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 چکیده 

 ها ویکی ها، میکروبالگ محتوایی، جوامع ، اجتماعی های شبکه در شما اگر. دارد کار و سر اجتماعی های رسانه با چیز همه تقریباً امروزه
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 مقدمه

فضای ترين تاثیرش را در شد، مهمتر میآمد و فراگیراينترنت زمانی که مانند يک گلوله برف، که از باالی کوه به پايین می

های مبتنی بر فضای وب مطرح های سنتی سايه افکند و موجب شد تا رسانهگذاشت؛ و اين تغییرات برفضای رسانهای رسانهزيست

اولین نفری است که از اين  2به کار گرفته شد. کريس شیپلی 2112؛ اين اصطالح نخستین بار در جوالی 0ی اجتماعیهاشوند: رسانه

)افتاده، وگو هستند کننده رويدادهای آتی برای گفتهای اجتماعی هدايتاست؛ شیپلی معتقد است، رسانهاصطالح استفاده نموده 

های سنتی است. اند که متفاوت با مدل رسانههای اخیر در فضای مجازی مفاهیم تولید و توزيع دچار تغییراتی شدهدر سال(. 0903

های کاربردی مبتنی بر اينترنت کنند: گروهی از برنامهرا اين گونه تعريف میهای اجتماعی هانلین رسانهآندره کاپلن و مايکل

)کاپلن و  دهندشده بوسیله کاربران را می، امکان ايجاد و تبادل محتوای تولیدا اتکا به بنیانهای تکنولوژيک وبهستند که ب

تواند وبالگ شخصی ايجاد کند و يا در انواع راحتی و در مدت زمان چند دقیقه می(. به اين ترتیب هر کاربر اينترنتی به2101هانلین،

ای ها عضو شود و محتواهايی که تولید کرده اعم از متن، عکس، صدا و ويدئو را به راحتی منتشر کند. پس تولید رسانهديگر سايت

پذيرد و کاربران اينترنتی خود، تولیدکننده محتوا در عرصه اينترنت محسوب های سنتی صورت میدی متفاوت با رسانهدر فرآين

شوند. در اين چهارچوب، رسانه اجتماعی قابلیت تعامل دوجانبه با مخاطب مافوق هر گیرنده خاص را دارد؛که در اين شکل می

افراد قادر به واردکردن و دريافت اطالعات به اينترنت و  ، ترجمه محمد سمسار(0930،  نهوگا)« چند به چند»ارتباطی به نام ارتباط 

 شوند و به صورت پويا برای هدف قابل انعطافی مرتبط خواهند بود.از اينترنت می

 «خودگزين اطاتارتب» عنوان به آن از کاستلز که آورده بوجود را جديدی متغیر و گسترده اجتماعی محیط ها رسانه در ارتباطات 

-خود مخاطبان توسط دريافت در و گردان-خود پخش در تولید،-خود محتوا در که است ارتباطاتی دربرگیرنده و کندمی ياد

 ايجاد اجتماعی هایرسانه پیدايش فرآيند در که را تغییری ترينمهم منظر اين از(. ترجمه بصیريان 0939 کاستلز،) است انتخاب

 و وگويیگفت تعاملی، ارتباطات باال، از و متمرکز يکسويه، ارتباطات جای به يعنی است، افقی به عمودی ارتباطات تبديل شده،

 «سیاستگذاری» در نوينی عرصه ظهور به دريافت و توزيع تولید، جديد هایمدل ايجاد با فضا اين است،شده جايگزين پايین از افقی

باشد بنابراين درک و  می هاتهديد و هافرصت از مرکب جديدی فضای با مواجهه از حاکی که انجامیده ای رسانه «ريزیبرنامه» و

 شناخت ويژگیهای و کارکردهای اين رسانه های نو پديد، امری ضروری تلقی می شود. 

عملکردهای در نوشتار حاضر  ضمن تعريف از رسانه های اجتماعی و تامل در ريشه های نظری و تاريخی آن ضمن طبقه بندی 

ويژه اينگونه رسانه ها، به تشريح اختصاصات رسانه های اجتماعی در قالب بلوک های هفت گانه پرداخته و در نهايت چالش ها و 

 فرصت های استفاده از رسانه های اجتماعی، مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

 ی اجتماعیهاتئوريهای مربوط به رسانه

(و 1و حضور اجتماعی 9اعی، بايد به دو گروه تئوری در زمینه تحقیقات رسانه )غنی بودن رسانههای اجتمبندی رسانهبرای دسته

 . (2101)کاپالن و هلنین، ( توجه نمود 2يا خوداظهاری 5فرآيندهای اجتماعی )خودابرازی

 غنای رسانه ای

ک رسانه برای انتقال اطالعات مطرح شد. به عنوان توانايی ي (0301)دفت و لنگل، ها از سوی برخی از محققان غنی بودن رسانه

های فهم يکديگر را مهیا دهند، تا موثرترين روشترين رسانه ارتباطی را برای استفاده ترجیح میآنها اظهار داشتند که مردم غنی

  (.05،0903)کريسپین ترلو و ديگران،تر باشد تر باشد، رسانه بايد قویسازند. هر چه ارتباط پیچیده

 گردد: ها در ارتباطات تکنولوژيکی با عوامل زير مشخص میغنای رسانه

های متداول در دنیای های مختلف: پهنای باند و میزان تاخیر پهنای باند از جمله واژهپهنای باند يا توانايی انتقال محتوا .1

نمايد. اين واژه از رشته ، اشاره میهای کامپیوتری است که به نرخ انتقال داده توسط يک اتصال شبکه و يا يک رابطشبکه
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است. در اين شاخه از علوم، پهنای باند نشان دهنده مجموع فاصله و يا محدوده بین باالترين و مهندسی برق اقتباس شده

های مخابراتی باند است. که به منظور سنجش اندازه پهنای باند سیگنال از واحد هرتز ترين سیگنال بر روی کانالپائین

شود. پهنای باند تنها عامل تعیین کننده سرعت يک شبکه از زاويه کاربران نبوده و يکی ديگر از عناصر فاده میاست

گردند، تحت های متعددی را که بر روی شبکه اجراء میتواند برنامهاست که میدر يک شبکه« میزان تاخیر»تاثیرگذار، 

 .تاثیر قرار دهد

 فوریتوانایی آن برای ارسال بازخورد  .2
 ی زبان طبیعی و مکالمهتوانایی آن برای حمایت از استفاده .3
 )همان(.تمرکز شخصی آن  .4

گیرد. ظرفیت حمل ها و ظرفیت حمل نماد به عنوان دو مؤلفه برای غنای رسانه مورد نظر قرار میبر اين اساس ظرفیت حمل داده

حالی که ظرفیت حمل نماد اشاره به توانايی رسانه برای انتقال اطالعات ها اشاره به توانايی رسانه برای انتقال اطالعات دارد؛ در داده

(. در تئوری غنی بودن رسانه، گمان بر اين است که هدف هر 2110و يا افرادی که در برقراری ارتباط مؤثر است ندارد )نیوبری، 

ها از نظر غنی بودن، يعنی دارد که رسانهاست. اين تئوری عنوان می 0و کاهش عدم قطعیت 7ارتباطی در نهايت شفاف کردن ابهام

ها موثرترند )کاپالن و هنلین، يابند، متفاوتند. بنابراين برخی رسانهمیزان اطالعاتی که در يک بازه زمانی مشخص اجازه انتقال می

راهنمايی بیشتری را ارائه های متفاوت بیشتری را به هم پیوند بزنند، ابهام را کاهش دهند، توانند چهارچوبها می(. رسانه2101

 (. 2115تر باشند )مک کوائل، کنند، حواس بیشتری را درگیر کنند و شخصی

 حضور اجتماعی

مطرح شد. آنها بر اين عقیده  0372در سال  3مفهوم يا نظريه حضور اجتماعی برای اولین بار توسط شورت ويلیام و کريستی

