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مقدمه
انسان ها  متراکم  جامعه  و  اجتماعی  زندگی 
ایجاب می کند که نیازهای گوناگون هر فرد از 
طریق مراجعه به دیگر گروه های انسانی تأمین 
شود. سازمان های اجتماعی نیز به منظور تأمین 
ضمن  که  می گیرند  شکل  انسانی  نیازهای 
انجام این وظیفه، در پی کسب سود مناسب 
برای خود هستند و در این راستا می کوشند 
تا مراجعه انسان ها به آن سازمان تکرار شود. 

برخی از مشتریان اساس تعامالت خود با هر 
سازمانی را منافع مادی و معنوی خویش قرار 
می دهند و در این بین بسیاری از مردم برای 
و در  بیشتری می پردازند  بهای  احترام  کسب 
فرایند تأمین نیازهای زندگی، حفظ کرامت خود 
را در جایگاه باالتری ارزش گذاری می کنند. در 
دهه هاي گذشته در کسب و کار و تجارت یک 
شعار حاکم بود و آن این بود که سر مشتري و 
ارباب رجوع را باید کاله گذاشت. مشتري و ارباب 
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نقش رسانه های اجتماعی در جلب 
رضایت ارباب رجوع سازمان ها

چکید�ه
فلسفه وجودی سازمان ها و نهادها و به کارگیری کارمندان و کارگزاران اجرایی، 
خدمت  رسانی به مردم است. سازمان ها برای تضمین بقا و حفظ منافع خود، به 
ارباب رجوع وابسته هستند و همواره در پی تداوم مراجعات مشتریان و افزایش 
تعداد آن ها هستند. تکرار مراجعات افراد به یک سازمان در قالب مشتری، بیانگر 
افزایش درآمد سازمان است و این امر با تکیه بر مشتری مداری قابل دسترسی 

است. 
امروزه نقش و تأثیر رسانه های جدید، در زندگی و تعامالت اجتماعی انسان ها بر 
کسی پوشیده نیست؛ یکی از مصادیق این رسانه های جدید، رسانه های اجتماعی 
است که مبتنی بر فناوری وب 2 است. رسانه اجتماعي پنجره مشتریان براي 
دیدن سازمان است؛ این پنجره را باید با دقت و به صورت مستمر تمیز نگاه 
داشت. رسانه های اجتماعی مي توانند نقش بي بدیلي براي حوزه ارتباطات سازماني 
ایفا نمایند؛ با توجه به گستردگي حوزه مسائل ارتباطي در سازمان و مدیریت، 
مي توان ادعا کرد بسیاري از مشکالت سازماني و اجتماعي از ضعف ارتباطات 
نشأت مي گیرد و رسانه هاي اجتماعي، ابزاري فوق العاده سودمند و جدید براي 

مدیریت ارتباط با مشتري به حساب مي آیند.
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رجوع نیز در معامله و تجارت براي مصون ماندن 
از فریب فروشنده، مي کوشید تا با زیرکي خود، 
او را فریب دهد. در دهه هاي بعد شعار اصلي 
تجارت این شد: حق با مشتري است. مشتري به 
سازمان هویت مي دهد و سازمان تمام تالش و 
فعالیت خود را براي تأمین خواسته هاي مشتري 
بر  حاکم  اصلي  شعار  امروز،  مي کند.  متمرکز 
تجارت و بازرگاني این شده است که »مشتري 
پادشاه است«، مشتري اختیارات فراواني دارد. او 
تعیین کننده اصلي و داور نهایي است. با ورود 
سازمان ها به اقتصاد خدماتی، کیفیت خدمات 
به موضوع چالش برانگیزی برای آن ها تبدیل 
شده است. به طوری که موفقیت سازمان ها در 
این اقتصاد، درگرو داشتن خدمات با کیفیت 
از  یکی  بود.  خواهد  مشتری مدار  کارکنانی  و 
نظام  توسعه سازمان های  و  شاخص های رشد 
و  خدمت دهندگان  از  مردم  رضایت  ما  اداری 
منظور  به  است  دولتی  دستگاه های  خدمات 
ایجاد سازوکارهای الزم در ارائه خدمات مطلوب 
و مناسب به مردم، موضوع رضایتمندی مراجعان 
دستگاه های دولتی، به عنوان یکی از برنامه های 
هفتگانه تحول اداری منظور شده است. در عصر 
حاضر، رویکرد سازمان هاي دولتي به مقوالت 
کارایي و اثربخشي دچار یک دگرگوني بنیادي 

و اساسي شده است )شریفي کلویي، 1379(.
سالمت  کشورها،  اجرایي  و  اداري  نظام  در 
از دستگاه هاي دولتي،  اداري و رضایت مردم 
به گونه ای یکي از معیارها و شاخص هاي اصلي 
تحول نظام اداري و ارزیابي و بهبود عملکرد 
افزایش  مي شود.  تلقي  دولتي  سازمان هاي 
تعداد مشتریان، دست یابی به سود بیشتر در 
و حفظ  کیفیت، جذب  با  ارائه خدمات  ازای 
مؤسسه ها  مستمر  نگرانی های  از  مشتریان، 
تنها آن  و  و شرکت های خدمت رسان است 
دسته از این شرکت ها موفق تر خواهند بود که 
نیز جزو  به درستی تشخیص دهند مشتری 
بنابراین  ارزش شرکت آن ها است.  با  سرمایه 
تشخیص  و  درک  و  مشتریان  به  ــاداری  وف
درست نیازها و انتظارات آن ها از الزمه های بقا 

و موفقیت چنین مؤسسه هایی است. از این رو 
توجه به نیازها و انتظارات ارباب رجوع و جلب 
رضایت او در نظام اداری هر کشور از اهمیت 
خاصی برخوردار است. هدف اساسی در ارائه 
خدمات به مراجعان، رضایتمندی آن ها است 
که رضایتمندی با انجام درست امور در اولین 
زمان ممکن و رعایت حقوق گیرنده خدمات به 
طور کلی می تواند حاصل شود )دانلی، 1999(.

