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  چکیده
رهبران  ،ها ها و سازمان شرکت یدگاهاز د. به وجود آورده است پیامدهان  به دهان انتشار يبرا يمؤثر یباطرتکانال ا یاجتماع يها شبکه
در  یروش یروسی،و یابیدر بازار یدهنقش رهبران عق یرتأث یمقاله با بررس این. شوند یهدف محسوب م ینا يبرا یگروه مناسب عقیده

آنهـا   يها موده و با توجه به مضمون پستن یشنهادپ ،سازمان مربوطه یاشرکت  یاجتماع ي صفحه ياعضا ینجهت استخراج آنها از ب
و  یکیدرجه، نزد یارهايو مع یتمرکز یممفاه یريبا بکارگ ،یدهرهبران عق ییبه منظور شناسا. شود یپرداخته مشان یقعال ییبه شناسا

 يبر رو یشیقالب آزما و در UCI-Netافزار  مذکور با استفاده از نرم ي یهفرض. شده است ائهار M3FITتحت عنوان  اي یهفرض ینابینی،ب
 ییدر جهـت شناسـا   يسـپس از روش نظرکـاو  . انجام گرفته اسـت  یسبوكف یاجتماع ي از کاربران صفحه یفرض هاي مجموعه داده

 .شود یاستفاده م یروسیو یابیدر بازار یغاتتبل يساز به منظور هدفمند یدهنظرات رهبران عق

 کلمات کلیدي
 ي اجتماعی شبکهرهبران عقیده، دهان،  به هانپیام تبلیغاتی، د، ویروسی بازاریابی

 
 

  مقدمه - 1
منظور هاي مختلفی به ها از تکنیکها و سازماندر دنیاي رقابتی امروز، شرکت

ممانعـت  . کننـد  جلب نظر مشـتري و فـروش محصـوالت خـود اسـتفاده مـی      
شـوند،   کنندگان از پذیرش محصوالتی که به صورت سنتی تبلیـغ مـی   مصرف
هاي بازاریابی جایگزین نموده اسـت  ها را نیازمند استراتژيانها و سازمشرکت

ا توجه به ب. شوندگرفته میطراحی و به کار  ،هاي جدیدز فناوريکه با استفاده ا
هاي شبکه اجتمـاعی، واسـط   سایت هاي جهان وب و ظهور اولین وبپیشرفت

تر بـا هـدف   ها در ابتدا بیشـ این شبکه. ارتباطی جدیدي بین کاربران ایجاد شد
امـا ایجـاد   . ]1[گرفتنـد   یابی مورد استفاده قرار مـی ارتباط بین فردي و دوست

هـا و  هـایی نظیـر فیسـبوك، سـازمان    گرایش عمومی براي عضویت در شبکه
ها براي اهـداف تبلیغـاتی و   ها را به استفاده از پتانسیل باالي این شبکهشرکت

  .بازاریابی ترغیب نمود

هـاي اجتمـاعی، نیـاز بـه شـناخت      ی هدفمند در شبکهبراي انجام بازاریاب
بـر   ،هـا گیري روابط در این شـبکه شکل. عقاید و روابط کاربران آن وجود دارد

از تـأثیر مسـتقیم عقایـد افـراد، روي      تواننمی ست وي شناخت و اعتماد اپایه
شناخت مشتریان با نفـوذ و مـورد    بنابراین. چشم پوشی کردشان دوستان عقاید
هاي اجتماعی و استفاده از آنها براي تأثیرگذاري روي تصـمیم   اد در شبکهاعتم

هاي موفق بازاریـابی محسـوب   تواند به عنوان یکی از استراتژيسایر افراد، می
هـاي  شوند، با اسـتفاده از تکنیـک  نامیده می 1این افراد که رهبران عقیده. شود

  .دگیرن ي اجتماعی مورد شناسایی قرار می تحلیل شبکه
هـا را در مقیـاس   تواننـد پیـام  ، میروابطرهبران عقیده به علت گستردگی 

، انگیـزه و  نامحسوسهاي بنابراین اگر با استفاده از روش. وسیعی منتشر کنند
را هاي بازاریابی جوش پیام رغبت کافی در این افراد ایجاد شود، به صورت خود

ات مربوط به یک محصـول  را در اطالع به دیگران ارسال کرده و دوستان خود
 2موفقیت این شیوه از بازاریابی کـه نـوعی بازاریـابی ویروسـی    . کنندسهیم می

کننـدگان در ارزشـمند تلقـی    شود، وابسته به مقدار درك مصـرف محسوب می
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ي اي که بدون القاي احساس سـوء اسـتفاده، انگیـزه   نمودن پیام است، به گونه
  .]2[کافی براي ارسال پیام ایجاد کند 

هاي بازاریابی، توجـه بسـیاري از   در تغییر شیوه رهبران عقیده و تأثیر آنها
کمـی در   تحقیقـات بـا ایـن وجـود،    . محققان را به خود معطـوف کـرده اسـت   

هاي بازاریـابی ویروسـی   ي جلب نظر این افراد، براي انتشار پیامخصوص نحوه
ي بازاریـابی بـه   بیشتر مقاالت مطالعه شده در این حـوزه، رو . در دسترس است

ي شناسایی آنها و مطالـب  رهبران عقیده، نحوه هايهاي عمومی، ویژگیشیوه
هـاي  و همکاران، با بیـان ویژگـی   3به عنوان نمونه کیم. اندمشابه متمرکز شده

ارتباطی و رفتاري رهبران عقیده، میزان تأثیر نفوذ اجتماعی را بر تصمیم خرید 
در . ]6[انـد  رد تحلیـل و بررسـی قـرار داده   مشتریان در تجارت الکترونیک مو

