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خدمات کوچک و  یدر شرکتها یاجتماع یدر شبکه ها ینیکارآفر یابیبازار یندهایفرآ تیعوامل موثر بر موفق ییشناسا

 (ی:حوزه آموزش مجازیمتوسط)مطالعه مورد
 

 علیرضا جاللی استادیار گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهردانش

 کارآفرینی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی فاران مهردانش–میرحسین میربابائی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 

  

  :چکیده

بدست آوردن عوامل  در این بین، دیگرد ینیکارآفر یابیبازار حوزهدر  های زیادیفرصت جادیباعث ا ی، کهاجتماع یهابه رشد و توسعه شبکه باتوجه

 ی، علبسیار حائز اهمیت است نمودای به تدوین راهکارهای اصالحی و توسعهکه بتوان براساس آنها اقدام های بازاریابی کارآفرینانه، بر موفقیت فعالیت موثر

 یندهایفرآ تیعوامل موثر بر موفق ییپژوهش اقدام به شناسا نیرو در ا نیاز هم آن، به واسطه خدمت محور بودن یمجاز یالخصوص در حوزه آموزش

م شده روند این پژوهش در دو بخش کمی و کیفی انجا شده است. یمجاز یفعال در حوزه آموزش هایدر شرکت یاجتماع هایدر شبکه ینیکارآفر یابیبازار

 8تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تایید استفاده شده است، در این بین از نظریات  است، در بخش کیفی از تحلیل محتوا و در بخش کمی از روش

 ،ینیکارآفر یابیو ملزومات بازار هارساختیز ،یابیبازار هاییشاخص استراتژدهد،یپژوهش نشان م جینتا نفرکارشناس استفاده شده است. 146خبره و 

 به ترتیب بیشترین نقش را دارند.اطالعات بازار  تیریو مد یابیبازار هایتیقابل ،یاجتماع هایبازار در شبکه یابیو ارز یآگاه

 یکوچک و متوسط و آموزش مجاز یشرکت ها ،یاجتماع هایشبکه ،ینیکارآفر یابیبازار ندها،یفرآ کلمات کلیدی:

 مقدمه. 1

به شدت با یکدیگر دردنیای امروز با افزایش جمعیت و توسعه اقتصاد و ایجاد ارتباط بین المللی در جوامع با رشد روز افزون کسب و کارها رو برو هستیم که 

پذیر در اجرای طاف کسب و کار های نوپا خالقانه و انعرقابت دارند و در اثر این رقابت کسب و کارهای ضعیف حذف می گردند.تحقیقات نشان می دهد 

لذا این کسب و کارها بدنبال راهی ، [1](۲۰14خورند)راث و همکاران، شوند، اما هنوز نه تا از ده تای آنها در هشت ماه اول شکست میعملیاتشان دیده می

توانند بر رقبای خود غلبه کنند و یکی از ابزارهایی  آنها دریافته اند که با خلق مزیت رقابتی و خلق ارزش بیشتر از رقیب برای مشتری می برای بقای خود هستند

از میان کسب و کار های نوپای بسیاری که امروزه در جهان به وجود آمده ،کسب و کار  که می تواند کسب و کار نو پا را در تقابل رقبا حفظ کند نوآوری است.

آوری در کسب و کار خود در همه زمینه ها  اعم از محصول،فرآیند و حتی مدل کسب و بیشترین استعداد را برای ایجاد نو های فعال در حوزه فناوری اطالعات

زهای نو و جدیدی کار دارا می باشند چون خود بر بستر نو وکامال بکری مانند اینترنت وارتباطات بنا شده اند و هر روزه بسط و گسترش بیشتری یا فته و چی

ای راه اندازی کسب و کار های نوپا در زمینه فناوری اطالعات می باشدکه در تمامی دنیا بویژه در کشور ما به شدت لذا بیشترین اقبال بر ،شودبه آن اضافه می

روزمره همه و همه  یو نقش آن در زندگعصر حاضر در  یاجتماع یهابا توجه به ظهور شبکه. [2] (۲۰18،و همکاران  یفوس ان ج)مستعد رشد و توسعه است

 ،توانستند یاجتماع یهاشبکه نیب نیدر ا ،دینما دایآحاد افراد جامعه نمود پ نیدر ب یبستر مناسب ارتباط کیبه عنوان  یاجتماع یهاشبکه که، باعث شده است

که در  نمایند، ایجادو حوزه ها از جمله حوزه کسب و کار  ندهایاز فرآ یاریستوسعه ب نیافراد و همچن نیدر روند انتقال اطالعات و ارتباط ب یمناسب گاهیجا

کسب و کار  یو توانمند تیظرف شیافزا نیخصوص و همچن نیاز کسب و کارها در ا یعیوس فیظهور ط یبرا جدیدیبستر  جادیاحوزه کسب و کارها باعث 

است کارها را خلق و توسعه دادهت. که در این خصوص طیف وسعی از کسب و باعث شده اسرا   کنندهعرضه کننده و تقاضا  نیب یریو روند ارتباط گ ی فعلیها

، از همین رو شناسایی عوامل موثر بر موفقیت [3](۲۰18ساکماک ای و همکاران، و از این رو نقش و رابطه مستقیمی با بازاریابی کارآفرینانه داشته است)

د نقش موثری در اثربخشی و موفقیت تجاری آنها داشته میتوان خدمات کوچک و متوسط یهاشرکت دری اجتماع یشبکه ها در ینیکارآفر یابیبازارفرآیندهای 

 یمرتبط با آن در دو دهه گذشته موجب آن شده است که بستر مناسب هایرساختیاطالعات و توسعه و رشد ز یفناور هاییاز کاربر یعیوس فیظهور طباشد.

در  طالعاتا یفناور شرفتیکه به پشتوانه پ یکیالکترون یفراهم گردد.لذا شاهد روند روبه رشد کسب و کارها دیجد ییو خلق کسب و کارها ینیکارآفر یبرا

و  کیالکترون یاطالعات ،توسعه کسب و کارها یرشد فناور نکهیا لی. به دل[4] (۲۰19و همکاران ، ید انی)توهانمیباش یشده است،م جادیدهه گذشته ا

 تیو موفق توسعه یکه برا دهیکوچک و متوسط گرد یاز کسب و کارها یدیجد یداشته است ،منجر به ظهور شاخه یرا در پ ینیارتقاء سطح کارآفر نیهمچن

از  یو جامع حیدرک صح لهیوس نیتا بد بسترانجام  شود، نیخلق شده در ا یکسب و کارها ستمیو اکوس طیمستمر از مح یها یابیآن الزم است مطالعه و ارز

روندرو به رشد و  کیبا  دتا بتوانن .[2] (۲۰18و همکاران ، ی)فوس ان جردیکوچک و متوسط شکل گ هایشرکت هایتیفعال تیعوامل موثر بر رشد و موفق

کسب و   یو فلسفه وجود تماهی بر ترمنطبق ییکسب و کارها هایو نوآورانه، مدل دیجد هایهیو رو هاوهیش یریو توسعه و بکارگ قیتحق کردیبا رو یاصالح

 نیکه در حال ورود به ا دیجد هایشرکت یمناسب برا یبتوانند الگو و مدل از آنان، یتیحما یراهکارها و برنامه ها نیکنند تا ضمن تدو جادینو پا  ا یکارها

 نیدر ا کیالکترون یقارن و ناهماهنگ  کسب و کارهاتوسعه و رشد نامت نیمنابع،اتالف زمان و همچن هدررفتن ،کاریینموده و از مواز جادیبازار هستند ا
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 ستمیاکوس کیمنجر به خلق  تیو در نها دینما تیخصوص را تقو نیانجام شده در ا یها تیفعال یو اثربخش ییکارا زانیبه عمل آمده و م یریجلوگ ستمیاکوس

اما باتوجه به نوپا بودن  .[6] (۲۰19وا و همکاران ، وریهیهستند،گردد)سن یبه اهداف مشترک گروه دنیرس یبرا نآفریو هم افزاییهم تیماه یکه دارا ایپو

 مدل نیحوزه، تدو نینبودن شناخت و درک جامع از عوامل موثر در ا یکاف نینو پا( و همچن یاکسب وکارها)کسب و کار ه لیقب نیا تیظهور و فعال خچهیتار

مربوطه و مداخله گر در ساختار  یهایو در حال توسعه بودن تکنولوژ ییایپو نیالورود و همچن دیجد یهاباال بردن راندمان شرکت برای کارآمد کار و کسب

 به[5]. (۲۰19ام و همکاران ، ایگوریو توسعه باشند)ف رییشاخه از کسب و کارها دائم در حال تغ نیا طیشده که مح عثبا همه و همه هاشرکت نیا یتیفعال

 هیبا رو شانهایتیفعال شتریانطباق ب یبرا دیجد یکردهاروی و هاها، متدخصوص دائماً در حال کنکاش روش نیدر ا رانیگ میو تصم گذاراناستیس لیدل نیهم

باال بردن  نیو همچن دیجد یهااستفاده بهتر از فرصت  ینوآورانه برا یکردهایلزوم اتخاذ رو نیب نیهستند،که در ا رییو در حال تغ ایپو طیو شرا دیجد یها

 کارهای وکسب  طیدر مح یکه منجر به خلق نوآور ییندهایکه ساختار و فرآ ییشود. از آنجایاحساس م ینوپا در بازار به طور جد هایشرکت یرقابت یتوانمند

بازارشان  ییایو  پو راتییمناسب با تغ ندیو فرآ هیرو عتاًیطب دانند،ینوآورانه م هایو رشد فناور یو رشد خود را  وابسته به توسعه تکنولوژ اتیشود، ح ینوپا م