تواند با میوتی از حضور اجتماعی است. بر اين اساس، انواع گوناگون ارتباط بودندکه اشکال متفاوت ارتباط شامل سطوح متفا

شخصی و غیر شخصی  -1گرم يا سرد و  -9غیر احساس برانگیز يا احساس بر انگیز  -2غیر اجتماعی يا اجتماعی  -0توجه به اينکه 

شود، باز احساس صمیمیتی که در ارتباط تجربه میبندی شوند. بنابراين حضور اجتماعی به سطوح تماس میان فردی و باشد، طبقه

های خورد. حضور اجتماعی از طريق سرنخمی "فوريت"گردد. در نظريه ارتباطات اين نوع از نزديکی روانی گاهی برچسب می

و جنسیت(منتقل )پايگاه اجتماعی، سن  ای، ژستها، و تماس چشمی( و نشانه هويتی)بیانات چهرهمی بصری مانند ارتباطات غیر کال

ی ارتباطی مبتنی بر رايانه کاربرد داشت اما هااين نظريه در ابتدا اساساً در محیط(. 01: 0903)کريسپین ترلو و ديگران، شود می

اندرسون و همکاران حضور اجتماعی توانائی شود. به عقیدهی آنالين و تلفیقی در اين مورد بحث و تبادل نظر میهاامروزه در محیط

ی يادگیری و کالً هاريت کردن يادگیرنده، توسط خود وی، به صورت اجتماعی و عاطفی است که به منظور درک بهتر محیطمدي

، باشد. بر اين اساسها میساز بسیاری از نظريات در مورد آثار جديد رسانهباشد در واقع اين رويکرد، زمینهيادگیری اثربخش می

های اجتماعی ناشی از حضور اجتماعی کاربران است. از طريق حضور اجتماعی يک حس اصوالً تأثیرات اجتماعی در رسانه

کند. حضور اجتماعی تحت تأثیر دو عامل صمیمیت )فرد به فرد يا از آگاهی از برقرار کردن ارتباط در تعامل مشترک معنا پیدا می

يی بیشتر باشد، ه میزان حضوراجتماعی رسانههنگام بودن )همزمانی ارتباط( بستگی دارد. هرچطريق رسانه واسط( و به

ها در مورد يکديگر و در رابطه با ويژگیها، کیفیت در اين فرآيند انسان(. گذارندکنندگان از آن، بر هم تأثیر بیشتری میاستفاده

یط خواهد شد. آورند؛ بنابراين افزايش حضور، باعث درک بهتر محزندگی، وضعیت داخلی کشورها اطالعات بسیاری بدست می

دهد که آن عبارت است از میزان آگاهی فرد از گیری قرار میيست که حضور اجتماعی را مورد اندازهدر واقع اين همان تعريف

 يیکارا یصرفاً زمان يفتعر ين(. البته ا2111، 01فلهايمر و )کونتز که در آن اجتماع حضور دارندمیويژه مرداجتماع پیرامون خود به
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به اشتراک  يقمشخص که غالباً از طر یجامعه يکخواهد کرد که مردم به طور فعال حضورشان را در درون  يفارا ا اش یواقع

 .حفظ کنند يکديگربا  يردپذ یانجام م افتدیاتفاق م يشانها یکه در زندگ يعیگذاردن و تبادل وقا

 خود اظهاری

شود و يکی از ملزومات ارتباط مؤثر است اولیه برقراری ارتباط مطرح میخود ابرازی يا خود اظهاری، مهارتی است که در مراحل 

توانیم انتظار داشته باشیم که ديگران با ما همراهی و همکاری يعنی تا زمانی که ما احساسات و يا افکار خود را آشکار نسازيم نمی

ما قسمت اعظم زندگی بیدار خود را صرف کاری ( از محققان مشهور جهانی ارتباطات دريافت، که 0353) 00کنند. اورنگ گافمن

شويد يعنی اثر گذاشتن بر ديگران و تالشی مداوم برای آنکه بر احساس آنها در مورد نامیده می "مديريت اثرگذاری"کنیم که می

ند بگويند که که دوست دارحتی آن دسته از مردمی -خودمان تاثیر بگذاريم. در واقع ما تمام اين مدت مشغول اين کار هستیم

است زيرا  "بازی اطالعاتی"نظرات ديگران در مورد آنها، برايشان مهم نیست. به همین دلیل است که برقراری ارتباط مانند يک 

اندازه در مورد ما کنیم که آنها بايد چه چیزهايی را به چهگیری میکوشیم تا چیزهايی را درباره مردم بدانیم و تصمیمهمواره می

است، به هر حال تالش برای کسب اطالعات تنها برای حفظ روابطمان با مردم است « مديريت اطالعات»اين کار شکلی از بدانند. 

آيد و در اين صورت هرکسی های مشترک به وجود نمیدر واقع اگر اين مؤلفه نباشد هدف(. 0930، 31)کريسپین ترلو و ديگران، 

عد اجتماعی، مفهوم خودابرازی بدان مفهوم است که در هر کنش اجتماعی، انسان تمايل به نمايد. از بُجداگانه هدفش را پیگیری می

دهد. اين مطلب از سويی برای ايجاد تأثیر مثبت و دريافت پاداش بعد از آن است و از کنترل تصويری دارد که از خود بروز می

ترين دلیل ايجاد وب صفحه شخصی، برای آن ارد. مهمپردازد که شخص در ذهن خود دسوی ديگر، به ارائه تصويری از خود می

معموالً اين کار از طريق (. 2119)کاپالن به نقل از شوآ و جیلی، است که فرد بتواند خود را در فضای مجازی ابراز کند 

منتشر  گیرد که همان افشای خودآگاه يا ناخودآگاه اطالعاتی است که شخص برای ساختن تصوير خود،خوداظهاری صورت می

کند )برای مثال افکار، احساسات، عالئق و موضوعات مورد تنفر( خوداظهاری معموالً گام بزرگی در ايجاد صمیمیت است اما می

 (. 2101)کاپالن وهنلین، تواند در زمان کوتاه بین دوغريبه نیز اتفاق بیافتد مانند گفتگو درباره مشکالت با همسفرتان در هواپیما می

 انه های اجتماعیویژگیهای رس

ترين مفاهیم مشابه آن را شرح داده و نکات کنند عمدههای رسانه اجتماعی سعی میبرای ارائه تعريفی از ويژگی 02کاپالن و هنلین

شده اند، مفاهیم وب و محتوای عمومیهای اجتماعیکه تا حدودی مشابه مفهوم رسانهتمايز آنها را برجسته کنند. دو مفهومی

استفاده شد تا راه جديدی برای انتشار محتوا و  2111( هستند. وب اصطالحی است که اولین بار در سال u-g-cکاربری )

کاربردهای کوتاه از سوی اشخاص باشد. اين محتوا با همکاری و به روشی مشارکتی به طور مستمر به وسیله همه کاربران تغییر 

عمومیت يافت و به طور معمول برای توصیف اشکال  2115است که در شده کاربری نیز اصطالحی يابد. محتوای عمومیمی

قابل دسترس باشد و بوسیله کاربران نهايی تولید شده باشد. محتواهای رود که به طور عمومیای به کار میمختلف محتوای رسانه

 شده کاربری بايد سه نیاز اساسی را برآورده کند:عمومی

 های اجتماعی قابل دسترس گروه منتخب منتشر شود.موم يا روی سايت شبکهسايت مورد دسترس عبايد روی وب .0

 های ايجادکننده را نشان دهد.بايد حجم خاصی از تالش .2

 (. 20: 2101ای خلق شده باشد )کاپالن و هنلین، در نهايت بايد خارج از روزمرگی و تمرينات حرفه .9

گیرند و از طريق کار میبر وب را برای ايجاد بستر ارتباطی بسیار تعاملی بههای تلفن همراه و مبتنی آوریهای اجتماعی، فنرسانه

-العاده رسانهنمايند. با توجه به حضور فوقآن افراد و جوامع، مطالب را با هم در میان گذاشته و مورد بحث قرار داده و اصالح می