یک  براي  سازماني  ارتباط  جایگاه  و  اهمیت 
نیست.  پوشیده  هیچکس  دیدگاه  از  سازمان 
توسعه  و  مؤثر  ارتباطي  شبکه هاي  استقرار 
مجاري ارتباطي از وظایف مهم مدیران است. 
با توجه به گستردگي حوزه مسائل ارتباطي در 
سازمان و مدیریت، مي توان ادعا کرد بسیاري از 
مشکالت سازماني و اجتماعي از ضعف ارتباطات 

نشأت مي گیرد )رضاییان، 1379: 472(.
مناسبي  فرصت  مي تواند  رسانه ها،  گسترش 
تسهیل  منظور  به  سازمان ها  مدیران  براي 
و  سازماني  درون  چه  ارتباطي،  فرایندهاي 
سال هاي  در  کند.  ایجاد  سازماني  برون  چه 
به طور  از رسانه هاي اجتماعي  اخیر استفاده 
چشمگیري افزایش یافته است و به دنبال آن 
تعداد سازمان هایي که از رسانه هاي اجتماعي 
در  مي کنند،  استفاده  خود  ارتباطات  براي 
پژوهشگران  از  بسیاري  است؛  افزایش  حال 
نیز در مورد اثرات مثبت استفاده از رسانه هاي 
سخن  سازماني  ارتباطات  براي  اجتماعي 
به  دسترسي  در  سرعت  و  سهولت  گفته اند. 
کارکنان  با  ارتباط  باالي  ظرفیت  اطالعات، 
سازمان، ایجاد تجربیاتي مفیدتر در ارتباط با 
سازمان براي کاربران و بهبود معیارهاي وب، 
از  از مزایایي است که بسیاري  فقط تعدادي 
سازمان ها را به استخدام رسانه هاي اجتماعي 

تشویق مي کند )پستمن، 2009(. 
اصل  این  با  را  خود  باید  سازماني  ارتباطات 
از  استفاده  اگر  که:  دهند  تطبیق  جدید 
سازمان شما  اولویت  در  اجتماعي  رسانه هاي 
نیست، سازمان شما به زودي با افت محبوبیت 
برند خود در بین مخاطبین روبرو خواهد شد. 
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جامعه، ارتباط از طریق رسانه هاي اجتماعي را 
مي پسندند و چیز دیگري را قبول نمي کنند. و 
سازمان شما باید این خواست عمومي را بپذیرد 

و اجابت کند )لینکی و زرفاس، 2012(. 
تا  مي شوند  باعث  اجتماعي  رسانه هاي 
سازمان ها با مشتریان خود به هنگام و به طور 
مستقیم در ارتباط باشند؛ این امر، در مقایسه 
با ابزارهاي قبلي ارتباطات سازماني در سطح 
بسیار باالتري از کارآمدي قرار دارد. البته این 
بزرگ  سازمان هاي  به  محدود  صرفا  مزیت، 
چندملیتي نمي شود و همه سازمان ها را اعم 
و  انتفاعي  غیر  حتي  و  متوسط  و  کوچک  از 
دولتي را نیز دربرمي گیرد )کینگوری، 2013(. 
باید توجه داشت که در کنار این مزایا، استفاده 
از رسانه هاي اجتماعي در سازمان، کار آساني 
نیست و نیازمند شیوه هاي جدید در اندیشیدن 
و تفکر است؛ اما در عین حال آنچه از این بابت 
به دست مي آید نیز قابل چشم پوشي نیست؛ به 
عنوان مثال، شرکت دل، تنها از طریق سایت 
توییتر توانسته است درآمدي بالغ بر 1 میلیون 
دالر کسب نماید )هان لین و کاپلن، 2010(. 

بیان مسئله
حضور قوي رسانه هاي اجتماعي در زندگي و 
تعامالت اجتماعي ما امروز بر کسي پوشیده 
نیست، رسانه ها حکمرانان قوي زندگي امروزه 
ما هستند. دیجیتالي شدن قدرت رسانه ها را 
دو چندان کرده و حضور آن ها را در زندگي 
روزمره ما گسترده تر کرده است. تلویزیون هاي 
آنالوگ و کابلي جاي خود را به تلویزیون هاي 
ماهواره اي  پخش  و  تیوي  آي پي  دیجیتال، 
داده اند. مردم به جاي ایستادن درکنار دکه هاي 
اول  تیتر  اینترنت  طریق  از  فروشي،  روزنامه 
روزنامه ها را در محل کار خود مطالعه مي کنند. 
و  آسان تر  را  افراد  ارتباطات  امروزه  موبایل ها 
آسان تر کرده است. نه تنها ارتباط تلفني، بلکه 
بر  شخص  هر  اجتماعي  نیازهاي  از  بسیاري 
روي گوشي هاي هوشمند یک جا جمع شده 
است. میزان استفاده افراد از رسانه ها به طور 
چشمگیري افزایش یافته است، نقل و انتقاالت 

تحقیقات  شخصي،  تعامالت  انجام  بانکي، 
انجام  رسانه ها  طریق  از  همه  و  همه  علمي، 
مي شود. بي شک در این فضاي جدید رسانه اي، 
رقابتي  مزیت  توانست  خواهند  سازمان هایي 
بیشتري براي خود کسب کنند که از رسانه ها 
به عنوان بازوي اصلي ارتباطات سازماني خود 
کمک بگیرند. استفاده از رسانه هاي جدید، به 
مستلزم  خود  اجتماعي  رسانه هاي  خصوص 
وضع  و  ایجاد  و  جدید  فضاي  این  شناخت 

