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مقدمه
فناوری های  از  استفاده  به  اجتماعی  رسانه  واژه 
مبتنی بر وب و موبایل اشاره می کند که ارتباطات را 
به گفت وگوهای تعاملی تبدیل می کنند. رسانه های 
اجتماعی انواع مختلفی را در بر می گیرند که شامل 
مجالت، اجتماعات اینترنتی، وبالگ ها، وبالگ های 
پادکست ها،  ویکی ها،  میکروبالگ ها،  اجتماعی، 
در  جهانی  در  است.  ویدئو  و  تصاویر  عکس ها، 
است  آشکار  اجتماعی،  رسانه های  انقالب  عصر 
که رسانه های اجتماعی مثل فیس بوک، توییتر، 
به طور  غیره  و  اسکایپ  اسپیس،  مای  اورکــات، 

گسترده برای اهداف ارتباطاتی استفاده شوند. این 
نوع ارتباطات می تواند با یک شخص و یا گروهی 
از افراد باشد. امروزه بیشتر افراد مخصوصاً جوان ها 
برای  اجتماعی  رسانه های  از  مختلفی  انواع  از 
ارتباط با گروه هایشان استفاده می کنند. رسانه های 
اجتماعی  تعامل های  برای  رسانه هایی  اجتماعی 
به عنوان ابزارهاي فراتر از ارتباطات اجتماعی است. 
جوانب مثبت و منفی برای استفاده از رسانه های 
مزایاي  مهم ترین  از  یکی  دارد.  وجود  اجتماعی 
اطالعات  و  دانش  آنالین  اشتراک گذاری  آن 
این  است.  مردم  از  مختلفي  گروه های  بین  در 

اثربخشی رسانه های اجتماعی 
به عنوان ابزار ارتباطی و ظرفیت آن ها 
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چکیده
مای  اورکات،  توییتر،  فیس بوک،  قبیل  از  اجتماعی  رسانه های  انقالب  عصر  در 
اهداف  برای  به طور گسترده  این رسانه ها  است که  آشکار  و...  اسکایپ  اسپیس، 
ارتباطی استفاده می شوند. یکی از مهم ترین مزایای استفاده از رسانه های اجتماعی 
اشتراک گذاری آنالین دانش و اطالعات در میان گروه های مختلف مردم است. این 
اشتراک گذاری آنالین اطالعات همچنین گسترش افزایش مهارت های ارتباطاتی 
در بین مردم و به ویژه یادگیرنده ها و یاددهنده هاي مؤسسات آموزشی را به همراه 
دارد. ابزارها و فناوری های آنالین نه تنها واسطه ارتباطات به شیوه های بی شمار 
هستند. همچنین حتی به شیوه های زیادی گفت وگو و فکر می کنیم که برآیندش 
در حال تغییر است. رسانه های اجتماعی ظرفیتی برای تغییر اساسی در خصوص 

زندگی اجتماعی ما دارند که هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی است.
کلمات�کلیدی:�

رسانه های اجتماعی، ابزار ارتباطی، تبلیغات، برند، ابزارهای رسانه اجتماعی
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اشتراک گذاری آنالین اطالعات همچنین افزایش 
مهارت های ارتباطی در بین مردم به ویژه در بین 
یاددهنده ها و یادگیرنده ها مؤسسات آموزشی را 
ارتقا می دهد. همچنین گستاخی در استفاده از این 
ابزارهای اجتماعی وجود دارد. بعضی اوقات، این 
ابزارها به طوری بد از سوی مردم استفاده می شود 
که منجر به شکستن حریم خصوصی افراد می شود. 
چنین مثال هایی می تواند به نسبت خطرناکی از 
جنبه اخالقی در استفاده از چنین رسانه هایی منجر 
شود. رسانه های اجتماعی به عنوان ابزارهایی به کار 
می رود تا مردم را به هم نزدیک کند، مخصوصاً 
وقتی که آن ها در فاصله دور از یکدیگر زندگی 
می کنند. به هر حال این روزها گواه بر آن است که 
بسیاری از کسب وکارها نیز در تعامل با شبکه های 
و  محصوالت  که  به طوری  دارند،  قرار  اجتماعی 

خدماتشان را از این طریق گسترش می دهند. 
خیلی اوقات، سران گروه کسب وکار تالش می کنند 
تا رابطه سالم با مشتریان ارزشمند داشته باشند. 
شبکه های اجتماعی در حال حاضر به عنوان ابزاری 
امیدوارکننده برای تبلیغات هستند که هر برندی باید 
آن را بپذیرد. از رسانه های اجتماعی به عنوان رسانه 
گسترش دهنده مشارکت تجاري نام برده می شود 
که از طریق بی واسطگی رابطه سالم و مستقیم را 
بین برندها و جامعه هایشان در یک محیط آنالین 
ایجاد می کند. این فوریت به جامعه این امکان را 
می دهد که تا حاضر باشد، ارتباط برقرار کند، نفوذ 
کند و موقعیت قوی تر را برای برندهای تجاری 
نگه دارد. به عالوه از سیستم عامل های اجتماعی 
برای نظارت بر مکالمات در خصوص صنعت، رقبا 
و محصوالت شرکت ها استفاده می شود که آن ها 
را قادر مي سازد تا به طور گسترده اي بر مشتریان 
دسترسی  اجتماعی  شبکه های  طریق  از  خود 
را که  آنچه  به  مربوط  پیام های  تا  باشند  داشته 
باید ارائه دهند را ارسال کنند. در واقع رسانه های 
اجتماعی راهی را ممکن مي کنند که ارتباطات را 
سازمان دهی می کند. بسیاری از ابزارهای اجتماعی 
که امروز در دسترس هستند بسیار مقرون به صرفه 
در مقایسه با روش های سنتی از قبیل ایمیل و 
تبلیغات آنالین هستند. پست های وبالگ و توییتر 
کسب وکار را قادر می سازد تا ارتباطات ایجاد کند، 
بازخورد یا کمک فوری ارائه دهد و محصوالت و 

خدمات خود را گسترش دهد. این مقاله اساساً 
سعی می کند تا تأثیرات رشد رسانه های اجتماعی و 
پیامدهای آن در جامعه را تجزیه و تحلیل کند. این 
مقاله همچنین تالش می کند تا فواید رسانه های 

اجتماعی به عنوان یک ابزار ارتباطی را بیان کند.

هدف تحقیق
اهداف اصلی این مقاله عبارت است از 

الف( تجزیه و تحلیل تأثیر رسانه های اجتماعی 
به عنوان ابزار ارتباطی.

به عنوان  اجتماعی  رسانه های  فواید  ارزیابی  ب( 
ابزار ارتباطی.

