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چکید�ه
تحقیقات اخیر حاکی از تغییر و تحوالتی پیرامون نظریه فعالیت مخاطب در عرصه 
رسانه های اجتماعی است. این تحوالت به جای صرف تماشای تبلیغات توسط 
مخاطب، بیان می دارد که کاربران شبکه های اجتماعی داده هایی را تولید می کنند که 

توسط شرکت های این شبکه ها فرآوری می شوند.
این مقاله آنالیزی تکمیلی از فعالیت مخاطبان در شبکه های اجتماعی با تأکید بر 
مطالعه موردی استوری حمایتی فیس بوک ارائه می دهد. استوری های حمایتی همان 
تبلیغاتی هستند که به  صورت طبیعی در ارتباطات کاربران فیس بوک رخ می دهند. 

استدالل من این است که ارزش تولید شده توسط کاربران بر دو مبنا استوار است:
1. شخصیت )خویشتن( کاربرانی که به  عنوان »نماد مشهور« برای تبلیغات یک 

برند بسیج شده اند.
2. ساختار و استحکام شبکه ها، یا کانال های رسانه ای که تبلیغات از طریق آنان منتشر 
می گردند. چنین بررسی هایی نشان می دهد که مخاطب در امتداد سلسله ارزشی 
رسانه های اجتماعی در سه مرحله درگیر است: مصرف، تولید و بازاریابی؛ به  عبارت 
 دیگر، ارزش گذاری در رسانه های اجتماعی نیز از طریق فعالیت مخاطب به  عنوان 
یک بازاریاب اتفاق افتاده است که شامل ساخت و نگهداری کانال های ارتباطی 
هدف و بسیج افراد برای تبلیغ برندها است. این مقاله به مقایسه ای بین رسانه های 
»جمعی« و رسانه های »اجتماعی« اشاره می کند؛ این مقایسه درباره هماهنگی بین 

فعالیت مخاطب و تبلیغات به  صورت نظری و تجربی صورت گرفته است.

واژگان�کلیدی
آگهی، فعالیت مخاطب، سرمایه داری، نظریه رسانه، رسانه های جدید، رسانه اجتماعی
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مقدمه
ابتدا باید درباره رسانه های سنتی صحبت  در 
بپردازیم.  رسانه های جدید  به  و سپس  کنیم 
سخن  رسانه«  »شما-  از  حاضر  حال  در  ما 

می گوییم: »شما رسانه  ما هستید«.
ینون لندبرگر، مدیرعامل آژانس تبلیغاتی »ای- 
دولوجیک« رسانه های اجتماعی، تحقیقات اخیر 
حاکی از تغییر و تحوالتی پیرامون نظریه فعالیت 
مخاطب )مخاطب فعال( در عرصه رسانه های 
صرف  جای  به  تحوالت  این  است.  اجتماعی 
تماشای تبلیغات توسط مخاطب، بیان می دارند 
که کاربران شبکه های اجتماعی داده هایی را تولید 
این شبکه ها  توسط شرکت های  که  می کنند 
تکمیلی  آنالیزی  مقاله  این  می شوند.  فرآوری 
از فعالیت مخاطبان در شبکه های اجتماعی با 
 تأکید بر مطالعه موردی استوری های حمایتی

 فیس بوک ارائه می دهد. استوری های حمایتی 
همان تبلیغاتی هستند که به  صورت طبیعی 
فیس بوک رخ می دهند.  کاربران  ارتباطات  در 
تولیدشده  ارزش  که  است  این  من  استدالل 

توسط کاربران بر دو مبنا استوار است: 
شخصیت )خویشتن( کاربرانی که به  عنوان . 1

»نماد مشهور« برای تبلیغات یک برند بسیج 
شده اند.

کانال های . 2 یا  شبکه ها،  استحکام  و  ساختار 
رسانه ای که تبلیغات از طریق آنان منتشر 
می گردند. چنین بررسی هایی نشان می دهد 
ارزشی  سلسله  امتداد  در  مخاطب  که 
درگیر  مرحله  سه  در  اجتماعی  رسانه های 
عبارت   به   بازاریابی؛  و  تولید  است: مصرف، 
دیگر، ارزش گذاری در رسانه های اجتماعی 
نیز از طریق فعالیت مخاطب به  عنوان یک 
بازاریاب اتفاق افتاده است که شامل ساخت 
و نگهداری کانال های ارتباطی هدف و بسیج 
افراد برای تبلیغ برندها )نمانام ها( است. این 
مقاله به مقایسه ای بین رسانه های »جمعی« 
و رسانه های »اجتماعی« اشاره می کند؛ این 
مقایسه درباره هماهنگی بین فعالیت مخاطب 
و تبلیغات به  صورت نظری و تجربی صورت 

گرفته است.
یکی از ویژگی های صریح رسانه های اجتماعی، 
این  در  مخاطبان  توسط  مرکزی  نقش  ایفای 
اجتماعی  رسانه  در  مخاطب  است.  شبکه ها 
سفارش شده، رسا و همدست شده است. این 
دقیقا همان علتی است که از مخاطبان تحت 
عنوان »کاربران« یاد می شود. این نشان دهنده 
یک تغییر از دریافت و فهم مخاطبان در رسانه  
جمعی به  عنوان یک عنصر منفعل، کوچک و 

جزئی است.
 نظری سازی مخاطب رسانه در دوران طالیی 
عصر رسانه های جمعی شکل گرفت: زمانی که 
محیط جدید رسانه اجتماعی خواستار اصالح و 
تجدید نظر آن رسانه های جمعی شد. تحقیقاتی 
که به  سوی تغییر نقش مخاطب در رسانه های 
جدید متمایل بودند، وضع کلی نظریه ارتباطات 
را مورد انتقاد قراردادند؛ و درواقع دگرگونی های 
مخاطب در فعالیت های اخیر در اینترنت پیرامون 
مفاهیم کلی مورد توجه قرارگرفته بود؛ مانند: 
فرهنگ مشارکتی، محتوای ایجاد شده توسط 
کاربر، مشارکت کاربر، ایجاد همکاری، همکاری 
جمعی، تولید- مصرف، تولید اجتماعی، تولید 
شده بر اساس عوام، سفارشی سازی انبوه، جمع 
سپاری و منبع باز. همه این مفاهیم به یک یا 
چند راه جدید، به  سوی یک نقش جدید فعال تر 
از قبل برای مخاطب در فضای رسانه ای معاصر 

بازمی گردند.
در  مخاطبان  از  تغییر  حال  در  ماهیت  این 
بدنه در حال  به  وسیله یک  اجتماعی،  رسانه 
شکل گیری و تکامل از تحقیقات، به  دست  آمده 
است؛ که اخیرا مفهوم و نظریه مخاطب فعال 
اینترنت  و  اجتماعی  شبکه های  زمینه  در  را 
مورد بازبینی قرار داده است. محور اصلی این 
شبکه  معماری  و  تعاملی  ماهیت  کار،  بدنه  
است که به شرکت های رسانه های اجتماعی، 
از گوگل گرفته تا فیس بوک، اجازه دسترسی 
بی سابقه ای به  منظور بسیج فعالیت مخاطبان 
در  فصل 4(.  )تروناوا، 2004:  می دهد  »آزاد« 
مقایسه با رسانه های جمعی، اینترنت و به  طور 



شماره 48
تیر 99

75

ی«
اع

تم
اج

ی 
ها

نه 
سا

ر ر
   د

بی
ریا

ازا
ه ب

ثاب
ه م

ن ب
رد

شا ک
ما

د؛ ت
ه ای

سان
ا ر

شم
«

ویژه رسانه های اجتماعی، امکان بهره برداری های 
جدید و بسیاری را فراهم می کنند )آندره جویچ، 
2011؛ کوهن، 2008؛ فیشر، 2012؛ فوچس، 
اسکولز،  پیترسون، 2008؛  2011؛ لی،2011؛ 

.)2013
این اختالفات نظری، همه بر روی داده به  عنوان 
شرکت های  توسط  که  جدید  اولیه«  »مواد 
تولید  مصرفی(  کاالهای  عنوان  )به   رسانه ای 
شده اند، تمرکز دارند؛ و به نوع فعالیت کاربران 
رسانه های اجتماعی نیز بستگی دارند. داده ها 
انواع مختلفی دارند: داده های عمومی، داده های 
فراداده ها.  و  نیمه  خصوصی(  )یا  خصوصی 
آگاهانه و مستقیم  به نقش  داده های عمومی 
مخاطب در محتوای رسانه ای اشاره دارد، مانند 
محتوای ایجادشده توسط کاربر در سایت های 
روزنامه ها یا ویدئوهای ارسالی از مخاطبان بر 
روی شبکه یوتیوب. معموال این فرایند به  عنوان 
یا  )فوچس، 2011(،  مصرف  تولید-  از  قالبی 
ایجاد همکاری )هامفریس و گریسون، 2008( 
شناخته می شود. داده های خصوصی به محتوای 
تولیدشده به  واسطه تعامل کاربران با کامپیوترها 
ارتباطات  یا  گوگل(  جستجوی  موتور  )مانند 
خصوصی بین دو کاربر در کانال های ارتباطی 
)از قبیل ایمیل ها( یا شبکه های نیمه خصوصی 
)از قبیل سایت های شبکه های اجتماعی( اشاره 
دارد. این  گونه داده ها شامل متن ها و عکس ها، 
الیک ها، پست ها، به اشتراک گذاری ها و غیره 

می شود )کوهن، 2008؛ لی، 2011(.
فراداده ها به ردپای دیجیتالی تولیدشده توسط 
استفاده صرف از اینترنت اشاره دارد؛ که مواردی 
میزان  فعل،  یک  وقوع  مکان  و  زمان  مانند 
این که چه  )مانند  فرکانس یک عمل خاص 
تعداد عکس پست شده اند(، تعداد دوستان در 
این  و   )SNS( اجتماعی  سایت های شبکه های 
که کدام مقاالت در یک روزنامه خوانده  شده اند 
و در چه بازه زمانی و بسیاری مسائل دیگر را 
جویچ،  آندره  بیشتر:  )مطالعه  دربرمی گیرد 
نهایت، برخی  2011 درباره تمایز مشابه(. در 
در  مخاطبان  فعالیت  بر  متمرکز  تحلیل های 

رسانه های اجتماعی از قبیل تولید داده و ارائه  
این  نیز در  اینترنت  به  یک کارخانه  اطالعات 
دسته قرار می گیرند )اسکولز، 2013(. کاالسازی 
فعالیت های مخاطب در رسانه های اجتماعی نیاز 
به فعالیت های بسیار پیچیده  جمع آوری، تحلیل 
و دست بردن در این انواع از داده ها است )بئر، 
2009؛ کنگ و مک آلیستر، 2011؛ مک استی، 
2011(، اما نقش اساسی را در تولید این داده ها 
مخاطب ایفا می کند. در واقع، فعالیت این  گونه  
مخاطب، توسط کارکنان معمول رسانه ها انجام 
نمی پذیرد، چرا که دربرگیرنده  واقعیت، تعامالت 