قوانین خاص براي کنترل بهتر آن است.
ارباب رجوع کیست؟

ارباب رجوع، کسی است که برای مطالبه حقی 
او  حق  می کند.  مراجعه  اداره  یا  سازمان  به 
ممکن است سؤال درباره موضوعی یا گرفتن 
معرفی نامه یا امتیاز معینی باشد. بنابراین فرقی 
خدمت  دریافت  برای  رجوع  ارباب  نمی کند 
در  عضویت  پول،  پرداخت  زحمت،  برابر  در 
جامعه یا غیره، به سازمان یا اداره مراجعه کند 
و توانایی بالفعل یا بالقوه دریافت خدمت، قوه 
تشخیص کیفیت و کمیت خدمت و میزان آن 
را دارا باشد، بلکه مهم ارائه خدمت صادقانه و 
برگزیدن رفتار مناسب و درخور شأن وی است.

)کلهر، 1383(. 
چارچوب  در  که  اشخاصی  کلیه  عبارتی  به 
وظایف شغلی کارمند، درخواست خود را به وی 

ارائه کنند؛ ارباب رجوع محسوب می شوند:
y  کلیه اشخاص حقیقی )مانند بیماران/ دانش

آموزان/ مؤدیان مالیاتی و ...( و اشخاص حقوقی 
پیمانکاری/ سازمان های  )مانند شرکت های 
تشکل های  عام المنفعه/  مؤسسات  دولتی/ 

حرفه ای و ...( در این تعریف قرار دارند.
y  کارمند به  رجوع  ارباب  درخواست  طرح 

مجاز  و  ممکن  صــورت  هر  به  می تواند 
)حضوری/ تلفنی/ مکتوب/ الکترونیکی یا ...( 

صورت پذیرد.
y  درخواست های ارائه شده باید در چارچوب

وظایف شغلی کارمند باشد.
حوزه  دو  هر  شامل  رجوع،  ارباب  اصطالح 
مراجعه کنندگان  و  سازمانی  بیرون  مراجعان 
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بنابراین همکاران  درون سازمانی خواهد بود؛ 
سازمان هم که برای ارائه درخواست های خود 
ارباب  می کنند؛  مراجعه  دیگر  واحدهای  به 

رجوع محسوب می شوند.
جایگاه ارباب رجوع از نگاه سازمان

سازمان هاي  به  فقط  مشتري مداري  امروزه 
نداشته،  اختصاص  بازرگاني  و  خصوصي 
بلکه از دهه 90 سده بیستم به بعد با مطرح 
شدن نظریه مدیریت گرایي و شهروندمحوري، 
از  نیز  دولتي  سازمان هاي  در  مشتري مداري 
اهمیت و جایگاه ویژه اي برخوردار بوده است. 
اصلي  رسالت  و  فلسفه  که،  این  به  توجه  با 
مدیریت دولتي، تأمین منافع و مصالح عموم 
جامعه است، بنابراین همه مردم و شهروندان 
به عنوان مشتري در سازمان هاي دولتي قلمداد 

مي شوند )هیوز، 1377(.
خواسته هاي  و  نیازها  به  که  سازمان هایي 
بي اعتنایي  خــود  مشتریان  و  مراجعان 
به  را  محصول محوري  رویکرد  و  مي کنند 
جاي مشتري محوري پیشه خود مي سازند، از 
رضایت  رقابت حذف مي شوند. جلب  صحنه 
شهروندان و مراجعان ، باعث افزایش اعتماد و 
وفاداري عمومي ، وفاق ملي، مشارکت عمومي 
و اقتدار ملي مي شود که در دنیاي کنوني به 
مانند شاخص هاي اصلي سنجش کارآمدي و 
توسعه نظام اداري و سیاسي محسوب مي شوند 

)کاظمي، 1379(.
نیازها و انتظارات ارباب رجوع و مشتریان 
دلیل  به  خدمات،  و  مصنوعات  به  افراد  نیاز 
تنوع آن ها در زندگی امروزی بسیار نامحدود 
است، اما انتظارات او محدود به تأمین حس 
تأمین  انسانی اوست. یعنی در مسیر  کرامت 
افراد  برای  انسانی  کرامت  حفظ  نیازها  این 
جامعه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. 
یک نیاز معین ممکن است برای یک مشتری 
جزو نیازهای اساسی و برای دیگری، نیاز عادی 
باشد. اما انتظارات آن ها تقریبا در همه انسان ها 
مشترک و یکسان است. یک سازمان یا مؤسسه 
برای تأمین این نیازها باید بتواند اهداف خطی 

مشی های سازمان و همچنین چارت سازمانی 
را تعریف کند. سازمان های مشتری مدار اغلب 
استفاده  شکلی  دایــره ای  سازمانی  چارت  از 
می کنند که مشتری در مرکز دایره قرار دارد 
خدمات،  ارائه  در  متخصص  کارکنان  بعد  و 
سرپرستاران و مدیران. که این چارت بر اساس 
شایستگی های  و  لیاقت  به  مدیران  اعتماد 
مشتریان  نیازهای  به  جوابگویی  در  کارمند 
است. در یک مؤسسه مشتریان را می توان بر 

