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 سازی آکادمی به زبان فارسی مقدمه ويژه بومی

  
اي هستند، هنگامي كه مردم بدانند  هاي اطالعاتي و ارتباطي ابزارهاي ساده كه فناوري در حالي

شوند كه  سازي مي هاي دگرگون طور كارآمد و به روشي پاسخگو استفاده كنند، محرك ها به چگونه از آن
ركز آموزش آسيا توانند حركت توسعه پايدار و فراگير را تسريع كنند. اين اصل راهنمايي است كه م مي

و اقيانوسيه سازمان ملل متحد در مورد توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات، برطبق آن عمل 
  كند. مي

برداري از  گذاران در آسيا و اقيانوسيه در بهره هاي مقامات دولتي و سياست براي توسعه ظرفيت
قيانوسيه سازمان ملل متحد در مورد فناوري اطالعات و ارتباطات براي توسعه، مركز آموزش آسيا و ا

آكادمي الزامات فناوري اطالعات و ارتباطات براي مديران ارشد «توسعه به كمك فناوري حاطالعات، 
انداز فناوري  بنيان نهاد. از آن زمان، شاهد تغييراتي در چشم 2008(آكادمي) را در سال » دولتي

ظرفيت انساني و سازماني توسعه به كمك فناوري ايم و نياز بيشتري به  اطالعات و ارتباطات بوده
طوري كه افراد و جوامع كامالً از فناوري اطالعات و ارتباطات  شود، به اطالعات و ارتباطات احساس مي

  منتفع شوند.
تواند تحوالت عظيمي  كنيم كه فناوري اطالعات و ارتباطات مي در واقع، ما در عصري زندگي مي

شود كه منابع انساني  ه داشته باشد. باز هم اين مسئله در صورتي امكانپذير ميرا در جامعه ما به همرا
برداري از فناوري اطالعات و ارتباطات باشند. با پوشش كامل عناوين  يك كشور داراي ظرفيت بهره

ضروري فناوري اطالعات و ارتباطات، يازده سرفصل تحت برنامه آكادمي به خوبي چيده شده تا از 
  اي به سمت ايجاد چنين ظرفيتي پشتيباني شود. ملي و منطقههاي  تالش

هاي محلي، مركز آموزش آسيا و اقيانوسيه  پذيري و ارتباط در زمينه براي بهبود دسترسي
ريزي آكادمي  سازمان ملل متحد براي توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات و شركاي آن در پايه

يايي، چيني، انگليسي، خمر، مغولي، ميانماري، پشتو، روسي، تاجيك و هاي ارمني، آذري، اندونز به زبان
هاي بومي شده آكادمي  اند. ما مفتخريم كه زبان فارسي را در خانواده سرفصل ويتنامي همكاري داشته

  داريم.
صادقانه اميدوارم كه آكادمي با برانگيختن احساسات مديران ارشد دولت جمهوري اسالمي ايران 

ها و  طوري كه آرمان هاي اطالعاتي و ارتباطي به اين كشور كمك كند، به زامات فناورينسبت به ال
  هاي اطالعاتي و ارتباطي شوند. اندازهاي اين كشور بتوانند كامالً منطبق بر مسير فناوري چشم

  
  سوك ري هيون

  UN-APCICT/ESCAPمدير                         
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  گفتار پيش
  

، رشد 1تكنولوژيكي شتابان و اشاعه سريع فناوري اطالعات و ارتباطات هاي پيشرفتدر اين عصر 
. اند داشتهكه از ديرباز وجود  كنيم ميدر ظرفيت پرداختن به مسائل توسعه مشاهده  را نظيري بي

امكان  تواند مي طاتفناوري اطالعات و ارتباكه چگونه  دهند ميموفقيت نشان  هاي داستانتعدادي از 
؛ افزايش زيست محيطحفظ ؛ ها بيماريسوادي و  دسترسي بيشتر به خدمات عمومي؛ مبارزه با بي

فناوري اطالعات را فراهم كند.  پذير آسيبريسك و اثر باليا و بهبود زندگي قشر  كاهش؛ پذيري انعطاف
اقتصادي فراگير، -عه و رشد اجتماعيتا راهبردهاي توس كند ميبراي ما ايجاد را  هايي فرصت و ارتباطات

  تدبير كنيم. مساوي و پايداري را
در  توجهي قابلدر آسيا و اقيانوسيه رشد و ازدياد ابداعات تكنولوژيكي، باعث تسهيل دگرگوني 

براي كشورهايي است كه مبتكران و رهبران  اي خانه. منطقه كند ميو از آن پشتيباني  شود ميمنطقه 
در  -در حال توسعهبخصوص كشورهاي  -بسياري از كشورها زمان هم ر عين حالدفناوري هستند و 

فناوري  زيرساختنبود . عواملي مانند اند افتاده  عقب فناوري اطالعات و ارتباطاتاستقرار و پذيرش 
تنها به جاودانه ساختن اين شكاف ديجيتال كمك  ها ، منابع مالي و دسترسي به آناطالعات و ارتباطات

  .ندكن مي
به  فناوري اطالعات و ارتباطات كارگيري بهتوانايي كشورها براي استقرار و  كه حالي در

سازماني و انساني جهت استفاده از پتانسيل كامل  هاي ظرفيتزيرساخت و منابع مناسب نياز دارد، 
هستند. در  براي رشد اقتصادي و توسعه پايدار به همان اندازه حائز اهميت فناوري اطالعات و ارتباطات

 16) در APCICTتشخيص اين مطلب، مركز آموزش فناوري اطالعات و ارتباطات در آسيا و اقيانوسيه (
كميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل در آسيا و  اي منطقهسسه ؤم عنوان به 2006ژوئن سال 
سيا و اقيانوسيه كميسيون اقتصادي و اجتماعي آشد كه به كشورهاي عضو  ) متعهدESCAPاقيانوسيه (

از طريق توسعه ظرفيت انساني و  2از توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات برداري بهرهدر 
  سازماني كمك كند.

آكادمي « مركز آموزش فناوري اطالعات و ارتباطات در آسيا و اقيانوسيهدر راستاي تعهد 
برنامه  و (آكادمي) ايجاد شد »براي مديران ارشد دولتي فناوري اطالعات و ارتباطاتالزامات 
و دانش براي كمك به  ها مهارتو از  به هم پيوسته است هايي سرفصلپيشروي آن شامل  سازي ظرفيت

مبتني  هاي نوآوريو مديريت راهبردها و  سازي پيادهدر توسعه،  گذاران سياستمقامات رسمي دولتي و 
 اي فزايندهو تعداد  كاركردآغاز به  2008در سال  . آكادميبرند ميبهره  فناوري اطالعات و ارتباطاتبر 

برنامه كه مالكيت ملي پرقدرتي را از اين از كشورها در آسيا و اقيانوسيه و حتي دورتر آن را پذيرفتند. 

                                                 
1- Information and Communication Technology 
2- Information and Communication Technology for Development 
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توسعه منابع  هاي چارچوببا آموزش خدمات مدني ملي و  روزافزون طور بهكشورهاي عضو دريافت كرد؛ 
 مركز آموزش فناوري اطالعات و ارتباطات در آسيا و اقيانوسيهركاي ملي انساني يكپارچه و توسط ش

  .شود ميمحلي، بومي  فرد منحصربهجهت تحقق مفاهيم 
توسعه به كمك  سازي ظرفيت، نيازهاي فناوري اطالعات و ارتباطاتمتغير  شدت بهدر دورنماي 

 و آسيا در ارتباطات و اطالعات وريفنا آموزش . مركزشوند مينيز پديدار  فناوري اطالعات و ارتباطات
و خدمات  ها برنامهكه  شوند ميمتعهد  كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه اقيانوسيه يا

به نيازها و  گو پاسخبراي كشورهاي عضو فراهم كنند كه را  سازي ظرفيتو مرتبط با  باكيفيت
ي ها برنامهاجتماعي و  هاي رسانهدمي مفهوم باشند. اين سرفصل آكا ها آنكنوني و جديد  هاي چالش

. سرفصل پيش رو كه از طريق كند ميرا براي پيشرفت اجتماعي و اقتصادي معرفي  ها آنكاربردي 
است، به نيازهاي كشورهاي عضو جهت  يافته توسعه نفع ذيارزيابي نيازهاي شديد و فرآيند بازبيني چند 
. دهد ميتوسعه پاسخ  هاي نوآورياز رسانه اجتماعي در  منابع توسعه ظرفيت براي استفاده اثربخش

به  مند عالقهان توسعه در منطقه يا هر كس كه نفع ذيو  ها دولت هاي تالشاميدواريم اين سرفصل در 
فناوري اطالعات و  سازي يكپارچهاست، براي  فناوري اطالعات و ارتباطاتتوسعه به كمك حوزه 

  ارزشمند باشد. اي منطقهو  توسعه ملي هاي تالشبا  ارتباطات
  

  
  شمشاد اختر

  كميسيونكل سازمان ملل متحد و دبير اجرايي معاون 
 اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه 
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  مقدمه
  

در ارتقاي توسعه فراگير و پايدار، اهميت توسعه منابع انساني و ظرفيت سازماني در استفاده از 
 ارتباطياطالعاتي و  هاي فناوريگرفته شود.  كم دستنبايد  1ارتباطياطالعاتي و  هاي فناوري

 ها آناثربخش از  طور بهافراد بدانند چگونه  كه هنگاميهستند، اما  اي سادهابزارهاي  خود خودي به
اقتصادي و سبب -براي تسريع شتاب توسعه اجتماعي تغييري  قابل هاي محركاستفاده كنند، تبديل به 

 فناوري اطالعات و ارتباطاتدر ذهن، آكادمي الزامات  انداز چشمبا داشتن اين  .ندشو ميتغييرات مثبتي 
فناوري انساني  سازي ظرفيتبراي مديران ارشد دولتي (آكادمي) ايجاد شد. آكادمي منبع جامع 

كامل از  طور بهاست تا  در حال توسعهاست كه هدف آن كمك به كشورهاي  اطالعات و ارتباطات
  شوند. مند بهره ارتباطياطالعاتي و  هاي فناوريتوسط  د شدهايجا هاي فرصت

آكادمي، يك برنامه پيشرو در مركز آموزش توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات آسيا و 
جهت  ها مهارتدر سازمان ملل متحد است و براي تجهيز مقامات رسمي دولتي به دانش و  2اقيانوسيه

. شود مياقتصادي در نظر گرفته -طالعات و ارتباطات در توسعه اجتماعيكامل از فناوري ا برداري بهره
و  آسيا و اقيانوسيهه در سراسر مؤسسهزاران فرد و صدها  2008در سال  اندازي راهآكادمي از زمان 

گسترده شده، در چند  آسيا و اقيانوسيهكشور در منطقه  27دورتر را در برگرفته است. آكادمي در 
ي تحصيالت دانشگاهي و ها برنامهو در شده  گرفتهموزش منابع انساني به كار چارچوب دولتي آ

  دانشجويان در سراسر منطقه شركت كرده است.
شده موضوعاتي  گذاري هدفآكادمي تا حدودي نتيجه محتواي جامع و محدوده  تأثيرگذاري

ي در پيكربندي براي ، ولي توانايي آكادماند شده احاطهاست كه با هشت سرفصل اوليه آموزشي خود 
نيست. به  تأثير بياقتصادي نيز -كسب مفاهيم محلي و پرداختن به معضالت جديد توسعه اجتماعي

مركز آموزش فناوري اطالعات و ارتباطات در آسيا و ، آسيا و اقيانوسيهعلت تقاضاي زياد كشورهاي 
ارائه داد كه جهت را  سرفصل آموزشي آكادمي سهاز شركاي خود  اي شبكهبا مشاركت  اقيانوسيه

كاهش تغييرات اقليمي و  يا،افزايش ظرفيت كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات براي مديريت ريسك بال
  استفاده از رسانه اجتماعي براي توسعه در نظر گرفته شد.

مركز آموزش فناوري اطالعات و در  »دهيم ميما با مشاركت آن را انجام «طبق رويكرد 
 سازي پيادهآكادمي با روشي فراگير و مشاركتي ايجاد،  هاي سرفصل، كليه سيا و اقيانوسيهارتباطات در آ

ان استفاده كردند. كل نفع ذيو تحويل داده شدند و از تخصص و تجربه گروهي گسترده و استثنايي از 
يا و آسبرآورد نيازها در سراسر منطقه  هاي پيمايش بر اساس مند نظامآكادمي از طريق يك رويكرد 

و  كرده تحصيلتوسعه و افراد  المللي بين؛ مشورت با مقامات رسمي دولتي، اعضاي جامعه اقيانوسيه

                                                 
1- Intelligent Transportation System (ITS) 
2- Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development 
(APCICT) 
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است. تحقيق و تحليل نقاط قوت و ضعف مطالب آموزشي موجود و فرآيند بازبيني  ايجاد شدهفرهيخته 
ري اطالعات و مركز آموزش فناو اي منطقه نيمهو  اي منطقه هاي كارگاهاز  اي مجموعهدقيق توسط 

براي اطمينان از مرتبط بودن و اثربخشي  مند نظامبخشي از رويكردي  ارتباطات در آسيا و اقيانوسيه
است. از طريق اين رويكرد، آكادمي يك برنامه آموزشي ايجاد كرده است كه محدوده  ها سرفصل

سياري از گفتارها و گيرد و ب دربرميرا  فناوري اطالعات و ارتباطاتموضوعات مهم توسعه به كمك 
  .دهد مينكات مفهومي منطقه را نشان 

براي مركز آموزش فناوري اطالعات و ارتباطات در آسيا و اقيانوسيه رويكرد مشاركتي و فراگير 
براي تسهيل تحويل آموزش توسعه به كمك قدرتمندي را از شركاي  اي توسعه آكادمي نيز شبكه

ان توسعه در سراسر نفع ذيو  گذاران سياسترسمي دولتي،  به مقامات فناوري اطالعات و ارتباطات
و دورتر ايجاد كرده است. آكادمي دائماً در حال گسترش است و در سطوح  آسيا و اقيانوسيهمنطقه 
مركز آموزش فناوري  بين  نزديكو ملي در مناطق و كشورهاي مختلف به علت همكاري  اي منطقه

 هاي سازماندولتي و  هاي سازمانآموزشي،  مؤسساتو  نوسيهاطالعات و ارتباطات در آسيا و اقيا
مركز آموزش فناوري  كه هنگاميآموزشي تبديل شده است.  هاي چارچوببه  المللي بينو  اي منطقه

تا دائماً مطالب آكادمي را  كند مي كار خودبا شركاي اطالعات و ارتباطات در آسيا و اقيانوسيه 
ارائه شده  شناساييآكادمي براي پرداختن به نيازهاي جديد  هاي لسرفص، كند بوميو  روزرساني به
 تر يافتني دستو دسترسي به محتواي آكادمي را براي مخاطبان جديد از طريق وسايل جديد و شوند  مي

  به يك نيروي محرك ادامه خواهد يافت.شدن  تبديلاين اصل شراكت نيز تا  و دهد ميگسترش 
 رودررويبراي تكميل تحويل و ارتباطات در آسيا و اقيانوسيه  مركز آموزش فناوري اطالعات

مركز آموزش فناوري اطالعات متمم آموزشي آنالين به نام آكادمي مجازي  فرم پلتبرنامه آكادمي، يك 
) نيز براي امكان دادن به http://e-learning.unapcict.org( و ارتباطات در آسيا و اقيانوسيه

مركز آموزش ه مطالب به روش خود در نظر گرفته است. آكادمي مجازي در مطالع كنندگان شركت
آكادمي و  هاي سرفصلكه كليه  دهد مياطمينان  فناوري اطالعات و ارتباطات در آسيا و اقيانوسيه

هستند. لوح  سازي بوميو  سازي سفارشيدر اينترنت قابل دانلود، اشاعه،  راحتي بهمطالب ضميمه 
دمي نيز براي دستيابي كساني كه داراي عدم دسترسي يا دسترسي محدودي به آكا 1ديجيتالي ويديوي

  اينترنت هستند، موجود است.
مركز آموزش فناوري اطالعات و ارتباطات در براي افزايش دسترسي و ارتباط مفاهيم محلي، 

آذري، اندونزيايي، ، آمريكايي هاي زبانتا آكادمي را در  اند كردهو شركاي آن همكاري  آسيا و اقيانوسيه
يي براي ها برنامهچيني، انگليسي، كامبوجي، مغولي، ميانماري، پشتو، روسي، تاجيكي و ويتنامي با 

  اضافي در دسترس قرار دهند. هاي زبانبه  ها سرفصلترجمه 

                                                 
1- DVD 
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واضح، توسعه و تحويل آكادمي بدون تعهد، فداكاري و مشاركت فعاالنه بسياري از افراد و  طور به
شركاي خود در  هاي تالشنبوده است. من دوست دارم از اين فرصت استفاده و از  پذير امكان ها سازمان

آكادمي  هاي كارگاهكه در  اي منطقهملي و  هاي سازمانآموزشي و  هاي مؤسسهدولتي،  هاي وزارتخانه
، اند دادهارائه  را ارزشمندي هاي ورودي ها سرفصلبراي محتواي  تنها نه ها آن، تشكر كنم. اند كردهشركت 

از آن از طرفداران آكادمي در كشورها و مناطق خود شده و براي ايجاد ظرفيت الزم در  تر مهمبلكه 
اقتصادي، آكادمي را تبديل به -آتي توسعه اجتماعي هاي آرمانبراي كسب  فناوري اطالعات و ارتباطات

  .اند كردهو ملي  اي منطقه هاي چارچوببخش مهمي در 
سرفصل آكادمي توسعه به كمك  فناوري اطالعات و ارتباطات در آسيا و اقيانوسيه مركز آموزش

 ها دولتكرد تا  اندازي راهمنبع يادگيري  عنوان بهرسانه اجتماعي را در پاسخ به تقاضاي كشورهاي عضو 
حبوبيت اخير كاربرد و م هاي سالكه در  -رسانه اجتماعي هاي فناوريياد بگيرند كه چگونه از ابزارها و 

مركز اين كنند.  برداري بهرهي توسعه ملي ها برنامهبراي پشتيباني از راهبردها و  -اند كرده پيدازيادي 
يك جلسه گروه متخصصان،  جمله ازبراي توليد اين سرفصل جديد فرآيند بازبيني و توسعه دقيقي را 

ملي كه نظرات و  هاي كارگاهو  اي منطقهآنالين و جلسات  هاي ارزيابيچند دوره بازبيني متخصصان با 
 مركز آموزش فناوري اطالعات و ارتباطات در آسيا و اقيانوسيهان و شركاي نفع ذيبازخورد را از 

  ؛ اجرا كرد.كنند مي آوري جمع
به كه  اي برجستهگروهي از افراد  دريغ بي هاي تالشاز اين فرصت استفاده كنم و از  خواهم مي

سرفصل است؛ اين اصلي  مؤلفكه  1امانوئل سي الالنا جمله از ،ندكردكمك اين سرفصل گيري  شكل
در جلسه گروه متخصصان در زمينه  كنندگان شركتبراي مشاركت در توسعه اوليه آن؛  2جيمز الرسون

كه در  اي منطقه نيمه؛ شركاي ملي و 2013توسعه به كمك رسانه اجتماعي در اينچئون در فوريه سال 
سرفصل اين براي ويرايش  3شركت كردند و كريستين اپيكول ها نوشته تدسچندين دوره بازبيني 

در  كنندگان شركت؛ اشخاص منبع آكادمي و اي منطقه نيمهصميمانه قدرداني كنم. از شركاي ملي و 
، ندشد دهي سازمانو جلسات شركا كه براي پشتيباني از توسعه اين سرفصل  ها آموزشها،  كارگاه

  .كنم مي اي ويژه سپاسگزاري
منابع انساني فناوري اطالعات و  هاي شكافدر كاهش  ها ملتصادقانه اميدوارم كه آكادمي به 

ارتباطات كمك كند، موانع پذيرش فناوري اطالعات و ارتباطات را از بين ببرد و كاربرد فناوري اطالعات 
  و ارتباطات را در تسريع توسعه فراگير و پايدار ارتقا دهد.

  
  4هيون سوك ري

  UN-APCICT/ESCAPمدير                         
                                                 
1- Emmanuel C. Lallana 
2- James Larson 
3- Christine Apikul 
4- Hyeun- Suk Rhee 
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  ها سرفصل مجموعهدرباره 
  

روش زندگي، كار دادن در حال تغيير  ،امروزي، دسترسي آسان به اطالعات» عصر اطالعات«در 
اقتصاد «يا » اي اقتصاد شبكه«، »اقتصاد مبتني بر دانش«يا » اقتصاد ديجيتال«و بازي است. ويژگي 

هاي اطالعاتي  ها است. اين امر در نقش رشد با استفاده از فناوري وليد كاال به خلق ايدهانتقال از ت» نوين
  كل تأكيد دارد.يك  عنوان بهو ارتباطي در اقتصاد و در جامعه 

فناوري اطالعات و اي بر توسعه به كمك  ها در سراسر جهان تمركز فزاينده ، دولتنتيجه در
درباره توسعه  تنها نه ،فناوري اطالعات و ارتباطاتسعه به كمك ها تو دولت از نظر. دارند ارتباطات

بلكه استفاده از آن را براي ايجاد رشد  ،در اقتصاد است فناوري اطالعات و ارتباطاتصنعت يا بخش 
  .گيرد برمياقتصادي و نيز سياسي و اجتماعي در 

با آن  طالعات و ارتباطاتفناوري اسياست  تدوينها در  ، يكي از مشكالتي كه دولتوجود  اين با
برند  هايي كه براي توسعه ملي به كار مي گذاران اغلب با فناوري مواجه هستند، آن است كه سياست

گذاران  توان چيزي را كه درك نشده تنظيم كرد، بسياري از سياست نمي كه يياز آنجاآشنا نيستند. 
فناوري اطالعات و گذاري  ند، اما سياستا بوده فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري  شرمنده از سياست

ها  با تأثيرات سياسي فناوري ها آناز سوي متخصصان فناوري نيز اشتباه است، زيرا اغلب  ارتباطات
  د.نآشنايي ندار

   از سوي ،مديران ارشد دولتيبراي  فناوري اطالعات و ارتباطاتآكادمي الزامات 
UN-APCICT/ESCAP ه است:يافت براي افراد زير توسعه  

 فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري  گذاران سطح دولت ملي و محلي كه مسئول سياست سياست -1
  هستند.

 .فناوري اطالعات و ارتباطاتسازي كاربردهاي مبتني بر  مقامات دولتي مسئول توسعه و پياده -2
يت براي مدير فناوري اطالعات و ارتباطاتمديران بخش دولتي جوياي استفاده از ابزارهاي  -3

 پروژه.
فناوري افزايش آشنايي با مسائل اساسي توسعه به كمك  ها، سرفصل اين مجموعههدف 

فناوري هاي سياست و فناوري است. قصد آن توسعه دستورالعمل فني منظراز  اطالعات و ارتباطات
اوري فن كه ايننيست، بلكه درك خوبي از توانايي فناوري ديجيتال كنوني است يا  اطالعات و ارتباطات

ها  سرفصلگذاري به همراه دارد. عناوين  گيرد و چه پيامدهاي ضمني براي سياست صدر قرار مي كجا در
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 شناساييساير مطالب آموزشي سراسر دنيا  در از طريق تحليل نيازهاي آموزشي و تحقيق ميداني
 .اند شده

ع دوره و برنامه كه بتوانند براي خودخواني يا منب اند شده طراحي به صورتيها  سرفصلاين 
هر شده است، با يكديگر ارتباط دارند و تالش  در عين حالمجزا و  ها آنآموزشي استفاده شوند. 

 ،ارتباط داشته باشد. هدف بلندمدتمجموعه هاي اين  سرفصلو مباحث ساير  مايه درونبا  سرفصل
  نامه است. گواهيدريافت ها براي  سرفصلمنسجم ساختن دوره آموزشي 

توانند  شود و در مقابل خوانندگان مي هاي آموزشي آغاز مي با بيان اهداف و خروجي لسرفصهر 
شود كه شامل مطالعات  مي هايي تقسيم  به بخش سرفصلپيشرفت خود را ارزيابي كنند. محتواي 

ها  توانند تمرين خوانندگان مي هايي براي كمك به درك عميق مفاهيم كليدي هستند. و تمرين موردي
هاي خاص بحث ارائه  ها و جداول براي نمايش جنبه فردي يا گروهي انجام دهند. شكل صورت بهرا 

هاي بيشتري به دست منظرتا شده است . فهرست مراجع و منابع آنالين براي خوانندگان ارائه اند شده
  آورند.

