ارزش پاسااخ

کوچک درون آنها نمایانگر گرههای درون آنها هستند.

دوبهدوی تمام پرسشنامهها با توجه باه میاانگین هندسای

خطااوط ترساایمشااده در نمااودار ،نشاااندهناادة وجااود

آنها به دست آماد .در مرحلاة بعاد معیارهاا باه صاورت

وابستگی بین خوشهها باا یکادیگر اسات .الزم باه ذکار

دوبهدو با هم مقایسه شدند و در نهایت ماتریسی با ابعااد

است که برای امکانپذیرشدن مباحثات ،اساامی خوشاه

 6( 92*92معیااااار و  97زیرمعیااااار) تشااااکیل شااااد.

و گرهها به صورت فارسی انتخاب نشدهاند .همچنین در

همانطورکه در الگوی معیارها نمایان است ،رابطاه باین

باازر
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معیارها دوطرفه است .این موضوع با قرارگرفتن یکباارة

مشخص شاد .جادول ذیال نتاایج ایان بررسای را بارای

معیارها در جعبة معیارها مشخص شده است .در مرحلاة

معیارهای اصلی به نمایش میگذارد.

بعد با نرمافزار ،وزن هر یاک از معیارهاا و زیار معیارهاا
وزن باااه دسااات

معیار

رتبه

آمده
 فروش و اثربخشی تبلیغات

84913 

6

نمانامسازی

84767

7

 هزینه

84679 

9

 بهبود ارتباطات کارکنان

84836 

1

 اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش

84829 

6

جدول  :9نتایج رتبهبندی معیارها با روش ANP
همانگوناهکاه جادول  9نشاان مایدهاد ،فاروش و
اثربخشااای تبلیغاااات باااا وزن  84913بیشاااترین و معیاااار

کمترین مقدار را به خود اختصاص دادهاند .نمودار ذیل
نتایج این جدول را به گونة دیگر به نمایش میگذارد.

اثربخشاای سااازمانی و ماادیریت دانااش بااا وزن 8482
0.4
0.349

0.35
0.3
0.25

0.212

0.2
0.15
0.1

0.123
0.091

0.073

0.05
0
اثربخشی سازمانی و
مدیریت دانش

فروش و اثربخشی
تبلیغات

بهبود ارتباطات
کارکنان

هزینه

برندسازی

نمودار  :2نتایج رتبهبندی معیارها با روش ANP
الزم بااه ذکاار اساات کااه در سااوپرماتریس ،ANP
اوزان زیرشناسه های درون هر شناساه نیاز انادازهگیاری
می شود .در ایان پاژوهش باا توجاه باه داشاتن  6معیاار،

زیرشناسههای آنها نیز رتبهبندی شدند که در ادامه نتایج
این رتبهبندی ارائه میشود.
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جدول  1نتایج رتبه بندی معیارها با روش ANPرتبه بندی زیر معیارهای هزینه
زیرمعیارهای هزینه

وزن



کاهش هزینة انتشار تبلیغات



84710



صرفهجویی در هزینة برنامههای تبلیغاتی



84793



کاهش هزینههای ایجاد تبلیغات



84892



صرفهجویی در هزینة نیروی انسانی



84861



کمترشدن فرایندهای پرهزینه و تبدیل آنها به فرایندهای مجازی



8481

همانطورکه آمده است ،بیشترین وزن به شناسة کاهش هزینة انتشار تبلیغات و کمترین به کمترشدن
فرایندهای پرهزینه و تبدیل آنها به فرایندهای مجازی مربوط است.
جدول  : 5نتایج رتبهبندی معیارها با روش  ANPرتبهبندی زیرمعیارهاای ارتباا
کارکنان



معیار



وزن



افزایش هماهنگی بین کارکنان



84169



اقزایش سرعت انتقال اطقعات بین افراد



84797



تسهیل دسترسی به کارکنان



84676



بهبود ارتباطات در بین کارکنان



84666

رساندن بهتر دستورعملها و اطقعیههای سازمانی

84666

جدول  6نتایج بررسی زیرمعیارهای ارتباط کارکنان را به نمایش میگذارد .همانگونهکه نشان داده
می شود ،بیشترین وزن به افزایش هماهنگی بین کارکنان و کمترین به بهبود ارتباطات بین کارکناان
مربوط است.
جدول  :۰نتایج رتباه بنادی معیارهاا باا روش ANPرتباه بنادی زیار معیارهاای
برندسازی