حسب نیازهایشان به دو دسته تقسیم کرد:
درون سازمانی: شامل کارکنان و مدیران . 1

یک مؤسسه.
تجاری، . 2 مشتریان  شامل  سازمانی:  برون 

غیر تجاری و دولت.
که این دو گروه در نوع نیازهایشان از سازمان 
تفاوت های عمده ای دارند. اگر در یک سازمان 
مشتریان درون سازمانی مهارت، دانش و رضایت 
برآورده  در  به طور حتم  باشند  نداشته  کافی 
کردن انتظارات مشتریان برون سازمانی نیز با 

مشکل یا حتی شکست مواجه خواهند شد.
از  ارباب رجوع  شاخص های رضایتمندی 

سازمان
خدمات  و  محصوالت  از  زمانی  مشتریان 
رضایتمند هستند که مصرف کاال و خدمات 
برای آنان خوشایند باشد. مبنا و اساس رضایت 
هر مشتری انتظارات و درک او از خدمات ارائه 
شده است. چنانچه در ارائه خدمات درک وی 
از خدمات ارائه شده کمتر از انتظاراتش باشد 
منجر به نارضایتی وی می گردد. سازمان های 
موفق سعی خود را در جهت کسب حداکثر 
که  چرا  می گیرند،  کار  به  مشتری  رضایت 
می دانند که رضایت و وفاداری مشتری بستگی 
به نوع رابطه آن ها با مشتری دارد. همچنین دارا 
بودن کیفیت باال، از جمله پیش شرط های الزم 
رضایت  است.  مشتری  انتظارات  تحقق  برای 
عملکرد  پیرامون  کلی  شاخص  یک  مشتری 
سازمان در مورد مشتریان است. شاخص های 
رضایتمندی ارباب رجوع از سازمان موارد زیر 

را دربرمی گیرد:



شماره 39
اسفند 96

51

ها
ان 

زم
سا

ع 
جو

ب ر
ربا

ت ا
ضای

ب ر
جل

در 
ی 

اع
تم

ج
ی ا

ها
نه 

سا
ش ر

نق
y .نحوه برخورد با ارباب رجوع
y  چگونگی انجام کار او از نظر زمان، زیرا انجام

به موقع و حتی در زمان کوتاه از انتظارات 
مشتریان یا ارباب رجوع است.

y  این که به چه نحو کار ارباب رجوع انجام
شده است )ضابطه مند یا به واسه آشنایی(.

ارتباطات  در  اجتماعي  رسانه هاي  از  استفاده 
سازماني، استاندارد شدن رویه ها براي ارتباطات 
درون و برون سازماني را به همراه دارد و همچنین 
امکان تصمیم سازي مشارکتي و دمکراتیک افقي 
آسان تري را براي سازمان فراهم مي کند. ایجاد 
امکان فروش گسترده و ترغیب به خرید کاالها 
از طریق رسانه هاي اجتماعي تأثیر بسزایي در 
بازاریابي سازمان دارد. از دیگر مزایاي استفاده 
سازمان،  ارتباطات  در  اجتماعي  رسانه هاي  از 
تسهیل امور خدمات مشتریان سازمان است، از 
جمله: امکان رابطه سازي با مشتریان در مسیر 
ایجاد اعتماد و افزایش مشتریان، داشتن یک 
ترمومتر دائمي براي سنجش و تب و دلسردي 
مشتریان و همچنین امکان آپدیت کردن داده ها 

و خدمات از طریق تماس زنده با مشتري.
طرح تکریم ارباب رجوع 

در نظام اداری و اجرایی کشور نیز رضایت مردم 
از خدمات ارائه شده توسط دستگاه های دولتی 
به عنوان یکی از شاخص های اصلی سنجش 
کارآمدی و رشد و توسعه نظام تلقی می گردد 
و مؤلفه هایی از قبیل سرعت، دقت و صحت در 
انجام امور ارباب رجوع، کیفیت انجام امور، نحوه 
رفتار و برخورد با خدمت گیرندگان، هزینه های 
انجام خدمات، شفافیت و اطالع رسانی مناسب 
عواملی هستند که ضمن جلب رضایت مردم 
دستگاه های  از  دریافت خدمات  با  ارتباط  در 
که  عمومی  اعتماد  افزایش  موجبات  دولتی، 
بزرگترین سرمایه و تکیه گاه برای نظام اداری 
است را نیز فراهم می سازند. به منظور ایجاد 
ساز و کار الزم در ارائه خدمات مطلوب و مؤثر 
به مردم و برخورد مناسب کارکنان با مراجعین 
ارباب  رضایتمندی  موضوع  شدن  نهادینه  و 
رجوع، طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب 

رجوع در نظام اداری در فروردین ماه )1381( 
به تصویب شورای عالی اداری کشور رسید و 
به دستگاه های دولتی ابالغ گردید. هدف این 
طرح افزایش اعتماد عمومی به عنوان بزرگترین 
است.  اداری کشور  نظام  گاه  تکیه  و  سرمایه 

اهداف دیگر طرح عبارت است از: 
اطالع رسانی مناسب به مراجعین در زمینه . 1

نحوه ارائه خدمات از طریق تنظیم بروشور، 
کتاب، راهنما و ... 