 LUCIو همکـاران، مـدلی را تحـت عنـوان      4اي دیگـر زوبـر شـفیگ    مطالعه
اساس میـزان   کنند که با دریافت اطالعات تعامل کاربران، آنها را برپیشنهاد می

هـاي  همچنـین در حـوزه  . ]7[د ننمایبندي میتأثیرگذاري روي سایرین دسته
زاده و همکاران روي عوامـل تأثیرگـذار بـه    به پژوهش قاضی توانبازاریابی می

  .]3[تمایل انتشار پیام دریافت شده، اشاره نمود 
ـ  راه یبا هدف معرف ،پژوهش ینا و  یـده رهبـران عق  ییشناسـا  يبـرا  یحل
صـورت   یـابی بازار ي در آنها به منظور شـرکت در برنامـه   یزهانگ یجادا ي نحوه

گسـترش   يافـراد بـرا   یـن ا یرگذارينفوذ و تأثاز  یگربه عبارت د. گرفته است
  .شود یاستفاده م یامانتشار پ ي محدوده

شبکه  یشامل مبان یکل یمکه ابتدا مفاه استصورت  ینساختار مقاله به ا
. شـوند  یمـ  یـان در بخـش دوم ب  یروسـی و یابیو بازار یدهرهبران عق ی،اجتماع

شـده   یحش سوم تشردر بخ یدهرهبران عق ییشناسا يبرا یشنهاديپ  ي یهفرض
اختصـاص   UCI-Netتوسط نرم افـزار   ضیهفر ینا یشبه آزما يو بخش بعد

 یـق درك عال يبرا يلزوم استفاده از ابزار نظرکاو ،در بخش پنجم. است یافته
 .دنـ گیر یقـرار مـ   یافراد مورد بررس ینشده و شناخت مؤثرتر ییرهبران شناسا

ارائه  یغاتیتبل یامپ هاي یژگیو وافراد  ینجلب نظر ا ي نحوه ،در ادامه ینهمچن
  .پردازد یم یقتحق یجنتا ي بخش ششم به ارائه یتدر نها. شده است

  مفاهیم کلی - 2
مفهوم کلی در این مقاله یعنـی، شـبکه اجتمـاعی،     سه ي در این بخش به ارائه

  .خواهد شدپرداخته عقیده و بازاریابی ویروسی  رهبر

  شبکه اجتماعی - 2-1
هاي اجتماعی افزایش چشمگیر محبوبیت شبکه شاهد ،گذشتهي در طول دهه

ـ  هااین شبکه. ایمبوده بـین گروهـی از افـراد     ،صـورت گرافـی از روابـط   ه که ب
اساسی براي انتشار اطالعات،  د، به عنوان یک رسانه نقشنوشنمایش داده می

اطالعـات بـه اشـتراك    . ]8[کند ها و تأثیرگذاري روي اعضاي آن ایفا میایده
گیـري  ي تجارت الکترونیـک، بـه تصـمیم    در این رسانه در زمینه گذاشته شده

  .]6[کند مشتریان براي خرید محصول یا خدمات مورد نیاز کمک می
هـاي اجتمـاعی بـر     بین فردي در تحلیل شـبکه  ها و روابط اهمیت تماس

تکنیکـی بـراي تحلیـل    «: به این ترتیـب اسـت   5اساس دیدگاه والنتی و راجرز
کـه هـر فـرد بـا چـه کسـی صـحبت        در شبکه با تعیـین این الگوهاي ارتباطی 

  .]4[ »کند می

هـاي اجتمـاعی امکـان انتقـال سـریع اطالعـات        هاي مهم شبکه از مزیت
هاي اجتماعی ابزاري بسیار مفید در بررسی روابـط بـین    تحلیل شبکه. باشد می

  .فردي و الگوهاي انتقال اطالعات است

  رهبران عقیده - 2-2
دریافـت کـه ارتباطـات     در تحقیقـات خـود   6زارسفلدپروفسور ال 1944در سال 

کـه ابتـدا    یـن بـاور بـود   عمومی، جریان مستقیمی با رسانه نـدارد؛ بلکـه بـر ا   
سـپس بـه    سط رهبران عقیده دریافـت و تفسـیر،  ، تو)1(اطالعات مانند شکل 

  .رسدمردم عادي می

  جریان انتقال اطالعات از رسانه به مردم) : 1(شکل 
  

هاي اصـلی  بخش. معروف است 7اي ان ارتباطی دو مرحلهروند به جریاین 
شود، اطالعات فقط توسط رسانه به مردم منتقل نمی) 1: این فرضیه عبارتند از

یـک رابـط   ) 2. گـردد  هاي ارتباطی بین فردي هم منتقل می بلکه توسط شبکه
ذ نفو )3. ي به نام رهبر عقیده وجود دارد ي ارتباطی بین فرد بین رسانه و شبکه

ي ارتبـاطی بـین فـردي بـر ارتبـاط میـان اطالعـات و         رهبران عقیده و شبکه
  .]9[باشد  هاي جمعی می گیري افراد، بیشتر از رسانهتصمیم

انـد کـه    رهبران عقیده به عنوان افرادي توصیف شده ،از دیدگاه الزارسفلد
او بخش کـوچکی از مـردم را در   . شوند براي اولین بار توسط مردم انتخاب می

ي  ي اطالعـات، ارائـه   تر یافت که در تهیـه هاي ارتباطی بین فردي فعال شبکه
  .]9[روي دیگران نفوذ بیشتري دارند  نظرها و پیشنهادها بر

داشـتن  که بـه دلیـل    شود ، رهبران عقیده به افرادي گفته می8نظر کتلر از
هاي ویژه، دانش، شخصیت و منحصر بفرد بودن، بر اعضاي یک شبکه  تکنیک