معیار



وزن



افزایش شهرت برند



84921



افزایش معرفی نمانام از طریق مشتریان به یکدیگر



84779



افزایش آگاهی نسبت به نمانام



84637



اعتماد سریعتر مشتری



84837



افزایش وفاداری نسبت به نمانام



84862



کسب اعتبار برای مشتریان



846



جدول  1نتایج بررسی زیر معیارهای نمانامسازی را نشان می دهد .با توجه به این جدول ،بیشاترین وزن

برای افزایش شهرت نمانام و کمترین برای افزایش وفاداری نسبت به نمانام آمده است.
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جدول  :7نتایج رتبهبنادی معیارهاا باا روش رتباهبنادی زیرمعیارهاای فاروش و
اثربخشی تبلیغات



معیار



وزن



افزایش مشتریان جدید



84796



افزایش سرعت انتقال اطقعات بین ما و مشتریان



8461



افزایش سرعت معرفی محصوالت جدید



8469



افزایش فروش به مشتریان فعلی



8466



بهبود ارتباطات در بین مشتریان



84813



افزایش اثربخشی تبلیغات



84637



84803



84896



افزایش به اشترا



دسترسی به همة مشتریان

گذاشتن خبرها و اطقعیهها بین مشتریان

در جدول  2نتایج بررسی زیرمعیارهای فروش و اثربخشی تبلیغات آمده است .همانگونهکه نمایاان
است ،بیشترین وزن برای مؤلف افزایش مشتریان جدید و کمترین آن برای دسترسی به همة مشتریان
ذکر شده است.
جدول  - 8نتایج رتبه بندی معیارها باا روش رتباهبنادی زیرمعیارهاای اثربخشای
سازمانی و مدیریت دانش



معیار



وزن



بهبود برنامهریزی کوتاهمدت



84873



بهبود گرفتن بازخورد از برنامهها



84816



بهبود برنامهریزی بلندمدت



84662



بهبود جذب و شناسایی دانش



84711



افزایش اثربخشی برنامهریزی محصوالت و خدمات



84661



بهبود فرایندهای مرتبط با خلق دانش



84617



بهبود فرایندهای مرتبط با انتشار و به اشترا



84711



بهبود فرایندهای مرتبط با نگهداری دانش



8481

گذاشتن دانش

جدول 0نتایج

نتیجهگیری

بررسی زیرمعیارهای بازاریابی را نشاان مای دهاد .باا

پاااژوهش حاضااار باااا هااادف سااانجش و رتباااهبنااادی

توجه به این جادول ،بیشاترین وزن بارای شناساة بهباود

کارکردهای رسانههای اجتماعی برای کسابوکارهاای

گذاشاتن داناش

کوچاک تااا متوسااط انجااام پاذیرفت .پژوهشاای کااه بااه

و کمترین آن برای بهبود فرایندهای مرتبط با نگهاداری

مدیران کسب وکارهای کوچک کمک میکناد تاا باه

دانش آمده است.

مزایااای ایاان رسااانههااا بهتاار پاای ببرنااد و در راسااتای

فرایندهای مرتبط با انتشار و به اشترا
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برنامهریزی های آیندة خود از آن بهره گیرناد .باا توجاه

اعتمادسااازی نقاالشااده در پااژوهش آینااین و همکاااران

به نتایج از عوامل به دست آمده میتوان مباحث ذیل را

( )7866و بهبااود سیسااتم تبلیغاااتی در تحقیااق مسااک و

مطر کرد.

استیکلیز ()7861

 -6نمانامسازی

 -9ارتباط کارکنان

تحقیق انجام شده ،تصویری از یاک مشاتری پیوساته

نقااش شاابکههااای اجتماااعی در دنیااای امااروز بااا

ارائااه م ایدهااد کااه از فن ااوری رسااانة اجتماااعی باارای

بهارهگیاری از سارمایة اجتماااعی شاکلیافتاه از ساارمایة

تأثیرگااذاری در فرایناادهای تجاااری اسااتفاده م ایکنااد.

انسانی آن ،توانایی فعالساازی خارد جمعای در عرصاة

کاربرد رسانههای اجتماعی در نمانامسازی شرکت هاای

ماادیریت دانااش را دارد .در ایاان خصااوص شاابکههااای

کوچک و متوسط می تواند یکای از کارکردهاای مهام

نظاممند اطقعات دانش و علم فرصت ایجاد شبکههاای

آنها باشد؛ چرا که با توجه به ماهیت کاار در ایانگوناه

ارتباااط سااازمانی باار بسااتر فاااوا (فناااوری اطقعااات و

شرکت ها ،مشتریان نهایی برای ایجااد پیوساتگی باا ناام

ارتباطات) را فراهم آوردهاند .این نکتهای است کاه در

تجاری خود بیشاتر باه اساتفاده از رساانه هاای اجتمااعی

پژوهش زنجاانی و همکااران ( )7861نیاز باه آن اشااره

تمایل دارند .همچنین با توجاه باه نوباودن نماناام بیشاتر

شده است.