العات متنوع است كه گاهي مط قدري به ،فناوري اطالعات و ارتباطاتاستفاده از توسعه به كمك 
رود و هيجان و چالش اين  رسند. اين امر انتظار مي متناقض به نظر مي سرفصلهاي  موردي و مثال

هاي اطالعاتي و  است كه تمام كشورها شناسايي پتانسيل فناوري اميد .رود رشته نوظهور به شمار مي
  كنند.آغاز ابزار توسعه  عنوان بهرا ارتباطي 

 فرم آنالين، آموزش از راه دور چاپي، پلت صورت بهكادمي هاي آ سرفصلاز مجموعه پشتيباني 
(APCICT Virtual Academy)، و  ويدئوييتدريس مربيان با فرمت از  هاي درس مجازي كالس

  را ببينيد). visit http://e-learning.unapcict.org( ،وجود داردها  سرفصلاز نمايشي اساليدهاي 
فناوري اطالعات و  ونيكي را براي توسعه به كمكمركز همكاري الكتر APCICT، عالوه به
كارمندان سايت آنالين مختص اين  .است مهيا ساخته (http://www.unapcict.org/ecohub)ارتباطات 
تجربه آموزش و يادگيري بهبود براي  فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاران توسعه به كمك  و سياست

فناوري اطالعات و هاي مختلف توسعه به كمك  جنبه ،شاين مركز دسترسي به منابع دان .هاست آن
فضايي تعاملي براي تسهيم دانش و تجربيات و همكاري براي پيشرفت توسعه به كمك  ،ارتباطات

  سازد. را مهيا مي فناوري اطالعات و ارتباطات
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  ۱۱ سرفصل
  

يشرفت اجتماعي و ي كاربردي مختلف را براي پها برنامهاين سرفصل مفهوم رسانه اجتماعي و 
. همچنين راهنمايي براي توسعه سياست رسانه اجتماعي است. مجموعه مكمل كند مياقتصادي معرفي 

و مديريت ابزارها  اندازي راهرا براي  »چگونگي«مراحل عملي  »رسانه اجتماعي براي دولت«رهنمودهاي 
  .دهد ميرسانه اجتماعي ارائه  هاي فناوريو 
  

  اهداف سرفصل
  از: اند عبارتن سرفصل اهداف اي

  ي كاربردي مختلف در زمينه توسعه؛ها برنامهمعرفي مفهوم رسانه اجتماعي و  -1
و مقامات رسمي دولتي درباره برنامه كاربردي رسانه  گذاران سياستافزايش آگاهي  -2

  اقتصادي؛-اجتماعي براي توسعه اجتماعي
سانه اجتماعي در ارتقاي ارائه درك مفاهيم سياست ملي و تدوين برنامه منتج از نقش ر -3

  توسعه و
توليد منبع توسعه ظرفيت كه بتواند به اتصال شكاف دانش در استفاده اثربخش از  -4

  توسعه كمك كند. هاي نوآوريرسانه اجتماعي در 
  

  نتايج يادگيری
  بعد از كار با اين سرفصل، خوانندگان بايد بتوانند:

  را شرح دهند؛ ها آنمعين  هاي ويژگياجتماعي و  طبقات اصلي رسانه -1
 هاي آرمانمثبت به ارتقاي  طور به تواند مي ها آناجتماعي با  را كه رسانه هايي روش -2

  شرح دهند؛ توسعه در كشور خود كمك كند،
را براي رسيدگي به آثار فرعي رسانه اجتماعي شناسايي كنند و پيشنهاد  هايي سياست -3

  شوند؛ ازيس پيادهدر كشورشان  توانند ميچگونه  ها آندهند كه 
  اجتماعي درك كنند و مشاركتي را از طريق توسعه به كمك رسانه گيري تصميم -4
  براي فشار به دولت در استفاده از رسانه اجتماعي ايجاد كنند. اي برنامه -5
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  اختصارات
  

APCICT  Asian and Pacific Training Centre for Information and 
Communication Technology for Development (United Nations) 

CDC   Centers for Disease Control and Prevention (USA) 
ESCAP  Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (United Nations) 
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  ها ليست آيکن
 

  
     مطالعه موردي

  



 

  اولفصل 
  مقدمه

  
  اند از: اهداف اين فصل عبارت

  مرور و تعريف رسانه اجتماعي و  
 .بحث درباره انواع مختلف رسانه اجتماعي  

  
هاي اطالعاتي و  نهاد ويژه سازمان ملل متحد براي فناوري -1المللي مخابرات اتحاديه بين

عنوان ابزاري الزامي براي صدها  ههاي اخير ب رسانه اجتماعي در سال«مشاهده كرده است كه:  -ارتباطي
  .]1[»ميليون كاربر اينترنت در سراسر جهان و عنصري تعريف شده از نسل اينترنت ظهور كرده است

در سراسر جهان در حال حاضر از رسانه  نبزرگساالدرصد) از  62طبق تخميني، بيش از نيمي (
  .]2[كنند مي اجتماعي استفاده

  
 انه اجتماعيرس انگيز حيرتآمار  - 1كادر 

  سال است. 64تا  55محدوده سني  2آمار در حال رشد در توئيترترين  سريع -1
  هستند.» فقط كاربر تلفن همراه« بوك فيسميليون كاربر  189 -2
ساله در اياالت متحده بيش از هر شبكه كابلي ديگري  34تا  18 نبزرگساالبين  3دسترسي به يوتيوب -3

  است.
  شوند. ملحق مي 4اينهر ثانيه دو عضو جديد به لينكد -4
  در وب پيشي گرفته است. 1عنوان فعاليت شماره  به 5نگاري رسانه اجتماعي در زمينه هرزه -5

 Belle Beth Cooper, “10 surprising social media statistics that will make you rethink your social منبع:
strategy”, 18 November 2013. Available from http://www.fastcompany.com/3021749/work-smart/10-

surprising-social-media-statistics-that-will-makeyou-rethink-your-social-stra.  

                                                 
1- International Telecommunication Union (ITU) 
2- Twitter 
3- YouTube 
4- LinkedIn 
5- Porn 
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. در ]3[»در استفاده از اينترنت وجود ندارد داري معنيشكاف جنسيتي «است كه  توجه  قابل
  .»]4[كنند مي از رسانه اجتماعي استفادهزنان بيشتر از مردان «، 2012در سال اي  حقيقت طبق مطالعه

از ساختارهاي دولتي، سطوح در حال رشد دسترسي به اينترنت و  نظر صرفرسانه اجتماعي 
ي ها صرف شبكهكننده  ميانگين ساعاتي كه هر بازديدگيري  فرهنگ در سراسر جهان است. طبق اندازه

در  سنجش قابلن يك تغيير جهت كند، مشاركت نيز در حال افزايش است. همچني مي 1اجتماعي
شدن ارتباطات  اجتماعيبه  الگوهاي استفاده از رسانه در سراسر جهان در حال وقوع است كه اشاره

  شوند. مي ناميده 2»بوميان ديجيتال« اصطالح به، بخصوص بين نوجوانان و جوانان كه دارد
  دهند؟ مي انجام كاري چهافراد در رسانه اجتماعي 

مشخص كرد كه موسيقي و فيلم  20123و در سال ياني مركز تحقيق پپروژه نگرش جه
كنند. كشورهاي زير  مي ي اجتماعي شركتها بين افرادي هستند كه در شبكه ها فعاليتترين  محبوب
كه ديدگاه خود را درباره موسيقي  گيرند برميي اجتماعي را در ها افراد فعال در شبكه چهارم سهحداقل 

%)، 78%)، تركيه (83%)، يونان (84%)، مكزيك (85%)، هند (86گذارند: چين ( مي و فيلم به اشتراك
  .]5[%)75%) و ايتاليا (77تونس (

براي بيان  5اجتماعيسازي  مصر، اردن، لبنان و تونس در استفاده از شبكه 4شهروندان سايبري
ي ها ران سايتكارب دهم  هفتبيش از «ي سياسي و معضالت اجتماعي پيشگام هستند: ها ديدگاه
و اند  پست گذاشته ها اجتماعي در اين كشورها درباره معضالت اجتماعي در اين سايتسازي  شبكه

 »اند. ي خود را درباره سياست به اشتراك گذاشتهها حداقل شش دهم ديدگاه
اجتماعي نيست. تنها سازي  جالب است كه مذهب موضوع زياد محبوبي بين كاربران شبكه

اند  عبارت ءهااستثنااند.  كشور مورد مطالعه پست گذاشته 14كمتر درباره مذهب در  حدود يك سوم يا
  %).62%) و اردن (63%)، تونس (63از: مصر (

، تحقيق محصول استفاده غالب از رسانه 20126طبق گزارش رسانه اجتماعي نيلسن در سال 
  اجتماعي است:

كنندگان  سراسر مناطق وجود دارد، اما بين مصرفدر  شدت بهرسانه اجتماعي در نيت خريد گذاري  تأثير
درصد  30يا آفريقا شديدتر است.  خاورميانهي التين و آمريكا، آسيا و اقيانوسيهآنالين در بازارهاي 

روزانه از رسانه  آسيا و اقيانوسيهدرصد در  29يا آفريقا و  خاورميانهآنالين در منطقه كنندگان  مصرف

                                                 
1- Social Networks 
2- Digital Natives 
3- Pew Research Center’s 2012 Global Attitude Project 
4- Cybercitizens 
5- Social Networking 
6- Nielsen’s Social Media Report 2012 
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كنند و يك سوم  مي يا محصوالت يا خدمات استفاده ها تر درباره ماركاجتماعي براي يادگيري بيش

  .]6[شوند مي هفتگي به اينترنت متصل صورت بهدر هر دو منطقه  دهندگان پاسخ
  

  زمينه استفاده از رسانه اجتماعي برحسب جنسيت است: ي زير درها يافته
  كنند. زنان  مي ه استفادهيا قرار عاشقان وكار كسبمردان بيشتر از رسانه اجتماعي براي

، سرگرمي و كمك به خود گذاري اشتراك بهبيشتر از رسانه اجتماعي براي روابط، 
  كنند. مي استفاده

 دهند دسترسي سريع به معامالت يا اطالعات داشته باشند. در حالي  مي مردان ترجيح
زنان كمتر دهند. همچنين  مي ترجيح ها كه زنان رسانه اجتماعي را در مواجهه با مارك

 .]7[كنند مي اقدام به تبليغات ديجيتالي پولي
 

 به زنان عربدهي  رسانه اجتماعي در قدرت - 2كادر 

رسانه اجتماعي توسط زنان  كارگيري بهزنان كاربر رسانه اجتماعي هستند. موانع دو برابردر دنياي عرب، مردان
براي استفاده زنان عرب  تري بزرگمحيطي موانع  شود: محيطي و شخصي. عوامل بندي طبقه دسته دوتواند به  مي

فناوري اطالعات و «دسترسي به  عالوه به» هاي اجتماعي و فرهنگي محدوديت«از رسانه اجتماعي، بخصوص 
آورد. به عبارت ديگر، عوامل شخصي كه بيشتر  به وجود مي» كمبود محتواي مرتبط براي زنان«و  »ارتباطات

سواد «، »سطح تحصيالت«هاي خود كاربران زن رسانه اجتماعي هستند مانند  يتها يا فعال مربوط به مهارت
سطح اعتماد به «عنوان ابزاري براي ارتباطات و  به» اعتماد به رسانه اجتماعي«، »فناوري اطالعات و ارتباطات

متر در نظر گرفته گذاري ك عنوان موانع؛ اما با تأثير فناوري اطالعات و ارتباطات همگي به«امنيت و حريم شخصي 
  شوند. مي

شود؟ اگر بيشتر موانع تساوي جنسيتي در استفاده از رسانه  بسته مي 1»مجازي«چگونه اين شكاف جنسيتي 
متمركز » تثبيت زنان«مداخله براي پرداختن به اين شكاف جنسيتي بايد روي  هرگونهاجتماعي شخصي باشند، 

ها با اين وجود، نتايج پيمايش  اي زنان يا افزايش تحصيالت آنعنوان مثال با معرفي آموزش بيشتر بر به ؛شود
هايي براي رسيدگي به  اي محيطي هستند و به تالش طور برجسته دهند كه موانع به نشان مي وضوح بهاي  منطقه
  هاي فرهنگي در مورد زنان نياز دارند. و محدوديت آميز تبعيضهاي  نگرش
هاي كاربران مرد و زن رسانه اجتماعي در منطقه عرب  شكاري در ديدگاهموارد مشابه آاين بررسي، هاي  يافته

دهند. مردان و زنان عرب تا حد زيادي درباره معضالت مربوط به رسانه اجتماعي و معاني ضمني آن  نشان مي
كنند و  هاي يكساني استفاده مي ها از رسانه اجتماعي به روش براي زنان و مشاركت مدني موافق هستند. آن

  به زنان بازي كند دارند.دهي  تواند در قدرت نظرات مشابهي درباره نقشي كه رسانه اجتماعي مي
به زنان است. دهي  عنوان ابزاري براي قدرت ترين يافته اين تحقيق، ديدگاه مشترك رسانه اجتماعي به شايد مهم

                                                 
1- Virtual 
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و مشاركت زنان دهي به ابزار قدرتكنند كه رسانه اجتماعي پتانسيل تبديل شدن احساس ميدهندگان پاسخبيشتر 

را در عرصه اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، سياسي يا مدني دارد. اين ادراكات در مقابل واقعيت نابرابري جنسيتي 
كند. در اين صورت، رسانه اجتماعي  ها در برابر آن پافشاري مي است كه منطقه عرب هنگام رويارويي با اين حوزه

طور مثبت توسط  زنان در جوامع عربي باشد. اين كار بهدهي  نسبت به قدرت 1»عامل تغيير« طور بالقوه تواند به مي
موجب تواند  شود كه مي عنوان ابزاري در نظر گرفته مي بسياري از كاربران رسانه اجتماعي؛ چه زن و چه مرد؛ به

  دهد. ها پيشنهاد براي پرداختن به اين نابرابريرا و رويكردهاي جديدي شود تغييرات 
درصد  40شود،  در نظر گرفته ميدهي  عنوان ابزاري براي قدرت اگرچه رسانه اجتماعي تا حد زيادي به

هاي جديدي براي مشاركت مدني زنان ايجاد  ادعا كردند كه رسانه اجتماعي ممكن است نگراني دهندگان پاسخ
زنان ممكن است تنها با استفاده از رسانه  دهي به براي قدرت» زندگي واقعي«كننده   ، موانع احاطهعالوه بهكند. 

زنان باشد، دهي  ممكن است اولين گام نسبت به قدرت» مجازي«اجتماعي برطرف نشود. در حالي كه مشاركت 
هاي سياسي، مدني و عمومي نشود.  ممكن است لزوماً تبديل به مشاركت در زندگي واقعي در مسير اصلي عرصه

هاي ارتقاي تساوي  گرفته شوند و الزم است در تالش كم دستها نبايد  صهموانع زندگي واقعي بين اين عر
  ها پرداخته شود. جنسيتي در منطقه به آن

 ,”Dubai School of Government, “The Role of Social Media in Arab Women’s Empowerment: منبع
Arab Social Media Report, vol. 1, no. 3 (November 2011), pp. 11-12.  

 
درك كامل ارزش پتانسيل رسانه اجتماعي براي اهداف توسعه با درك مفهوم رسانه  منظور به

  كنيم. مي اجتماعي آغاز
 

  رسانه اجتماعی چيست؟ ۱- ۱
ي اجتماعي ابزارهاي اينترنتي براي ها رسانه«تعريف از رسانه اجتماعي وجود دارد: از  34حداقل 

موضوعي رسانه اجتماعي، «تا گرفته » هستند ها عات بين انسانو بحث درباره اطال گذاري اشتراك به
  . ]8[»، مفيد و بي فايدوقت بهو بدون نياز گير  ، وقتآزاردهندهو كننده  متناقض است؛ ترغيب

ي ها رسانه اجتماعي گروهي از برنامه«آن تمركز دارند:  زمينه پسبرخي از تعاريف روي فناوري 
شود و باعث  مي ساخته 0/2بنيادهاي آرماني و تكنولوژيكي وب  اساسبر كاربردي اينترنتي است كه 

بخشي از تعريف است؟ زيرا  0/2. چرا وب ]9[»شود مي توسط كاربر توليد شدهايجاد و تبادل محتواي 
ي است كه در آن ديگر فرم پلت« 2برخالف وب اوليه». ي براي توليد رسانه اجتماعي استفرم پلت«

عوض دائماً توسط كليه  شوند، اما در نمي ايجاد و منتشر اربردي توسط افرادي كها محتوا و برنامه
  .]10[»شوند مي كاربران به سبكي مشاركتي و اشتراكي اصالح

                                                 
1- Change Agent 
2- Original Web 
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يي هستند كه به ها فرم پلت«ها  آن ي اجتماعي اين است كهها يك تعريف مرتبط با رسانه
 ي كوچك يا صفحات وب خود را ارائهها يتسا وبكاربران توانايي و ابزارهايي براي ايجاد و انتشار 

  .]11[»دهند مي
 نيز به شرح ذيل وجود دارند: 1»زيستي-تكنو«تعاريف 

ي ها و برنامه ها فرم پلت، ها از ابزارها و اسباباي  رسانه اجتماعي دائماً در حال رشد و مجموعه
 طور بهدهد.  مي عات رااطال گذاري اشتراك بهكاربردي آنالين است كه به همه ما امكان تعامل و 

  .]12[رابط و هم شبكه عصبي وب است بافت هم، اي فزاينده
  

 2ي گروهيها ي ارتباطي ديگر مانند رسانهها برخي رسانه اجتماعي را با مقايسه آن با رسانه
 طرفه يكرسانه اجتماعي با طبيعت  3»چند به چند«كنند. در اين رويكرد، طبيعت تعاملي  مي تعريف

شود كه محتواي رسانه  مي شود. همچنين نشان داده مي ي گروهي مقايسهها رسانه 4يك به چند
اي  برجسته طور بهشود، در حالي كه محتواي رسانه گروهي  مي اجتماعي اساساً توسط كاربرانش توليد

 شود. مي توليداي  حرفهاي  ي رسانهها يا شركتاي  توسط افراد حرفه
 الزامي آن را معين كند:تعريف مفيد تعريفي است كه عناصر 

شود كه  مي ي آنالين دركها عنوان گروهي از انواع جديد رسانه رسانه اجتماعي به
  گذارد: مي ي زير را به اشتراكها بيشتر يا كليه ويژگي

 مند عالقهرسانه اجتماعي مشاركت و بازخورد از طرف همه افراد  -مشاركت 
  كند. مي حوكند. خط بين رسانه و مخاطب را م مي را تشويق

 بيشتر خدمات رسانه اجتماعي نسبت به بازخورد و مشاركت باز  -باز بودن
 تشويقرا اطالعات  گذاري اشتراك به، اعالم نظر و گيري رأيها  آن هستند.

موانعي براي دسترسي و استفاده از محتوا وجود دارد و  ندرت بهكنند.  مي
 نيست. موردپسندبا رمز عبور شده  محافظتمحتواي 

 محتوا براي  5»پخش همگاني«نظر به اينكه رسانه سنتي درباره  -مكالمه)
عنوان  شود) است، رسانه اجتماعي بيشتر به مي مخاطب فرستاده يا توزيع

 شود. مي ديده دوطرفهمكالمه 

                                                 
1- Techno-Biological 
2- Mass Media 
3- Many-to-Many 
4- One-to-Many 
5- Broadcast 
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 شكل گيرند و  سرعت بهشود جوامع  مي رسانه اجتماعي باعث -جامعه

عاليق مشترك مانند عشق به اثربخش ارتباط برقرار كنند. جوامع  طور به
 عكاسي، معضلي سياسي يا يك نمايش تلويزيوني محبوب را به اشتراك

 گذارند. مي
 بيشتر انواع رسانه اجتماعي بر اساس اتصال خود، پيوند به  -اتصال

 . ]13[يابند مي ي ديگر، منابع و افراد رونقها سايت
  

 اجتماعیانواع رسانه  ۲- ۱

  كنند: مي ا شكل رسانه اجتماعي اشارهمحققان به حداقل هفت نوع ي
  1اجتماعيسازي  ي شبكهها ي شبكه اجتماعي يا سايتها سايت -1
  2ها وبالگ -2
  3ها ويكي -3
  4ها پادكست -4
  5ها فوروم -5
  جوامع محتوا -6
  ]14[خردي نويس وبالگ -7

  
خدمات مبتني بر وب « 6اجتماعيسازي  ي شبكهها ي شبكه اجتماعي يا سايتها سايت

، پروفايلي عمومي يا نيمه عمومي بنا كنند؛ دار كران) در يك سيستم 1فراد: (شوند ا مي هستند كه باعث
) 3گذارند به هم پيوند دهند و ( مي ) ليستي از كاربران ديگر را با افرادي كه اتصالي را به اشتراك2(

ي ها سايت ]15[»ليست اتصاالت خود را با ليست افراد ديگر در سيستم مشاهده و پيمايش كنند.
 -ديجيتال ارائه دهيم صورت بهشوند اتصاالت خود را با كاربران ديگر  مي اجتماعي باعثازي س شبكه
به شبكه روابط اجتماعي خود با درخواست و پذيرفتن  دهي شكلبراي  ها توانيم از اين سايت مي يعني

ي نيست. ي اجتماعها اجتماعي تنها براي پروانهسازي  استفاده كنيم. سايت شبكه ها دوستان يا تماس
شامل تر  گستردهاي  ) مديريت شبكه1اند از: ( اجتماعي عبارتسازي  ي شبكهها برخي از منافع سايت

                                                 
1- Social Network Sites or Social Networking Sites 
2- Blogs 
3- Wikis 
4- Podcasts 
5- Forums 
6- Social Networking Site (SNS) 
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) كشف اطالعات درباره ديگران براي كمك به ايجاد 2؛ (1ي ضعيف و اتصال سرمايه اجتماعيها گره
  .]17[3اقدام اجتماعيسازي  ) هماهنگي و سيار3و ( 2مشتركهاي  ديدگاه

شايد اين  بوك فيساجتماعي پيشگام است. جذابيت اصلي سازي  يك سايت شبكه 4بوك فيس
 ،2012كند. در سال  مي پذير امكانسيار اي  را در جامعه» 5وار بازگشت به ارتباطات همسايه«باشد كه 

 ميليون كاربر فعال ماهانه داشت كه تقريباً هشت ساعت در ماه در سايت وقت 901 بوك فيس
نوشتند و  مي ميليون كاربر چيني داشت كه وبالگ 712 6، كيوزون2013. در سال ]18[گذراندند مي

در همان  -»چيني بوك فيس« - 7. در حالي كه رن رن]19[گذاشتند مي تصاوير و موسيقي را به اشتراك
بدين صورت  8پديا ويكياجتماعي سازي  ي شبكهها . فهرست سايت]20[ميليون كاربر داشت 172سال 
 است:
 Academia.edu-  يا محققان دانشگاهيانبراي  
 BIGADDA - اجتماعي هنديسازي  سايت شبكه 
 Care2 - 10و فلسفه اجتماعي 9درباره زندگي سبز 
 Cyworld - اجتماعي محبوب در كره جنوبيسازي  سايت شبكه 
 English, baby!-  عنوان زبان دوم انگليسي بهزبان ان و معلمان درس آموز دانشبراي 
 GovLoop - كنند مي رادي كه براي دولت كاربراي اف 
 italki.com - شبكه اجتماعي يادگيري زبان 
 LinkedIn - اي حرفهو  وكار سازي كسب شبكه 
 NGO Post - غيرانتفاعي اخبار، بيشتر در هند گذاري اشتراك بهو سازي  براي شبكه 
 Ravelry - دوزي درباره بافتني و قالب 
 Vamfirefreaks.com - 11تي و گوتيكدرباره خرده فرهنگ صنع 

 Zoo.gr - 21[اجتماعي در يونانسازي  سايت شبكه[ 

                                                 
1- Social Capital 
2- Common Ground 
3- Social Action 
4- Facebook 
5- Neighbourly Communications 
6- Qzone 
7- RenRen 
8- Wikipedia 
9- Green Living 
10- Social Activism 

11 - Gothicاست. اين سبك، سبكي مذهبي است كه همواره، در خدمت  معماريهاي تاريخي  ها و دوره : يكي از سبك
 كليسا بوده است (مترجم).
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يي شامل تجربيات، مشاهدات، نظرات و... ها ، سايت2»ها وبالگ«از  اي شده ، شكل كوتاه1ها بالگ

يي به ها ي وبالگي اغلب تصاوير و لينكها نويسنده يا گروهي از نويسندگان هستند. اين سايت
دهند كه ديدگاه خود را براي جهان منتشر  مي به همه فرصت ها بالگ. و]22[ي ديگر دارندها سايت وب

ي ها ) وبالگ1وجود دارد: (ي نويس وبالگكنند تا بخوانند و بازخورد بدهند. سه سبك اصلي براي 
 نويس وبالگكه  -3ي فيلترها ) وبالگ2كند؛ ( مي زندگي آفالين خود را بازگو نويس وبالگكه  -شخصي

 . ]23[4محور ي موضوعها ) وبالگ3كند و ( مي غربال وب را براي خواننده
عنوان  بهها  آن شدند. به مي محسوب ها عنوان تهديدي براي روزنامه در روزهاي اول به ها وبالگ

شود كه  مي شخصي منتج نويس وبالگاز ي نويس وبالگ. اما ]24[شد مي نگاه 5»ها قاتل روزنامه«
تر  بزرگاي  ي حرفهها كند كه بخشي از سايت مي يي منتشراه نويس وبالگي خود را براي ها ديدگاه

اكنون آينده بيشتر ي نويس وبالگ –اند تكامل يافتهنيز  ها ). روزنامه6هافينگتون پست هستند (مانند
ي خبري با استانداردهاي ويراستاري ها سايت«گويد:  مي اي كننده مشاهدهي خبري است. ها سازمان

  .» ]25[گردد مي پر خبرتري نويس وبالگي ها وند، در حالي كه سايتش ميتر  ماندگارتر وبالگي
از اي  اياالت متحده درباره محدوده گسترده نويس وبالگميليون  31، 2012از تاريخ ژوالي سال 

) در Technorati(طبق سايت  ها نويس وبالگپنج مورد از بانفوذترين . ]26[اند كرده مي معضالت بحث
  با شرح مختصر):شوند ( مي زير فهرست

 محتوا و وبالگي كه بيش از يك ميليون كننده  آوري جمعخبري،  سايت وب -هافينگتون پست
  كند. مي نظر در هر ماه دريافت

 Mashable - ي ها خبري كه روي اخبار رسانه اجتماعي تمركز دارد، اما اخبار و توسعه سايت وب
 و ابزارها را نيز پوشش 7ها فناوري، ميم، توسعه وب، وكار كسبسيار، سرگرمي، ويديوي آنالين، 

 دهد. مي
 BuzzFeed - فناوري را با يك  فرم پلتيك  8ي كه براي تشخيص محتواي ويروسيسايت وب

و كند  مي تركيب» وب ويروسي بالدرنگ«از  9اي لحظهفرآيند انتخاب سرمقاله براي ارائه تصوير 
معموالً به همراه ويديو، تصوير يا لينك) با ترتيب زماني ( ها شامل ليست كاربران و اعضاي پست