مجدد . 2 مهندسی  و  اصــالح  و  بازنگری 
و  تسریع  جهت  در  کار  انجام  روش هــای 

تسهیل ارائه خدمات به مردم.
برخورد . 3 منظور  به  اخالقی  منشور  تدوین 

مشفقانه و مناسب با ارباب رجوع.
نظرخواهی از مراجعین در مورد نحوه ارائه . 4

خدمات و رضایت آنان.
ارباب . 5 رضایت  باعث  که  کارکنانی  تشویق 

رجوع می شوند و برخورد با کارکنان خاطی. 
رسانه اجتماعی

و  رشد  حال  در  پدیده اي  اجتماعي،  رسانه 
به  و  مطالعه  کشف،  شیوه  که  است  تکامل 
اشتراک گذاري اطالعات توسط افراد را دگرگون 
و  ترکیب  واقع،  در  پدیده  این  است.  ساخته 
که  است  جامعه  و  فناوري  حوزه  دو  ادغام 
توانسته مونولوگ )یک به چند( را به دیالوگ 
)چند به چند( تبدیل نماید )مالیتا، 2011(. 
از این رو، عمده خدمات مطرح در رسانه هاي 
اجتماعي، مشوق همکاري، تعامل و ارتباطات 
از طریق مباحثه، بازخورد، رأي دهي، نظردهي 
و به اشتراک گذاري اطالعات در میان گروه هاي 

مورد عالقه افراد است.
رسانه اجتماعي امکان تولید و توزیع پیام دارد و 
مثل هر رسانه جمعي دیگر امکان مخابره پیام 
و به اشتراک گذاري اطالعات با جمع وسیعي 
رسانه  یک  داشتن  براي  دارد  را  مخاطبان  از 
اجتماعي صرفا به یک ارتباط اینترني نیاز دارید. 
رسانه اجتماعي شبیه رادیو، تلویزیون و روزنامه 
سیستم  است.  سیستم  نیست؛  مکان  است. 
ارسال اطالعات به دیگران، از ویژگي هاي رسانه 
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اجتماعي مي توان به جریان انداختن هر چه 
بیشتر عامل انساني در مناسبات سازماني اشاره 

کرد )شکرخواه، 1392(. 
ابزار  از  استفاده  مي دهد  نشان  تحقیقات 
عمومي  ارتباطات  در  اجتماعي  رسانه هاي 
سازمان با مشتریان در بخش غیر دولتي هم 
بسیار سودمند است. سازمان هایي که بخش 
سازمان  عمومي  ارتباطات  براي  شده  تعریف 
رسانه هاي  از  بیشتري  احتمال  به  ــد،  دارن
سازماني  اهداف  به  دستیابي  براي  اجتماعي 
این  بر  عالوه  کرد.  خواهند  استفاده  خود 
مسئولین روابط عمومي سازمان اگر رسانه هاي 
اجتماعي را مفید و قابل اعتماد بدانند، تمایل 

به استفاده از آن را دارند. 
شده اند  گسترده  آنقدر  اجتماعي  رسانه هاي 
به  سازمان ها  عمومي  روابط  مسئولین  که 
نقش اثربخش آن ها در جذب مخاطبان گروه 
هدف، ترویج موضوعات مورد نظر و همچنین 
توسعه مضاعف راهبردهاي ارتباطي سازمان پي 
برده اند. این رسانه ها در حال توسعه هستند، 
امري  این  سازمان  ارتباطات  مسئولین  براي 
ضروري است که منابع غني این ابزار ارتباطي 
ممکني  فرصت  هر  در  و  کنند  شناسایي  را 
مؤثر  ارتباط  یک  داشتن  براي  آن  مزایاي  از 
استفاده کنند )کورتیس و همکاران، 2009(. 
رهبران  از  بسیاري  که  است  حالي  در  این 
این  نقش  به  هنوز  کار  و  و کسب  سازمان ها 
سازمان  عملکرد  پیشبرد  در  رسانه ها  قبیل 
و کسب و کار خود واقف نیستند؛ نقشي که 
در  اجتماعي  رسانه هاي  این  قبل  از  مي تواند 

قالب همکاري انبوه به دست آید. 
ویژگی های رسانه های اجتماعی

هیج  که  تصور  برخالف  اجتماعی  رسانه های 
و  ویژگی ها  دارای  ندارند،  اصولی  و  قاعده 
14ویژگی  هستند.  حرفه ای  ساختارهای 
رسانه های اجتماعی در ادامه، به صورت خالصه 

معرفی می شود:
رسانه های . 1 در  مشارکت:  به  تشویق 

به  تشویق  را  کاربران  همیشه  اجتماعی 

مشارکت در فرایندها می کنند.
کاربران . 2 بودن  درگیر  درگیری:  ایجاد 

را ه های  از  یکی  اجتماعی،  رسانه های  در 
بازگشت آن ها به این رسانه ها است.

فعال کردن همکاری: همکاری و کمک . 3
کردن مخاطبان به یکدیگر یکی از عوامل 

توسعه کاربران رسانه های اجتماعی است.
برانگیختن شخصیت: هویت کاربران در . 4

رسانه های اجتماعی استحکام می یابد. 
رسانه های . 5 در  محتوا  تولید  نبودن:  گران 

جمعی،  رسانه های  با  قیاس  در  اجتماعی 
بسیار ارزان تمام می شود؛ به عبارت بهتر، 

تولید محتوا رایگان است. 
وظایف . 6 زیاد:  وظایف  تا  کم  وظایف  از 

از وظایف  اجتماعی  کاربران در رسانه های 
آسان و کوچک، به وظایف بزرگ و حرفه ای 

تبدیل می شود.
اجتماعی، . 7 رسانه های  اعتبار:  افزایش 

اعتبار توسط اشخاص،  ایجاد  برای  فضایی 
شرکت ها و سازمان ها است. 

رسانه های . 8 امکانات  برابری:  و  اعتدال 
اجتماعی برای تمام کاربران یکسان است. 

اصلی . 9 بنیان  کاربر:  توسط  تولید محتوا 
رسانه های اجتماعی بر تولید محتوا توسط 

کاربران قرار گرفته است. 
حس مالکیت محتوا: تولید محتوا توسط . 10

کاربران باعث ایجاد حس مالکیت می شود.
در . 11 صداقت  ایجاد  صداقت:  افزایش 

پروفایل ها، باعث افزایش ارتباطات هوشمند 
می شود. 

