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  13/05/92تاريخ دريافت: 
  18/06/92 تاريخ پذيرش:

  هاي  كاربردهاي شبكه
  اجتماعي مجازي در توسعة 

  سيما و عمومي سازمان صدا فعاليت روابط
  هاي تهران) (از ديد استادان ارتباطات دانشگاه

 نوشتة
     طاهره ساعدي

  
  چكيده

عمومي سازمان  روابط فعاليت ةتوسع در مجازي هاي اجتماعي كهشب كاربردهاي“،  پژوهش اصلي موضوع
 هـدف : از بـود  عبارت پژوهش اين اهداف .بود) هاي تهران دانشگاه ارتباطات استادان نگاه از( ”صدا و سيما

 سـاختار  در مجازي هاي اجتماعي شبكه از استفاده ةنحو براي عملي و بومي مدل يك ةارائ تحقيق اين اساسي
 الگـوي  تعيـين  .1: از انـد  عبـارت  نيـز  تحقيق اين كاربردي اهداف. است مي سازمان صدا و سيماعمو روابط
 پايگـاه  توسعه . تبيين2 عمومي سازمان صدا و سيما روابط نيازهاي با متناسب هاي اجتماعي شبكه سازي بومي
 تبيين  .3مجازي جتماعيهاي ا شبكه كارهاي و ساز با عمومي منطبق روابط و سازمان صدا و سيما رساني اطالع

 و الزامات تبيين .4مجازي هاي اجتماعي شبكه از استفاده براي سازمان صدا و سيماهاي  محدوديت و مشكالت
 كاربردهاي تبيين .5 سازمان صدا و سيماعمومي  روابط در مجازي هاي اجتماعي شبكه از استفاده نيازهاي پيش

هـاي   شـبكه  محتـواي  تحليـل  و تحقيـق  كـاربرد  تعيين .6 مجازي هاي اجتماعي شبكه ةحوز در افكارسنجي
 هـاي اجتمـاعي   تأثيرگـذاري شـبكه   ميزان . تعيين7 سازمان صدا و سيماعمومي  روابط براي مجازي اجتماعي
 بررسي .9 مجازي هاي اجتماعي شبكه طريق از سازمان از سازي انگاره ميزان تعيين .8 عمومي افكار بر مجازي
 بـراي  اي سـازمان  رسـانه  سياسـت  يـا  بوك استايل تدوين نظر از ازمان صدا و سيماسعمومي  روابط وضعيت
كارشناسان : از بودند عبارت نيز  تحقيق آماري ةمجازي. جامع هاي اجتماعي شبكه محيط در حضور و استفاده

 كـه  ندبود نفر 100 شامل كه ارتباطات تخصصي دكتراي درجه با هاي تهران دانشگاه استادان شامل ارتباطات
 هاي پژوهش فرضيه. شدند انتخاب نمونه جامعه عنوان به ها آن از نفر 80 مورگان گيري نمونه جدول اساس بر

 و متوليـان  شـود   مي پيشنهاد: اند از مؤثر عبارت پيشنهادهاي پژوهش، برخي نتايج به توجه با تأييد شد همگي
 اقدام مجازي هاي اجتماعي شبكه مدل سازي پياده به نسبت ايران در سازمان صدا و سيماعمومي  روابط مديران
هـاي   قابليـت  از سـازمان صـدا و سـيما    در عمومي الكترونيـك  روابط تحقق منظور به شود  مي پيشنهاد . كنند
 براي مجازي هاي اجتماعي شبكه مدل شود  مي پيشنهاد. شود استفاده مناسب نحو به مجازي هاي اجتماعي شبكه

 تهديـدهاي  كاهش منظور به شود مي پيشنهاد. شود سازي محلي و سازي بومي و سيما سازمان صدا در استفاده
  . شود توجه آن هاي مثبت ظرفيت به مجازي هاي اجتماعي شبكه

 .، روابط عمومي 2 سازمان صدا و سيما، وب،  هاي اجتماعي مجازي شبكه : كليدواژه

                                                 
 واحد علوم تحقيقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمي، دانشجوي دكتري علوم ارتباطات اجتماعي saedy@gmail.com 
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 مقدمه
از هـر چيـز واژه و عبـارت     امروزه هر فـردي كـه بـا فضـاي مجـازي سـروكار دارد بـيش       

انـد. پـر    ها بخش اعظم فضاي وب را اشـغال كـرده   شنود. اين شبكه  را مي ”هاي اجتماعي شبكه“
اي اجتمـاعي هسـتند.   ه بندي سايت الكسا، شبكه هاي اينترنتي طبق رتبه گاه ترين وب بازديدكننده

العاتي است كه از طريـق  هاي واقعي نيز صحبت از محتواها و خبرها و اط محيط تقريباً در همة
چـه   هـاي اجتمـاعي چيسـتند؟    اند. اما بـه راسـتي ايـن شـبكه     هاي اجتماعي دريافت كرده شبكه
انـد؟   هاي اجتمـاعي رو آورده  ده از شبكههايي دارند؟ چرا كاربران اينترنت به سمت استفا ويژگي

نبوه كاربران را هاي اجتماعي مجازي وجود دارد كه ا هايي در اين شبكه چه مشخصات و قابليت
عمـومي بـه عنـوان كـارگزاران      تر، نهادهـاي روابـط   اينها مهم ه است؟ از همةبه خود جذب كرد

هـا و   هـا و وزارتخانـه   هـا و نيـز دولـت    هاي خصوصي و شركت اي و ارتباطي در سازمان رسانه
ـ  ويـژه سـازمان صـدا و سـيما چـه اسـتفاده       هاي دولتي به هاي دولتي و سازمان شركت ن اي از اي
هـا بـراي    هـاي ايـن شـبكه    توان از ظرفيت و توانمندي  آورند؟ تا چه حد مي  ها به عمل مي شبكه

توان يك   عمومي در سازمان صدا و سيما استفاده كرد؟ آيا مي ها و اهداف روابط پيشبرد مأموريت
مي عمو هاي اجتماعي مجازي در روابط هاي شبكه مدل كاربردي و عملي براي استفاده از قابليت

پيرامـون   بود كـه او را وادار كـرد بـه مطالعـة    صدا و سيما ارائه داد؟ اينها سؤاالت ذهني محقق 
  عمومي بپردازد. ها در روابط هاي اجتماعي مجازي و نقش و كاربرد آن شبكه

 لهئمس بيان
تـر و   ، فضـاي مجـازي هـر روز گسـترده     با گسترش ضريب نفوذ اينترنت در ايران و جهـان 

ميليون نفر از مردم ايران دسترسي به  36ميليارد نفر از مردم دنيا و  2شود، اكنون  يتأثيرگذارتر م
  )1391اينترنت دارند .(سايت متما،

و  1 ، اينترنت دو دورة طاليي را شـاهد بـوده اسـت: عصـر وب     1990بعد از ابداع وب در سال 
اساس مدل كالسيك ارتباطات ، فناورهايي كاربرد داشتند كه عمدتاً بر  ، در عصر اول وب2 عصر وب

هـايي دارد كـه آن را از تمـام     ويژگـي  2كردند، امـا عصـر وب   يعني فرستنده، كانال و گيرنده كار مي
عمدتاً مبتنـي بـر توليـد محتـوا توسـط       2 كند، وب ايم منفك مي هايي كه تاكنون شاهدش بوده رسانه

  گذاري اطالعات و محتوا است. كها در انتشار و باز انتشار و به اشترا كاربران و مشاركت آن
شود كه امكان مشاركت كاربر در توليد محتوا و   هايي اطالق مي به آن دسته از فناوري 2 وب

ديگر را فـراهم   ، لينك، فايل و هرگونه دادة فيلم ، ، عكس ، متن گذاري اطالعات شامل به اشتراك
  )2012(ويكي پديا، آورند.  مي

 ةل گسترده ميـان كـاربران اينترنـت و تبـادل سـريع و گسـترد      امكان تعام 2 هاي وب فناوري
هـاي مجـازي    دنياي كندوهاي كـاربران در محـيط   2 آورند. وب  ها را فراهم مي اطالعات ميان آن

هـا، تعـامالت    هسـتند كـه درون آن   2 هـاي وب  هاي اجتماعي بخشي از فنـاوري  ، و شبكه است
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شـدن   قـي و سفارشـي  ارتباطات اف دهي؛ يأهاي ر ه، گرو هاي دوستي كاربران و امكان ايجاد حلقه
  )2012 ،همان( شود.  صفحات وب فراهم مي

توان   اند و مي بخش عمدة فضاي مجازي را اشغال كرده 2 عنوان نماد وب هاي اجتماعي مجازي به شبكه
ـابقه    ها مدل جديد از ارتباطات سايبري را بنيان گذاشته اذعان كرد اين شبكه ـاكنون س ـته اسـت.   اند كه ت نداش

  )96: 1390هستند. (خانيكي و بابايي،  2 هاي وب هاي اجتماعي محصول فناوري شبكه
ترين فنـاوري اينترنتـي هسـتند كـه حـدود       هاي اجتماعي مجازي جديدترين و جذاب شبكه

عمـومي در   با اين وجود نهاد روابـط  هستندها  درصد كاربران اينترنت عضو يكي از اين شبكه 78
بـودن و ناشـناخته    با اين فناوري جديد ارتباطي بيگانه است چرا كه به دليل پيچيـده ايران هنوز 

ها هنوز يـك مـدل كـاربردي مشـخص      اين شبكه هاي سياسي و امنيتي دربارة حساسيتبودن و 
 )97: همان( ها  از اين شبكه تعريف و ارائه نشده است. عمومي استفاده روابط ةبراي نحو

هاي اجتماعي مجازي چه كاربردهـايي   ر اين تحقيق اين است كه: شبكهبنابراين مسئله اساسي د
هـا   هاي اين شبكه ويژه سازمان صدا و سيما دارند؟ قابليت عمومي در ايران و به در توسعة نهاد روابط
هـا در   ها و امكانات اين شـبكه  توان از ظرفيت  ها چيست و چگونه مي عمومي براي استفاده در روابط

  عمومي سازمان صدا و سيما استفاده كرد؟ ربوط به روابطهاي م فعاليت

 پژوهش انجام ضرورت و اهميت
  اهميت و ضرورت انجام اين تحقيق عبارت است از :

 در نفـر  ونيـ ليم 33 از شيب به را كاربران آمار كه درصد 46 به نترنتيا نفوذ بيضر باالرفتن. 1
  .است داده ارتقا كشور

  .است يمجاز يهاي اجتماع شبكه طيمح در نترنتيا ربرانكا شده صرف زمان نيشتريب. 2
 يهـاي اجتمـاع   شبكه طيمح در توان  مي را كشور ياسيس و ياجتماع تحوالت اغلب أسرمنش. 3

  .كرد دايپ يمجاز
 توان  مي يمجاز يهاي اجتماع شبكه طيمح يكارها سازو و ها يژگيو شناخت و اطالع با تنها. 4

  .داد انجام حيصح يزير برنامه آن ةدربار
  المللـي  بين يةاتحاد و اطالعات يفناور و ارتباطات وزارت يرسم يآمارها طبق نكهيا به توجه با. 5