 كند. مي است كه ماهيت رسانه ويروسي تشديد شونده روي وب را جذب
                                                 
1- Blogs 
2- Web Logs 
3- Filter Blogs 
4- Topic-Driven Blogs 
5- Killing Off Newspapers 
6- Huffington Post 

7 - Memesيابد (مترجم). : ايده، رفتار يا سبكي كه از فردي به فرد ديگر در يك فرهنگ گسترش مي  
8- Viral 
9- Snapshot 
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 Business insider - در اياالت متحده. وكار كسبخبري فناوري و  سايت وب 

 The Verge - 27[دهد مي ي كه فصل مشترك فناوري، علم، هنر و فرهنگ را پوششسايت وب[ . 
ي ها دهند. گردآوري بهترين وبالگ مي ي سياسي ارائهها بينشي درباره رژيم اه نويس وبالگ

. ]28[اند شرح داده شده» در ونزوئال مند عالقهالزامي براي هر فرد «عنوان  به 1كاراكاس كرونيكلز
نقشي  ها نويس وبالگ«كنند. در تونس،  مي همچنين نقشي در تغيير اجتماعي بازي ها نويس وبالگ

 العابدين زيندر رسيدن سريع به انقالبي كه خشونت ي ها ، اطالعات و حسابها گسترش ايدهكليدي در 
نفوذ  2011مصري در شورش سال  نويس وبالگ 000,160 .»]29[ابن علي را بركنار كرد بازي كردند

 .]30[كه مبارك را سرنگون كردنداند  داشته
كه  طور هماننوعي ويكي است؛  پديا كيويشناسند.  مي پديا ويكيرا به علت  2ويكيبيشتر مردم 

شود  مي سرور است كه باعث افزار نرماز اي  قطعه«اجتماعي است. ويكي سازي  نوعي شبكه بوك فيس
.» ]31[كاربران آزادانه محتواي صفحه وب را با استفاده از هر نوع مرورگر وب ايجاد و ويرايش كنند

المعارف اينترنتي اشتراكي قابل ويرايش، چند زباني و  دايره«، پديا ويكيي است كه توسط فرم پلتويكي، 
 1/4(فقط بيش از  پديا ويكيميليون مقاله  24تر از بيش از مؤثر. حتي ]32[شود مي استفاده» آزاد

اشتراكي  طور بهتوسط داوطلبان در سراسر جهان  پديا ويكي) است كه پديا ويكيميليون چاپ انگليسي 
  ست:ها شود كه قلب كليه ويكي مي شاهكار عظيم توسط مفاهيم بنيادي ذيل ساختهشود. اين  مي نوشته
  اي لحظهويرايش باز و  
 ها ثبت كامل ويرايش 
  3فوق متنگذاري  از زبان نشانهتر  ي آسانتوجه قابل طور بهعلم ويژه ويرايش كه يادگيري آن 

 است
 شوند تا وب  مي لينك پديا ويكيبه ساير صفحات  پديا ويكيكليه صفحات  -صفحات لينك شده

 شكل دهند اند متصلمتني يا صفحاتي را كه از درون به هم  فوق
  4اي چندرسانهمحتواي 
 المعارفي،  پذيرد؛ كليه مقاالت بايد دايره نمي را هر چيزي پديا ويكي -استانداردهاي محتوا

 باشند تأييدطرف و قابل  بي
 يا بحث مربوطه را دارد. ويراستاران  وگو فتگهر صفحه ويكي و مقاله، صفحه  -محتوا براي بحث

 توانند هر تغييري را در يك مقاله مطرح كنند. مي مند عالقه

                                                 
1- Caracas Chronicles 
2- WiKi 
3- Hyper Text Markup Language (HTML) 
4- Multimedia Content 
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 ي فزاينده در مقاالتها پيشرفت 
 اشتراكيگيري  تصميم 
 ها ست كه محتوا، سياستپديا ويكييك جامعه داوطلب اختصاصي و پيچيده پشت سر  -جامعه 

 دهد مي را توسعه ها و روش
 مقاالت فقط به انگليسي نيستند -ند زبانهمحتواي چ 
 33[شود نمي پرداخت پديا ويكيبابت دسترسي به محتوا در اي  هيچ هزينه -كامالً رايگان[ 

صوتي راديويي، اي  ي دورهها نوعي رسانه ديجيتالي است كه شامل مجموعه« 1پادكست
 و دانلوداشتراك گذاشته  بهوب  3انتشار همگانيكه از طريق  ePub2يا  PDFي ها ويديويي، فايل

پادكست به فرد توانايي ] 34[»شود. مي ريخته 4آنالين روي كامپيوتر يا ابزار سيار صورت بهشوند يا  مي
كنند زيرا  مي تلقي» 5كننده مختل«عنوان  دهد. برخي آن را به مي ايستگاه راديويي خود را اندازي راه
شود و ممكن است صنايع سنتي را در زمينه  مي ي جديد و مختلف انجام وظايف آشناها باعث روش«

 ]35[»فرآيند تهديد كند.
پي ها  آن به محدوده 6توانيم از طبقات پادكست اواردز مي موضوعات متنوعي دارند. ها پادكست

، آموزش، سرگرمي، غذا و نوشيدني، بازي، سالمت يا تناسب ي، كمدي، فرهنگي يا هنروكار كسبببريم: 
  ]36[، موسيقي، سياست يا اخبار، الهام مذهبي، علم، ورزش، فناوري و سفر.ها ما يا فيلماندام، بلوغ، سين

ها  آن مرتبط هستند. اما اي چندرسانههنوز در عصر  ها وجود دارد كه آيا پادكست سؤالاين 
ميليون نفر در اياالت متحده وجود داشتند كه ماهانه حداقل يك  31، 2013مانند. در سال  مي محبوب

قدرت در حال رشد سيار، قدرت مداوم «به  ها محبوبيت مداوم پادكست] 37[كردند. مي دكست دانلودپا
براي كشف و دانلود پادكست و افزايش آهسته ولي دائماً در حال رشد  7) اپليافته كاهش(اما تا حدودي 

  ]38[».برحسب مصرف پادكست منسوب شده است 8اندرويد
ي پست شده مكالمه ها توانند با پيام مي ن هستند كه افرادي بحث آناليها سايت« 9ها فوروم

تواند شامل تعدادي زير  مي دارند: يك فوروم 2يا درختي 1ساختاري سلسله مراتبي«ها  آن] 39[».كنند

                                                 
1- Podcast 

2 - Electronic Publication :المللي انتشارات ديجيتال  براي كتاب الكترونيكي است كه توسط انجمن بين يك استاندارد باز
دهد و در عين  صفحه نمايش تطبيق مياندازه اين فرمت متن را با  .است epub.ها  وجود آمده است. پسوند اين نوع فايل ه ب

ض و فونت دلخواه خود را انتخاب كنيد متن را عواندازه دهد  به شما اجازه ميهمچنين ريزد.  آرايي را به هم نمي حال صفحه
  (مترجم).

3- Syndication 
4- Mobile Device 
5- Disruptive Technology 
6- Podcast Awards 
7- Apple 
8- Android 
9- Forums 
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به  ها ي فورومها ريشه] 40[».فوروم باشد كه هر كدام ممكن است چند موضوع داشته باشند
شكلي از رسانه اجتماعي ها  آن . اماگردد برمي 1970در دهه  3ناتتابلوي اعالگيري  ي شمارهها سيستم

توسط كاربر  توليد شدهي كاربردي هستند كه محتواي ها برنامه«تكنولوژيكي  انداز چشمهستند زيرا از 
  ]41[»كنند. مي را مديريت

ي توجه قابل 4دسترسيممكن است شامل مسائل جنسي نباشند زيرا متني هستند، اما  ها فوروم
در هفته تر  ساله و بزرگ 12 هاي ييآمريكابيشتر « 5آمريكادارند. طبق پيمايش كاربران رسانه اجتماعي 

مشابه آشكار  اي مطالعه] 42[»خوانند. مي درصد) 52( ها درصد) را بيشتر از وبالگ 62تابلوهاي پيام (
  خوانند. مي هفتهي آنالين را هر ها كرد كه حدود دو سوم افراد تحت پيمايش تابلوهاي پيام

گيرند.  مي مورد بحث قرار ها رود انواع مختلفي از موضوعات در فوروم مي كه انتظار طور همان
 بندي رتبه 6دويكه توسط اسكو »مباحثهي ها فورومترين  مورد از بهترين و جالب 20«ي زير بين ها مرفو

  قرار دارند:اند  شده
 Asia Finest Discussion Forum )http://www.asiafinest.com(- درباره معضالت آسيا  
 Volconvo )http://www.volconvo.com/forums/( -  انگيز بحثبراي معضالت 
 Grace Centered Forums 

)http://www.gracecentered.com/christian_forums/index.php( -  درباره موضوعات مورد
 عالقه مسيحيان

 Unexplained Mysteries Discussion Forums- درباره اسرار توضيح داده نشده در جهان ما 
 Perspectives )http://www.perspectives.com/forums/(-  كه  پرستي كهنهبراي افراد

 .]43[هاي ديگران را دوست ندارندانداز چشم
آنالين به هم  صورت بهيعني گروهي از افراد كه درباره موضوع مورد عالقه خود « 7جامعه محتوا

، مطلب يا ها ، ويديوها، لينكها زي باشد مانند عكستواند درباره هر چي مي شوند. اين موضوع مي ملحق
د كه هم شامل عناصر شبكه اجتماعي باشد نشو مي و توسعه داده دهي سازمانمعضل و اغلب به روشي 

  ]44[»را نسبت به محتوا مركزي كند.ها  آن يا
 ريگذا اشتراك بهجهاني  سايت وب وبجوامع محتوا هستند. يوتيترين  يوتيوب و فليكر محبوب

زبان محلي  54كشور و  39ويديو شده است. هفتاد درصد ترافيك آن از خارج اياالت متحده است و در 
 كنيد: مي درباره يوتيوب مشاهده انگيزي شگفتدر زير حقايق ] 45[شده است.

                                                                                                                            
1- Hierarchical 
2- Tree-like 
3- Dial-up bulletin board systems 
4- Reach 
5- American 
6- Squidoo 
7- Content Community 
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  شود. مي ساعت ويديو يا هر ثانيه يك ساعت ويديو در يوتيوب آپلود 60در هر دقيقه  
  شود. مي ارد ويديو مشاهدهميلي 4روزانه بيش از 
  شود. مي ميليارد ساعت ويديو در يوتيوب مشاهده 3ماهانه بيش از 
  ماهانه اند،  شده ساخته  پيشسال  60در يوتيوب نسبت به سه شبكه اصلي اياالت متحده كه

 .]46[شود مي ويديوي بيشتري آپلود
در فليكر كاربران ] 47[ت.ميليارد تصوير اس 7بيش از ميزبان فليكر سايت ميزباني تصوير، 

 پست 2ي موضوعيها را به گروهها  آن كنند، مي مرتب 1ها تگرا با ها  آن كنند، مي را آپلود ها عكس
تواند براي يك گروه پست  مي گذارند. در حالي كه تنها يك مالك عكس مي نظرها  آن كنند و براي مي

و نظر بگذارد. در مورد اين موضوع بحث  تگران ي ساير كاربها تواند درباره عكس مي بگذارد، هر كاربري
 در عكاسي را تسهيل اي غيرحرفهريشه اصلي فليكر روشي است كه مكالمه بين افراد «شده است كه 

شناسند و هر دو طرف در حال بازي و كسب  نمي كند كه اين افراد يكديگر را در زندگي واقعي مي
 ]48[»شهرت با عكاسي هستند.

 كه - شيوه ارسال قطعات كوچك محتواي ديجيتال روي اينترنت است« 3خردي نويس وبالگ
 4توئيتر و سينا ويبو] 49[»ي ديگر باشند.ها ، ويديوهاي كوتاه يا رسانهها توانند متن، تصاوير، لينك مي

  در اين زمينه پيشگام هستند.
خوانند. از  مي فرستند و مي را - كاراكتر 140ي متني تا ها پيام -5»ها توئيت«كاربران توئيتر 

ميليون كاربر در اياالت متحده)  8/141ميليون حساب (فقط  517، توئيتر 2012سال  ژوئيهتاريخ 
  اند از: جاكارتا، توكيو و لندن. مشاهده شده است كه: عبارت ها توئيت برحسبسه شهر برتر ] 50[دارد

روزمره مردم را  و بدون ضرر زندگي سرعت بهي فرم پلتتوئيتر در حال تغيير است. وقتي 
شود. از  مي كند، منبعي براي انقالب، خيريه، سياست و رهايي از موارد اضطراري مي روزرساني به

 - سردرگمي مختصر مورد استفاده جوانان كم توجه تبديل به فضاي ضروري ارتباط و تعامل جهاني
  ]51[.شده است -بزرگ افرادكننده  تراز هم

  
آتشين... كه ي نويس وبالگخدمات «شرح داده شد:  چنين اين 2011سينا ويبو در اوايل سال 

ي ها ي توئيتر از جمله نظرات برجسته، تصاوير، ويديوها، پيامها ي آن به مراتب از ويژگيها اكنون ويژگي

                                                 
1- Tags 
2- Thematic Groups 
3- Microblogging 
4- Sina Weibo 
5- Tweets 
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ميليون كاربر  500، بيش از 2013در سال ] 52[»گيرد. مي پيشي محور مكانو خدمات اي  لحظه
 دهد: مي گزارشچنين  1سي بي بي ]53[داشت.

براي كمك به كودكان خياباني، تحريم  2ها توانايي ويبو (سينا) در اتصال افراد؛ توسط كمپين
مورد استفاده قرار گرفته  ها در سوپ ماهي كوسهي آالينده و حتي ممنوعيت استفاده از باله ها شركت

 توان مي دهد؛ نه تنها مي ي جديدي براي بيان حال خودها است. ... همچنين به افراد عادي فرصت
د، بلكه در گنجاندن ويديو و تصاوير وابسته به ركاراكتر در زبان چيني بيشتر از زبان غربي بيان ك 140 با

  ]54[.عكاسي پيشرو است
  

  ]55[ميليون كاربر است. 507با  3خرد چيني ديگر، تنسنت ويبوي نويس وبالگيك سايت 
گيرند. طبق  مي كلي از رسانه اجتماعي در نظرعنوان ش را به 4بازي شبكه اجتماعيديگران 

شود  مي ي اجتماعي بازيها ، بازي شبكه اجتماعي نوعي بازي آنالين است كه از طريق شبكهپديا ويكي
ي اجتماعي ها ديگران درباره بازي] 56[است. زمان همداراي چند بازيكن و ابزارهاي بازي غير  معموالًو 

 شوند: مي ي زير مشخصها كنند كه توسط ويژگي مي صحبت
 با فرد ديگري بازي كنيد.  كه اينشود مگر  نمي يك بازي اجتماعي، اجتماعي محسوب -نوبتي

  دهند. مي ي اجتماعي به كاربران امكان بازي نوبتي راها همچنين بازي
 بينيد كه  مي خود 5شما در فيد اخبار كه هنگامي -ها آگاهي از اقدامات ديگران در بازي

از دوستان ديگر را برده است تا او را تبديل به خون آشام كند، ناگهان مفهومي  دوستتان يكي
 كند. مي به تعامل در بازي مند عالقهآيد كه شما را  مي اجتماعي به وجود

 نيست. بازي اجتماعي  7»قهاربازيكنان « اصطالح بهواقعاً براي  6»بازي اجتماعي« -بازي اتفاقي
 24شود براي كاربر متوسط است و براي فردي كه  مي آن اشارهكه در حال حاضر به  طور همان

 انتظاري باشد. غيرقابلشايد اثر جانبي  مسئلهكند نيست. پس اين  مي روز بازي ساعت شبانه
 توانيد بدون افراد ديگر بازي كنيد بنابراين اگر دو كاربر يا دويست  نمي شما -چند بازيكن

 باشد. 8براي اجتماعي بودن چند بازيكنيكاربر وجود داشته باشند، بازي بايد 
 ي اجتماعي براي ها فرم پلتدر مفهوم بازي اجتماعي،  -ي اجتماعيها فرم پلت بر اساس

 ]57[كنند (مانند اخطارها، ...). مي براي اشكال ساده ارتباطي ايجاداي  كاربران هويت و پشتوانه

                                                 
1- BBC 
2 Campaigns 
3 Tencent Weibo 
4- Social Network Game 
5 News Feed 
6 Social Gaming 
7 Hardcore Gamers 
8 Multiplayer 
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 ي باشد.(يا مشهورترين) بازي اجتماعترين  شايد محبوب 1فارم ويل

كند اما بين انواع معمول مورد استفاده رسانه  نمي را فهرست ها دولت اياالت متحده بازي
شيوه استفاده از «شود:  مي اين كار به اين صورت تعريف] 58[كند. مي ايجاد 2اجتماعي گيميفيكيشن

كند  مي بياناين مطلب ». ذاتي شبيه بازي نيست طور بهفناوري بازي يا اصول طراحي براي چيزي كه 
  كه:

سازي  يا آموزش شبيه فعاليتيي كه براي تدريس، برانگيختن، ها بازي -ي جديها گيميفيكيشن نبايد با بازي
ي ويديويي به كار گرفته شده ها و فلسفه بازي شناسي رواناشتباه گرفته شود. زيرا از  - شوند مي تعاملي طراحي

  ]59[.كند مي ري استفادهتوسط طراحان بازي ويديويي جهت برانگيختن رفتا
  

 يک ابزار عنوان بهرسانه اجتماعی  ۳- ۱

نكته كليدي رسانه اجتماعي كه بايد به خاطر سپرده شود اين است كه اين نوع رسانه شكلي از 
توانند اطالعات را به اينترنت وارد و از اينترنت  مي افراد«است كه در آن » ارتباطات چند به چند«

متصل شوند و ارتباط برقرار  پذير انعطافپويا به يك گستره  طور بهادر خواهند بود قها  آن دريافت كنند؛
بسياري وراي افراد «وجود ندارد و تعريف  ارتباطيكنند؛ هيچ مرز ساختگي بين ابزارهاي اطالعاتي و 

  ]60[».، محصوالت، فرآيندها، رويدادها، مفاهيم و ... استها است يعني شامل نهادهايي مانند سازمان
شود دشوار است.  نمي كه شامل آنچهشود و  مي كه در رسانه اجتماعي شامل آنچهتعيين دقيق 

و محققان حائز اهميت  دانشگاهيانمبهم هستند. در حالي كه اين مطلب ممكن است براي  ها حاشيه
از مهم است اين است كه ما دركي خوب (حتي گسترده)  آنچهاست.  قبول قابلباشد، براي اهداف ما 

آن را استخراج كنيم تا  فرد منحصربهي ها توانيم ويژگي مي رسانه اجتماعي هست، داريم بنابراين آنچه
 به اهداف توسعه برسيم.

تواند ابزاري براي توسعه باشد مسائلي  مي گيريم چگونه رسانه اجتماعي مي در نظر كه هنگامي
  به خاطر داشته باشيم.را ها  آن وجود دارند كه بايد

كننده  و تحميلدهنده  هاي ديگر ابزارهاي امكان ي اجتماعي مانند فناوريها رسانه كه ايناول 
 سازند اما با شرايط خود اين كار را انجام مي پذير امكانرا  ها انواع جديدي از فعاليتها  آن هستند.

و موضوعات قابل  درسي 3ي رمزيها تگتوانند از توئيتر براي ايجاد  مي عنوان مثال، معلمان دهند. به مي

                                                 
1 Farmville 

2 - Gamificationپس زماني كه اين . در كارهاي جدي و يادگيري مطالب درسي : يعني استفاده از جذابيت بازي كردن
جدي است. يعني در وراي اين بازي  شنويد بايد انتظار يك بازي و سرگرمي را داشته باشيد كه هدف آن كامالً كلمه را مي

 جذاب يك كار جدي يا يك آموزش مهم وجود دارد (مترجم).
3- Hashtags 
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شود نگهداري كنند. اما  مي را كه در كالس تدريس آنچهان، استفاده و سوابق آموز دانشپيگيري توسط 
ي جديدي ها حالت بوك فيسكاراكتر در يك زمان توئيت كنند.  140معلمان بايد با استفاده از حداكثر 

د ياد بگيرند كه چگونه يك صفحه كند اما كاربران باي مي و همكاري را ممكن گذاري اشتراك بهاز 
  ي حريم خصوصي را ايجاد، استفاده و نگهداري كنند.ها و سياست ها از جمله محيط بوك فيس

، رسانه اجتماعي مانند فناوري جديد متأسفانهكند.  نمي عمل خألرسانه اجتماعي همچنين در 
) را در مديريت و هدايت فرآيندهاي ها كند تا افراد داراي منابع (و قابليت مي مطابق قرارداد كار«ديگر 

بنابراين، ] 61[»قدرت دهد.ها  آن مورد عالقه خود در سطوح مشاركتي و فردي تقويت كند و به
برخورداري گسترده از منافع رسانه اجتماعي، نبايد فقط به معضالت فني يا چگونگي توسعه  منظور به

  و فرهنگ در نظر گرفته شود. شايستگي پرداخته شود. همچنين بايد ساختار اجتماعي
  
  رسانه اجتماعي در كشور من - 1تمرين 

 مثالي از حداقل پنج (تا هفت) نوع مختلف رسانه اجتماعي را كه در كشور شما استفاده
ي خصوصي يا تجاري (و نه فقط استفاده دولتي) ها توانند شامل استفاده ها مي شود، ارائه دهيد. مثال مي

  را در جدول زير وارد كنيد.ها  آن د.از رسانه اجتماعي باشن
 بهاجتماعي: سازي  ي شبكهها را بگنجانيد (مثالً تحت سايت ها هر كجا امكان دارد برخي داده

درصد كليه  95داده شده است زيرا تا حدود  1»اجتماعي جهانسازي  شبكه پايتخت«فيليپين لقب 
  . )اجتماعي هستندسازي  ي شبكهها كاربران اينترنت در سايت

ي مختلف رسانه اجتماعي در كشور ها استفاده وجوي جستتوانيد از اينترنت يا وب براي  مي
  خود استفاده كنيد.

  

 URL(2آدرس اينترنتي ( )ها (با داده ها و استفاده ها مثال انواع رسانه اجتماعي

   اجتماعيسازي  ي شبكهها سايت
   ها وبالگ
   ها ويكي

   ها پادكست
   ها فوروم

   جوامع محتوا
   خردي نويس وبالگي ها سايت

  
                                                 
1- Social Networking Capital of the World 
2- Uniform Resource Locator 



 



 

  دومفصل 
  رسانه اجتماعي و جامعه

  
 كننده رسانه اجتماعي در جامعه است. هدف اين فصل بحث درباره اثر دگرگون

  
دهد:  ها رسانه اجتماعي جامعه را تغيير مي كنيم كه در آن سه حوزه را بررسي مي ،در اين فصل

  روابط اجتماعي، توليد اقتصادي و مشاركت سياسي.
  

  بط اجتماعیرسانه اجتماعی و روا ۲- ۱
بوك به  دهد كه رسانه اجتماعي بخصوص فيس پيشنهاد مي شناسي انسانپروفسور  1دنيل ميلر

بوك به  ) فيس2كند و ( بوك به ايجاد روابط كمك مي ) فيس1گذارد: ( دو روش روي افراد تأثير مي
  .]62[كند كه در روابط مشكل دارند يافرادي كمك م
عنوان سيستم  كه به پيوسته همبه  كامالًيك گروه  -»هاي اجتماعي شبكه«بوك ايجاد  فيس

، »دسته جنايتكاران«، »اقوام«كند. به  را تسهيل مي -رود پشتيباني از افراد و شبكه امنيتي به كار مي
بوك شبكه اجتماعي را اختراع  فكر كنيد. فيس» ها هم كليسايي«، »التحصيل فارغهاي مردان  انجمن«

بوك انجام داد تسهيل ايجاد  فيس آنچههاي كامپيوتري را اختراع نكرد.  بكهبوك حتي ش ] فيس63نكرد.[
  سابق و ديگران بود. هاي كالسي همها،  و حفظ رابطه با اعضاي خانواده، دوستان نزديك، همسايه

كند.  هاي اجتماعي رفع مي شبكه يارا براي ايجاد يا ابق رودررورسانه اجتماعي نياز به تعامل 
تر است كه بايد در خانه با كودكان بمانند و  كند كه اين لطفي براي مادران مسن ميميلر استدالل 

 كنند. احساس خجالت، كمبود جذابيت يا اعتماد به نفس مي رودرروافرادي كه در حاالت 
اي در  اند. مطالعه پيوندي مهم با جهان بيرون شده دار خانههاي اجتماعي براي مادران  رسانه

مادراني كه در خانه با كودكان خود هستند، از هر فرد «آشكار كرد كه:  متحده التايادر  2009سال 
ها نيز از رسانه  ] بازنشسته64»[معمولي ديگري بيشتر دوست دارند از رسانه اجتماعي استفاده كنند.