و رویدادهای تجربی زندگی است.
به  در  فوق العاده ای  اهمیت  کاری،  بدنه   این 
 روزرسانی فعالیت مخاطب، از طریق تأکید بر 
تولید داده دارد. این مقاله می خواهد بیشتر به 
تغییر نظریه فعالیت مخاطب به محیط  زیست 
رسانه های جدید از طریق تنظیم دقیق ماهیت 
اجتماعی،  رسانه های  در  مخاطب  فعالیت 
حمایتی  استوری های  تحلیل  از  استفاده  با 
این  بپردازد.  فیس بوک  تبلیغاتی  برنامه های 
استوری های حمایتی تحلیلی واقعی از ارتباطات 
که  پیام هایی  پیرامون  فیس بوک  در  کاربران 
این کاربران برای دوستانشان منتشر کرده اند، 
ارائه می کنند. استدالل من این است که ارزش 
تولیدشده توسط کاربران بر دو مبنا استوار است:

شخصیت )خویشتن( کاربرانی که به  عنوان . 1
»نماد مشهور« برای تبلیغات یک برند بسیج 

شده اند.
کانال های . 2 یا  شبکه ها،  استحکام  و  ساختار 

رسانه ای که تبلیغات از طریق آنان منتشر 
می گردند. چنین بررسی هایی نشان می دهد 
ارزشی  سلسله  امتداد  در  مخاطب  که 
درگیر  مرحله  سه  در  اجتماعی  رسانه های 

است: مصرف، تولید و بازاریابی.
برخالف ایفای نقش صرف به  عنوان یک کاالی 
فروخته شده برای تبلیغات، یا یک نیروی کار 
برای تماشای تبلیغات و بازاریابی برای خودشان 
رخ  جمعی  رسانه های  در  که  اتفاقی  )مانند 
نقش  اجتماعی،  رسانه  در  مخاطب  مــی داد(، 
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و  ساخت  یعنی  می کند؛  ایفا  را  رسانه  همان 
نگه داری کانال های ارتباطی به خاطر پیام هایی 
که تحویل داده می شوند. عالوه بر این، ارزش 
بازاریابی ایجادشده توسط مخاطب، صرفا متکی 
بر فعالیت ارتباطی و جامعه پذیری نیست، بلکه 

برابر سرمایه  اجتماعی کاربر نیز است.
مفهوم فعالیت مخاطب یک مفهوم نظری است؛ 
اما از دل زمینه  تبلیغات در رسانه های جمعی 
محور  حول  مفهوم  این  است.  آمده  بیرون 
تبلیغات  که  معنی  این  )به  شناختی  هستی 
رسانه های  در  مخاطب  محصول  برای  جایی 
بازرگانی شناخته  شده است( می گردد، اما این 
نگاه فقط در حوزه تجربی محدود می شود. این 
این  روش شناختی  و  شناختی  هستی  رابطه 
مقاله را تشویق می کند تا بر برنامه های تبلیغاتی 
استوری های حمایتی فیس بوک، متمرکز شود. 
حفظ مرجع نظریه  فعالیت مخاطب در دنیای 
واقعی -تبلیغات- مستقیما به ما کمک می کند 
تا از تغییر اقتصاد سیاسی درباره تماشا کردن، 
پرده برداری کنیم؛ چرا که ما وارد محیط  زیست 

جدید رسانه ای شده ایم.
بخش  کرد:  خواهم  اقــدام  زیر  شرح  به  من 
اظهارات  و  فرضیات  از  کوتاهی  نمایشگاه  اول 
پیرامون فعالیت مخاطب خواهد بود که توسط 
آثار بنیادین اسمیت و ژالی ترسیم  شده است. 
به   را  حمایتی  استوری های  دوم،  بخش  در 
عنوان نمونه ای از مدل فعلی تبلیغات تجاری 
در رسانه های اجتماعی توضیح خواهم داد. در 
تازگی های  برجسته سازی  به  هم  سوم  بخش 
استوری های حمایتی به لحاظ نظریه فعالیت 
مخاطب خواهم پرداخت و درباره تحوالت نظری 
الزم برای اثبات دالیل موجه برای نظریه فعالیت 

مخاطب بحث هایی را خواهم آورد.
فعالیت مخاطب در رسانه های جمعی

نظریه ارتباطات دارای استدالل های نظری پویا 
و متنوعی پیرامون مخاطب است که بر اساس 
سه مفهوم نظری بنیادین استوار است: مخاطب 
به مثابه  دریافت کننده  منفعل محتواهای رسانه ای، 
تفسیرگر  فعال  عامل  یک  به مثابه  مخاطب 

محتواهای رسانه ای و مخاطب به مثابه یک عامل 
فعال در اقتصاد سیاسی رسانه. این سه مفهوم، به 
خطوط نظری و پارادایمی و دست کم تا حدودی 
پی مختصر می شوند.  پی  در  زمانی  لحاظ  به 
مفهوم مخاطب منفعل زمینه تأسیس نظریه های 
مکتب  که  است  بوده  ارتباطات  از  متعددی 
کلمبیا و مکتب فرانکفورت از مهم ترین آن ها 
هستند. کارهای بی سابقه و راهگشای الزارفیلد 
مفاهیم  و   )1940( رادیو  مخاطبان  روی  بر 
جریان دو مرحله ای ارتباطات )کتز و الزارفیلد، 
2005 ]1955[( و تسکین بخشی به اختالالت 
عملکردی رسانه های جمعی )الزارفیلد و مرتون، 
اساسی  به  طور  را  مخاطب   ،)]1948[  2004
به  عنوان مقصد پایانی پیام تبلیغاتی ارائه  شده 
توسط رسانه های جمعی قرار داد. مفصل بندی 
معروف این نظریات، از دیدگاه لیپمن )1977 
]1922[( پیرامون مخاطب حساس به تبلیغات، 
حتی در جوامع دموکراتیک نشأت می گیرد. این 
مفصل بندی، از یک دیدگاه نظری درست در نقطه 
مقابل کارهای مکتب فرانکفورت قرار می گیرد که 
مخاطب را به چشم یک گله  سردرگم می بینند؛ 
و  فریب  خورده اند  فرهنگ  توسط صنعت  که 
به گلویشان ریخته اند  را  ایدئولوژیک  پیام های 
و به  زور به خوردشان داده اند )آدورنو، 2001؛ 
هورکهایمر و آدورنو، 1976(. چنین دیدگاهی 
چگونگی  روی  بر  تحقیقاتی  تا  شد  موجب 
کدگذاری ایدئولوژی در پیام های رسانه ای انجام 
پذیرد؛ که تحقیق و بررسی هایی بر محتواهای 
 ،)1984 )رادوی،  کتاب  حوزه  در  ایدئولوژیک 
استیونسون،  1993؛  کولینز،  و  )لوتز  مجالت 
2001(، آگهی های تبلیغاتی )دو گای، 1997، 
بخش اول(، فیلم های سینمایی )واسکو، 2001( 
و اخبار )ِسید، 1981( را شامل می شد )برای 
مطالعه بیشتر به )آکاس و مک کیب، 1997: 
این  درمجموع،  کنید(.  مراجعه  اول(  بخش 
مفهوم سازی، چه به  عنوان ساختاربندی رسانه ها 
و چه به  عنوان تعیین برنامه و دستور کار، این 
و  به مثابه موضوع  نگاهی  به مخاطب  نظریات 

مقصود تأثیرات رسانه ای دارند.
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دومین مفهوم مخاطب برخاسته از رهیافت های 
اثرات رسانه ها است و به مخاطب به  عنوان یک 
نگاه  منتقد  و  خالق  متفکر،  )سوژه (  شخص 
می کند. این رویکردهای زمینه ای مانند مطالعات 
فرهنگی و نظریه  استفاده و لذت، بسیار متنوع  
هستند. به  طور ویژه، مکتب بیرمنگام ظرفیت 
به  که  می دهد،  نسبت  مخاطب  به  را  فعالی 
وسیله  آن، توان رمزگشایی یا خوانش پیام های 
ایدئولوژیک رسانه ها را دارد و می تواند در مقابل 
آنان مقاومت کند )هال، 1980، 1995؛ ماتیس، 
2002( و نیز می تواند مخاطب را به  عنوان یک 
متون  چندمعنایی  ساختار  در  شرکت کننده 
مورلی،  1985؛  )انگ،  کند  هدایت  رسانه ای 
1992(. همچنین، تفسیرهای متعدد، مفاهیم 
متعددی از مخاطب را می رساند؛ بدین ترتیب، 
برنامه  یک  متعدد  مخاطبان  عنوان  مثال  به  
تلویزیونی، برداشت متفاوت و گاه متناقضی از 

یک متن رسانه ای دارند )الیبز و کتز، 1994(.
از اقتصاد  سومین تصور و مفهوم از مخاطب، 
سیاسی مارکسیستی نشأت می گیرد و در واقع 
ادغامی از یک بینش مهم از رویکرد مخاطب فعال 
است؛ اینجا نیز، مخاطب یک عنصر فعال دیده 
می شود، اما نه  فقط در فرایند معناسازی، بلکه 
وی در فرایند درآمدزایی نیز نقش فعالی دارد. در 
نگاه سنتی، اقتصاد سیاسی رسانه ها، در مجموع 
خواسته مخاطب را نادیده می گرفت. این نگاه، 
بر تأثیرات نظام سرمایه داری مانند مؤسسه های 
رسانه ای، بررسی مسائل نگران کننده  مالکیت 
رسانه، مقررات دولتی، ادغام تجاری، تثبیت و 
انحصارات، روابط بین دولت و رسانه و ترتیبات 
استخدام کارمندان رسانه ها متمرکز بود که توجه 
اساسی این رویکرد، به ظرفیت این نگاه سنتی 
به  منظور پیشرفت یا مانع  شدن برای جامعه 
چامسکی، 1988؛  و  )هرمن  بود  دموکراتیک 
و  مسکو  مسکو، 2009؛  چزنی، 2008؛  مک 
مک کرچر، 2009؛ شیلر اچ، 1991؛ شیلر دی، 

.)2010
مخاطب به  عنوان یک مشتری و مصرف کننده  
منفعل در قبال تولیدات رسانه ای بود و بدین 

ترتیب به  عنوان یک عنصر خارجی و جانبی 
در فرایند ذخیره سازی و انباشت )سرمایه( تصور 