 ونيـ ليم 5/36 معادل و درصد 9/46 از شيب  به رانيا در نترنتيا نفوذ بيضر،  دور راه ارتباطات
 كـاربران  اغلـب  شـده  انجـام  يهـا  يبررسـ  طبق و) 2011 استتز، ورد نترنتيا( است دهيرس نفر
ـ ا كـه  كـرد  تصور توان  ، مي كنند  مي استفاده يمجاز يهاي اجتماع شبكه از نترنتيا هـا   شـبكه  ني

 گـر  تيهـدا  و گذار استيهاي س دستگاه نيبنابرا. دارند انيرانيا يعموم افكار بر يا عمده تأثيرات
ـ ا بـه  يا ژهيو نگاه يستيبا رانيا در ها عمومي روابط ژهيو به يعموم افكار  و فعـل  هـا و  شـبكه  ني

  .باشند داشته ها آن يدرون انفعالت
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روند كه در   شمار مي عمومي الكترونيك به هاي كاربردي روابط ها بخشي از فناوري اين شبكه
توانندتحول نـويني    ها در محيط وب سازماني مي سازي آن مدل كاربردي براي پياده ةصورت ارائ

عنوان اولين نهـاد   سازمان صدا و سيما به .كنندشور ايجاد ها در ك عمومي در كارآمد سازي روابط
توانـد از    عمومي الكترونيك كـرده اسـت مـي    اندازي بخش روابط دولتي در ايران كه اقدام به راه
  .كندنتايج اين تحقيق بهره برداري 

  پژوهش اهداف
اده از اسـتف  ةيك مدل بومي و عملي بـراي نحـو   ةهدف اساسي اين تحقيق ارائ. اهداف كلي

سـازمان  عمـومي   ويـژه روابـط   هاي ايران به عمومي هاي اجتماعي مجازي در ساختار روابط شبكه
  .استصدا و سيما 
  اهداف كالن

ويـژه   هـا بـه   عمـومي  هـا و روابـط   نامة اسـتفاده كاركنـان سـازمان    تدوين دستورالعمل و شيوه .1
   هاي اجتماعي مجازي. از شبكهسازمان صدا و سيما عمومي  روابط

  .هاي اجتماعي و روابط عمومي در خصوص شبكه SWOTتدوين مدل  .2
هاي اجتماعي براي انتشـار محتـوا و اطالعـات از سـوي      هاي موجود در شبكه تعيين ظرفيت .3

  .سيما سازمان صدا وعمومي  روابط
  اهداف كاربردي

 .صدا و سيماسازمان عمومي  روابط نيازهاي با متناسب هاي اجتماعي شبكه سازي تعيين الگوي بومي .1

 بـا  عمومي  اين سازمان منطبـق  روابط وسازمان صدا و سيما  رساني اطالع پايگاه . تبيين توسعة2
 .مجازي هاي اجتماعي شبكه سازوكارهاي

 مجازي. هاي اجتماعي شبكه از استفاده برايسازمان صدا و سيما هاي  محدوديت و مشكالت تبيين .3

سازمان عمومي  روابط در مجازي هاي اجتماعي شبكه از استفاده هاينياز پيش و الزامات تبيين .4
 .صدا و سيما

 .مجازي هاي اجتماعي شبكه حوزة در افكارسنجي كاربردهاي تبيين .5

عمـومي   روابـط  بـراي  مجـازي  هـاي اجتمـاعي   شـبكه  محتواي تحليل و تحقيق كاربرد تعيين .6
 .صدا و سيماسازمان 

  .عمومي افكار بر مجازي هاي اجتماعي بكهتأثيرگذاري ش ميزان تعيين. 7

 .مجازي هاي اجتماعي شبكه طريق ازسازمان صدا و سيما  از سازي انگاره ميزان تعيين . 8

 تدوين نظر ازسازمان صدا و سيما  ايران به ويژه در ها عمومي سازمان روابط وضعيت بررسي .9
هـاي   شـبكه  محـيط  در حضـور  و اسـتفاده  بـراي  اي سـازمان  رسـانه  سياست يا بوك استايل

  .مجازي اجتماعي
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 پژوهش سؤاالت
سازمان صدا عمومي  هاي اجتماعي  مجازي را متناسب با نيازهاي روابط توان شبكه  چگونه مي .1

  سازي كرد؟ بوميو سيما 
توانـد    عمومي اين سازمان تا چـه حـد مـي    و روابطسازمان صدا و سيما پايگاه اطالع رساني . 2

  هاي اجتماعي مجازي توسعه يابد؟ كارهاي شبكه و منطبق با ساز
  ؟هاي اجتماعي مجازي چيست براي استفاده از شبكهسازمان صدا و سيما هاي  . مشكالت و محدوديت3
سازمان صدا عمومي  هاي اجتماعي مجازي در روابط الزامات و پيش نيازهاي استفاده از شبكه. 4

  چيست؟و سيما 
  هاي اجتماعي مجازي چيست؟ شبكه ةزكاربردهاي افكارسنجي در حو. 5
سازمان صدا عمومي  هاي اجتماعي مجازي براي روابط كاربرد تحقيق و تحليل محتواي شبكه. 6

  چيست؟و سيما 
  توان بر افكار عمومي تأثير گذاشت؟  هاي اجتماعي مجازي مي تا چه حد از طريق شبكه. 7
هـاي اجتمـاعي مجـازي     طريـق شـبكه  تـا چـه حـد از    سازمان صدا و سـيما  سازي از  انگاره . 8

  پذير است؟ امكان
تـا چـه حـد اقـدام بـه تـدوين       سازمان صدا و سيما ويژه  ها در ايران به عمومي سازمان روابط. 9

هـاي   اي سـازمان بـراي اسـتفاده و حضـور در محـيط شـبكه       بوك يا سياست رسـانه  استايل
  اند؟ اجتماعي مجازي كرده

  پژوهش هاي فرضيه
 رانـدمان  و كـارايي  تـوان   مـي عمـومي   روابـط  در مجـازي  هاي اجتمـاعي  شبكه زيسا پياده با .1

 .برد باال را ارتباطسازمان صدا و سيما  در عمومي الكترونيك روابط

 پايگـاه  در سـازي  پيـاده  قابليـت  مجـازي  اجتمـاعي  شـبكة  سـازوكارهاي  و ها ويژگي اغلب .2
 .دارد را ازمانعمومي اين س روابط وسازمان صدا و سيما  رساني اطالع

 از اسـتفاده  بـراي  هـا  سـازمان  مشـكل  تـرين  اساسـي  اينترنـت  سرعت محدوديت و فيلترينگ .3
 .هستند هاي اجتماعي شبكه

هـاي   شـبكه  از اسـتفاده  نيـاز  اي پـيش  شبكه و كاربردي هاي آموزش و ديجيتالي بينش و سواد .4
 .عمومي هستند روابط در اجتماعي

 در توانـد   مـي  2 وب و هاي اجتمـاعي  هاي شبكه قابليت از ستفادها افكارسنجي با و نظرسنجي .5
 .شود انجامسازمان صدا و سيما عمومي  روابط

 .دارند هاي اجتماعي شبكه محتواي تحليل به نياز عمومي آن  روابط وسازمان صدا و سيما  .6

 .هستند رعموميافكا بر تأثيرگذاري براي جديد مندترين ابزار قدرت مجازي هاي اجتماعي شبكه .7

 .ددا تغيير راسازمان صدا و سيما  از عمومي انگاره توان  مي مجازي هاي اجتماعي شبكه طريق از . 8
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اي  رسـانه  سياسـت  هنـوز سـازمان صـدا و سـيما    ويـژه   ها در ايـران بـه   عمومي سازمان روابط .9
 ندارند مجازي هاي اجتماعي شبكه از استفاده براي مشخصي

 تحقيق نظري مباني

 قيتحق نهيشيو پ دبياتا
 تحقيقات داخلي

  هاي مختلف انجام شده است: و مراكز مطالعاتي و دانشگاه انتحقيقات زير توسط محقق
  هاي اجتماعي در ميان كاربران ايراني بررسي نفوذ شبكه .1

اي  در پي شروع پـروژه  1388هاي جديد در سال  رسانه ةحوزگر  پژوهشپرور  حميد ضيايي
،  هاي اجتمـاعي  شبكه ةالمللي ابرار معاصر تهران دربار سسه مطالعات بينؤارش متحقيقاتي به سف

، محقـق از   يندادر حين انجام اين فر .)1389(ديد، باره زد دست به انجام تحقيقي گسترده در اين
در ميان كاربران ايرانـي را   مجازي هاي اجتماعي ميزان نفوذ شبكهالين  نامه آن پرسشطريق يك 
هـاي   ، اين بود كه ميزان نفوذ شبكه گيري و سنجش قرار داد. هدف اصلي اين تحقيق زهمورد اندا

،  اجتماعي مورد نظر در اين پژوهش را در ميان كاربران ايراني اينترنت مورد سنجش قـرار دهـد  
مجـازي   هـاي اجتمـاعي   در باره ميزان نفوذ شبكهسؤاالتي همچنين محقق به دنبال كسب پاسخ 

ل بعد از ئو مسا 88ويژه انتخابات سال  ها بر تحوالت سياسي و اجتماعي و به آنمختلف و تأثير 
ها در ميان كاربران اينترنت  هاي مختلف اجتماعي و ميزان محبوبيت آن بين شبكه ةآن بود. مقايس

  هاي اين تحقيق بود. در ايران از ديگر هدف
، بـا   اليـن  آننامـه   پرسـش  بر اين اساس پژوهش با استفاده روش تحقيق پيمايشي مبتنـي بـر  

نفر انجام شد و نمودارها و جداول و اطالعـات اوليـه بـا دو ابـزار تحليـل       1750آماري  ةجامع
  دست آمد: مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتايج زير به  Excel 2007و Polldaddyآماري 

،  ، افغانستان ستان، انگل كشور جهان شامل ايران 10كنندگان در اين تحقيق پيمايشي از  شركت
،  درصـد 55، روسـيه بودنـد كـه بـه ترتيـب ايـران بـا         ، هند ، ايرلند ، آمريكا ، فرانسه ، چين استراليا

درصد به ترتيب بيشترين فراواني را  7تا 3درصد و بقيه كشورها هر يك با حدود 15انگلستان با 
  دادند.  از نظر منطقه جغرافيايي كاربران تشكيل مي

درصـد  22پاسخ مثبت و سؤال كنندگان به اين  درصد شركت78ت آمده نشان داد دس نتايج به
هاي اجتمـاعي در   ميزان باالي نفوذ شبكه ةدهند تواند نشان  اند. اين نسبت باال مي پاسخ منفي داده

درصـد كـاربران   78عبارت ديگر بر اساس يافتـه ايـن تحقيـق     ميان كاربران ايراني تلقي شود. به
  هاي اجتماعي هستند. ان عضو يكي از انواع شبكهاينترنت در اير

  هاي موجود پيرامون وضعيت هويت ايراني در فضاي مجازي ها و چالش بررسي فرصت. 2
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 1388فرهاد مهدوي دانشجوي كارشناسي ارشـد دانشـگاه آزاد تهـران مركـزي در زمسـتان      
يـت ايرانـي در   هاي موجود پيرامون وضـعيت هو  ها و چالش بررسي فرصت“پژوهشي با عنوان 

كارشناسي ارشد دفـاع شـد.    ةصورت رسال به 1389انجام داد و نتايج آن در سال ”فضاي مجازي
ها و تهديدهاي پيرامون وضـعيت هويـت ايرانـي در     در اين تحقيق كه با هدف شناسايي فرصت
هـاي تهـران را مـورد     هاي استادان ارتباطات دانشـگاه  فضاي مجازي و با روش پيمايشي ديدگاه

هاي موجود در فضاي سـايبر    گيري شد كه بين هويت ايراني و فرصت داد نتيجه  نجش قرار ميس
و  هـاي هويـت ايرانـي و فضـاي سـايبر      بـين چـالش  ، بين دفاع سايبري و تقويت هويت ايراني
هاي غير دولتـي درفضـاي مجـازي وتقويـت هويـت       سرانجام اينكه بين فعاليت دولت، سازمان

رد. اين تحقيـق همچنـين نشـان داد عملكـرد كـاربر در جهـت خوشـايند        ايراني رابطه وجود دا
هـاي   آفريني در فضاي سايبر نبوده و فعاليت كاربران اين شـبكه براي محتوا  المللي هاي بين شبكه

و  سـت كردن نيازهاي اطالعاتي و سـرگرمي كـاربران ا   در جهت برآورده اجتماعي مجازي صرفاً
اي كه بتوانـد نيازهـاي    گونه ملي در ايران راه اندازي شود به هاي اجتماعي بومي و چنانچه شبكه

  مذكور را پاسخ دهد مورد استقبال كاربران قرار خواهد گرفت.