  .]9[اجتماعی نفوذ دارند 

  هاي رهبران عقیده مشخصه -1- 2- 2
هـاي اجتمـاعی    مشـارکت  شاملهاي رهبران عقیده طبق نظر راجرز، مشخصه

هاي اجتماعی مهـم و نـوآوري بیشـتر     موقعیت اجتماعی خاص، مسئولیتباال، 
راهبرتر بـودن و  تر بودن،  خالق هایی چون ویژگی ،9به نظر رابرستون. باشد می

  .]9[سازد  ر بودن، آنها را از اعضاي یک گروه عمومی متفاوت میت اي حرفه
ها، بر نفوذ و دانش چشمگیر رهبران عقیده تأکید بسـیار  در بیشتر پژوهش

هاي زیر آشـکار   ي رهبران عقیده و پیروان آنها، مشخصه در مقایسه. شده است
دسـت  بتوانند اطالعات را از مسیرهاي مختلـف   رهبران عقیده می) 1: شود می

) 2. اي هستند، افرادي مطلع، آگاه و حرفهتخصصی خود ي در حوزه آنها. آورند
هاي رسـمی و یـا   دهند سهم قابل توجهی در فعالیت رهبران عقیده ترجیح می

رهبـران عقیـده بیـنش گسـترده، روح     ) 3. سمی اجتمـاعی داشـته باشـند   رغیر
  .]9[ نوآورانه و افکار پر انرژي دارند

را بـر کـاربران    نفـوذ خـود   هاي مختلفـی توانند با روشرهبران عقیده می
) 2. کننـد در نقـش مـدلی کـه دیگـران از او تقلیـد مـی      ) 1: شبکه اعمال کنند

ي توضـیح شـفاهی بـه     مشورت و ارائـه ) 3. اطالعات 10دهانبهگسترش دهان
  .]10[دیگران براي جستجو و خرید 

 عموم مردمرسانه جمعی               رهبران عقیده                
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  هاي مرسوم شناسایی رهبران عقیده روش -2- 2- 2
هـا و   اسایی رهبران عقیده، ثابت نبودن این افـراد در سیسـتم  مشکل اصلی شن

هاي خاص هـر   ، در نتیجه باید با توجه به ویژگی]9[هاي مختلف است محیط
  .محیط و کاربرانش، رهبر عقیده شناسایی و بکار گرفته شود

در حالت کلی براي تشـخیص بهتـر فـرد مرکـزي، اعضـاي یـک شـبکه        
 .شـوند  تقسـیم مـی   12و افراد خنثـی  11پیروان ي رهبران، اجتماعی به سه دسته

و  ي تعامـل بـا دوسـتان    خـود آغازکننـده  رهبران، اشخاصی هستند کـه غالبـاً   
پیروان، افرادي هستند که تمایل به رابطه و تعامـل بـا   . باشند کاربران دیگر می
افراد خنثی، افرادي هستند که دوستان زیادي دارند، ولی به  .دوستان خود دارند

هـاي اجتمـاعی اسـتفاده     ي تعامل هستند و کمتـر از شـبکه   وع کنندهندرت شر
 .]7[کنند  می

ي در این بخش، چهار روش معروف و قـدیمی شناسـایی رهبـران عقیـده    
روش ) 1: شـود  ذکـر شـده، بررسـی مـی     "13انتشار نوآوري"که در کتاب  زرراج

یستمی با مشاهده، که در آن رهبران عقیده با ساختار شبکه و اثرات رفتار در س
هـاي   بنـدي نقـش   روش طبقـه ) 2. شـوند  جامعه آماري کوچک شناسـایی مـی  

هایی خاص به عنوان رهبـران عقیـده انتخـاب     کلیدي، که افراد مطلع در زمینه
جو و  و گیري روابط بین فردي در شبکه اجتماعی، براي پرس اندازه) 3. شوند می

خودشناسـی،  ) 4 .خـاص  هـاي ها در بعضی زمینه آگاهی از اطالعات یا پیشنهاد
  .]9[کنند  که رهبران عقیده براي ارزیابی خود استفاده می

  بازاریابی ویروسی - 2-3
هـاي بازاریـابی در موفقیـت یـا شکسـت سـازمان بـر        اهمیت استراتژي امروزه

هاي بازاریابی همواره تحـت تـأثیر تکنولـوژي و    استراتژي. همگان آشکار است
از مزیـت رقـابتی    هـا جهـت اسـتفاده   زمانبسیاري از سـا . است ها بودهفناوري

رفتـار مشـتریان   . ، استراتژي بازاریابی خود را تغییر دادندحوالتحاصل از این ت
ایـن مسـتلزم    و باشـد  مـی در بازارهاي اینترنتی با بازارهاي فیزیکـی متفـاوت   

کنندگان در  با توجه به مقاومت مصرف .شناخت ماهیت بازارهاي اینترنتی است
بازاریـابی   اننـد هاي نوین بازاریابی مبه روش ها بازاریاباي سنتی، هبرابر روش
  .اند روي آوردهویروسی 

بازاریـابی  ي فعالیتها اي ازجتماعی به مجموعها بازاریابی مبتنی بر شبکه
 وشیش فرافزاي ابراد فراجتماعی شکل گرفته بین ابط از رواکه د میشو گفته

مبتنـی بـر شـبکه،    متفاوت بازاریابی  هاي نمونه. ]11[ میکند دهستفاا نمازسا
و بازاریـابی ویروسـی    14دهان، انتشار نوآوري، بازاریابی شـایعه بهبازاریابی دهان

در این بین بازاریابی ویروسی اعتبار بیشتري نسـبت بـه دیگـر    . شودنامیده می
ت و طالعااي  هکنندلساارمستقیمی بین ط تبازیـرا ار . هـاي بازاریـابی دارد  فرم

ــر د فکر شخصیز رط از مستقلت طالعااین ابنابرارد، ندد جوو بیازاربا ر نظــ
  .]4[ شود گرفته می