ای قرار داريم. نیويورک تايمز در جانبهم انداز ارتباطاتی همهرسد که ما در میان چشهای اجتماعی درمطبوعات رايج دنیا، به نظر می

هايی با مارک تجاری (، حتی کارتون2113های اجتماعی استخدام کرده است )نوالن، عنوان سردبیر رسانهيک نفر را به 2113سال 
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-ين تبلیغ هنوز برای بسیاری ناشناخته است. اين چشمکنند که: دوستان را پیدا کنید و به دنبال ما بیايید. اما انیز اين جمله را تبلیغ می

گیری نموده است. به عنوان مثال، در های اجتماعی بیش از ده سال است که شروع به رشد و شکلها و خدمات رسانهانداز از سايت

ود را لیست کنند و به کاربران اجازه داد که پروفايل ايجاد کنند، دوستان خ 09دگرس، سايت شبکه اجتماعی سیکس0337سال 

شناسی (. با گذشت چندين سال در حال حاضر بومی2110های خود اضافه کنند. )بويد و الیسون، دوستان دوستانشان را نیز به لیست

ها برای های اجتماعی وجود دارد که در حوزه و عملکرد خود متفاوت هستند. برخی سايتهای رسانهغنی و متنوعی از سايت

سال پس ازآنکه درهای خود را بست  1های، و البته فیس بوک، که تنها ، 01فرندستر اندازی شده است. مانندمردم راههای عموم تود

ای ديگر گذار رسانههای اشتراکاند؛ سايتایهای حرفههای ديگر، مانند لینکدين، بیشتر متمرکز بر شبکهکار کرد. سايتآغاز به

، وبالگها )بالگها( نیز بسیار 31گذاری فیلم و عکس متمرکز هستند. در اواخردهه ب که بر اشتراکاسپیس، فلیکر و يوتیومانندمای

ای و مشهور فراگیر شدند، زيرا ايجاد و نگهداری آنها بسیار آسان است؛ نويسندگان آنها شامل مردم معمولی تا نويسندگان حرفه

 تبديل شده است. از افکار عمومیتی بسیار، به منبع مهمیباشند. امروزه، در نتیجه ايجاد وبالگستانی با ظرفیمی

اند. همچنین با کمک اخبار نیز هستند که به جستجوی وبالگها اختصاص داده شده Technoratiحتی موتورهای جستجو، نظیر

ها را با رای دادن به ارزش توانند سايتکاربران می Redditو  Digg, Deliciousگذاری مانند های نشانهاجتماعی و سايت

رسانی در زمان واقعی متمرکز است. تويیتر در حال روزنويسی بر ارائه بهمحتوايشان رتبه بندی کنند. اخیراً، پديده میکرو وبالگ

میلیون نوشتار در  31به طور متوسطمیلیون کاربر  015باشد. امروزه، بیش از می 2112انجام اين توسعه از زمان تأسیس آن در سال 

-های کوتاهرسانیروزموارد عمدتاً به اين(. 210105،)مادوایباشد کاراکتر می 011کنند که هر کدام حدوداً شاملروز ارسال می

وض، ها دارند. در عدهند، مکانی که در آن حضور دارند، و پیوندهايی که با ساير سايتمدتی هستند که کاربران انجام می

Foursquare (میشود نصب موبايل عامل سیستم روی بر که است اجتماعی شبکه يک )رسانی را در زمان واقعی را به روزاين به

های واقعی در هر مکان از سطح دهی به کاربران برای چک کردن ورود به سايتوسیله پاداشاطالعات مربوط به مکان خاص به

رسد های اجتماعی، به نظر میکند. با اين میزان افزايش در رسانهای ديگران مرتبط میجهان و برای گذاشتن نظرات خود بر

ها، وسیله افرادی که در وبالگهستند، بهتر شده است. کسانی که در واحدهای بازاريابی و روابط عمومیارتباطات سازمانی مردمی

کنند. در مواردی رد و گذارند و استفاده میمطالبشان را در میان می اند،ها تصاوير و فیلمهايی را ايجاد کردهبوکها، فیستويیست

شود. در حال حاضر اين نظر انجام میهای موردهای تجاری با کسب اجازه و يا بدون اجازه شرکتها و عالمتبدل کردن مارک

ر اين نوع از ارتباطات جدی باشند يا به های اجتماعی و مشارکت دخواهند در مورد رسانهها دارد که آيا میبستگی به نظر شرکت

همراه خواهد داشت. به عنوان مثال، زمانی که خطوط شماری بهناديده گرفتن آن ادامه دهند. هردوی اين تصمیمات تأثیرات بی

شکست، به احتمال زياد اين اولین بار نبود که يک آلت موسیقی در 2110را در سال  02هوائی يونايتد اير الينز گیتار ديو کارول

شد. ولی، احتماالً اين اولین باری است که صاحب يک ساز، ويديويی را در مورد اين اتفاق ضبط کرده و در طول پرواز شکسته می

میلیون بار مورد بازديد قرار گرفت و  5، 3شد، و تقريباً  دهد. در اين ويدئو، هواپیمايی يونايتد به تصوير کشیدهيوتیوب قرار می

های يوتیوب اعالم کرد و حتی وولف عنوان يکی از بهترين فیلمرا به "شکند يونايتد گیتارها را می "باعنوان  Time.com سايت

در اينترنت منتهی به يک لینک  "يونايتد "را مورد بحث قرار داد، در حال حاضر جستجوی کلمهدر شبکه سی ان ان آن 07بلیتزر

دهد، چگونه شود. مثال باال نشان میباشد که در صدر لیست نتايج جستجو مشاهده میمخرب ويديويی در يوتیوب از کارول می

های های اجتماعی واقع شوند. افراد بسیاری به خدمات بر شرکتتوانند مورد خطاب رسانهکنند میهايی که بد کار میشرکت

 ايی اعتراض داشتند. هواپیم
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 ی الله زنبوریهاهای اجتماعی دربلوکعملکردهای رسانه

گذاری، حضور، روابط، اعتبار، و گروه. ، گفتگو، درمیان00شود، هويتهای اجتماعی در نظر گرفته میهفت عملکرد برای رسانه

توانند پیکربندی شوند را درک کنیم. اين که می ایهای رسانهدهند که سطوح مختلفی از قابلیتها به ما اجازه میاين ويژگی

های اجتماعی حضور داشته باشند، آنها های ساختمانی نه انحصار دوطرفه دارند و نه همه آنها بايد در فعالیت رسانهبلوک

 های اجتماعی هستند.ساختارهای اصلی رسانه

 

 
 (Kietzmann, J. , & Angell، 0212)منبع:  های اجتماعیهفت عملکرد رسانه :(1)شکل 

 هویت

 اجتماعی های رسانه درفضای را خود هويت میزان چه تا کاربران که میدهد نشان را ای محدوده و حوزه هويت عملکردی بلوک

روش  به که اطالعاتی همچنین و ، محل حرفه، جنسیت، سن، نام، مانند اطالعاتی افشای شامل تواند می مساله اين. آشکارمی کنند

 يا و آگاهانه "اظهاری خود" طريق از تواند می اغلب کاربر هويت افشای و ارائه. باشد کشد می تصوير به را کاربران خاصی های

 رسانه های وسايت کاربران نتیجه در شود؛ انجام وی نفرت ها ی و ها رغبت احساسات، ، افکار مانند ذهنی اطالعات ناخودآگاه

 استفاده خود واقعی نام از آنالين های فعالیت در شرکت کننده کاربران از برخی دارند مختلفی اهداف و ها گفتمان اجتماعی های

 نام با ديگر برخی حالی در ،(خارجی گذاری سرمايه پارکینگ عامل مدير و برجسته نويس وبالگ کاوازاکی، گای مثل)کنند می

 (.2101 هنلین، و کاپالن)می شوند شناخته و کرده نفوذ اجتماعی های دررسانه مستعار

اساسی برای شرکتهای های اجتماعی است. اين امربیانگرمفاهیمیهای رسانهاز آنجايیکه هويت، هسته مرکزی بسیاری از سرويس