می شد.
در  کلی  طور  به   رسانه،  سیاسی  اقتصاد  اما 
و  تحلیل  طریق  از  و 1980  دهه های 1970 
بررسی رسانه به عنوان مکان تولید در خود و 
از خود، مورد تجدیدنظر واقع شد؛ بدین ترتیب 
نقش مولدگرای مخاطب در ارزش گذاری رسانه، 
هم به  عنوان کاال و هم به  عنوان قدرت کار، 
ابتدا  مشخص و برجسته شد. این رویکرد در 
کارهای  در  و   )1980( اسمیت  داالس  توسط 
پیشگامانه وی پیرامون کاالی مخاطب مطرح 

شد.
آنچه  به  نقادانه  رویکردی  اسمیت،  رویکرد 
تحلیل های  کور«  »نقطه  را  آن  خودش  که 
رسانه  از  فرانکفورتی(  )مکتب  مارکسیستی 
بر  منحصرا  داشت  تمایل  که  بود؛  می نامید، 
محتوای ایدئولوژیک تولیدات رسانه ای تمرکز 
کند. برخالف دیدگاهی که؛ رسانه صرفا یک 
ایدئولوژیک و فراساختارگرا  دستگاه و ماشین 
اقتصاد  شالوده  در  را  تولید  روابط  که  است 
پشتیبانی می کند )که احتماال در جای دیگری 
مانند کارخانه واقع شده است(، اسمیت رسانه را 
به  عنوان مؤلفه ای جزئی و حیاتی در زنجیره  
انباشت سرمایه قرار داد. اسمیت اذعان نمود، 
مصرف  تنها  می گذرد  رسانه ها  در  که  آنچه 
محتوای رسانه ای توسط مخاطبان نیست، بلکه 

تخصیص توجه مخاطبان بر آگهی ها است.
در عوض برای توفیق در برنامه ریزی، مخاطب 
به صفحه نمایشگر تلویزیون چسبیده خواهد 
ماند و بدین ترتیب به تماشای تبلیغات مشغول 
مهم ترین  از  یکی  به  که  تبلیغاتی  می شود؛ 
موتورهای محرک برای مصرف تبدیل شده اند. 
او بیان می کند »قدرت- مخاطب« چیزی است 
که توسط تبلیغ کنندگان به کار گرفته می شود 
تا »مخاطبان، کاالها را به خودشان بفروشند« 
)ژالی و لیوانت، 1986: 129(. مخاطب، کارهای 
شناختی و عاطفی را ترجیح می دهد: یادگیری 
متمایل بودن به کاالها و مصرف آن ها. سپس 
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اسمیت، نقشی فعال و مرکزی را به مخاطب 
در اقتصاد سیاسی رسانه و سرمایه داری نوین 

اختصاص می دهد.
گمان  اسمیت  سیاسی،  اقتصاد  لحاظ  به 
می کند که مخاطب به  عنوان کاالیی است که 
به تبلیغ کنندگان فروخته می شود؛ اما اساسا، 
به  راجع  اندیشیدن  پیرامون  را  مبنا  و  پایه  او 
آنان )مخاطبان( عنوان یک عنصر فعال، کنار 
گذاشته؛ چرا که توجهی به عبارت »به خودشان 
می فروشند« نداشته است. سایر پیشرفت های 
بعدی در این حوزه هم به همین شکل دنبال 
شده است. نکته جالب  توجه، کارهای ژالی و 
لیوانت بود که استدالل می کند تمرکز اسمیت 
بر مشارکت مخاطب فعال، برای تولیدکنندگان 
کاالهای برند، »ویژگی این تجزیه  و تحلیل از 
مصرف  از  پس  رفتارهای  تا  گرفته  ارتباطات 
مخاطب را منحرف می کند« )1986: 129(. به 
بیان دقیق تر، اسمیت تماشا  کردن را به  جای 
تولید )رسانه ای( به مصرف پیوند می دهد. آن ها 
می گویند: »در نهایت، اسمیت درباره جلب  توجه 
گسترده تر  نظام  در  ارتباطات  دقیق  مکان  به 
است«  بوده  نگران  اجتماعی  سرمایه   بازتولید 
استفاده  به  ترتیب، وی  بدین   ،)129 :1986(
ارزش تبلیغات )به  عنوان عامل تحریک کننده 
و  ژالی  مقابل،  در  است.  کرده  اشاره   مصرف( 
لیوانت، سعی در تشریح نقطه کوری دارند که 
»به  طور محکمی در داخل صنعت رسانه ها واقع  
شده است« )1986: 129، با تأکید اضافه شده 
است(. آن ها این کار را از طریق تعریف مخاطب 
نه به  عنوان صرفا یک کاالی فروخته  شده به 
تبلیغ کنندگان، بلکه به  عنوان یک کارمند )یا 
کارگر( که در داخل بدنه  شرکت های رسانه ای 

در فرایند تولید دخیل شده است.
ژالی و لیوانت سپس تماشای تلویزیون را به  مثابه 
قالبی از کار، تجزیه  و تحلیل می کنند: تلویزیون 
کامال تحت کنترل خود درمی آورد،  را  انسان 
 )126  :1986( ادراک«  »ظرفیت های  تبدیل 
افزوده در  ارزش   ایجاد  ارزش  افزوده.  ایجاد  به 
رسانه بر پایه  »تماشای بسیار« تبلیغات یا زمان 

است؛  استوار   ،)127  :1986( افزوده  تماشای 
به  طور دقیق تر، به نسبت برنامه ریزی ها، توجه 

بیشتری به آگهی ها دارند.
اندیشیدن پیرامون تماشا  کردن به  مثابه  کار 
کردن، افق های نظری جالب و جدیدی را برای 
اقتصاد سیاسی باز می کند. این تحلیل ها رسانه 
را به  عنوان یک بستر پویا برای کشمکش بین 
می کند؛  بنا  رسانه ای  شرکت های  و  مخاطب 
کشمکشی که حول محور زمان و ارزش مادی 
می چرخد. ژالی و لیوانت )1986( فرایند پویای 
این کشمکش را با به کارگیری تمایز مارکس 
بین استثمار گسترده و فشرده توصیف می کنند. 
مارکس اصرار می ورزد که ارزش  افزوده تنها از 
راه کار کردن بیش  از حد  نیاز، توسط کارمندان 
برای بازتولید زندگی شان به وجود می آید؛ از این 
 رو سرمایه دار در نهایت، پیرامون محور زمان نزاع 
می کند. این زمان کاری اضافه، ارزش  افزوده ای 
را تولید می کند که به  جای این که برای تعادل 
فروش، رد و بدل یا معامله شود، سرمایه دار آن را 
برای خود برمی دارد و به فرایند انباشتگی اضافه 
می گردد )برای مثال از طریق سرمایه گذاری در 
یک تکنولوژی جدید(. تا زمانی که این فریند 
متضمن تولید ارزش توسط یک طبقه )کارگران( 
و تخصیص جبران نشده  آن توسط طبقه  دیگر 
)سرمایه داران( است، مارکس از آن به استثمار 
نهفته در  تعبیر می کند. مشکل  بهره کشی  و 
ارزش  میزان  که  است  آن  سرمایه داری،  ذات 
پیدا  کاستی  به  تمایل  زمان  طول  در   افزوده 
می کند، در نتیجه، منبع برای انباشت سرمایه 
رفته رفته کاهش پیدا می کند )مارکس، 1993: 
فصل 13(. به همین دلیل برای گسترش دادن 
سرمایه، سرمایه دار باید راه هایی را بیابد که بتواند 
دقیق تر،  عبارت  به  بیفزاید؛  را  انباشت  میزان 
کارگر  توسط  ارزش  افزوده  گسترش محدوده 
ایجاد می شود. این، از دو طریق به دست می آید: 
بهره برداری  و  وسیع  )استثمار(  بهره برداری 
تکنیک ها  شامل  وسیع  بهره برداری  متمرکز. 
زمان  می شود  باعث  که  است  چینش هایی  و 
بیشتری به کار کردن اختصاص یابد؛ به  عنوان  
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یا  کاری  ساعت های  کردن  با طوالنی   مثال، 
کاهش زمان صرف ناهار و تعطیالت. بهره برداری 
متمرکز از طریق تولید بیشتر در زمان کمتر 
توسط کارگر به دست می آید؛ برای مثال، شتاب 
بخشی به ضرب  آهنگ کار یا افزایش اثربخشی 

فرایند کار.
ژالی و لیوانت )1986( استدالل می کنند، هر 
رسانه های  در  انباشتگی  فرایندهای  این  دوی 
جمعی رخ می داده است: در دوره تاریخ رسانه، 
از مخاطب خواسته می شد تا بیشتر و سخت تر 
کار کند. گسترش انباشتگی از طریق معرفی 
تعداد بیشتر تبلیغات به مخاطب، حاصل می شد، 
زمانی  بازه  در  تماشا  به  آنان  اجبار  طریق  از 
طوالنی تر. متمرکز سازی انباشتگی نیز از دو راه 
به دست می آمد: »سازمان دهی مجدد جمعیت 
تماشاچی و سازمان دهی مجدد فرایند تماشا« 

)ژالی و لیوانت، 1986: 133(.
راه اول شامل همه انواع تکنیک ها، از تحقیقات 
پیرامون دسته بندی رسانه ها تا نظام رتبه بندی 
به  کمک  باهدف  که  تکنیک هایی  می شود؛ 
شرکت های رسانه ای که یک مخاطب خاص را با 
یک تبلیغ بازرگانی خاص هدف گرفته اند و مربوط 
به رفتار مصرف او هستند؛ دسته بندی های فروشی 
که منجر به افزایش ارزش تبلیغات می شوند. 
همان  گونه که ژالی و لیوانت بدان اشاره کردند: 
»تشخیص و تفکیک مخاطب منجر به یک قالب 
از »دیدگاه متمرکز« توسط مخاطب می شود که 
در آن مقداری تماشای بیهوده هست« )1986: 
133(. چنین تبلیغات بسیار هدفمندی بیشتر 
می ارزد، »ما می توانیم بگوییم مخاطب در این 
روش، سازمان دهی می شود تا سخت تر و با قوت 
و بهره وری بیشتری به تماشا بپردازد« )1986: 

.)133-4
طریق  از  بهره برداری  تشدید  برای  دوم  راه 
عمده  صورت  به  که  است  زمان  تقسیم بندی 
توسط آگهی های بازرگانی کوتاه تر انجام می پذیرد.
برای  کاوی  مورد  حمایتی:  استوری های 