معتقد است كه  3آمريكااز انجمن افراد بازنشسته در  2شوند. دوگ شيدل مي مند بهرهاجتماعي 
                                                 
1- Daniel Miller 
2- Doug Shadel 
3- American Association of Retired Persons 
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ها حائز  ها] هستند تا از زندگي افرادي كه براي آن [بازنشسته روشي خوب براي« 1ك و اسكايپبو فيس

] رسانه اجتماعي به افرادي كه چالش فيزيكي دارند نيز كمك 65»[اهميت هستند باخبر باشند.
 نوظهور هاي براي ايجاد هويتاي  صحنهعنوان  به«كند. توئيتر توسط افرادي كه ناتواني فيزيكي دارند  مي
  ]66شود.[ استفاده مي» ها ن هاي جسمي آ بدون محدوديت و

اعتقادات راسخ و  2جوامع ارادي«كند، بخصوص  رسانه اجتماعي به ساخت جوامع كمك مي
كنيم تا به علت عالقه،  هايي هستند كه آن را انتخاب مي ] جوامع ارادي گروه67».[هاي معمول نگراني

جوامعي هستند كه با تولد يا سكونت  3آن باشيم. جوامع غير ارادي داليل يا اهداف مشترك بخشي از
شويم. خانواده و مليت جوامع غير ارادي هستند. در گذشته، ايجاد و حفظ جوامع ارادي  ها مي عضو آن

شد. وراي فاصله مشخص، حفظ جوامع ارادي به تالش و تحرك زيادي نياز  توسط جغرافيا مشخص مي
بوك باعث  عنوان مثال، فيس كند. به شركت در جوامع غير ارادي را آسان ميدارد. رسانه اجتماعي 

(گروهي مشترك براي شما و برخي از دوستانتان مانند رفقايي كه » ها گروه«شود افراد، بدون دردسر  مي
بينيد، تيم ورزشي، هم نژادان يا باشگاه كتاب) را ايجاد كنند. براي هر گروه،  شبانه با هم فيلم مي

تواند گروه، افرادي كه داخل آن هستند و  (هر كس مي» باز«اند از:  هاي حريم خصوصي عبارت يطمح
تواند گروه و افرادي را كه داخل آن هستند  (هركس مي» بسته«كنند ببيند)،  را كه اعضا ارسال مي آنچه

ند گروه، افرادي كه توان (فقط اعضا مي» سري«ها را ببينند) يا  توانند ارسال ببيند، اما فقط اعضا مي
هاي ديگر  د). رسانه اجتماعي مانند فناورينگذارند ببين هايي را كه اعضا مي داخل آن هستند و ارسال

هاي بيشتري براي پيوستن  ها، قطارها و هواپيماها) به افراد گزينه كنند (مانند ماشين كه ما را سيار مي
  دهد. ارائه ميرا به جوامع 

جتماعي اين است كه با وجود جغرافيا امكان اتصال اجتماعي كارا را يك فضيلت ديگر رسانه ا
شود كارگران مهاجر رابطه خود را با خانواده و  عنوان مثال، رسانه اجتماعي باعث مي كند. به فراهم مي

 دهد. ها در كشورهاي مختلف را تسكين مي دوستان حفظ كنند، بنابراين اثر زندگي آن
گفته نيست. طبق  اهميت كمها موضوعي  اقيانوس سوي آنبه  سو اينز اين توانايي حفظ روابط ا

 كار خودميليون نفر در كشوري غير از كشور محل تولد  105، 4المللي مهاجرت سازمان بين
 وجوي جستهاي اقتصادي يا براي  ها خانه خود را به علت كمبود فرصت ] بيشتر آن68كنند.[ مي

ند. برخي ديگر به علت خشونت يا كمبود آزادي وطن را ترك كن هاي بهتر در خارج ترك مي فرصت
ها و دوستان خود مبارزه  ها بايد با تنهايي ناشي از جدايي از خانواده كنند. سواي انگيزه، همه آن مي

  تر كرده است. كنند. رسانه اجتماعي كار كردن در كشورهاي بيگانه را قابل تحمل

                                                 
1- Skype 
2- Intentional Communities 
3- Unintentional Communities 
4- International Organization for Migration 
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  رسانه اجتماعی و اقتصاد ۲- ۲
هاي جديد با افزايش بازدهي  وكارهاي كوچك، باز كردن ارزش تماعي به رشد كسبرسانه اج

  كند. هاي جديد توليد كمك مي نيروي فكري و ايجاد روش
  
  وكار كوچك كسب

هاي بزرگ نيست. آمار زير نشان  وكار فقط براي شركت استفاده از رسانه اجتماعي در كسب
  برند: تماعي بهره ميهاي كوچك نيز از رسانه اج دهد كه بنگاه مي
  درصدي در ترافيك  158هاي كوچك افزايش  بوك، بنگاه اليك در فيس 1000بعد از دريافت

هايي  درصد ترافيك بيشتري از بنگاه 106طرفدار توئيتر،  51هايي با بيش از  وب داشتند و بنگاه
  طرفدار داشتند. 25با 

 كاربران رسانه اجتماعي بعد  دهم چهارداد كه نشان  2013در سال  1بحراني انداز چشم مطالعه
 2بوك يا پينترست ها در توئيتر، فيس مندي گذاري يك آيتم يا افزودن آن به عالقه اشتراك بهاز 

مندي  يا عالقه اشتراك بهبوك  درصد افرادي كه آيتمي را در فيس 29خرند. به عالوه،  آن را مي
درصد  29طور ثابت تا  شوند. حتي به ساعت مي 24گذارند، رهسپار خريد آيتم در عرض  مي

اند و  بوك ديده خرند كه آن را در فيس چيزي را ميبازهم هفته بعد  3تا  1مشتريان، بين 
  .اند داشتهدوست 

 طور مساوي هدايت  هاي داخل مغازه را نيز به رسانه اجتماعي نه تنها فروش آنالين بلكه فروش
درصد ترغيب به  17مندي چيزي از طريق توئيتر،  گذاري يا عالقه اشتراك بهكند. بعد از  مي

شوند.  درصد به خريد آنالين ترغيب مي 18 كه حالي درشوند  خريد آيتم از داخل مغازه مي
درصد كاربران  47اختيار در آن باالست،  بي پينترست نيز سايتي است كه احتمال خريد

در كنند،  آنالين خريد مي صورت بهگيري درباره انجام خريد  پينترست آيتمي را قبل از تصميم
 درصد واقعاً به دنبال آيتمي خاص هستند. 28تنها  كه حالي

  بوك خود را  ساله كه هر روز چند مرتبه فيس 34تا  18درصد كاربر رسانه اجتماعي  75با
 فرم پلتها از طريق اين  درصد بنگاه 42كنند، دشوار نيست كه ببينيم چگونه  بررسي مي

سازي  هاي شبكه درصد مشتري را از طريق كانال 57آورند. به عالوه،  ميمشتري به دست 
 ]69آورند.[ درصد از طريق توئيتر به دست مي 48لينكدين و 

هاي  دهند كه رسانه اجتماعي روشي اثربخش براي بنگاه متخصصان بازاريابي پيشنهاد مي
كنند. اما خالقيت نيز الزم است. كوچك است تا به مشتريان متصل شوند و ماركي با هزينه كم ايجاد 

                                                 
1- Vision Critical Survey 
2- Pinterest 
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ها يعني ايجاد محتواي مرتبط و آموزنده تا حدي كه براي افرادي كه  استفاده اثربخش توسط بنگاه

  ]70نباشد.[دهنده  كنند آزار رسانه اجتماعي شما را دنبال مي
 

  هاي كوچك هاي توئيتر براي بنگاه بهترين شيوه - 3كادر 
وكار كوچك اطمينان از رشد و محبوبيت است. براي امكان اتصال به مشتريان بهاي كسترين آرمان يكي از مهم

وكاري مفيد باشد. يكي از  براي رشد هر كسب شدت بهتواند  كنندگان بالقوه و برقراري روابط مي موجود و مصرف
وب مانند هاي رسانه اجتماعي محب ها براي كسب اين منظور استفاده از پتانسيلي است كه سايت بهترين روش

تواند گامي  توئيتر بايد فراهم كنند. استفاده از توئيتر زياد دشوار نيست. اگر يادگيري و استخدام صحيح باشد مي
هاي جديد  وكار شما به موفقيت درست باشد تا با برقراري ارتباط با مشتريان و تقويت رسالت خود نيازهاي كسب

 دست يابد.
شماست.  يها پيشنهادمعضالت مرتبط، روشي خوب براي جلب توجه افراد به وكارتان و  توئيت منظم درباره كسب

هاي شما بهترين روشي است كه خوانندگانتان از مفهوم توئيت شما آگاه  هاي رمزي در توئيت تگاستفاده از 
اند تو شوند كه مي دنبال مي 1هاي رمزي هستند با كلمه كليدي تگهايي كه شامل  شوند. طبق توئيتر، توئيت مي
  ها را افزايش دهد. گيري محبوبيت و دنبال كردن آن توئيت طور چشم به

توانند مخاطب  شده باشند، مي روزرساني بههايي كه  ها باشد. توئيت توئيت روزرساني بهيكي از اهداف شما بايد 
  د.برد نام تجاري شما را افزايش ده توجهي قابلطور  تواند به زيادي به دست آورند كه در عوض مي

برقراري اعتبار و انتشار محتوايي كه كيفيت بااليي دارد براي شما جهت كسب بيشينه از حساب توئيتر 
رسانه اجتماعي با راهبرد  فرم پلتسازي اين  وكارتان بسيار حائز اهميت است. استفاده از توئيتر و يكپارچه كسب

در جامعه پذيرفته  خوبي بهدانيد  ي كه ميهاي كارا و اثربخش است. ارتقاي توئيت شدت بهخدمات مشتري شما 
اي  تواند شروعي عالي براي به دست آوردن مبنايي براي طرفداران و كسب محبوبيت در جامعه خواهند شد، مي

  تر باشد. بزرگ
 Mark Scott, “Twitter Best Practices for Small Businesses”, Social Media Today, 17 Octoberمنبع:

2013. Available from http://socialmediatoday.com/docmarkting/1833391/twitter-best-practices-small-
businesses. 

 
  اقتصاد اجتماعي

تخمين زد كه ارزشي بين  3»اقتصاد اجتماعي« با عنوان 2كينزي مكجهاني  مؤسسهمطالعه 
تواند از طريق استفاده از رسانه اجتماعي در  مي آمريكاتريليون دالر  3/1و  آمريكاميليارد دالر  900

اي به دست  ، توليد پيشرفته و خدمات حرفه4فروشي خردهخدمات مالي بندي،  كاالهاي مصرفي بسته

                                                 
1- Keyword 
2- McKinsey Global Institute (MGI) 
3- The Social Economy 
4- Retail financial services 
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بهبود ارتباطات و همكاري بين و درون «تواند ناشي از  اين ارزش تخميني مي سوم دو] 71آيد.[
] 73درصد پتانسيل بهبود بازدهي نيروي فكري دارد.[ 25تا  20] رسانه اجتماعي 72»[ها باشد. سازمان

 به عالوه:
در اين صنايع  آمريكاتريليون دالر  3/1تا  آمريكاميليارد دالر  900از پتانسيل ارزش  توجهي قابلسهم 
تر  ، عرضه مناسبتر باكيفيت، محصوالت تر پايينهاي  كنندگان به شكل قيمت توسط مصرفتواند  مي

  ]74[ها و خدمات بهتر مشتري جذب شود. با نيازهاي آن
  

پيشنهاد  كينزي مكجهاني  مؤسسهكند؟ مطالعه  چگونه رسانه اجتماعي اين كار را ممكن مي
 فرد منحصربهطور  به«زير  صورت بهها را  آناي دارد كه  كند كه رسانه اجتماعي خصوصيات ويژه مي

  كند: مي» خلق ارزش قدرتمندكننده  ميسر
 كند؛ رسانه اجتماعي تعامالت اجتماعي را با سرعت، مقياس و اقتصاد اينترنتي اهدا مي 
 اشتراك بهگروه منتشر كند،  بين راكننده است تا محتوا  رسانه اجتماعي ابزاري براي هر شركت 

  كند؛ بگذارد و مصرف
 را ايجاد كند كه 1»نمودار اجتماعي«تواند سابقه تعامالت يا اتصاالت (يك  رسانه اجتماعي مي (

كنندگان براي مديريت اتصاالت اجتماعي خود و توسط ديگران براي تحليل  توسط مصرف
 گذاري اجتماعي قابل استفاده است و تأثير

 وكار را ايجاد  هاي سنتي كسب مدلو  2»واسطه بي«تواند روابط تجاري  رسانه اجتماعي مي
 ]75كند.[

 1تر ديده شود. جدول  تواند در سطح سازماني محسوس اثر خلق ارزش رسانه اجتماعي مي
  كند. هاي مختلف مشاركت مي كند كه چگونه رسانه اجتماعي در فعاليت شناسايي مي

 
 هاي سطح سازماني سهم رسانه اجتماعي در فعاليت -1جدول 

 رسانه اجتماعي سهم هافعاليت

 توسعه محصول
 هاي مشتري استنتاج بينش  
 توليد اشتراكي محصوالت 

 و توزيع عمليات
  و پايش بيني پيشكمك به  
  وكار فرآيندهاي كسب توزيعاستفاده براي 

 بازاريابي و فروش
 هاي مشتري استنتاج بينش  
 هاي اجتماعي براي تعامل يا  استفاده از فناوري

                                                 
1- Social graph 
2- Disintermediate 
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  ارتباطات بازاريابي

 ليد و پرورش رهبري فروشتو  
 تجارت اجتماعي 

 توجه به مشتري  خدمات مشتري
وكار (مانند منابع  پشتيباني از كسب

 ، مالي و حسابداري)1انساني
 بهبود همكاري و ارتباطات  
 تطبيق استعداد با وظايف 

 2سازمان گستر
 بهبود همكاري و ارتباطات درون و برون سازماني  
 تطبيق استعداد با وظايف 

  
براي  تواند مي«همچنين مشاهده كرد كه رسانه اجتماعي  كينزي مكجهاني  مؤسسهزارش گ

شود افراد  باعث مي«زيرا » هم گسيخته باشد ساختارهاي قدرت موجود، چه شركتي و چه خصوصي در
كننده يا  هاي مصرف عنوان گروه به -و متحد قدرتمندهاي مختلف متصل شوند و صدايي  در مقياس

ها  هايي داشته باشند كه در آن روي روش توجهي قابلگذاري  تواند تأثير ايجاد كنند كه مي -جوامع كامل
  ]76»[شود. گيرند و سياست ايجاد مي ها شكل مي محاوره

  
  ويكي نوميكز

  سازد. كند، بلكه اقتصاد را متحول مي هاي جديد ايجاد نمي رسانه اجتماعي فقط ارزش
اشكال جديد همكاري جمعي نحوه «دهند كه  پيشنهاد مي 4و آنتوني ويليامز 3دان تپ اسكات

ها اين  ] آن77»[دهند. جهاني تغيير مي صورت بهايجاد، توليد، بازاريابي و توزيع كاالها و خدمات را 
  نامند. مي 5»ويكي نوميكز«هنرهاي جديد و علم همكاري را 

تماعي شده است كه در سازي اجتماعي تبديل به توليدي اج براي تپ اسكات و ويليامز شبكه
طراحي و توليد  موتورسيكلتگرفته تا  افزار نرماز همتايان هر چيزي را از  ده خودسازمانهاي  آن گروه

  ]78كنند.[ مي
، يكپارچگي و وابستگي گذاري اشتراك بههمكاري، باز بودن،  بر اساسويكي نوميكز به شرح ذيل 

  متقابل است:

                                                 
1- Human Resources (HR) 
2- Enterprise-Wide 
3- Don Tapscott 
4- Anthony Williams 
5- Wikinomics 
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 هاي باز،  و هم استفاده از استانداردها و فناوري نفعان ذيبا گويي  پرده بي باز بودن، هم برحسب
كنندگان  همكاريبا  پربارالزامي براي برقراري روابط  شرط پيشعنوان نيروي رقابتي جديد و  به

 شود. بالقوه محسوب مي
  ها در معرض  ها با قرار دادن آن گذاري به معني عرضه و تسليم دارايي اشتراك بهدر ويكي نوميكز

مند تحت  ها با كاربران عالقه گذاري آن اشتراك بهبراي استفاده ديگران يا با  1»عوام«يد د
  است. 2زاييمجوز درآمد هاي نامه توافق

  ها  ؛ شركتگذاران قانونو  3سازماني داران سهامتوسط  فقط نهنيروهاي اين عصر پيچيده شبكه و
 د تا يكپارچه عمل كنند.نكن را هدايت مي

 جديد كارگر در بندي  همكاري متقابل را از طريق تقسيم - اقدامات و رويدادها -بلوابستگي متقا
 - شود ركني جديد كه توسط اينترنت ممكن مي -وكار، دولت، بخش مدني و شهروند  كسب

 كند. ترغيب و تقويت مي
رهبر در «عنوان  مثالي خوب از ويكي نوميكز است. لوكال موتورز خود را به 4لوكال موتورز

گيرد معرفي  حي، توليد و فناوري خودكار نسل بعدي كه نيروي خود را از جمعيت ميطرا
 121اي آنالين از طراحان  ماشين است زيرا به جامعه فرد منحصربهكننده  ] يك توليد79»[كند. مي

) تكيه دارد. 5واحد تحقيق و توسعه درون سازماني جاي بههاي نسل بعدي ( كشور براي طراحي ماشين
هاي ديگر  د، اما موتور و بخشنكن هاي خود را توليد مي هاي بسيار پيشرفته مختلط ماشين چارچوب

ندارد، اما  7. امكانات توليد انبوهشوند ميتهيه  6د. اين موارد از بازار ثانويهنكن ماشين را توليد نمي
را براي آن ناحيه  هايي كند تا ماشين ايجاد مي متحده اياالتهاي كوچك در سراسر  اي از كارخانه شبكه

هاي  اي براي لوكال موتورز وجود ندارد. لوكال موتورز ماشين خاص جغرافيايي طراحي كنند. هيچ واسطه
 فروشد. خود را فقط از طريق اينترنت مي

 -ها و استعدادها حل راههاي بازار آنالين براي  مكان -8»آيديا گراز«مثالي ديگر از ويكي نوميكز، 
  است.

  
  
 

                                                 
1- Commons 
2- Revenue Generating Licensing Agreements 
3- Institutional Shareholders 
4- Local Motors 
5- In-house Research and Development Department 
6- Secondary Market 
7- Massive Manufacturing 
8- Ideagoras 
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 آيديا گراز، بازاري به ياد ماندني -1موردي مطالعه 

همتا كه قوانين ديرين مديريت استعداد و ابداع را هاي شايسته بيها، ابداعات و ذهنبازاري در حال رشد براي ايده
هاي صدها  هايي براي مشكالت ظاهراً الينحل هستند تا بتوانند از بينش حل ها به دنبال راه دهد. شركت تغيير مي

استخدام كنند. اين تحول از  وقت تماممجبور باشند كسي را  كه ايني كنند، بدون ربردا بهره مشهورر دانشمند هزا
ها تغيير  شود و روش اختراع و توسعه محصوالت و خدمات را در شركت ايجاد مي 1آمريكاطريق كورپوريت 

  دهد. مي
اي كاراتر نياز  داخل تيوب به شيوه خميردندانشركت براي ريختن اين را در نظر بگيريد.  2پالم اوليو- كلگيت
وارد شد، شركت  خالي دستداخلي شركت  3تيم تحقيق و توسعه كه هنگاميظاهراً سر راست.  مسئلهيك  -داشت

پيوند  5كنندگان مسائل پست كرد، يكي از بازارهاي بسيار جديد كه مسائل را به حل 4مشخصات را به اينوسنتيو
وارد پودر فلورايد كنند، سپس تيوب را پر  7پيشنهاد داد بار مثبت 6ادايي به نام اد ملكاركدهد. يك مهندس كان مي

پالم اوليو هرگز به -كلگيت دانان شيميفيزيك مقدماتي بود، اما چيزي نبود كه تيم  اثربخشكنند. اين كار كاربرد 
  پاداش گرفت. اآمريكدالر  000,25 ملكارك به خاطر چند ساعت كار در نتيجهآن فكر كنند. 

اي به  اند و صدها كشور هزينه ساالنه دانشمند مانند ملكارك در اينوسنتيو وارد شده 000,120 امروزه تعدادي از
 8كنند. الي ليلي برداري بهرهپردازند تا از استعدادهاي يك جامعه جهاني علمي  مي آمريكادالر  000,80 اندازه تقريباً

اين آغاز به كار كرد، اكنون  متحده اياالتدر  پيكر غولدارويي  9كار الكترونيكيو عنوان يك كسب به 2001در سال 
اند  ، پي13، دوپنت12، داو11هاي بزرگ مشتاق نوآوري مانند بوئينگ به شركت 10تقاضا برحسبهايي  حل شركت راه

  دهد. ارائه مي 15و نووارتيس 14جي
هايي كه  مكان -ناميم مي» آيديا گراز«كه ما  هآنچكننده در  ها بين هزاران بنگاه مشاركت امروزه اين شركت

  پيشگام هستند. -شوند براي نوآوري دست به دست مي 16اي باي  حل در چيزي مانند ها ايده و راه ميليون
 Don Tapscott and Anthony D. Williams, “Ideagora, a Marketplace for Minds”, Bloomberg:منبع

Businessweek, 15 February 2007. Available from http://www.businessweek.com/stories/2007-02-
15/ideagora-a-marketplace-formindsbusinessweek-business-news-stock-market-and-financial-advice. 

                                                 
1- Corporate America 
2- Colgate-Palmolive 
3- Research and Development Team 
4- InnoCentive 
5- Problem-Solvers 
6- Ed Melcarek 
7- Positive Charge 
8- Eli Lily 
9- E-Business 
10- On-demand Solutions 
11- Boeing 
12- Dow 
13- DuPont 
14- P & G 
15- Novartis 
16- EBay 
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  رسانه اجتماعی و مشارکت سياسی ۳- ۲
چگونه شهروندان  -كند ميپذير  رسانه اجتماعي اشكال جديد مشاركت سياسي را امكان

زيرا ابزاري  -كنند ها خدمت مي شوند كه به آن هايي تبديل مي ها به سياست اطمينان يابند كه عاليق آن
ها و مقامات رسمي سياسي  انتخابي آنبراي شهروندان جهت مشاركت در بحث با يكديگر، نمايندگان 

فناوري اطالعات  تر يافته توسعهكند. در جوامعي با ساختار  ديگر درباره نحوه حكومت بر جامعه فراهم مي
 بينيم. را مي 1و ارتباطات، اشكال جديد مشاركت سياسي مبتني بر رسانه اجتماعي

 39دهد كه  گزارش مي 2012ل و در سايمركز تحقيق پ 2يي و اينترنتيآمريكاپروژه زندگي 
  :اند دادهيي حداقل يكي از هشت فعاليت مدني يا سياسي زير را انجام آمريكا بزرگساالندرصد 
 عالقه به مطالب سياسي يا ترويج آن  
 دادنرأي  تشويق ديگران به  
 ارسال افكار درباره معضالت 
 به محتواي سياسي گويي پاسخ 
 تشويق ديگران به اقدام كردن 
 هاي سياسي هايي با داستان نكارسال لي 
 سازي اجتماعي تعلق به گروهي سياسي يا سايت شبكه 
 ]80پيروي از مقامات رسمي يا كانديداهاي رسانه اجتماعي[ 

اشكال جديد مبتني بر رسانه اجتماعي در مشاركت سياسي نيز در كشورهاي در حال توسعه 
سي كه فرد معموالً با تلفن هوشمند يا عك - يك نمونه است. سلفي 3»اعتراض سلفي«كنند.  ظهور مي
يك كلمه از فرهنگ  -كند رسانه اجتماعي آپلود مي سايت وبگيرد و در يك  از خودش مي 4وب كم

ها را خودشيفتگي  ] بسيار محبوب نيز هست. برخي سلفي81بود.[ 2013لغت آكسفورد در سال 
سياسي نيز  5اما سلفي حالتي از اعتراض بينند. ميدهنده  عنوان قدرت ] ديگران آن را به82بينند.[ مي

 شده است.
را  گرو تعدادي تماشا مدار سياستگذاري در اتومبيل كه يك  ، يك بمب2013در دسامبر سال 

] مرگ نوجواني كه با دوستانش 83در برابر خشونت در لبنان شد.[» اعتراض سلفي«كشت، منجر به 
گرفت، گروهي از جوانان لبناني را واداشت تا يك صفحه  هاي سلفي مي لحظاتي قبل از انفجار عكس

بود كه ها به تصوير كشيدن تماشاگري  ساختند. آرمان آن 6»شهيد نه«بوك به نام  اعتراض در فيس

                                                 
1- Social Media-Enabled Political Participation 
2- Internet and American Life Project 
3- Selfi Protest 
4- Webcam 
5- Protest 
6- Not a Martyr 
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برد. عالوه بر صفحه  سؤالاست زير » شهيد«كشته شد و اين ديدگاه را كه او » قرباني«عنوان  به

شروع به حركت كرد.  notamartyr#شد و بالفاصله  اندازي راهبوك يك حساب توئيتر  فيس
 7000از هاي كوتاه ارسال كنند. بيش  خواست تا سلفي را با پيام اعتراض از ديگران ميدهنده  سازمان

 ]84[.نمودندهاي خود را ارسال  كردند و صدها نفر سلفي» اليك«نفر صفحه را 
شد. رفتار ماليم نسبت به جاستين  اندازي راهنيز  متحده اياالتتوسط مهاجران  اعتراض سلفي

يك  2014در سال  متحده اياالتتوسط مراجع مهاجرت  -يك ستاره پاپ نوجوان كانادايي -1بيبر
  از دنياي در حال توسعه به وجود آورد. طبق گزارش الجزيره: متحده اياالتبين مهاجران  اعتراض سلفي

براي ارسال سلفي با موي بلوند و چشمان آبي تقلبي  undeportable#رمزي  تگمهاجران جوان از 
ر طور متمايزي با مهاجران سفيد پوست رفتا استفاده كردند و پيامي را فرستاندند كه معتقد بودند به

  ]85[است. 2شود و سخنراني ضد مهاجر اغلب عليه التينوها مي
 

  هاي انتخاباتي و سياسي كمپين
  هاي انتخاباتي و سياسي نيز داشته است. رسانه اجتماعي اثري مهم روي كمپين

به جهان نشان داد كه چگونه رسانه اجتماعي  2012و  2008در سال  متحده اياالتانتخابات 
اي روي نقش رسانه اجتماعي در  مطالعه ]86[ دن در انتخابات ملي كمك كند.تواند به برنده ش مي