حوزه  نیفعال در ا ینوپا  هایشرکت یرو باتوجه به نوپا بودن و ضعف ساختار نیکنند. از هم یدنبال م شانیتجار هایتیفعال تیموفق بیضر شیافزا یرا برا

در مدل کسب و  یشرکت هاخلق نوآور نیبازار و کوچک بودن سهم بازارشان باعث شده که ا رد ایتوسعه هاییکوچک و محدود بودن سطح توانمند لیبه دل

 یاثربخش شیو مطالعه در خصوص افزا یموضوع لزوم بررس نیانتخاب کنند. باتوجه به ا یرقابت یتوانمند شیافزا یهوشمندانه برا یاستراتژ کیکار را به عنوان 

 یکسب و کارها نیحوزه ، ا نیانجام شده در ا هایتیباتوجه به نوپا بودن فعال یمهم تر شده است. از طرف اریحوزه بس نیانجام شده در ا یها تیفعال تیو موفق

صورت  یکسب و کار یها تیفعال یطیمح یو شاخص ها تیباشند که بخاطر  ماه یتحقق اهدافشان  م یمناسب برا یو جهت ده ییبه راهنما ازمندینو پا ن

 نیاز هم [6]. (۲۰19،وا و همکاران  وریهیسنو منحربفرد است) یآن اختصاص هایو مولفه هاتینو و بکر دارد قابل یاطالعات که بازار یناورگرفته در بستر ف

 یابیبازار یها یگفت استراتژ توانیکه م ایاست، به گونه تیحائز اهم  اریو شکست سازمان ها بس تیدر موفق یابیبازار هاییاستراتژ تیرو امروزه نقش و اهم

حاضر شدن در  یبرا دیها  باها، سازماننهیزم یدر تمام یو تحوالت سازمان هاشرفتیپ لیبه دل ی. از طرفکندیم فایا طیدر تعامل سازمان با مح ینقش پررنگ

به  تیخدمات ارزنده به آنها باشند، تا در نها یو ارائه  انیبگردند تا بتوانند  باعث جذب مشتر ییرقابت و باال بردن عملکرد خود  به دنبال راه کارها یعرصه

خصوص اقدام به استفاده  نیرو ضرورت دارد که در ا نیاز هم[7]. (۲۰11، یخود برسند)جونز و رول انیمشتر تیکسب رضا گرید یالزمه و از طرف یسودآور

خصوص باتوجه به  نیشد و در ا گردد،یم انیبه مشتر ییو توان پاسخگو بیضر شیحوزه منجر به افزا نیکه در ا یدیجد هایفناوری و هااز بستر یریوبکارگ

فرصت مناسب  کیافراد باعث شده، است که  نیدر روند انتقال اطالعات و ارتباطات ب یساسدر عصر حاضر و توسعه و تحول ا یاجتماع هایشبکه تینقش و اهم

کوچک و متوسط در حوزه خدمات آموزش  یخصوص ضرورت دارد که شرکت ها نیکه در ا دینما جادیا نانهیکارآفر یابیبازار یکردهایرو یبرا کیاستراتژ

در شبکه  ینیکارآفر یابیبازار یندهایفرآ تیعوامل موثر بر موفق یینداشته اند اقدام به شناسا یرشد مناسب یتجار تیو موفق یبرند ساز نهیکه در زم یمجاز

 .ندینما یاجتماع یها

 و پیشینه پژوهشادبیات نظری .2

طور کارآفرینانه بهبازاریابی یواژه اجتماعی است.-،بر این باورند که بازاریابی نهد تنها یک وظیفه ی سازمانی بلکه یک فعالیت فردی[8] (۲۰۰6)هیلز و هالتمن،

اما  ؛[9] (۲۰۰1؛ لودیش و دیگران، ۲۰1۲ ،رود )کاتلربه کار می های بازاریابیی فعالیتهای بدون برنامه، غیرخطی و بلندپروازانهعمده برای توصیف تالش

از  دهد.به دست می «کارآفرینانهبازاریابی»، دو گونه معنا )کاربرد( برای تفسیر اصطالح «کارآفرینی»و  «بازاریابی» اندیشی در معنای دو اصطالحژرف

 (۲۰۰4؛گروبر، ۲۰۰4شود )بجرکی و هالتمن، وکارهای نوپا با رشد سریع دریافت میکسب البته در معنای حداقل معنای بازاریابی  کارآفرینانه اغلب وبازاریابی

 شود و عبارت است ازی بازاریابی فهمیده میحال روشن از فلسفهعنوان تصوری نو و درعینکارآفرینانه بهاما در معنای حداکثری، اصطالح بازاریابی ؛[10-11]

مشی در  عنوان یک خطشده در بازار، بهشده و طی آن با به چالش کشیدن قواعد جا افتاده و تثبیت ن یا هر دو انجامرفتاری که از سوی یک فرد یا سازما

 بازاریابی به گرایش که سازمانهایی است، پیچیده بسیار فرایند یک کارآفرینانه بازاریابی .[12] (۲۰۰۰شود.)چاستون،های جدید اتخاذ میحلفرآیند ایجاد راه

 فاقد که سازمانهایی از متفاوت ها آن طلبی فرصت و منابع کنترل رقبا، با رقابت ایجاد تغییر، حال در محیط به ها آن پاسخگویی دارند،توانایی کارآفرینانه

کارآفرینانه ارائه کارآفرینی، تعریفی برای بازاریابیتلفیق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا از بازاریابی و [13] (199۲)کاپن، باشد.می هستند، کارآفرینانه بازاریابی

تحویل ارزش به مشتریان  شود که برای خلق، مراوده وای از فرآیندها اطالق میکارآفرینانه عملکردی سازمانی است و به مجموعهها بازاریابیکردند. در دیدگاه آن

هایی چون نوآوری، قبول ریسک و به دست پذیرد؛ با ویژگین و سهامداران آن باشد، صورت میای که موجب انتفاع سازماگونهها، بهو مدیریت روابط با آن

جرک و )شود و اجرای آن، الزاما به استفاده از منابعی که در حال حاضر در اختیار سازمان است، مشروط نیستگرفتن ابتکار عمل شناخته می

وکارهای کوچک و در حال رشد از طریق کارآفرینی کارآفرینانه، بازاریابی کسببازاریابی»اند: نه تعریف کردهگوبازاریابی کارآفرینی را این [10].(۲۰۰4هالتمن،

 .[14] (۲۰۰7،الین و اسمیرنیز)های مختلف از ابعاد اساسی در بازاریابی استکارآفرینانه یک موضوع دارای درجه و ترکیبالزم به ذکر است که بازاریابی. «است

گرا است و برای کارآفرینانه موضوعی از عوامل متغیر خارجی است؛ که توسط کارآفرینان ایجادشده و فرصتکه بازاریابی ،گیردنتیجه می[15] (۲۰11)گیلمور،

گیری و کارآفرینانه درنتیجه تفسیر کارآفرینی از اطالعات، تصمیمبازاریابی[16] (۲۰11پابرجا ماندن شرکت سودآور است. با توجه به گفته )هیلز و هالتمن،

،امروزه ادغام محصوالت، خدمات جدید، استراتژی بازار است فرآیند کارآفرینی در شرکتها شامل نوآوری در ایجاد196۰براساس نظر شومپیتر  بازاریابی است.
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جدید در جهت ایجاد مزیت رقابتی مطرح شده است و شرکت ها را قادر می سازد تا مشتریان را شناسایی و کارآفرینی و بازاریابی به عنوان رویکردی مهم و 

رینی شکل گرفت مفهومی نیازهای آنها را بشناسند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای متنوع مشتریان خود باشند با توجه به ترکیب و تعاملی که بین بازاریابی و کارآف

 .[7] (۲۰11 و رولی، کارآفرینانه شکل گرفت.)جونزبه نام بازاریابی 

 .پیشینه پژوهش1.2

 کسب یتموفق یی ناپذیرجدا ینانه جزءکارآفر یابیبازار انجام شده است بیان گردید که 1394در سال  [17]در پژوهشی که توسط رضایی و همکاران      

 یابیبازار یوه هایبه استفاده از ش یربه عملکرد برتر ناگز یابیدست برای توسعه درحال یدر کشورها یژهو وکارها به کسب یکوچک و متوسط بوده و تمام یوکارها

 یباشند.م ینانهکارآفر
و  یژگیهاو و یعگذاری و روش های آن، توز یمتاهداف ق انجام شده است بیان گردید که 1395 [18]در پژوهشی که توسط سعیدی و همکاران در سال     

کرده باشند.  یدمهم آن توجه و تاک یکردهایو رو یکاستراتژ یزیتا بر برنامه ر آن می پردازند انجام  چگونگی و یابیبازار یزیبه مم یتکانال های آن و در نها

باشد که در واقع  یم یابیبازار وزهح در یسازمان و فرصت های خارج یک یمنابع داخل ینهماهنگ کننده ب یندیاساساً فرآ یابیبازار یکاستراتژ یزیبرنامه ر.