  چارچوب مفهومي و نظري  
  چارچوب مفهومي الف.

كاربران اينترنت  ةترين دغدغ هاي اجتماعي مجازي اصلي سال گذشته موضوع شبكه پنجطي 
 ةترين رسان هاي اجتماعي مجازي در حال حاضر قوي شبكه ان بوده است.در دنيا و به تبع آن اير

هاي متعـدد   ها به دليل تكثر و تنوع محتوايي و قابليت روند. اين شبكه شمار مي در دنيا بهالين  آن
وجـه مشخصـه ايـن     انـد.  افزاري و اينترنتي با استقبال وسيعي از سوي كاربران مواجـه شـده   نرم

صـورت مـنظم و    اي ميان دوستان و همفكـران كـاربران بـه    راري نظام شبكه، قدرت برق ها شبكه
 .ستمند ا سامان

، در اين زمينـه   ها نوشت آور وب سازي يعني رشد سرسام هاي ايجاد موج شبكه ايرانيان از اولين سال
اي هـ  درصـد كـاربران اينترنـت عضـو شـبكه     80دهد در دنيا بيش از   ها نشان مي اند. بررسي پيشتاز بوده

 )11: 1378پرور،  درصد است. (ضيايي78، اين رقم در ايران حدود  اجتماعي مجازي هستند

 1997اجتمـاعي شـناخت در سـال     ةاولين سايتي كه آن را مي توان تحت عنوان يك شـبك 
داد تـا   شـد، بـه كـاربران خـود اجـاره مـي       درس ناميده مي اندازي شد. اين سايت كه سيكس راه

 .فهرست دوستان خويش را درست كنند پروفايل ايجاد كرده و

، تعدادي از ابزارهاي اجتماعي حمايت را از تركيب ايجاد پروفايل و 2001تا  1997از سال 
در سـال  اندازي رايض  هاي اجتماعي با راه موج بعدي ايجاد شبكه فهرست دوستان آغاز كردند.

عنـوان مكمـل    بـه  2002سـال  . فرندستر در بودها  منظور كمك به ارتقاي تجاري شبكه به 2001
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هاي اجتمـاعي ديگـر    به بعد تعداد زيادي از شبكه 2003از سال  اندازي شد. اجتماعي رايض راه
 اندازي شدند. راه

هايي نظير فرندستر، شانگا و ايشـين اونيـو     جهت رقابت با سايت 2003اسپيس در سال  ماي
،  رابرت مرداك  يعني نيوز كورپوريشـن اي  گروه رسانه 2005اندازي شده بود، در ژوئيه سال  راه
عنـوان   بـه  2004بوك در اوايل سال  فيس ميليون دالر خريداري كرد. 580اسپيس را به بهاي  ماي

بـوك   عضـويت در فـيس   ةاندازي شد. به مرور نيز دايـر  اجتماعي دانشگاه هاروارد راه ةتنها شبك
 .ميليون عضو دارد  820اكنون بيش از بوك  فيسهمگاني شد. 

هاي نسل  ها را از فناوري هاي خاصي هستند كه آن هاي اجتماعي مجازي داراي ويژگي شبكه
  )20 :1389 پرور، (ضيايي كند. مي هاي صنعتي تفكيك و متمايز اول وب و رسانه

 ،ياجتمـاع  يهـا  شبكه“ نشست در كه اي مقاله در استراتژيك تحقيقات مركزگر  پژوهش يك
 30 ايـن  كـرد؛  ارائه 89 سال در ”ياجتماع يها شبكه يويژگ 30“ عنوان با”تهديدها و ها فرصت
 :برشمرد زير شرح به را ويژگي

 كـس  هـيچ  چـون  رود مـي  پيش شدن تر واقعي سمت به اجتماعي هاي شبكه در هويت .هويت .1
 دوسـتانتان  ليسـت  در شما كند، اضافه خودش دوستان ليست به را ناشناس فرد نيست مايل
 حـد  مسـئله تـا   اينها  نوشت وب عصر در مثالً اما. هستيد طرف واقعي دافرا با بوك فيس در

 .بود كردن  پنهان قابل زيادي

 اند كرده توليد كه را محتوايي يا اطالعات هستند مند هعالق افراد .يادگيري و گذاري اشتراك به .2
 يـا  طنـز  يـا  مقاله يا عكس فيلم، خبر، است ممكن محتوا اين. بگذارند اشتراك بهبه سرعت 

 . باشد ها آن تجربيات يا شخصي ديدگاه

 تواننـد  مـي  يعنـي  دارند كنندگي بسيج قدرت اجتماعي هاي شبكه .سازماندهي و كنندگي بسيج .3
 بـه  مجـازي  محـيط  در يـا  آورنـد،  هم گرد واقعي محيط در مكان يا و زمان يك در را افراد
ـ  ارخودمخت و خودجوش ياجتماع يها شبكه طرح. بپردازند كمپين  در گسـترده  و شـمار  يب
 در نـو  يرويكـرد  و تجربه تواند يم كه دانست آن اقدامات ترين بديع از بايد را جامعه سطح

 .شود محسوب معاصر ايران در يسازمانده و تشكيالت

 دوستي ها، عقيده هم همكاران، ها، همكالسي بين مخالف، جنس بين ها دوستي تعميق .دوستي .4
 .دوستان دوستان با

 اطالعـات،  چـون  اسـت هـا   گـاه  وب از بـيش  اجتمـاعي  هـاي  شبكه به اعتماد قابليت .اعتماد .5
 توليـد  فـرد  بـودن  مشهور يا بودن شاخص به اعتماد قدرت شود، مي منتقل خام و فيلترنشده

 .دارد بستگي اطالعات ةكنند

 شـكل  مخاطبـان  از بـزرگ  و كوچـك  هـايي  حلقه انبوه، مخاطبان جاي به .مخاطبان هاي حلقه .6
 هـر  بـر  شـبكه  هـر  تأثيرگذاري. دارد همپوشاني يكديگر با جاهايي در ها حلقه اين .گيرد مي

 . است شبكه آن خاص گرايش يا بودن تخصصي تناسب به حلقه
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 .كندوسازي يعني مشترك عاليق كردن دنبال و بك ترك دهي، لينك قابيلت .كندوسازي قدرت .7

 بـرده  باال را تعميم و استناد قابليت ها، رسانه اصلي متون و صدا عكس، فيلم، .تعميم و استناد .8
 ديدن؟ مانند بود كي شنيدن. است

 قدرت كه است جديدي قابليت اجتماعي، هاي شبكه در ها اي رسانه چند از استفاده .اي رسانه چند .9
 .لينك و گرافيك متن، انيميشن، عكس، صوت، فيلم،. است برده باال را ها رسانه نوع اين

 ، Ajax هستند، 2 وب جديد هاي وريافن ادغام محصول اجتماعي هاي شبكه. ها وريافن ادغام .10
XML ، HTTPS ، RSS . 

 نگـاران،  روزنامـه  دانشـجويان،  دانشـگاه،  اسـاتيد  تلويزيـون،  مجريـان  افراد، امروزه .پرستيژ .11
 شناسـه  نوشت وب يا گاه وب يا پست الكترونيكي آدرس جاي به هنرمندان مداران و سياست
 .دارند بوك فيس آدرس نيز تلويزيوني هاي برنامه حتي. كنند مي اعالم را خود بوك فيس

 . دارند همراه به خود با را كردن چت همان يا گپ قابليت ها شبكه .گپ .12

 درد سرشان كه است هايي آدم جسورترين تعاملي فضاي اجتماعي هاي شبكه .رحمانه بي نقد .13
 از لـذا . دانند مي مدني ةمبارز حتي و مدني فعاليت نوعي را ها شبكه اين در يتفعال و كند مي
 جهـت  همـين  بـه . ندارند ابايي رسمي هاي رسانه مداران و سياست حاكميت،  رحمانه بي نقد
 )social networking, 2010( .رسد مي نظر به ها رسانه ساير با متفاوت ها آن زبان

 دوسـت  نيز شما. است بخش لذت امري افراد فالوكردن و فالوشدن .شدن دنبال و كردن دنبال .14
 افتاده اتفاق اساس همين برها  نوشت وب در روزنگاري يا نگاري شخصي. شويد دنبال داريد
 .يتريتو مانند. است

 انتخـاب  و پـااليش  خبرهـا  لينكـدوني،  هاي سايت خصوص به ها شبكه محيط در .انتشار باز .15
 . شوند مي انتشار باز و شده

 از هنوز همگان و دانند همگان را چيز همه“: ها پيش گفته بود  قرن بزرگمهر حكيم. خردجمعي .16
 را عمـومي  گـرايش . اسـت  شـدن  زاده حال در همگان ها شبكه عصر در اما ”.اند نشده زاده مادر
 . هستند افكارسنجي فضاي بهترين اجتماعي هاي شبكه. سنجيد فضاها اين از شود مي

 فضـاي  در كـه  اسـت  اتفـاقي  تـرين  مهم زباني مرزهاي حذف .)گوگل مترجم( بودن جهاني .17
 .است افتاده اتفاق وب جديد

 كارهـاي  گـرفتن،  گـاف  و سـوتي  گذاشتن، سركار شوخي، خنده، طنز، سرگرمي، .سرگرمي .18
 هـاي  ويژگي از كردن، طرح معما مداران و سياست انداختن دست كردن، فتوشاپي و مونتاژي

 .است ها شبكه ناي

 محتوا شما. است شدن حذف حال در وب فضاي در ولگردي و گردي هرزه .شدن سفارشي .19
 .الين آف والين  آن ريدرهاي و ها خروجي فيدها، از استفاده با. دهيد مي سفارش را

 شـما  هـا  شـبكه  از بسـياري  وجـو بـا   جسـت  موتورهاي تركيب طريق از .وجو شدن جست .20
 . وجو شويد جست و وجو كنيد جست زمان هم فضاها ناي در توانيد مي
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 تـا  سـونامي  از. شـهروند  خبرنگـاران  شـهروندي،  هـاي  رسـانه  .خبررسـاني  و رساني اطالع .21
 . انتخاباتي رخدادهاي

 پديـده  اين به ها جوان جذب باعث بودن ابتكاري و بودن خالق بودن، نو .جوان نسل ةرسان .22
 . است شده