توصیف هر استراتژي است که افراد را به ارسال  بازاریابی ویروسی مفهوم
اصـطالح بازاریـابی ویروسـی     .کنـد یک پیام بازاریابی به دیگران تشـویق مـی  

وي بازاریـابی را  . شدخلق ) 16هات میل ي ابداع کننده( 15جوستون استیو توسط
هر استراتژي کـه افـراد را تشـویق کنـد تـا یـک پیـام        «: کندتعریف می چنین
نفـوذ پیـام    پتانسیلی براي رشد، ارائه و ابی را براي دیگران ارسال کنند ویبازار

   .]12,13[ »فراهم آورند
  :]13[ عناصر بازاریابی ویروسی عبارتند از 17ویلسون ي به گفته

 ستاه ایا خدمت همر لبا بخشش یک محصو. 

 را شامل شود انیگردسر به دردل بینتقاا. 
  کندمید صعورگ بزتا بسیار کوچک از حتی رابه. 
 کندمی دهستفاك امشتري هارفتاو رها هنگیزا از. 
 دگیرر کا بهد را تباطی موجوي ارشبکهها. 
  گیرده میبهر دیگرانمنابع از.  

هـاي   دهـان پیـام  بـه انتقال دهانبازاریابی ویروسی در این مقاله به مفهوم 
هـاي  اینترنت و شـبکه  ي در حوزه کنندگانتبلیغاتی یک شرکت توسط دریافت

ــهانتقــال دهــان. اجتمــاعی تعریــف شــده اســت هــاي تبلیغــاتی دهــان پیــام ب
هـاي  تمرکز برنامه، این است که رویکرد نوین بازاریابی ویروسی ي دهنده نشان

کننـده  مصـرف  -کننـده کننده به سمت مصرففمصر -را از بازاریاب بازاریابی
هاي اجتماعی به عنوان در این مقاله با استفاده از شبکه. ]14[ سوق داده است

 -دوسـت کننـده بـه    مصـرف  -هکنند واسط، تمرکز بازاریابی ویروسی از مصرف
همکـارانش موفقیـت در    و 18توجه به نظر هینز با .داده شده استدوست تعمیم 

است، زیرا  وابسته " 19اتصال خوب" با ارسال پیام به افرادبه ی بازاریابی ویروس
برخـوردار  سطح دسترسی و مشـارکت بـاالتري   از افراد معمولی، نسبت به آنها 

  .]12[هستند 

  ها و عوامل بازاریابی ویروسی منافع، چالش -1- 3- 2
هاي بازاریـابی،  یکی از مزایاي مهم بازاریابی ویروسی در مقایسه با سایر روش

همچنین سرعت انتشار باال، تسهیل در انتشار پیام، . باشدي پایین آن میهزینه
فهمیـدن نیـاز مشـتریان از دیگـر      عتبار، استفاده از مزیـت رقـابتی و  ا اعتماد و

دوسـت   بـه  انتقـال دوسـت   ي این، بازاریابی از شـیوه  عالوه بر. مزایاي آن است
بی موجـود بـراي   هـاي بازاریـا  ثرترین شـیوه مـؤ کنـد کـه یکـی از    استفاده می

ي هـا برنامـه چـالش  از سـوي دیگـر، بزرگتـرین     .شود محسوب می ها بازاریاب
هاي  از دیگر چالش .باشد میهاي اجرایی برنامه بازاریابی ویروسی، عدم کنترل

وابسـتگی بـه    و عدم وجود استانداردهاي اخالقیتوان به  این نوع بازاریابی، می
کننده ممکن  مصرفبه همین دلیل،  .کرد اشارهکننده براي انتقال پیام،  مصرف

   .]13,14[کند  گیخورد  است احساس فریب
ي به بر پنج موضوع کلید ها، چالشهمکاران با توجه به منافع و  و 20ورندل

ایـن پـنج عامـل    . نـد ا هکید نمودأبازاریابی ویروسی ت اجراي عنوان عوامل مهم
ت خـدمات یـا محصـول،    خصوصـیا  ،هاي اجراییعبارتند از ساختار کلی برنامه

 .]15[ دوسـت  بـه  محتواي پیام، خصوصیات انتشار و مجراي اطالعات دوسـت 
عوامل با توجه  یناز ا یکهر  یدبا یروسی،و یابیبازار یزآم یتموفق ياجرا يبرا

  .یردقرار گ یکار مورد بررس و به نوع کسب

  روش پیشنهادي - 3
ی رهبـران عقیـده   ي فرضیه و روشـی بـراي شناسـای    این بخش، به دنبال ارائه

  .باشد می

  21M3FITپیشنهادي  ي فرضیه - 3-1
 ،هـا  هـا و شـرکت  در همـه سـازمان   ،پیشـنهادي  ي حالت کلی، طبق فرضیه در

از . رهبران عقیده بایـد بیشـترین دوسـت، تعامـل و تـراکنش را داشـته باشـند       
ها به تنهایی براي انتخاب رهبران عقیده کـافی   آنجایی که هر یک از مشخصه

فردي کـه داراي بیشـترین    .سه مشخصه با هم در نظر گرفته شودنیست، باید 
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 .بران داردرحبوبیت زیادي در بین کـا دوست است، به احتمال قوي شهرت و م
 تواند منجر بـه انتخـاب یـک رهبـر     از آنجایی که این محبوبیت به تنهایی نمی

ود ین مشخصه بررسی شکنار اهاي مؤثر دیگري نیز در معیارعقیده گردد، باید 
ي دیگـر   مشخصـه . آل را نتیجه دهـد  ي ایده پیشنهادي، رهبر عقیده  تا فرضیه