ج( ارزیابی پتانسیل رسانه های اجتماعی به عنوان 
ممکن  را  ارتباطات  که  فناوری  برای  ابزاری 

می سازد. 
روش تحقیق

این تحقیق به دنبال تجزیه و تحلیل کّمی و کیفی 
نقش و اهمیت رسانه های اجتماعی به عنوان یک 
ابزار ارتباطی اثربخش است. بدین منظور بررسی 
تجربی اثربخشی رسانه های اجتماعی با استفاده 
از روش پیمایشی در این تحقیق مورد استفاده 
قرار گرفت، به طوری که این روش به عنوان روش 
مناسبی برای انجام پیمایش در جهت یافتن اهمیت 
رشد و گسترش استفاده از رسانه های اجتماعی 
به عنوان یک ابزار ارتباطی است. روش مشاهده نیز 
در تحقیق حاضر استفاده شد. منطقه انتخاب شده 

رسانه های اجتماعی  �
به عنوان رسانه 
گسترش دهنده 

مشارکت تجاري نام 
برده می شود که از 
طریق بی واسطگی 

رابطه سالم و مستقیم 
را بین برندها و 

جامعه هایشان در 
یک محیط آنالین 

ایجاد می کند.
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برای تحقیق شهر گوآتی است که به سرعت به یک 
منطقه صنعتی در شمال شرق هند تبدیل شده 
است. یک پیمایش نمونه در بین ساکنان شهر 
گواتی انجام شد. در مجموع به طور تصادفی 200 
نمونه از افراد ساکن در مناطق شهری شهر گوآتی 

برای مالحظه انتخاب شده است.
منابع داده ها: داده ها از هر دو منابع اولیه و ثانویه 
جمع آوری شده است. منابع اولیه شامل یک کار 
پیمایشی انجام شده در میان ساکنان شهر گواتی 
شامل  ثانویه  منابع  در  اسنادی  تحلیل  است. 
اینترنت، مجالت، کتاب ها و ژورنال ها انجام شد 
تأثیر و دنبال کردن رسانه های اجتماعی در  تا 
زمینه اجتماعی و پتانسیل آن ها برای رشد آینده 

را مطالعه کند.

ادبیات تحقیق
رسانه های  به  توجه  با  آینده  »پیش بینی  مقاله 
ای  برناردو  و  آشور  سیتارام  توسط  اجتماعی« 
هیوبرمن نوشته شده است. آن ها شرح می دهند که 
چگونه محتوای رسانه های اجتماعی می تواند برای 
پیش بینی نتایج جهان واقعی استفاده شود. آن ها 
به عالوه نشان می دهد که چگونه احساسات بیرون 
آمده از توییتر می تواند بیشتر برای بهبود قدرت 
آینده پژوهی رسانه های اجتماعی استفاده شود. در 
مقاله »محیط های کاری و شبکه های اجتماعی« 
نویسندگان آندریا بروتون، تام هیگین، بن هیکس و 
آنت کاکس در خصوص مدت زمانی بحث می کنند 
که جهت گیری و ممارست به استفاده از رسانه های 
اجتماعی از سوی کارکنان صورت می گیرد. آن ها 
به  کارکنان  واقعیت هدایت می شوند که  این  با 
در  هستند.  درگیر  اجتماعی  رسانه های  موضوع 

مقاله »پیش بینی نقاط قوت رسانه های اجتماعی« 
اریک گیلبرت و کری کاراهالیوس مدل پیش بینی 
را بیان می کند که داده های رسانه اجتماعی را به 
قوت های آن مربوط می سازد. در این مدل مجموعه 
داده های بیش از 2000 رسانه اجتماعی جمع شده 
است و با دقت 85 درصد بین آن ها وجه تمایز قائل 

می شود.
مرور کلی رسانه های اجتماعی

مبتنی  فناوری های  به  اجتماعی  رسانه های  واژه 
بر وب و موبایل اشاره می کند تا ارتباطات را به 
گفت وگوی تعاملی تعبیر کند. به گفته آندریاس 
کاپالن و مایکل هانلین رسانه های اجتماعی »یک 
گروه از برنامه های کاربردی مبتنی بر اینترنت است 
که بر پایه ایدئولوژی و فناوری وب 2.0 ساخته 
شده است و تولید و تبادل محتوای ایجادشده از 
سوی کاربر را ممکن می سازند. رسانه های اجتماعی 
یک  به عنوان  اجتماعی  تعامل  برای  رسانه ای 
مجموعه فراتر از ارتباطات اجتماعی است. از طریق 
قابل دسترس  همه جا  در  ارتباطی  تکنیک های 
به طور  اجتماعی  رسانه های  مقیاس پذیر،  و 
و  تغییر سازمان، جوامع  راه  قابل مالحظه ای، در 
افراد ارتباط برقرار می کنند. رسانه های اجتماعی در 
بسیاری از اشکال مختلف هستند از جمله مجالت، 
اجتماعات اینترنتی، وبالگ ها، وبالگ ها اجتماعی، 
عکس ها  پادکست ها،  ویکی ها،  میکروبالگ ها، 
مارک ها  بوک  و  مسابقات  ویدئو،  تصاویر،  یا  و 
هستند. با استفاده از مجموعه ای از نظریه ها در 
زمینه تحقیقات رسانه ها )حضور اجتماعی، غنای 
رسانه ای( و فرایندهای اجتماعی )خود ارائه گری، 
خود افشاگری( کاپالن و هانلین طرح طبقه بندی 
را برای انواع مختلف رسانه های اجتماعی در مقاله 
منتشر   2010 سال  در  هوریزن  بیزنس  مجله 
کردند. به گفته کاپالن و هانلین شش نوع مختلف 
پروژه های  دارد:  وجود  اجتماعی  رسانه های  از 
اشتراکي تولید محتوا )مثل ویکی پدیا(، وبالگ ها و 
میکرو وبالگ ها )مثل توییتر(، اجتماعات محتوایی 
)مثل یوتیوب(، سایت شبکه های اجتماعی )مثل 
فیس بوک(، بازی های مجازی )مثل ورلد کرفت( 
و جهان اجتماعات مجازی )مثل سکند الیف(. 
اشتراک گذاری  وبالگ،  از:  عبارت اند  فناوری ها 
تصویر، ویدئو وبالگ ها، پوسترهای دیواری، ایمیل، 

واژه رسانه های  �
اجتماعی به 

فناوری های مبتنی 
بر وب و موبایل اشاره 
می کند تا ارتباطات را 
به گفت وگوی تعاملی 

تعبیر کند
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پیام های فوری، اشتراک گذاری موسیقی، ورد پرس 
و صدا بر روی آی پی و.... بسیاری از این خدمات 
تجمع  طریق  از  می تواند  اجتماعی  رسانه های 
سیستم عامل شبکه های اجتماعی یکپارچه شود. 
مروری بر رسانه های اجتماعی در شکل زیر نمایش 

داده شده است.