  نشان داد: 2008در سال  متحده اياالتانتخابات رياست جمهوري 
تغيير داده است. ... انتخابات  متحده اياالتطور عميقي ارتباطات سياسي را در  رسانه اجتماعي به
ي ديگر در جهت مباحث مردمي بود كه با فناوري گام 2008در سال  متحده اياالترياست جمهوري 

واضح است اين  آنچهپايان چنين بحثي ممكن نيست،  بيني پيش كه در حاليرسانه اجتماعي ممكن شد. 
گيرند و با  ها قدرت مي شوند، توسط فناوري عنوان مخاطب شناخته مي است كه مردم از قبل به

  ]87.[تر از هميشه بازي كنند شوند تا نقشي بزرگ ميخود برانگيخته  وطن هممخاطبان قبلي ناشناس 
  

نفوذ رسانه اجتماعي در انتخابات رياست جمهوري، مجلس سنا، فرماندار و مجلس نمايندگان 
نيز مشهود شد. يك مطالعه  2010شود؛ در اكتبر سال  عنوان دفتر نمايندگان شناخته مي برزيل كه به

  دهد: نشان مي
  كه در سراسر سطوح مقامات نژاد خود را  3نديداهاي حزب اكثريتكا اتفاق بهاكثريت قريب

  اند و برند، رسانه ديجيتال را با راهبردهاي كلي كمپين خود يكپارچه كرده مي

                                                 
1- Justin Bieber 

2 - Latinos ي التينآمريكايا گروهي از مردان و زنان : مردان )Latinas ي التين)آمريكا: زنان  
3- Major Party 
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 را دارند؛ اينترنت، راهبردهاي رسانه اجتماعي  1كليه فرمانداران برنده كه پشتيباني حزب اقليت
هاي رسانه  اب اقليت كه مقام را بردند، كمپينو رسانه سيار موفق داشتند. سناتورهاي احز

تري نسبت به بازندگان داشتند. براي نمايندگان فدرال، تقابل بين  شدهدهي  اجتماعي سازمان
بيشتر از  توجهي قابلطور  برندگان و بازندگان سر راست است: كانديداهاي برنده حزب اقليت به

  ]88گذاري كردند.[ هاي رسانه سيار سرمايه ناينترنت، رسانه اجتماعي و كمپي روي خودرقباي 
بردند نسبت به رقباي  2010اي ديگر اين است كه افرادي كه انتخابات برزيل را در سال  نتيجه

 ]89اند.[ گذاري كرده خود بيشتر روي اينترنت، راهبردهاي رسانه سيار و اجتماعي سرمايه
شود.  در دنياي در حال توسعه احساس مياي  طور فزاينده سلطه رسانه اجتماعي در انتخابات به

) و اندونزي 2013)، هند و مالزي (2011در آسيا، رسانه اجتماعي نقشي مهم در انتخابات سنگاپور (
 ) بازي كرد.2014(

شوكي به بنياد سيستم سياسي كشور وارد كرد. براي اولين بار  2011انتخابات سنگاپور در سال 
درصد آراي مردمي را به دست  60؛ حزب سياسي غالب؛ تنها 2ردميدهه، حزب اقدام مچندين بعد از 

مطالعات  مؤسسهمخالفان را به رسانه اجتماعي نسبت دادند. مطالعه » موفقيت«آورد. بسياري از افراد 
اينترنت به افزايش آگاهي سياسي در دو سال قبل از انتخابات «دهد كه  نشان مي 3سياسي در سنگاپور
] ساير 90»[وب در طول كمپين به خودي خود قدرت فكري افراد را نداشت. كمك كرد، اما نفوذ

نفوذ رسانه «تر شده است:  گذاري رسانه اجتماعي روي انتخابات گسترده گران معتقدند كه تأثير تحليل
را نسبت به  تري گستردهاجتماعي روي انتخابات روش قدرت نرم را در بر دارد كه آثار متحوالنه بسيار 

  ]91»[كند. عنوان يك كل برجسته مي مپين رسانه اجتماعي روي سياست سنگاپور بهپوشش ك
، كليه احزاب سياسي واجد شرايط از رسانه 2014در انتخابات مجلس پارلماني اندونزي در سال 

هاي رسانه سنتي، اطالعات  ] خروجي92استفاده كردند.[ دهندگان رأي اجتماعي براي مشاركت
نيز  5و نگهبانان انتخاباتي 4غيردولتيهاي  طريق رسانه اجتماعي ارائه دادند. سازمانانتخاباتي وسيعي از 

انتخاباتي  هاي شكني قانونو ساير رأي  هاي عمومي خريد از رسانه اجتماعي براي استخراج گزارش
وي طور گسترده ر پايين در اندونزي، رسانه اجتماعي به 6استفاده كردند. زيرا با وجود نفوذ اينترنتي

ميليون اندونزيايي با استفاده از ابزارهاي سيار به  52] حدود 93ابزارهاي سيار در دسترس قرار دارد.[
درصد جمعيت خود). در دوره بين ژانويه تا مارس سال  21رسانه اجتماعي دسترسي دارند ( معادل 

                                                 
1- Minor Party 
2- People's Action Party (PAP) 
3- Singapore’s Institute of Policy Studies 
4- Non-Governmental Organizations (NGOs) 
5- Election Watchdogs 
6- Internet Penetration 
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سومين شهر  1نگ] بندو94ميليارد توئيت جهان را به دست آورد.[ 10درصد از  4/2، جاكارتا 2013

  ]95[كند. يا پاريس توئيت توليد مي آنجلس لسبزرگ كشور، بيشتر از 
 :2نيز بود. طبق سي ان ان 2014رسانه اجتماعي ويژگي انتخابات مجلس پارلماني هند در سال 

كهنه و سنتي به نظر  3هاي كورتاس و گاندي ان كه در اولين نظر با كالهمدار سياستاي از  دسته
هاي آشنا به  اوليرأي  سازي اجتماعي تغيير جهت دادند تا هاي شبكه به سمت سايت رسيدند، مي

بوك به  اينترنت را جذب كنند. اكنون داشتن يك كانال رسمي يوتيوب يا يك صفحه فعال فيس
حائز اهميت  4هاي اعالناتهاي كانديداها روي تابلو ندن چهرهاندازه جمع كردن توده مردم و چسبا

 ]96است.[
  
دهد. كاپيل  در تاريخ انتخابات هند نشان مي ي رامرحله جديد ،تفاده از رسانه اجتماعياس

قبالً انتخابات در هند توسط طبقه «اي آنالين چنين مشاهده كرد:  يك نهاد رسانه مؤسس، 5گوپتا
عي مند است و رسانه اجتما شد... اكنون حتي طبقه متوسط عالقه ثروتمند يا روستاييان فقير نظارت مي

  ]97»[توانند نظرات خود را بيان و صحبت كنند. ها مي جايي است كه آن
تر (مانند هند، اندونزي و كامبوج كه نفوذ  هاي كم احتمال پس چرا رسانه اجتماعي در مكان

  كند؟ حداقل چهار دليل زير براي اين مطلب وجود دارد: اينترنت پايين است) نفوذ مي
ها از طريق  اوليرأي  حزاب سياسي به دنبال جذب جوانان و. اجوانانرأي  رسانه اجتماعي و -1

دهي  رأي به سن 2014ميليون نفر در انتخابات سال  67رسانه اجتماعي هستند. در اندونزي، 
سال با بيش  25در مالزي زير سن  دهنده رأي ميليون 3/13] تقريباً يك چهارم از 98رسيدند.[

هندي  دهنده رأي ميليون 790] از 99بودند.[ 2013جديد در سال  دهنده رأي ميليون 3از 
  ]100[سال بودند. 24و  18ميليون نفر بين سنين  160واجد شرايط، حدود 

رسانه اجتماعي ملي كشورهاي  6نرخ نفوذ كه در حالي. شهري دهنده رأي رسانه اجتماعي و -2
اي انجام شده  در حال توسعه پايين است، نرخ نفوذ رسانه اجتماعي شهري باالتر است. مطالعه

تواند  هند نشان داد كه رسانه اجتماعي مي 7توسط بنياد دانش آيريز و انجمن اينترنت و موبايل
، مجلس 8حوزه انتخاباتي نماينده در لك سابا 543از  160روي نتيجه انتخاباتي به اندازه 

اند  ي قرار گرفتههاي انتخاباتي بيشتر در ناحيه شهر ] اين حوزه101پارلماني هند تأثير بگذارد.[

                                                 
1- Bandung 
2- CNN 
3- Kurtas and Gandhi 
4- Billboards 
5- Kapil Gupta 
6- Penetration Rate 
7- IRIS Knowledge Foundation and the Internet and Mobile Association 
8- Lok Sabha 
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 1»روستايي« دهندگان رأي شود. در كامبوج، تعدادي از طور گسترده استفاده مي كه اينترنت به
كنند كه در  كار مي 3يا سيم ريپ 2نوم پنپهايي هستند كه در نواحي شهري مانند  كامبوجي

د را در شهرها كنند و بيشتر وقت خو ها كار مي ها استفاده از رسانه اجتماعي شايع است. آن آن
  ]102ثبت شده هستند.[ دهندگان رأي هاي بومي خود گذرانند، اما در استان مي

در مالزي، كه  است. دهندگان رأي رسانه اجتماعي منبع اخبار مستقل و اطالعاتي براي -3
هاي آنالين نقش مهمي در ارائه صداي  اي شخصي است، سايت طور برجسته رسانه سنتي به
] 104هاي كامبوج و سنگاپور نيز به همين صورت هستند.[ ] نمونه103.[كنند مستقل بازي مي

  در اندونزي:
يا محتوايي كه توسط مردم، براي مردم  -دهد اطالعات را نشان مي 4سازي رسانه اجتماعي مردمي

دهد: مشاركت عمومي را  چند كار انجام مي مسئلهشود. در متن انتخابات اندونزي اين  ايجاد مي
كند ( كليه افرادي كه  را وارد رسانه متعارف محبوب مي دهندگان رأي دهد، اطالعات افزايش مي

شوند) و مباحثه را از سخنراني يك  دار محتوا و تبليغات مي وابستگي چريكي دارند و با زور عهده
  ]105[كند. هاي انتخاباتي غالب در گذشته داشته است دور مي طرفه كه كمپين

  
، جوكو 2012. در انتخابات فرماندار جاكارتا در سال لي در ابتداحضور گيرندگان موفق مح -4

آوري آراي شهر با پوسترهاي سنتي و شعارهاي  تكيه تنها به جمع جاي به 5ويدودو (جوكووي)
يا  6هاي سريع جمعيتهاي رسانه اجتماعي مانند  كمپين، از طريق كمپيني كه از تاكتيك

) استفاده 8يركشنادر وان د 7كند تو را زيبا ميچه چيزي موزيك ويديو (تقليد مسخره از 
در هند  11يا حزب كمون من 10] حزب آم آدام106هميشه برنده را برد.[ 9كرد؛ فائوزي بوو مي

                                                 
1- Rural 
2- Phnom Penh 
3- Siem Reap 
4- Democratization 
5- Joko Widodo (Jokowi) 

6 - Flash mobs : هاي  جمعيتاجتماعي و جديد به صورت يك قرار دسته جمعي هدفمند و خودجوش است.  پديدهيك
نامه يا  تلفن همراهو غيره) يا  ايميل، اينترنت( دنياي مجازيهاي  شود كه از طريق رسانه به گروه شهرونداني گفته مي سريع

آور، از جمله  هاي عمومي براي انجام كارهاي شگفت يكديگر را خبردار كرده و در زمان معيني در مكان اي به صورت زنجيره
هاي  يتجمعكنند.  يا حتي ايجاد مزاحمت براي مردم ديگر تجمع مي آب بازيالبداهه،  يا آواز گروهي في كنسرت ياجرا

ها جنبه سياسي يا اقتصادي  آيي گذراني بود ولي امروزه برخي از گردهم غيرسياسي و براي خوش كامالًدر ابتدا حركتي  سريع
 .اند (مترجم) يا تبليغاتي به خود گرفته

7- What Makes You Beautiful 
8- One Direction 
9- Fauzi Bowo 
10- Aam Aadmi 
11- Common Man 
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آنالين  صورت به) آمريكاميليون دالر  6/1ميليون روپيه ( 100آوري بيش از  در دهلي نو با جمع

تاندر «بوك به نام  با يك برنامه كاربردي فيسگيري  يأقدرت را به دست آورد اما قبل از روز ر
  ]107[ميليون نفر دست يافت. 5/3نيز به  1»كلپ
نده شدن هنوز رهاي سياسي در كشورهاي در حال توسعه براي ب انكار كرد كه كمپين توان نمي

به آوري آراي خانه  هاي سنتي و از مد افتاده مانند پوسترها، جمع كردن مردم و همچنين جمع به روش
شود تا بازي را تغيير دهد. راهبرد رسانه اجتماعي در حد  خانه تكيه دارند. اما رسانه اجتماعي آغاز مي

بسيار كمي جزء كامل هر راهبرد كمپين انتخاباتي است. با افزايش نرخ نفوذ اينترنت و تلفن همراه در 
  تر خواهد شد. كشورهاي در حال توسعه، رسانه اجتماعي در انتخابات آن كشورها مركزي

  
  هاي اجتماعي جنبش

يا  2هاي اجتماعي جنبش - كننده ديگري از مشاركت عمومي است رسانه اجتماعي شكل متحول
اي  مجموعه افرادي كه داوطلبانه و با تأمل خود را متعهد به هويتي اشتراكي، اعتقادي يكسان، برنامه«

  ]108[»كنند. مشترك و كشمكشي جمعي براي تحقق آن برنامه مي
هاي اجتماعي اثر  هاي زير روي جنبش طور كلي به روش دهند كه اينترنت به مطالعات نشان مي

  گذارد: مي
 آوري امضاها، اما به سختي اين  و جمع تظاهراتها مانند تجمعات،  تسهيل شكل سنتي اعتراض

  اشكال را تغيير خواهد داد؛
 شود؛ باعث بسيج آني در سراسر جهان مي  
 تر تحت فشار قرار  اي جاافتاده وان ابزاري براي ارائه اطالعاتي كه توسط رسانهعن گيري به به كار

 گيرد و مي
 هاي جنبش اجتماعي: گذاري روي ساختار داخلي سازمان تأثير 

  در يك دوره طوالني ممكن است فناوري اطالعات و ارتباطات به تشديد ارتباطات بين
بنابراين تا حدي براي  ،ه و فايل)هاي يك سازمان كمك كند (از جمله رتب كليه بخش

 جريان باال به پايين ارتباطات چالش است.
 هاي  فناوري اطالعات و ارتباطات اتحاد و پيوستگي موقتي افقي و عمودي، در جنبش

 ]109[كند. مختلف ايجاد مي
ها، گردهمايي خودجوش و براي افراد،  براي گروه«معتقد است كه رسانه اجتماعي  3ركييكلي ش

تر كرده  را آسان» ركت در تالشي گروهي بدون نياز به مديريت رسمي (و سرپرست باالسري)مشا
                                                 
1- Thunderclap 
2- Social Movements 
3- Clay Shirky 
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هاي قديمي اندازه، مهارت و گستره اقدام نظارت نشده را  اين ابزارها محدوديت« در نتيجه] 110است.[
شناخته » 1عربيهار ب«عنوان  بسياري از افراد به رويدادهايي كه عموماً به» . اي تغيير دادند... طور ريشه به
ساختن تعقيب موفق اقدام جمعي با پذير  عنوان مدرك ظرفيت رسانه اجتماعي براي امكان شوند، به مي

  ]111[كنند. سازمان رسمي محدود يا ساختارهاي سنتي اشاره مي
 

 هاي شهروندي هاي جديد مشاركت سبك - 4كادر 

اهميت اينترنت : كنند دهي استفاده مي ر سازمانعنوان ابزا ها در سوريه از رسانه اجتماعي به شورشي -1
هاي منفور استفاده  عربي براي بسيج كل مردم در مقابل رژيم بهاربا روشي كه ابزارهاي رسانه اجتماعي در طول 

سوريه از رسانه  2آتيست-ها نشان دادند كه شورشيان مخالف دولت با كردند به جهان نشان داده شد. گزارش مي
  كنند. هاي نظامي استفاده مي چيزي از افزايش سرمايه تا تبادل تاكتيك هراجتماعي براي 

به سرعت روي اينترنت اخير در اوكراين  انتخاباتانتخاباتي را در طول  برداري كالهشهروندان،  -2
انتخابات را متهم كردند و  برداري كالهاعضاي مخالف مسئوالن  كه وقتي 2010در اكتبر سال : پخش كردند

ها آمدند، انتخابات پارلماني اوكراين با ستيزه همراه شد.  به خيابان ،3فان نفر در اعتراض به پايتخت كشور، كيهزار
نتايج نهايي انتخابات تا چند هفته بعد از انتخابات منتشر نشد و احزاب مخالف تهديد كردند كه پارلمان جديد را 

معتقد بودند  آنچهسازي  و انتظار اعالم نتايج با مستند نشيني بعق جاي بهدانند. با اين وجود شهروندان  نامشروع مي
  انتخاباتي است، زمام امور را به دست گرفتند. برداري كاله

هاي اشتراكي و  هاي اجتماعي در اورشليم فعاليت شود طرفداران و گروه فرم آنالين باعث مي پلت -3
هاي مختلف را  ها و فعاليت سازمان "Grassroots Al Quds"فرم آنالين  پلتريزي كنند:  ها را برنامه نوآوري

هاي  كنند كه باعث فعاليت ها ادعا مي فرم كار كنند. پلت 4آورد تا در سراسر اورشليم براي حقوق بشر گرد هم مي
ان مطرح مدار سياستشده يا ايجاد شده توسط  پوشي چشمهايي را براي مسائل  حل شوند تا راه اجتماع محلي مي

كه صدايي براي جمعيت  مسئلهعنوان ابزارهاي حل  كارگيري به هاي جديد را براي به توانايي فناوريكنند و 
 اشتراك بههاي خود را  دهد فعاليت فرم همچنين به كاربران خود اجازه مي دهند. پلت صدا هستند نشان مي بي

  د.بگذارند و با مخاطب بيشتر در جوامع خود پيشرفت بيشتري در كارها حاصل شو
فنالند قانوني تصويب كرد كه كند:  سازي مي فنالند قوانين را از طرح پيشنهادي آنالين مردمي پياده -4

امضا يا بيشتر جمع كند توسط پارلمان به آن رأي داده  000,50 دهد طرح پيشنهادي هر شهروندي كه اجازه مي
شود تقاضاهاي  بلكه دولت نيز قانوناً مجبور ميآنالين پيشنهاد دهند،  صورت بهتوانند  شود. نه تنها شهروندان مي

كنند،  درصد جمعيت فنالندي از اينترنت استفاده مي 90 كه اينرا بشنود و در نظر بگيرد. با توجه به  دهندگان رأي
توجه  هاي پياده شده تلقي شود و از قدرت قابل ترين قانون عنوان يكي از مردمي تواند به اين بخش از قانون مي

  شود. ي سپاسگزاري ميفناور

                                                 
1- Arab Spring 
2- Ba'athist 
3- Kiev 
4- Human rights 
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 .Cristina Maza, “How Facebook Changed Politics Forever”, Policy Mic, 2 December 2012منبع:

Available from http://www.policymic.com/articles/19998/how-facebook-changed-politics-forever.  
  

 گرايي گروهنيروهاي مركزي در ساخت «هاي متنوع رسانه اجتماعي  فرم پلتروي هم رفته، 
اند و با اين ساختار شكل  گيري آن كمك كرده مالكان و كاربران آن به شكل«اند و  شده

  ]112[»اند. گرفته
 
 



 

  ومسفصل 
  عنوان ابزار توسعه رسانه اجتماعي به

  1بخش 
  

علوم ، زيست حفاظت از محيطهدف اين فصل شرح چگونگي استفاده از رسانه اجتماعي در توسعه روستايي، 
 و آموزش است. شهروندي
  

توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات يا  زيرمجموعهتوسعه به كمك رسانه اجتماعي 
 صرفه بههاي مقرون  حل اوري اطالعات و ارتباطات جهت تسهيل رويكردهاي يكپارچه و راهاستفاده از فن

هاي كليدي توسعه مانند كاهش فقر، آموزش، مراقبت بهداشتي، مديريت منابع  در بخش 1پذير مقياس
در اينجا نكته كليدي اين است كه فناوري اطالعات و  .]113است[ريسك باليا طبيعي و مديريت 

» بهبود غناي زندگي بشر«طور كلي و رسانه اجتماعي بخصوص ابزارهايي براي  ات بهارتباط
  ].114هستند[

، كاردان توسعه به كمك فناوري  2ها مانند ساير ابزارهاي توسعه نيستند. پائولو يومونن اما آن
  گويد: اطالعات و ارتباطات چنين مي

كنند.  سازي را تسهيل و حتي متحول مي كهرسانه اجتماعي و سيار انقالبي هستند، زيرا فرهنگ شب
سازي بخش  روند غالب جهاني به سمت بازسازي جامعه (تدوين بخش خصوصي، خصوصي كه هنگامي

شود، اين حقيقت كه رسانه اجتماعي و سيار به افراد  ما) هدايت مي زيست محيطعمومي، تخريب 
بي (در مفهوم ضد برتر) تفسير عنوان قدرت انقال دهند به امكان ارتباط و سيار بودن را مي

  ].115[شود مي
  

هاي سيار) به نيروهاي توسعه  تر (و همچنين رسانه يا فناوري رسانه اجتماعي در سطحي عملي
هاي خود، فرصتي براي  دهد: روشي بالقوه ارزان و كارا براي پيوند شهروندان با دولت چنين پيشنهاد مي

                                                 
1- Cost-Effective Scalable Solutions 
2- Paula Uimonen 
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هاي دورافتاده با جهان براي  وانايي ارتباط مردم با بخشها و ت نظارت بر پيشرفت بالدرنگ پروژه

  ].116[1گذاري تجربيات و آموزش بهترين شيوه اشتراك به
رسانه اجتماعي شايد يكي از  3المللي توسعه كشاورزي از بنياد بين 2ركسانا ساميگفته طبق 

  دهد: پيمانان نيروهاي توسعه باشد. وي چنين شرح مي ترين هم بزرگ
هاي  ها دريافت كنيم. ارائه هاي خود را از طريق توئيتر و وبالگ توانيم بالفاصله پيام يامروزه م

هاي  ها و برنامه موجود هستند، تصاويري از پروژه 4پاورپوينت ما در زمينه ابزارهايي مانند اساليد شير
هاي ما  ها و چالشتوانند دستاورد و فليكر در دسترس قرار دارند و همه مي 5ما در حال حاضر در پيكاسا

و  7، فرصت شنيدن دست اولزمان همببينند.  6وي را از طريق ويديوهاي ما در يوتيوب و بليپ تي
توانيم  ها را هنگام ظهور داريم. ما در جايگاهي هستيم كه مي گوش دادن بالدرنگ به معضالت و چالش

  ].117[اطالعات دست اول را كسب كنيم
هاي بهتر يا خوب يا جالب استفاده از رسانه اجتماعي در  در صفحات بعدي نگاهي به شيوه

  .خواهيم انداخت و آموزش علوم شهروندي، زيست حفاظت از محيطتوسعه روستايي، 
  

  توسعه روستايی ۳- ۱
كننده در نواحي  عنوان بازيگر نقش ترغيب ها به هايي كه فناوري اطالعات و ارتباطات در آن حوزه

دهي به  بازار؛ قدرت انداز چشم؛ گيري تصميماند از: فرآيند  است عبارتتوسعه روستايي شناخته شده 
  ].118اي و ايجاد استخدام[ هاي حاشيه گيري گروه جوامع روستايي؛ هدف

دهي به جوامع روستايي است.  براي قدرت فرد منحصربهرسانه اجتماعي با طبيعت خود ابزاري 
برد يا تقويت  هاي جامعه را باال مي د، جوامع يا بخشافرا» صداي«كه ديديم، رسانه اجتماعي  طور همان
  كند. كند. رسانه اجتماعي توسعه مشاركتي را ممكن مي مي

در هند است كه حسابي در  8دهي به جامعه داستان كشاورزان تومريك يك نمونه خوب از قدرت
سايت  .]119داد[ از فقر نجات 10در ماهاراشترا 9بوك بسياري از كشاورزان را در ناحيه سانگلي فيس
سازي اجتماعي توسط كشاورزان محلي استفاده شد تا درباره شكست قيمت تومريك با كشاورزاني  شبكه

                                                 
1- Best Practice 
2- Roxanna Sami 
3- International Fund for Agricultural Development 
4- Slideshare 
5- Picasa 
6- Blip TV 
7- First Hand 

8 - Tumeric خانواده زنجبيل (مترجم).: گياهي هندي از  
9- Sangli 
10  - Maharashtra 
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هاي كشور بحث كنند. از طريق اين مباحث، كشاورزان سانگلي تصميم گرفتند در حراج  از ساير بخش
جنگل سوزي  ر مانند آتشبا استفاده از رسانه اجتماعي اخبا« محلي شركت نكنند. نتيجه اين شد: 

شنيدند. تحريم با هدف دو برابر  1كشاورز تومريك در سانگلي درباره تحريم 000,25 پخش شدند و
  ].120»[ها به كار گرفته شد. كردن قيمت

محققان كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه خواهان استفاده از رسانه اجتماعي و ساير 
كمبود «با اين وجود،  .]121هاي خود را مخابره كنند[ تا يافته هاي ارتباط ديجيتالي هستند فرم پلت

  ].122ها از ابزارهاي ارتباطي ديجيتالي است[ دليل استفاده كم آن 2»هاي محل كار مشوق
هاي توسعه  مثال خوبي از چگونگي استفاده از فناوري براي تحول سيستم 3ديجيتال گرين

  است. 4كشاورزي
 

 

 ل گرينديجيتا -2مطالعه موردي 

كند.  مستقل عمل ميغيردولتيعنوان يك سازمان كار خود را آغاز كرد، به2006ديجيتال گرين كه در سال
هسته كاري آن توليد ويديوهاي كوتاه درباره فنون كشاورزي است كه توسط كشاورزان و براي خودشان ساخته 

فيلم كوتاه توليد كرده  500,2 تا امروز بيش از شود. ها محلي مي با محتوا و زبان يا گويش آن شدت بهشود و  مي
 كشاورز قرار داده شده است. 000,150 است و در دسترس

 يكنندگان هماهنگسازي اجتماعي براي كشاورزان و  فرم شبكه ؛ يك پلت5ي فارمر بوكانداز راهبا  2012در سال 
نفره از كشاورزان رهبري  15تا  12وچك هاي ك دهند و مباحث را در گروه كه ويديوها را در هر روستا نشان مي

مقدار زيادي داده و بازخورد از كشاورزان درباره ويديوهايي كه  كنندگان هماهنگكنند؛ گامي فراتر نهاد. اين  مي
كردند. با فارمر بوك كليه اين اطالعات تبديل به  آوري مي تماشا كرده بودند و فنوني كه پذيرفته بودند جمع

  كشاورزان و روي يك نقشه رسم شد تا در صفحه وب فارمر بوك قابل مشاهده باشد. هاي شخصي پروفايل
سازي اجتماعي محلي  گذاشتند تا يك سيستم شبكه اشتراك بهدر جلسات  ،ها را چاپ كردند اين پروفايل 6ها واسطه

  داخل گروه و بيرون آن براي در بر گرفتن كل روستا ايجاد كنند.
». معموالً شش تا هشت گروه در هر روستا وجود دارد«گويد  اجرايي ديجيتال گرين مي ؛ مدير ارشد7ريكين گاندي

ها  نفر در روستا وجود داشته باشند. ممكن است اين رقم كوچك به نظر برسد، اما در واقع آن 100بنابراين بايد «
ه باشند. كنند و ممكن است ارتباطي با ديگران نداشت اغلب در سطوح خانوادگي يا صنفي عمل مي

ها را پيوند دهند تا  توانند اين افراد و گروه با استفاده از فارمر بوك و چاپ صفحات روستا مي كنندگان هماهنگ

                                                 
1- Boycott 
2- Lack of Workplace Incentives 
3- Digital Green 
4- Agricultural Extension Systems 
5- Farmerbook 
6- Mediators 
7- Rikin Gandhi 
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 »بتوانند دليل اقدامات برخي از كشاورزان را منعكس كنند.