تنهـا داشـتن تعـداد زیـاد     . رهبر عقیده، داشتن بیشترین تعامل با کاربران است
 نیز شود و باید با دوستان خود تعامل آل منتج نمی ایده ي به رهبر عقیده ،دوست

  .داشته باشند
تـوان از   در عمـل نمـی  . تراکنش است داشتن بیشترین ،ي نهایی مشخصه

تجربه نشان داده  .ي شخصی رهبر عقیده، تعداد تراکنش را بدست آورد صفحه
 بنـابراین . ي پیشنهاد نامحسوس خرید، به تنهایی کافی نیست که معموالً ارائه

ي بیشـترین دوسـت، تعامـل و تـراکنش      پیشنهادي، سه مشخصه  ي در فرضیه
در شبکه اجتمـاعی انتخـاب شـده      عقیده رهبر تعیینکنار هم براي ، در )خرید(

  .است

  پیشنهادي تئوري روش - 3-2
شده در قسمت قبل، تئوري بـوده و تعیـین رهبـران عقیـده بـا        ارائه ي  فرضیه

 .پـذیر نیسـت   امکـان  ،ابزارهـاي موجـود   ي هاي ذکر شده، بـه وسـیله   مشخصه
آل  عقیـده ایـده   هاي معادل براي شناسایی رهبر بنابراین به استفاده از مشخصه

  .استنیاز 
تـرین راه بـراي شناسـایی رهبـر     هاي شبکه، مناسـب  تجزیه و تحلیل داده

در شبکه، مهمترین  22مرکزیت. باشدموردنظر می يها مشخصه براساسعقیده، 
هـاي   اکثر شبکه. ]10[ هاي شبکه است مفهوم در مبحث تجزیه و تحلیل داده
دسترسـی و   ،به دلیـل جایگـاه خـود   آنها . اجتماعی شامل افراد مرکزي هستند

   .]5[فرصت بهتري براي گسترش اطالعات دارند 
و  24، مرکزیـت بینـابینی  23مرکزیت شبکه توسط سه معیار مرکزیت درجـه 

مرکزیت درجه، تعـداد ارتبـاط   . شود ، شناسایی و محاسبه می25مرکزیت نزدیکی
تعـداد  هـر چـه   . ]16[ کنـد  مستقیم یک کاربر با کاربران دیگر را مشخص می

ارتباط مستقیم یک کاربر با کاربران دیگر بیشتر باشـد، آن کـاربر بـراي رهبـر     
ي  ي یک فرد را بـا کلیـه   مرکزیت نزدیکی، فاصله .تر استعقیده شدن مناسب

افراد بـا امتیـاز نزدیکـی بـاال، بـه دلیـل وجـود        . سنجدافراد دیگر در شبکه می
کننـد   ر از دیگران دریافـت مـی  ت هاي کمتر بین آنها، اطالعات را سریعمیانجی

ترین مسیر اتصال یک گـره خـاص را بـین تمـام      مرکزیت بینابینی کوتاه .]5[
   .]5[دهد  کاربران نشان می

ي شناسایی یک فرد باید به این نکته توجه داشت که این معیارها فقط برا
یـک  بـراي شناسـایی    شود؛ بلکه ممکن است استفاده نمی) عقیده رهبر(خاص 

  .]10[ استفاده شودنیز مرکز  گروه در
ي کمی بـا دیگـر کـاربران دارنـد،      فاصلهاجتماعی  ي افرادي که در شبکه
به همین دلیل مرکزیت درجه، شاخصی براي رهبـران  . غالباً مورد توجه هستند

محلـی،   ي بـه صـورتی کـه رهبـران عقیـده     . شود ي محلی محسوب می عقیده
بـرخالف مرکزیـت   . ان مستقیم هستندنفوذ در عقاید کاربر ومحدود به ارتباط 

مستقیم به رهبـر   هاي مستقیم و غیر درجه، مرکزیت نزدیکی و بینابینی، ارتباط
گیرند؛ در نتیجـه مرکزیـت نزدیکـی و بینـابینی شاخصـی        عقیده را در نظر می

  . دنشو محسوب می براي تعیین رهبران عقیده يتردقیق
این پژوهش، با تجزیه و تحلیل شبکه و در نظر گرفتن مفهـوم مرکزیـت،   

با اسـتفاده از ایـن   . ها استها و سازمانحلی کاربردي براي شرکت به دنبال راه

بـین کـاربران در    هاي بجـا مانـده از تعامـل   ها دادهها و سازمانحل، شرکت راه
قـرار   بررسـی ي شبکه اجتماعی را بـراي کشـف افـراد مرکـزي مـورد       صفحه

صورت محسوس یا نامحسـوس، در  ه سپس با استفاده از این افراد، ب. دهند می
که منجر به بهبود مدیریت روابط بـا   کنند تصمیم کاربران خود، اعمال نفوذ می

  .دشو مشتریان می
هـاي   هاي صورت گرفته در بخشو تقسیم در پایان این بخش، با مقایسه

به هر یک از سـه دسـته افـراد کلیـدي در      کهحاصل می شود ) 1(جدول ، قبل
هـایی نسـبت داده شـده     ، مشخصـه M3FIT  شبکه اجتماعی، مطابق فرضـیه 

  .است
بندي رهبران، پیروان و افراد خنثی برحسب  تقسیم) : 1(جدول 

  M3FITهاي فرضیه  مشخصه
  افراد  ها مشخصه

max-F26, max-T27, max-in28 رهبران  
min-F29, max-T, med-in30 پیروان  
max-F, min-T31, min-in32 افراد خنثی  

  اجراي آزمایش - 4
ي  هاي کاربران مربوط به صفحه دسترسی به داده پژوهش با چالش محدودیت

به همین دلیـل از مجموعـه   . در شبکه اجتماعی مواجه است شرکت یا سازمان
هـا از تعامـل بـین     آزمایش استفاده شده که این داده فرضی براي اجرايي  داده