شرکت های کوچک تا متوسط ،توساعة ناام تجااری در

 -1مدیریت دانش و اثربخشی فرایندهای سازمانی

رسانه های اجتماعی میتواند اقدام اثربخشی تلقی شاود.

شبکه های اجتماعی مای توانناد ابازار قدرتمنادی در

این کارکرد در پژوهش زند و عربیون ( ،)6931آینین و

خدمت مدیریت دانش باشند؛ خصوصاً اگر راهی باشاد

همکاااااران ( ،)7866مسااااک و اسااااتیکلیز ( )7861و

تا پیام ها ،آگهای هاا واعقمیاه هاای اینترنتای را دریافات

دلافروز ( )6939نیز بیان شده است.

کننااد و بااه اشااترا

گذارن اد .درواقااع باارای برخاای از

 -7تبلیغات و فروش

شرکت ها چنین شبکه هاایی بسایار مفیادتر از بساته هاای

ابزارهااای ماادیریت ارتباااط الکترونیااک بااا مشااتری

ناارمافاازاری تجاااری ماادیریت دانااش هسااتند .در ایاان

میتوانند به نمایندگیهای فروش و مدیران بازاریابی در

شبکه ها موضوعاتی چون اطقعاات باازار ،آگهای هاای

شااناخت خواسااتههااا و نیازهااای مشااتری کمااک کننااد؛

فروش و مسافرتی و غیاره باه دسات افاراد باه اشاترا

بنابراین شرکتها باید فناوری هایی را به کار گیرند کاه

گذاشته می شود .خاار از سااختارهای جباری اداری و

اطقعات مشتری را به نمایندگیهای فروش منتقل کند.

قاانون هااای ساااختگی ،ایاان شاابکههااا قادرنااد بااه طااور

این اطقعات به آمادگی نمایندگیهای فاروش کماک

غیررسمی و به بهترین وجه کارایی داشته باشند .کارایی

مشاتری باا آنهاا اطقعاات در

و اثربخشی باالی شیوة مسایریابی شابکهای در دساتیابی

دسترسشان قرار گیارد .مادیریت ارتبااط الکترونیاک باا

سااازمان بااه اهااداف خااود از جملااه دالیاال اساساای

مشتری عقوه بر اثرگذاری بر درگیری در خرید به تهیة

تمایااالنداشاااتن ساااازمانهاااا باااه روشهاااای سااانتی

شاار حااالهااای مختصاار از مشااتریان و مشااخصکااردن

سیاستگذاری و تصمیمگیری (سلسالهمراتبای و غیاره)

محصوالت مورد نیاز آنهاا نیاز کماک مایکناد .هماین

است .بار اساا

ایان ،گارایش باه مطالعاه و اساتفاده از

موضوع مانناد نظاام تبلیغاات دوساویه عمال مایکناد و

الگوهای شبکهای در شرکتهای کوچاک تاا متوساط

اثربخشی باالیی در فرایند بازاریابی دارد .این کارکرد با

او گرفته و به موضوعی ضروری و حیاتی تبدیل شاده

میکند تا پیش از تماا
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است .این گزارهها با عبااراتی همچاون بهباود جاذب و

استفاده از رسانههاای اجتمااعی بهباود یاباد .ساازمانهاا

شناسایی داناش بهباود فراینادهای مارتبط باا نگهاداری

می توانند برای کاهش هزینة خود مزیتهای رسانههاای

دانش ،بهبود فراینادهای مارتبط باا خلاق داناش ،بهباود

اجتماعی را بهترتیب ذیل در نظر گیرند.

فرایندهای مرتبط با انتشار و به اشترا

گذاشاتن داناش

ساالنه هزینة زیادی صرف انتشار تبلیغاات باه گوناة

و همکاااران

ساانتی ماایشااود .باارای کاااهش هزین اة انتشااار تبلیغااات

در پااژوهش حسااینیان ( )6939و کااورا
( )7866ذکر شده است.

ماایتااوان از ناارمافزارهااای اجتماااعی اسااتفاده کاارد.