 است. های سازمان با فرصت های موجود یتقابل یشامل هماهنگکه است  یریتیمد یندفرآ یک
با عنوان بررسی انگیزه مصرف کنندگان برای شرکت در حوزه  نوآوری از طریق فعالیت های ایجاد  ۲۰14،[19]روبرتز هیوگرز و همکاراندر پژوهشی که توسط 

 انجام شده است بیان گردید که هر چه میزان همکاری و مکانیزم های ایجاد یک ساختار همکاری در قالب سیستمی که دارای بازخورد و تعامالتهمکاری 

و در قالب  نمایدسازنده با مصرف کنندگان باشد میتواند نقش مهم تری در روند بروز نوآوری در ساختارها و فرآیند های سازمانی را از طرف مشتریان ایجاد 

 را نیز میطلبد.یک هم آفرینی از نظریات و دیدگاه های مشتریان در جهت توسعه و بهبود فرایند ها استفاده نمود که لزوم ایجاد انگیزه کافی در مشتریان 

زگاری نوآوری و اکوسیستم ها فضای کسب و کارهای موبایلی و فرآیندهای سابا عنوان  ۲۰14،[20]تراسی وای تی  وانگ و همکاراندر پژوهشی که توسط 

اعث شده است انجام شده است بیان گردید که با توجه به فضای توسعه همکاری در روند فعالیت های شرکت های فعال در حوزه کسب و کارهای بازار موبایل ب

ین حوزه گردد.که در قالب یک رویکرد هم آفرینی که یک رویکرد هم آفرینی برای توسعه فرآیندهای سازگاری نوآوری در اکوسیستم و حل مشکالت و مسائل ا

هایشان را سازماندهی و توانایی ها و کارکترها ایجاد شده در این اکوسیستم را در جهت حل مشکالت گروهیشان استفاده دو سطحی بطوری که بتوانند توانمندی

 و بکارگیرند و در نهایت منجر به بروز نوآوری در محصوالت و خدماتشان گردند.

در نوآوری خدمات: مقایسه صنایع تولیدی و  شرکت فورت الین تأثیر همکاری کارکنان با عنوان ۲۰15،[21]جیونگ کیوای و همکاراندر پژوهشی که توسط 

دو سوی برای تحقق خدماتی بیان نمود که  در روند توسعه نوآوری خدمات لزوم وجود ساختار های انگیزشی در بین کارکنان برای همکاری و ایجاد یک ارتباط 

نان شکل اهداف سازمانی بسیار موثر است و ثانیه نتایج پژوهش نشان داده است که الگو های هم آفرینی که باعث شده است که همکاری عاطفی بین کارک

هم آفرینی در روند های نوآورانه لزوم بگیرد باعث باال بردن عملکرد مالی و غیر مالی این صنعت شده است و در نهایت به این نتیجه رسیده اند که در روند 

 بررسی و تعیین فاکتورهایی که بر روی روابط انسانی تاثیر مثبت دارد کار شود و برای بهبود این فرآیند سعی در توسعه آنها نمایند .

انجام شده است بیان گردید که فرهنگ نقش مهمی در همکاری های استراتژیک در  ۲۰17در سال  [22]در پژوهشی که توسط گومیز اولترا ام و همکاران

طقه و نیازهای زمینه گردشگری و همچنین بازاریابی کارآفرینان در این صنعت دارد بطوری که هرچه برنامه های بازاریابی کارآفرینانه منطبق بر فرهنگ من

 شود.تحت تاثیر میزان وجود قشر جوان،میزان سطح تحصیالت،میزان توانمندی بانوان در این مناطق را شامل میای و فرهنگ قالب منطقه ای که منطقه

های انجام شده بیان گردید که بازاریابی کارآفرینانه در صنعت گردشگری به صورت فرآیند ۲۰18در سال  ]23[در پژوهشی که توسط سویلبرگ اف و همکاران 

ها برای ریزی استراتژیک در این خصوص و همچنین ایجاد فرهنگ سازمانی برای توسعه نوآوریند که این امر در اهیمت دادن به برنامهای هستخطی و یا چرخه

ده و سهم ار بیشتر بوبهبود این روند موثر هستند، بطوری که شرکت های دارای سطح نوآروی خدمات باالتری داشته اند میزان بازاریابی کارآفرینانه آنان در باز

 اند. بازار بیشتری به خود اختصاص داده

های کارآفرینی گردشگری غیر رسمی میزان سرمایه انجام شده بیان گردید که تجارب شیوه ۲۰18در سال  ]3[در پژوهشی که توسط ساکماک ای و همکاران

میزان نیروی انسانی فعال در این زمینه بیشتر باشد و زیرساخت های گذاری در صنعت گردشگری تناسب با ساختار روابط این صنعت دارد به طوری که هر چه 

 شود.ی میفنی و چابکی ابعاد موثر در توسعه و رشد اقتصادی صنعت در سطح باالتری باشد منجر به افزایش آهنگ بازاریابی کارآفرینی در صنعت گردشگر

ام شده است بیان گردید که در  گردشگری پایدار لزوم وجود  بازاریابی کارآفرینی نقش انج ۲۰18در سال  ]24[در پژوهشی که توسط پورتر بی ای و همکاران

لید شغل های مهمی در توسعه اقتصادی در جوامع ساحلی دور افتاده دارند بطوری که هرچه بتوان براساس نیاز موجود در بازار صنعت گردشگری اقدام به تو

ت ها و پتانسیل های موجود به درستی استفاده نمود و بتوان با ساختار نظامند و استراتژیک برنامه های درست مربوطه نمود و همچنین در این خصوص از ظرفی

 تواند گردشگری پایداری را در این مناطق رغم بزند.برای جهتدهی این منابع بکارگرفت،می

با عنوان همکاری ارزش ها در استفاده از برنامه های توسعه زیربنایی انجام شده است بیان نمود  ۲۰19در سال  ]25[ لیو وا و همکاراندر پژوهشی که توسط 

یک  که مشارکت  و همکاری با مشتریان و شرکای تجاری و همچنین اشتراک گذاری تجارب و دانش هر سه یک مجموعه ارزش هستند که میتواند در قالب
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های تجاری ظاهر گردند و در نتیجه ایجاد ارزش در برنامه ها را بایک دیدی خرد جمعی و هم افزایی بین ظرفیت  الگوی همکاری صحیح در روند خلق ارزش

 های موجود در جهت بدست آوردن رویکردها موثر و با جامعیت بیشتر در روند برنامه های توسعه زیربنایی گردد.

 در شبکه با تعامل کننده فعال عنوان به را خاصی مزایای اجتماعی های رسانهبا عنوان  1۲۰۲در سال ]26[در پژوهشی که توسط فرانسستورو اس و همکاران

در این .هستند پویا فرایند یک از بخشی که دهد،می نشان را یادگیری و حاکمیت هایانجام شده است، بیانگردید که مکانیسم  کارآفرینی المللی بین مشاغل

 برای آنها از که کنند،می ادغام خارجی شرکای های قابلیت با را آنها و کنندمی استفاده اجتماعی های رسانه در خود های قابلیت از ها شرکت بین اینکه چگونه

 کنندمی استفاده اجتماعی های رسانه های قابلیت از ها بنگاه. کنندمی استفاده المللی بین سطح در رشد برای اجتماعی های رسانه جدید های قابلیت ایجاد

 تعهدات بر غلبه و محدود اطمینان قابلیت و طلبی فرصت تهدیدهای کاهش برای ها شرکت که موقعیتی ، گیرند قرار استراتژیک و نوظهور های شبکه در تا

 .است مهم بسیار بودن خارجی و بودن جدید ، بودن کوچک به مربوط

 میانجی نقش کند؟می تقویت را نوآوری عملکرد المللی بین کارآفرینی گرایش آیاباعنوان  ۲۰۲1در سال  [27]در پژوهشی که توسط فریکینت جی و همکاران

 رسانه از استفاده که حالی در کند،می واسطه را نوآوری عملکرد و IEO میان رابطه باز باز انجام شده است، بیانگردیدکه نوآوری نوآوری و اجتماعی های رسانه

 . دهدمی قرار واسطه را باز نوآوری و IEO بین رابطه اجتماعی های
 ( استخراج عوامل از مطالعات پیشین داخلی و خارجی با رویکرد تحلیل محتوا یا تحلیل ضمنی1)جدول

 منبع/سال عوامل شماره منبع/سال عوامل شماره

1 
الگو برداری از پرچمداران بازار فعال در رسانه های 

 اجتماعی
 (۲۰16کاندی کازادی و همکاران،)

 مناسب  تجزیه و تحلیل اطالعات بازار در رسانه های اجتماعیسازوکار  15
)جیونگ کیوای و 

 (۲۰15همکاران،

۲ 
ای و مرتبط در رسانه تقویت قابلیت بازاریابی  تجربه

 های اجتماعی
 (۲۰15)جیونگ کیوای و همکاران،

16 
تدوین ساختار بازاریابی براساس آگاهی از روابط اجتماعی موجود در 

 اجتماعیرسانه های 
ساکماک ای و )

 (۲۰18همکاران،

3 
ایجاد دستری مناسب به منابع اطالعاتی درجریان 

 رسانه های اجتماعی و جمع آوری اطالعات
 (۲۰18)پورتر بی ای و همکاران،

 انعطاف پذیری باال در رویکردهای بازاریابی کارآفرینانه 17
)استفان مارکویکس و 

 (۲۰18همکاران،

4 
های اجتماعی با رابط شبکه تعریف خط مشی های

 کاربری
 (۲۰15ویندریوم و همکاران،)

 تقویت قابلیت بازاریابی دیتاهای بزرگ در رسانه های اجتماعی 18
)سویلبرگ اف و 

 (۲۰18همکاران،

 آنالیز فرصت های موجود در شبکه های اجتماعی 5
)استفان مارکویکس و 

 (۲۰18همکاران،
 دیجیتال در رسانه های اجتماعیتقویت قابلیت بازاریابی  19

)لیو وا و 

 (۲۰19همکاران،

6 
استفاده از وبالگ های تحت حمایت شرکت به عنوان 

 کانال ارتباطی
 (۲۰16کاندی کازادی و همکاران،)

 ارزیابی و آگاهی از محتوای روابط اجتماعی در رسانه های اجتماعی ۲۰
)سویلبرگ اف و 

 (۲۰18همکاران،

 نیو آنال یطیمح غاتیتبل 7
 (1395)رضایی نژاد و همکاران،

۲1 
های قیمت گذاری در راستای جذب مشتریان در ¬تدیون استراتژی

 های اجتماعی¬رسانه
و  انیسلطان)