  .بدست آمده استن شبکه اجتماعی فیسبوك کاربرا
ــامل   ــه داده، ش ــره و  4039مجموع ــال و  88234گ ــانگین  0.6055ی می

نفـري از کـاربران بـه     20در این آزمایش گروه . باشدمی 33بندي شاخص خوشه
براي . شده است در نظر گرفته ي شبکه اجتماعی عنوان اعضاي فرضی صفحه

ي مفهـوم مرکزیـت و معیارهـاي تعیـین      تعیین فرد یا گروه مرکزي، بـر پایـه  
  .شود استفاده می UCI-Netافزار  مرکزیت، از نرم

UCI-Netهــاي موجــود در  بردي بــراي تحلیــل دادهرکــا يافــزار ، نــرم
داراي  ،افزار این نرم. است، با استفاده از معیارهاي مشخص هاي اجتماعی شبکه
 NetDrawه، بـراي پـذیرش و تحلیـل داد    Uci6هاي متعدد از جملـه   بخش

 کلیدي ي براي نمایش گره KeyPlayerبراي نمایش داده با معیار مشخص، 
که  مختلف باشد هاي تواند به فرمت می هاي مورد استفاده در آن داده. می باشد

به عنـوان مثـال،   . ]17[ استmatrix و  txt، شاخصهاي  دو نمونه از فرمت
  .گردد استفاده می txtدر این آزمایش از داده با فرمت 

مـورد   ي ابتـدا داده . خواهد شـد به اجراي آزمایش اصلی پرداخته  در ادامه،
بعـد از تحلیـل داده    .ودشـ  مـی   افـزار داده  بـه نـرم   Data ي نظر از طریق منـو 

بـه عنـوان خروجـی    وعه داده مدو فایل به شکل مج، Uci6 بخش ي وسیله به
اجـرا کـرده و    NetDrawاین دو فایل خروجی را با قسـمت  . دهد می تحویل

  .شود نهایی خارج می ي اعمال و نتیجهمعیارهاي موردنظر 
هر گـره   .باشند ها میگره ي ها نشان دهندهمربع ،این آزمایش خروجیدر 

هـر چـه   . ي شبکه اجتماعی اسـت  در گراف معرف یک کاربر در مجموعه داده
 هر. ستاتر شدن مناسب آن گره بیشتر و براي رهبر عقیده مربع بزرگتر، قدرت

که براي رسیدن به یـک معیـار   مزیتی دارند  کدام از معیارهاي تعیین مرکزیت
  .گیرند استاندارد مورد مقایسه قرار می

تـوان بـه    بینید با استفاده از معیار درجـه، مـی  می) 2(همانطورکه در شکل 
گفته شد این معیـار بـه   با توجه به مطالب اما . راحتی فرد مرکزي را تعیین کرد
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هـاي  گـره . کـار دارد  هاي مستقیم در شبکه سر و ن مرکزیت محلی با گرهعنوا
د و نقرار نداشته باش تشار اطالعاتمکان خوبی براي ان انتخابی ممکن است در

بـه همـین   . دنهایی با اتصال مستقیم را پشتیبانی اطالعاتی کند گرهنفقط بتوان
تاندارد در نظـر گرفتـه   معیار درجه به عنوان یک معیـار اسـ   ،دلیل در این مقاله

  .شود نمی

  
معیار درجه بادهنده رهبران عقیده  نشان :) 2(شکل   

  
هایی را  معیار نزدیکی و بینابینی گره) 4(و ) 3(طرفی با توجه به اشکال  از 

توانند به تسهیل جریان اطالعات از یک گروه به گروه د که مینگیردر نظر می
حال ممکن است گره تعیین شده با معیار . دیگر، در شبکه اجتماعی کمک کنند

ي باالیی هم  نزدیکی، عالوه بر مکان خوب براي انتشار اطالعات، داراي درجه
آیـد؛ در نتیجـه   ها، گسست ساختاري بوجود مـی  از طرفی بدون این گره. باشد

جریان اطالعات از یک گروه به گروه دیگر مشـکل خواهـد بـود، مگـر اینکـه      
ایـن افـرادي کـه    . ي که به گروه متصل است، گذر کنداطالعات از طریق فرد

تواننـد جریـان اطالعـات را     کنند، با قدرت خـود در شـبکه مـی    فاصله را پر می
  .دلیل معیار نزدیکی و بینابینی، از معیار درجه بهتر است به این. کنترل نمایند

  
معیار نزدیکی بادهنده رهبران عقیده  نشان : )3(شکل   

 

  
  معیار بینابینی قیده بادهنده رهبران ع اننش ) :4(شکل 

درك  در جهــت 34بکــارگیري ابــزار نظرکــاوي - 5
  عالیق رهبران عقیده

از بـین افـرادي کـه در     آل ایـده  ي در این بخش، براي شناسایی رهبران عقیده
، ندبخش اجراي آزمایش توسط معیارهاي درجه، نزدیکی و بینابینی تعیین شـد 

تواند از طریق  میآل  ایده ي راج رهبران عقیدهاستخ. گرددمطرح می يپیشنهاد
هدف از شناسـایی نظـرات کـاربران، تعیـین طـرز فکـر       . نظرکاوي انجام گیرد

هـاي آنهـا    طرفداران یک محصول در شبکه اجتمـاعی طبـق مضـمون پسـت    
گردد گرایش و طرز فکر کاربران استخراج می ،با استفاده از نظرکاوي. باشد می

 .]16[ شوند سه کالس مثبت، منفی و خنثی تقسیم می که این طرز فکرها به
  . دهدرا نشان میتفاوت نظرات مثبت، منفی و خنثی ) 5( شکل