فعالیت مخاطب در رسانه  اجتماعی
به  منظور سنجش کاربرد نظریه فعالیت مخاطب 

تبلیغاتی  برنامه های  من  اجتماعی،  رسانه  در 
یک  که  را  فیس بوک  حمایتی  استوری های 
محور اساسی در اقتصاد سیاسی رسانه اجتماعی 
محسوب می شود، تجزیه  و تحلیل خواهم کرد. 
بررسی های اقتصاد سیاسی تبلیغات، پیوند مهمی 
را بین رسانه های جمعی و رسانه های جدید نشان 
قالب های رسانه ای  این  می دهد. در حالی  که 
اساسا متفاوت در نظر گرفته می شوند؛ اما هر 
دو عمدتا بر پایه درآمدهای تبلیغاتی به   عنوان 
مدل بازاریابی خود، متکی هستند. رسانه های 
گوناگون، دارای انواع تبلیغات گوناگون هستند؛ 
این مسئله اتفاقی نیست؛ قالب های تبلیغات نیز 
مانند روش های تولید، توزیع و مصرف آن ها تا 
حد بسیار زیادی به قالب های رسانه ای مرتبط 
بین  تفاوت های  به  مثال،  عنوان   )به   هستند. 
بیلبوردها، تبلیغات تلویزیونی و جایگاه تبلیغات 

در فیلم های سینمایی، بیاندیشید(.
رسانه های  در  نیز  تبلیغات  ترتیب،  همین  به 
جمعی و رسانه اجتماعی بسیار متفاوت است. 
این مسئله، موضوع اینترنت در روزهای اولیه اش 
نبوده است. اینترنت، در آغاز به کار خود، توسط 
بنرهای تبلیغاتی و ایمیل های توده ای )هرزنامه( 
نمایانگر تحمیل  تحت سلطه درآمده بود که 
قالب های رسانه ای قدیمی تر بر رسانه های جدید 
بودند. با این  حال، به  طور فزاینده ای تبلیغات در 
رسانه اجتماعی، خود را از تبلیغات در رسانه های 
به   منحصر  مشخصات  با  و  کرد  جدا  جمعی 
فرد تکنولوژی دیجیتال هماهنگ و هم آوا شد. 
استوری های حمایتی این مرحله دوم را مجسم 
می کنند: یک طرح تبلیغاتی بسیار پیچیده تر 
که با مختصات تکنولوژیکی و جامعه شناختی 
طراحی شده  و  همراه  اجتماعی،  رسانه های  از 
طریق  از  دیگری(،  چیز  میان  )در  آن ها  از  و 
بهره برداری بیشتر از فعالیت مخاطب، استفاده 

می کند.
استوری های حمایتی، به  هیچ  وجه صرفا یک 
نمونه و مثال نیستند؛ عمدتا همه  سایت های 
رسانه های اجتماعی، برنامه های تبلیغاتی ای را 
به نمایش می گذارند که تا حد کم یا زیادی 
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بر پایه فعالیت مخاطب متکی هستند؛ اما به 
نظر می رسد استوری های حمایتی جامع ترین 
نمونه  قابل  ارائه از انواع فعالیت مخاطب است 
که می تواند تمامی زنجیره تولید ارزش را بسیج 
کند. برنامه های تبلیغاتی استوری های حمایتی، 
و  خالقانه ترین  به  عنوان  فیس بوک  توسط 
برای  ــد  درآم کسب  روش  امیدبخش ترین 
سایت های شبکه های اجتماعی درک شد. اگر 
اخیر  ماهه  در 12  )که  فیس بوک  بازار  ارزش 
متغیر بین 50-100 میلیون دالر تخمین زده  
شده( معمای ما باشد، استوری های حمایتی راه  
حل ما خواهد بود که توسط فیس بوک به  عنوان 
کلید اصلی کسب درآمد، درک شده است. محور 
مدل تجاری فیس بوک، استوری های حمایتی 
ویژه ای  مناسب  شکل  به  عنوان  که  هستند 
اجتماعی،  رسانه  سیاسی  اقتصاد  کشف  برای 
خدمت رسانی می کنند و به  طور خاص نقش 
اجتماعی  رسانه  ارزش  خلق  در  را  مخاطب 

برجسته می سازند.
استوری های حمایتی که در ژانویه 2011 توسط 
فیس بوک معرفی شدند، تبلیغاتی هستند که 
بر پایه پست های عادی کاربران استوار هستند؛ 
به فیس بوک  شرکت های تجاری و سازمان ها 
همین  فیس بوک  تا  می پردازند  را  هزینه ای 
پست های عادی را به  صورت تبلیغات ارائه کند. 
به گزارش فیس بوک، از طریق تبدیل پست ها و 
ارائه به  صورت تبلیغات، پست ها برجسته شدند 
و شانس بهتری برای آگاه شدن سایر کاربران 
یک   .)2012 )فیس بوک،  است  شده  ایجاد  
استوری حمایتی، پس از آن هنگام، یک آگهی 
تبلیغاتی است که بر اساس یک پست توسط فرد 
x بنا شده و به هر شکل ممکن، در سبد خبری 
فرد y ظاهر می شود. به  واسطه  ارائه پست ها به  
صورت استوری های حمایتی فیس بوک، جایگاه 
پست اصلی در صفحه و قالب گرافیکی آن، هر 
دو تغییر یافت؛ استوری های حمایتی در اخبار، 
باالتر ظاهر شدند یا در قسمت راست صفحه و 

معموال با ظاهر لوگوی برندها نمایانده شدند.

استوری های حمایتی می توانند زمانی که کاربر 
یکی از چند کار زیر را انجام دهد، ایجاد شوند: 
الیک کردن یک صفحه، الیک یا کامنت )نظر( 
گذاشتن در صفحه  یک پست، »پاسخ دهید« به 
رخدادهای یک صفحه، رأی دادن به سؤال یک 
صفحه، »چک- این« )اعالم رسیدن( به  جایی، 
استفاده از یک نرم افزار یا انجام یک بازی یا الیک 
وب سایت  یک  گذاشتن  اشتراک  به  و  کردن 
به یک  )فیس بوک، 2012(. وقتی یک پست 
همه  است،  تبدیل  شده  حمایتی  استوری 
کنش های ارتباطی بعدی همراه آن، همراه با 
زمینه آن استوری حمایتی صورت می پذیرد. به  
استوری  بر  الیک  یا  کامنت  هر  طوری  که 
حمایتی، آگهی تبلیغاتی را دوباره فعال سازی 
می کند و آن را برای شبکه  دوستان کاربری که 
الیک را انجام داده بود منتشر می سازد. این بدان 
معنا است که انتشار یک استوری حمایتی به 
می گیرد.  صورت  ویروسی(  )یا  نمایی   صورت 
همچنین این معنی را می دهد که حرکت یک 
آگهی تبلیغاتی در شبکه اجتماعی اختیاری و 
دلخواه نیست: آگهی ها به  صورت ارگانیک در 
کانال های ارتباطی که ساختار از باال به پایین 
دارند، به  صورت خود به  خود توسط کاربران، 
حرکت می کنند. شکل »الف« و »ب« شکل 
حمایتی  ــای  ــوری هـ ــتـ اسـ  ظـــاهـــری 

را نشان می دهند.

تصویر ب( همان پست معمولی باال که به یک 
استوری حمایتی تبدیل  شده است.

در  را  عادی  پست  یک  ظاهر  »الف«  تصویر 
فیس بوک نشان می دهد. در این مثال کاربری 
با نام جسیکا از یک نرم افزار بر پایه موقعیت 
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مکانی در تلفن همراه خود، استفاده می کند. 
او اشاره  کرده است که در آن روز برای دومین 
کافه   در  فیلیپ  فیس بوکی اش،  دوست  با  بار 
به   امر  این  است.  داشته  مالقات  استارباکس 
صورت خودکار یک خوانش جدید از پست ایجاد 
امروز-در  بار  دومین  »برای  جسیکا:  می کند: 

استارباکس همراه با فیلیپ«.
فرم »ب« نشان می دهد که این پست پس از آن 
که توسط کافه  استارباکس خریداری  شده، به  
صورت یک استوری حمایتی ارائه  شده است. از 
نظر گرافیکی، پست قدری جمع  و جورتر شده، 
اطالعات تخصصی )مانند زمان، موقعیت مکانی 
و...( از بین برده شده و کامنت ها و الیک های 
پست به  صورت فشرده در آمده است. همچنین 
پس  زمینه متمایل به آبی کامنت ها نیز حذف 
 شده است. متن پست در قالبی مربعی شکل 
استارباکس  لوگوی  همچنین  و  ساخت یافته 

اضافه  شده است.
گفتمان  تحلیل  از طریق  می توانیم  ما  اکنون 
فیس بوک در برنامه تبلیغاتی نسبت به گره گشایی 
از نقش فعالیت مخاطب در استوری های حمایتی 
اقدام کنیم. چنین گفتمانی دو نوع مخاطبین را 
مورد هدف قرار می دهد: تبلیغ کنندگان و کاربران 
فیس بوک. مارک زاچربرگ مدیرعامل فیس بوک 
استوری های حمایتی را به  عنوان یک فرم اعلی 
از تبلیغ می داند که بر مبنای روابط شخصی 
استوار شده است. او می گوید: »هیچ  چیزی به  
اندازه یک توصیه از یک دوست مورد اعتماد، بر 
مردم اثر نمی گذارد. یک ارجاع و توصیه مورد 
انتشار  و  پخش  از  تأثیرگذارتر  بسیار  اعتماد، 
بهترین پیام است« )فارلی و فیس بوک، 2011(. 
شرلی سندبرگ، مدیر اجرایی فیس بوک، نیز این  

چنین ادامه می دهد:
بازاریابان همیشه می دانند که بهترین توصیه، 
آن است که از جانب یک دوست برسد. این، 
همان جام مقدس بازاریابی )شی گران بهای 
که  زمانی  است.  بازاریابی  دست نیافتنی( 
در  باشد.  داشته  خوبی  تجربه   مشتری 
اشتراک  به  که  پستی  میانگین  فیس بوک 

تعداد  میانگین  به  نسبت  می شود  گذاشته 
دوستان، حدودا 130 نفر است. این همان 
هدف دشواری بود که ما در زمان درازی، به 
دنبالش بودیم؛ تبدیل مصرف کنندگان  خود 
فیس بوک،  و  )فارلی  شما  بازاریاب های  به 

.)2011
هر دو گفته به  نوعی از فعالیت مخاطب اشاره 
دارند که در رسانه های جمعی وجود ندارد و به  
راحتی در نظریه پردازی ها به  حساب نمی آید: 

بازاریابی.
اسمیت تماشای تبلیغات تلویزیونی را در مورد 
بازاریابی توسط مخاطب، مفهوم سازی کرد؛ اما 
در مورد فیس بوک، اعضای مخاطبین صرفا برای 
خودشان بازاریابی و تبلیغ نمی کنند، بلکه آن را 
برای سایر مخاطبان نیز به نمایش درمی آوردند. 
این، یک نوع متفاوت از فعالیت های مخاطب به 
لحاظ کیفی است که دارای سه ویژگی متمایز 
از قبیل: ارتباط برقرار کردن )که زمینه انتشار 
پیام را فراهم می کند(، جامعه پذیری )که زمینه  
ساخت و نگه داری شبکه های اجتماعی است( 
یا  آن ها  انسانی  )سرمایه  کاربران  و شخصیت 
خودشان به عنوان برند( است. این سه ویژگی با 
سوژه، در ارتباط متقابل  هستند: ارتباط به رسانه 