شکل 1. بررسی اجمالی رسانه های اجتماعی

یک   )MMO( آنالین  چندنفره  گسترده  بازی 
بازی ویدئویی چندنفره است که قادر به حمایت 
از صدها یا هزاران بازیکن به طور هم زمان است. 
ضرورتاً آن ها در اینترنت بازی می کنند و معموالً 
آن ها حداقل بر روی یک جهان پافشاری می کنند. 
کارتریدر، ورلد وارکرفت برخی از نمونه هایی از 
هستند.   )MMO( چندنفره  گسترده  بازی های 
از طریق رسانه های اجتماعی، یک فرد می تواند 
هرگونه اخبار و نظرات را از طریق وب منتشر و 
تماشا کند. دیگ مثال اصلی از چنین رسانه هایی 
است. آن یک وب سایت خبری اجتماعی است. 
 ،)Digg( دیگ   دیالوگ های  فیس بوکی،  ارتباط 
از  رابط(  )برنامه نویسی کاربردی  ای پی ای  دیگ 
ویژگی های مهم دیگر هستند. یک فرد می تواند 
درباره هرگونه مسائل در اسکایپ، یاهو و یا گوگل 
تاک بحث کند و همچنین گزینه های تابلوهای 
اجتماعی وجود  دارد. شبکه های  اعالنات وجود 
دارد که به سرعت به تحرک واداشته شده اند تا به 
این وسیله ارتباطشان را با مخاطبین حفظ کنند 
و همچنین اطالعاتشان را با دیگران به اشتراک 
ارسال  دیگر  راه  یک  میکروبالگ ها  بگذارند. 
وب سایت  یک  توییتر  هستند،  آنالین  پیام های 

پخش  همچنین  است.  محبوب  میکروبالگی 
بینندگان  برای  آنالین  به صورت  فیلم ها  زنده 
مجازی  دنیای  دارد.  وجود  آنالین  به صورت 
اجتماعی آنالین است که به شکل یک محیط 
شبیه سازی شده مبتنی بر کامپیوتر است که از 
ارتباط  یکدیگر  با  می توانند  کاربران  آن  طریق 
آن ها  از  یا  و  تولید  موضوعاتی  و  کنند  برقرار 
استفاده کنند. واژه ای که تا حد زیادی مترادف 
با محیط های مجازی 3d تعاملی است که در آن 
کاربران آنالین با تصاویر اینترنتی برای دیگران 
قابل مشاهده هستند. این تصاویر اینترنتی معموالً 
با عنوان متنی ظاهر می شود، تمثال های دو بعدی 
و یا سه بعدی هستند، اگر چه امکان دارد اشکال 
دیگری )شنیداری و قابل لمس( هم باشند. دنیای 
مجازی به بازی محدود نمی شود بلکه بستگی به 
درجه فوریت ارائه شده دارد که می تواند کنفرانس 
کامپیوتری و متنی را بر پایه چت روم شامل شود.

الیو استریم که قباًل به عنوان موگالس شناخته 
می شد، پلت فرم ویدئویی پخش زنده است که 
اجازه می دهد تا کاربران برای مشاهده و پخش 
و  دوربین  یک  از  استفاده  با  ویدئویی  محتوای 
یک کامپیوتر از طریق اینترنت بپردازند. کاربران 
می توانند ویدئوهای زنده را به جریان بیندازند و 
یا ویدئوهای از قبل ضبط شده را در کانال هایشان 
منتشر کنند که از دوربین های چندگانه بر روی 
صفحه  نمایش گرافیک استفاده می کنند. بازی 
اجتماعی معموالً به بازی کردن به عنوان یک راه 
تعامل اجتماعی اشاره می کند که مخالف آن است 
که بازی به تنهایی مانند برخی از بازی های کارتی 
)یک نفره( یا بسیاری از بازی های ویدئویی تک 

نفره انجام شود.
شبکه های اجتماعی مانند اورکات، مای اسپیس، 

یوتیوب و سایت های متعدد دیگر مشابه 
 www.redit.com، شامل بوک مارک هایی مانند(

 )www.facebook.com و www.digg.com
مجازی  جوامع  ایجاد  به  کمک  وب  روی  بر 
جدیدی می کند که در آن بحث و تبادل نظر از 
طریق کلمات، تصاویر و صداها از طریق مرزهای 
ویژگی های  می گیرد.  صورت  منطقه ای  و  ملی 
اجتماعی  شبکه  هر  شامل  ارتباطات  اساسی 
می شود که دربردارنده صندوق، دیوارها، پیام های 
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وضعیت، یادداشت ها و نظرات است. بسیاری از 
مردم ترجیح می دهند که از شبکه های اجتماعی 
استفاده کنند.  ارتباطی  ابزار  به عنوان مهم ترین 
در ابتدا شبکه های اجتماعی به سادگی از یک 
نمایه مشخصات، نمایه جزئیات و به نوعی از یک 
دیوار تشکیل شده بود و بیشترین مقدار استفاده 
از آن از طریق ارتباطات صورت می گرفت. شبکه 
اجتماعی یک رسانه ارتباطی جدید در کنار مردم 
است که انواع اطالعات را پخش و دریافت می کند.

الف( تاریخ رسانه های اجتماعی
وقتي که ما به رسانه های اجتماعی فکر می کنیم، 
به طور کلی فیس بوک و توییتر به ذهن متبادر 
در  اجتماعي  شبکه هاي  حالي که  در  می شود. 
حقیقت بیش از این ها است. اولین راه برای ارسال 
پیام از مسافت های دور به طور محتمل از دو راه 
صوت و تصویر است. مردم برای برقراری ارتباط 

در گذشته از نشانه دود در روز و فانوس در شب 
در چین، مصر و یونان باستان استفاده می کردند. 
طبل ها در بسیاری از نقاط جهان براي گسترش 
برد صدای انسان برای برقراری ارتباط به خوبي 
استفاده مي گردد. بذر رسانه های اجتماعی در 550 
سال قبل از میالد در ایران کاشته شد، سیستم 
پستی به طور منظم در ایران تأسیس شد که در آن 
از اسب سواران و کالسکه ها براي حمل نامه استفاده 
مي شد. معموالً نامه ها شامل پیغام هاي دولتي است 
و از یک مکان به مکان دیگر ارسال مي شود. تکامل 
رسانه های اجتماعی را می توان در شکل 2 که در 

پایین آمده است، سنجید.
بود.  موفقیت  به  دوره دستیابی  و 19  قرن 18 
تلفن   ،)1792( تلگراف  مانند  دستگاه های 
)1890( و رادیو )1891( آغازگر دوره جدیدی 
از ارسال و دریافت پیام از مسافت های دور بودند. 