 (1396،همکاران

8 
بکارگیری از فناوری های اجتماعی مدیریت ارتباط با 

 مشتریان
 (۲۰19)لیو وا و همکاران،

 های اجتماعی¬متناسب با ساختار رسانهتدوین استراتژی های خدمات  ۲۲
)فریکینت جی و 

 (۲۰۲1همکاران،

9 
بکارگیری از تیم های تخصصی تولید محتوا بازاریابی 

 در رسانه های اجتماعی 
 (۲۰19)لیو وا و همکاران،

 تدوین برنامه استراتژیک به منظور توسعه تجارت الکترونیک  ۲3
و  انیسلطان)

 (1396،همکاران

 گیری از استراتژی ها و مدل های رقابتیبهره  1۰
 (۲۰18ساکماک ای و همکاران،)

 تقویت قابلیت شبکه سازی در رسانه های اجتماعی ۲4
فرانسستورو اس و )

 (۲۰۲1همکاران،

 تدوین تیم های قوی تحقیقات بازاریابی کارآفرینانه 11
 (1396)موسوی و همکاران،

۲5 
ساختار بازاریابی کارآفرینانه در تقویت قابلیت تولید محتوای مناسب با 

 رسانه های اجتماعی
گومیز اولترا ام و )

 (۲۰17همکاران،

1۲ 
بکارگیری از سازوکارهایی مطالعه بازار در بستر شبکه 

 های اجتماعی
 (۲۰17گومیز اولترا ام و همکاران،)

۲6 
شناسایی و ارزیابی شایستگی کانال های تبلیغاتی موجود در شبکه های 

 اجتماعی
ویندریوم و )

 (۲۰15همکاران،

13 
تعامل مناسب به منظور افزایش رضایت مشتریان در 

 شبکه های اجتماعی
 (۲۰۲1فرانسستورو اس و همکاران،)

 مدیریت شیوه انتقال اطالعات و محتوا در رسانه های اجتماعی ۲7
)هوکیوای ای اس و 

 (۲۰18همکاران،

14 
های ¬بکارگیری از سازوکارهایی به منظور حلقه

 یادگیری در اتخاذ تصمیمات بازاریابی
  (۲۰18)پورتر بی ای و همکاران،

 روش تحقیق.3

پس از شناسایی و استخراج عوامل موثر از مطالعات پیشین و غربالسازی و تایید آنها اقدام به تهیه  این تحقیق از نوع کاربردی و با ماهیت پیمایشی است.

اقدام به تجزیه و تحلیل  SPSSافزار شود و با استفاده از نرمنفر از افراد کارشناس پر می 146این پرسشنامه توسط  کنیم.پرسشنامه تحلیل عاملی و اکتشافی می

به علت کم شود. ها میها باتوجه به اشتراکات تجربی بین زیرشاخصافراد خبره اقدام به تعیین اسم برای شاخصنفر  8شود. در نهایت توسط نظر اطالعات می

خبرگان دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری با حداقل سه  گیری استفاده نشده است.گونه نمونهایم و هیچدن جامعه آماری از تمامی جامعه بهره جستهبو

ه است. برای در پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شد باشند.سال سابقه کاری هستند و همچنین کارشناسان داری مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد می

 تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و برای تجزیه و تحلیل اطالعات از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است.
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 تحلیل عاملی اکتشافی .1.4

برمبنا عوامل موثر در این بخش ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی اقدام به تدوین مدل مفهومی با توجه به اطالعات جمع آوری شده توسط پرسشنامه و 

و همچنین باتوجه به نظر  spssزار استخراج شده از مطالعات پیشین نموده و پس از تجزیه و تحلیل اطالعات از روند تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم اف

گردد و در مرحله دوم به منظور تایید مدل اقدام به استفاده از تحلیل عاملی های ایجاد شده مدل مفهومی پژوهش ایجاد میو تایید خبرگان و نامگذاری گروه

د، که در این بین نیز پس از تدوین پرسشنامه براساس مدل سنجی مدل مفهومی ایجاد شده استفاده میگردتاییدی برای تدوین معادالت ساختاری برای صحت

 آوری اطالعات از کارشناسان گردید و با استفاده از نرم افزار لیزرل اقدام به تحلیل مدل نهایی شده است.ایجاد شده در قالب سواالت انعکاسی اقدام به جمع

 نیب نیاستفاده شده است که در ا یاکتشاف یعامل لیشاخص ها از روند تحل ریعوامل در قالب شاخص ها و ز یو غربال ساز یبخش به منظور طبقه بند نیدر ا

از عوامل  کیهر  دیبا که یبه طور ،گرددیاز عوامل م کینرمال هر  عیتوز زانیشده ابتدا در فاز اول اقدام به محاسبه م یجمع آور یبا توجه به پرسشنامه ها

قابل  ریبخش در جدول ز نیا لیتحل هیتجز جینرمال هستند که نتا عیتوز یحاصل شود که دارا جهینت نیباشد تا ا کیا کوچکتر از آنه یقدر مطلق چولگ

  .مشاهده است
 عوامل موثر ها عوامل موثر در ( پراکندگی آماری داده۲جدول )

در این بخش  اقدام به محاسبه میانگین به دلیل عدم تقارن و برخورداری از توزیعی غیر نرمال باید حذف شوند. 14-1۲-1۰-6-5های جدول سؤالبنابر نتایج 

 گردد. و انحراف معیار هر یک از عامل های می

 عوامل موثر های پژوهش ها در آزمودنیهای توصیفی گویه( یافته3جدول )
 انحراف معیار میانگین متغیر شماره

 2.1618 4.9695 تقویت قابلیت تولید محتوای مناسب با ساختار بازاریابی کارآفرینانه در رسانه های اجتماعی 1

 2.0988 4.6995 الگو برداری از پرچمداران بازار فعال در رسانه های اجتماعی ۲

 2.3028 4.4596 تقویت قابلیت شبکه سازی در رسانه های اجتماعی 3

 2.2168 4.6295 بکارگیری از سازوکارهایی مطالعه بازار در بستر شبکه های اجتماعی 4

 2.0478 4.1796 تدوین تیم های قوی تحقیقات بازاریابی کارآفرینانه 5

 2.0698 4.4596 بکارگیری از تیم های تخصصی تولید محتوا بازاریابی در رسانه های اجتماعی  6

 2.0898 4.6295 اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتریانبکارگیری از فناوری های  7

 1.8708 4.0996 انعطاف پذیری باال در رویکردهای بازاریابی کارآفرینانه 8

 2.0858 4.0696 سازوکار مناسب  تجزیه و تحلیل اطالعات بازار در رسانه های اجتماعی 9

 ردیف
 

 متغیر

 

 تعداد

 کشیدگی چولگی

 معیارانحراف  ارقام انحراف معیار ارقام

 0.394 2.234 138. 0.3447- 146 تقویت قابلیت تولید محتوای مناسب با ساختار بازاریابی کارآفرینانه در رسانه های اجتماعی 1

 0.394 1.534- 138. 0.1091- 146 الگو برداری از پرچمداران بازار فعال در رسانه های اجتماعی ۲

 0.394 0.9548- 138. 0.4804- 146 اجتماعیتقویت قابلیت شبکه سازی در رسانه های  3

 0.394 1.2543- 138. 0.8358- 146 بکارگیری از سازوکارهایی مطالعه بازار در بستر شبکه های اجتماعی 4

 0.394 0.6467- 138. 1.4354- 146 نیو آنال یطیمح غاتیتبل 5

 0.394 1.1776- 138. 1.8334- 146 بهره گیری از استراتژی ها و مدل های رقابتی 6

 0.394 3.6269 138. 0.4131- 146 تدوین تیم های قوی تحقیقات بازاریابی کارآفرینانه 7

 0.394 0.6679- 138. 0.3184- 146 بکارگیری از تیم های تخصصی تولید محتوا بازاریابی در رسانه های اجتماعی  8

 0.394 0.8467- 138. 0.1591 146 مشتریانبکارگیری از فناوری های اجتماعی مدیریت ارتباط با  9

 0.394 0.7588- 138. 1.1704- 146 تعامل مناسب به منظور افزایش رضایت مشتریان در شبکه های اجتماعی 1۰

 0.394 0.9048- 138. 0.0515 146 انعطاف پذیری باال در رویکردهای بازاریابی کارآفرینانه 11

 0.394 0.9586- 138. 1.52635 146 ای و مرتبط در رسانه های اجتماعی¬تقویت قابلیت بازاریابی  تجربه 1۲

 0.394 0.9785- 138. 0.1866- 146 سازوکار مناسب  تجزیه و تحلیل اطالعات بازار در رسانه های اجتماعی 13

 0.394 1.5543 138. 1.3029- 146 های اجتماعی با رابط کاربری¬تعریف خط مشی های شبکه 14

 0.394 0.2646- 138. 0.2499- 146 و ارزیابی شایستگی کانال های تبلیغاتی موجود در شبکه های اجتماعی شناسایی 15

 0.394 2.2345 138. 0.5926- 146 مدیریت شیوه انتقال اطالعات و محتوا در رسانه های اجتماعی 16

 0.394 1.4325- 138. 0.2172- 146 آوری اطالعات ایجاد دستری مناسب به منابع اطالعاتی درجریان رسانه های اجتماعی و جمع 17

 0.394 0.7756- 138. 0.7486- 146 آنالیز فرصت های موجود در شبکه های اجتماعی 18

 0.394 0.989- 138. 0.5783- 146 ارزیابی و آگاهی از محتوای روابط اجتماعی در رسانه های اجتماعی 19

 0.394 0.4345 138. 0.2621- 146 رسانه های اجتماعیتدوین استراتژی های برند تجاری در  ۲۰

 0.394 0.5436- 138. 0.4838- 146 استفاده از وبالگ های تحت حمایت شرکت به عنوان کانال ارتباطی ۲1