ها میباشند. يکی از عمده مفاهیم های اجتماعی خود يا استراتژی همراه شدن با ديگرسايتهای رسانهاست که بدنبال توسعه سايت

های اجتماعی های رسانهاست. کاربران بامیل و رغبت عالقه هويت خود را در سايت "حريم خصوصی"و  "محرمانگی"، اساسی

دهند چه اتفاقی بر سر اين اطالعات مانند فیس بوک و تويیتر در میان میگذارند، با اين حال اين بدان معنا نیست که آنها اهمیتی نمی

های ثانويه از اطالعاتشان به عنوان يک منبع های جدی در مورد چگونگی استفاده شرکتنگرانیآيد. در واقع، کاربران دارای می

 (210103،برای داده کاوی و نظارت )آنجل و کیتزمان
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 گفتگو

 ازسايت بسیاری. میکنند برقرار ارتباط يکديگر با اجتماعی های رسانه محیط در کاربران میزان چه تا میدهد نشان چارچوب اين در 

 اين. کنند فراهم و تسهیل را ها گروه و افراد میان گفتگو اول درجه در  که اند شده طراحی ای گونه به اجتماعی های رسانه های

 اين هدفشان میکنند کار غیره و ها وبالگ تويیتر، با که مردمی. میگیرند شکل گوناگون داليل با و مختلف اشکال به ها گفتگو

 ها ايده پیشتاز يا و کنند ايجاد خود نفس به اعتماد برای هايی فرصت کنند، پیدا را خود واقعی دوستیهای و جديد همفکران تا است

 بر مثبت تأثیر و خود پیام شدن شنیده برای راهی عنوان به اجتماعی های رسانه از  نیز برخی وجود اين با. باشند جديد مباحث و

به نقلز از آنجل و 2113 بیروت،) کنند می استفاده سیاسی های بحث يا و اقتصادی موضوعات محیطی، مشکالت ، انسانی عوامل

 (.2101کیتزمان،

کنیم که تفاوت در (، استدالل می2101با داشتن طرحی از پژوهش در زمینه پويايی صنعت )مک کارتی، الرنس، و گوردون، 

ها بر سرعت گفتگو نظارت کرده و آن ينکه چطور شرکتای باشد، و اتواند دارای مفاهیم عمدهشدت و محتوای يک گفتگو می

؛ سرعت در يک "جهت تغییر مکالمه است"و  "سرعت مکالمه"شود، دو مفهوم کنند. آنچه در اين میان مطرح میرا درک می

باشد )به و میگفتگو برابر است با تعداد مکالمات جديد در طی يک دوره زمانی مشخص، و جهت تغییر نیز ادامه و عدم ادامه گفتگ

باشد(. به عنوان مثال، عنوان مثال، تغییر چگونگی مطلوب يا نامطلوب بودن گفتگوها نسبت به يک شرکت و محصوالت آن می

ها و هايی مانند تويیتر، اين شرکتها نیاز به ابزاربرای ايجاد يک درک کلی ازگفتگوهای کوتاه، سريع و متعدد که توسط وب سايت

ها را بهم وصل کنند. يعنی، مکالمات مانند قطعاتی از يک پازل به سرعت در حال دهد نقطهرند که به آنها اجازه میهايی داتوانايی

 نمايند. تغییر هستندکه هنگام جمع شدن ترکیب کلی تصوير يا پیام را ايجاد می

 (گذاری اشتراک به)  میانگذاری در

.  میکنند دريافت يا و نموده توزيع کرده، مبادله را آن کاربران که است محتوايی مقدار دهنده نشان درمیانگذاری بلوک

 به اجتماعی سرمايه مثابه به و حیاتی، امری کاربران بین در مشارکت و درمیان گذاری که کند می بیان بودن "اجتماعی"اصطالح

. آورد می وجود به و واسطه را افراد بین روابط که است هايی موضوع پیرامون بودن اجتماعی موارد، از بسیاری در. روند می شمار

 ارئه سرويس يک که Groupon میکنند؟ معاشرت يکديگر با و داشته آنالين مالقاتهای هم با کاربران که دارد وجود دلیلی چه

 و کسب برای را  ٪ 31 تا 51 ٪ تخفیف های کوپن روز هر سرويس اين ، بگیريد نظر در را است فروش و خريد خدمات دهنده

 کوپن حال اين با. میکند منتشر خود خود سايت¬وب از و ، همراه تلفن کاربردی های برنامه تويیتر، ايمیل، طريق از محلی کارهای

 های رسانه  بنابراين. بخرند را خاصی پیشنهاد که باشند کرده توافق کاربران از زيادی جمعیت يک که میباشند معتبر زمانی فقط ها

 صدا، تصوير، ويدئو، ، متن گروپون، ، مثال عنوان به) مشترک موضوع يک طريق از که ست افرادی مجموعه از متشکل اجتماعی

 اجتماعی های رسانه در فعالیت و تعامل راه تنهايی به گذاشتن اشتراک به و میانگذاری در. اند شده متصل بهم( موقعیت ، لینک

 .است

 روابط

 دو که است اين " ارتباط" از منظور. شوند مرتبط کاربران ساير با توانند می کاربران حد چه تا که دهد می نشان روابط بلوک اين

 به را يکديگر فقط سادگی به يا و مالقات مشترک، اجتماعی اهداف گفتگو، به منجر که کنند معاشرت نحوی به کاربر چند يا

 ارتباط اجتماعی رسانه يک در کاربران چگونه میشود تعیین نهايت در. دهند قرار خود لیست هواداردر يا و دوست يک عنوان

از آنجا که مفاهیم بلوک ارتباطی متعدد هستند، از  .شود می مبادله  آنها بین نحوی چه به اطالعاتی  نوع چه بیشتر و میکنند  برقرار

تا اهمیت صفات مختلف  -21نساختار و جريا –کنیم  دو خصوصیت استفاده می( 2119بورگت و فاستر )  های اجتماعینظريه شبکه

ارتباطی را توضیح دهیم. خصوصیات ساختاری روابط يک کاربر به تعداد اتصاالت آنها و موقعیت ايشان در شبکه ارتباطی شان 
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تر تر باشد و هر چه موقعیت وی مرکزیتر و بزرگدهد که هر چه سوابق ارتباطی يک کاربر متراکمها نشان میاشاره دارد. پژوهش

باشد. در روابط کاربر به انواع منابع درگیر در روابط فردی و چگونگی استفاده ازتبادالت آن باشد بیشتر احتماال کاربری با نفوذ می

هستند  "، و تاثیرپذير"طوالنی مدت ''پردازد؛ روابط قوی روابطی هستند که ن به توصیف شدت يک رابطه میاشاره دارد. جريا

(. خصوصیت جريان 01، 0333هستند )هانسن،  ''بی تکرار و دور"(، در حالی که آنهايی که ضعیف هستند 200، 0332)گراچارت، 

ينکه که کاربران با بیش از يک نوع ارتباط با هم متصل میشوند )به عنوان همچنین جريان اشاره دارد به تسهیم کردن روابط يعنی ا

های اجتماعی، برای روابط ارزش بگذارند، موضوع خواص ساختاری و مثال اگر همکار دوست باشند( در نتیجه، اگر جامعه رسانه

با کاربران خود هستند بايد درک کنند که هايی که به دنبال تعامل های اجتماعی و شرکتهای رسانهشود. سايتجريانی مهم می

و منظم باشد بايد روندی توسعه يابد که اصالت  آنها چگونه ارتباط را حفظ و يا ايجاد نمايند. اگر نیاز است که روابط رسمی

های نگاه مکانیسمهای اجتماعی نقش واسطه گری و يا تسهیل تعامالت را بپذيرند، آهای رسانهکاربران را معتبر بداند. اگر برنامه

( و يا حقوقی بتوانند اقدام LinkedInای تايیدی )مثالً اجتماعی ای بايد بکار گرفته شود که از طريق آن افراد ديگربه عنوان مرحله