y 1970 استفاده از تلگراف
y 1865 پست هوایي
y 1890تلفن
y  وسیله ترین  )برجسته  رادیو  1891 

ارتباطي در این دوره(

y  مردم چین مصر و یونان در دوران
گذشته از نشانه دود در روز و نور 
فانوس در شب استفاده میکردند 
.اولین سیستم پستي در ایران در 

550 ق.م ایجاد شد

y  پدیا ــي  ــک وی  
2001

y 2002 فرند استر
y 2003 لینکد این
y 2005 یوتیوب
y 2006 توییتر

y 2009 نت الگ
y 2011 گوگل پالس
y  قرن هاي  خصیصه  از  بعضي  ها  این 

بیست و یکم هستند.

y  استفاده گسترده از 
ایمیل1966

y 1969 آرپانت
y 1986 لیست سرو
y 1979 یوز نت
y 1997 سیکس دگري
y 1988آي آر سي
y 1999بالگر
y و موارد دیگري که در این دوره ظهور کردند

ابتداي قرن 18 
تا قرن 19

تاریخ  باستان

قرن
 بیست و یکم

آغاز 
قرن بیستم

رسانه های 
اجتماعي

 شکل 2. تاریخ رسانه های اجتماعی
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در چند سال گذشته،  �
رسانه های اجتماعی 

تبدیل به یک 
انجمن چشم انداز 

های آنالین تبدیل 
شده اند. شبکه های 

اجتماعی عمده 
و وب سایت های 

رسانه های اجتماعی 
در پایه نسبتًا منظم 
تغییرات و بهبودی 

ایجاد کرده اند.

تعداد پیام ها بین کسب وکار، دفاتر مالی و قانونی 
و بانک ها در شهرهای در حال رشد افزایش یافت، 
همچنین خیابان پرترافیک شلوغ، باعث استفاده 
از روش های جدید به جای استفاده از تلگراف و 
برای  هوایی  پست  است.  شده  نامه  حمل ونقل 
مقابله با کاستی های شبکه تلگرافی در پاریس 
معنای  رادیو  و  تلفن  اختراع  کرد.  به کار  آغاز 
ارتباطات را به سطح دیگری رساند. قرن 20 با 
رشد و توسعه اینترنت مشخص شده بود. با رشد 
و توسعه اینترنت، عصر تبادل پیام از فردی به فرد 
دیگر بر پایه دیجیتالی و یا از طریق وب میسر 
یوزنت، بی بی اس )سیستم  آرپانت،  ایمیل،  شد. 
بولتن هیئت مدیره(، آی آرسی )اینترنت رله چت(، 
لیستسرو، بالگر، شش درجه، الیوژورنال، نپستر 
برخی از سایت های مهم برای تعامالت اجتماعی 

و به اشتراک گذاری هستند.

قرن 21 شاهد یک جهش در رشد شبکه های 
اجتماعی است که سایت هایی از قبیل فرتداستر، 
فوتولوگ و فوتوباکت، فلیکر، اورکات، فیس بوک، 
غیره  و  یوتیوب  نتالگ،  توییتر،  دیگ،  نینگ، 
راه اندازی شدند. رسانه های اجتماعی راه طوالنی 
از زمان آمدن تلگراف و حتی روزهای اخیر تررله 
و آن همچنان  دارند  )آی آرسی(  اینترنتی  چت 
تکامل می یابند. در چند سال گذشته، رسانه های 
اجتماعی تبدیل به یک انجمن چشم انداز های 

آنالین تبدیل شده اند. شبکه های اجتماعی عمده 
پایه  در  اجتماعی  رسانه های  وب سایت های  و 
نسبتاً منظم تغییرات و بهبودی ایجاد کرده اند، 
پس مطمئناً در سال های آینده تکاملی در این 

شبکه ها ایجاد خواهند شد.
ب( طبقه بندی رسانه های اجتماعی

رسانه های اجتماعی را می توان به دسته های زیر 
طبقه بندی شوند.

سایت شبکه های اجتماعی: شبکه های اجتماعی 
می توانند پلت فرمی مبتنی بر وب را برای ایجاد 
شبکه های اجتماعی یا روابط اجتماعی در میان 
فعالیت ها  مثال،  به عنوان  کنند.  فراهم  مردم 
می گذارند.  اشتراک  به  را  مشترک  عالئق  و 
آن ها مفهومی را برای برقراری ارتباط از طریق 
اینترنت، ایمیل و در حال حاضر حتی تلفن های 
فراهم می کنند. محبوب ترین وب سایت  موبایل 
اجتماعی در حال حاضر  ارائه دهنده شبکه های 
مای اسپیس )شروع کار در سال 2003(، لینکدین 
)شروع در سال 2003( فیس بوک )شروع کار در 
سال 2004( و توییتر )آغازشده در سال 2006( 
است. شبکه های اجتماعی به کاربر اجازه می دهد 
تا پروفایل شخصی یا صفحه اختصاصی آنالین 
خود را ایجاد کند و یک شبکه اجتماعی بسازد. 
صفحه  نمایش )پروفایل( ایجادشده مانند صفحه 
وب شخصی کاربر است و شامل اطالعات پروفایل 
منافع،  گرایش،  مذهب،  جنسیت،  مانند  کاربر 
محل تولد، محل سکونت فعلی، وضعیت تأهل، 
صفحه  است.  غیره  و  عالقه  مورد  کتاب های 
باشد و شامل  می تواند به عنوان سفارشی کاربر 
کلیپ های ویدئویی، فایل های موسیقی یا عکس 
صفحه  همچنین  است.  کاربر  خود  صفحه  در 
شامل یک لیست از دوستان است که مربوط به 
این دوستان  شبکه کاربر است. به طور معمول، 
واقعی، آشنایان و حتی غریبه هایی هستند که 
ممکن است درخواست دوستی فرستاده باشند و 

کاربر آن ها را در لیست خود گنجانده باشد.
وبالگ(  کلمه  از  شده  )مشتق  بالگ  وبالگ ها: 
یا  گروه،  فرد،  یک  که  است  آنالین  مجله ای 
شرکت فعالیت های خود را در آن ثبت می کند. 
وب سایت های زیادی وجود دارد که به کاربران 
اجازه می دهد که وبالگ هایی رت بدون پرداخت 
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هیچ گونه هزینه ای ایجاد کنند که این ها عبارت اند 
blogger. و Wordpress.com، Blogspot.com از

این  در  وبالگ  یک  می تواند  کسی  هر   .com
وب سایت ایجاد کند و هر کسی می تواند به این 
وبالگ ها با تایپ کردن نام آدرس آن در وب یا 
URL )آدرس اینترنتی( قابل دسترسی باشد. یکی 
دیگر از زیررده محبوب وبالگ ها میکروبالگ ها 
هستند. میکرو وبالگ مانند هر وبالگی است اما 
فقط تعداد کلمات محدود می شود که می تواند 
از  در یک پیام منتشر شود. Twitter.com یک 

مثال های میکروبالگ است.