 0.394 0.7665- 138. 0.7599- 146 تقویت قابلیت بازاریابی دیتاهای بزرگ در رسانه های اجتماعی ۲۲

 0.394 0.6546- 138. 0.4354- 146 بازاریابی براساس آگاهی از روابط اجتماعی موجود در رسانه های اجتماعیتدوین ساختار  ۲3

 0.394 0.7457- 138. 0.2081- 146 بازاریابی تصمیمات اتخاذ در یادگیری های¬بکارگیری از سازوکارهایی به منظور حلقه ۲4

 0.394 3.7456 138. 0.6273- 146 اجتماعی های¬رسانه در مشتریان جذب راستای در گذاری قیمت های¬تدیون استراتژی ۲5

 0.394 2.4576 138. 0.5922- 146 تقویت قابلیت بازاریابی دیجیتال در رسانه های اجتماعی ۲6

 0.394 0.3453 138. 0.8231- 146 های اجتماعی¬تدوین استراتژی های خدمات متناسب با ساختار رسانه ۲7
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 انحراف معیار میانگین متغیر شماره

 2.0278 4.7995 شبکه های اجتماعیشناسایی و ارزیابی شایستگی کانال های تبلیغاتی موجود در  1۰

 1.8828 4.5995 مدیریت شیوه انتقال اطالعات و محتوا در رسانه های اجتماعی 11

 2.1808 3.9396 ایجاد دستری مناسب به منابع اطالعاتی درجریان رسانه های اجتماعی و جمع آوری اطالعات 1۲

 1.8348 4.3596 آنالیز فرصت های موجود در شبکه های اجتماعی 13

 1.9988 4.5095 ارزیابی و آگاهی از محتوای روابط اجتماعی در رسانه های اجتماعی 14

 2.2488 4.3296 تدوین استراتژی های برند تجاری در رسانه های اجتماعی 15

 1.8068 4.8495 استفاده از وبالگ های تحت حمایت شرکت به عنوان کانال ارتباطی 16

 2.9637 3.5896 بازاریابی دیتاهای بزرگ در رسانه های اجتماعیتقویت قابلیت  17

 1.1769 3.8396 تدوین ساختار بازاریابی براساس آگاهی از روابط اجتماعی موجود در رسانه های اجتماعی 18

 1.9118 4.6895 بازاریابی تصمیمات اتخاذ در یادگیری های¬بکارگیری از سازوکارهایی به منظور حلقه 19

 0.9039 4.8295 اجتماعی های¬رسانه در مشتریان جذب راستای در گذاری قیمت های¬تدیون استراتژی ۲۰

 1.9138 4.5195 تقویت قابلیت بازاریابی دیجیتال در رسانه های اجتماعی ۲1

 0.8039 2.9597 های اجتماعی¬تدوین استراتژی های خدمات متناسب با ساختار رسانه ۲۲

محاسبه میزان پایایی پرسشنامه تحلیل عاملی اکتشفافی بعد از حذف عامل هایی که دارای توزیع نرمال نبوده اند و دارای عدم تقارن در این بخش به منظور 

 محسابه گردد. ۰.7گردد که باید ضریب بدست آمده بزرگتر و مساوی اند، اقدام به محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به صورت کلی میبوده
 عوامل موثر نتایج پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در ( خالصه 4جدول )

 تعداد گویه ها ضریب آلفای کرونباخ
851/۰ ۲۲ 

دهد این تعداد افرادی که در شود که نشان میبه منظور محاسبه کفایت حجم جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش از آزمون کرویت و باتلت استفاده می

باشد، از کنند یا خیر و یا نیاز به استفاده و بکارگیری تعداد بیشتر در این حوزه میاند، آیا از نظر کمی کفایت میاین پرسشنامه و با این الگوی جوابی که داده

 شود.همین رو از آزمون کرویت و باتلت استفاده می
 در آزمودنی های پژوهش و آزمون کرویت بارتلت KMO( اندازه کفایت نمونه گیری 5جدول) 

 

قابل قبول نیستند و محاسبه شود که اگر کمتر از آن باشد میتوان نتیجه گرفت که این تعداد  ۰.5در این بین باید میزان ضریب بدست آمده بزرگتر و مساوی 

محاسبه شود و در نهایت میزان سطح معناداری باتوجه به اینکه فرض آزمون مبتنی بر سطح  ۲همچنین حاصل تقسیم مجذور خی بر درجه آزادی باید کمتر از 

پس از انجام ویی برازش این آزمون خواهد داشت. ها نشان از نیکمحاسبه گردد، که برآیند این آماره ۰.۰5درصد بوده است، باید این مقدار کمتر از  95اطمینان 

های خاص و روابط مورد عالقه آنها انجام شد.جهت دو آزمون فوق،تحلیل عامل اکتشافی به منظور بررسی و شناسایی عوامل اصلی و کشف و آشکارسازی ویژگی

 تراکات استفاده شد که خالصه نتایج آن در جدول زیر آورده شده است.های پژوهش،از اشتعیین میزان تبیین واریانس هر گویه به وسیله تحلیل در آزمودنی
 عوامل موثر های پژوهش در ( اشتراکات در آزمودنی6جدول )

 اشتراکات اولیه متغیر شماره
اشتراکات 

 استخراجی

 0.7056 1.000 تقویت قابلیت تولید محتوای مناسب با ساختار بازاریابی کارآفرینانه در رسانه های اجتماعی 1

 0.6214 1.000 الگو برداری از پرچمداران بازار فعال در رسانه های اجتماعی ۲

 0.6176 1.000 تقویت قابلیت شبکه سازی در رسانه های اجتماعی 3

 0.7352 1.000 بکارگیری از سازوکارهایی مطالعه بازار در بستر شبکه های اجتماعی 4

 0.7190 1.000 کارآفرینانه تدوین تیم های قوی تحقیقات بازاریابی 5

 0.7419 1.000 بکارگیری از تیم های تخصصی تولید محتوا بازاریابی در رسانه های اجتماعی  6

 0.7773 1.000 بکارگیری از فناوری های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتریان 7

 0.6128 1.000 انعطاف پذیری باال در رویکردهای بازاریابی کارآفرینانه 8

 0.6970 1.000 سازوکار مناسب  تجزیه و تحلیل اطالعات بازار در رسانه های اجتماعی 9

 0.5698 1.000 شناسایی و ارزیابی شایستگی کانال های تبلیغاتی موجود در شبکه های اجتماعی 1۰

 0.6243 1.000 مدیریت شیوه انتقال اطالعات و محتوا در رسانه های اجتماعی 11

 0.7161 1.000 مناسب به منابع اطالعاتی درجریان رسانه های اجتماعی و جمع آوری اطالعاتایجاد دستری  1۲

 0.5201 1.000 آنالیز فرصت های موجود در شبکه های اجتماعی 13

 0.6348 1.000 ارزیابی و آگاهی از محتوای روابط اجتماعی در رسانه های اجتماعی 14

 0.5440 1.000 رسانه های اجتماعیتدوین استراتژی های برند تجاری در  15

 0.7658 1.000 استفاده از وبالگ های تحت حمایت شرکت به عنوان کانال ارتباطی 16

 0.5298 1.000 تقویت قابلیت بازاریابی دیتاهای بزرگ در رسانه های اجتماعی 17

 KMO 669/۰اندازه کفایت نمونه گیری 

 آزمون کرویت بارتلت

 7871/185 مجذور خی

 151 درجه آزادی

 ۰43/۰ سطح معنی داری
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 اشتراکات اولیه متغیر شماره
اشتراکات 

 استخراجی

 0.6348 1.000 اجتماعی تدوین ساختار بازاریابی براساس آگاهی از روابط اجتماعی موجود در رسانه های 18

 0.5440 1.000 بازاریابی تصمیمات اتخاذ در یادگیری های¬بکارگیری از سازوکارهایی به منظور حلقه 19

 0.7658 1.000 عیاجتما های¬رسانه در مشتریان جذب راستای در گذاری قیمت های¬تدیون استراتژی ۲۰

 0.5440 1.000 اجتماعیتقویت قابلیت بازاریابی دیجیتال در رسانه های  ۲1

 0.7056 1.000 های اجتماعی¬تدوین استراتژی های خدمات متناسب با ساختار رسانه ۲۲

بوده و به این وسیله تمامی آنان دارای سطح قابل قبول  ۰.5شود، تمامی عامل ها دارای اشتراکات استخراجی باالتر از همانطور که در جدول باال مشاهده می

دول زیر که اشتراکات استخراجی مناسب هستند و در واقع این شرط را دارند که یک کل و مدل مفهومی را باتوجه به سطح اشتراکاتشان ایجاد نمایند.در ج

هایی که باید این دهد که تعداد گروهشده است، نشان می پژوهش یهایدر آزمودن یعامل لیراه حل تحل لهیشده به وس نییتب انسیکل وارسبه اقدام به محا

ی آنان دیگه وجود مقادیر عوامل استخراج بعد از انجام چرخش براشوند که مقادیر استخراج و ای شروع میبندی شوند، از بازهمانده در آنان طبقههای باقیعامل

پس از مشخص شدن تعداد عامل ها تعداد  های بارهای عاملی این تعداد عامل به چه صورت خواهد شد.توان نتیجه گرفت تعداد گروهندارد، که براساس آن می

هر  یینها یبه بار عامل دنیبه منظور رس پژوهشچرخش در آزمودنی های و انجام  یعامل یاقدام به محاسبه بارها ،رندیآنها در آن قرار گ دیکه با ییگروه ها

مثبت در  یبه بار عامل دنیاز عامل ها وجود داشته باشد تا رس کیدر هر یمنف یاگر بار عامل نیب نیدر ا ،گرددیشده م نییتع یهااز عامل ها در گروه کی