نیاز دارد و شخصیت نیاز به انس و اعتماد دارد.
سندبرگ در ادامه به اثبات قدرت تبلیغاتی که 
توسط کاربران حمایت می شوند، از طریق مقایسه 
با استوری های حمایتی که همراه تبلیغات عادی 

فیس بوک صورت می گیرند، می پردازد:
به  طور میانگین، اگر شما یک آگهی بدون 
تأیید و توصیه یک دوست را با یک آگهی 
که با »الیک« دوستتان همراه است، مقایسه 
کنید، می بینید که تفاوت هایی وجود دارد: 
بیشتر،  درصد   68 متوسط  طور  به   مردم، 
تمایل به مشاهده آگهی هایی دارند که همراه 
نام دوستانشان است. 100 درصد بیشتر )دو 
برابر( تمایل به پیام های تبلیغاتی دارند و 300 
درصد بیشتر تمایل به خرید دارند )فارلی و 

فیس بوک، 2011(.
سندبرگ یک تحلیل اقتصاد سیاسی را از رسانه 
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اجتماعی ارائه می کند، درواقع یک ارزشیابی از 
فعالیت مخاطب را ارائه می دهد. استوری های 
حمایتی به تبلیغ کنندگان این اجازه را می دهند 
که به مخاطبان بسیار هدفمندتری دست یابند 
و پیام را با ارزش انسانی کاربران، همراه کنند. 
کانال های  مخاطب،  فعالیت  که  است  اینجا 
ایجاد  را  هدفمند  مخاطبان  و  تقسیم بندی 
می کند و ارزش انسانی را برای ترویج و تبلیغ 

یک برند یا محصول بسیج می کند.
انتشار  و  تولید  در  مخاطبان  دخالت  ماهیت 
تبلیغاتی  ویدئوی  از  حمایتی  استوری های 
می شود  ظاهر  برنامه  این  برای  فیس بوک 
)فیس بوک، 2011(. این فیلم با عنوان »معرفی 
استوری های حمایتی« در موقعیت های مختلفی 
یوتیوب  در  برجسته  طور  به   و  اینترنت  در 
به  نزدیک   ،2013 سال  پایان  تا  که  )جایی 
صفحات  در  نیز  و  داشت(  بازدید  هزار  پنجاه  
بازاریابی فیس بوک )که در همان مدت مشابه 
2750 کامنت را به خود جلب کرد( به چشم 
می خورد. این فیلم، در اصل و به  طور مستقیم 
تبلیغ کنندگان را مورد هدایت قرار می دهد و 
کاربران  اما  را معرفی می کند،  خدمات جدید 
فیس بوکی را نیز آن  هم به  طور عمده به خاطر 
تضعیف نگرانی در مورد نقض حریم خصوصی، 

مخاطب خود به شمار می آورد.
به  نوید  یک  عنوان  به   می تواند  فیلم،  این 
به   منحصر  سهم  به  توجه  با  آگهی دهندگان 
فردی که مخاطبان برای تبلیغات آن ها ایجاد 
می کنند، تقریر شود. ویدئوی مورد  بحث، تصاویر 
کاربران فیس بوکی را در فعالیت های اجتماعی- 
مصرف کنندگی نشان می دهد: بازارگردی برای 
در  نشستن  دوربین،  و  ورزشی  کفش  خرید 
یک کافه و خوردن شام در یک رستوران. در 
این  بین و با صدای بلند، سه کارمند فیس بوک 
استوری های حمایتی را توضیح می دهند. در این 
فیلم، کنت، مدیر تولید فیس بوک، چشم انداز 
مزیت  تا  می کند  تصدیق  را  مصرف کنندگان 

استوری های حمایتی را توضیح دهد:
خرید  درباره  )مصرف کنندگان(  ما  که  زمانی 

محصوالتی که قصد تهیه آن ها را داریم تصمیم 
می گیریم، مکان هایی که ما قصد داریم به آنجا 
برویم، به  طور معمول از دوستانمان درباره آن 
چه که این  گونه مکان ها باید باشند، سرنخ هایی 
را جستجو می کنیم؛ و همه ما به آن جا نمی رویم 
تا خودمان را به بازار عرضه کنیم یا تالش کنیم 
بر دیگران تأثیر بگذاریم که کجا بروند یا چه 
 کاری انجام بدهند؛ اما واقعیت این است که وقتی 
تصمیمی بگیریم، به دنبال اطالعات می گردیم 
و ما این اطالعات را از کسانی می گیریم که به 

آن ها اعتماد داریم )فیس بوک، 2011(.
کنت مزایای استفاده از اقناع فردی را به  عنوان 
یک تکنیک موفق بازاریابی تحسین می کند؛ اما 
او به برد )گستره( محدود چنین نوعی از اقناع 
اشاره می کند، یک محدودیت که فیس بوک به 
غلبه بر آن کمک می کند: یک رسانه  مناسب 
)کامل و تمام عیار( برای ارائه دادن اقناع فردی 
به انبوه دست یافتنی. فیس بوک نوعی متقاعد 
سازی بین فردی دسته جمعی را بین کاربران 
ایجاد می نماید که قدرت اقناع فردی را با برد 
)فوگ،  مــی آورد  هم  گرد  جمعی  رسانه های 

.)2008
این فرض که زمینه  گفتمان فیس بوک رفتار 
)مخصوصا رفتار مصرف کننده( است، بر اساس 
ارزش ترین  با  و  می شود  هدایت  اطالعات 
که  اطالعاتی  آن  مثال  عنوان  )به   اطالعات 
می تواند به  صورت کاالیی باشد( نیز از آشنایانی 
به دست می آیند که ما به آن ها اعتماد داریم. 
فرض دیگر آن است که اطالعات پراکنده، غیر 
دسته بندی شده و غیر طبقه بندی شده هستند، 
بنابراین این اطالعات همواره پیچیده اند، همیشه 

به  طور مؤثر ابالغ و منتشر نمی شوند.
به  از  اما  دارند  اطالعات  نیز  مردم  همچنین 
اشتراک گذاشتن آن ها خودداری می کنند، به 
 طور مثال حضور منظم در استارباکس اما عمومی 
نکردن این اطالعات، یا این که آن ها اطالعات را 
به اشتراک می گذارند اما مورد بی توجهی دیگران 
قرار می گیرد. از منظر اقناع درون فردی انبوه 
این ها نقص هایی در پایان فرستنده یا در پایان 



شماره 48
تیر 99

83

دریافت کننده هستند.
فیل، مهندس فیس بوک، کمبودهای موجود در 
دریافت کننده را به لحاظ اطاعات بیش  از حد 
یا درهم  برهم بیان کرده است. او در این ویدئو 

توضیح می دهد:
دوست من، جو، به استارباکس می رود و در آنجا 
چک این1 می کند )حضور می یابد( این اتفاق در 
خوراک خبری من ظاهر می شود و من ممکن 
است آن را ببینم یا نبینم و آنچه ما دیده ایم این 
است که بسیاری از برداشت ها )تأثرات، گمان ها 
و ...( از دست می روند؛ زیرا مقدار زیادی وجود 

دارد که باقی می ماند )فیس بوک، 2011(.
مقدار بسیار زیادی اطالعات از طریق رسانه های 
اجتماعی به دست می آیند، دوستان بسیاری 
می کنند.  برقرار  ارتباط  باهم  زیادی  مقدار  به 
در چنین رسانه هایی که به طور روزمره مورد 
خطر  این  می گیرد  قــرار  کاربران  استفاده 
بروند.  دست  از  مهم  اطالعات  که  دارد  وجود 
استوری های حمایتی به  عنوان یک  راه حل برای 
مشکل اطالعات بیش  از حد بارگذاری شده ارائه 
می شوند؛ به  عنوان یک ابزار برای برجسته سازی 

قسمت هایی بیش از سایر اطالعات.
این قاعده مشخص می کند اطالعاتی که فیلتر 
گرفته اند،  قرار  کاربران  توجه  مورد  و  شده اند 
کنار  را  بودن  ارتباطی  و  تجاری  ویژگی های 
تعیین  تجاری  مختصات  گذاشته اند:  یکدیگر 
می کند که چه محتوایی منتشر گردد. در همان 
زمان فیلترهای تجاری به عنوان یکی از ابزارهایی 
که ارتباطات بین فردی را بهبود می بخشد عمل 
می کنند، زیرا اطالعات مربوط به کاربران را به 
طور مطلوبی برجسته می نماید؛ همان  طور که 
مهندس فیل در این ویدئو )به این مطلب( اشاره 

می کند:
استارباکس می تواند وارد شود و بگوید: »من 
کنم«.  ثبت  را  استار  موقعیت  می خواهم 
بنابراین زمانی که من وارد سایت می شوم، 
استوری ای را که دوستم در استارباکس ثبت 

1  .Check�in

آن  روی  من  حاال  می بینم.  را  است  کرده 
کلیک می کنم، می توانم صفحه استارباکس 
را از آن استوری، الیک کنم و زمانی که آن 
را الیک کردم، محتوای ارگانیک تری ایجاد 

می شود )فیس بوک، 2011(.
این فرایند شکل دیگری از فعالیت مخاطب در 
 رسانه های اجتماعی را به ارمغان می آورد: تولید داده.