سایت ها:  در  اشتراک گذاری  به  و  محتوا  تولید 
برای  اطالعاتی  منابع  به عنوان  سایت  این 
موضوعات مختلف خدمت می کنند. سایت های 
 Flicker.com، مانند  عکس  اشتراک گذاری 
سایت های   ،picasaweb.google.com
 ،youtube.com مانند  فیلم  اشتراک گذاری 
مانند  اسالید  اشــتــراک گــذاری  سایت های 
اشتراک گذاری  سایت های   ،slideshare.com
مستند مانند docstoc.com و غیره همه در این 
به عنوان  سایت ها  این  می گیرند.  قرار  مجموعه 
خدمت  کاربران  همه  به  رایگان  مطالب  دارنده 
کنند،  محتوا سرچ  می توانند  کاربران  می کنند. 
مطالب موجود در این سایت را جست وجو و از 
آن ها به طور رایگان استفاده کنند. محتوای این 
سایت ها نیز توسط کاربران تولید شده است. این 

نوع مطالب تولیدشده توسط کاربران با عنوان منبع 
عمومی شناخته شده است. فیلم و پاورپوینت های 
ارائه شده می تواند به اشتراک گذاشته شود و در 
سایت های یوتیوب و سایت های اشتراک گذاری 
برای  بزرگی  مزیت  این  شود.  بارگذاری  محتوا 
به  دستیابی  قدرت  که  است  مردم  از  بسیاری 

منابع آموزشی را ندارند.
ارزیابی  سایت های  کاربران:  ارزیابی  سایت های 
از  ارزیابی  برای  فرم  پلت  یک  به عنوان  کاربر 
محصوالت و خدمات مختلف خدمت می کنند. 
بیان  ــرای  ب مخاطبان  اســت  ممکن  اگرچه 
استفاده  رسانه ها  از  یک  هر  از  دیدگاه هایشان 
با  عمده  به طور  کاربر  ارزیابی  کنند، سایت های 
مانند  سایت هایی  است.  روبه رو  مجالتی  چنین 
 www.mouthshut.com، www.pagalguy.com
هستند.  وب سایت های  چنین  نخست  نمونه  از 
این وب سایت ها به عنوان یک نقطه شروع از مدل 
تصمیم گیری مشتری عمل می کنند و اطالعات 
را در مورد این محصوالت یا خدمات جمع آوری 
به  می شوند.  متمرکز  خرید  بر  آن ها  می کنند، 
این ترتیب این سایت ها مهم ترین نظر را برای 
بیان  منبع  به عنوان  و  می دهند  ارائه  مشتریان 

بازخورد ارسال خرید هستند.
ابزار  یک  به عنوان  اجتماعی  رسانه های 

ارتباطی: روند فعلی و فرصت آینده
طریق  از  که  راه های  انواع  اجتماعی  رسانه های 
آن ما می توانیم با مردم ارتباط برقرار کنیم ارائه 
به طور  اجتماعی  رسانه های  واقع  در  می دهد. 
گسترده ای در زمینه های آموزشی شناخته شده 
است. در طول 30 سال گذشته ماهیت ارتباطات 
دستخوش تغییرات قابل توجهی بوده است و هنوز 
هم در حال تغییر است. ایمیل تأثیر عمیقی بر 
راهی داشته است که مردم ارتباط برقرار می کنند. 
که  است  زمانی  از  مکررتر  و  کوتاه تر  ارتباطات 
نامه ها عادی بودند و زمان پاسخ تا حد زیادی 
کاهش یافته است. پیام فوری یکی دیگر از روش 
تعاملی است که در آن اندازه پیام ها کوتاه تر است 
و به سبک تعاملی اش نیز بحث برانگیزتر است. 
فناوری پخش مانند توییتر این بخش های کوتاه 
ارتباطات را از گفت وگوهای فرد با فرد تا اخبار 
کوچک یا برنامه های )جزئی( را در بر می گیرد: 

رسانه های اجتماعی  �
انواع راه های که 

از طریق آن ما 
می توانیم با مردم 

ارتباط برقرار کنیم 
ارائه می دهد. در 

واقع رسانه های 
اجتماعی به طور 

گسترده ای در 
زمینه های آموزشی 

شناخته شده است. 
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هر چیزی که ما می توانیم وفق یابیم هر زمان که 
ما می خواهیم به روزرسانی شویم و یا چیزی برای 

گفتن داشته باشیم.

ارتباط  با  کامپیوتر  یک  گسترده ای،  به طور 
از  وسیعی  طیف  منبع  به عنوان  اینترنتی اش 
ورود  دروازه  و  است  رسانه ها  انواع  در  تعامالت 
به آرایشی از فضاهای اجتماعی برای کار و بازی 
مانند  اجتماعی  شبکه های  سایت های  است. 
فیس بوک و مای اسپیس و محیط های مجازی 
مانند سکند الیف ورلد اف اورکات به فضاهای 
مالقات آنالینی تبدیل شده اند که در آن کاربران، 
اعضا، ساکنان یا بازیکنان می توانند ارتباط برقرار 
آن ها  بپردازند.  ارائه موضوعات  به  و خود  کنند 
با جوامع موجود  راهی را برای در تماس بودن 
به کار می گیرند که کاربران متعلق به این فضاها 
آفالین  حرفه ای  و  اجتماعی  گروه های  مانند 
هستند، آن ها همچنین آن را برای مردم ممکن 
می سازند که به طور معمول چند بار در سال با 
می کنند،  مالقات  کنفرانس  در  همکارانشان 
خود  آنالین  جامعه  طریق  از  که  دوستانی  یا 
مالقاتشان می کنند. سایت هایی مانند یوتیوب و 
فلیکر فروم های دیگری را برای برقراری ارتباط 
اشتراک گذاری،  روی  بر  که  هستند  آنالین 
اولویت بندی و فرهنگ عامه متمرکز شده است. 
مثال  )به طور  فیلم  می توانند  بازدیدکنندگان 
فلیکر(،  مورد  )در  عکس  یا  یوتیوب(  مورد  در 

بیان ترجیحات شخصی، اضافه کردن تفسیر و 
بارگذاری خالقیت کار خود مرور کند. یوتیوب نیز 
یک مخزن از فرهنگ عامه در قالب پخش خبری، 
نمایش برنامه های تلویزیونی، فیلم و یا ویدئوهای 
موسیقی که در حال حاضر مورد عالقه هستند. 
این سایت ها رخ می دهد  تعامالتی که در  انواع 
متمرکز بر عالیق به اشتراک گذاشته و نه تنها 
شامل تفسیر کالمی، بلکه تفسیری در قالب آثار 