و هر  گرددمیها را حذف آن عامل و گروه ،عامل وجود داشته باشد کی ایدو  یاگر در گروه نیهمچن ،شودیها اقدام به ادامه تعداد چرخ ها معامل یتمام

عامل در دو  کیاگر  ،الزم به ذکر است .گرددچرخش در آزمودنی های  تکرار می گریبار د کی ،گردد جادیا بارعاملی که در تعداد عامل ها از نظر تعداد یرییتغ

جدول از عوامل بدون  کیکه ما شاهد  ،کندیم دایادامه پ ییروند تا جا نید و اندار یشتریب یکه بار عامل ،ردیگیقرار م گروهی ، درداشته باشدی عامل بارگروه 

 یابد.شد، ادامه میخواهد  دایپ هباشد ادام یدو بار عامل ای کی یکه دارا یو نبود گروه یمنف یبار عامل
 عوامل موثرهای پژوهش در ( بار عاملی پس از چرخش در آزمودنی7جدول )

 گویه ها ردیف
 عوامل

1 ۲ 3 4 5 6 

X8 0.733  بکارگیری از تیم های تخصصی تولید محتوا بازاریابی در رسانه های اجتماعی     

X21 0.712  استفاده از وبالگ های تحت حمایت شرکت به عنوان کانال ارتباطی     

X1  0.808    بازاریابی کارآفرینانه در رسانه های اجتماعیتقویت قابلیت تولید محتوای مناسب با ساختار   

X13 0.821     سازوکار مناسب  تجزیه و تحلیل اطالعات بازار در رسانه های اجتماعی  

X17 0.893     ایجاد دستری مناسب به منابع اطالعاتی درجریان رسانه های اجتماعی و جمع آوری اطالعات  

X3  0.813    سازی در رسانه های اجتماعیتقویت قابلیت شبکه   

X15 0.594   شناسایی و ارزیابی شایستگی کانال های تبلیغاتی موجود در شبکه های اجتماعی    

X24 0.536  های یادگیری در اتخاذ تصمیمات بازاریابی¬بکارگیری از سازوکارهایی به منظور حلقه     

X19  0.509   اجتماعی در رسانه های اجتماعیارزیابی و آگاهی از محتوای روابط    

X4 0.541  بکارگیری از سازوکارهایی مطالعه بازار در بستر شبکه های اجتماعی     

X16 0.871     مدیریت شیوه انتقال اطالعات و محتوا در رسانه های اجتماعی  

X2 0.654   الگو برداری از پرچمداران بازار فعال در رسانه های اجتماعی    

X26 0.795    تقویت قابلیت بازاریابی دیجیتال در رسانه های اجتماعی   

X20 0.613 تدوین استراتژی های برند تجاری در رسانه های اجتماعی      

X9 0.590  بکارگیری از فناوری های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتریان     

X23  0.531   از روابط اجتماعی موجود در رسانه های اجتماعیتدوین ساختار بازاریابی براساس آگاهی    

X27 0.598 های اجتماعی¬تدوین استراتژی های خدمات متناسب با ساختار رسانه      

X7 0.759  تدوین تیم های قوی تحقیقات بازاریابی کارآفرینانه     

X25 0.695 های اجتماعی¬رسانههای قیمت گذاری در راستای جذب مشتریان در ¬تدیون استراتژی      

X18 0.808 آنالیز فرصت های موجود در شبکه های اجتماعی      

X11 0.512  0.315    انعطاف پذیری باال در رویکردهای بازاریابی کارآفرینانه 

X22 0.868    تقویت قابلیت بازاریابی دیتاهای بزرگ در رسانه های اجتماعی   

های مربوطه در این بخش باتوجه به اینکه بارعاملی منفی وجود ندارد و اقدام به بررسی و مشخص نمودن ترتیب و نظم قرار گیری بارهای عاملی در گروه 

همین منظور در نهایت  شود، که در این بین اگر یک عامل در دو گروه بار عاملی داشته باشد، در گروهی قرار خواهد گرفت که بارعاملی بیشتری دارد، بهمی

در یک گروه قرار گرفته است و نظر به اینکه در تحلیل عاملی اکتشافی ما گروهی دوتایی و یا تکی نداریم، عامل  11پس از بررسی مشاهده شده است که عامل 

 با گروه حذف میگردد و در نهایت یک باردیگر چرخه عاملی انجام می شود.

 
 

و نهایی شدن آن ها در گروه های مختلف در این مرحله به منظور تعیین نام شاخص ها بر اساس صفت مشترک و اشتراکات  پس از مشخص شدن بارهای عاملی

اشتراکات موجود  تجربی موجود بین آنها از نظر خبرگان استفاده می شود به طوری که ابتدا از خبرهای اول در خصوص نامگذاری هر یک از گروه ها با توجه به
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ی که خبرگان حق دارند طور به می شود،نظرات خبر اول نتایج به دست آمده را در اختیار خبره دوم و الی آخر  ی نقطهآور جمع از پس و گرددمیبین آنها 

فرآیند به صورت نمایند و در نهایت پس از ادامه این میو بهبودی خود را در انتخاب نام مناسب لحاظ  ایتوسعه،نظرات اصالحی خبر مورد نظر،در هر مرحله 

شود و پس از تایید ایشان نام هر یک از زنجیروار نتایج نهایی را در اختیار خبری اول برای نهایی نمودن آنها و همچنین مشاهده نتایج نهایی و تایید داده می

 .ها مشخص شده استصها و زیر شاخشاخص
 عوامل موثرموثر بر  های مربوط به عواملها و بار عاملی گویه( عوامل، گویه8جدول )

 بار عاملی مولفه شماره مولفه شاخص ردیف

استراتژی های بازاریابی در  1

 شبکه های اجتماعی

X18 0.731 آنالیز فرصت های موجود در شبکه های اجتماعی 

۲ X20 0.582 تدوین استراتژی های برند تجاری در رسانه های اجتماعی 

3 X25 0.633 ای اجتماعیه¬رسانه در مشتریان جذب راستای در گذاری قیمت های¬تدیون استراتژی 

4 X27 0.478 جتماعیا های¬تدوین استراتژی های خدمات متناسب با ساختار رسانه 

زیرساخت ها و ملزومات  5

 بازاریابی کارآفرینی 

X21 0.731 استفاده از وبالگ های تحت حمایت شرکت به عنوان کانال ارتباطی 

6 X9 0.472 بکارگیری از فناوری های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتریان 

7 X8  0.692 بکارگیری از تیم های تخصصی تولید محتوا بازاریابی در رسانه های اجتماعی 

8 X7 0.746 تدوین تیم های قوی تحقیقات بازاریابی کارآفرینانه 

9 X4  0.433 بستر شبکه های اجتماعیبکارگیری از سازوکارهایی مطالعه بازار در 

1۰ X24 0.452 بازاریابی تصمیمات اتخاذ در یادگیری های¬بکارگیری از سازوکارهایی به منظور حلقه 

آگاهی و ارزیابی بازار در شبکه  11

 های اجتماعی

X2 0.586 الگو برداری از پرچمداران بازار فعال در رسانه های اجتماعی 

1۲ X19 0.471 از محتوای روابط اجتماعی در رسانه های اجتماعی ارزیابی و آگاهی 

13 X15 0.504 شناسایی و ارزیابی شایستگی کانال های تبلیغاتی موجود در شبکه های اجتماعی 

14 X23 0.452 تدوین ساختار بازاریابی براساس آگاهی از روابط اجتماعی موجود در رسانه های اجتماعی 

 0.782 تقویت قابلیت شبکه سازی در رسانه های اجتماعی X3 قابلیت های بازاریابی  15

16 X22 0.694 تقویت قابلیت بازاریابی دیتاهای بزرگ در رسانه های اجتماعی 

17 X26 0.718 تقویت قابلیت بازاریابی دیجیتال در رسانه های اجتماعی 

18 X1 0.646 ساختار بازاریابی کارآفرینانه در رسانه های اجتماعی تقویت قابلیت تولید محتوای مناسب با 

 0.696 مدیریت شیوه انتقال اطالعات و محتوا در رسانه های اجتماعی X16 مدیریت اطالعات بازار  19

۲۰ X17 0.713 ایجاد دستری مناسب به منابع اطالعاتی درجریان رسانه های اجتماعی و جمع آوری اطالعات 

۲1 X13 0.657 سازوکار مناسب  تجزیه و تحلیل اطالعات بازار در رسانه های اجتماعی 

شدن گروه شخص  شده و م سامی انتخاب  ست و مدل در نهایت باتوجه به ا شده ا شافی نهایی  شاخص، فرآیند تحلیل عاملی اکت بندی عوامل در قالب پنج 

 گردد.مفهومی پژوهش ایجاد می

 تحلیل عاملی تاییدی.2.4

نیاز پیش،اطمینان حاصل کرد. برای نمونه،دنگیرکه مورد آزمون قرار می ابتدا باید از توزیع آماری متغیرهایی،داده هادرست برای تحلیل آماری  انتخاب آزمونبرای 

اسمیرنف استفاده -ون کولموگروف.در این تحقیق به منظور بررسی نرمال بودن داده ها از آزمداده هاستبودن توزیع آماری نرمال،های پارامتریآزمون انجام

 نتایج حاصل از به کارگیری این آزمون در جدول زیر ارائه شده است: شده است.
 اسمیرنف –آزمون نرمال بودن جامعه آماری با استفاده از کولموگروف ( 9)جدول 