  .كنند مي اصلي ايفا جريان هاي رسانه مقابل را در جايگزين هاي رسانه نقش .نجايگزي  ةرسان .23

 از اسـتفاده  بـا  يـا  دارنـد،  همـراه  تلفـن  ةنسـخ  يا ها فناوري اين اغلب تلفن همراه. با تركيب .24
ايـن   توسـط  نيـز  ها رسانه اين محتوايي مستندات. هستند دسترسي و انتشار قابل همراه تلفن
 . ودش مي توليد تلفن

 تـرين  كوچـك  از كننـد؛  مـي  زنـدگي  اي شيشـه  هاي خانه درون .گذشته از بيش شدن شفاف .25
 .شوند مي مطلع همديگر رخدادهاي

 خالقانـه،  پيشـنهادات  افقـي،  ارتباطـات . اسـت  ها شبكه ذات در نوآوري .خالقيت و ابتكار .26
 .  افتد مي اتفاق ها محيط اين در فكري مكرر هاي طوفان

 .برابرند همه و ها فروم ها،  نوشت وب زمين، گوگل پديا، ويكي باالترين، مانند .دمكراتيك ساختار .27

 غيررسـمي  هـاي  ارزش از معينـي  ةمجموع اجتماعي ةسرماي« .فوكوياما اجتماعي ةسرماي قدرت .28
 ».بخشد مي بهبود ها آن ميان در را همكاري و بوده مشترك گروه اعضاي ميان در كه است

. شوند يم متولد افراد از يهاي گروه تجمع يا تحرك با ياجتماع يها جنبش. اجتماعي تحرك .29
ـ  يمعنا به سو يك از تحرك اين  يمعنـا  بـه  ديگـر  يسـو  از و اسـت  جمعيـت  يجـاي  هجاب

 بـود  محتمل رتكم كه يافراد شرايط اين در. است ها تماس و ارتباطات ها، ايده يافتن سرعت
 يافت خواهند را آن فرصت آيد، وجود به ها آن بين يپيوند يا باشند داشته ارتباط همديگر با
 از رفـتن  فراتـر  امكـان  جمعيـت  يجاي هجاب يا يجغرافياي تحرك. كنند يهمياب را يكديگر تا

 را افـراد  يهـا  ظرفيـت  كـه  خواهـدكرد  مهيا را يجديد شرايط در قرارگرفتن و يتسنّ محيط
 .داد خواهد افزايش

  .سياسي و حكومتي اي، رسانه آموزشي، رسمي نهادهاي از رجخا .غيررسمي ارتباطات. 30
  

 ب. چارچوب نظري
اطالعـاتي   هـاي جامعـة   را بايـد در ميـان نظريـه    بدون شك چارچوب نظـري ايـن تحقيـق   

ـ   وجو كرد. از ميان انواع نظريه جست مانوئـل كاسـتلز بـه     ةهاي مرتبط با جامعه اطالعـاتي، نظري
  شتري با چارچوب اين پژوهش دارد.داليل مختلف نزديكي و همخواني بي

  كي از سخن بارها امروزه. ميكن  مي يزندگ آن در ما كه دهش مبدل يعنصر نماد به اطالعات
ـ آ  مـي   انيم به ”ياطالعات جامعه“ يحت و ”ياطالعات يتكنولوژ انقالب“ كي ياطالعات انفجار  دي

 م؟يكن  مي ركد چگونه را آن ما و ست؟يچ ياطالعات ةجامع كي يراست  به اما
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 قـرن  ةدهـ  نيآخر دوم ةمين( گذشته سال ده در ژهيو به و رياخ يها دهه در ياطالعات ةجامع
 مورد يها ترين موضوع مهم از يكي صورت به) كمي و ستيب قرن ةده نينخست اول ةمين و ستميب

،  ملليال بين روابط ةعرص در و درآمده ياسيس و ياقتصاد ،ياجتماع نسااكارشن و متفكران توجه
 .اسـت  كـرده  دايـ پ يا برجسـته  گـاه يجا زيـ ن كشـورها  يملـ  يزندگ ةصحن و يا منطقه مناسبات

 )88 :1383،وبستر(

 يهـا  دهـه  در بـار  نينخست يبرا،  ”ياطالعات جامعه “ شرفتيپ و ييدايپ به مربوط يها شهياند
ـ ا يهـا  دانشـگاه  شناسـان  جامعـه  و اقتصـاددانان  از تن چند يعلم آثار در،  1970 و 1960  االتي
 بـر . شـدند  مطـرح  ”بـل  ليدان “ و ”ماكلوپ تزيفر “ يها مقاله و ها كتاب در همه از شيپ و متحده
 :  است برخوردار ريز يها يژگيو از ”ياطالعات ةجامع“،  رياخ محقق دو يها دگاهيد اساس

“يروين تياكثر كه شرفتهيپ و ثروتمند يكشورها در كلمه، قيدق يمعنا به ”ياطالعات كارگران 
 ليتبـد  اشـتغال  حال در گروه نيتر عيوس به دهند،  مي ليتشك ”يصنعت كارگران“ را ها آن كار
) مـدار  دانـش ( ”يمعرفت ديجد ةطبق “ كي كشورها نيا در گفت توان  مي كه يطور به. اند شده
 . است آمده ديپد

 يصـنعت  يلـوژ تكنو “ سـاختار  كنـار  در كشـورها  نيا در زين ”يفكر يتكنولوژ “ ساختار كي” 
 .است شده جاديا

 يكشـورها  يخـانگ  يزنـدگ  و صـنعت  در اسـتفاده  هاي مـورد  وردهافر و كاالها ياصل عنصر 
 )90 :همان(. دهد  مي ليتشك شده يبند بسته اطالعات شيپ از شيب را مذكور

 ”ياطالعـات  جامعـه  “ متفكـران  نينخست اتينظر در ”يفكر يتكنولوژ “ ةشياند بيترت نيا به
هاي  شبكه و ”ارتباطات اطالعات يها يتكنولوژ “ ياجتماع يها نقش ةشياند يريگ شكل زا شيپ

 مشـخص  ادشـده ي نظـران  صـاحب  طوري كـه  به اما.  است شده واقع توجه طرف،  يكنون يجهان
 مهـم  عامل به ها معرفت و اطالعات كه تيواقع نيا بر ”ياطالعات ةجامع “  نيا اساس،  اند ساخته

 يهـا  هدف عنوان به هم و توسعه ليوسا عنوان به هم حال، نيع در و شده ليتبد ياقتصاد ييايپو
  )7ـ 8 :1384 معتمدنژاد،( .است دهش استوار،  اند گرفته قرار توجه مورد توسعه

وسـيع    بـر نـوآوري  را مبتنـي   ”اطالعـاتي  ةجامعـ “ تعريـف در همـين زمينـه   وبستر  فرانك
علمـي در    نخسـت در اثـر موفقيـت    ةنظر او در وهلـ دهد. به  دست مي هاي اطالعاتي به وريافن

گوشـه و   ةهـاي اطالعـاتي، تقريبـاً بـه همـ      ورياپردازش، ذخيره و انتقال اطالعات، كـاربرد فنـ  
همگاني شده است.  ها يانهارزمين گسترش يافته و استفاده از  ةكنارهاي جوامع و غالب نقاط كر

اطالعـات در سـطح    ةبه توزيع گسـترد مخابرات صورت گرفته و  ةسپس تحول ديگري در زمين
هـاي اطالعـاتي و در معـرض     جامعه، منجر شده كه مردم جهان را هـر چـه بيشـتر در بزرگـراه    

شده است و ايـن بـدان    اي رايانهدهد. به عبارت ديگر مخابرات،  مي رگيري از اطالعات قرا بهره
شوند. اين روند  رتبط ميهاي موجود در سراسر جهان به يكديگر متصل و م معني است كه رايانه
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كه اكنون بـه وقـوع پيوسـته، ايـن امكـان را بـه افـراد داده اسـت كـه بـا كمتـرين هزينـه و در             
كه برق و مخـابرات داشـته باشـند، بـه بزرگـراه اطالعـاتي       اينترين نقاط دنيا به شرط  دوردست

  دسترسي و در آن امكان حضور داشته باشند.
اطالعات و ارتباطات در جهـان روي   ةكه در زمين كرد ي ياد از انقالبتوان   به اين ترتيب  مي

تأثير قرار داده است. انقالبي كـه مبتنـي و    زمين را تحت ةهاي روي كر داده و زندگي همة انسان
اقتصـادي، سياسـي و فرهنگـي اسـت. يعنـي از سـويي،        ةه و داراي آثـار گسـترد  رايانمتكي بر 
شود و از سوي  دل كرده كه تملك آن باعث قدرت ميرا به كااليي تجاري و سودآور ب اطالعات

  ). 4 :1380(فيدر، .گذارد مي ها برجاي ديگر، اثرات ماندگاري بر شخصيت و هويت انسان
داننـد    گر اينترنتي مـي  ها كنش محل حضور ميليونهمچنين برخي از متفكرين فضاي مجازي را 

در  .2كنش فـردي و جمعـي متقابـل بپردازنـد     به  .1توانند با تفسيرهاي نمادين در اينترنت:  كه مي
با افـراد ديگـري   . 4گروه مجازي تشكيل بدهند  .3اجتماعات مجازي حضور سايبري داشته باشند 

كنند، به بحث آزاد در مورد موضوعات گوناگون بپردازند و در نهايت، از  كه از اينترنت استفاده مي
هـاي   صورت گزينشي و بدون داشتن محدوديت ههاي اينترنتي ب اطالعات و اخبار موجود در سايت

  )96 :1379 ،يجالل(. اند، استفاده كنند عمدتاً يك سويه ـ كه بر خالف اينترنتـ هاي ديگر رسانه
 ”اجتمـاع “) و تالش او براي تعريف دو گونه تجمع انساني يعنـي  Tonniesاز زمان تونيس (

متفكران علـوم اجتمـاعي و فرهنگـي     ةشافت) به بعد، هم شافت و گمن (گزل ”جامعه“در مقابل 
بودن بر روابط عاطفي و نه روابط عقالنـي را از   مبتني“، و ”محدوديت تعداد“، ”رو در رو بودن“

  اند. اجتماع عنوان كرده ”خصائص بنياني
اسـت و نـه رودررو، بسـياري از     اي بـا واسـطه   هر چند روابط كـاربران فضـاي مجـازي رابطـه    

  براي اشاره به جمع كاربران استفاده كنند. ”اجتماع“تمايل دارند از اصطالح كنندگان اينترنت  مطالعه
معنـايي كاربردهـاي    ةهاي متعددي در حال انجام است تـا حـوزه و دامنـ    در اين ميان تالش

جملـه   جديد اين اصطالح را براي اشاره به تجمعات كاربران فضاي مجازي، روشـن سـازد. از  
  ني ونچرلي اشاره كرد.هاي خانم شلي توان به تالش مي

هاي رسمي كه  ها و سازمان است. او به شبكه  ارائه شده USINFOنظرات ونچرلي در سايت 
پـردازد و در   بخشيدن به روابط و مقررات ارتباطاتي در فضاي مجازي اشتغال دارند مي به سامان

  كند. ها اشاره مي هاي آن ادامه به موضوع اجتماعات كاربران و خصوصيت
در بين جوانان  myspace.com و facebook.comاينترنت از قبيل  ةهاي اجتماعي برپاي شبكه