 نمايند

 حضور

. نه يا میباشد دسترس قابل ديگر کاربران ايا بدانند توانند می کاربران حد چه تا که است اين دهنده نشان "حضور" بلوک چارچوب

 در آنها آيا واينکه دارند، حضور آن در ديگران که است واقعی دنیای در يا/  و مجازی جهان در جايی دانستن شامل مساله اين

 توجه با. است انجام قابل " شده پنهان" يا "دسترس در" مانند وضعیت، خطوط طريق از امر اين مجازی، دنیای در. هستند دسترس

 در اجتماعی های رسانه های پالتفرم از بسیاری واقع در. مجازاست و واقعیت بین پلی حضور اين حرکت، حال در مردم افزايش به

 به  Friends Around Meمثالً . خاص های مکان نه و. باشند می خاص جغرافیايی فضاهای بر متمرکز حضور بر مبتنی رابطه، اين

 بوک، فیس - ديگر ی ها شبکه ساير وارد خود موقعیت میانگذاشتن در و روزرسانی به با دهد می اجازه کاربران

 (.2101 هانلین، و کاپالن) هستند فیزيکی نزديکی در دوستان از کدامیک میدهد نشان و بشوند، غیره و  Foursquareتويیتر،

 اعتبار و شهرت

 اجتماعی های رسانه هوای و حال در را شان خود جمله از ديگران مواضع توانند می کاربران که ای حوزه يعنی اعتبار و شهرت

 و شهرت ، موارد اغلب در. . باشد داشته اجتماعی های رسانه های های فرم پالت در متفاوتی معانی تواند می اعتبار. کنند شناسايی

  کنند، نمی عمل خوب کیفی های معیار چنین تعیین در هنوز اطالعات های آوری فن که ازآنجا اما ، است اعتماد جنس از اعتبار

 توسط شده تولید اطالعات خودکار طور به که ابزاری: می کنند تکیه "مکانیکی های ترک" بر اجتماعی رسانه های سايت های

 تايید مبنای بر را فرد اعتبار ،LinkedInسايت وب مثال عنوان به. شود مشخص آنها ارزش و درستی تا میکند آوری جمع را کاربر

 سیستم از استفاده با اغلب که محتوايی به بلکه افراد، به تنها نه اعتبار اجتماعی، های رسانه در حال اين با. دهد می قرار است ديگران

 در باشد بندی رتبه ويا مشاهده تعداد اساس بر است ممکن ها فیلم اعتبار ، يوتیوب در. میشود داده میشود ارزيابی گیری رای های

 .باشد ها داشتن دوست اساس بر تواند می اين بوک فیس در که حالی

 ها گروه

 چه هر. کنند فرعی وجوامع اصلی  جوامع تشکیل به اقدام توانند می کاربران که میدهد نشان را ای حوزه ها گروه کارکردی بلوک

 -گروه شده بحث گسترده معیار. شوند می بزرگتر نیز  ها تماس و طرفداران دوستان، گروه شود، می"اجتماعی" شبکه يک  بیشتر

اجتماعی  روابط در مردم که کرد مطرح را تئوری اين که شناسی انسان) (0332) 20بوسیله روبین دونبار که  دونبار اعداد ارتباطی

 پیشین بررسی دنبالبه تحقیق اين. میباشد نفر 051 حدود تا آنها پايدار روابط تعداد منظر اين از. شناختی دارند های محدوديت شان
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 مطرح را "مرکزی نقطه" به موسوم انسان دوستانه ارتباطات تعداد به مربوط نظريه وی آن اساس بر که شد انجام زمینه اين در دونبار

 .کند مديريت کارآمد صورتبه را خود دوستانه ارتباطات تعداد توانندمی فرد يک که شدمی گفته نظريه اين طبق. کرد

 اين. بود کرده کسب متفاوت هایزمان در و مختلف جوامع از اجتماعی هایگروه روی مطالعه با 0331 دهه در را نتايج اين دونبار

 به را وی اجتماعی ارتباطات چرخه انسان مغز تازه قشر که داردمی بیان شود،می شناخته "دونبار عدد" نام با اکنونهم که نظريه

 اساس بر که شودمی مربوط فرد هر دوستان چرخه به نظريه اين در "اجتماعی ارتباطات چرخه". سازدمی محدود دوست 051 نهايتا

 رسانه(. http://softwarenews.persianblog.ir. )کنندمی برقرار ارتباط بقیه با چگونه دوستان از يک هر شودمی مشخص آن

 به که کنند می ارايه را ابزارهايی انها در و کنند می رشد اعداد اين ورای خوبی به جوامع از بسیاری شدند متوجه اجتماعی های

 عمده گروه نوع دو اجتماعی های رسانه میان در رابطه اين در کلی بطور اما. کنند مديريت را خود عضويت دهد می اجازه کاربران

 خود های گروه ، خود طرفداران و دوستان ، رفقا وتماسها،  مکانها کردن مرتب طريق از توانند می افراد ، اولی در. دارد وجود

 فالينآ دنیای های باشگاه مشابه توانند می آنالين های گروه دوم،. کنند مرتب را( لیست به تا تويیتر مثال، عنوان به) مختلف ساخته

 و بوک فیس مثال عنوان به. باشد( دعوت طريق از تنها) دار رمز يا و( تايید به الزم) بسته باز، کس هر برای می تواند ها تماس. باشند

 دعوت پیوستن برای ديگران از و نموده تايید را متقاضیان کرده، مديريت را گروه که هستند مديرانی و ها گروه دارای که فلیکر

 از بايد اجتماعی های رسانه جامعه که کرد فرض میتوان چنین. است راست سر و ساده نسبتا گروه مستقیم مفهوم. ورندآ می بعمل

 تمرين. است کم ابتدا در هرعضو های تماس تعداد که زمانی حتی نمايد بندی گروه را خود کاربران تا باشد برخوردار روشی

 طوالنی های تماس لیست کردن مرتب طريق از نباشند مجبور اعضا که شود انجام طوری آغاز همان از ويژگی اين که است خوبی

 و ها، دوستان،فن طرفداران، مديريت برای را خود های تماس تا است الزم اعضا برای اگر. کنند منظم را خود های تماس بعدا خود

 برای کاربران به دادن اجازه شبیه مساله اين. کرد خواهد کفايت ساخته-کاربر بندی گروه اينصورت در کنند مرتب آن امثال

 دستور دنبال به بخواهد گروه يک اگر حال، اين با. باشند مطلع ازآن خود ها تماس اينکه بدون میباشد خود ارتباط به زدن برچسب

 .دارد نیاز تری رسمی گروهی های عملکرد و مقررات به باشد هايش عضويت تعداد رشد و کار

 های اجتماعیبندی رسانهتقسیم

، ارتباطات 21ها، ويکی29های مشارکتی()پروژه ها، وبالگ22های اجتماعیتوان به شبکههای اجتماعی میدر رابطه با انواع رسانه

 اشاره نمود.  27سیستم های پیام رسان فوری  ,، دنیاهای بازی مجازی22ها)جوامع محتوامحور(، میکرو بالگ 25محتوايی

دهند. سازی با دوستان آنالين را میشان اجازه ساخت صفحات شخصی، برقراری ارتباط و شبکههای اجتماعی به اعضایشبکه

های آنالينی هستند که با محتواهای جديد کاربران شوند، مجلههای اجتماعی محسوب مینوع رسانه ترينشدهها که شناختهوبالگ

دهند و محتوای تولید هايی هستند که به کاربران اجازه اضافه کردن و ويرايش محتوا را میها سايتشوند. ويکیبروزرسانی می

گذاری نوع خاصی از محتوا از قبیل امکان مديريت و به اشتراکباشد. ارتباطات محتوايی شان حاصل مشارکت اعضا میشده

های کوچک های اجتماعی و وبالگهاکه تلفیقی از شبکهکنند. میکروبالگهای ويدئويی، متن يا لینک را فراهم میعکس، فايل

