رسانه اجتماعي؛ شبكه اجتماعي و سازمان
كنكاش در يك پديده

دكتر يونس شكرخواه
رئیس موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا  -دانشگاه تهران
عضو هیات رئیسه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطالعاتی
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تمايزهاي رسانهاي :كهنه و نو
ديروز يك سويه

امروز چند سويه

فقط متن

مولتي مديا

فقط پیش از رويداد

پیش از رويداد؛ پا به پاي رويداد و پس از رويداد

مبتني بر بیانیه خبري

مبتني بر رسانه اجتماعي

مبتني بر برنامههاي تناوبي

مبتني بر زمان پیوسته

از يك جا براي همه

از يك جا براي جاهاي مختلف

مبتني بر روابط چاپي و الكترونیك

مبتني بر روابط آنالين

متكي به تلفن و فكس

متكي به فضاي آنالين

متكي به اعالم زمان رويداد :فقط در پايان

متكي به جريان پیوسته :از شروع تا پايان

مونولوگ

ديالوگ

يك صدا

چند صدا

اسیر ساختارهاي قبلي

در پیوند با ساختارهاي حال

متكي به رسانه ديگران

متكي به رسانه خود

اسیر روايت ديگران

خالق روايت خود

طبقهبنديها؛ گونهها و رويكردها
سازمان اجتماعي :بصريسازي شبكه ارتباطات ،نمونهFacebook Friend Visualizer :
سامان معنايي :سازماندهي محتوا بر مبناي تگ :نمونه تگها در فلیكر
سازمان جغرافیايي :بر مبناي جي پي اس؛ نمونه :دوربینهاي موبايلهاي هوشمند
نگاهي ديگر :طبقه بندي كاپالن و هنلین*
 .1همكاريجويانه (ويكيپديا)
 .2وبالگها و میكروبالگها (توئیتر)
 .3جوامع محتوايي (يوتیوب)
 .4جهانهاي اجتماعي مجازي (سكند اليف)
 .5جهانهاي بازيهاي مجازي (واركرفت ورلد)
 .6سايتهاي شبكه اجتماعي (فیسبوك)

*Andreas Kaplan and Michael Haenlein - in their Business Horizons article published in 2010
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مشاركت از آغاز؛ در همه مراحل جريان اطالعات
• از ابتدا  /در طراحي؛ پردازش و اعالم و طبقهبندي ترجیحات  /در مالكیت محتوا  /در توزيع و
چرخش  /در مقررات گذاري /در فرهنگ سازي  /در هويت سازي و هويت يابي  /در بازنمودها
 /در مشاركت در رويدادها از ابتدا تا انتها
نمونهه
 هويت (در لینكداين) (سايبر و مدرن) )(Facebook Philosopher
 گفتگو )(Armchair activist
 اشتراك گذاري (تك عنصري اولیه در يوتیوب)
 حضور (( )FOMOدر اكثر رسانههاي اجتماعي)
 مناسبات (در لینكداين) (در اكثر رسانههاي اجتماعي)
 شهرت (در لینكداين)
 گروه (در اكثر رسانههاي اجتماعي)

به سوي تمايزهاي رسانه اجتماعي و شبكه اجتماعي
•رسانه اجتماعي و شبكه اجتماعي يك مفهوم نیستند؛ دو مفهوم هستند
•رسانه اجتماعي سیستم است و شبكه اجتماعي مكان.
•رسانه اجتماعي؛ رسانه پرسیدن است و شبكه اجتماعي؛ رسانه گفتن.
•رسانه اجتماعي افزوده شدن يك بخش به سازمان نیست؛ امتداد سازمان است.
•رسانه اجتماعي همزمان از جنبه استراتژي به دو جنبه توجه دارد :مناسبات درون سازماني و

مناسبات برون سازماني
•شبكه اجتماعي بیرون سازمان است؛ سازمان به آن راه دارد؛ شبكه نیز.
• بازاريابها زودتر از همه اين تفاوتها را تشخیص دادند
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رسانه اجتماعي چیست؟
•رسانه اجتماعي امكان تولید و توزيع پیام دارد
•رسانه اجتماعي مثل هر رسانه جمعي ديگر امكان مخابره پیام و به اشتراك گذاري اطالعات با
جمع وسیعي از مخاطبان را دارد.
• رسانه اجتماعي شبیه راديو ،تلويزيون و روزنامه است .مكان نیست؛ سیستم است .سیستم
ارسال اطالعات به ديگران.