محتوای . 12 داغ:  محتوای  برای  مکانی 
مهم رسانه های جمعی و سایر رسانه ها در 
رسانه های اجتماعی انتشار می یابد )افتاده: 

.)1391
کاربرد رسانه های اجتماعی در سازمان

رسانه های  روزافـــزون  اهمیت  به  توجه  با 
و  شرکت ها  مدیران  از  بسیاری  اجتماعی، 
سازمان ها در پی کشف این حقیقت هستند، 
که آیا به کارگیری این رسانه ها درون سازمان ها 
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در زنجیره ارزش سازمان ها تأثیری دارند یا نه، 
یا این که چگونه می توانی از آن ها به طور کارا 
و البته اثربخشی استفاده کرد. اگر یک کسب 
و کار برای این پرسش پاسخ مناسبی نداشته 
ممکن  اجتماعی  رسانه های  از  استفاده  باشد 
است نه تنها در راستای ارزش آفرینی سازمانی 
مقید نباشد که در خالف جهت منافع سازمانی 

قرار گیرد )قربانی، 1392(. 
در  اجتماعی  رسانه های  اهمیت  تبیین  در 
عنوان  تحت  مقاله ای  در  »ریتز«  سازمان، 
سازمان ها«  در  اجتماعی  رسانه های  »کارکرد 
رسانه های  از  که  »سازمان هایی  می نویسد: 
این  می جویند  بهره  خود  بدنه  در  اجتماعی 
امکان را پیدا می کنند تا به سمت سیستم هایی 
است  عمومی  روابط  مدل های  بر  مبتنی  که 
حرکت کنند؛ زیرا هم سازمان و هم عموم هر 
دو سازندگان محتوا و مصرف کنندگان آنالین 
مطالعاتی  طبق  می شوند«.  محسوب  محتوا 
که در این خصوص انجام شده است، می توان 
در  اجتماعی  رسانه های  از  استفاده  و  کاربرد 
سازمان را به دو زیر گروه عمده تقسیم کرد: 
استفاده از رسانه های اجتماعی در سازمان و 

استفاده از رسانه های اجتماعی برای سازمان. 
در  اجتماعی  رسانه های  از  استفاده  معنای 
سازمان به معنی بهره گیری از این ابزارها برای 
اشتراک دانش سازمانی و برقراری ارتباط میان 
رویه های  است که می تواند  کارکنان سازمان 
در  بخشد.  سرعت  و  کرده  تسهیل  را  کاری 
این نوع استفاده باید به کارکردهای رسانه های 
اجتماعی  به خصوص شبکه های  و  اجتماعی 
مجازی تخصصی اشاره کرد که برای سازمان ها 
باشند  داشته  می توانند  بسیاری  کارکردهای 

)اکبری تبار، 1392(. 
رسانه های  از  استفاده  پیش نیازهای 

اجتماعی درون سازمان
برنامه ریزی و سیاست گذاری. 1

که  این  به  توجه  با  مختلف  سازمان های 
حضور  جهت  انرژی  و  هزینه  صرف  نیازمند 
با  باید  هستند،  اجتماعی  رسانه های  در 

چگونگی  دقیق  هدف گذاری  و  برنامه ریزی 
حضور و بهره گیری از این رسانه های اجتماعی، 
میزان تأثیرپذیری و بهره گیری از کارکردهای 
این فضا را مشخص کنند، که می خواهند به 
از  با چه هدفی  و  میزانی  به چه  چه شکلی، 
رسانه های اجتماعی استفاده کنند. بر اساس 
می کند  مشخص  سازمان  هدف گذاری  این 
با  بیشتری  تناسب  اجتماعی  که کدام رسانه 
اهداف سازمان دارد. زیرا هر کدام از رسانه های 
اجتماعی ویژگی های منحصر به فرد خود را 
متفاوت  گاه  و  خاصی  کارکردهای  و  داشته 
راستا،  این  در   .)1392 تبار،  )اکبری  دارند 
طبق مطالعاتی که بر روی تجربیات کشورهای 
از  استفاده  در  بریتانیا  و  نیوزیلند  استرالیا، 
رسانه های اجتماعی صورت گرفته است، 6 گام 

زیر پیشنهاد می گردد )امامی، 1392(:
y بررسی اهداف و مقاصد؛
y شناخت مخاطبان؛
y  اجتماعی مناسب آن شناسایی رسانه های 

سازمان؛
y بررسی فرصت ها، تهدیدها و ریسک ها؛
y  پیش بینی منابع مداوم مورد نیاز و پیام های

کلیدی؛
y .اندازه گیری میزان اثربخشی و کارایی
فرهنگ سازمانی. 2

بستگی  آن ها  توفیق  و  اجتماعی  رسانه های 
فرهنگ  دارد.  سازمانی  فرهنگ  به  فراوانی 
سازمانی یکی از مهم ترین کلید واژه های ادبیات 
مدیریت و رفتار سازمانی است. برخی نسبت 
فرهنگ به سازمان را مانند نسبت شخصیت 
به فرد می دانند. فرهنگ به روش درک انسان 
محیط اشاره دارد و معرف دیدگاه ها و رفتار فرد 
است. در واقع فرهنگ مرز بین درست و غلط 
یا خوب و بد را تعیین می کند و به طور کلی 
بر نحوه تفکر و رفتار مدیریت و کارکنان اثر 