بین دو يا  20درنگمستقیم متنی بیای از ارتباط گونهشوند،يپام رسان های فوری هستند با محتواهای کوتاه کاربران بروزرسانی می

مشترک است. متن کاربر بر روی  23افزاریکارخواه نرم های ديگر و از طريق يک چند فرد با استفاده از رايانه شخصی با دستگاه

تماس  اط مانندهای باالتری از ارتبافزاری پیشرفته تر پیام رسانی فوری ردههای نرمشود. کارخواهمنتقل می اينترنت مانند شبکه يک

  .کننديا صوتی را عرضه می تصويری
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 های اجتماعی، تجارت و بازار یابیرسانه

باشند و شبکه اجتماعی يک صنعت بزرگ است. با های اجتماعی بخشی جدايی ناپذير از جامعه مدرن میدر حال حاضر، رسانه

اند فقط با يک کلیک دری به تر شدهها خیلی قابل لمساند و در هر مکان و زمان واکنشتر شدهگذشت زمان پاسخها سريع

های اجتماعی، ترکیبی از تکنولوژی و آيد. بنابراين رسانهسواالت به وجود می عمیق برایشود که يک فهمیامکانات باز می

های اجتماعی به صورت گردد. عالقه به کسب و کار در شبکه رسانهتعامالت اجتماعی بوده و باعث افزايش مشارکت مخاطبان می

 دهد. نهفته خود را نشان می

های اجتماعی برای متقاعد کردن مصرف کنندگان يک شرکت، ی استفاده از رسانهشامل تالشی برا 91های اجتماعیبازاريابی رسانه

های اجتماعی ايجاد يک کسب و کار بر باشد. هدف اصلی بازاريابی رسانهبرای استفاده از محصوالت و يا خدمات ارزشمند می

های اجتماعی ل اصلی در بازاريابی رسانهباشد. مشکپايه مشتری مداری و اعتبار يک شرکت به منظور توسعه و مديريت کاری می

های اجتماعی های اجتماعی فوق العاده زمان بر است. رقابت در بازاريابی رسانهباشد. بازاريابی رسانهدر چشم انداز کسب و کار می

های بزرگی در خصوص کسب و کار همانند دل، باشد. در حالی که شرکتدر طول زمان در حال گسترش و توسعه می

ای را نیز به اين موضوع کنند و اين شرکتها بودجههای اجتماعی استفاده میمايکروسافت و اچ پی به طور موثر از بازاريابی رسانه

های اجتماعی دهند، اما در رقابت بازاريابی رسانهدهند و تعداد زيادی از کارکنان را در اين خصوص تعلیم میاختصاص می

باشد که باعث سازمان های اجتماعی، يک استراتژی بازاريابی اينترنتی میرا ندارند. بازاريابی رسانهشرکتهای کوچک چنین منابعی 

تواند ادعا کند که تنها ها و تعامل با جامعه هدف. هیچ کس نمیگردد آن هم به طرق سايتهای اينترنتی، فیلمدر کسب و کار می

های دارد، بلکه معايبی و محاسنی در همه ابعاد زندگی نیز همانند بازاريابی رسانههای اجتماعی وجود مزايايی برای بازاريابی رسانه

 اجتماعی نیز وجود دارد.

 های جمعی و تاثیر آن بر روی کسب و کاربازاریابی رسانه

يد ی کوچک عاهای اجتماعی تالشی است برای جلب انبوه مخاطبان برای کسب سود بیشتر که در مقیاسهابازاريابی رسانه

ی اجتماعی برای رونق کسب وکار و سود ويژه را در چهار سطح به شرح زير بیان هاتوان فرايند استفاده از رسانهمی. لذا شودمی

 نمود: 

ها، در اصالح طرحو  های اجتماعی. دوره ارزيابی نتايجهای شبکهی بازاريابی جديد. نظارت و مديريت فعالیتهاتدوين سیاست

 صورت لزوم.

 

 
 

 های اجتماعی در کسب وکارفرایند استفاده از رسانه :(0) شکل

 هایتدوین سیاست
 بازاریابی جدید

 

SMM 

 نظارت و

 هامدیریت فعالیت
ها، اصالح طرح

 در صورت لزوم

دوره ارزیابی 
 نتایج
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 گذارد: میی اجتماعی از بسیاری جهات تاثیر بسزايی در کسب و کار هابازاريابی رسانه

ساختن يک جامعه به وسیله  راه رسیدن موثر به مخاطبان: به دست آوردن يک روش ايده آل و قوی تعامالت و ارتباطات با

 های اجتماعی. اشتراکات اطالعاتی و مطالب ارزشمند در سیستم عامل شبکه

ايجاد يک جامعه نامدار )نام تجاری تاثیر گذار(: طرفداران اين روش از طريق تعامل معنادار آن الين و آف الين کسب و کار 

 دهند. خويش رابهبود می

ريق اضافه نمودن لینکهای جذاب و قابل تنظیم بر روی وب سايت شرکت برای مشتريان جذب بدون زحمت طرفداران: از ط

 توان بدون زحمت و دردسر طرفداران متعدد جذب نمود. های اجتماعی میهای رسانهسايت

ام به ها جزء محبوب ترين بخشهای سايت است که به صورت يک پیهای سفارشی در کلیه رسانهبه اشتراک گذاری فیلم: فیلم

 شود. شود و اين در يک شرکت به صورت برنامه کاربردی منحصر به فرد و به صورت بصری استفاده میاشتراک گذاشته می

 باشد. بوک در صفحات کسب و کار نشانگر هدفمند بودن آن برای شرکتها میبوک: تجربه تکامل فیسقدرت بازاريابی فیس

های اجتماعی برای ترويج ماموريت شرکت از طريق : استفاده از قدرت بازاريابی رسانهبهبود و ارتقاء معروفیت به صورت آنالين

 مديريت آن الين و معرفی کسب و کار. 

 درگیر کردن و دخیل نمودن احساسات مشتريان: بوسیله به اشتراک گذاشتن عکسها، رويدادها، و اخبار شرکت آن هم به روز. 

ستفاده از لینکهايی با مشخصات بیشتر برای ايجاد يک معرفی بهتر و جلب همکاری افراد برقررای ارتباط با متخصصین ديگر: ا

 (.210290،بالقوه)سونیتا

 چالش های رسانه های اجتماعی

 حریم خصوصی و نگرانیهای آن

 وجود دارد. با گسترش روزافزون استفاده ازهای اجتماعی يک شکاف باريک بین زندگی خصوصی و عمومیدر عصر شبکه

های اجتماعی، موضوع افشا شدن اطالعات خصوصی افراد به موجی که سالمت روانی جامعه و حريم خصوصی افراد را شبکه

گیرد، برای های اجتماعی قرار میهای شخصی، تصوير يا ويدئو بر روی شبکهکه اطالعاتکند، تبديل شده است. هنگامیتهديد می

توانند حريم خصوصی خود را در پروفايل تنظیم کنند اما کاربران، آنها را رچه کاربران میکنترل توزيع آن درمانده خواهد بود. اگ

با مدير ناشناخته يک وب سايت به اشتراک گذاشته اند. بنابراين ممکن است اطالعات شخصی کاربران به دست دوستانشان، معلم، 

 یرد. کارفرما، همسر، مجرمان اينترنتی و يا يک شرکت بازاريابی قرار گ

درصد  02آنها دريافتند.  2117و پروژه زندگی آمريکايی در سال  92در يک مطالعه انجام شده توسط مرکز تحقیقات اينترنت پیو

کنند. اين مطالعه نشان داد به طور ( ارسال می٪23( و آدرس ايمیل )٪20(، نام شهر )٪73جوانان نام خودرا به همراه عکس از خود )

کنند. از سوی ديگر پسران کلی دختران اطالعاتی را که بتوان با کمک آن محل فیزيکی آنها را پیدا کرد به درستی ارسال می

. واين نشان دهنده (2117دهند)لنهارت و مادن، مخالف اين هستند و معموال اطالعات بیشتر در مورد محل واقعی خود را انتشار نمی

 اين است که دختران نسبت به پسران آسیب پذيرتر هستند. 