 نتیجه آزمون سطح معناداری (Z )آماره K-Sآماره  ها پژوهششاخص ها و زیرشاخص شماره 

 نرمال ۰.348 ۰.۰79 شاخص سازوکارهای انتقال و ذخیره سازی دانش 1

 نرمال ۰.168 ۰.۰6۲ شاخص سازوکارهای خلق و توسعه دانش سازمانی ۲

 نرمال ۰.۲59 ۰.۰78 نیاز-شاخص سازوکارهای ارزیابنده دانش  3

 نرمال ۰.48۲ ۰.۰66 فرهنگی-شاخص سازوکارهای انگیزشی  4

 نرمال ۰.4۰8 ۰.۰81 متخصصشاخص نیروی انسانی  5

 نرمال 0.341 0.057 الگوی کلی مدل 6

با استفاده از  باشد.است، توزیع تمام متغیرهای مورد مطالعه نرمال می ۰.۰5اسمیرنف برای تمام متغیرها بیشتر از -داری آزمون کولموگروفچون سطح معنا

 شده است. SPSSها و مدل نهایی به صورت جداگانه و با استفاده از نرم افزار مولفهضریب آلفای کرونباخ اقدام به محاسبه میزان پایایی هریک از 
 ( مقدار آلفای کرونباخ برای ابعاد تحقیق1۰)جدول 

ها پژوهششاخص ها و زیرشاخص  نتیجه آزمون ضریب آلفای کرونباخ  

 دارایی پایایی  ۰.798 شاخص سازوکارهای انتقال و ذخیره سازی دانش

سازوکارهای خلق و توسعه دانش سازمانیشاخص   دارایی پایایی  ۰.8۰۲ 

نیاز-شاخص سازوکارهای ارزیابنده دانش   دارایی پایایی  ۰.835 

فرهنگی-شاخص سازوکارهای انگیزشی   دارایی پایایی  ۰.9۰1 

 دارایی پایایی  ۰.7۲5 شاخص نیروی انسانی متخصص

 دارایی پایایی  ۰.7۰5 الگوی کلی مدل
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. شدند بررسی باید زیر های شاخص برازش، سنجش منظور به بین این در.است شده های مولفه ساختاری معادالت محاسبه به اقدام لیزرل افزار نرم از استفاده با

 متوسط ریشه عنوان تحت: RMESA شاخص. باشد 3 از کمتر باید آن مقدار. است نمونه اندازه با مدل تعدیل و تطبیق تناسب شاخص یک: χ^2/df شاخص

 عدد این منابع، از برخی براساس. شود بهتر مدل برازش تا باشد نزدیک صفر به و کوچکتر چه هر باید عدد این بنابراین و باشد می تخمین خطاهای مجذور

 نزدیک صفر به و کوچکتر چه هر باید عدد این لذا و باشد می مانده باقی مقادیر مجذور متوسط ریشه عنوان تحت: RMR باشد.شاخص  ۰.۰8 از کوچکتر باید

 مختلفی های شاخص: AGFI ،GFI،CFI،NFI،NNFI شاخص. باشد ۰.۰8 از کوچکتر باید عدد این  منابع، از برخی اساس بر. شود بهتر مدل برازش تا باشد

 های تحلیل نتایج ادامه، در. هستند مدل بهتر برازش نشانگر باشند، تر نزدیک 1 عدد به چه هر و هستند مدل برازش نیکویی میزان دهنده نشان که هستند

 مسیر نمودار زیر نتایج شکل. داشت اختصاص سازه این به ۲1 تا1 سواالت شده انجام پیمایش در .شودمی ارائه تحقیق های سازه از یک هر روی بر شده انجام

 هامسیر همه لذا باشد می 1.96 از بزرگتر سازه این های سنجه همه برای t است،مقادیر مشخص شکل این در که همانطور. دهدمی نشان فوق سازه برای را

از بعد عوامل  "مدل مفهومی تدوین شده"نیست.در این بخش نتایج تحلیل عاملی تاییدی برای سازه مدل از متغیرها از یک هیچ حذف به نیازی بوده، معنادار

سوال به این سازه اختصاص داشت. شکل زیر نتایج نمودار مسیر را برای سازه فوق نشان ۲1گردد. در پیمایش انجام شده ارایه میدورنی مدل تحقیق شکل زیر 

ها معنادار بوده، نیازی به باشد. لذا همه مسیرمی 1.96برای همه سنجه های این سازه بزرگتر از  tدهد. همانطور که در این شکل مشخص است، مقادیر می

را نشان  "مدل مفهومی تدوین شده"های نیکویی برازش مدل مربوط بهافزار برای شاخ)جدول زیر( خروجی نرمف هیچ یک از متغیرها از مدل نیست. حذ

(ضرایب استاندارد ۲های ذکر شده در سطح قابل قبولی قرار دارند و لذا مدل از برازش مناسبی برخوردار است. شکل)توجه به این جدول، همه شاخصدهد. بامی

 دهد. نشان میمدل  را برای سازه 
 (شاخص های نیکویی برازش سازه 11)جدول 

 نتیجه حد قبولی مقدار محاسبه شده عنوان شاخص

𝜒2/𝑑𝑓 1.81641  تایید 3کمتر از 

RMSEA ۰.۰75  تایید ۰.۰8کوچکتر از 

RMR ۰.۰31  تایید ۰.۰8کوچکتر از 

NFI ۰.99  تایید ۰.9باالتر از 

AGFI ۰.96  تایید ۰.9باالتر از 

GFI ۰.97  تایید ۰.9باالتر از 

CFI ۰.98  تایید ۰.9باالتر از 

NNFI ۰.97  تایید ۰.9باالتر از 

 

 ضرایب استاندارد مدل برای سازه (1)شکل 
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 و معناداری روابط در سازه  t(مقادیر ۲)شکل 

 جمع بندی نتایج معادالت ساختاری( 1۲)جدول 
 Tمقادیر  ضرایب استاندارد متغیرهای و مولفه های پژوهش ردیف

 8.71 ۰.9۰ استراتژی های بازاریابی در شبکه های اجتماعی 1

 7.۲1 ۰.84 زیرساخت ها و ملزومات بازاریابی کارآفرینی  ۲

 6.۲۲ ۰.63 آگاهی و ارزیابی بازار در شبکه های اجتماعی 3

 5.6۲ ۰.58 قابلیت های بازاریابی  4

 4.35 ۰.45 مدیریت اطالعات بازار  5

 بندی و پیشنهادات پژوهشجمع.5

امل موثر بر موفقیت عوکه در خصوص ،دهدبا توجه به نتایج به دست آمده از روند تحلیل عاملی تاییدی در قالب معادالت ساختاری به دست آمده نشان می

های های بازاریابی در شبکهاستفاده از استراتژی اقدام بهدر ابتدای  ،های اجتماعی در حوزه آموزش مجازی الزم استفرآیندهای بازاریابی کارآفرینی در شبکه

های هایی که شرکتل از ظرفیت های موجود و همچنین نیازتا بتوان بر اساس آگاهی کام ،اجتماعی به درستی و منطبق بر هدف کسب و کار مشخص گردد

های مناسب در این تدوین استراتژی به های اجتماعی اقدامها و ظرفیت ارائه شده در بستر رسانهکند و فرصتفعال در حوزه آموزش مجازی آنها را دنبال می

ها و ملزومات بازاریابی کارآفرینانه الزم کارآفرینانه ایجاد شود و با توجه به نقش زیرساختیندهای بازاریابی آتا حداکثر انطباق موفقیت را در فر ،حوزه گردد

های اجتماعی اقدامات الزم در این حوزه به درستی و متناسب با شرایط و ظرفیت خدماتی شرکت فعال در حوزه آموزش مجازی به درستی است در حوزه شبکه

های اجتماعی و همچنین تولید محتوای مناسب در این حوزه و استفاده به تحقیقات بازاریابی کارآفرینانه در شبکه های تخصصیخصوص تدوین تیم ،دیده شود

های اجتماعی همه و های اجرایی در حوزه رسانهها و پیشینه فعالیتهای یادگیرنده در خصوص فعالیتها و سازوکارهای مطالعه بازار و ایجاد حلقهاز زیرساخت

 .های اجتماعی موثر ثمر واقع شوددر اتخاذ تصمیمات در سطح بازاریابی در بستر شبکه ،وانندتهمه می

 هایشرکت خصوص این در است، الزمچراکه  ،باشدهای اجتماعی میعوامل موثر در این خصوص آگاهی و ارزیابی بازار در شبکهبدست آمده از با توجه به نتایج 

 موفق الگوی آوردن بدست برای را الزم مطالعات آنها موفقیت بر موثر عوامل خصوص در و شناسایی درستی به را خود صنعت پیشروهای و پرچمداران فعال

های اجتماعی های فعال در حوزه آموزش مجازی در شبکههای تبلیغاتی که متناسب با نیاز و هدف شرکتهمچنین و ارزیابی درست شایستگی کانال ،نجام دهندا

سطح  ،دانش ،سلیقه ،های اجتماعی با توجه به ماهیت و فلسفه ارتباطی که وجود دارد بنا به هر نیازتواند حائز اهمیت باشد چرا که در شبکهبسیار می ،هستند

تناسب با نیاز و انطباق با های اجتماعی باید ممختلف وجود دارد و فعالیت تبلیغاتی و انتخاب کانال تبلیغاتی در حوزه شبکههای بخشها و ای گروهو عقیده

 .های حوزه آموزش مجازی باشدچارچوب خدمات ارائه شده توسط شرکت

تا بتوان  ،سازی در رسانه های اجتماعی گرددکه الزم است در این بین اقدام به تقویت قابلیت شبکه ،باشدهای بازاریابی در این حوزه میقابلیت نقشتوجه با 

های فکری یغات اقدام به جذب منابع انسانی در حوزه آموزشی به منظور جذب مدرسان و اساتید جدید و همچنین تقویت سرمایهضمن هم افزایی در روند تبل