اصلی و یا آثار برگرفته از قطعات محبوب است.
یکی از دالیلی که مردم چنین شکلی از رسانه 
را ترجیح می دهند، به دلیل تعامالتی است که 
آن ها در این فضا از نظر اجتماعی و حرفه ای دارند. 
این که آیا ساده است که برگردیم بررسی کنیم و 
ببینیم که چه کامنت )نظراتی( راجع به شما ارائه 
شده است یا به عنوان شرکت کننده در یک کارگاه 
و یا یک دنیای مجازی درگیر است که ماهیت 
جاذبه نهفته در ارتباط بین مردم دارد که این 

فضاهای آنالین ایجاد کرده است.
بحث و یافته ها

یک پیمایشی در میان ساکنان شهر گوآتی انجام 
شد. گوآتی دروازه شمال شرق هند است. جهش 
در  شهر  یک  را  آن  به درستی  صنایع  رشد  در 
سطح جهانی ساخته شده است. حجم کل نمونه 
200 نفر است که شامل دانش آموزان، معلمان، 
مهندسان، متخصصان بازاریابی، بازرگانان و غیره 
است. تجزیه و تحلیل دقیق اطالعات نتایج زیر را 

نشان می دهد.
در ابتدا پرسیده شد که آیا رسانه های اجتماعی 
نفر   125 است،  ارتباطی  وسایل  عمده  ابــزار 
اجتماعی  رسانه های  که  گفتند  پاسخ دهندگان 
در واقع یک شکل عمده ای از ابزار ارتباطی است 
در حالی که 75 نفر از پاسخ دهندگان پاسخ منفی 
دادند. این موضوع که در شکل 3 و 4 نشان داده 

شده است.
شکل 3: رسانه های اجتماعی به عنوان 

شکل اصلی ابزار ارتباطی 

به طور گسترده ای،  �
یک کامپیوتر با 

ارتباط اینترنتی اش 
به عنوان منبع طیف 

وسیعی از تعامالت 
در انواع رسانه ها 

است و دروازه ورود 
به آرایشی از فضاهای 

اجتماعی برای کار و 
بازی است. 



شماره 14
شهریور 94

53

اطالعات باال به شکل نمودار پای در قالب نمودار 
زیر داده شده است.

شکل 4: درصد سهم پاسخگویان به استفاده از رسانه های 
اجتماعی به عنوان سهم عمده ارتباطات

در پاسخ به سؤال استفاده از رسانه های اجتماعی 
برای اهداف آموزشی، 138 نفر از پاسخ دهندگان 
پاسخ مثبت دادند که رسانه های اجتماعی به طور 
در  می روند  به کار  آموزشی  اهداف  برای  عمده 
که  گفتند  پاسخ دهندگان  از  نفر   62 حالی که 
آموزشی  مقاصد  برای  اجتماعی  رسانه های 
و   5 شکل  در  موضوع  این  نمی شوند.  استفاده 

شکل 6 پایین نمایش داده شده است.
شکل 5: اهمیت رسانه های اجتماعی برای اهداف آموزشی

اطالعات فوق در قالب درصد در شکل زیر نمایش داده 
شده است.

شکل6: درصد سهم پاسخگویان به استفاده از رسانه ها 
برای اهداف آموزشی

در پاسخ به سؤال اشکال عمده رسانه های اجتماعی 
که پاسخ دهندگان بیشتر ترجیح می دهند، 50 
نفر یعنی )25٪( پاسخ دهندگان گفتند که آن ها 
بیشتر شبکه های اجتماعی را ترجیح می دهند. 32 
نفر یعنی )16٪( پاسخ دهندگان برای ویکی ها، 26 
نفر یعنی )13٪( پاسخ دهندگان اجتماعی برای 
 )٪12/5( یعنی  نفر   25 ویدئو،  اشتراک گذاری 
نفر   23 میکروبالگینگ،  برای  پاسخ دهندگان 

وبالگ ها،  برای  پاسخ دهندگان   )٪11/5( یعنی 
اخبار  برای  پاسخ دهندگان   )٪9( یعنی  نفر   18
اجتماعی و بوک مارکینگ، 10 نفر یعنی )٪5( 
پاسخ دهندگان برای اشتراک گذاری عکس، 9 نفر 
یعنی )4/5٪( پاسخ دهندگان برای پادکست ها و 
7 نفر یعنی )3/5٪( پاسخ دهندگان به rss )پیوند 
واقعاً ساده( به عنوان یک ابزار رسانه های اجتماعی 
قوی اولویت قائل شدند. این موضوع را می توان در 

نمودار زیر نشان داد. )شکل 7 و 8(
شکل7: تعداد پاسخگویان

شکل 8: تعداد پاسخگویان

 52 اجتماعی،  رسانه های  سودمندی  مورد  در 
نفر )26٪( پاسخ دهندگان گفتند که رسانه های 
اجتماعی نقش رسانه های تعاملی را بازی می کنند، 
38 نفر )19٪( پاسخ دهندگان اعالم کردند که 
رسانه های اجتماعی به عنوان یک منبع اطالعات 
عمل می کنند، 35 نفر )17/5٪( پاسخ دهندگان 
گفتند که رسانه های اجتماعی پلی برای شکاف 
ارتباطی هستند، 32 نفر )16٪( از پاسخ دهندگان 
به  اجتماعی کمک  اظهار کردند که رسانه های 
اشتراک گذاری ایده ها می کنند، 21 نفر )٪10/5( 
اجتماعی  رسانه های  که  گفتند  پاسخ دهندگان 
 12 است،  مشتری  با  تعامل  برای  مهمی  ابزار 
رسانه های  که  گفتند  پاسخ دهندگان   )٪6( نفر 
اجتماعی یک ابزار مهم ارتباط بحران است در 
حالی که 10 نفر )5٪( پاسخ دهندگان باقی مانده 
مهم  ابزار  یک  اجتماعی  رسانه های  که  گفتند 
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بازاریابی است. این موارد در شکل 9 و 10 بیان 
شده است.

شکل 9: فواید رسانه های اجتماعی

شکل 10: فواید رسانه های اجتماعی

این  ذکرشده  اطالعات  دقیق  تحلیل  و  تجزیه 
واقعیت روشن را به ارمغان می آورد که رسانه های 
اجتماعی در واقع یک کار ستودنی در پل زدن 
ابزارهای  مردم هستند.  بین  در  ارتباطی  شکاف 
مختلف رسانه های اجتماعی مردم را کمک می کند 
تا با یکدیگر در کوتاه ترین زمان ممکن تعامل کنند.