پروفايل فیس بوک از دانشجويان دانشگاه کارنگی  1111( انجام شد و پس از تجزيه و تحلیل 2115) 99تحقیقی توسط گراس

و اطالعات شخصی ارسال شده توسط باشد های اجتماعی در حال گسترش میهای شبکهای در سايتدريافت تهديدات تازه 91ملون

اند. از درصد از کاربران تنظیمات حريم خصوصی خود را از حالت پیش فرض تغییرداده 2/0شوند. تنها کاربران به شدت تهديد می

در اين رو اطالعات مربوط به آنها به طور کامل )نام، نام خانوادگی، تصوير شخصی، زادگاه، تاريخ تولد، کد پستی( به راحتی 

توانند اطالعاتی بسیار شخصی و خصوصی گیرد. و از اين طريق میدسترس هر کسی که در فیس بوک ثبت نام کرده است قرار می

توانید محل فیزيکی يک فرد را تعیین با استفاده از اطالعات موجود در فیس بوک به راحتی می(. 2115)گراس، را بدست آورد 
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باشند و نه های اجتماعی، مبتنی بر حضور متمرکز بر فضاهای جغرافیايی خاص میهای رسانهتفرمنمود. در اين رابطه بسیاری از پال

دهد با به روز رسانی و در میان گذاشتن موقعیت خود وارد به کاربران اجازه می Friends Around Meهای خاص. مثالًًً مکان

دهد کدامیک از دوستان در نزديکی فیزيکی بشوند و نشان می و غیره Foursquareفیس بوک، تويیتر،  -ها ی ديگر ساير شبکه

توانند از نبودن شما در خانه يا هر جای اين اطالعات ممکن است به نفع کسانی باشد که می. (Lifesforsharing, 2010) هستند

 باشند. های شبکه اجتماعی در حال تبديل شدن به تهديدی برای حريم خصوصی افراد میديگر سود ببرند. بنابراين سايت

 زیست شناختی تاثیرات رسانه های اجتماعی

های اجتماعی و جهان مجازی در دنیای واقعی شود اين است که آيا حضور در شبکهرح میکه در اين رابطه مطپرسش مهمی

 و روانی کاربران خواهد شد. موجب تضعیف ارتباطات اجتماعی و همچنین سالمت جسمی

ض خطر قرار دهد استفاده کنترل نشده از اينترنت تکامل فیزيکی، رشد اجتماعی و روانی نوجوانان را در معرها نشان میبررسی

های اجتماعی، کاهش ارتباطات میان فردی و دوری از خانواده را در واقع استفاده از شبکه(. 0905: 91نادی،  -)سجادياندهد می

مچ در (. 91)همان، گويند سبب شده است. اين دوری از خانواده و دوستان نوعی حالت روانی است که به آن انزوای اجتماعی می

توان مدت تعامل کاربران را با خانواده و دوستان از وب سايتهای اينترنتی يک فعالیت زمان گیر است. پس میيافت که استفاده 

کنند و درصد خانواده در زمانی که آنالين هستند کمتر با هم صحبت می 51اش به اين نتیجه رسید که کاهش داد. وی در مطالعه

 )همان(. های ضد اجتماعی دارند درصد شرکت کنندگان تمايل به يادگیری رفتار 10

تر نمودن کاربرانشان ايفا را درمنزویهای اجتماعی نقش مهمیهای شبکهسايت"گويد: عضو انجمن سلطنتی پزشکی می 95سیگمن

را بر  های ايمنیها اختالل و تغییر ايجاد نمايد، واکنشتواند در روش کار ژن. فقدان تماس چهره به چهره در انسان می"نمايندمی

تواند افزايش پیدا کند و خطر ابتال به ها میهم زند و عملکرد عروق و عملکرد ذهنی را تحت تاثیر قرار دهد. سطح اين آسیب

های اجتماعی مشکالت سالمتی مانند سرطان، سکته مغزی، بیماری قلبی و زوال عقل را در کاربرانی که به میزان بااليی از شبکه

اين موضوع از اولین (. 2113)سیگمن، موجبات فقدان تماس چهره به چهره در آنها فراهم شده ايجاد نمايد نمايند و استفاده می

 باشد. شواهد ارتباط انزوای اجتماعی و دگرگونیهای ژنتیکی در انسان می

 عنصر اعتیاد به رسانه های اجتماعی

های اجتماعی بزرگ ديگر در جهان باشد؛ آن اعتیاد به شبکهبعد از اعتیاد به مواد مخدر و اعتیاد به الکل اگريک نوع اعتیاد 

ای های اجتماعی کاربران را بگونهشوند، اما شبکههای اينترنتی محسوب میهای اجتماعی از انواع اعتیادباشد. اعتیاد به شبکهمی

ند و از اتفاقاتی که در اطراف آنها در شودهند. به شکلی که مردم در زندگی مجازی غوطه ور میبسیار شديدتر تحت تاثیر قرار می

گزارش کرد در ايالت فلوريدا شمالی مادری به نام  92Union-Times، 2100شوند. در فوريه دنیای فیزيکی و واقعی غافل می

گريه  ( بود ازillevarmFويل )رمامتهم به قتل پسر سه ماهش شد، او در حالی که درفیس بوک مشغول بازی ف 97الکساندرا توبیسا

 داد به خشم آمد و او را کشت. فرزندش که اجازه ادامه دادن بازی را به وی نمی

ی اجتماعی است که شامل نوعی وابستگی رفتاری به فضای مجازی است و استفاده -شناختیاعتیاد مجازی نوعی اختالل روان

ناس، اعتیاد به فیسبوک را تبديل شدن استفاده از آن به روانش 90باشد. مايکل فنچیلهای ديجیتال میبیمارگونه و وسواسی از رسانه

داند او معتقد است استفاده از فیس بوک در میان معتادان به اين شبکه، به يک عادت نظیر غذا خوردن، يک جزء زندگی می

 .(2101)فنچیل، شود خوابیدن، کارکردن، از خواب بیدار شدن و. . . تبديل می

 های اجتماعیرسانه  جرائم اینترنتی در

کند که يک های اجتماعی، شخص را تشويق به ارتکاب جرايم اينترنتی میاحساس امنیت و قدرت ناشی از ناشناس بودن درشبکه

ساله در ايالت ويسکانسین امريکا با جعل هويت  03فرد عادی هرگز در دنیای واقعی آن را انجام نداده است. در مورد ديگری، پسر 
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همکالسی خود را متقاعد کرد که آنها تصاوير برهنه خود را برای او ارسال کنند و در  91دختر در فیس بوک، خود به عنوان يک 

و بسیاری  (www.todaystmj4.com)ها در اينترنت کرد ها و ويديوهای خود را تهديد به انتشار اين عکسنهايت، او همکالسی

یرند، ممکن دست به انجام هر کاری بزنند. منظور از انگ اجتماعی، نگرش و از مردم برای اينکه در معرض انگ اجتماعی قرار نگ

 رفتاری است که اجتماع و افراد عادی اجتماع نسبت به افراد متعلق به گروهی خاص دارند. 