هاي اجتماعي درعين حـال كـه فضـاهايي     اند. اين شبكه آمريكايي محبوبيت بسزايي كسب كرده
كنند و يا دوسـتان قـديمي خـود را در جريـان      ها افراد دوستان جديدي پيدا مي آن هستند كه در

ها جوانان عقايد و  هايي براي تبادل نظر هستند كه در آن دهند، مكان ن قرار ميشا تغييرات زندگي
  )Hartshorn, 2010گذارند. ( نظرات خود را با هم به اشتراك مي
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  هاي اجتماعي از ديدگاه كاستلز شبكه
) نترنـت يا( يمجـاز  يفضـا  يجهـان  ةشـبك  محصوالت جمله از يمجاز يهاي اجتماع شبكه
 يفضا ورود. رود  مي شمار هب ارتباطات يايدن در نوظهور يها دهيپد از دخو كه شود  مي محسوب

 تسـنّ  در واقـع  در. دكـر  مطرح حوزه نيا در را يديجد يها دگاهيد ارتباطات يايدن به يمجاز
 همـراه  ارتبـاطي  جديـد  هاي نظريه ايجاد با هميشه ارتباطي هاي فناوري توسعه ارتباطات، دانش
 لقـب  كـه  ارتباطـات  پـرداز  هينظر و ايفرنيكال دانشگاه يياياسپان استاد( كاستلز مانوئل. است بوده
 دگرگوني ارتباطات عصر و يا شبكه جامعه  عنوان  تحت خود كتاب در)  دارد را ”استادان استاد“
 الفبـا  حـروف  بزرگ اختراع با را شده ”اطالعاتي شاهراه“ اختراع و ايجاد به منجر كه را ورانهافن
 رسانه، تاريخ در بار نخستين براي است معتقد و داند مي مشابه ميالد از پيش الس 700 يونان در

 شـنيداري  و ديـداري   شـفاهي،  مكتـوب،  هـاي  شـيوه  كـه  اسـت  گرفته شكل فرازباني يا ابرمتن
 شـاهراه “ كـه  پديـده  ايـن . سـازد  مـي  يكپارچـه  سيسـتم،  يك چارچوب در را انساني ارتباطات
 شـبكة  و سيسـتم  يك در صدا و تصوير متن، سازي يكپارچه قابليت لدلي به   دارد، نام ”اطالعاتي
  )233: 1383(كستلز،  .است ساخته بنيادين هاي دگرگوني دستخوش را ارتباطات ماهيت جهاني،

هاي اجتماعي مجازي محصول همگرايي سه فرايند تاريخي  ، شبكه )1383( به اعتقاد كاستلز
ريـزي و   داري و اقتصاد متكي به برنامـه  اختار سرمايهمستقل هستند: انقالب اطالعات، تجديد س

هـاي اجتمـاعي مجـازي     . اين سه فرايند موجب شدند تا شـبكه 1960 ةهاي فرهنگي ده نهضت
  تولد يافته و رشد كنند.

  اند از: ستلز با توضيحاتي كوتاه عبارتاويژگي اصلي اين جوامع در نگاه ك
هـاي اقتصـادي    هـا و بنگـاه   ري و رقابت ميان شركتدابر . بدين معنا كه بهره. اقتصاد اطالعاتي1

  هاي جديد وابسته شده است. يگر به دانش واطالعات و تكنولوژيبيش از هر زمان د
ها پيش جريان دارد. در واقع هسته و  ير از اقتصاد جهان است كه از قرناين غ .. اقتصاد جهاني2

قتصـاد جهـاني پيونـدي مسـتحكم     هاي اجتماعي حاضر به نوعي بـه ا  هاي زيرين شبكه اليه
  برقرار كرده است.

هـا   ها. ويژگي سوم در واقـع چهـرة عريـان شاخصـة دوم اسـت. شـبكه       . فعاليت اقتصادي شبكه3
هاي اجتمـاعي را در خـود حـل     كنند ديگر شبكه يابند و سعي مي  تدريج بسط و گسترش مي به

  جويند.  ها سود مي و تبليغات شركتهاي اقتصادي  كرده يا نابود كنند و در اين مسير ازفعاليت
هـاي   سبب ايجاد شبكه روابط كاري گذشته ميان كارگر و كارفرما و شركت  به. . تحول در كار4

پيـدا كـرده و در    ايـن روابـط انعطـاف بيشـتري     اجتماعي متحول و دگرگـون شـده اسـت.   
  ترافراد بيشتري اشتغال دارند. هاي كوچك محدوده

هاي انحصاري در مقابل نهادهاي كارگري  هاي فردي و هويت تالش .هاي متقابل . ظهور قطب5
هـاي ملـي    هـا را در مقابـل دولـت    ها افزايش يافته و قدرت و توانايي افراد و شبكه يا دولت
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تـر از   ها مفهـوم مليـت كـم رنـگ     افزايش داده است در ضمن با عضويت افراد دراين شبكه
  گذشته شده است.

 در چـارچوب انتقـال نمادهـا بـه وسـيلة     اطالعـات   هنـگ عصـر  فر. . فرهنگ واقعيت مجازي6
هاي متنوع با مخاطبان گونـاگوني سـروكار    گيرد. اين واسطه  هاي الكترونيك شكل مي واسطه

هـايي غنـي از حيـث محتـواي نمـادين و در قالـب متـون الكترونيـك در          دارند و مجموعه
صـورت   ر و متنـوع، بـه  متكثـ  دهند. اين فضاي مجازي، حاوي اطالعـات   اختيارشان قرار مي

هاي معرفتي را كـم   آيد و فضاي اصلي تعامل  بخشي از واقعيت اجتماعي عصر جديد در مي
  گيرد.  و بيش در اختيار مي

مداران براي بقا و حضـور خـود در عرصـة     ها. در چنين جوامعي، سياست سياست بر بال رسانه. 7
  كند.  ها مفهوم پيدا مي ترتيب كنترل رسانه . بدينها بهرة تمام را ببرند قدرت، ناگزيرند از رسانه

اي  هاي اجتماعي، مفاهيم زمان و مكان معاني تـازه  در شبكه .ها زمان و فضاي جريان زمان بي . 8
انتقال آنـي ديتـا و    تي و صنعتي تفاوت دارد.تي آن در جوامع سنّاند كه با معاني سنّ پيدا كرده

ان افراد در نقاط مختلـف، فواصـل زمـاني و مكـاني را از     زمان مي سرمايه و امكان ارتباط هم
توانـد بـا     ده است، امروزه هر كسي مـي كرهاي نظم سابق را مخدوش  چارچوبو ميان برده 

  ها هر پيامي را به هر كسي در هر كجا و به هرتعداد ارسال كند. ورود به اين شبكه
  جدايي ةدرج 6 ةنظري

 6 بـا  حداكثر موقعيتي هر با باشد جهان جاي هر در سك هر گويد  مي جدايي ةدرج 6 ةنظري
 .است مرتبط جهان جاي هر در ديگري كس هر به واسطه

اين نظريـه را   1929بار يك دانشمند مجارستاني به نام فريگيس كارينتي در سال  براي اولين
 رشـد  بـه  رو تـراكم  جهـان،  افـراد  بـين  فيزيكـي  فاصـله  وجـود  بامطرح كرد. او معتقد بود كه 

در  شـود.  تـر  كوچك مراتب به اجتماعي واقعي ةفاصل باعث شده است تا ساخته هاي بشر شبكه
هـاي   شـبكه  سـاختار  از خـود  تجربـي  ةمطالعـ  در كارمني در آمريكا گورويچ مايكل 1961سال 

هـاي   با انجـام آزمـايش  يي آمريكا انهاي بعد روانشناس اين ايده را تأييد كرد. طي سال اجتماعي
 دانكـن  ،2001 سـال  هاي بزرگ بار ديگر اين ايده را تأييـد كردنـد. در   ي جمعيترياضي بر رو

هـزار نفـر در    48 بـه  الكترونيكـي  پست هاي ارسال پيام از استفاده با كلمبيا، دانشگاه استاد واتز،
 يك واسطه به يكديگر متصل هستند. 6كشور دنيا به اين نتيجه رسيد كه اغلب اين افراد با  157
 مجموعـه  بـر روي يـك    هـورويتز  اريـك  و لسـكووك  توسـط  2007 سـال  در تر عوسي ةمطالع
بود به عـدد   نفر ميليون 240 ميان در مكالمات ميليارد 30 از متشكل كه فوري هاي پيام يها داده

 74/4 بـه عـدد  بـوك   فـيس  هزاركاربر 721بر روي  2011مطالعات مشابهي در سال  رسيد. 6/6
هاي  شبكه ةجدي در حوز ةدرجه جدايي به عنوان يك نظري 6 ةاكنون نظري درجه جدايي رسيد.

  )2012،ويكي پديا( اجتماعي مجازي در دنيا مطرح است.
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 هاي اجتماعي در روابط عمومي كاربرد شبكه
ـ  ازكند.  مي تجربه را يا دهيچيپ تحوالت عمومي دوران روابط صنعت  يهـا  تيـ فعال سـو  كي

 تيـ فعال خواهـان  مخاطبـان  گـر يد يسـو  از و ياعاجتم يها شبكه و 2وب بر يمبتن كيالكترون
هـاي   عرصـه  و يجـد  تحـوالت  بـا  را يرسـان  اطـالع  و يارتباطـات  صنعت نيا انه،يجو مشاركت
 بـه  مـردم  يدسترسـ  در ياساس يتحول گذشته، سال ده طول در .است كرده رو هروب يا ناشناخته

 فشـار  تحت ها سال نيا طول عمومي در روابط يواحدها. است گرفته صورت اطالعات و اخبار
 بـا  متعال ارتباطات سمت به و گرفته فاصله يا توده مخاطبان يسو به مطالب انتشار از تا اند بوده

 ،يهاي اجتمـاع  شبكه در اطالعات يگذار اشتراك حال، نيع در. دهند ريمس رييتغ فعال مخاطبان
 كارشناسـان  عمـومي و  روابط يواحدها ها، شركت و ها سازمان گريد بخش هر از تر عيسر يليخ
 بـه  يچنـدان  يمحتـوا  ها، يعموم روابط يبرا يهاي اجتماع رسانه ديشا .است كرده ثرأمت را ها آن

 در را خود نظرات مردم. رسانند يم جامعه به رساتر را ها يعموم روابط يصدا اما اورندين ارمغان
. سـند ينو  مي شانيها الگب در و كنند  مي منعكس ها سازمان و ها شركت تيسا در يزيچ هر مورد

 و گذارنـد   مـي  اشـتراك  بـه  ياجتمـاع  يها شبكه در را ها شركت مورد در شانيها نكيل و نظرات
ـ ا بـه . كننـد   مي جاديا ها شركت و ها سازمان با سو رهميغ اي و سو هم افراد از يا شبكه  بيـ ترت ني
 يمبنا مباحثات نيا و كنند  مي شركت ها سازمان و ها شركت با مرتبط مباحثات در گونه نيا مردم

 )1390فر،  (سلطاني .است نينو يابيبازار عمومي و روابط ياستراتژ

 طريق از ارتباطي ابزارهاي گسترش و ها انسان زندگي مختلف يها بخش به اينترنت ورود با
 روابط اين در بخواهيم اگر شك بي و آمد دست هب اجتماعي روابط از اي تازه شكل جهاني، ةشبك
 و بشناسـيم  را آن معايـب  و مزايـا  شـويم،  همگـام  و همراه آن با بايد آوريم، دست هب گاهيجاي