به طور  تا  دارند  پتانسیل  اجتماعی  رسانه های 
اساسی ویژگی زندگی اجتماعی در سطح شخصی 
و اجتماعی را تغییر دهند. تغییرات در الگوهای 
تعاملی و ارتباط اجتماعی از قبل در میان جوانان 
کاربران  عالقه مندترین  جز  که  است  مشهود 
رسانه های اجتماعی هستند؛ بنابراین می توان گفت 
که رسانه های اجتماعی با فراز و نشیب رشد کرده 
است. این حاکی از این واقعیت است که 62/5 درصد 
از پاسخ دهندگان رسانه های اجتماعی را به عنوان 
یک ابزار ارتباطی در محلی مانند گوآتی مالحظه 
می کردند در حالی که 37/5 درصد پاسخ دهندگان 
عمده  ابزارهای  میان  در  داشتند.  منفی  نظر 
پاسخ دهندگان  درصد  اجتماعی، 25  رسانه های 
سایت های شبکه های اجتماعی را ترجیح می دادند، 

ویکی ها )16٪( و به اشتراک گذاری ویدئو )13٪( و 
میکرو وبالگ نویسی )12/5٪( دنبال می شوند. در 
خصوص اینکه آیا رسانه های اجتماعی یک ابزار 
رسانه تعاملی است یا خیر، در حالی که 19٪ دیگر 
گفته اند که رسانه های اجتماعی یک منبع مهم 
اطالعات است. 17/5٪ از پاسخ دهندگان گفته اند 
که رسانه های اجتماعی کمک می کند تا شکاف 
ارتباطی را بپوشانند و 16٪ دیگر گفته اند که آن 
در اشتراک گذاری ایده ها کمک می کند. در بخش 
کسب وکار، رسانه های اجتماعی به عنوان یک ابزار 
مهم ارتباطات بحران و همچنین یک ابزار تعامل 
مشتری استفاده می شود. رشد رسانه های اجتماعی 
مزایا و معایب زیر را نشان می دهد. مزایای اصلی 

رسانه های اجتماعی عبارت است از:
اجتماعی  شبکه های  ایده ها:  اشتراک گذاری 
ایده هایشان،  تا  می دهد  اجــازه  کاربران  به 
فعالیت هایشان، رویدادهایشان و منافعشان را در 
شبکه های فردی خود به اشتراک بگذارند. خدمات 
شبکه های اجتماعی بر پایه وب، ارتباط افرادی را 
ممکن می سازد که منافع و فعالیت هایشان را در 
سراسر مرزهای سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی به 

اشتراک بگذارند.
به طور  اجتماعی  شبکه های  ارتباطات:  ابزار 
گسترده ای از سوی معلمان و دانش آموزان به عنوان 
یک ابزار ارتباطی استفاده می شود. معلمان اتاق های 
ایجاد می کنند  و گروه هایی  انجمن ها  گفت وگو، 
بحث در کالس درس برای ارسال تکالیف، آزمایش 
و آزمون ها را دنبال می کند. به کمک آن ها تکالیف 
انجام می شود.  از محیط کالس درس  در خارج 
یادگیرندگان همچنین می توانند گروه هایی را در 
شبکه های اجتماعی تشکیل  دهند و در خصوص 

موضوعات مختلف فراتر از کالس بحث کنند.
رسانه های  ارتباطات:  شکاف  بر  زدن  پل 
اجتماعی فاصله بین مردم مختلف را پل می زنند. 
این شبکه ها سیستم های عاملی را برای کاربران 
آنالین ارائه می کنند که افراد دیگری را پیدا کنند 
که منافع مشترک دارند و جوامع مجازی را بر 
پایه منافع مشترک ارائه می دهند. با در دسترس 
و  اجتماعی  فناوری و خدمات رسانه های  بودن 
اشتراک گذاری محتوا تعامل با کاربر نسبتاً آسان 

و کارا است.
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منبع اطالعات: تولید محتوا و به اشتراک گذاری 
سایت ها به عنوان منابع اطالعاتی برای موضوعات 
مختلف خدمت می کنند. کاربران می توانند برای 
این  در  موجود  مطالب  از  و  محتوا، جست وجو 

سایت ها رایگان استفاده کنند.
اجتماعی  رسانه های  بازاریابی:  مهم  ابزار 
به طور گسترده ای توسط بسیاری از شرکت ها / 
سازمان برای بازاریابی محصوالت و خدماتشان در 
جامعه استفاده می شود. شرکت ها به شبکه های 
اجتماعی متوسل می شوند تا نظراتی در خصوص 
محصوالت موجود و آینده تولید کنند که در بازار 
بازاریابی  استراتژی  یک  این  باشد.  دسترس  در 
شرکت ها  از  بسیاری  سوی  از  انجام شده  عالی 
به منظور جلب نظر مصرف کنندگان و دریافت افکار 
عمومی است. چنین نظرات یا عقایدی به سازمان 
محصوالت  مجدد  طراحی  به  تا  می کند  کمک 
خود بپردازند. چنین شبکه های اجتماعی و سایت 
در  مهمی  راه  کاربر هستند، یک  ارزیابی کننده 

ترویج محصوالت و تولید نظرات هستند.
ابزار مهم تعامل مشتری: شبکه های اجتماعی 
بازخورد  مشتری،  تعامل  برای  مناسب  رسانه 
مشتری و پشتیبانی از مشتری است. ارتباطات 
شبکه  اهداف  برای  می تواند  جدید  کسب وکار 

به دست آید.

ابزار ارتباطی مهم بحران: هنگامی که اشکال 
عمده ای از ابزار روابط عمومی شکست می خورد، 
رسانه های اجتماعی می تواند به طور گسترده برای 
برقراری ارتباط با عموم مردم استفاده شود. هر ملت 
و یا سازمانی ممکن است درگیر وضعیت بحران 
باشد؛ اما این مهم است که به یاد داشته باشید که 
رسانه های اجتماعی می تواند تأثیر مثبت در هنگام 

وقوع بالیای طبیعی داشته باشد. ممکن است که 
اثر کمتر مطلوب تری در طول بحران کسب وکار 
داشته باشد که در این صورت، تیم های ارتباطی 
شرکت های بزرگ نیاز به درک دارند که چگونه 
نفع  به  اجتماعی  رسانه های  از  می توانند  آن ها 
خود استفاده کنند. ارتباطات چشم انداز به لطف 
رسانه های اجتماعی، به ویژه در زمان بحران تغییر 
کرده است. به عنوان مثال پس از زلزله در ژاپن در 
ماه مارس 2011، میلیون ها نفر از مردم در یوتیوب 
و توییتر برای ارسال پیام ها و فیلم ها وارد شدند و 
همچنین برای به روزرسانی اخبار در مورد بالیای 