استوری های حمایتی به شرکت ها اجازه می دهند 
تا هرروزه قطعه هایی از اطالعاتی را که به  وسیله  
کاربران به وجود آمده است از این جهان استخراج 
کنند و آن ها را برای تبلیغات ارائه دهند. توجه 
کنید که توصیه های کاربران چگونه در این متن 
به  حمایتی  استوری های  داده شده اند:  توضیح 
تبلیغ کنندگان اجازه می دهد تا این توصیه های 
شفاهی را اخذ کنند و آن ها را ارتقا و انتشار 
دهند )فیس بوک 2011(. نینگ، مهندس دیگر 
فیس بوک، در یک ویدئوی تبلیغاتی بیشتر شرح 
می دهد: این توصیه های گفتاری استوری های 
متفاوت بسیاری را در فیس بوک دربر می گیرند؛ 
رستوران،  یک  برای  مثال  عنوان  به  بنابراین 
پذیرش  مورد  طریق[  این  ]از  می توانند  آن ها 
قرار گیرند یا اگر خودشان اپلیکیشنی داشته 
باشند، آن اپلیکیشن می تواند برنامه ای داستانی 
و منتشرشده توسط کاربر باشد. مراجعه به یک 
روزمره ای  اطالعات  از  قسمت  یک  رستوران، 
است که به شیوه  خاصی مرتب و تقسیم بندی 
شده و از طریق استوری های حمایتی به  صورت 
است.  شده  ارائه   کاالیی  اجتماعی  ارتباطات 
به  خودی  خود یک  به یک رستوران  مراجعه 
پیشنهاد یا توصیه را تشکیل نمی دهد، اما در 
فضای استوری های حمایتی به معنای واقعی 
کلمه تأیید می شود )پیتون 2014 را به خاطر 
تحلیلش از هستی شناسی دکلمه  الیک ببینید(

نیست  کاربران  داده های  از  نوع  این  فقط  اما 
مجهز  حمایتی  استوری های  تولید  برای  که 
شده است. کار مخاطبان همچنین در ساختن 
زیربنایی که  گردش )جریان یا انتشار( آن ها را 
تسهیل می کند، درگیر شده است. کنت مدیر 
تولید استوری های حمایتی در یک ویدئو مزایایی 
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را که به  صورت خودکار از تبلیغات تولیدشده 
توسط کاربران به دست می آید روشن می سازد 

)برجسته می کند(:
هر چیزی که یکی از دوستان شما به  عنوان 
یک استوری حمایتی که مطالب شما را نشان 
واقع چیزهایی است که  می دهد، می بیند در 
آن ها پپیش از این در خوراک خبری )اخبار( 
برای  هرگز  حمایتی  استوری  یک  دیده اند. 
کسی که یکی از دوستان شما نیست نمی رود 

)فیس بوک، 2011(.
در یک مقطع ضروری این بیانیه چیزی را نشان 
داد که شاید نگرانی اصلی کاربران فیس بوک 
است: حریم خصوصی. اما این بیانیه می تواند 
به عنوان یک دستور کار در تبلیغات تلقی شود 
که قدرت استوری های حمایتی را به  عنوان یک 
ابزار تبلیغاتی اساسی و بسیار هدفمند روشن 
میانجی  ارتباطات  اساس  بر  تبلیغات  می کند. 
متداول، پایه ریزی می شوند. عالوه بر این، انتشار 
استوری های حمایتی بر پایه  »شبکه های روابط 
مؤثر« بنا شده است، همان  طور که آرویدسون و 
کولیونی )2012( آن ها را نام برده اند؛ یک تبلیغ 
شناسایی  قابل   کاربران  از  خاصی  نوع  توسط 
دوستان یک کاربر خاص فیس بوکی، متشکل 
از افرادی که به  احتمال زیاد توسط یک پیام 
می شود:  مشاهده  گرفته اند،  قرار  تأثیر  تحت 
مردمی که به دوست خود اعتماد دارند و مشتاق  
هستند تا به اطالعاتی که مربوط به رفتار مصرفی 

دوستشان است دست یابند.
رسانه های  در  سازمانی  بازاریابی  یک  مزایای 
تصریح   فیل  توسط  ویدئو  یک  در  اجتماعی 
این  را  حمایتی  استوری های  او  است،  شده 
 گونه توصیف می کند: »این آن پیامی نیست 
که می گوید: »شما باید این چیز را بخرید« یا 
»شما باید وارد این وب سایت شوید«،این دوست 
شما است که می گوید: »ببین من این را انجام 
داده ام و می خواهم درباره  آن به تو هم بگویم« 
را  پیام ها  این  )فیس بوک، 2011(. چیزی که 
از تبلیغات عادی متمایز می کند جدایی آن ها 
از بازاریابی، اقناع و تبلیغات است. استوری های 

اقدام در خفا توصیف   به  عنوان یک  حمایتی 
شده اند که به ارتباط قاعده مند و عادی فشار وارد 
می کند. در مقابل تبلیغات رسانه های جمعی، 
استوری های حمایتی به  صورت گاه  به  گاه و 
اتفاقی هستند که رخ دادن رویدادها و کنش های 

ارتباطی را نشان می دهند.
بیان فیل از طریق استوری های حمایتی، فرایند 
کاالیی شدن ارتباطات عادی بشری را که در حال 
وقوع است مبهم می کند. او استوری حمایتی را 
با گفته ی دوست شما یکی فرض می کند »ببین 
من این را انجام داده ام و می خواهم درباره  آن 
به تو هم بگویم« )فیس بوک، 2011(. در واقع 
منطق پشت استوری های حمایتی و استدالل 
تبلیغ کنندگان که آماده  اجرا برای هر نمونه و 
نوعی از ارتباطات هستند، یک فرض است که 
رخ  حقیقت  در  خیرخواهانه ای  اتفاق  چنین 
و   یک کسب   شما  دوست  وقتی  داد.  نخواهد 
کاری را بررسی می کند یا صفحه  آن را الیک 
شما  به  چیزی  واقع  در  دوست  این  می کند، 
نمی گوید. حتی با این فرض که او به  طور ضمنی 
به شما چیزی می گوید، منطق استوری حمایتی 
در  و  می کند  برجسته  و  تقویت  را  اتفاق  این 
حقیقت آن را به یک پیام که یک قسمت از 
اطالعاتی است که به مردم دستور داده می شود 
و یک دعوت ضمنی برای اقدام را به همراه دارد، 

تبدیل می کند.
عنوان  به  را  حمایتی  استوری های  فیس بوک 
می دهد.  شرح  فیس بوک  سازمانی  اعضای 
فیل استوری های حمایتی را به  عنوان یک  راه 
برای تبلیغ کنندگان توصیف می کند تا بتوانند 
محتوایی را که به  عنوان تجربه محوری کاربران 
است را به  عنوان خوراک خبری ترویج کنند. 

)فیس بوک 2011، با تأکید اضافه شده است(. 
در رسانه های سنتی مانند روزنامه و تلویزیون، 
تبلیغات اغلب توسط مخاطب به عنوان بیگانه با 
تجربه  محوری یا خواندن استوری های خبری یا 
دیدن برنامه ها، تجربه می شوند؛ آن ها به راحتی 
به لحاظ بیانی یا بصری، با نویسندگان مختلف، 
و  تمایز هستند  قابل  با محتواهای متفاوت  و 
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قابل عرضه هستند. در واقع، تاریخ تبلیغات در 
رسانه های جمعی تالشی همیشگی را به  منظور 
ترکیب محتوا و تبلیغات با یکدیگر، از طریق 
هرچه بیشتر وفق دادن تبلیغات با تجربه محوری 
کاربران به خود دیده است. به گزارش فیس بوک 
استوری های حمایتی به آن هدف دست یافتند 
از  کاربران  محوری  تجربه   دادن  وفق  یعنی 

خواندن پست های دوستان در سبد اخبار.
آنالین  مجله  یک  ارگانیک،  غیر  استوری های 
پیشرو در رسانه های اجتماعی است که از طریق 
مزایای بسیج ارتباطی که توسط کاربران ایجاد 
آگهی ها حمایت  ایجاد  منظور  به   است،  شده 
می کنند که این کار سهم فعالیت مخاطب را 
می کند.  خالصه  حمایتی  استوری  ارزش  در 
برخالف روال آگهی های فیسبوکی، استوری های 
حمایتی تأیید اجتماعی را به طرز برجسته ای با 
آگهی ها ترکیب می کنند. آن ها بیشتر به کاربران 
به  بیشتری  تمایل  رو  این   از  هستند،  مربوط 
کلیک خوردن در آن ها دیده می شود )الوسون، 
2012، با تأکید اضافه  شده است(. همچنین، 
این استوری ها از مزایای استفاده از کانال های 
دریافت  برای  فیس بوک  کاربران  که  ارتباطی 
آگهی های بهینه و بسیار هدفمند ساخته اند، 
نیز حمایت می کنند )الوسون، 2012(. وی در 
مقاله اش توضیح می دهد: یک بازدیدکننده زمانی 
که وارد فیس بوک شده و وب سایت شما را الیک 
کرده است، وارد وب سایت شما می شود. این کار 
یک استوری را در اخبار روز ایجاد می کند؛ مانند 
»جین سایت x را الیک کرد« )الوسون، 2012(. 
این مزیت در قابلیت شرکت ها در »اندوختن 
است:  نهفته  اجتماعی«  شبکه های  از  ناشی 
مشابهی  هدف  بازار  به  جین  دوستان  شانس 
مانند جین و به  طور ایده آل آن هایی که جین 
در  دارد.  بستگی  است،  یافته  معتبر  را  آن ها 
نتیجه استوری های حمایتی راه بسیار بزرگی را 
برای ایجاد درآمد و رهبری کردن های جدید از 
طریق بازاریابی کلمات مصطلح در پیش روی 
تبلیغ کنندگان قرار می دهد )الوسون، 2012(. 
در ادامه، این عبارت دو نوع از فعالیتی را که 

کاربران انجام می دهند، به یکدیگر گره می زند: 
تولید داده )محتوا( و ایجاد کانال های ارتباطی. در 
گذشته، تنها مشارکت کاربران، در تولید مادی 
این جهانی و ارتباطات شکل می گرفت؛ اخیرا 
این فرایند در ایجاد مخاطبان هدف نهفته است.

پدیده  یک  عنوان  به   حمایتی  استوری های 
در حال ظهور از کنش های ارتباطی معمولی 
داده  شرح  اجتماعی  زندگی  با  درهم تنیده  و 
طرز  به  و  می کنند  کنش  آن هــا  می شوند. 
سازمان یافته ای منتشر می شوند: »به سبب این 
که واحد آگهی به  خوبی با بخش خبری یکپارچه  
شده، تصویر برند شما یک فضای ارزشمند در 
می کند«  تصرف  را  اجتماعی  فعالیت های 
)الوسون، 2012(. ارزش بی همتای یک آگهی، 
در یکپارچگی درهم تنیده آن با زندگی عادی 
و روزمره کاربران نهفته است، به  نحوی  که در 
می شود.  بافته  عادی شان  اجتماعی  ارتباطات 
به  عنوان گفتاری غیر سازمان یافته اما منظم، 
می توان این چنین خالصه کرد: »استوری های 
حمایتی، اجازه مشارکت و اثرگذاری بر  زمینه  
تبلیغ کنندگان  به  را  فیس بوک  اجتماعی 

می دهد« )الوسون، 2012(.
به  مثابه  واسطه گری1  رسانه هستید:  شما 

کار کردن
بررسی استوری های حمایتی از راه های قدیمی 
برای  مخاطبان  فعالیت  توسط  که  و جدیدی 
تولید ارزش رسانه ای بسیج شده اند، پرده برداری 
زیر  دسته  سه  در  می توان  را  این  می کند. 