 روابـط  بـراي  اسـتراتژي  نـوعي  هـاي اجتمـاعي   شبكه. دهيم قرار آن در را خود مهم يها برنامه
 نيـاز  بـا  متناسـب  را بسـياري  رايگان و دلخواه امكانات كه رو اين از. شود مي محسوب عمومي
  .گذارد مي اختيار در يكالكترون جامعه

 هـاي  برنامه مكمل تواند مي facebook, twitter, linkdin نظير هاي اجتماعي شبكه از استفاده
 هزينـه  كـم  .شـود  عمـومي  روابط خوب هاي تكنيك جايگزين نبايد ولي باشد عمومي روابط كل

 و اطالعـات  و اخبـار  سـريع  انتشـار  در هـا را  شـبكه  اين خدمات از بخشي بودن رايگان و بودن
ـ است.  اجتماعي هاي شبكه از استفاده بودن برتر دليل خود، تبليغات  عمـومي  روابـط  مثـال  رايب

 بـراي  نـو  هـاي  ايـده  ؛كنـد  گوو گفت مخاطبان با خود، محصول جديدترين با رابطه در تواند مي
 تكنيك نبنابراي. ندك منتقل سازمان به را ها آن نيازهاي و كند نظرسنجي ؛بگيرد آينده محصوالت

 درهـم  روش ايـن  بـا  بايـد  كـم  كـم  را هـا  خيابان ها و كوچه در نظرسنجي و افكارسنجي گذشته
 عضـو  كـه  جامعـه  آن از بخشي از توان نمي حال هر به اما. آورد دست هب بهتري ةنتيج و آميخت
 سرعت هاي مجازي، شبكه. بود تفاوت بي نيازمنديم ها آن نظر به و نيستند ما هاي اجتماعي شبكه
 افزايد مي شما اطالعات كنندگان دريافت و بازديدكنندگان ميزان بر. برد مي باال را اطالعات انتشار
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 بسـيار  و رايگـان  تبليغـي  ابـزار  يـك  خود كه شد خواهند تشكيل شما به مند هالقع هاي گروه و
. ندگير برعهده را اجتماعي ةشبك يك تشكيل مديريت توانند ها مي عمومي روابط. است ارزشمند
 و هـا  خواسـت  هـا،  آن رفتـار  بـر  باشند داشته اختيار در وب، جهاني ةشبك طريق از را مخاطبان
 سازماني اهداف پيشبرد در را مديريت دقيق ريزي برنامه با و باشند داشته نظارت آن هاي واكنش
  .دننك همراهي

ر سـطح ملـي   تر با مخاطبان خـود د  عمومي سازمان صدا و سيما به دليل ارتباط عميق روابط
هـاي خـود    هاي اجتماعي مجازي براي بسياري از مأموريت تواند از ابزارهاي مرتبط با شبكه  مي

 بررسي و رصد اخبار و افكارسنجي و تعامل با مخاطبان رسانه ملي استفاده كند. ةدر حوز

 روش اجراي تحقيق

  روش پيمايشي و كاربرد آن  
 كـه بـا    سـت از نوع پيمايشي يـا ميـداني ا  ي روش تحقيق در اين پژوهش روش تحقيق كم

تهران مورد سنجش قرار گرفتـه   هاي هاي استادان ارتباطات دانشگاه ديدگاه ةنام استفاده از پرسش
ي ادكتـر  ةهاي استادان ارتباطات با درجـ  است. در اين تحقيق با استفاده از روش ميداني، ديدگاه

 (spss20)افـزار   ي و سپس با استفاده از نرمآور نامه جمع تخصصي ارتباطات با استفاده از پرسش
 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

   ليتحل واحد و آماري ةجامع
 نهـاد  تيـ فعال ةتوسـع  در يمجاز يهاي اجتماع شبكه يكاربردهابا توجه به ماهيت پژوهش كه 

رسـي ميـداني   است محقق نـاگزيز از بر  )تهران يها دانشگاه ارتباطات استادان نگاه از(عمومي  روابط
هـاي   نامـه  منظـور پرسـش   هاي تهـران شـده و بـدين    هاي استادان ارتباطات دانشگاه نظرات و ديدگاه

شده بر اساس سؤاالت پژوهشي با در نظر گرفتن استانداردهاي روش پژوهش ميداني در ميان  تنظيم
  آوري شد. مذكور توزيع و جمع ةنمون ةجامع

ارتباطـات شـامل اسـتادان     كارشناسـان ه اسـت از:  آماري اين تحقيق عبارت بـود  ةلذا جامع
  دكتراي تخصصي ارتباطات. ةهاي تهران با درج دانشگاه
     نمونه حجم و يريگ نمونه روش

گيري تصادفي و بـرآورد حجـم نمونـه     ، با استفاده از روش نمونه آماري ةبعد از تعيين جامع
  حقيق حاضر اجرا شد.طبق فرمول كرچسي و مورگان و تطبيق آن با فرمول كوكران ت

  روش تجزيه و تحليل اطالعات 
نامه  پرسشپژوهش حاضر سعي بر آن شده است كه بعد از گردآوري اطالعات و تدوين  در

 گيري تصادفي ساده، صورت نمونه ها به نامه و تعيين حجم نمونه مورد بررسي و پر كردن پرسش
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نفـر   80نمونه ( ةين، براي جامعال صورت آن و چه به ،صورت حضوري توسط خود محقق چه به
اطالعات  د.شو آوري ارسال  و جمعها  نامه پرسش هاي تهران) از استادان رشته ارتباطات دانشگاه

در دو  ) 20افزار (اس پي اس اس نسخه  هاي موردنظر پس از كدگذاري با استفاده از نرم و داده
در سـطح توصـيفي از مـواردي     سطح توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت، و

ها، فراواني، درصـد فراوانـي، و درصـد فراوانـي تجمعـي) و       هاي فراواني (گزينه چون شاخص
ـ   نمودارها استفاده شده است. در سطح استنباطي نيز براي بررسي فرضيه سـازي   يها پـس از كم

سـازي   يمه به تبيين كمها با استفاده از آزمون معناداري مورد مقايسه قرار گرفته است در ادا داده
پـس از بررسـي نظـرات     كـار بـرده،   هـاي آمـاري بـه    و روند آن در پـژوهش حاضـر و آزمـون   

 دهندگان پرداخته شده است. پاسخ

استاندارد و معين، در اين رابطه با كمك استاد راهنما و مشـاور،  نامه  پرسشبا توجه به نبود 
  د.با استفاده از طيف ليكرت تنظيم شنامه  پرسشاين 

 هاي پژوهش يافته

  
   يهاي اجتماع شبكه يساز ادهيپگويان به تفكيك نظرشان دربارة تأثير  توزيع درصد پاسخ  1نمودار

  اين سازمان كيعمومي الكترون روابط راندمان و ييكارا بهبود برسازمان صدا و سيما عمومي  روابط در يمجاز

 در يمجـاز  يهـاي اجتمـاع   شـبكه  يزسـا  ادهيپدرصد عقيده دارند كه 3/6گويان  از كل پاسخ
اين  كيعمومي الكترون روابط راندمان و ييكارا بهبود سازمان صدا و سيما موجبعمومي  روابط

  اند. گويان نيز مخالف بوده درصد از پاسخ5/2نظر و  درصد بي3/11د. شو  سازمان مي
  



 

 

136

ره 
شما

م/ 
هار

و چ
ت 

يس
ل ب

 سا
/

2
   

 

  
   به ازينگويان به تفكيك نظرشان دربارة  توزيع درصد پاسخ  2نمودار

  سازمان صدا و سيما در استفاده جهت يمجاز يهاي اجتماع شبكه مدل يساز يومب

 جهـت  يمجـاز  يهاي اجتماع شبكه مدل يساز يبومدرصد با 1/60از مجموع پاسخگويان، 
درصد مخـالف  5/22سازمان صدا و سيما موافق و كامالً موافق بودند. از طرفي ديگر  در استفاده

  اند. گويان نيز نظري نداشته پاسخ درصد 5/7اند و  ه اين ايده بود
  

  
  هاي ظرفيت به توجهگويان به تفكيك نظرشان دربارة  توزيع درصد پاسخ  3نمودار

  بكاهدسازمان صدا و سيما  يبرا آن يدهايتهد از تواند  مي يمجاز يهاي اجتماع شبكه
 يمجاز يتماعهاي اج هاي شبكه ظرفيت به توجهعقيده داشتند كه درصد 8/73گويان  از كل پاسخ

درصـد بـا ايـن نظـر     3/6. در مقابل تنهـا  بكاهدسازمان صدا و سيما  يبرا آن يدهايتهد از تواند  مي
  اند. گويان نيز ابراز نظري در اين باره نكرده درصد پاسخ20اند.  مخالف و كامالً مخالف بوده
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 تواند  ميازمان صدا و سيما سهاي  گاه وبگويان به تفكيك نظرشان دربارة  توزيع درصد پاسخ  4نمودار 

 باشد داشته كاربران انيم محتوا و اطالعات يگذار اشتراك به،  يريپذ مشاركت،  يتعامل هايي همچون قابليت

 توانـد   مـي سـازمان صـدا و سـيما    هاي  وبگاهدرصد ابراز داشتند كه 1/85گويان  از كل پاسخ
 كاربران انيم محتوا و اطالعات يگذار اشتراك به ، يريپذ مشاركت ،يتعامل هايي همچون قابليت
  اند. درصد نيز در اين باره نظري نداشته15. باشد داشته

  
   سمت به كرديروگويان به تفكيك نظرشان دربارة  توزيع درصد پاسخ  5نمودار 

  سيما سازمان صدا وگاه  وب در يمجاز يهاي اجتماع هاي شبكه ظرفيت از استفاده يعني 2وب
هاي  هاي شبكه ظرفيت از استفادهرا 2وب سمت به كرديرودرصد 65ويان گ از مجموع  پاسخ

درصـد از آنـان   5/2كـه   دانند در حالي  سازمان صدا و سيما تلقي ميگاه  وب در يمجاز ياجتماع
  اند. درصد نيز در اين باره نظري نداشته5/32.كنند گونه فكر نمي اين
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  هاي گاه وب ان دربارة تجهيزگويان به تفكيك نظرش توزيع درصد پاسخ  6نمودار

  كاربران و مخاطبان با شتريب ارتباط يبرا يتعامل يابزارها بهسازمان صدا و سيما 
 يابزارها به مجهز ديباسازمان صدا و سيما هاي  گاه وبدرصد اعتقاد دارند 90گويان  از كل پاسخ

  اند. اين باره نظري نداشته درصد نيز در 10. شود كاربران و مخاطبان با شتريب ارتباط يبرا يتعامل
 

  
  گويان به تفكيك نظرشان دربارة انتشار توزيع فراواني پاسخ  7نمودار
  سيما سازمان صدا وگاه  وب در هيسو كي صورت به يرسم و يسازمان اطالعات
 نبايـد سـازمان صـدا و سـيما    گـاه   وب دردرصد اعتقـاد دارنـد   5/57گويان  از مجموع پاسخ

گويان نظر  درصد پاسخ30در مقابل  .شود منتشر هيسو كي صورت به يسمر و يسازمان اطالعات
  درصد نيز در اين باره اظهارنظري نكردند.5/12مخالف ارائه دادند. 
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   نشيب و سواد داشتنگويان به تفكيك نظرشان دربارة  توزيع فراواني پاسخ  8 نمودار