صنعت آموزش  در موجود آتی و جاری نیاز و رفتار شناسایی حوزه در ارکان مهمترین از یکی همچنین نماید، نقش ایفای اجتماعی هایشبکه بستر ،تواندمی
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 هایرسانه از اطالعات آوریجمع برای هوشمند چارچوب یک ایجاد است، اقدام به الزم خصوص این در که باشد،می بزرگ های دیتا تحلیل مجازی،در بخش 

آگاهی از  افزایش های فعال در حوزه آموزش مجازی اقدام به تجزیه و تحلیل آنها برای به دست آوردن یک نقشی را و همچنینر نیاز شرکتب منطبق اجتماعی

ها و محورهای آموزشی که کاربران به دنبال آن هستند گردد و با توجه به اینکه آموزش مجازی در بستر اولویت ،رقبا ،وضعیت موجود بازار که شامل نیازها

تا بدین واسطه ابزار مناسب  ،دنبال شود های بازاریابی دیجیتال در رسانه اجتماعیشایسته است که حوزه بازاریابی نیز در قالب قابلیت ،فناوری اطالعات است

های فعال در حوزه آموزش مجازی باشند و بدین واسطه نظر به تمرکز کاربران بر رسانه های اجتماعی در حوزه بازاریابی متناسب با فضا و محیط فعالیت شرکت

 ،های تبلیغاتی خود را در این قالب ارائه دهندوزش مجازی نیز فعالیتهای فعال در حوزه آمشرکتاست،  به منظور دریافت اطالعات در حوزه های مختلف الزم 

که  ،به عنوان دانش آموز و دانشجو شایسته است باشدهای آموزش مجازی که در دو بخش جذب اساتید و جذب مخاطبان همچنین با توجه به فلسفه شرکت

ایجاد جذابیت برای کاربران برای تقاضای خدمات  ،در این روند تولید محتوای بازاریابی کارآفرینان محوریت جذب منابع انسانی در بخش اساتید از یک سو

 .آموزشی بسیار حائز اهمیت است

 پژوهش پیشنهادات.1.5

های که اقدام به استفاده از وبالگ ،های از پیش تعیین شده الزم استآموزشی در قالب فایلبا توجه به ماهیت آموزش مجازی و نیاز به ارائه مطالب و محتوای 

تا بدین واسطه مشتریان بتوانند در هر زمان و مکانی که نیاز به دریافت  ،تحقیق حمایت شرکت به عنوان یک کانال ارتباطی با مشتریان به کار گرفته شود

توان مدیریت ارتباط با مشتری منطبق بر نیاز و های اجتماعی میچنین با استفاده از فناورید، هماطالعات و محصوالت از قبل تعیین شده دارند استفاده نماین

یکی دیگر از  ،های مختلف اقدام به ارتباط هدفمند با جامعه هدف گرددن نمود و در محورها و حوزههای فعال در حوزه آموزش مجازی تدویاهداف شرکت

باشد و همچنین به کارگیری متدها و اصول به گذار میعوامل موثر در باال بردن سطح بازدید و جذب مخاطب ارائه تولید محتوا برای محتوای مناسب و تاثیر

های تخصصی که این امر با به کارگیری تیم ،جلب نظر مشتریان را شامل گرددمنجربه در یک بازه کوتاه مدت  ،حتوا که باعث شودروز و جدید در روند تولید م

 .گرددهای اجتماعی میحوزه شبکهدر  تولید محتوا بازاریابی

 کارهای و کسب در اجتماعی هایشبکه در فنی کار به بزرگی هایفرآیند د موفقیتهای اجتماعی در رونهای بازاریابی در شبکهبا توجه به اهمیت استراتژی

های های موجود در شبکهل فرصتتحلی و تجزیه به اقدام مناسب کار و ساز ایجاد با راستا این در که ،شودمی توصیه مجازی آموزش حوزه در متوسط و کوچک

در این بین الزم است با توجه  ،های فعال در حوزه آموزش مجازی گرددکارآفرینانه در شرکتهای مناسب رویکرد بازاریابی اجتماعی به منظور تدوین استراتژی

تا  ،های اجتماعی بسیار حائز اهمیت استهای موفق در حوزه تجاری سازی برند در شبکهبه رقابتی این بازار و خدمت محور بودن آن لزوم تدوین استراتژی

های قیمت توان با تدوین استراتژیهمچنین می ،خدمات ارائه شده به مشتریان نسبت به سایر رقبا در بازار ایجاد گردد ی به اینبتواند وجه تمایز قابل توجه

 ،های نوآورانه در بازار الزم استهای موثری برداشت درنهایت نیز با توجه به لزوم اعمال جنبهگام، نیز های اجتماعیگذاری در راستای جذب مشتری در رسانه

این راستا بتوان موفقیت فرآیندهای بازاریابی کارآفرینانه  درتا ، اجتماعی گردد هایرسانه هایهای خدمات متناسب با ساختار و فعالیتام به تدوین استراتژیاقد

 .را تضمین نمود

های اجتماعی در حوزه شبکه آموزش های اجتماعی در راستای بازاریابی کارآفرینی در شبکهو ارزیابی بازار در شبکه یبا توجه به اهمیت و نقش شاخص آگاه

که از پرچمداران صنعت و کسب و کار در حوزه آموزش مجازی به منظور به دست آوردن الگوی مناسب توسعه و رشد در این حوزه  ،شودمجازی توصیه می

های اجتماعی به منظور همچنین اقدام به ایجاد چارچوب مناسب برای ارزیابی و آگاهی از محتوای روابط اجتماعی موجود و جاری در رسانهو  ،الگوبرداری گردد

 رد روز این در که است مهم بسیار نیز، اجتماعی هایشبکه در فروشنده شایستگی ، همچنین شناساییشناسایی درست نیاز مشتریان بسیار حائز اهمیت است

که اقدام به تبلیغ و ترویج خدمات و  ،گرددهای اجتماعی میهای تبلیغاتی در شبکهکه اقدام به انجام فعالیت ،هایی هسترکز بر واحدها و بخشتم میان

اهیت و فلسفه آموزش مجازی های اجتماعی با توجه به مدر نهایت با تدوین ساختار و روابط اجتماعی کارآمد در رسانه ،محصوالت ارائه شده در این حوزه شود

 .که مبتنی بر ارتباط بین عرضه کننده و متقاضیان هست الزم است در این خصوص اقدامات الزم به درستی دیده شود

ازی در این حوزه به سبکهش بازاریابی هایقابلیت است، الزم کارآفرینانه بازاریابی رویکردهای و کارها وها های اجتماعی و تاثیر آنو نقش رسانهقابلیت بازاریابی 

همچنین الزم است  ،های هوشمند برای جذب مشتریان و همچنین تعامل مثبت با آنان استفاده شوددرستی دیده شود و از این مسئله مناسب برای ایجاد شبکه

ارزیابی بازار توسط سیاستگذاری و تصمیم گیرندگان به های بزرگ در رسانه های اجتماعی به عنوان یک ساز و کار مناسب در ساختار های بازاریابی دیتاقابلیت

چرا  ،های بازاریابی دیجیتال دیده شودبا توجه به اهمیت و نقش نظام اجتماعی الزم است قابلیت ،درستی شناسایی و رویکرد های پیاده سازی آن تدوین گردد

ت فضای دیجیتال است الزم است که ماهیت و فلسفه بازاریابی فعالی بستر در زیمجا آموزش حوزه در رسانی خدمات فرایندهای ماهیت اینکه باتوجه به  که

ای نیز مورد توجه کافی قرار گیرد و در نهایت الزم است ساختارِ مناسب برای تقویت های بازاریابی کانالها توزیع خدمات در های ویژهنیز در حوزه قابلیت

 های اجتماعی مشخص گرددرسانه

در این خصوص اقدام به تدوین ساختار مناسب به منظور مدیریت الزم است،  های اجتماعیت شاخص مدیریت اطالعات بازار و نقش رسانهبا توجه به اهمی

ه اجتماعی انتقال اطالعات و محتوا در رسانه های اجتماعی شناسایی و عوامل موثر به منظور تجزیه تحلیل مناسب با محتوای در جریان و جاری در رسان

کنند و بخشی از ر فناوری اطالعات می باشد و کارکنان در این فرآیند فضا فعالیت میبست در مجازی آموزشحوزه همچنین با توجه به اینکه  گردد،ص مشخ
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ها و وزهدسترسی مناسب به این منبع اطالعاتی به منظور مشخص کردن ح ،اطالعات موثر در این خصوص در رسانه های اجتماعی در جریان است الزم است

های اجتماعی ام به ایجاد ساز های آموزشی با توجه به نیاز موجود و به هنگام بازار مشخص کردند و در نهایت جمع آوری و تحلیل اطالعات را از رسانهفعالیت

 .های مجازی شودهای آموزشو کار مناسب به منظور ارائه خدمات و همچنین توسعه محصوالت در حوزه شبکه

 پیشنهادات عملیاتی پژوهش .2.5

 های اجتماعیایجاد تیم تخصصی مطالعات بازار براساس اطالعات جاری در شبکه-1

 های تبلیغاتی شایسته و متناسب با ماهیت و فلسفه فعالیتی آموزشی استفاده از کانال-۲

 به منظور بدست آوردن بهترین الگو های اجتماعی های یادگیری حوزه بازاریابی کارآفرینانه در رسانهاستفاده از حلقه-3

 داران صنعت به منظور مشخص شدن، روند موفقیت ها در این حوزهارزیابی و تحلیل پرچم-4

 های برای باال بردن آگاهی و شناخت مناسب از فرآیندهای بازاریابی و محتوای موجود در شبکه های اجتماعیایجاد مکانیزم-5

 های آموزشی جهت استفاده در فعالیت های بازاریابیتاثیرگذار مرتبط با حوزه فعالیت شناسایی درست افراد و پیج های-6
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