  
  ]16[ رهبران عقیده با نظرات مثبت، منفی و خنثی:  )5(شکل 

  
گسـترش اطالعـات    در جهـت تواننـد   رهبران عقیده با نظرات مثبت مـی 

د در مقابل رهبـران  نتوانات منفی میرهبران عقیده با نظر. خاص استفاده شوند
به همین دلیل، معیارهاي تعیین مرکزیت به . دنعقیده با نظرات مثبت قرار گیر

. ثرترین رهبر عقیـده باشـند  ؤحل خوبی براي تشخیص م توانند راه تنهایی نمی
اسـتفاده کـرد تـا رهبـران     بایـد از نظرکـاوي    بنابراین براي تبلیغات هدفمنـد، 

تبلیغـی ارسـال    بـراي آنهـا  و با یک محصول شناسایی شـده  مخالف  ي عقیده
  .دنشو

  ب نظر رهبران عقیده شناسایی شدهجل - 5-1
هـاي   اي بـراي بازاریـابی در شـبکه   یند سه مرحلـه آها از فرها و سازمانشرکت

اجتماعی بـراي   اي در شبکه شرکت ابتدا باید صفحه .کننداجتماعی استفاده می
سپس گام دوم شامل شناسایی و انتخاب  .نمایدکنندگان ایجاد  ارتباط با مصرف

نی مانـده از کـاربرا   هـاي بجـا  تجزیـه و تحلیـل داده  ز با استفاده ا رهبران عقیده
در نهایـت،   .کنندگان با نفوذ هستند شرکت در میان مصرفبه نظر که  باشد می

بـراي کمـک بـه انتشـار     م ش قدیپ گروهتوان به عنوان  میاین افراد با نفوذ را 
 ري، اتخاذ محصول جدید و گسترش هرگونه رفتار در جامعه در نظر گرفتنوآو

]14[. 
ي دلیـل یـا   بخـش، مسـتلزم ارائـه    یک طرح بازاریابی ویروسـی اثـر   آغاز

بـه دوسـتان و    تشـویق بـه ارسـال پیـام     قوي به افراد است تا آنها را يانگیزه
آنهـا   زیرا ؛است ها اریابدر نهایت کلید موفقیت در دست باز. کند خود اطرافیان

الزم را به افراد بـراي ارسـال    يانگیزه ،ها و تشویق خالقانه ي ایدهباید با ارائه
  .پیام مورد نظر به دیگران بدهند

هـاي   ویروسی اهمیت دارد، یافتن تکنیـک  هاي یابرامروزه آنچه براي بازا
لیـت  کـارایی الزم و قاب  ،جـذابیت  هـا بایـد   این تکنیک .باشد مینوین تبلیغاتی 
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با توجه به این واقعیت . داشته باشد کنندگان دریافت بینرا دهان بهانتشار دهان
، مواجـه هسـتند  هـاي تجـاري    کنندگان همه روزه با انبوهی از پیـام که مصرف

انگیـزد و  نمـی  تر حساسیت عموم را بـر ارزان و تراصطالحاتی مانند بهتر، سریع
 هـا  بنـابراین بازاریـاب  . کندایجاد نمی جذابیت الزم را براي انتقال ویروسی پیام

و بـراي بـرانگیختن    باشـند آگـاه   ،گـذرد از آنچه کـه در ذهـن افـراد مـی     باید
 .هاي تبلیغاتی، تالش الزم را به عمل آورند احساسات مخاطبین با پیام

اجتمـاعی   شبکه دري بازاریابی ویروسی طراحی برنامه براي باید  بازاریاب 
زیرا تأثیر مثبتـی بـر نگـرش بیننـده ایجـاد       ؛دکافی نمای به محتواي پیام دقت

هـا  از قبیل آگهی( مفاهیم تجاري و بازرگانیباید توجه کرد که هر چه . کند می
نگرش مخاطب نسـبت بـه پیـام     ارسالی افزایش یابد، در پیام) تجاري نشانو 

 ريمفـاهیم تجـا   بهتر است. شودمنفی و قصد او براي انتشار پیام نیز کمتر می
ي اول بـه آنهـا جلـب    پیام قرار گیرند و توجه مخاطـب در مرحلـه   ي در حاشیه

  .نشود
تخفیـف ویـژه،    اننـد م هـایی  روشتـوان از   مـی  جذب رهبران عقیده براي
ـ      جذاب تصاویر استفاده از  ي ه، راحتی انتقـال و اشـتراك پیـام بـا دوسـتان، ارائ

هـا بایـد از    ن روشایـ به دلیل منسـوخ شـدن    امروزه. بهره برد خدمات رایگان
تـرین روش   قـوي . استفاده شـود جذب رهبران عقیده  برايتر  دقیق کارهاي راه

بنـابراین  . باشـد مـی آنهـا   طبـق عالیـق   برجلب نظر  ،عقیده جذب رهبربراي 
بـراي شناسـایی    شد،به آن اشاره  قبل که در بخش نظرکاوي روشتوان از  می

  .استفاده کرد اجتماعی کهي مربوط آنها در شبها پستعالیق کاربران در 
هاي موفق بازاریابی ویروسی را بـه  و همکارانش جبهه 35دابل ،در تحقیقی

بررسـی   هاي بازاریـابی ویروسـی  ر استراتژيتأثیر احساسات د ي منظور مطالعه
هاي مورد بررسی خود را به شش آنها احساسات را به شش نوع و جبهه. کردند

مبتنی بر شگفتی، مبتنی بر شادي، مبتنی  ؛بندي نمودندگروه به شرح زیردسته
در ایـن   .]18[ مبتنـی بـر نفـرت   و  بر اندوه، مبتنی بر خشم، مبتنی بـر تـرس  

دیگران دو کلید براي تضمین موفقیت در بازاریابی ویروسـی   و دابل ،صخصو
  :]18[ معرفی کردند

 هاي ویروسی باید ذهن گیرنده را تسخیر کنندپیام.  
 گیري شده باشندبه زیرکی هدف هاي ویروسی بایدپیام. 