  هستندسازمان صدا و سيما عمومي  طرواب در يهاي اجتماع شبكه از استفاده ازين شيپ يتاليجيد

ـ  يتـال يجيد نشيـ ب و سـواد  داشتندرصد عقيده داشتند كه 8/88گويان  از كل پاسخ  ازيـ ن شيپ
در مقابـل تنهـا    .هسـتند سـازمان صـدا و سـيما    عمومي  روابط در يهاي اجتماع شبكه از استفاده

  ره نظري نداشتند.درصد نيز در اين با8/8گويان با اين نظر مخالف بودند.  درصد پاسخ5/2

 

  يكاربرد يها آموزشگويان به تفكيك نظرشان دربارة  توزيع فراواني پاسخ  9نمودار 
  است يضرور يمجاز يهاي اجتماع شبكه از استفاده يبراسازمان صدا و سيما  در يا شبكه و

سازمان  در يا شبكه و يكاربرد يها آموزشدرصد عقيده داشتند كه 5/77گويان  از كل پاسخ
درصـد  3/6كه  در حالي ؛است يضرور يمجاز يهاي اجتماع شبكه از استفاده يبرادا و سيما ص

  درصد نيز در اين باره اظهار نظر نكردند.3/16گويان با اين نظر مخالف بودند.  پاسخ
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  و يهاي اجتماع شبكه گويان به تفكيك نظرشان دربارة توزيع فراواني پاسخ  10 نمودار

  روند  مي شمار بهسازمان صدا و سيما عمومي  روابط در ينظرسنج يبرا مهم يابزارها از يكي 2 وب

 يابزارها از يكي 2 وب و يهاي اجتماع شبكهدرصد ابراز داشتند كه 3/83گويان  از كل پاسخ
 در مقابـل تنهـا   .رونـد   مـي  شـمار  بهسازمان صدا و سيما عمومي  روابط در ينظرسنج يبرا مهم

  باره اظهار نظر نكردند. درصد نيز در اين52/11ين نظر مخالف بودند. گويان با ا درصد پاسخ1/5
  

  
   در منتشره يمحتوا گويان به تفكيك نظرشان دربارة توزيع فراواني پاسخ  11نمودار 

  رديگ قرار يبردار بهره موردسازمان صدا و سيما هاي  مأموريت يبرا تواند  مي يمجاز يهاي اجتماع شبكه
 يهـاي اجتمـاع   شبكه در منتشره يمحتوادرصد ابراز داشتند كه 5/38ان گوي از مجموع پاسخ

. در رديـ گ قـرار  يبـردار  بهـره  مـورد سازمان صـدا و سـيما   هاي  مأموريت يبرا تواند  مي يمجاز
گويـان   گويان با اين نظر مخـالف بودنـد. درصـد بـااليي از پاسـخ      درصد پاسخ5/2كه تنها  حالي

  نظر نكردند. درصد) نيز در اين باره اظهار35(
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  گويان به تفكيك نظرشان دربارة نياز سازمان  توزيع فراواني پاسخ  12نمودار 

  يهاي اجتماع شبكه يمحتوا ليتحل به اين سازمانعمومي  روابطويژه  به وصدا و سيما 
ويـژه   بـه   وسـازمان صـدا و سـيما    درصـد عقيـده داشـتند كـه     8/68گويان  از مجموع پاسخ

كـه تنهـا    . در حـالي ي نياز دارنـد هاي اجتماع شبكه يمحتوا ليتحل به زماناين ساعمومي  روابط
گويـان نيـز در    درصد پاسـخ 25گويان با اين نظر مخالف و كامالً مخالف بودند.  درصد پاسخ3/6

  اين باره نظري نداشتند.

  
  هاي  شبكهگويان به تفكيك نظرشان دربارة  توزيع فراواني پاسخ  13نمودار 

  هستند يعموم افكار تأثيرگذاري بر يبرا ديجد مندترين ابزار قدرت يمجاز ياجتماع
منـدترين   قـدرت  يمجاز يهاي اجتماع شبكه درصد ابراز داشتند كه8/68گويان  از مجموع پاسخ

گويان با اين نظر  درصد پاسخ3/16كه  در حالي ؛هستند يعموم افكار بر يتأثيرگذار يبرا ديجد ابزار
  گويان نيز در اين باره نظري نداشتند. سخدرصد پا15مخالف بودند. 
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مأموريت  با مرتبط صفحات يانداز راهگويان به تفكيك نظرشان دربارة ضرورت  توزيع فراواني پاسخ  14نمودار 
  يهاي اجتماع شبكه طيمح درسازمان صدا و سيما  نظر مورد اطالعات يبارگذار و يهاي اجتماع شبكه در يسازمان

هـاي   شـبكه  در يمأموريت سازمان با مرتبط صفحات يانداز راهدرصد 70گويان  از كل پاسخ
را  يهاي اجتمـاع  شبكه طيمح درسازمان صدا و سيما  نظر مورد اطالعات يبارگذار و ياجتماع

درصد نيز در اين 8/23درصد ضرورتي براي انجام آن نمي بينند. 3/6دانند. در مقابل   ضروري مي
  باره نظري نداشتند.

   يريگ جهينت
هـاي اجتمـاعي مجـازي در نهـاد      در اين پژوهش به اين نتيجه رسيديم كه استفاده از شـبكه 

هـا در ايـران    عمومي سازمان صدا و سيما بسيار ضروري است و گرچه اغلب ايـن شـبكه   روابط
گذاري  ، به اشتراك پذيربودن ، مشاركت هايي همچون تعاملي بودن توان قابليت  فيلتر هستند اما مي

سـازي   عمومي پياده گاه و پرتال سازمان صدا و سيما روابط اي را در وب تفاده از چند رسانهو اس
شـود در    هاي اجتماعي مجازي منتشر مي توان از محتواهايي كه در شبكه  ها مي كرد. عالوه بر اين

عمومي سازمان صدا و سيما استفاده كرد . همچنين  جهت افكارسنجي و سنجش افكار در روابط
هاي اجتمـاعي مجـازي    عمومي قابليت انتشار در شبكه ياري از محتواهاي توليدشده در روابطبس

هاي اجتماعي مجازي در ايران فيلتر نبـوده و در دسـترس    را دارد . ضمن اينكه بسياري از شبكه
هـا اقـدام بـه     ، كلـوب. همچنـين بسـياري از سـازمان     پـالس  ، گوگـل  پديا قرار دارند مانند ويكي

انـد ماننـد شـبكة اجتمـاعي تبيـان وابسـته بـه         هاي اجتماعي مجازي بومي كرده ازي شبكهاند راه
،  هـاي  شبكة اجتماعي مجازي وابسته به شـهرداري تهـران بـه نـام     7سازمان تبليغات اسالمي و 

، تور مجازي تهران و  گر محله ، پژوهش ، دانشنامة محله ، تهران تيوب گري تهران ، گردش ويكي تهران
اندازي شبكة اجتماعي مهر توسط صدا و سيما نشانة رويكـرد مثبـت ايـن     خ محله. همچنين راهر نيم

  رود.  شمار مي هاي اجتماعي مجازي به هاي شبكه سازمان به سمت استفاده مثبت از ظرفيت
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درصد مورد تأييد قـرار گرفـت. بـر     9/99اطمينان پژوهش با  ةفرضي 9 همةدر اين پژوهش 
عمـومي   روابـط  در يمجـاز  يهـاي اجتمـاع   شبكه يساز ادهيپ با  اظهار داشتتوان   اين اساس مي

 اغلـب  ،بـرد  بـاال  راسازمان صدا و سيما  در كيعمومي الكترون روابط راندمان و ييكارا توان  مي
 يرسـان  اطـالع  گـاه يپا در يسـاز  ادهيـ پ تيـ قابل يمجاز ياجتماع ةشبك يسازوكارها و ها يژگيو

سازمان  مشكل نيتر ياساس نترنتيا سرعت تيمحدود و نگيلتريف ،ددار راسازمان صدا و سيما 
 يهـا  آمـوزش  و يتـال يجيد نشيـ ب و سـواد  ،اند يهاي اجتماع شبكه از استفاده يبراصدا و سيما 

سـازمان صـدا و   عمـومي   روابـط  در يهاي اجتماع شبكه از استفاده ازين شياي پ شبكه و يكاربرد
 2 وب و يهـاي اجتمـاع   هـاي شـبكه   قابليت از استفاده باافكارسنجي  و ينظرسنج،  هستندسيما 
 ليـ تحل بـه  ازيـ نسازمان صدا و سيما ،  شود انجامسازمان صدا و سيما عمومي  روابط در تواند  مي

 يبرا ديجد مندترين ابزار قدرت يمجاز يهاي اجتماع شبكه ،دارند يهاي اجتماع شبكه يمحتوا
 يعمـوم  ةانگـار  توان  مي يمجاز يهاي اجتماع شبكه قيطر از دارد، يعموم افكار بر يتأثيرگذار

 درسـازمان صـدا و سـيما    عمـومي   روابطو در نهايت اينكه  داد رييتغ راسازمان صدا و سيما  از
  .ندارد يمجاز يهاي اجتماع شبكه از استفاده يبرا ياي مشخص رسانه استيس هنوز رانيا

    قيتحق يها افتهي از حاصل جينتا
  اند از: هاي اين پژوهش عبارت هترين يافت مهم

 بـه  توانـد   مـي سازمان صدا و سـيما  عمومي  روابط در يمجاز يهاي اجتماع شبكه يساز ادهيپ. 1
 .كند كمكاين سازمان  كيعمومي الكترون روابط راندمان و ييكارا بهبود

هـاي   هـاي شـبكه   تيـ قابل از اسـتفاده  بدونسازمان صدا و سيما  در كيعمومي الكترون روابط. 2
 .ستين موفق يمجاز ياجتماع

 .ميدارسازمان صدا و سيما  در استفاده يبرا يمجاز يهاي اجتماع شبكه مدل يساز يبوم به ازين. 3

سازمان صدا  يبرا آن يدهايتهد از تواند  مي يمجاز يهاي اجتماع هاي شبكه ظرفيت به توجه. 4
 .بكاهدو سيما 

 بـه ،  يريپـذ  مشاركت،  يتعامل هايي همچون قابليت ندتوا  ميسازمان صدا و سيما هاي  گاه وب. 5
 .باشد داشته كاربران انيم محتوا و اطالعات يگذار اشتراك

گـاه   وب در يمجـاز  يهاي اجتماع هاي شبكه ظرفيت از استفاده يعني 2وب سمت به كرديرو. 6
 .سيما سازمان صدا و

 مخاطبان با شتريب ارتباط يبرا يعاملت يابزارها به مجهز ديباسازمان صدا و سيما هاي  گاه وب. 7
 .شود كاربران و

 هيسـو  كي صورت به يرسم و يسازمان اطالعات ديبان صرفاًسازمان صدا و سيما گاه  وب در . 8
 .شود منتشر
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 و نـگ يلتريف يمجـاز  يهاي اجتماع شبكه از استفاده درسازمان صدا و سيما  ترين مشكل مهم. 9
 .است نترنتيا سرعت تيمحدود

 از يآگـاه  فقـدان  يهـاي اجتمـاع   شبكه از استفاده درسازمان صدا و سيما  ترين مشكل مهم .10
 .است اين سازمانعمومي  روابط يها برا شبكه نيهاي ا قابليت

 يكارآمـد  كـاهش  بـه  منجـر سازمان صدا و سـيما   طيمح در يهاي اجتماع شبكه از استفاده. 11
 .شود يمن روهاين

عمـومي   روابـط  در يهـاي اجتمـاع   شـبكه  از استفاده ازين شيپ يتاليجيد نشيب و سواد داشتن. 12
 .هستندسازمان صدا و سيما 

هـاي   شـبكه  از اسـتفاده  يبـرا سـازمان صـدا و سـيما     اي در شـبكه  و يكاربرد يها آموزش. 13
 .است يضرور يمجاز ياجتماع

ن صـدا و  سـازما عمـومي   روابـط  در يمجاز يهاي اجتماع شبكه از استفادهمشكل اصلي در . 14
 لزوماً بستر فني نيست. سيما 

سازمان عمومي  روابط در ينظرسنج يبرا مهم يابزارها از يكي 2 وب و يهاي اجتماع شبكه. 15
 .روند  مي شمار بهصدا و سيما 

اجمـاع   يهاي اجتمـاع  شبكه و نترنتيا بر يمبتن هاي ينظرسنجدر مورد اعتبار يا عدم اعتبار . 16
 نظر وجود ندارد.