• براي داشتن يك رسانه اجتماعي صرفا به يك ارتباط اينترني نیاز داريد
•رسانه اجتماعي؛ فرمت است؛ اپلیكیشن وب پايه (وب  )2است كه همه جا حاضر و همیشه در
دسترس است و امكان دوسويهگي را براي تبادل ديتا از نوع محتواي تولید شده توسط كاربر بین
افراد و جوامع از كوچك تا بزرگ فراهم ميسازد.
• رسانه اجتماعي پنجره مشتريان براي ديدن سازمان است .اين پنجره را تمیز نگاه داريد.
•رسانه اجتماعي به جريان انداختن هر چه بیشتر عامل انساني در مناسبات سازماني است.
• از رسانه اجتماعي به شبكههاي اجتماعي هم برويد نه به خاطر اينكه مثال فیسبوك است بلكه
به اين خاطر كه جمعیت مورد نظر شما آنجاست
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شبكه اجتماعي چیست؟
•هسته اصلي شبكههاي اجتماعي ديالوگ است و روابط بر همین اساس شكل ميگیرد
•شبكههاي اجتماعي فرا روايتهايي مثل ساختار قصه دارند :كه يك روايت استاندارد مبتني بر

فرمت است و بازنمايي افراد از خودشان در اين شبكهها مبتني بر همین فرا روايت حاكم بر
شبكهها و در ديالوگ با ساير اعضاي شبكه شكل ميگیرد.
• شبكه اجتماعي يك تمپلیت پیش ساخته فرهنگي هويتي در چهارچوب بازنمايي است و

خوراندن اطالعات به شبكه اجتماعي از درون همین تمپلیتها صورت ميگیرد.
•انتخاب تمپلیت يا طرد .اين قاعده بازي در شبكههاي اجتماعي است.
•شبكه اجتماعي يك كنش مبتني بر التزام است؛ يك كانون براي افراد همفكر؛ داراي عالئق و
اهداف مشترك است كه ارتباطات خود را در يك جماعت ( )communityميسازند.
•اعضاي شبكهها در پاسخ به تمپلیت فرهنگي حاكم برشبكهها؛ خود را بازنمايي ميكنند.
•لری پیج :فیسبوك يك باغ بسته است براي گروگانگرفتن کاربران و سیاستهایش قاتل نوآوری.
•تیم برنرز-لي :سیلوهايي هستند كه اجازه برداشت به افراد نميهند.
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شبكه اجتماعي و مسائل سازماني
•شبكههاي اجتماعي ميتوانند بر میزان طرفداران يك سازمان بیفزايند و يا به شدت چهره يك
سازمان را تخريب كنند.

•شبكههاي اجتماعي؛ مسائل پنهان سازماني را آشكار ميكنند :پس سازمانها اساسا بايد
نسبت به مسائل پنهان خود فعال باشند.
• شبكههاي اجتماعي براي محصوالت و خدمات؛ هم تبلیغ ميكنند و هم به شدت به ابزارهاي

ضد تبلیغ تبديل ميشوند.
• اعضاي شبكههاي اجتماعي به شما زنگ نميزنند؛ ايمیل نميزنند و مسائل شما را در
شبكهها با فرياد اعالم ميكنند.
•همانگونه كه هر عضو در يك رسانه اجتماعي ميتواند بازارياب باشد .هر عضو يك شبكه
اجتماعي هم ميتواند يك كنش به نفع يا علیه بازارهاي هر سازمان باشد
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چه قصدي داريد؟
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

آيا ميخواهید ارتباطات سازمانيتان را گستردهتر كنید؟
آيا ميخواهید آگاهي بیشتري درباره سازمان خودتان به و جود آوريد؟
آيا دنبال گسترش بازار براي فروش هستید؟
آيا دنبال گسترش همكاريهاي اجتماعي هستید؟
با كدام ساختار رسانه اجتماعي و چه میزان بودجه؟
با كدام فرهنگ درون رسانهاي براي تبديل شدن به يك سازمان اجتماعي؟
براي ورود سازمان به عرصه رسانه اجتماعي نیاز چنداني به مرامنامههاي پیچیده نیست و
ميشود تقريبا با مرامنامه اخالقي خود سازمان هم در اين عرصه به پیش رفت.
يادتان باشد:
چیزهايي كه به وب ارسال شد؛ پشت سر هم حذف نشود چرا كه با اتیكتهاي اين فضا جور
در نميآيد؛ چیزهايي فقط حذف ميشوند كه سیاستهاي سازماني و يا مرامنامههاي
سازمان را نقض كرده باشند؛ پس اگر فكر ميكنید هر چه در رسانه اجتماعي مينويسید؛
بعد حذف ميكنید؛ لطفا نیائید!
هر قصدي داريد بین لینوكس ( )Linux platformsو ويندوز ( )Windows environmentتفاوت قائل
شويد و يا راه سوم را به تیم تكنولوژي سازمان واگذار كنید و هر راهي كه انتخاب كرديد سه
چیز بايد همراهتان باشد :آر اس اس ( / )RSS feedاپلیكیشن ( / )Applicationو شخصي
سازي ()Customization