تقسیم بندی کرد:
y  مصرف: در رسانه های جمعی، مخاطب برای

تماشای آگهی ها بسیج می شود، هر دو اقتصاد 
سیاسی شرکت های رسانه های اجتماعی )از 
طریق تولید ارزش افزوده( و اقتصاد سیاسی 
و  همگانی  مصرف(  به  تشویق  طریق  )از 
متداول هستند؛ اما در مقایسه با رسانه های 
جمعی، رسانه های اجتماعی تمایل بیشتری 
تبلیغاتی  پیام های  آمیختن  و  ترکیب  به 

1  .mediating
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کامل تری  طور  به   اجتماعی  ارتباطات  و 
دارند که در نهایت منجر به بسیج هر چه 
بیشتر مصرف کننده می شود. یک استوری 
زندگی  وقایع  دو  هر  بازگوکننده   حمایتی 
واقعی و پیام های تبلیغاتی است. از این  رو، 
این استوری ها، در نگاه متخصصان بازاریابی 
بسیار مؤثرتر از آگهی های معمولی )مانند بنر( 
هستند؛ چرا که منجر به ارزش بازار بیشتر یا 

تولید ارزش افزوده بیشتر می شوند.
y  تولید: ماهیت شبکه ای و تعاملی رسانه های

اجتماعی و نیز کارایی مشارکت مخاطبان، 
قادر  را  اجتماعی  رسانه های  شرکت های 
از  متنوعی  و  عظیم  انبوه  به  تا  می سازد 
کاربران  توسط  که  یابند  دست  داده هایی 
تولید می شوند. داده هایی از قبیل اطالعات 
ارتباطی،  محتوای  جمعیتی،  و  ــردی  ف
اطالعاتی پیرامون رفتار آنالین و آفالین و 
فراداده هایی درباره الگوهای استفاده  آنالین. 
چنین اطالعات عظیمی )که به شرکت های 
دانشی  داشتن  اجازه  اجتماعی  رسانه های 
صمیمی از مخاطبان، چه به  صورت فردی و 
چه درمجموع را می دهد( نیرویی کلیدی در 
فرایند تولید در اقتصاد اطالعاتی است )میلر، 

.)2008
مشارکت  حمایتی،  استوری های  مــورد  در 
دو طریق  از  ارزش،  تولید  فرایند  در  مخاطب 
روزانه  استوری ها  این  نخست،  می افتد.  اتفاق 
»دنیوی1« تولید می کنند، اطالعات شخصی ای 
گرفته  کار  به  آگهی  اســاس  عنوان  به   که 
می شوند؛ به  عنوان مثال، از طریق دانلود یک 
اپلیکیشن. دوم، همچنین مخاطبان، )ناخواسته( 
با »خود«شان در فرایند تولید استوری حمایتی 
درگیر می شوند: نامشان، شباهت هایشان و مردم. 
در نمونه نخست، استوری حمایتی می تواند به  
عنوان »تبلیغات واقعیت« درک شود، جایی که 
رویدادهای زندگی واقعی و ارتباطات جذاب و 
تفریحی،  تبلیغی-  پیش زمینه های  در  روز  به  

1  .mundane

سرمایه   دوم،  نمونه  در  می شوند.  رسانه ای 
اجتماعی افراد مخاطبان، برای تأیید برندها در 
رسانه های اجتماعی بسیج می شوند، بسیار شبیه 

به سلبریتی آواتارها در رسانه های جمعی.
y  بازاریابی: عالوه بر تماشای آگهی ها و تولید

در  اجتماعی  شبکه های  مخاطبان  داده، 
بازاریابی نیز دخیل می شوند. این عمل موجب 
چندگانه  شبکه های  نگهداری  و  ساخت 
رسانه های اجتماعی می شود؛ شبکه هایی که 
بر مبنای درجات مختلفی از آشنایی، شباهت 
و اعتماد متقابل و تأثیرات بین اعضا )به عالوه 
ترویج و تبلیغ( تأسیس شده اند: انواع گروه 
الیف  و  روزمره  جذابیت های  که  همساالن 
استایل شان را به اشتراک می گذارند. ماهیت 
»ویروسی« یا »ارگانیک« پیام های تبلیغاتی 
ساخت  از  دقیقا  اجتماعی  رسانه های  در 
چنین شبکه هایی ناشی می شود و منجر به 
شکل گیری نوع جدیدی از فعالیت مخاطب 
اعضای مخاطبان صرفا  می شود؛ جایی که 
کاالها را برای خودشان )آن گونه که اسمیت 
به آن شاره کرده( بازاریابی نمی کنند، بلکه 
بازاریابی  کاالها را برای سایر مخاطبان نیز 

می کنند.
جدید  عصر  )معرفی  مقاله  ایــن  سرلوحه 
شما- رسانه( از مصاحبه ای گرفته  شده که با 
یینون لندبرگر، مدیر اجرایی شرکت اسرائیلی 
آژانس  یک  شرکت  این  داشتم؛   E-dologic

زیرمجموعه  و  اجتماعی  رسانه های  تبلیغاتی 
Publicis Group است که یکی از سه شرکت 

این  است.  دنیا  سراسر  در  هلدینگ  بزرگ 
متخصصان  توسط  کوشش  یک  نشان دهنده  
در  سعی  که  است  اجتماعی ای  رسانه های 
دست آویز شدن به تبلیغات در محیط جدید 
رسانه ای از طریق برجسته کردن تازگی فعالیت 
مخاطب در رسانه های اجتماعی دارند. چیزی 
که مفهوم تجارت »شما رسانه هستید« پیشنهاد 
ادغام شبکه پردازی و خود است؛ دو  می دهد، 
عنصر فعالیت مخاطب که در سراسر مقاله به 
آن پرداخته شد: پیام های بازرگانی در رسانه ای 
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دیگران  با  شبکه سازی  طریق  از  کاربران  که 
درست کرده اند، منتشر می شوند، اما آن ها نیز 
و گاه خود  با محوریت شما پخش می شوند، 
این  برای  مبلغانی  به  سهاً  کاربران  شخصیت 

پیام ها تبدیل می شود.
بدین ترتیب، »شما- رسانه« به معنای »شما 
بود.  خواهد  می کنید«  عمل  رسانه  به مثابه 
نگه دارنده   و  سازنده  اجتماعی  رسانه  مخاطب 
برخالف  است.  هدفمند  ارتباطی  شبکه های 
رسانه های جمعی که مخاطبان به  سادگی به 
رسانه ها متصل نیستند، بلکه از یک مجموعه 
محدود از انتخاب محتوا، استفاده می کنند. زمانی 
که یک نفر به  عنوان عضو به  تازگی به فیس بوک 
می پیوندد، این مخاطب هیچ گونه محتوایی برای 
استفاده )مصرف( ندارد؛ تماشا  کردن زمانی آغاز 
می شود که یک نفر به سایر مخاطبان متصل 
)ملحق( شود و درواقع مخاطب آن ها شود. تماشا  
کردن در رسانه اجتماعی سپس با ایجاد شبکه ها 
در میان اعضا، درهم تنیده می شود. لینک هایی 
که یک نفر با سایر اعضای رسانه اجتماعی ایجاد 
می کند تعیین کننده نوع استفاده آن شخص 
تعیین  لینک ها  این  از رسانه است. همچنین 
می کنند که چه محتوایی برای چه مخاطبانی 

عرضه می شود.
با  به  صورت تحلیلی، هر شبکه قابل  مقایسه 
یک کانال تلویزیونی است. با این تفاوت که در 
رسانه اجتماعی هر کاربر و همه کاربران، شبکه 
اجتماعی منحصر به  فرد و شخصی سازی شده 
کاربر  میلیارد  یک  می کند؛  ایجاد  را  خود 
فیس بوک، یک میلیارد شبکه اجتماعی منحصر 
به  فرد را ساخته اند. هر شبکه اجتماعی نسبت به 
نمونه گیری دلخواه )از آن رسانه اجتماعی خاص 
به  عنوان یک کل( از جمعیت عمومی همگن تر 
است؛ اعضای هر شبکه منحصر به  فرد تمایل 
دارند در یک یا چند مؤلفه، از قبیل جذابیت ها، 
محل  اشتغال،  اجتماعی-اقتصادی،  وضعیت 
اقامت، رفتار مصرف کنندگی، وابستگی سیاسی 

و تمایالت فرهنگی به سایر اعضا شبیه باشند.
رسانه اش  ایجاد  و  ساخت  در  صرفا  مخاطب 

فعالیت نمی کند، بلکه به  طور مداوم در نگهداری 
آن کوشا است. یکی از جنبه های این موضوع، 
اضافه کردن یا حذف کردن دوستان و صفحات به  
طور همیشگی توسط مخاطب است. این امکان، 
به کاربران این اجازه را می دهد تا رسانه شان را 
به دقت تنظیم کنند، آن را برای تغییر عادات و 
سلیقه هایشان سازگارتر کنند؛ اما نگهداری به 
کاری ظریف تر از نگهداری وجود شبکه مربوط 
می شود. کاربران برای حفظ شبکه شان نیاز به 
سرمایه گذاری در فعالیت های احساسی، ارتباطی 
و اجتماعی دارند تا رسانه شان را به یک رسانه 
پرمعنا و حیاتی تبدیل کنند تا به واسطه آن با 
دیگران ارتباط برقرار کنند. این موضوع، به  طور 
ضمنی در امر اشتراک گذاری اطالعات شخصی با 
دیگران و واکنش به اشتراک گذاری های سایرین 
با اقدامات ارتباطی دیگر، ظاهر می شود )آگر، 
2012؛ جان، 2013(. در واقع ارتباطات زیادی 
اجتماعی(  شبکه های  )سایت های  SNSها  در 
فانتزی هستند و برای روانکاوی شبکه و اطمینان 
حاصل شدن برای کاربران نسبت به حیاتی بودن 
شبکه در نظر گرفته می شوند و این پدیده بسیار 
معمول است )میلر، 2008(. به عالوه، هر شبکه 
رسانه ای توسط کاربرانی خاص ساخته و حفظ 
می شود و به این معنا خوِد هر عضو از شبکه، در 
ارزش گذاری آن شبکه مهم است و به  نوبه خود 
در ارزش گذاری ارتباطاتی که از طریق آن شبکه 
شکل می گیرد نیز مهم است. این دقیقاً همان 
نوع از ارزش است که به استوری های حمایتی 
از طریق دارا بودِن یک کاربِر خاِص بسیج شده 

برای حمایت از یک آگهی، افزوده می شود.
ما می توانیم برای ساخت و نگهداری از کانال های 
باز  حساب  اجتماعی  رسانه های  در  رسانه ای 
کنیم )ژالی و لیوانت، 1986: 133-4(. همان 
 گونه که اشاره شد، تشدید بهره برداری در رسانه 
در درجه اول، از طریق بازسازماندهی مخاطب 
حاصل می شود به  طوری  که مخاطب مؤثرتر 
تماشا می کند: از طریق تقسیم بندی مخاطبان 
و تحویل تبلیغات هدفمندتر به آنان. در رسانه 
اجتماعی، مخاطب خودش تقسیم بندی خودش 
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رسانه های  سیاسی  اقتصاد  می کند.  ایجاد  را 
اجتماعی، نه  تنها بر محتوای تولیدشده توسط 
کاربر پیش فرض شده بلکه بر کانال های ارتباطی 
تولید شده توسط کاربر که از طریق آن محتوا 
جریان می یابد، نیز پیش فرض می شود. ساخت 
و نگهداری این کانال ها )که منجر به افزایش 
با ممکن ساختن هدف گیری  تبلیغات  ارزش 
دقیق تر می شود(، قالبی از فعالیت است که در 
رسانه های جمعی غایب بود و بازتاب کننده یک 