 تحقيق قبلي كشف كرده است كه مدل ديجيتال گرين براي انتشار دانش كشاورزي از طريق مشاهده گروهي
هاي  هاي توسعه كنوني حداقل پنج برابر كشاورزان را بيشتر تشويق به پذيرش شيوه ويديو در مقايسه با سيستم

كند و با  گذاري فارمر بوك كار مي كرد. سازمان اكنون روي يك مطالعه كنترل شده در زمينه تأثير جديد مي
كنوني تغيير را ارزيابي  ويدئوييبا مدل  سازي اجتماعي هستند فرم شبكه هايي كه ناشي از پلت مقايسه شيوه

  كند. مي
سازي اجتماعي است كه در آن فقط  تركيبي آنالين يا آفالين از شبكهشكل اكنون فارمر بوك هنوز يك 

 بيني پيشيابد، ديجيتال گرين  توسعه فناوري سيار ادامه مي كه هنگاميواقعاً آنالين هستند. اما  كنندگان هماهنگ
  گيرند. سازي را در دستان خود مي شوند و شبكه ن خودشان آنالين ميكند كشاورزا مي

امور زود گذرند و من ». «كنيم ما اكنون روي ايجاد نسخه سيار و در دسترس فارمر بوك كار مي«گويد  گاندي مي
 سال حتي بيشتر جوامع داخلي اتصال داده خواهند داشت و قادر خواهند بود از 5تا  3كنم در عرض  فكر مي

  »فرم استفاده كنند. پلت
 ,”Caspar van Vark, “New versus old media: How best to get information to smallholder farmers:منبع

The Guardian, 7 February 2013. Available from http://www.guardian.co.uk/global-development-
professionals-network/2013/feb/07/smallholder-farmers-radio-mobile-social-networking. 

  
ها يك  سازي اجتماعي بسنده نكرد. آن فرم شبكه ديجيتال گرين به ويديوهاي كوتاه و يك پلت

توليد كردند كه در آن بازيكنان يك اقتصاد روستايي  1»انگيز حيرتروستاي «بازي اجتماعي به نام 
در اين  .]123هايي براي ارتباط با كشاورزان واقعي دارند[ كنند و فرصت ي ميانداز راهه را سازي شد شبيه

گيرند و  بازيكنان در محيطي با كمبود منبع قرار مي«بوك قابل دسترس است،  بازي كه از طريق فيس
كنند و مواد خام به بازارهاي كشاورزان عرضه  ي ميانداز راههاي كوچك برنج و ذرت  مزرعه

  ].124»[كنند مي
المللي كه از رسانه  مثالي است از يك سازمان بين IFAD(2المللي توسعه كشاورزي ( بنياد بين

هاي  المللي توسعه كشاورزي از كانال كند. بنياد بين اجتماعي براي ارتقاي توسعه روستايي استفاده مي
  كند: رسانه اجتماعي زير استفاده مي

 بوك فيس- http://www.facebook.com/pages/ifad/107399332627995?ref=ts  
 توئيتر- http://twitter.com/ifadnews  
 المللي توسعه كشاورزي بنياد بيندهي اجتماعي  وبالگ گزارش- http://ifad-un.blogspot.com/  
 3بليپ تي وي- http://ifad.blip.tv/ 
  يوتيوب– http://www.youtube.com/user/IFADTV 

                                                 
1- Wonder Village 
2- International Fund for Agricultural Development 
3- Blip.Tv 
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 پي 
  
  
  كاسا- http://picasaweb.google.com/ifad.photolibrary/ 
 اساليد شير- http://www.slideshare.net/ifad 

ذاري در گ كند تا از سرمايه ها استفاده مي المللي توسعه كشاورزي از اين كانال بنياد بين
بگذارد؛ در مباحثه  اشتراك بهكشاورزي دفاع كند؛ توسعه روستايي و اطالعات كشاورزي مربوطه را 

ها، رويدادهاي يادگيري و  تر روستايي مشاركت كند؛ گزارش دهد و همكاران را از كارگاه توسعه گسترده
مللي توسعه كشاورزي مطلع نگه ال گذاري شده توسط بنياد بين هاي سرمايه ها يا برنامه مالقات با پروژه

همچنين رهنمودهايي براي  .]125ان، شركا، حاميان و دوستان شركت كند[نفع ذيدارد و در محاوره با 
ها به روشي  وكار و درخواست تشويق كاركنان به استفاده از ابزارهاي رسانه اجتماعي جهت هدايت كسب

  ].126مناسب دارد[
 

 زيست حفاظت از محيط ۳- ۲

ندارد كه رسانه اجتماعي يكي از ابزارهاي اصلي شده است كه فرد فعال براي افزايش تعجبي 
از آن استفاده  زيست محيططبيعت و گردآوري پشتيباني عمومي به هدف از آگاهي درباره حفاظت 

دهد كه:  گزارش مي 1»زيست محيطفناوري و ارتباطات در جنبش «اي درباره  كند. مطالعه مي
ي، رسان اطالعبراي  زيست محيطهاي  سازي سازمان بط با اينترنت در توانمندهاي مرت فناوري«

 شدت بهبا نتايج مؤثر  زيست محيطدهي و برانگيختن شهروندان جهت اقدام در زمينه معضالت  سازمان
 ].127.»[اند بودهموفق 

اريابي مانند ابزارهاي باز گيري كار به«در اياالت متحده تعداد زيادي از افراد جوان در نتيجه 
در جنبش » هاي غير نظامي و مشاركت اجتماعي رسانه اجتماعي، پيوندهاي افراد مشهور، تاكتيك

 ].128كنند[ شركت مي زيست محيط
دهي  از طريق افزايش آگاهي، رسانه اجتماعي و فلسفه سازمان« زيست محيطدر چين، جنبش 

  ].129گيرد[ شتاب مي سرعت به» شده
براي  آميز موفقيتاز رسانه اجتماعي به شكل  2»هالت آجلون زدايي لكمپين جنگ«در اردن، 

يك صفحه  2011كمپين در سپتامبر سال دهندگان  سازمان .]130تحقق آرمان خويش استفاده كرد[

                                                 
1- Technology and Communication in the Environmental Movement 
2- Halt Ajloun Deforestation Campaign 
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پشتيبان را جذب كرد و در توقف ساخت آكادمي نظامي  5000ي كردند كه بيش از انداز راهبوك  فيس

  وفق شد.در آجلون م 1در جنگل برگش
ياد و  زندگي كن« غيردولتيشود. سازمان  استفاده مي زيست محيطيوتيوب براي آموزش 

تقويتي منتشر كرده است كه به زبان محلي و با تجسم باال شرح داده  گام به گاميك راهنماي » 2بگير
  ].131شود[ مي

350.org  در سازمان  اينمبتني بر رسانه اجتماعي است.  زيست محيطمثالي ديگر از جنبش
] در اكتبر سال 132شد[ تأسيس 3»جنبش جهاني براي حل بحران اقليمي«با آرمان ايجاد  2008سال 

طبق گزارش  -كشور 181در  زيست محيطتجمع هماهنگ اعتراضي  5200، اعضاي آن 2009
دهي  نه تنها به سازمان org.350موفقيت  .]133راه انداختند[ -ترين اقدام سياسي جهاني جمعي بزرگ

نيز نسبت داده  -بوك و فليكر توئيتر، فيس -ها خوب بلكه به ابزارهاي جديد مورد استفاده سازمان
  شود. مي

  كند. خود استفاده مي زيست محيطهاي  نيز از رسانه اجتماعي در كمپين 4گرين پيس
  

 

 رسانه اجتماعي، گرين پيس و باربي -3مطالعه موردي 

اي را محقق  هاي شخصي و حرفه توجهي از آرمانتعداد قابل5ه از سال، باربيتنها در عرض سه ما 2011در سال 
عنوان معمار  ، عروسك پالستيكي يازده و نيم اينچي يك حرفه جديد را به6كرد. عالوه بر مهماني رفتن در ماليبو

حبوب خود عروسك مرد و م 8اندازي كرد، مجدداً به كن كارسون راه 7آغاز كرد، يك خط پوشاك در يونيكلو
  هاي باراني. پيوست و همچنين طبق گرين پيس به يك سرگرمي جديد تبديل شد: نابودي جنگل

زيست پيشگام با تمركز روي زيباي پالستيكي بلوند، يك كمپين رسانه اجتماعي را در ژوئن  گروه كمپين محيط
بندي از  مواد بستهيابي  منبع و براي 12و لگو 11هاسبرو  ،10، ديزني9هاي عروسكي متل در برابر شركت 2011سال 
  اندازي كرد. راه 13آميز، ايشيا پالپ و پيپر كننده مجادله هاي باراني اندونزيايي در معرض خطر از طريق عرضه جنگل

طنز از كمپين تبليغاتي اين گرين پيس كمپين را در اوايل ژوئن با عرضه يك ويديوي طنز در يوتيوب آغاز كرد. 

                                                 
1- Bergesh 
2- Live and Learn 
3- A Global Movement To Solve The Climate Crisis 
4- Greenpeace 
5- Barbie 
6- Malibu 
7- Uniqlo 
8- Ken Carson 
9- Mattel 
10- Disney 
11- Hasbro 
12- Lego 
13- Asia Pulp & Paper 
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  كند. رداندن باربي توسط كن بعد از هفت سال است، سوء استفاده ميكنوني متل كه شامل برگ
ها  برد و رابطه تجديد شده اخير آن باربي در اندونزي پي مي زدايي جنگلهاي  كن در ويديوي يوتيوب به عادت

ك ده روز بعد از اولين آپلود آن كليپ يوتيوب، بيش از ي 2011گيرد. طبق گرين پيس در ژوالي سال  پايان مي
  هاي مختلف مشاهده شد. ميليون بار به زبان

هاي ال  گرين پيس يك روز بعد از عرضه ويديو، نگراني بيشتر كن را با آويزان كردن بنر بزرگ در قرارگاه
باربي تمام شد. من با دختراني كه «گويد  داد كه مي در متل منتشر كرد كه چهره اخموي كن را نشان مي 1سگوندا
  ».گذارم د قرار نميكنن مي زدايي جنگل

بوك و توئيتر براي شركت  ترين مانور كمپين گرين پيس استفاده از فيس هاي اوليه، بزرگ عالوه بر اين پيشرفت
هاي رسانه اجتماعي كاربران را  بود. گرين پيس در سايت بازي اسبابهاي  دادن عموم در حمله خود در برابر شركت
، مدير ارشد اجرايي 2متل مواجه شوند و همچنين مستقيماً به باب اكرت هدايت كرد تا از طريق صفحات باربي با

  متل پست الكترونيكي ارسال كنند.
بوك عروسك باربي باعث شد تا متل نظرات را براي چند روز مسدود كند و هر  هجوم صدها نظر در صفحه فيس

پست  000,200 هاي باراني را حذف كند. طبق گرين پيس در عرض چند روز، تقريباً اي به جنگل اشاره
  كردند. د جنگل باراني شكايت مياز موا بازي اسبابهاي  الكترونيكي به دفاتر متل فرستاده شد كه از توليد بسته

توانستند  حمايت مالي نيز كرد، بنابراين كاربران مي شكسته دلگرين پيس از صفحات رسانه اجتماعي كن 
و اخبار كمپين را دنبال كنند. صفحه توئيتر مربوط به كن؛  ها روزرساني بهپشتيباني خود را ارائه دهند و آخرين 

كنم عشق من نسبت به  من فكر مي -بله، عشق كور است«هايي است مانند  شامل توئيت 3»كند كن صحبت مي«
  ».اشتياق باربي براي تخريب جنگل باراني كور بود!

اليك داشت  000,900بوك كه مختص انتقاد عليه باربي بود بيش از  المللي گرين پيس در فيس صفحه اصلي بين
  را براي عروسك طراحي كنند.» گل بارانينگاه ويرانگر جن«رقابتي براي كاربران بود تا  و شامل
 ,”Rachel Stine, “Social media and environmental campaigning: Brand lessons from Barbie:منبع

Ethical Corporation, 5 August 2011. Available from http://www.ethicalcorp.com/supply-
chains/social-media-andenvironmental-campaigning-brand-lessons-barbie. 

  

  علوم شهروندی ۳-۳
شكلي از همكاري در تحقيق شامل اعضاي عمومي « -علوم شهرونديرسانه اجتماعي به احياي 

  ].134كند[ كمك مي -»هاي تحقيق علمي براي پرداختن به مسائل دنياي واقعي در پروژه
دهد كه  سازي اجتماعي نويد مي شبكه«شناس  زيست محيطو  لفؤم 4از نظر كارولين فيسر

دهد:  را براي اقدام به نام خود قدرت ميشناس  دهد، صنف طبيعت دانشمندان را با عموم پيوند مي

                                                 
1- El Segundo 
2- Bob Eckert 
3- Ken_Talks 
4- Caroline Faser 
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ها و تغييرات اقليمي، پوشش  دهي حضور هجوم ، مشاهده الگوهاي رفتاري و گزارش1ها پايش گونه

  اند از: عبارتها  مثال .]135ها[ گياهي و جمعيت
 NatureWorm – سازي اجتماعي كه براي ايجاد عالقه به تاريخ طبيعي در وسعتي  سايت شبكه

  است.شده  طراحيگسترده 
 iNaturalist.org- دانشگاه  2اي آنالين كه توسط دانشجويان، دانشكده اطالعات بركلي جامعه

  ها را مطرح كنند. لود و بينشها را آپ توانند عكس كاليفرنيا ايجاد شده است كه كاربران مي
 Project Noah - »فرمي براي استفاده از  و پلت وحش حياتسازي  براي بررسي و مستند ابزاري

تلفن هوشمند  000,100 بيش از ،در عرض يك سال .]136»[جا قدرت علوم شهروندي در همه
  دانلود شده است.

 Chesapeake Bay Games - ساله به پايان  20بعد از افق كه  3سازي تعاملي كامپيوتري شبيه
، خرچنگ، كشاورزان و 4هاي شكارچيان صدف ها و مسئوليت نقش ،ها شود تيم رسد، باعث مي مي

مؤثر بر يكي از در معرض  هر فرد، گذاران سياستمستغالت و  دهندگان توسعهدامداران، 
هاي  محدوديت اساسبر ها  گيري تيم تصميم كه يياز آنجاترين آبخيزهاي جهان را بگيرند.  خطر

كنند چقدر زمين براي زراعت يا چقدر خرچنگ براي شكار  اقتصادي و قانوني است و تعيين مي
هاي خود تا آخر بازي  انتخاب مدت طوالنيوجود دارد، مراقب پيامدهاي بالدرنگ و 

 .]137هستند[
  

 

تواند به نجات  سازي اجتماعي ميشبكه-4مطالعه موردي
 دوزيستان كمك كند

داران را به سايت رسانه اجتماعي توئيتر متصل كرده است. خب، كه چگونه توئيت كردن مرغ ايد شنيدهحتماً 
در سراسر جهان در  اي هشداردهندههاي  شوند. اين مخلوقات با نرخ به روشي مشابه متصل مي 5مدافعان دوزيستان

دهند تا  در آمريكاي مركزي از دست مي جنگلي خود را گاه سكونتحال ناپديد شدن هستند، از سمندرها كه 
شوند. حدود يك سوم كليه  تهديد مي 6ها در سراسر جهان كه با قارچي كشنده به نام كيتريد جمعيت قورباغه

هاي ناپديد شده حتي از  قرار دارند. محققان براي يافتن برخي از گونه 7هاي دوزيستان در معرض انقراض گونه
 Global Amphibianها را از طريق يك شبكه اجتماعي آنالين به نام  هاي آن و مكان -گيرند مردم كمك مي

Blitz كنند. مي برداري نقشه 

                                                 
1- Monitoring Species 
2- Berkeley’s School of Information 
3- Interactive Computer Simulation 
4- Oystermen 
5- Amphibians 
6- Chytrid 
7- Extinction 
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 1اسميت سونين شناسي زيستو حمايت مالي مؤسسه حفاظتي iNaturalist.orgاين پورتال آنالين با ميزباني
گذاري  تگهاي جغرافيايي  ها كه با مكان نوعان را آن ها، سمندرها و هم شود تصاوير قورباغه بين بقيه باعث مي

بوك، گوگل يا حتي توئيتر امضا شوند. جانوراني كه شناسايي  توانند از طريق فيس پوسترها مي اند آپلود كنند. شده
توانند  شوند؛ سپس كاربران، متخصصان يا متصديان سايت مي گذاري مي ها دشوار است با عالمت سؤال نشانه آن
 كنند. ها را شناسايي آن

حتي يك مورد  -گونه در سراسر سياره 6000گونه از  500تاكنون نقشه ناشي از رصد دوزيستان، تصاوير بيش از 
را ثبت كرده است. دانشمندي كه آن موقعيت را  -منقرض شده است 2008شد در سال  كه تصور مي 2وزغ هلدريج

يت محافظت كند. اين مطلب برخي از مسائل تكيه استفاده كرده تا از جمع نادرستارسال كرده عمداً از مختصات 
توانند درباره هويت خود يا منبع تصاوير  بوك مي دهد. مردم فقط در فيس به شبكه اجتماعي در علوم را نشان مي

پروژه كه ظهور بيماري مسري  گذار بنيان، فرانسيسكو ساناز ايالت  3خود از دوزيستان دروغ بگويند. وانس ردنبرگ
از طرف  4»بررسي و موازنه قوي«اما شبكه ». اين منبعي بسيار باز است« گويد: كند مي يستان مطالعه ميرا در دوز

  نيز دارد. -پديا مانند ويكي -كاربران منظم
كند كه شهروندان دانشمند  آن را ثابت كرد. ردنبرگ بيان ميبدون هزينه  يتوان با تالش هاي آن، مي با وجود نقص

باشند كه سرمايه و قدرت مردمي  5شناسي اي خزنده پاهاي روي زمين براي متخصصان حرفه ها و توانند چشم مي
هاي زرد پا را كه از كيتريد  محدودي دارند. ردنبرگ در تحقيق خود انتظار داشت كه يك نفر به او تعداد قورباغه

اي توسط  دام به چنين حملهاند گزارش خواهد داد اما تيم او گم شدند. آثار چگونگي اق جان سالم به در برده
  ها، ممكن است به محققان در نجات ساير دوزيستان كمك كند. جمعيت

 .Naomi Lubick, “Social Networking Could Help Save Amphibians”, November-December 2011: منبع
Available from http://www.audubonmagazine.org/articles/conservation/social-networking-could-

help-save-amphibians.
 

به كار  6سپاري ، اغلب شكلي از جمععلوم شهرونديهاي  استفاده از رسانه اجتماعي در پروژه
] دليل كار كردن آن محو خطوط بين دانشمندان و 138شوند[ گرفته شده براي علم در نظر گرفته مي

توانند اطالعاتي را كه دانشمندان هرگز  كارها مي تازه«كند زيرا  كار مي رونديعلوم شهشهروندان نيست. 
با قرار گرفتن در مكان و زمان مناسب «به سادگي » آوري كنند تنهايي جمع توانند در خواب هم به نمي

  .]139[»و مجهز بودن به دوربين فراهم كنند
  

                                                 
1- Smithsonian Conservation Biology Institute 
2- Holdridge 
3- Vance Vredenburg 
4- Powerful Checks and Balances 
5- Professional Herpetologists 
6- Crowdsourcing 
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  آموزش ۳- ۴
ها از  ها و دانشگاه صد يا بيشتر مدارس، دانشكدهدر 80«، 2018شده است كه تا سال  بيني پيش

واقعي در فرآيند يادگيري  1عنوان يك چرخ دنده عنوان نه تنها ابزار بازاريابي بلكه به رسانه اجتماعي به
 .]140[»دانشجويان استفاده خواهد شد

  دهد: چنين تشخيص مي 2در حال حاضر، اداره آموزش شهر نيويورك
عنوان ابزاري قوي جهت ارتقاي آموزش، ارتباطات و يادگيري به  تواند به ميفناوري رسانه اجتماعي 
ارائه دهد، از جمله آماده كردن دانشجويان  را اي تواند منافع آموزشي و حرفه كار رود. اين فناوري مي

  .]141[هاي شغلي خود اداره آموزش شهر نيويورك براي موفقيت در آموزش و تالش
  

  هاي زير به آموزش ياري رساند: ند به روشتوا رسانه اجتماعي مي
 نيرويي  3وجو پرستواند براي همكاري و رويكردهاي مبتني بر  رسانه اجتماعي مي

  محرك ايجاد كند.
 ي ارائه دهد كه به يادگيرندگان زيست محيطهاي ساختماني براي  تواند بلوك همچنين مي

ها به روشي روان  گذاري ايده اشتراك بهامكان چند نوع پشتيباني با اتصال، تعامل و 
  دهد. مي

 توانند توسعه مفيدي براي  ها و ابزارهاي نوشتاري و ويراستاري اشتراكي مي ويكي
گذاري و انتشار  اشتراك بهها همچنين  رويكردهاي مشاركتي نوشتاري باشند. آن

و از همتايان سازند  ميمصنوعات توليد شده را در نتيجه فعاليت يادگيري ممكن 
گيرند. يادگيرندگان با انتشار و ارائه كار خود براي مخاطبان گسترده، از  ورد ميبازخ

  شوند.  مند مي هاي جديد و انتقال درك خود از طريق بازتاب بهره فرصت اختصاص ايده
 ها فضاهاي تعاملي اجتماعي هستند كه  سازي اجتماعي و وبالگ هاي شبكه سايت

خود را بررسي كنند و همچنين در خوداظهاري توانند ابعاد هويتي  يادگيرندگان مي
 ]142شخصي، مكالمه و اشتراك دانش با ديگران مشاركت كنند[

 تواند به داليل زير در آموزش استفاده شود: نمونه خاص پادكست مي
 اني آموز دانشها يا محتواي تحقيق به  هاي خوبي براي تحويل درس ها جايگزين پادكست

 وط يا كمكي نياز دارند؛هستند كه به پشتيباني مبس

                                                 
1- Cog 
2- New York City Department of Education 
3- Inquiry-Based Approaches 
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 توانند پادكست خود را ايجاد كنند تا تجربيات يادگيري خود را با  ان ميآموز دانش
 بگذارند؛ اشتراك بهان از ساير مدارس آموز دانشيكديگر و همچنين با ساير 

 توانند پادكست صوتي ضبط كنند تا مطالب اصالحي و اضافي را به  معلمان مي
  ود و بازبيني در زماني كه نياز دارند ارائه دهند؛ ان جهت دانلآموز دانش

 ها در يادگيري  تواند از يادگيرندگان شنيداري بهره زيادي ببرد و به آن پادكست مي
 كمك كند و

 ان چند مهارت مهم مانند تحقيق، نوشتن، آموز دانششود  ايجاد پادكست باعث مي
و بهبود واژگان خود را  صحبت كردن اثربخش، حل مسائل، مديريت زمان، جلب توجه

 .]143[توسعه دهند
  

 توئيتر: معاني ياد دادن و يادگيري - 5كادر 

آموزان را در روشي متفاوت با گوش  استفاده از ابزارها و فنوني كه دانش-درباره منافع راهبردهاي يادگيري فعال
ده است. توئيتر نيز به روشي مشابه مطالب زيادي نوشته ش -كند ، درگير ميبرداري يادداشتدادن ساده به معلم و 

تواند در محيط آكادميك براي پرورش تعامل درباره  كنند، مي كنندگان يادگيري فعال را تسهيل مي كه كليك
براي تقويت ادراك و  - روش تفكر درباره يادگيري خود و انعكاس آن -1موضوع داده شده استفاده شود. فراشناخت

اي جهت مقايسه  آموزان يا همكاران حرفه عنوان ابزاري براي دانش توئيتر به به خاطر سپردن ارائه شده است.
فرمي ماندگار براي فراشناخت باشد و كاربران را به مختصر و مفيد  تواند پلت تفكرات درباره يك موضوع، مي

 مجبور كند. -مهارتي مهم در تفكر دقيق و ارتباطات اثربخش - بودن
 Educause Learning Initiative, “7 things you should know about…twitter”, July 2007. Availableمنبع: 

from http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7027.pdf. 
  