چه بايد كرد؟
•
•
•
•

•
•
•
•

•

فرض كنید سازمان شما دارد يك بالگ سیستم راه مياندازد؛ به كاركنان سازمان براي
استفاده از اين سیستم چه بايد گفت؟
برخي توصیهها:
به آنها بگوئید؛ اين سیستم را براي استفاده شما فراهم كردهايم.
شما باهوش؛ خالق و متعهد به سازمان هستید؛ پس آرايتان را براي درون و بیرون سازمان
مطرح كنید؛ اما چون داريد دست به يك اقدام اجتماعي ميزنید رازهاي سازمان و پروژههاي
آتي سازمان را مطرح نكنید.
چیزهايي را كه به حیثیت سازمان و به اموال و داراييهاي آن و يا به ارزش سهام سازمان
(اگر در بورس هست) لطمه ميزند مطرح نكنید
اگر منتقد يك خدمت يا محصول سازمان هستید ؛ انتقاد را با پیشنهاد و راه حل احتمالي
مطرح سازيد.
در انتشار مطلب و عكس امانتدار باشید و حقوق تولید كننده را رعايت كنید ،كپي رايت ديگران
را نقض نكنید.
الزم نیست در همه پستهايي كه آپلود ميكنید از سازمانتان بنويسید؛ شما كافي است
در يك روند كلي نشان دهید سازمانتان يك سازمان ارزشمند است كه دنبال حل مسائل خود
از طريق كمك همگان است
حتي ميشود از رقبا هم حرف زد؛ دنیا كه فقط دور ما نميچرخد؛ اما بايد با احترام از ديگران
ياد كرد

چه بايد كرد؟  -ادامه
•

مردم را باور كنید؛ آنها بخشي از دكور سازماني نیستند؛ صدايشان را بشنويد و آنچه را كه
در كامنتها ميگويند ،با ارزش بدانید .آنها بايد احساس كنند كه واقعا خواسته شدهاند.

•

با استفاده از رسانه اجتماعي؛ به تدريج از اتكاي صرف به تلفن و ايمیل فاصله ميگیريد؛ پس
سازمان را بايد براي سرويسدهي فشردهتر و پیوستهتر آماده ساخت( .حمايت )7 / 24

•

اگر سیستم حمايت از مشتريان سازمان را كامال تقويت نكردهايد؛ اصال رسانه اجتماعي را

راه نیندازيد؛ توقعات فزاينده؛ سرخوردگي فزاينده ميآورد
•

به فكر كانتكت لیست ( )Contact Listباشید.

•

قدرتهايتان را تشريح كنید و براي ضعفهايتان كمك بخواهید

•

اصليترين مضامین سازمان را خمیرمايه دادههاي رسانه اجتماعي بدانید

•

مديران محصوالت و خدمات شما بايد پاي ثابت رسانه اجتماعي باشند.

•

قويترين افراد و مطلعترين افراد بايد در پشت رسانه اجتماعي سازمان قرار بگیرند.

•

به تدريج از رسانه اجتماعي به سوي شبكه اجتماعي برويد

هفت پايه رسانههاي اجتماعي
رسانههاي اجتماعي عمال بر هفت پايه استوار ميشوند:
•

ماموريت ( :)Causeآيا رسانه اجتماعي ميتواند به ماموريت سازمان كمك كند؟

•

ارتباط ( :)Communicationنقش رسانه اجتماعي در تالشهاي ارتباطي سازمان چیست؟

•

جماعت ( :)Communityرسانه اجتماعي؛ سازمان را به كدام يك از گروههاي اجتماعي
ميرساند يا كدام گروهها را ميتواند براي سازمان ايجاد كند؟

•

همكاري ( :)Collaborationچطور ميشود به جماعتها كمك رساند و كدام بخشهاي
سازمان براي اين موضوع آمادگي دارند؟

•

هزينهها ( :)Costsهزينه يك سازمان اجتماعي براي سازمان چقدر است؟

•

سرمايه ( :)Capitalچطور ميتوان با رسانه اجتماعي براي سازمان ،سرمايه جمع كرد؟

•

رقابت ( :)Competitionرقیبان سازمان در فضاي رسانههاي اجتماعي چه كساني هستند و
چطور بايد با آنها تمايز ايجاد كرد؟
"Seven C's" of social media: Cause, Communication, Community, Collaboration, Costs, Capital, and Competition.