 ي کـه رهبـران عقیـده و مشـتریان فعـال بـه سـازمان اجـازه         در مواردي
تـوان بازاریـابی ویروسـی را بـا     دسترسی به اطالعات پیروان خود بدهنـد، مـی  

بـه   ،خـدمت رهبـر عقیـده    خرید کاال و یا و تلفیق کرد 36گر توصیه هايسیستم
تـوان بـا توجـه بـه      همچنین می. اده شودد طی یک پیام پیشنهاد آنها دوستان
هاي مختلف جذب مشـتري اسـتفاده   هاي خاص رهبران عقیده از شیوهویژگی

   .کرد
 فضاي تعامل اسـت ي توسعه ،بخش کلیدي موفقیت در بازاریابی ویروسی

قابـل   ي نکتـه . کنندگان به ارسال پیام بپـردازد که به تشویق و ترغیب مصرف
 اصـطالح  .باشـد  مشتریان به ویژه رهبران عقیـده مـی  حفظ  ،تأمل در بازاریابی

"Churn" ـ   بـراي انـدازه  و  کند می هبه از دست دادن مشتري اشار رخ گیـري ن
از . شـود  اسـتفاده مـی  کننـد،   تعداد افرادي که یک پایگاه اجتماعی را ترك مـی 

از یـک   شـامل دو هـدف اسـت؛    Churn تجزیه و تحلیـل  ،وکار دیدگاه کسب
که به تبع آن  کنند ترك می شرکت را که چرا مشتریان طرف، درك این مطلب

 ،از سوي دیگـر توان اقدامات مناسب مدیریت ارتباط با مشتري انجام داد و  می
بازاریابی در جهت حـل   یا اقدامات مناسب مالی و تا است Churn پیش بینی

  .]19[اتخاذ شود  مسئله

اد انگیـزه قـوي در   همواره باید درصدد حفظ مشتریان فعلی و ایجب بازاریا
بازاریابی  موفقیت .خودي پیام تبلیغاتی باشدمشتریان کلیدي براي ارسال خودبه

کنندگان در ارزشمند تلقی نمـودن پیـام   وابسته به مقدار درك مصرف ویروسی
ي کـافی بـراي   اي که بدون القاي احساس سوء استفاده، انگیـزه است، به گونه

  . ]2[ارسال پیام ایجاد کند 

  گیري هنتیج - 6
 در یـادي ز یرتـأث  ،یـده رهبـران عق  یـد دهـان و عقا  بـه  دهان ي یدهاز آنجا که پد

سـازمان   یـا شرکت  یتسا وب کاربران یا یشبکه اجتماع ي اعضا یدخر یمتصم
 کننـد  مـی  تـالش  هـا  شـرکت  یابیبازار هاي بخش در این راستا، ؛دندار همربوط

  .داشته باشند یرگذارتأث یانمشتر يرو یشتريتمرکز ب
 ارائـه شـده، بـر    هـاي  و مشخصه یمبه اشتراك مفاهجه تو مقاله، با یندر ا

 رهبـران  ي به سـه دسـته  ی شبکه اجتماع یک ي، اعضاM3FIT  یهطبق فرض
 ي ائـه ار ،پـژوهش  ینا یاصل یتمز. ندا شده یمتقس یو افراد خنث یروانپ عقیده،

 یـک تفک و آنهـا  یـق عال ییشناسـا یده، جهت استخراج رهبران عق یننو یروش
جـذب رهبـران مثبـت     بـراي  یـت باشـد کـه در نها   یمـ  یرهبران مثبت و منف

  .شده است پیشنهادهایی ارائه
ـ  یـده ، ابتدا رهبران عقپیشنهادي روش ینا در  یگـروه فرضـ   یـک  یناز ب
 یارهـاي و مع یـت مفهـوم مرکز  ي یـه پا بوك، بـر یسف یشبکه اجتماع ي صفحه

. انـد  شدهاستخراج  UCI-Netفزار با استفاده از نرم ا ینابینی،و ب یکیدرجه، نزد
ي با استفاده از ابـزار نظرکـاو   ،اجتماعی ي هاي رهبران در صفحه دیدگاه سپس
 یـق اسـتخراج عال . اسـت بررسـی شـده    آنها فکر و طرز یقعال ییشناسا براي

از  ه وشد یو خنث یمثبت، منف ي نظرات آنها به سه دسته یمباعث تقس ،رهبران
شـبکه   انتشار هدفمند اطالعات در يبا نظر مثبت برارهبر  ینثرترؤآنها، م ینب

   .یده شده استبرگز یاجتماع
ماننـد   یدهجذب رهبران عق يبرا یمتفاوت يها روش ،ویروسی یابیبازار در

 .دارد وجـود  یگـان خـدمات را  ي ارائـه  و با دوسـتان  یاماشتراك پ ،یژهو یفتخف
 ي رهبـران عقیـده  نامحسوس از  ي استفاده براي جذب، دیگر، روش پیشنهادي

هـا و  توسـط شـرکت  کـاربران   یـد خر هاي یماعمال نفوذ در تصم يبراایده آل 
کـه   یگـر متنوع د هاي یابیخالف بازرا بر. استبازاریابی ویروسی  درها سازمان

اسـتفاده   ،متقبل شوند اي ینههز يجذب مشتر يدر ازا یاببه بازار یدشرکت با
 یـابی بازار هـاي  ینـه باعـث کـاهش هز   یروسـی و یـابی در بازاررهبران عقیده از 

  .گردد می ها سازمان و ها شرکت
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