  ر آموزش هستند.دو ابزار جالب رسانه اجتماعي د 3»مطالعه باز«و  2»سالن كالس«

و  5، آناندا گاناواردنا4. ابزار آنالين مشاركت اجتماعي است كه توسط الكس چيكسالن كالس
 توسعه داده شد و در موارد زير قابل استفاده است: 7در دانشگاه كارنجي ملون 6ديويد كائوفر

 ان بايد وزآم دانشتوانند اسنادي را ارسال كنند كه  تشويق به خواندن اجتماعي. معلمان مي
 بخوانند و تفسير كنند.

                                                 
1- Metacognition 
2- Classroom Salon 
3- Open Study 
4- Alex Cheek 
5- Ananda Gunawardena 
6- David Kaufer 
7- Carnegie Mellon 
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 هاي زنده خود را ضبط  شود معلمان درس . كالس وارونه باعث مي1سازي يك كالس وارونه پياده

ت درج شده سؤاالها را در يوتيوب ارسال كنند و از طريق سالن كالس و نظرات و  كنند، آن
در گيرند و تكاليف  خانه ياد مي ان با تماشاي ويديوها، معموالً درآموز دانشبگذارند.  اشتراك به

به  تري شخصيدرس دادن راهنمايي و تعامل  جاي بهشود و معلم  با معلم انجام مي كالس
  دهد. ان ارائه ميآموز دانش

 ان آموز دانشمعلمان يا ساير  كه در حاليرا ارسال كنند،  2ها توانند نوشته ان ميآموز دانش
  .]144[بدهند ها توانند نظراتي براي بهبود نوشته مي

در سراسر جهان استفاده شده است. سالن  آموز دانشاين ابزار توسط بيش از هزاران معلم و 
ي و آموز دانشگيري مشاركت  شود معلمان به منظور اندازه كالس يك ويژگي نيز دارد كه باعث مي

 .]145[اثربخشي فردي تجزيه و تحليل يادگيرنده را دنبال كنند
ان به آموز دانششود  از جامعه آنالين يادگيري اجتماعي است كه باعث مي. مثالي مطالعه باز

تبديل جهان به يك گروه «آن  مأموريتمطالب يكساني را مطالعه كنند.  زمان هميكديگر متصل شوند و 
هاي كليدي آن روي ايجاد  بين ويژگي .]146است[» مطالعه بزرگ بدون توجه به مدرسه، مكان يا سابقه

) به 3بپرسد، ( سؤال) 2) بداند چه كسي آنالين است، (1شود كه باعث شود كاربر: ( كز ميتعاملي تمر
) با كاربران 6) از كاربري براي كمك تشكر كند و (5) با ديگران مطالعه كند، (4مباحث ملحق شود، (

 .]147[3بالدرنگ گپ بزند صورت بهديگر 
خود قرار دارد. بسياري هنوز متقاعد  استفاده از رسانه اجتماعي در آموزش در دوران كودكي

 اند. با اين وجود: نشده
امكان  ،براي يادگيري وجود دارند اما اين مطلب تري مشاركتيتر و  هاي غني اكنون نسبت به گذشته، گذرگاه

انتخاب، خالقيت و ممكن ساختن ها براي  تر از پتانسيل آن مشاركت در ابزارهاي جديد و كسب دركي عميق

 .]148[دهد به ما ميبراي يادگيرندگان را  4نيخود فرما

                                                 
1- Flipped Classroom 
2- Writings 
3- Chat 
4- Self-Direction 



 

  مچهارفصل 
  عنوان ابزار توسعه رسانه اجتماعي به

  2بخش 
  

، مبارزه با فساد و كاهش هدف اين فصل شرح چگونگي استفاده از رسانه اجتماعي براي بهبود بهداشت عمومي
  است.ريسك باليا 

  
م و، علزيست حفاظت از محيطدر فصل قبلي نقش رسانه اجتماعي در توسعه روستايي، 

بررسي كرديم. در اين فصل نقش رسانه اجتماعي را در بهبود بهداشت عمومي،  شهروندي و آموزش را
  كنيم. بررسي ميباليا  هاي جديد مديريت و ارتباطات پذير كردن شكل مبارزه با فساد و امكان

 

 بهداشت عمومی ۴- ۱

، 2هنگام بهتواند اطالعات بهداشتي  است زيرا مي 1رسانه اجتماعي جزء مهم بهداشت الكترونيكي
]. 149و معتبر را كه براي بهبود نتايج بهداشت عمومي بحراني هستند فراهم كند[ دسترس قابل
  كند: اشاره مي 3طور كه كريستين مك ناب همان

توانند  توئيتر و ابزارهاي رسانه اجتماعي ممكن است براي همه سالمتي به ارمغان نياورند، اما مي
براي تعداد بيشتري از افراد فراهم كنند. يك صفحه  اطالعات صحيح بهداشتي را بيشتر از هميشه

تر از هر ويروس  تواند از طريق توئيتر سريع حقيقت يا يك پيام اضطراري درباره ظهور شيوع مي

  .]150[آنفلوانزايي پخش شود
  

مثالي خوب از بررسي فرصت توسط متخصصان بهداشت براي استفاده از رسانه اجتماعي جهت 
توئيتر است. يك هفته در  Ministermondays#هاي  نفعان بهداشت گپ با ذي گوش دادن و مشاركت

                                                 
1- E-Health 
2- Timely 
3- Christine McNab 
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هاي  ) در گپagnesbinagwaho@( 1ميان روزهاي دوشنبه وزير بهداشت روآندا، دكتر اگنس بيناگواهو

#Ministermondays ريزي  اند شامل برنامه موضوعاتي كه بحث شده .]151كند[ توئيتر شركت مي
مانند  - 2سياسيعمده هاي  هني است. او همچنين از توئيتر براي ايجاد بيانيهخانواده و بهداشت ذ

-http://drوزير بهداشت روآندا در  .]152كند[ استفاده مي -ها هاي كافي در بيمارستان ساخت توالت

agnes.blogspot.com/ .نيز وبالگ دارد  
توانند براي آموزش به بيماران و جوامع درباره اقدامات كم  مي 3و پهن باند سيار رسانه اجتماعي

استفاده شوند. بخصوص ارتباطات از طريق رسانه اجتماعي هاست،  آن اي كه به نفع سالمتي هزينه
خانواده خود استفاده كنند افزايش  داشتن نگهتوانند براي سالم  دسترسي زنان را به اطالعاتي كه مي«
  .]153[»دهند يم

 دهندگان ارائهيك نوع خدمات پيام كوتاه براي » 4ها براي تولد ايمن در بحران هم بامامان: «
هاي كوتاه مستقيماً به يك صفحه  پيام .]154هاي دورافتاده است[ هاي بهداشتي در مكان مراقبت
بر را تأييد كند. مقصود ها به كار شوند كه جامعه آنالين بتواند ارسال پاسخ بوك پيوند داده مي فيس

  ها و دانش مراقبت بهداشتي است. گذاري بهتر روش اشتراك بهاي براي  ايجاد جامعه
شود. در جاماييكا  استفاده مي 5اي در مبارزه با ويروس ايدز طور فزاينده رسانه اجتماعي به

منجر به  گرا جنس هماستفاده گسترده آن بين جمعيت تحت خطر بخصوص كاركنان جنسي و مردان 
عنوان بخشي از كمپين چند كانالي اطالعات  كند رسانه اجتماعي به اي شد كه توصيه مي مطالعه

 متحده اياالت؛ ائتالفي مستقر در 6شوراي اقليت ملي ايدز متحده اياالتدر  .]155بهداشتي استفاده شود[
از ويروس ايدز اجتماعي پيشگيري «با عنوان  را ابزاري جعبهكند؛  كه در جوامع چند نژادي كار مي

پيشگيري از « 7نامه نظامو يك » شود: استفاده از رسانه اجتماعي براي ايجاد، اتصال و به هم پيوستن مي
ارائه » نامه نظامبخش دوم: راهبرد رسانه اجتماعي، سياست و پايش  -شود ويروس ايدز اجتماعي مي

سايت را از سراسر جهان پشتيباني  7300ش از كه بي 8بنياد ايدز كودكان اليزابت گليسر .]156دهد[ مي
هاي كاري خود براي كمك به از بين بردن ويروس ايدز در  كند، از رسانه اجتماعي در كليه جنبه مي

  .]157[كند كودكان استفاده مي
  
  

                                                 
1- Agnes Binagwaho 
2- Major Policy Statements 
3- Mobile Broadband 
4- Mama: Together for Safe Births in Crises 
5- HIV-AIDS 
6- National Minority AIDS Council 
7- Workbook 
8- Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation 
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  تواند ميدان ديد بهداشت عمومي را افزايش دهد چگونه رسانه اجتماعي مي - 6كادر 
براي ارتباطات بالدرنگ است. براي مديران ارشد گسترجهانموتوريبلكهابزار نيست؛رسانه اجتماعي ديگر يك

  دهي پر نفوذ به حضور قوي آنالين بستگي دارد. بهداشت عمومي، پيام
راهبردهايي  2متحده اياالت، شبكه اطالعاتي پيشگيري ملي از مراكز پيشگيري و كنترل بيماري در 1در وب كست

 عالوه بههاي موفق رسانه اجتماعي مطرح كرد.  بهداشت عمومي در پرورش شيوه براي كمك به متخصصان
هايي از  فرم براي پيگيري معيارها با پلت 3هاي اوليه عنوان طرح هاي موفق رسانه اجتماعي را به ، كمپينگويان سخن

  كنند.  مشخص مي 5و اينستاگرام 4بوك، گوگل پالس جمله توئيتر، فيس
هاي  هاي كانال عضو دارد، براي ارزيابي 000,32كه بيش از  6نجمن بهداشت عمومي آمريكاگروه لينكداين در ا

متخصص محتواي ديجيتال و وب در مركز ملي مراكز كنترل و پيشگيري  8جايزه برد. جنيفر اسميت 7متقاطع
آدرس وب و ه كنند مختصردر انجمن بهداشت عمومي آمريكا،  9سازي بيتلي بيماري براي ويروس ايدز؛ يكپارچه

  را مطرح كرد. سايت وب؛ ابزاري براي ارائه آمار فعاليت 10گوگل آناليتيكس
مند  پي بردند كه اعضاي جديد بسيار عالقه ها آن توسط بيتلي ها آن هاي با پيگيري تعداد كليك«گويد  اسميت مي

 12ازيكنان قبل از سوپر بولب 11در پستي ديگر درباره ليگ ملي فوتبال». «به بودجه مراكز كنترل بيماري بودند
  »كردند. بندرت كليك مي ها آن را نشان دادند، آنفلوانزاتبليغات پيشگيري از 

را  ها لزوماً آن 13خواهند اما فرهنگ رايج را مي هنگام بهآموختند اين بود كه اعضا واقعاً محتواي  ها آن درسي كه«
كه بايد به كار گرفته شود تا منابع كاري ارزشمند  در زمان است جويي صرفهاز  يكند. اين درس خوب وسوسه نمي

 »] نكنند.غيرضروريي [وقت خود را صرف توسعه محتوا
  توانند با چند ابزار رديابي تحليل شوند، از جمله: ها مي معيار
 Coremetrics- بوك و توئيتر براي فيس  
 HootSuite- يرهو غ 14بوك، توئيتر، لينكداين، گوگل پالس، ورد پرس براي فيس  
 Lithium - بوك و توئيتر براي فيس  
 Radian6 - بوك، توئيتر و يوتيوب براي فيس  
 Simply Measured - و غيره 15واينبوك، توئيتر، يوتيوب، گوگل پالس،  براي فيس 

                                                 
1- Webcast 
2- United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) National Prevention Information Network 
3- Blueprints 
4- Google Plus 
5- Instagram 
6- American Public Health Association (APHA) 
7- Crosschannel Evaluations 
8- Jennifer Smith 
9 Bitly 
10- Google Analystics 
11- National Football League 

12 - Super Bowl :.(مترجم) مسابقات فوتبال آمريكا در ژانويه 
13- Pop Culture (Popular Culture) 
14- WordPress 
15- Vine 
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 Omniture-هاي رسانه اجتماعيبراي كليه كانال 

آرماني را مشخص كنيد كه «گويد  ، محقق فوق دكتري در دانشگاه كلمبيا در نيويورك مي1لويس-هيثر كل
كه ايجاد هستند درباره رابطه واقعي  ها آن برخي از». «ها همه چيز نيستند خواهيد به آن برسيد، زيرا معيار مي
نفعان كليدي در آن هستند و با جمعيت واقعي خود سازگار  اي هستيد كه ذي كنيد. تا زماني كه در همان صفحه مي

 »شود. ر ميت هستيد، كشف موفقيت كمي آسان
گفت بهداشت عمومي ممكن است  3، سرپرست بازاريابي و ارتباطات بهداشتي در دانيا اينترنشنال2ارين ادگرتون

پروژه كت «مانند  -هاي آموخته شده از راهبردهاي خالقانه وب هاي رقابتي بازاريابي نداشته باشد اما درس بودجه
بوك براي باال بردن روحيه دختران نوجواني كه با سرطان  در بيمارستان كودكان سياتل كه از فيس» 4ژنرايم
تركيب  قدرتمنددهي  توانند براي پيام دهند كه ابزارهاي كم هزينه وب مي نشان مي -جنگيدند، استفاده كرد مي

 شوند.
كه من امروز آموختم، اين است كه چقدر حيوانات به افزايش مشاركت مطالبي يكي از «ادگرتون اضافه كرد: 

 »كنند. ك ميكم
 Dan, “How social media can raise public health visibility”, Public Health Newswire, 5 Juneمنبع:

2013. Available from http://www.publichealthnewswire.org/?p=7721.  
  

  فساد ۴- ۲
آثار نامطلوب فساد نه تنها روي « - اده استجا افت خوبي بهاثر منفي فساد روي رشد اقتصادي 

  ].158»[بلكه روي رشد سرمايه نيز هستند. 5كارايي ايستا
روي فساد در كشورهاي در حال توسعه اين عقيده شايع را تأييد  2011اي در سال  مطالعه

شود چه  هايي كه به كاركنان مدني داده مي چه به شكل رشوه - حجم فساد زياد است«كند كه  مي
  ].159»[هاي عمومي از هزينه 6ختالسا

  شود. رسانه اجتماعي در حال حاضر در جنگي عليه فساد استفاده مي
شود شهروندان فساد را از طريق  باعث مي http://www.kallxo.comفرم وب  ، پلت7در كوزووو

دهند. هدف آن افزايش آگاهي و مشاركت شهروندان رسانه اجتماعي، سرويس پيام كوتاه و وب گزارش 
هاي فساد گزارش شده  برداري نمونه نمايي و نقشه در سطح و شكل فساد واقع شده در كوزووو با داده

  ].160است[

                                                 
1- Heather Cole-Lewis 
2- Erin Edgerton 
3- Danya International 
4- Cat Immersion Project 
5- Static Efficiency 
6- Graft 
7- Kosovo 
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 2010در سال سايت  اين وبهاي ضد فساد است.  سايت وبمادر كليه » 1من رشوه دادم«
آن  سايت وب] در 161»[از انرژي جمعي شهروندان به دام بيندازد.تا فساد را با استفاده «اندازي شد  راه

 چنين آمده است:
هاي اقدامات واقعي فاسد در  و ارزشفراواني توانيد درباره طبيعت، تعداد، الگو، انواع، مكان،  شما مي

ا هايي ر اي از رشوه هاي شما شايد براي اولين بار تصوير لحظه گزارش بدهيد. گزارش سايت وباين 
هاي  ها و رويه براي بحث درباره بهبود سيستم ها آن ارائه دهد. ما از ،فتدا كه در شهرتان اتفاق مي

حاكميت، تحكيم تدوين و اجراي قانون و در نتيجه كاهش گستره فساد در كسب خدمات از دولت 
  استفاده خواهيم كرد.

  
كنند و  را بازديد مي سايت وبكشور يا قلمرو  197 -از سراسر جهان است سايت وبترافيك اين 

درصد افرادي كه از  60 .]162درصد كل بازديدكنندگان خارج از هندوستان هستند[ 40نزديك 
و  3بمبئي، 2شهرهاي بنگالورمناطق كالن  -شهر هستند 86كنند از  هندوستان از سايت بازديد مي

سطح باالي ترافيك نيز به نو و حيدرآباد ميزبان بيشتر بازديدكنندگان هستند. اين  دهلي 4چناي
  است. اختصاص يافتهبوك براي ارتقاي سايت  هاي اجتماعي مانند توئيتر و فيس استفاده از رسانه

هاي رشوه خود را  طور ناشناس داستان دهد به به قربانيان اختالس امكان مي» من رشوه دادم«
) 1ن سايت سه بخش دارد: (اي .]163بگذارند و حادثه فساد را آنالين رديابي كنند[ اشتراك به

؛ اند گسيختهاي در هم  اند و توسط اداره دولتي و منطقه هايي كه پرداخت شده هايي درباره رشوه داستان
  هاي صداقت. ) داستان3اند و ( هاي افرادي كه از پرداخت رشوه امتناع كرده ) داستان2(

در هند » رشوه دادممن «سايت ديگري است كه آن نيز مبني بر سايت  5»رشوه نيجريه«
گذاري آن روي كشورهاي  ]. اين سايت براي افزايش آگاهي درباره فساد و پرداختن به تأثير164است[

  اندازي شد. آفريقاي غربي راه
بندي و  براي رتبه 7هاي سيار ي ارائه وب و رابطوجو جستاي است كه در  پروژه 6»اينجا نه«

  .]165[گزارش فساد در اوگانداست
نوآوري ضد فساد ديگري است كه از رسانه اجتماعي با يك پيچش جالب » انجوپروژه چ«

  را ببينيد). 5كند (مطالعه موردي  استفاده مي
  

                                                 
1- I Paid A Bribe 
2- Bangalore 
3- Mumbai 
4- Chennai 
5- Bribe Nigeria 
6- Not Here 
7- Mobile Interfaces 
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  پروژه چانجو -5مطالعه موردي 
 1كه در كيسواهيلي چانجوكند.  هاي همراه فساد را مهار ميپروژه چانجو با تركيب موسيقي، رسانه اجتماعي و تلفن

 دانان موسيقيو خودپسندي بود. گروهي از  گرا جنس هماست، كمپيني عليه فساد، زنان  2»اكسيناسيونو«به معني 
كنند، با يك پيام ضد فساد قوي موسيقي  زني مي هاي فضاهاي عمومي باز را گشت فرم تانزانيا كل كشور و پلت

م پروژه جهت دسترسي به مخاطب كنند. تي كنندگان را به مناظره باز تشويق مي كه شركت در حالينوازند  مي
كند كه همچنين فوروم  كند مستند مي ها و ويديوها استفاده مي هاي خود را با وبالگي كه از عكس بيشتر، فعاليت

  شود. هاي همراه رايگان منتشر مي دهد. موسيقي از طريق اينترنت و تلفن عمومي را براي مناظره توسعه مي
هاي تكنولوژيكي متعادل شود. تيم پروژه چانجو متشكل از  ه بايد با محدوديتدر پروژه چانجو خالقيت هنرمندان
سازي براي اين پروژه روشن شد كه  هاي فني بسيار محدودي دارند. جهت آماده هنرمندان جواني است كه مهارت

شود  مواجه ميجوان براي تسلط بر رابط آنالين باشد. حتي بعداً تيم با مسائلي  نويس وبالگگروه بايد شامل يك 
دهي اجراها هستند و  متخصصان سازمان ها آن كه در حاليكند.  يكپارچه مي ها آن هاي كه وبالگ را با فعاليت

به اندازه كافي دقيق نيست. در اين رابطه،  ها آن ينويس وبالگدهند،  مخاطبان خود را در مناظره تعاملي شركت مي
) در 1000هاي بزرگي (بيش از  دهد. برخي از اعضاي تيم، شبكه ه ميارائرا بوك يك ابزار ارتباطي افتخاري  فيس
بوك با  كنند. در متن فرهنگ تانزانيايي، فيس بوك بسيار بيشتر از وبالگ استفاده مي بوك دارند و از فيس فيس

ميان (همبستگي) را به  3پيمرجاخورد، بنابراين آداب و رسوم قومي فرهنگي  ادراكات محلي از دوستي پيوند مي
هاي  هاي وضعيت و پست روزرساني كنندگان چانجو از طريق به كند. اجرا آورد كه روابط اجتماعي را توصيف مي مي

بگذارند و همچنين دوستان خود را به سمت  اشتراك بهتوانند اطالعات را  بوك خود مي ديواري در صفحات فيس
  بزار اجتماعي ديگر استفاده كنند.وبالگ هدايت كنند تا از يك ابزار اجتماعي براي ارتقاي ا

 Ricky Storm Braskov (ed.), Social Media in Development Cooperation (Ørecomm at Malmö منبع:
University and Roskilde University, 2012), pp. 26-27. Available from http://orecomm.net/wp-

content/uploads/2012/04/SocialMediaOrecomm2011.pdf.
  

دهند.  ارائه مي را هاي رسانه اجتماعي به شهروندان عادي ابزارهاي جديد ضد فساد اين سايت
عنوان  بوديم فساد را بهدر گذشته، ما مايل «گويد:  مي 5المللي ، سرپرست برنامه شفافيت بين4بن الرس

اي بزرگ و يكپارچه جلوه دهيم تا افراد عادي نتوانند كاري در اين زمينه انجام دهند... اكنون  مسئله
  .]166[»مردم ابزارهاي جديدي براي شناسايي آن و تقاضاي تغيير دارند

                                                 
1- Kiswahili 
2- Vaccination 
3- Pamoja 
4- Ben Elers 
5- Programme Director for Transparency International 
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به اين  1وز) را شكست دهند؟ ديويد ايخواري رشوهتوانند فساد (يا حداقل  ها مي آيا اين سايت
  كند: صورت اظهار اميدواري مي

هاي  كه تركيب فناوري، فلسفه و فرهنگ گرد هم آيند ممكن است پنهان كردن و ادامه شكل هنگامي

  .]167[سنتي فساد، بخصوص فساد تبادلي دشوارتر شود
  

 يامديريت و ارتباطات بال ۳-۴

  كند. يريت بحران بازي ميو مدباليا  امروزه رسانه اجتماعي نقشي برجسته در ارتباطات
هاي مديريت سوانح و  ها، سازمان دارند كه توسط دولت سروكاربا اطالعاتي «باليا  ارتباطات

و عموم  نگاران روزنامهكه توسط باليا  رسد و همچنين اطالعات به اطالع عموم ميباليا  به دهندگان پاسخ
آشكار باليا  روي ارتباطات متحده اياالتاي در  مطالعه. ]168[»شود گذاشته مي اشتراك بهايجاد و 

  كنند: كند كه مردم آمريكا از رسانه اجتماعي در طول باليا به داليل زير استفاده مي مي
 روز، تعامل اجتماعي و پشتيباني  رسانه اجتماعي دسترسي آني به اطالعات به -به علت راحتي

  كند؛ فراهم مي را براي مردم در طول باليا
 استفاده كنند اگر  اي افراد بيشتر دوست دارند از ابزار ويژه -هاي اجتماعيبر اساس هنجار

) اگر اعتماد داشته باشند و سطح 2دائماً از آن استفاده كنند يا ( ها آن ) دوستان و خانواده1(
  بااليي از اعتبار را به رسانه اجتماعي نسبت دهند؛

 هاي شخصي؛ بر اساس توصيه  
  ه استفاده از شوخي در طول باليا ممكن است در ابتدا با اگرچ -سري سبكبراي شوخي و

توانند  ناسازگار به نظر برسد، احساسات مثبت مانند احساسات ناشي از شوخي ميباليا  جديت
  مهم كنار آمدن در طول باليا باشند؛ سازوكارهاي

  دهند  باليا اغلب سطوح بااليي از ابهام را بين مردم پرورش مي -ي اطالعاتوجو جستبراي
 كند؛ ي اطالعات بيشتر تحريك ميوجو جسترا به مشاركت در  ها آن كه

  دهد كه هيچ  را ارائه ميهنگام باليا  بهرسانه اجتماعي اطالعات  -هنگام بهبراي اطالعات
 تواند آن را ارائه دهد؛ رسانه ديگري نمي

 كنند در  جربه مياغلب مواقع، افرادي كه رويداد دست اول را ت - فرد براي اطالعات منحصربه
، ياهاي پاسخ به بال تر از منابع خبري سنتي و سازمان توانند سريع هستند و ميباليا  صحنه

 كنند؛ روزرساني به

                                                 
1- David Eaves 
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 روزرساني شده؛  و به هنگام بهمردم نه تنها براي كسب اطالعات  -براي اطالعات فيلتر نشده

كنند بلكه اگر اطالعات  مي شود؛ رسانه اجتماعي را بررسي كه در هيچ جاي ديگر يافت نمي
 فيلتر نشود قدردان خواهند بود. مداران سياستها يا  توسط رسانه سنتي، سازمان

 تحقيق نشان داده است كه اگر مردم هنگام نياز به اطالعات از منابع  -يابراي تعيين حجم بال
 خواهند شد؛ سردرگمرسمي اطالعات را دريافت نكنند، 

 باليا  با خانواده يا دوستاني كه مستقيماً درگير براي افرادي -تانبراي بررسي خانواده و دوس
تواند راهي براي اطمينان از امنيت ارائه دهد، پشتيباني فراهم كند  هستند، رسانه اجتماعي مي

 دريافت كند؛ هنگام بههاي وضعيت را  روزرساني و به
 دهي رهايي از  توانند از رسانه اجتماعي براي سازمان در طول باليا، مردم مي -براي بسيج خود

 ها از دور و نزديك استفاده كنند؛ سوانح و كمك مداوم در تالش
  و رسانه اجتماعي بخصوص به ايجاد و  طوركلي بهدر طول باليا رسانه  -حس جمعي حفظبراي

 كند؛ نگهداري حس جمعي كمك مي
  رسانه اجتماعي براي تسهيل پشتيباني  -ه و پشتيباني احساسيي چاروجو جستبراي

شود افراد جوامع و روابط مجازي را پرورش دهند، اطالعات  احساسي قرار گرفته است، باعث مي
 .]169[حل كنند بگذارند و حتي تقاضاي راه اشتراك بهو احساسات را 

شود.  مقاصد مختلفي استفاده ميرود، هر كانال رسانه اجتماعي براي  طور كه انتظار مي همان
شوند تا  آورند، وارد توئيتر مي ها روي مي عنوان مثال، افراد براي عرضه و پشتيباني احساسي به وبالگ به

اخبار پراكنده را بيابند و منتشر كنند و ويديوهاي يوتيوب را تماشا و براي مشاهده ارسال كنند و 
 .]170[بگذارند اشتراك بهي نماي صورت داده را به دهنده تكاني يابال

) 1كنند: ( كنند، داليل زير را ذكر مي افرادي كه از رسانه اجتماعي در طول باليا استفاده نمي
) كمبود 4) دسترسي به معضالت و (3) نگراني از صحت مطالب، (2ترس از حريم خصوصي و امنيت، (

  .]171[دانش
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هاي تايلند در سال  برسانه اجتماعي و سيال-6مطالعه موردي
2011 

هاي شديدتري در حداقل پنج دهه شد.  هاي شديد فصلي در تايلند منجر به سيالب، باران2011در اواخر سال 
ميليارد  7/45ها و ضررهاي اقتصادي را  زيان 1ها نفر در سراسر كشور تحت تأثير قرار گرفتند و بانك جهاني ميليون

ها با  سابقه در طول سيالب دولت و مردم در رسانه اجتماعي نقشي بيدالر آمريكا تخمين زد. مشاركت 
هاي شهروندان، مقامات رسمي دولت، داوطلبان و شهروندان خصوصي  هاي امداد، گزارش ، سازماننگاران روزنامه

وسعه بوك، توئيتر و يوتيوب از آخرين اخبار ت گذاري اطالعات بالدرنگ از طريق فيس اشتراك بهبازي كرد كه با 
  اطالع داشتند.