طبیعی ویرانگر به آن ها سر می زدند.
از  استفاده  به صرفه:  مقرون   / پایین  هزینه های 
شبکه های آنالین اجتماعی برای استفاده شخصی 
و کسب وکار ارزان است؛ زیرا به دلیل اکثریت آن 
معموالً رایگان است. برخالف انواع دیگر رسانه ها 
مانند الکترونیک یا چاپ که هر کسی مجبور است 
تا برای انتشار خبر مقدار مشخصی پول پرداخت 
کند تا خبر منتشر شود. یک فرد می تواند مشتریان 
بالقوه را دیده بانی کند و برای بازار خود تنها با چند 

کلیک و کلید هدف گذاری کند.
اجتماعی  رسانه های  کمتر:  زمان  در  مصرف 
است  زمان  مدیریت  در  مؤثر  ارتباطی  رسانه ای 
که هم برای کسب وکار و همچنین برای اهداف 
علمی است. هر کس در واقع می تواند یک پیام 
ارسال کند و یا هرگونه اطالعاتی را با یک کلیک 
بر روی یک دکمه مرور کند. این یک مزیت اضافه 
شده است که در مقایسه با چاپ و دیگر رسانه های 
الکترونیکی مانند تلویزیون و رادیو است، هر چند 
می توان با به روزرسانی در تلویزیون، هنوز کانال های 
رسانه های اجتماعی را داشت که اطالعات کاری را 
بی مطالعه و به اقتضای وقت انجام دهند و با مردم 
که مهم ترین موضوع هستند، ارتباط برقرار کنند. 

با این حال، به رغم اینکه یک ابزار مهم ارتباطی 
است، رسانه های اجتماعی مجموعه ای از معایب 

خود را دارند که در زیر اشاره می شود:
نفوذ به حریم خصوصی: شبکه های اجتماعی 
بخشی از زندگی روزمره است و برای بسیاری از 
ما یک راه اصلی که در آن ما با دوستان و خانواده 
در تماس هستیم. حریم خصوصی یک مشکل 
بزرگ در چنین شبکه است. این یک مسئله جدی 

رسانه های اجتماعی  �
رسانه ای ارتباطی 

مؤثر در مدیریت زمان 
است که هم برای 

کسب وکار و همچنین 
برای اهداف علمی 

یاست. 
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می شود زمانی که کاربران بر اساس محل، سن و 
غیره تقسیم بندی می شوند که ممکن است منجر 
به آدم ربایی و قتل شود. اغلب اوقات دیده شده 
است که بسیاری از مردم که اکانتی در شبکه های 
اجتماعی را باز کرده اند هویت واقعی خود را آشکار 
نمی کنند تا اطالعات شخصی جعلی را منتشر کنند 
و مردم را گمراه کنند. بسیاری از جوانان در معرض 
خطر جدی هستند که توسط این افراد گمراه شوند. 
مشکالت آزار و اذیت، وسیله سایبر و کاله برداری 

آنالین اغلب می تواند روزبه روز دیده شوند.
تفکیک در روابط خانوادگی: هنگامی که مردم 
به شبکه های اجتماعی معتاد می شوند، در روابط 
این  دلیلش  می شود؛  ایجاد  شکست  خانوادگی 
است که فرد برای برقراری ارتباط با دوستانش به 
شبکه اجتماعی قالب می اندازد. جوانان احساس 
راحتی می کنند که مشکالتشان و داستانشان را 
با همساالن خود در میان بگذارند به جای آنکه با 
والدینشان یا بستگان نزدیک خود بحث کنند؛ 
با خانواده  ارتباط نزدیک  بنابراین در درازمدت، 

می شکند.
از  مکرر  استفاده  کارگر:  بهره وری  کاهش در 
رسانه های اجتماعی می تواند تأثیری بر بهره وری 
است وقت  کارکنان ممکن  باشد.  کارگر داشته 
باارزش خود را در استفاده از شبکه های اجتماعی 

رسانه تلف کنند.
نسبتاً غیرشخصی: رسانه اجتماعی هرگز قادر 
با مصرف کنندگان  از رابطه  به غلبه بر استفاده 
این حال  با  بــود،  نخواهند  رو  در  رو  به طور 
بسیاری از سازمان ها هنوز به نظر می رسد واقعاً 
از  استفاده  خصوص  در  خود  پیروان  مورد  در 
چیزهایی مانند تصمیم گیران خودکار در توییتر 
مراقبت نمی کنند. هنگامی که در یک سازمان 
تصمیم گیران خودکار از یک صفحه مشخصات 
مشتریان خود استفاده می کنند، به نظر می رسد 
مشتریان  پروفایل  به  سریع  نگاهی  آن ها  مانند 
ثانیه نموده است. بهتر به نظر  خود برای چند 
می رسد چیزی نگوییم تا اینکه یک پیام خودکار 

غیرقابل مراقبت برای سفارشی بالقوه بفرستیم.
نتیجه گیری

آسان  آنالین  حالت  طریق  از  تشریک مساعی 
رسانه های  فناوری  طریق  از  آن  اگر  می شود 

اجتماعی تسهیل شود. به عنوان مثال، فراگیران 
کنند.  همکاری  تیمی  پروژه های  در  می توانند 
مطالعه  گروه های  در  فراگیران  مثال  بــرای 
مستندات  پیش نویس های  می توانند  مشترک 
خود  ارائه  اسالیدهای  گسترده،  صفحات  خود، 
اعضای  کنند.  مبادله  داک  گوگل  طریق  از  را 
رشد  به  رو  محبوبیت  روی  بر  هیئت علمی 
طریق  از  وبالگ نویسی  میکرو  و  وبالگ نویسی 
استفاده از وبالگ ها به عنوان منابع اضافی تدریس 
رسانه های  کرده اند.  سرمایه گذاری  یادگیری   /
اجتماعی، راه های ارزان و ساده برای سازمان دهی 
و  اطالعات  گسترش  مالقات ها،  ترتیب  اعضا، 
که  همان گونه  می کنند.  فراهم  نظرات  ارزیابی 
سیستم ها بیشتر آشکار می کند، ظرفیت بیشتری 
برای گروه در سازمان دهی و مشارکت در اقدام 
مدنی  جامعه  بــرای  عیاری  به عنوان  جمعی 
برای  می تواند  اجتماعی  رسانه های  دارد.  وجود 
یا  افراد و  باشند.  اقتدار اجتماعی مؤثر  ساختن 
سازمان ها می توانند خود را به عنوان کارشناسان 
در زمینه های خود مطرح کنند و سپس آن ها 
می توانند این زمینه ها را تحت تأثیر قرار دهند؛ 
رسانه های  در  بنیادی  مفاهیم  از  یکی  بنابراین 
اجتماعی این است که با رسانه های اجتماعی یک 
شخص نمی تواند پیام دیگری را کنترل کند؛ اما 
هر کسی می تواند در یک گفتمان شرکت کند. 
فناوری های رسانه اجتماعی می توانند در اختیار 

مخاطبان سراسر جهان قرار بگیرند.