 يبـرا  يهـاي مناسـب   نمونـه  نترنـت يا كاربران و يهاي اجتماع شبكه ياعضار اين مورد كه د. 17
 .اجماع نظري وجود ندارد روند  مي  شمار بهسازمان صدا و سيما  ةدربار ينظرسنج

سازمان صـدا و  هاي  مأموريت يبرا تواند  مي يمجاز يهاي اجتماع شبكه در منتشره يمحتوا. 18
 .رديگ قرار يبردار بهره موردسيما 

هـاي   شـبكه  يمحتوا ليتحل به ازين اين سازمانعمومي  روابطويژه  به وسازمان صدا و سيما . 19
 .دارند ياجتماع

 در استفاده و يريگيپ تيقابل يهاي اجتماع شبكه در هاي منتشره داده و اطالعات از ياريبس. 20
 .دارد راسازمان صدا و سيما 

 .هستند يعموم افكار بر يتأثيرگذار يبرا ديجد مندترين ابزار تقدر يمجاز يهاي اجتماع شبكه. 21

 كـه  گونه آن را يعموم افكار توان  مي يمجاز يهاي اجتماع شبكه طيمح در تيفعال قيطر از. 22
 .داد شكل استسازمان صدا و سيما  نظر مد

 يشـتر يب قـدرت  ازسازمان صـدا و سـيما    يرسم هاگ وب با سهيمقا در يهاي اجتماع شبكه. 23
 .هستند برخوردار يعموم افكار بر يتأثيرگذار يبرا

 و يهـاي اجتمـاع   شـبكه  درسـازمان صـدا و سـيما    مأموريت  با مرتبط صفحات يانداز راه. 24
 .است يضرور يهاي اجتماع شبكه طيمح در سازمان نظر مورد اطالعات يبارگذار
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 يهـاي اجتمـاع   شـبكه  طيمح در تيفعال قيطر ازسازمان صدا و سيما  از مثبت يساز انگاره. 25
  .است ريپذ امكان يمجاز

 درسـازمان صـدا و سـيما     ريتصو به يربط سازمان از مردم يهاي عموم برداشت ها و انگاره. 26
 .ندارد يهاي اجتماع شبكه طيمح

 بـه  نسـبت  تـوان   مـي  يمجاز يهاي اجتماع شبكه درسازمان صدا و سيما  ريتصو سنجشبا . 27
  .برد يپ مردم انيم در سازمان تيوبمحب عدم اي تيمحبوب

 كـاربران  ريتصـو  بـا سـازمان صـدا و سـيما     از مـردم  يعمـوم  ريتصـو  نيبدر اين مورد كه . 28
 .اجماع نظر قاطعي وجود ندارد دارد وجود ميمستق ارتباط سازمان از يهاي اجتماع بكهش

 اسـتفاده  يبـرا  يخصاي مش رسانه استيس هنوز رانيا درسازمان صدا و سيما عمومي  روابط. 29
 .ندارند يمجاز يهاي اجتماع شبكه از

 طيمحـ  درسـازمان صـدا و سـيما     ياعضـا  تيفعال ةنحو مورد اي در رسانه استيس نيتدو. 30
  .است يضرور يمجاز يهاي اجتماع شبكه

 منابع
  ، سمت، تهران.دكتررضا فاضل ترجمة ،هاي تحقيق در علوم اجتماعي روش)، 1384(  ، ارل ببي

، مركـز مطالعـات و    ، تهران ، ترجمة عليرضا دهقانعمومي هاي روابط نظريه)، 1388، كارل، هزلتون، وينسنت ( بوتان
 ها. توسعه رسانه

ريـزي   ، تهران، دفتر مطالعات و برنامـه  هاي اجتماعي؛ مسيري نو در ارتباطات شبكه)، گزارش راهبردي: 1388(  نا بي
  ها، چاپ اول. رسانه

، تهـران، دفتـر مطالعـات و    هـا و تهديـدها   اي مجـازي؛ فرصـت   ارتباطـات شـبكه  ش راهبردي: )، گزار1389نا ( بي
 ها، چاپ اول. ريزي رسانه برنامه

 ، تهران، انتشارات سمت.مقدماتي بر روش تحقيق در علوم انساني)، 1387نيا، محمدرضا ( حافظ

، سـال  پـژوهش و سـنجش  و پژوهشـي   علمـي  ةفصلنام ،”نقش اينترنت در جهان آينده“)، 1379اكبر ( جاللي، علي
  .22و  21هفتم، شماره 

جامعـه  علمـي پژوهشـي    ة. مجلـ ”هـاي اجتمـاعي   فضاي سايبر و شـبكه “)، 1390، هادي، محمود، بابايي ( خانيكي
 ، شماره اول ،پاييز و زمستان.  ، سال اول اطالعاتي

 ، تهران، انتشارات رشد. عيمباني نظري و علمي پژوهش در علوم انساني و اجتما)، 1384دالور، علي (

 www.did.ir ، قابل دسترس در آدرس: كتابخانه ديجيتالي تخصصي مؤسسه ابرار معاصر تهرانديد، 

، (جلد اول)، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات     هاي تحقيق در علوم اجتماعي روش)، 1373باقر (ساروخاني، 
 فرهنگي، تهران.

، تهران، پژوهش علوم انساني و مطالعات فرهنگي، جلـد  در علوم اجتماعيروش تحقيق )، 1381( ساروخاني، باقر
 اول، چاپ هفتم.

انجمـن متخصصـان    ،، تهـران  عمومي و ابزارهاي نوين اطالعاتي و ارتباطي روابط)، 1380سيدمحسني، سيدشهاب (
  .1380روابط عمومي، 

 http://www.matma.ir ، قابل دسترس در آدرس: 10/5/91، بازديد شده در تاريخ مركز مديريت توسعه ملي اينترنت سايت متما
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 تهران، انتشارات فريش  ،درآمدي بر روش تحقيق)، 1388محمدي، عبدالرضا ( شاه

مقالـه   ”هـاي اجتمـاعي   عمومي نوين بر روي امواج پرقدرت شـبكه  سواري روابطموج “)، 1390فر، محمد( سلطاني
 .1391، تهران  ترونيكعمومي الك ارائه شده به هفتمين همايش روابط

 ، ترجمة علي رادباوه و عباس گيلوردي، چاپ اول، نشر كتابدار. جامعه اطالعاتي)، 1380فيدر، جان (

، مجموعه مقاالت ”رو ها و تحوالت پيش عمومي الكترونيك؛ موانع، فرصت روابط“)، 1386( چي، محمدمهدي فتوره
 شارات علمي و فرهنگي، چاپ اول.عمومي الكترونيك، تهران، انت نخستين همايش روابط

، تهـران،  هـاي مجـازي   مطالعات انتقادي استعمار مجازي آمريكا قدرت نرم و امپراتوري)، 1389( سعيدرضا عاملي،
 نشر اميركبير.

اي،  هاي جديـد رسـانه   مجموعه مقاالت تكنولوژي ،”ها گاه ها و وب نوشت ساماندهي وب“)، 1378پرور، حميد ( ضيايي
 نظام. تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت تهران، مركز

 ، جلد دوم، انتشارات علمي وفرهنگي.عمومي الكترونيك تكنولوژهاي كاربردي روابط)، 1388پرور، حميد ( ضيايي

 ، مركز نشر دانشگاهي. ، تهران ، حسن سرايي رگرسيون چند متغيري در پژوهش رفتاري )،1366، فرد. ان و ديگران (  كرلينجر

 ، ترجمة علي پايا، نشر طرح نو.عصر اطالعات)، 1383( لز، مانوئلكست

تهران،  ،اندازهاي جهاني هاي انتقادي و چشم ، ديدگاه هاي بنيادي جامعه اطالعاتي انديشه)، 1384، كاظم ( معتمدنژاد
 هاي ارتباطات. انتشارات مركز پژوهش

 شناسان. ت جامعه، انتشارانويسي نامه طرح و پايان)، 1389، خليل ( ميرزايي

، تهـران، چـاپ دوم، انتشـارات     ، ترجمـة اسـماعيل قـديمي    هـاي جامعـه اطالعـاتي    نظريه)، 1383، فرانك ( وبستر
 سرا. قصيده

، قابــــل دســــترس در آدرس:  20/6/91اليــــن، بازديــــد شــــده در تــــاريخ  ، دانشــــنامه آن پــــديا ويكــــي
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8_%DB%B2%D9%AB%DB%B0 

 :، قابــــل دســــترس در آدرس 20/9/91اليــــن، بازديــــد شــــده در تــــاريخ  ، دانشــــنامه آن ويكــــي پــــديا
http://en.wikipedia.org/wiki/Six_degrees_of_separation 

 شناسان. ، ترجمة عليرضا دهقان، تهران، انتشارات جامعههاي ارتباطات كاربرد نظريه)، 1378ويندال،سون (
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virtual social networks applications in the development of the public relations of IRIB. (look at Tehran 

University communications professor) 
General targets: The objectives of this study were: underlying aim to provide a practical model for how to 

use local and virtual social networks in the public relations of IRIB. Practical purposes this research 
are: 1 - the pattern of localized social networking needs PR 2 - explain the development of the 
information website and public relations of IRIB consistent with mechanisms of social networking 
virtual 3 - explains the problems and limitations for organizations The use of social networks virtual 4 
- explaining the requirements and prerequisites for the use of social networks in the IRIB, 5 - explain 
applications survey researches in social networks 6 - the application of research and content analysis 
of social networks in the IRIB PR 

Methodology: Survey research 
The population of the study included: Communications experts, including professors of Tehran University 

with PhD degrees, including 100 cases of communication are based on the table as they sampled 
Morgan, 80 were recruited from the community. Results :According to the research, some useful 
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suggestions are proposed to be the custodians and managers of public relations in the social network 
model implements a virtual public relations of IRIB to take action. 

PR electronics of IRIB is proposed to realize the potential of social networks, virtual organizations to be used 
appropriately.Virtual social network model is proposed for use in various of IRIB to fit each organization's 
mission is to localization and localization. Is recommended to reduce the potential threat of virtual social 
networks will be considered positive. 

 



 

 

 

 

 

 