می گذارد )قربانی، 1392(.
موانع به کارگیری و گسترش شبکه های 

اجتماعی در سازمان ها
طی مطالعه ای که روی پروژه راه اندازی شبکه 
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»شبکه  نام  با  هنرمندان  تخصصی  اجتماعی 
هنر« در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی 
انجام شده بود، پس از انجام 18 مصاحبه عمیق 
و بررسی پرسشنامه های مرتبط از سه بخش 
جامعه هدف یعنی مدیران فرهنگی )مدیران 
رسمی نهادهای فرهنگی یا مدیران پروژه هایی 
اجتماعی  شبکه های  و  اینترنت  کار  با  که 
مرتبط هستند(، هنرمندان و دست اندرکاران 
شبکه های اجتماعی، اعم از کاربران حرفه ای 
ساختارهای  تحلیلگران  و  فنی  متخصصان  و 
آنالین، سه دسته بندی برای مهم ترین موانع 
به کارگیری و گسترش شبکه های اجتماعی 
در سازمان ها نتیجه گیری شد که به شرح زیر 

است )سمیعی، 1392(:
سیاست گذاری . 1 نبود  سازمانی:  موانع 

شفاف حاکمیت درباره شبکه های اجتماعی، 
فیلترینگ و محدودیت اینترنت در سرعت 
و دسترسی، اولویت نداشتن فضای مجازی 
به  سازمان ها  نداشتن  تمایل  بودجه ها،  در 
بودن  ناگزیر  اینترنت،  ذاتی  شفاف سازی 

فرایند تأیید عضویت و آثار.
سواد . 2 نبود  کاربران:  به  مربوط  موانع 

رسانه ای کافی برای کاربری، مهم ندانستن 
شبکه های اجتماعی، محافظه کاری و نگرانی 
کاربران درباره حضور رسمی در شبکه های 
تأثیر  به  نسبت  منفی  دیدگاه  اجتماعی، 

آنالین بودن بر روابط خانوادگی.
موانع مشترک سازمانی و کاربرها: نبود . 3

زیرساخت های فنی الزم در ادارات و خانه ها، 
اجتماعی  شبکه  کارکردهای  نشناختن 
فیس بوک(،  حد  در  شناخت  )اصطالحا 
تمایل سازمانی بیشتر به کار محفلی به جای 

کار تولیدی.
اثر رسانه های اجتماعی بر سازمان ها

با  ارتباط  مدیریت  براي  اجتماعي  رسانه هاي 
جدید  و  سودمند  فوق العاده  ابزاري  مشتري 
به حساب مي آیند. همین موضوع باعث شده 
 )IBM( تا شرکت هاي بزرگ و موفقي چون
تمرکز راهبرد خود را در این زمینه بر استفاده 

از رسانه هاي اجتماعي قرار دهند. 
تریم و لئوناردي )2012(، با مرور ادبیات عرصه 
از  اجتماعي  رسانه هاي  و  سازماني  ارتباطات 
در  را  اجتماعي  رسانه هاي  کارآمدي،  منظر 
چهار بعد ذیل براي سازمان ها کارآمد مي دانند:

همگان . 1 دسترسي  امکان  رؤیت پذیري: 
رفتارها،  مهارت ها،  دانش،  اطالعات،  به 
از دید  یا  این  از  افراد که پیش  ترجیحات 
همگان پنهان بود یا امکان دسترسي به آن 

محدود بود. 
و . 2 دوباره  ویرایش  امکان  ویرایش پذیري: 

چندباره محتوا یا رفتارهاي ارتباطي پیش از 
آن که بخواهد در معرض طیف گسترده تري 
در سازمان یا خارج از آن قرار گیرد. در واقع، 
افراد فرصت کافي مي یابند تا خطاهاي خود 
را از طریق اخذ بازخورد و نظرات کاربران، 

اصالح نمایند. 
ماندگاري: ارتباطات زماني ماندگار و بادوام . 3

خواهد بود که محتواي ارتباط و پیام بعد 
از برقرراي ارتباط اولیه و اصلي نیز توسط 
دسترس  قابل  کماکان  ارتباطات،  بازیگر 
اجتماعي  رسانه هاي  در  امکان  این  باشد. 
براي ارتباطات سازماني مورد نیاز سازمان ها 

فراهم شده است. 
مبناي . 4 بر  ائتالف ها  پیوستگي:  و  ائتالف 

این  مي گیرند.  شکل  روابــط  و  تعامالت 
مي تواند  اجتماعي  رسانه هاي  در  ائتالف 
به دو شکل عمده دنبال شود: یا تعامل و 
رابطه میان فرد با افراد دیگر )نظیر آنچه در 
شبکه هاي اجتماعي اتفاق مي افتد( یا تعامل 
و رابطه میان فرد با یک محتوا یا یک قطعه 
شناسایي  پدیا(.  ویکي  )نظیر  اطالعات  از 
این ائتالف هاي پدیدارشونده در رسانه هاي 
سودمند  بسیار  سازمان ها  براي  اجتماعي 

خواهد بود )تریم و لئوناردی، 2012(.
حل  در  اجتماعي  شبکه هاي  از  استفاده  در 
زیر  نکات  به  توجه  سازمان  ارتباطي  مسائل 

ضروري است:
y  میزان بر  مي توانند  اجتماعي  شبکه هاي 
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طرفداران یک سازمان بیفزایند یا به شدت 
چهره یک سازمان را تخریب کنند.  

y  شبکه هاي اجتماعي؛ مسائل پنهان سازماني
را آشکار مي کنند، پس سازمان ها اساسا باید 

نسبت به مسائل پنهان خود فعال باشند.
y  و محصوالت  براي  اجتماعي  شبکه هاي 

خدمات؛ هم تبلیغ مي کنند و هم به شدت 
به ابزارهاي ضد تبلیغ تبدیل مي شوند.  

y  زنگ به شما  اجتماعي  اعضاي شبکه هاي 
نمي زنند؛ ایمیل نمي زنند و مسائل شما را 

در شبکه ها با فریاد اعالم مي کنند.  
همان گونه که هر عضو در یک رسانه اجتماعي 
شبکه  یک  عضو  هر  باشد.  بازاریاب  مي تواند 
اجتماعي هم مي تواند یک کنش به نفع یا علیه 
بازارهاي هر سازمان باشد )شکرخواه، 1392(.  