نقشها در رسانه اجتماعي
•

استراتژيست اجتماعي ( :)Social Strategistمدير برنامه تجارت اجتماعي و مسئول بینش و
حسابرسي به سرمايهگذاريها

•

مديران جماعت ( :)Community Managersمسئول مواجه با مشتريان (از بیرون به سازمان)

•

رابط واحدهاي تجاري ( :)Business Unit Liasonرابط خطوط تولید و مشتريان

•

مدير آموزش ( :)Education Managerمسئول اموزش رموز رسانههاي اجتماعي

•

مدير رسانه اجتماعي ( :)Social Media Managerموتور همه فعالیتها

•

تحلیلگر اجتماعي ( :)Social Analystمسئول تصوير بزرگتر فعالیتهاي اجتماعي

•

توسعه دهنده وب ( :)Web Developerاز قبل در سازمان هست و بايد شبكهسازي كند

•

استراژيست محتوا (  :)Content Strategistكه استراتژيهاي محتوايي میان سازمان و
مشتريان را سامان ميدهد.

•

استراتژيست ديجیتال ( :)Digital Strategistمسئول كانالهاي مختلف ارتباطي

•

طرفهاي سازمان ( :)Agency Partnersكارشناسان همكار با سازمان (طرف سوم)

اندازه تیم و امكانات
•

تیم رسانهاي همواره بايد يك مربع را در ذهن داشته باشد :مشتريان سازمان؛ لوگوي
سازمان؛ شركاي احتمالي سازمان و رقباي سازمان.

•

اندازه:

•
•

براي شروع در سازمانهاي  20تا 100نفره يك تیم رسانهاي يك تا سه نفره كفايت ميكند.
براي شروع در سازمانهاي  100تا  1000نفري؛ بین سه تا شش عضو رسانهاي كفايت
ميكند و در مجموع سقف تیم رسانه اجتماعي  11نفر برآورد شده است.

•

امكانات مورد نیاز:

•

نشست از طريق وب (:)web meetings

•

كنفرانس ويدئويي (:)video conferencing

•

سیستمهاي پیام فوري (:)instant messaging

•

فرهنگ همكاري جويانه (كه بايد در سازمان ايجاد كرد)

•

آموزش مهارتهاي مربوط به مسائل فوق و عالوه بر آن؛ آموزش مهارتهاي مربوط به
ويدئوكست و پادكست و آموزش مهارتهاي مربوط به فرمتهاي گوناگون ”محتواي تولید شده
توسط كاربر“ ()UGC: user-generated content

مزيتهاي رسانه اجتماعي براي سازمان:
•استاندارد شدن رويهها براي ارتباطات درون و برون سازمان
•تصمیم سازي مشاركتي و دمكراتیك و افقي
•بازاريابي :امكان فروش گسترده و ترغیب به خريد كاالها و خدمات:

people who bought X also bought Y

•امكان آپديت كردن دادهها و خدمات از طريق تماس زنده با مشتري
•رابطه سازي با مشتريان در مسیر ايجاد اعتماد و افزايش مشتريان

•داشتن ترمومتر دائمي براي سنجش تب و دلسردي مشتريان
•فرصت بازتعريف فعالیتهاي تجاري در قالب تجارت الكترونیك ( B2Bو غیره)
•ايجاد كارآفريني و خلق مشاغل تازه
•ارزاني دستیابي به مخاطب هدف در مقايسه با وضعیت آفالين
•امكان گرفتن ايدههاي تازه از جمعیت متراكم شده و در دسترس :مسئوالن شركت دل ( )Dellاعالم
كردهاند  17هزار ايده از رسانههاي اجتماعي صید كردهاند

•امكان دسترسي ارزان به مشاغل كارمندي (يقه سفیدها) و كارگري (يقه آبيها) و حرفهايهاي

فضاي سايبر (يقه طالييها)