 -6کاهش هزینه

برنامههای تبلیغاتی برخط بهسادگی راهاندازی می شاوند

یکی دیگر از مزایای استفاده از شبکههای اجتمااعی

و اجرای آنها مستلزم زماان و هزیناه باه نسابت کمتاری

برای کسبوکار کاهش هزینههای بازاریاابی اسات .در

است؛ بنابراین استفاده از این رسانهها برای صرفهجویی

شبکههای اجتمااعی از بودجاههاای سانگین تبلیغااتی و

در هزینة برنامههای تبلیغاتی پیشنهاد مهمی در این زمیناه

نمانام سازی از طریق رسانههای جمعای و چااپی خباری

تلقی میشود .ایجاد تبلیغاات و تولیاد محتاوای مناساب

نیسات .ایاان کااارکرد تقریبااً در میااان تمااام پااژوهشهااا

سایر رسانهها بسیار زمانبار اسات؛ پیشانهاد مایشاود باا

برجسته شده است؛ اما در باین آنهاا مساک و اساتیکلیز

اسااتفاده از رسااانههااای اجتماااعی در راسااتای کاااهش

( )7861تأکید بیشتری بر آن داشتهاند.

هزینههای ایجاد تبلیغات گام برداشته شود .صرفهجاویی
در هزیناة نیااروی انسااانی نیااز بااا اسااتفاده از تبلیغااات در

پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق

رسانههای اجتماعی تحقق ماییاباد .فراینادهایی کاه باه

در پژوهش حاضار کارکردهاای رساانههاای اجتمااعی

ارتباطاااات درلحظاااه و زیااااد نیااااز دارناااد در راساااتای

مشخص و رتبه بندی شدند .بر مبنای این رتبهبندی و در

کمترشدن فرایندهای پرهزینه و تبدیل آنها به فرایندهای

راستای اهداف ذیل مادیران شارکتهاای کوچاک تاا

مجازی در نرمافزارها باز مهندسای مای شاوند .همچناین

متوسط میتوانند برنامهریزیهای خود را در نظر گیرناد

سازمانها مایتوانناد بارای اهاداف ارتباطاات کارکناان

و در یک دیدگاه کلی از رسانههای اجتمااعی در ایان

چنین موضوعاتی را در نظر گیرند.

مواقع اساتفاده کنناد :شارکتهاای کوچاک و متوساط

از ابزارهااای چندرسااانهای و پیااامرسااان مجااازی در

میتوانند بارای افازایش فاروش و اثربخشای تبلیغاات از

راستای افزایش هماهنگی بین کارکناان درون فراینادها

رسانههای اجتماعی استفاده کنند .پیشنهاد مایشاود ایان

مااایتاااوان اساااتفاده کااارد .پیشااانهاد مااایشاااود در

شرکتها نمانامسازی خاود را باا تأکیاد بار رساانههاای

کسبوکارهایی که باه تعاامقت بااال نیااز دارناد بارای

اجتماعی پیش ببرند .همچنین باه آنهاا توصایه مایشاود

تساهیل دسترسای باه کارکنااان از رساانههاای احتماااعی

برای هزینهها فراینادهایی را انتخااب کنناد و آنهاا را باا

استفاده شود .برای مستندکردن دستورعملها و رسااندن

اسااتفاده از رسااانههااای احتماااعی بهبااود دهنااد .بهبااود

بهترآنها از رسانههای اجتماعی استفاده شود .ساازمانهاا

ارتباطات کارکناان مایتواناد باا اساتفاده از رساانههاای

میتوانند برای اهداف نمانامسازی چناین موضاوعاتی را

اجتماعی همزمان شود .پیشنهاد میشاود اساتفاده از ایان

در نظر گیرند.

رسانهها در دستور کار کارکنان اینگونه شرکتها قرار

پیشنهاد میشود برای اینکاه معرفای نماناام از طریاق

گیرد .اثربخشی سازمانی و مدیریت داناش مایتواناد باا

مشتریان به یکدیگر افازایش یاباد ،برناماههاای تبلیغااتی
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مؤثری در نظار گرفتاه و بارای آن مشاو هاای ویاژهای

رساانههاای اجتمااعی .ماادیران مایتوانناد بارای توسااعة

لحا شود .اعتمادساازی ،فرایناد طاوالنیمادتی اسات.

راهکارهای عملی در استفاده از رساانههاا و در راساتای

پیشنهاد میشود به صورت متنااوب بارای جلاب اعتمااد

تحقااق ایاان اهااداف پااژوهشهااایی را ترتیااب دهنااد.

سریعتر مشتری ،اطقعات مناسبی از نماناام باه مشاتریان

همچنین ازآنجاکه همواره محیط رسانههاای اجتمااعی

داده شود.

تغییر میکند ،مدیران میتوانند برنامههای کوتاهمدت را

برای اهداف تبلیغات و فاروش نیاز چناین نکااتی را
سازمانها میتوانند در نظر گیرند.

به صورت آزمون و خطا در راستای رسیدن باه اهاداف
مذکور به کار گیرند.

افزایش مشتریان جدیاد مساتلزم صارف وقات زیااد
است و کسب مشتری جدیاد از دشاوارترین فراینادهای
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