نتیجه گیری
مسئله ارباب رجوع و رضایت وی، امروزه جز 
مباحث پایه ای هر سازمان خدماتی یا تولیدی 
است. چرا که ارباب رجوع، عضوی از سازمان 
تلقی می شود، که رضایت او مستقیما منجر به 
توسعه، پایداری و خوش نامی سازمان می شود. 
در  رجوع  ارباب  نظرات  تأثیر  که  شکلی  به 
تصمیمات سازمان و برقراری نظام پیشنهادی 
افزایش  موجب  مراجعان  از  نظرسنجی  و 
اثربخشی خدمات مورد انتظار وی و حتی باعث 
و  تصمیمات  در  بیشتر، خالقیت  پاسخگویی 

محقق شدن عدالت خواهد شد. 
مشتریان  انتظارات  و  خواست  به  توجه 
عاملی برای ادامه حیات حرفه ای شرکت ها و 
است،  جهان  در سطح  خدماتی  مؤسسه های 
آنان به کمک ابزارها و وسایل جدید ارتباطی 
با  ارائه کار و خدمات  با  تا  در تالش هستند 
کنند.  جذب  بیشتری  مشتریان  کیفیت 
خواسته هاي  و  نیازها  به  که  سازمان هایي 
از  بي اعتنایي  خود  مشتریان  و  مراجعان 
صحنه رقابت حذف مي شوند. شناخت صحیح 
رسانه هاي اجتماعي و استفاده از آن در سطح 
سازمان مي تواند راهگشاي بسیاري از مشکالت 
ارتباطي با مشتریان سازمان باشد که خود به 

ارتقا سازمان و دستیابي به یک مزیت رقابتي 
پایدار کمک شایاني مي کند.

رسانه های اجتماعی در حال تکمیل نقش های 
مختلف نظام های اجتماعی هستند و به شدت 
مختلف  شرایط  و  عرصه ها  در  را  خود  جای 
روزنه ای  هر  از  امروزه  کرده اند.  باز  اجتماعی 
که داخل اجتماع سرک بکشیم ردی از حضور 
می توان  را  آن ها  تأثیرگذاری  و  رسانه ها  این 
گرفتن  نادیده  که  نحوی  به  کرد  مشاهده 
آن ها عمال ناممکن شده و عدم درک صحیح 
و مدیریت آن ها می تواند منجر به اثرات و نتایج 
ویژگی های  به  توجه  با  شود.  نامطلوب  بعضا 
شبکه های اجتماعی و کارکرد آن ها در سازمان 
به نظر می رسد هر سازمانی برای استفاده از 
سازمان  بیرون  و  درون  اجتماعی  رسانه های 
باید تغییرپذیری را در فرهنگ سازمان خود 
را  بداند و ویژگی های شبکه اجتماعی  ارزش 
بیارود.  وجود  به  خود  اجتماعی  فرهنگ  در 
شناخت  و  آگاهی  با  باید  سازمان  همچنین 
نسبت به رسانه های اجتماعی، برنامه حضور و 
بهره گیری از آن ها را تدوین کند. در این میان، 
پیش  عنوان سیاست گذار  به  نقش حاکمیت 
شرط تحقق تمامی پیش نیازهای مورد اشاره 
و کلید رفع موانع موجود بر سر راه پیشرفت 
است. بي شک تجربه سازمان هاي دیگر که از 
خود  سازماني  ارتباطات  براي  تکنولوژي  این 
استفاده کرده اند مي تواند راهنماي خوبي براي 
شروع این راه به ویژه براي ایران باشد. فضاي 
آینده کسب و کار تغییر پیدا مي کند، رسانه هاي 
اجتماعي تمریني است براي کارکنان دولت و 
سازمان ها که با این تغییرات بیشتر و چه بسا 
زودتر آشنا شوند و توان تطبیق با این قبیل 
باال برده و در چشم انداز  تغییرات را در خود 
شمار  به  تغییر  رهبران  جز  خود  بلندمدت، 
آیند. این همه مدیون ظرفیت باالي رسانه هاي 
سرعت  و  سهولت  افزایش  در  اجتماعي 
دسترسي به اطالعات و ارتباط با کاربران است.

در  اجتماعي  رسانه هاي  از  استفاده  مزایاي 
را  آن  تدریج  به  آینده  در  سازماني  ارتباطات 
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از یک امر تشریفاتي و زینتي خارج و به یک 
ضرورت و الزام تبدیل خواهد نمود. ضرورتي 
که حضور و پاسخگویي سازمان ها در رسانه هاي 
اجتماعي را بخشي از حقوق شهروندي به شمار 
مي آورد. در این میان، نقش سازمان هاي دولتي 
نسبت به حضور مردم در رسانه هاي اجتماعي 
استراتژی  اتخاذ  با  باشد.  کمرنگ تر  نباید 
مناسب، برنامه ریزی، فرهنگسازی، بومی سازی 
و بهره برداری مؤثر از محتوای تولیدی در این 
رسانه ها به جای انکار وجود و تأثیرشان می توان 
در  محیطی  تحوالت  و  تغییرات  با  همگام 
راستای ارتقای کیفیت زندگی مردم و افزایش 

پاسخگویی نظام های مختلف دولتی گردید.
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