وارد دهد اکثريت مگويد: آمارها نشان میمی 11از مرکز تحقیقات جنايت علیه کودکان در دانشگاه نیوهمپشاير 93جنیز والک

ها( در اينترنت انجام شده ساله است، که توسط بزرگساالن)پدوفیل 05ساله و دختران  01-09آزارهای جنسی شامل نوجوانان 

مشکل اصلی اين است که هیچ راهی برای بررسی هويت واقعی در فضای مجازی وجود ندارد و . (211010،است)استیهوسین

 کنند.برداری را میجنايتکاران از اين مسئله بیشترين بهره 

 قدرت نابود کردن روابط

دهد که فیس بوک يکی ار پنج دلیل ( انجام شد نشان میAAMLوکالی خانوادگی آمريکا )نتايج تحقیقی که توسط آکادمی

يل ها تبدبوک روز به روز عامل موثرتری در فروپاشی ازدواجاصلی و عمده طالق در امريکا است. همگی بر اين باورند که فیس

های درصد از وکال برای جمع آوری اطالعات و شواهد به سود موکل خود از شبکه 01دهد شود. همچنان نتايج نشان میمی

ها و ساير اطالعات شخصی که افراد در فیس بوک به اشتراک میها، کامنتهای عاشقانه، عکسنمايند. پیاماجتماعی استفاده می

 (. www.hindustantimes.com)شود یانت در روابط خانوادگی استفاده میگذارند به عنوان مدارک و شواهد خ

گويد: يکی از شايع ترين داليل طالق داشتن چت جنسی نامناسب افراد در می online-divorce 19مدير عامل 12مارک کینان

مع غربی است. چرا که به آسانی رسد فیس بوک عامل باال رفتن نرخ طالق در جواهای اجتماعی است. بنابراين به نظر میشبکه

ها شروع کرد. به گفته وی های جديد و مخفی را از طريق اين پلتفرمرا پیدا کرد و يا دوستیهای قديمیتوان دوستدوباره می

بوک در فیس …ترين مکان برای اين کار استبوک در دسترسچه فردی بخواهد رابطه نامشروعی با کسی برقرار کند، فیسچنان

ها ها و گاهی سالگیری همین روابط ماهبوک شکلگیرد، در حالی که در نبود فیسابط نامشروع به سرعت برق و باد صورت میرو

 )همان(. برد زمان می

( به احتمال زياد دوستان قبلی %2/71تن از کاربران فیس بوک در بر داشت اکثر شرکت کنندگان ) 910پژوهش انجام شده بر روی 

کنند. همچنین زمان صرف شده در اند را به لیست گروه خود اضافه میخود از جنس مخالف را که با آنها رابطه عاطفی داشته

. در برخی از موارد اظهار (2113)گروهال، دهد سادت را در روابط میان زوجین نشان میفیسبوک افزايش احساسات مربوط به ح

ها و مطالب به اشتراک گذاشته شده(  هايی که بر عکسنظر نامناسب از سوی ديگر کاربران در مورد زوجین )بطور مثال، کامنت

ايجاد سوءظن و بدگمانی افراد خانواده نسبت به  موجب ايجاد حسادت و پرخاشگری در بین آنها شده؛ و خود اين آغازی برای

های بد است. سوءظن، همچون طوفان تکان يکديگر است. شرط داشتن يک زندگی ايده آل و موفق، مصونیت در برابر گمان

 سازد. های استوار يک زندگی را متزلزل میدهنده ای، ستون

افتد که يک زمانی اتفاق می 15ریخیانت سايب"گويد: اينترنت می ، روانشناس و نويسنده کتاب خیانت در11دکتر مارلن مايهو

شريک زندگی در يک ارتباط متعهد، با استفاده از کامپیوتر و يا اينترنت تعهد خود را در رابط با نداشتن رابطه با جنس مخالف را 

ها با هم کاهش مدت زمانی شود که زوج های تحت وب ممکن است باعثافزايش استفاده از شبکه(. 2112)مايهو،  "زير پا بگذارد

ها با فرد گذرانند. اين امر میتواند مشکل ساز باشد، زيرا يکی از عوامل مهم بی وفايی، زمان مشترکی است که يکی از زوجمی

نسبت به گذشته اند که بی وفايی اينترنتی ( بر اين عقیده2111) 12کنند. کوپر و مکالگینشويی سپری میديگری خارج از رابطه زنا
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اند زمانی که بصورت آنالين در فضای وب حضور درصد از کاربران پروپا قرص اينترنت اذعان کرده 12تر شده است. حدود رايج

  .(0931: 30)عاملی، اند ای شدهاند درگیر همچین مسئلهداشته

 نتیجه گیری

نوشتار پیش رو را به اين سخن نهايی رهنون می سازد که  تحلیل ثانويه از پژوهشهای انجام شده در حوزه رسانه های اجتماعی

اصطالح رسانه اجتماعی به ابزارهای اينترنتی اشاره دارد که افراد را به ارتباط تسهیم اطالعاتی قادر می سازد. استفاده از رسانه 

اطالعات ايفا کرده است.  اجتماعی پديده ای نوظهور است. طی دهه گذشته رسانه اجتماعی نقشی اساسی را در ارتباطات و

ها در سیستم اطالعات خود در  بطورمثال فیس بوک سازمانهای بسیاری را تحت حمايت قرار داده است. از جمله اينکه شرکت

در جهان امروز رسانه  کنند. خصوص پاسخگويی، مديريت و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی از اين فناوری استفاده می

مین منبع معروف جهت دسترسی به اطالعات ضروری هستند. در اين رهگذر همانطور که رسانه اجتماعی تبديل به اجتماعی چهار

يک جريان اصلی می شوند، سازمانها نیز  بايد استراتژيها و تاکتیکهای خود را برای برقراری ارتباط به روز کنند. شرکت های عالقه 

ند  با آنالیز هفت بلوک سازنده : هويت،گفتگو، درمیان گذازی، حضور، روابط، شهرت و مند به استفاده از  رسانه اجتماعی میتوان

گروه ها تفاوت فعالیت های رسانه های اجتماعی بر حسب عملکرد و اثرشان را درک نمايند؛ واينکه چطور يک استراتژی رسانه 

 .د کننداجتماعی همسان برپايه تعادل مناسب بین بلوک های سازنده جامعه شان ايجا

 و «سیاستگذاری»در  ظهور عرصه نوينی از سوی ديگر گسترش فناوريهای نوين ارتباطی و اطالعاتی نظیر رسانه های اجتماعی به

می باشد.  هاتهديد و هافرصت از مرکب فضای جديدی با مواجهه از که حاکی انجامیده در فرايند توسعه جهان سوم «ريزیبرنامه»

فرصتهای ايجاد شده، تحول عظیم در عرصه کسب و کار و  بازاريابی اينترنتی است. امروزه ديگر ارسال ايمیل برای از جمله مزايا و 

افرادی که شناخته شده نیستند منسوخ شده است. در واقع با گسترش روزافزون استفاده از رسانه های اجتماعی، کسب و کار و 

نی تازه به صنايع بخشیده و با استفاده از اين ابزار های جديد، مشتريان را به خود بازاريابی از طريق اين وسايل ارتباط جمعی جا

وفادار ساخته است چراکه اين رسانه ها در واقع ابزاری قدرتمند برای سازمان ها جهت رسیدن به مخاطبان هدف هستند. در تمامی 

کسب و کار را گسترش می دهند.   -البته با مزايا و معايبی -زمان ها و کلیه مرزهای جديد، فرايند بازاريابی رسانه های اجنماعی 

مديريت صحیح کسب و کار باعث رونق و عدم توجه به آن باعث خسران کار می شود. اکثر سازمانهای کوچک از شبکه های 

نه با استفاده از رسانه های اجتماعی هنوز استفاده نمی کنند. امروزه بسیاری از مشاوران عرصه بازاريابی دررابطه با اينکه مردم چگو

 اجتماعی کسب و کار مناسبی را انتخاب کنند و باعث شکوفايی و پیشرفت شوند مشاوره می دهند.

اينترنت و   عصر همچنین استفاده از رسانه های جديد باعث بروز آسیب های نوپديد در عرصه زندگی اجتماعی شده است. در

 روابط مقابل در کند، می پیدا افزايش مجازی جهان در شبکه بستر در تعامالت و حضور طهواس به  افراد روابط اجتماعی های شبکه

 از استفاده میزان میان معناداری و مستقیم رابطه که دهد می نشان تحقیقات نتايج. شود می کاسته شدت به واقعی جهان در آنان

 به چهره) مستقیم ارتباط فقدان و کاهش دارد؛ وجود اجتماعی های شبکه کاربران اجتماعی انزوای سطح و اجتماعی های شبکه

 .باشد داشته همراه به تواند می نیز را بیولوژيک آثار اجتماعی های شبکه از افراطی استفاده باب از( چهره
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