نوع از بهره برداری شدید است.
دیگر  تبلیغاتی  برنامه های  از  بسیاری  مانند 
قیمت گذاری  مدل  اجتماعی،  رسانه های  در 
استوری های حمایتی بر اساس عملکرد واقعی 
)تعداد  برداشت ها  طریق  از  که  است  بناشده 
قرارگرفته اند(  آگهی  معرض  در  که  کاربرانی 
می شود.  اندازه گیری  کلیک ها  تعداد  یا 
تبلیغ کنندگان، تنها زمانی هزینه را به فیس بوک 
و  آگهی  بین  موفقی  رویارویی  که  می پردازند 
تعدادی از مخاطبان صورت پذیرفته باشد، به 
این معنا که تنها در زمانی که مخاطبان واقعا 
رسانه  شرکت های  قابلیت  باشند.  کرده  کار 
اجتماعی برای ارائه چنین مدلی بر مبنای سه 
مؤلفه که به شکل گیری یک رویارویی موفق 
ساخت  است:  گرفته  شکل   می کنند،  کمک 
داده های عظیم و شبکه های هدفمند )که هر دو 
متکی بر فعالیت مخاطب است( و تکنولوژی های 
به  طور  )بئر، 2009(.  الگوریتمیک  پیچیده ی 
ایده آل، در بهترین حالت، این سه مؤلفه اجازه 
هر  برای  فیس بوک  به  را  دقیق  تبلیغات  ارائه 
مخاطب عضو، می دهد. در واقع، از زمان آغاز 
تبلیغات در رسانه های جمعی، چنین درجه ای 
از دقت مورد بررسی قرار گرفته است: برای آن 
که آگهی غنی باشد؛ تنها قسمتی که مربوط به 
مخاطب مورد نظر است، مد نظر قرار می گیرد. 
اجازه   )1986( لیوانت  و  ژالی  بیان  در  این 
مخاطب  که  زمانی  در  را  بهره برداری  تشدید 
آگهی ها را مؤثرتر می بیند، می دهد. )برای مثال، 
زمان کمتری از تماشای مخاطب برای دیدن 
بسیج  با  می شود(.  تلف  نامربوط  آگهی های 

استوری های  رسانه،  به عنوان  مخاطبان  کردن 
حمایتی یک جهش کوانتومی در دستیابی به 
آن هدف بود. برای درک این که چرا ما مجددا 
نیاز به مقایسه رسانه های جمعی و رسانه های 
مخاطب  فعالیت  نظریه  رویکرد  با  اجتماعی 
داریم، باید اظاره کنیم که در رسانه های جمعی، 
تشدید بهره برداری از فعالیت مخاطب به  وسیله 
دو پارامتر محدود شده است. نخست، نظارت، 
تکنیک های رتبه بندی و تقسیم بندی مخاطب 
در رسانه های جمعی هزینه بر هستند. به  عنوان 
مثال، درآمد نیلسن، بزرگ ترین شرکت جهانی 
رتبه بندی رسانه ها، بیش از 5.5 میلیارد دالر در 
سال 2011 بود )نیلسن، 2012(. نه  تنها چنین 
آن ها  بلکه  هستند،  هزینه بر  فقط  روش هایی 
منجالب  به  و  تحقیرشده  پارادوکس،  یک  در 
فرونشسته اند! اطالعات دقیق تر درباره مخاطبان 
را می دهد.  آگهی ها  تولید هدفمندانه تر  اجازه 
این ها، به نوبه خود، تشدید فعالیت مخاطب را 
»جدی تر«  مخاطب  )هرچه  می سازد  ممکن 
تماشا کند( و در نتیجه موجب بیشتر شدن ارزش 
 افزوده ناشی از تماشای آگهی ها می شود )ژالی و 
لیوانت، 1986(؛ اما جمع آوری اطالعات درباره 
مخاطبان رسانه های جمعی نیاز به روش های 
هزینه بری دارد؛ در حقیقت، قیمت جمع آوری 
و  دقیق تر  را  اطالعات  این  اطالعاتی،  چنین 
کامل تر می کند. این مسئله، به  ناچار )حداقل تا 
حدودی( سود حاصل از تشدید ناشی از تماشا 
را تضعیف کرده و کاهش می دهد. عالوه بر این، 
روش های نظارت مخاطبان مبتنی بر تحلیل های 

آماری است که با تعریف احتمالی است.
در  بهره برداری  تشدید  محدودیت  دومین 
رسانه های جمعی مربوط به تولید محتوا است. 
تشدید بهره برداری، نیاز به شرکت های رسانه ای 
به  توجه  با  بسیاری،  انرژی  صرف  با  که  دارد 
تقسیم بندی  به  تبلیغ کنندگان،  خواسته های 
متعدد  واقع مخاطبان  )در  بپردازند  مخاطبان 
ایجاد کنند(. تقسیم بندی عمدتا از طریق تنوع 
محتواها و ژانرها انجام می پذیرد؛ بر اساس این 
تمایل  خاص،  جمعیتی  گروه های  که  فرضیه 
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و  محتوا  از  خاصی  نوع  مصرف  به  بیشتری 
شرکت های  اسمیت،  بیان  در  دارند.  ژانرها  یا 
رسانه های جمعی »طعمه« های متفاوتی را برای 
مخاطبان متفاوت تدارک می بینند. برای تطبیق 
زبان رسانه های اجتماعی، آنچه که شرکت های 
ساخت  می دهند  انجام  جمعی  رسانه های 
شبکه های ارتباطاتی متفاوت است که هر کدام 
متناظرا به یک محتوا یا ژانر خاص و یک جهان 
خاص مصرف کنندگی مربوط می شوند. برخالف 
افسانه مشهور، شرکت های رسانه ای دنبال جذب 
دنبال  به  اما  نیستند،  مخاطب  بیشتر  هرچه 
جذب حداکثری آن دسته از مخاطبانی هستند 
که بیشترین آمادگی برای جذب شدن توسط 
برخی کاالهای تبلیغ شده  خاص را دارا هستند. 
به همان  بیان  دیگر، شناخت مخاطبانتان  به  
میزان اهمیت دارد که مطمئن بودن از داشتن 
تعداد بسیار آنان مهم است. اشکال این روش 
این است که ممکن است شرکت های رسانه ای با 
شکست مواجه شوند: ممکن است آن ها نتوانند 
گستره ای کافی یا بخش مطلوبی از مخاطبان را 

جذب کنند.
استوری های  مطالعه   مورد  که  همان  گونه 
در  کــردن  تبلیغ  می دهد،  نشان  حمایتی 
رسانه های اجتماعی از طریق ساخت کانال های 
این  پس  از  مخاطبان،  خود  توسط  ارتباطی 
برآمده  کلی(  یا  جزئی  طور  )به   محدودیت ها 
است. بر خالف شرکت های رسانه های جمعی 
که منابع را برای تقسیم مخاطبانشان تخصیص 
می دهند، مخاطبان فیس بوک خودشان با دقتی 
که به سختی می توان در رسانه های جمعی به آن 
رسید، این تقسیم را انجام می دهند. تقسیم بندی 
در رسانه های اجتماعی در اثر »برون سپاری« به 
مخاطبان، بسیار کم هزینه تر از انجام این کار در 
بسیار دقیق تر  نیز  و  است؛  رسانه های جمعی 
است، چرا که به  صورت پایین به باال متکی بر 
به دست  مشترک،  منافع  و  آشنایی شخصی 
که  جایی  در  می پذیرد.  انجام  مخاطب  خود 
شرکت های رسانه های جمعی تالش می کردند تا 
مخاطبانشان را هرچه بیشتر بشناسند تا بتوانند 

دقیق تر آنان را مورد هدف آگهی های خود قرار 
دهند، شرکت های رسانه های اجتماعی اکنون به 
دو ویژگی رسانه های دیجیتال تکیه کرده اند، که 
به آنان این امکان را می دهد تا بدون استفاده 
از منابع و روش های باال به پایین مخاطبانشان 
را بشناسند: ظرفیت شبکه ها برای سازماندهی 
خود و نمای پانورامیک آنان بر اطالعات شخصی 
)که هردو به شدت به فعالیت مخاطب متکی 

هستند(.
با توجه به آن چه که گفته شد، همچنین ما 
نیاز داریم که هشیار باشیم که فعالیت مخاطب 
اجتماعی(  شبکه های  )سایت های  SNSها  در 
از دقت صورت  به  صورت داوطلبانه و سرشار 
می پذیرد چرا که کاربران در عوض چیزی به 
ارزشمند  آنان بسیار  برای  دست می آورند که 
است: توانایی فعال1 بودن و کسب کنترل بیشتر 
بر رسانه ها. SNSها ظهور آن چیزی هستند که 
کاستلز آن را »خود- ارتباطی جمعی« می نامد، 
در حقیقت »خود-  ارتباطی جمعی« درخواستی 
است که در آن »محتوا به خودی خود ایجاد 
می شود و قابلیت خود هدایتی و خود گزینشی در 
زمان پذیرش توسط کاربر را دارد« )2011: 9(؛ 
و فیشر )2012( استدالل کرده است که تشدید 
با  در SNSها  فعالیت مخاطبان  از  بهره برداری 
وعده  نابودی ای که آن ها را محاصره می کند )و 

در واقع، مشروع می کند( همراه شده است.
در مجموع، مخاطب در رسانه اجتماعی، کاالیی 
است که به تبلیغ کننده فروخته می شود، نیروی 
کاری است که توجه به تبلیغات و همچنین 
داده هایی را که به تولید تبلیغات می پردازد، تولید 
می کند و رسانه ای است که پیام های هدفمند 
تمام  استوری های حمایتی  را پخش می کند. 
زنجیره تولید ارزش توسط کار مخاطب را در 
رسانه اجتماعی در برمی گیرد: استوری حمایتی 
نه تنها توسط مخاطبان با مصرف کنندگان دیده 
می شوند، بلکه توسط همان ها تولید و توزیع 

می شوند.

1  .active
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منابع مالی
این تحقیق هیچ کمک مالی خاصی را از هیچ 
آژانس تأمین مالی در بخش عمومی، تجاری یا 

غیر انتفاعی دریافت نکرده است.
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