 
  مشاركت دولت از طريق رسانه اجتماعي

ها  هاي رسمي با استفاده از رسانه اجتماعي از طرف مراجع تايلندي وجود داشتند. اين نوآوري تعدادي از نوآوري
د كه اطالعات و ابزارهاي تعاملي را از مركز بو http://www.floodthailand.net سايت وباندازي  شامل راه

هاي اضطراري را پيدا  توانستند شماره تلفن مي سايت وبكنندگان  . بازديدبرداشترسمي در  2عمليات امداد سيالب
يك حساب رسمي توئيتر ايجاد كرد كه  3كنند و براي كمك پيام بفرستند. وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات

شهر بانكوك عالوه بر كالن شد. دولت  روز سيالب و جزييات كمك دولت استفاده مي ات بهاشاعه اطالع براي
، ساير نهادهاي دولتي عالوه بهبوك و توئيتر براي ارتباط با عموم مردم استفاده كرد.  رسمي خود از فيس سايت وب

بوك در كنار ابزارهاي  ئيتر و فيساطالعاتي به عموم از طريق تو 5و واحد آبياري سلطنتي 4مانند اداره برق استاني
  ديگر ارائه دادند.

  
  مشاركت مردمي از طريق رسانه اجتماعي

وجوي ارائه  هاي خصوصي در جست هاي رسمي دولت تعدادي نوآوري توسط افراد يا گروه عالوه بر تالش
 سايت وب 6اطالعات بيشتر به مردم انجام شد. يك گروه خصوصي به نام سيالب تايلندي

http://www.thaiflood.com ها با استفاده از  هاي امدادي ساير بخش را ايجاد كرد و براي هماهنگي تالش
 سايت وبهايي را به عهده گرفت. گروه سيالب تايلندي عالوه بر  عنوان يك مركز اطالعاتي تالش به سايت وب

هاي  از شبكه 7بوك و توئيتر ارتباط برقرار كرد. گروه ديگر داوطلبان، سيام آرسا يسبا داوطلبان و مردم از طريق ف
هاي امدادي و اشاعه اطالعات مربوط به سيالب استفاده  بوك و توئيتر براي هماهنگي تالش گسترده در فيس

                                                 
1- World Bank 
2- Flood Relief Operation Centre 
3- Ministry of Information and Communications Technology 
4- Provincial Electric Authority 
5- Royal Irrigation Department 
6- Thai Flood 
7- SiamArsa 
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هاي  از طرح داشتننگهبوك براي آگاه  از حساب توئيتر و صفحه فيس1كردند. دانشجويان دانشگاه تاماسات

  امدادي و امكانات قربانيان سيالب استفاده كردند.
هاي انيميشن توسط يك كارگردان و يك كارآفرين نهاد  اي از ويديوهاي كوتاه با استفاده از كارتون مجموعه

شايند را به روشي ساده، خوباليا  تبليغاتي توليد شدند كه حقايق اصلي سيالب و نكات آمادگي براي مقابله در برابر
گذاشته شدند و  اشتراك بهبوك و توئيتر  داد. ويديوها، به يوتيوب ارسال شدند و از طريق فيس و شهودي ارائه مي

و رسانه پخش زنده به شهروندان براي غلبه بر پريشاني ناشي از جريان اطالعات ارائه شده توسط كليه اشكال 
محبوب شدند كه در زمان  قدر آنشاهده در يوتيوب اجتماعي، كمك كردند. ويديوها با بيش از سه ميليون م

  نيز كرد. 2هاي ويدئويي كوتاهي رسانه دولتي شروع به پخش همگاني كليپ
  

  هاي آموخته شده درس
 2011هاي تايلند در سال  فراواني فعاليت رسانه اجتماعي و سيالب اطالعات ارائه شده به مردم در طول سيالب

بين بسياري از شهروندان شد. اطالعات عرضه شده توسط منابع مختلف اغلب  3»سربار اطالعاتي«منجر به حس 
ترين نيازهاي اطالعاتي شهروندان يعني  مهم تأمينشامل جزييات متناقض بود و طبيعت پيچيده وضعيت سيالب 

ود را ترك هاي خ زمان، مكان و مسير سيالب را دشوار كرد. شهروندان نگران بودند كه آيا مجبور خواهند شد خانه
  كنند يا خير. جا جابههاي خود را  كنند و خانواده

آمادگي نداشتند. تعداد زيادي  دسترس قابلمنابع رسانه سنتي براي ارائه محتواي سريع، تفصيلي و محلي به زباني 
ار هاي سرب منجر به نمونه -رسانه اجتماعي و جريان اصلي، دولت، خصوصي، گروه و داوطلب -از منابع اطالعاتي

 5از كاالهاي بادوام 4»خريد عمده از ترس قحطي«هاي  اطالعات شدند كه باعث سردرگمي، اضطراب و نمونه
ها و افراد در مشاركت اطالعات از طريق رسانه اجتماعي ممكن است انتشار  شدند. آرايش گسترده نهادها، گروه

  ها را نيز تشديد كند. و شايعات مربوط به سيالب 6اخبار نادرست
بيني داشته باشد، منافع  پيش غيرقابلرچه استفاده گسترده از ابزارهاي رسانه اجتماعي ممكن است پيامدهاي اگ

اند و واضح است كه مشاركت دولت و مردم از طريق رسانه اجتماعي ادامه  كلي رسانه اجتماعي مشخص شده
  خواهد داشت تا در طول بالياي آتي رشد كند.

 Dominic Leong منبع:
 

                                                 
1- Thammasat 
2- Video Clips 
3- Information Overload 
4- Panic Buying 
5- Durable goods 
6- Misinformation 
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پارادايم قديمي يك  .]172تغيير داده است[باليا  را در مديريت و امداد 1نه اجتماعي پارادايمرسا
كنند و با  آيند، وضعيت را ارزيابي مي بزرگ و مددكاران به كمك بحران مي مؤسساتبه چند بود: 

  رسانند. پارادايم جديد چند به چند است: اطالعات محدودي كه دارند ياري مي
جاي بيكار نشستن و انتظار كشيدن براي كمك با استفاده از تلفن همراه يا هر كانال  قربانيان به

جاي كمك ساده مالي؛ داوطلبان شبكه  كنند. به هاي ميداني را عرضه مي ارتباطي در دسترس خود، داده
ريزي  حكنند و طر هاي متني را تفسير و تأييد مي كنند، پيام ها را ارزيابي مي اين داده ده خودسازمان
كنند و  گيري پاسخ خود كمك مي دهد كه به مددكاران در هدف هاي تعاملي نشان مي برداري وقايع نقشه

 اكوسيستمهاي جديد ارتباطي... به كل  هاي سازماني محدود، كانال جاي فقط پيش رفتن با اولويت به

  .]173[دهند منسجم را مي نهاد يكامداد اضطراري امكان عمل كردن مانند 
  
فعال در امداد و  كنندگاني مشاركتصرفاً گيرندگان نيستند بلكه باليا  ر پارادايم جديد قربانياند

از خدمات پيام كوتاه، توئيتر و پست الكترونيكي براي كمك به ايجاد  ها آن نيز هستند. بخشي توان
اوليه ارائه  گاندهند پاسخكنند تا اطالعات بحراني و آگاهي وضعيتي به  هاي بحران استفاده مي نقشه

  دهد. اين پارادايم جديد را با مثال نشان مي 2هائيتي  دهند. پروژه يوشاهيدي در
برداري بحران است كه پس از فوران خشونت بعد از انتخابات كنيا  فرم نقشه يوشاهيدي يك پلت

پيام كوتاه،  شود افراد اطالعات را از طريق خدمات فرم باعث مي توسعه داده شد. اين پلت 2007در سال 
يا وب براي ايجاد نقشه بالدرنگ اختالالت انتخاباتي، ارعاب و خشونت  3اي چندرسانهخدمات پيام 

استفاده  زلزله هائيتيارسال كنند. يوشاهيدي در انتخابات اوگاندا و كنگو و در بالياي مختلف از جمله 
 شده است.

هائيتي مجهز شد. يك شماره   اهيدي، تيم يوش2010در سال  زلزله هائيتيساعاتي پس از وقوع 
گزارش قربانيان محبوس  متني اضطراري آزاد از طريق راديو تبليغ شد. بالفاصله، پروژه هزاران پيام از

- هائيتي  با يك ارتش پراكنده از افراد«ها از نژادهاي مختلفي بودند و بايد  دريافت كرد. اين پيام
هاي  ريزي شوند تا به تيم طرح» نقشه بحران«روي يك  ها آن كه اينقبل از » متحده  اياالتآمريكايي در 
  شدند. هاي امدادي آگاهي برسانند، به انگليسي ترجمه مي نجات و تالش

در اتاق  از هائيتيهاي متني  فرد در اين نوآوري وجود دارد. اوالً، پيام تعدادي ويژگي منحصربه
 اياالتخارج از بوستون،  4در دانشگاه توفتس تيشمال هائيمايلي  1500هائيتي در   وضعيت يوشاهيدي

                                                 
1- Paradigm 
2- Ushahidi-Haiti Project 
3- Multimedia Messaging Service (MMS) 
4- Tufts 
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صورت  سپاري بحران به نه تنها يوشاهيدي اطالعات جمع«آمريكا دريافت و پردازش شدند. دوماً،  متحده 

  ]174[»صورت تقريباً بالدرنگ نيز بود. سپاري به تقريباً بالدرنگ بود بلكه ترجمه جمع
د؟ يك بازبيني مستقل گزارش داد كه پروژه امور زير انجام دا كاري چههائيتي   پروژه يوشاهيدي

  را انجام داد:
 هاي  هاي كليدي اطالعاتي در دوره اوليه پاسخ، در طول اولين روزهاي بحران و هفته به شكاف

هاي بزرگ عملياتي شوند  سازمان ملل متحد و ساير سازمان كه اينپس از زلزله، قبل از 
  پرداخت؛

  بحراني اوليه را با درجه نسبتاً بااليي از دقت جغرافيايي ارائه داد؛آگاهي وضعيتي و اطالعات  
 هائيتي   تر فراهم كرد كه حضور ميداني در هاي غيردولتي كوچك اطالعات وضيعتي براي سازمان

  نداشتند؛
 تر  طور خصوصي كمك كرد تا نيازها را دقيق ، بهتر كوچكگذاري شده  هاي سرمايه به پاسخ

  گذاري كنند و هدف
 ]175به بازيگران خصوصي شهري كمك كرد[ 

با احساسي مرتبط بود كه « يوشاهيدي هائيتيكند كه پروژه  گزارشي مشابه خاطر نشان مي
دهي ظرفيت  در بيان نياز و سازمان يهوديان هائيتيو جمعيت  مردم هائيتيمستقيماً روي تأثيرگذاري 

 ]176»[محلي براي پاسخ مشاركت كرد.
بار ژاپن در  در عواقب پس از بحران زلزله و سونامي فاجعهباليا  اعي در امدادارتباط رسانه اجتم

باند براي بسياري شاهراه  ها با اينترنت پهن سايت وبنيز مشهود بود. در طول اين بحران،  2011سال 
 طور هاي ارتباط سيار در ساعات پس از زلزله منهدم شده بودند. همان بودند زيرا خطوط زميني و شبكه

هاي  ترين راه ترين و قابل اعتماد ، سريعترين آسانبوك  كه در رسانه خبري گفته شد، توئيتر و فيس
] 177شدند[ زده مصيبتتماس با خويشاوندان و همچنين ارائه تعداد سوانح و اطالعات به افراد نواحي 

  ].178اسكايپ و گوگل نيز منابع گران بهايي شدند[
 

 

ها مسير اصلي  ي در پاسخ به طوفانسپارجمع-7مطالعه موردي
 شود مي

در هم شكست، ارتشي از داوطلبان بسيج شدند و براي 2013نوامبر سال8كه فيليپين را در1هايان  بعد از طوفان
ارتش جنگنده نبودند. در عوض،  ها آن كردند. اما ساعته كار مي 24هاي امدادي  كمك به راهنمايي تالش

ها  هاي ديگر را پردازش كردند، نقشه اي و داده سازي ماهواره سرعت تصوير هان بودند كه بهشهرونداني از سراسر ج
 هاي امداد ارائه دهند. سپاري گران بهايي به سازمان را توليد كردند تا اطالعات جمع

                                                 
1- Haiyan 
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است و مورد  تر يافتهو اغلب تصادفي بود، اكنون سازمانغيررسميتا چند سال قبلبالياسپاري در برابر پاسخ جمع
شود. داوطلبان براي ورود ابزارهاي  امداد يكپارچه مي هاي رسمي بشردوستانه است و با عمليات استقبال سازمان

هاي همراه  بوك و گسترش تلفن هاي اجتماعي مانند توئيتر و فيس برداري، افزايش محبوبيت شبكه آنالين نقشه
در هماهنگي محكم باليا  كنند تا در پاسخ در برابر وطلب ظهور ميهاي دا اند. يك دنباله از گروه بارها تشكر كرده

  هاي متعارف امداد مشاركت كنند. با سازمان
را در نظر بگيريد، يكي از ده سازمان ديجيتالي داوطلب كه يك روز قبل از  1تيم بشردوستانه اوپن استريت مپ

در سازمان ملل و  2هماهنگي امور بشردوستانه رسماً از طرف دفتر ،زمين شودرانش هايان باعث   طوفان كه اين
  مسئول شد. 3صليب سرخ فيليپين

هاي امداد از جمله دفتر هماهنگي امور بشردوستانه و گروه كمك پزشكي  هايان بسياري از سازمان  بعد از
Médecins Sans Frontières )هاي  نقشهشوند) به فيليپين رفتند و  نيز شناخته مي 4عنوان پزشكان بدون مرز به

كشور توليد شده  82داوطلب از اوپن استريت مپ از  1000شدند و توسط بيش از  روز مي كشور را كه مدام به
  بودند، همراه داشتند.

هاي جغرافيايي ديگر استفاده  هوايي و مجموعه داده تصويربرداريتيم بشردوستانه اوپن استريت مپ از ماهواره و 
هاي  و سالم، جاده ديده آسيبهاي  هايي مانند ساختمان و ميليون امضا و ويژگيهايي با بيش از د كرد تا نقشه

  ها تهيه كند. هاي ساختارهاي كليدي مانند بيمارستان مسدود و باز و مكان
 Declan Butler, “Crowdsourcing goes mainstream in typhoon response”, Nature, 20 Novemberمنبع:

2013. Available from http://www.nature.com/news/crowdsourcing-goes-mainstream-in-typhoon-
response-1.14186.

 
  استفاده از توسعه به كمك رسانه اجتماعي -2فعاليت 

تواند از ابزارهاي رسانه اجتماعي براي  شان دهد چگونه دولت شما ميمثالي ارائه دهيد كه ن
توانند فرضي  ها مي استفاده كند. مثال 4و  3 هاي تعقيب هريك از اهداف توسعه مطرح شده در فصل

  باشند (يعني در حال حاضر موجود نباشند). هر مثال را شرح دهيد. لطفاً جدول زير را پر كنيد.
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1- OpenStreetMap 
2- Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 
3- Philippine Red Cross 
4- Doctors Without Borders 



 
  
  
  
 

  توسعه به كمك رسانه اجتماعي: 11سرفصل    74

 
        ها وبالگ
        ويكي
        پادكست
        ها فوروم

        جامعه محتوا
        وبالگ خرد
 



 

  مپنجفصل 
  و حاكميترسانه اجتماعي 

  
  اند از: اهداف اين فصل عبارت

 پذير ساختن حاكميت مشاركتي و اشتراكي توسط رسانه اجتماعي و تشريح چگونگي امكان  
 هاي خوب در استفاده دولت از رسانه اجتماعي. بحث درباره شيوه  
 

  كند: رسانه اجتماعي حاكميت اشتراكي را ممكن مي
نفعان غيردولتي را در فرآيند  ايي است كه يك يا چند نهاد عمومي مستقيماً ذيآرايش حاكميت ج

دهند و هدف آن ايجاد يا  گرا و مشورتي هستند مشاركت مي گيري جمعي كه رسمي، اجماع تصميم
  ].179[هاي عمومي است ها يا برنامه سازي سياست عمومي يا مديريت سرمايه پياده

  
مشاركت شهروندي براي فناوري اطالعات و ارتباطات، عمومي پذير كردن  كه امكان در حالي

تواند  است فقط با رسانه اجتماعي است كه وعده مشاركت شهروندي فعال و هدفمند در حاكميت مي
  كامالً محقق شود.

توسعه و تحول فرآيندهاي سياسي با استفاده از «عنوان  طور وسيع به به 1مشاركت الكترونيكي
هاي اطالعاتي و  استفاده از فناوري«]. تعريف ديگر 180شود[ تعريف مي» ارتباطاتفناوري اطالعات و 

براي گسترش و عميق كردن مشاركت سياسي با امكان دادن به شهروندان براي اتصال به  ارتباطي
سه سطح از مشاركت اجتماعي  2]. براي مكينتاش181است[» ها هاي منتخب آن يكديگر و با نماينده

 وجود دارد:صورت زير  به
 يا استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات براي كسب  3پذير ساختن الكترونيكي امكان

هاي فني و  هاي كاربردي متنوع جهت ايجاد مهارت مخاطب بيشتر با ارائه ابزارها و برنامه
 ارتباطي شهروندان؛

 تر و  ركت عميقپذير ساختن مشا يا مشاوره مخاطبان بيشتر براي امكان مشاركت الكترونيكي
  و از مناظره مشورتي در معضالت سياسيپشتيباني 

                                                 
1- E-Participation 
2- Macintosh 
3- E-Enabling 
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 يا استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات براي پشتيباني از  1دهي الكترونيكي قدرت

  ].182هاي پايين به باال جهت نفوذ روي دستور جلسات سياسي[ مشاركت فعال و تسهيل ايده
 2000زمايشي در زمينه مشاركت الكترونيكي از سال هاي تحقيقاتي و آ اتحاديه اروپا روي پروژه

 2، سازمان ملل متحد يك شاخص مشاركت الكترونيكي2010] از سال 183گذاري كرده است[ سرمايه
كيفيت و «دو ساله دولت الكترونيكي خود در برداشته است. شاخص مشاركت الكترونيكي  اي مطالعهدر 

يك كشور را با مقصود مشاركت شهروندان خود در  سودمندي اطالعات و خدمات ارائه شده توسط
  ].184»[كند. هاي دولت الكترونيكي ارزيابي مي گذاري عمومي از طريق استفاده از برنامه سياست

هايي كه از تبديل شدن  انتخاب منطقي براي پر كردن شكاف«عنوان  رسانه اجتماعي به
] زيرا 185شود[ در نظر گرفته مي» كند يمشاركت الكترونيكي به بخشي از زندگي مردم پيشگيري م

هاي مشاركت  فرم ) پلت2دهد؛ ( ) آگاهي مردم را از معضالت مورد بحث افزايش مي1رسانه اجتماعي: (
تر  دسترس قابلكنند  هاي سياسي مشاركت مي الكترونيكي را براي مخاطباني كه طور ديگري در مناظره

  كند. تر مي و شهوديتر  ) مشاركت كاربران را آسان3كند و ( مي
برنامه كاربردي وب » «0/23دولت «براي ديگران، رسانه اجتماعي در دولت مترادف است با 

اساساً درباره « 0/2]. دولت 186»[در بخش عمومي 0/25هاي كاربردي سازماني  يا مفاهيم و برنامه 0/24
]. جايي است كه 187»[ولت استتر از د تر و مشورتي استفاده از فناوري براي تحقق شكلي بازتر، شفاف

با دولت در حداقل سه ناحيه اصلي دعوت دهنده  طور بازتر به روابطي مشاركتي و قدرت به«شهروندان 
بخش عمومي و حاكميت  هاي برنامههاي كاري و  ) روش2) طراحي و تحويل خدمات؛ (1شوند: ( مي

 ].188»[گيري ) ايجاد سياست عمومي و تصميم3عمومي و (
را براي ارتقاي اطالعات و  0/2هاي كاربردي وب  ا در سراسر جهان استفاده از برنامهه دولت

تر، بازتر و  ها به شفاف ها و همچنين تشويق آن خدمات دولتي، برقراري ارتباط با سازندگان آن
خود ها و صفحات  هاي دولتي با ابزارهاي ميزباني حساب اند. واحدها و سازمان گوتر شدن آغاز كرده پاسخ

هاي اجتماعي ديگر درهاي خود را به سمت عموم  هاي رسانه بوك، توئيتر، يوتيوب و سايت در فيس
 اند. گشوده

درصد يا سه  75ها ( نفر از آن 123جمهور يا پادشاه كشورها  رييس 164، از 2012در سال 
ليون طرفدار در باالي مي 24متحده با  جمهور اياالت رييس 6]. باراك اوباما189چهارم) در توئيتر بودند[

ميليون طرفدار با فاصله زياد در  8/3جمهور ونزوئال با  رييس 7ليست قرار داشت. سپس هوگو چاوز

                                                 
1- E-Empowering 
2- E-Participation Index 
3- Government 2.0 
4- Web 2.0 
5- Enterprise 2.0 applications 
6- Barack Obama 
7- Hugo Chavez 
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ميليون طرفدار بود.  2جمهور تركيه با بيش از  رييس 1جايگاه دوم قرار داشت. سومين نفر عبداهللا گل
 3ود. سپس نفر پنجم دميتري مدودفميليون طرفدار چهارم ب 1ملكه اردن با بيش از  2ملكه رانيا

 ].190هاي انگليسي و روسي داشت)[ جمهور روسيه بود (كه حساب رييس
عنوان  يك كاربر مشتاق توئيتر است. او از توئيتر بهاندونزي  جمهور رييس 4سوسيلو بامبانگ يودهويونو

كند. يك سري جاسوسي در استراليا نشان داد كه او  ابزار دسترسي به مردم عادي اندونزي استفاده مي
  .]191[كند ستفاده ميفرمي براي هدايت امور خارجي نيز ا عنوان پلت از توئيتر به

  
  هاي نخست وزير نپال توئيت - 7كادر 

گذارد.  بندي شلوغ خود براي مشاركت شهروندان در مكالمات توئيتر زماني را كنار مينخست وزير نپال در زمان
شامل معضالت مربوط به توسعه ملي مانند رشد فناوري اطالعات و ارتباطات و ثبات سياسي هستند. عناوين 

لي توئيت كردن اين است كه طرفداران يا شهروندان نبايد در طول زمان پخش همگاني توئيت وارد منفعت اص
ها را مطالعه كنند. عيب  ها توئيت ها و ماه توانند در اوقات فراغت خود يا حتي بعد از هفته توئيتر شوند. طرفداران مي

كنند. با اين وجود، با  ل از توئيتر استفاده نميشهروندان نپا بيشتراصلي دسترسي محدود به اين نوآوري است زيرا 
تر با استفاده از رسانه  افزايش نفوذ تلفن همراه و كاهش قيمت تلفن هوشمند صحنه براي مكالمه ملي گسترده

  اجتماعي آماده است.
او  اولين نخست وزير نپال است كه رسانه اجتماعي را جدي گرفته است. حساب توئيتر 5دكتر بابورام باتاراي
@brb_laaldhwoj  ايجاد شد. 2013ژانويه سال  20در  

  توجه: با وجود اشتياق نخست وزير به توئيتر، استفاده از توئيتر در ادارت دولتي نپال مجاز نيست.
 Bimal Shah منبع:

  
اول  6» 2011در سال  0/2ده كشور اول در دولت «بندي  برحسب كشور، نيوزيلند در رتبه

تقريباً «هاي اجتماعي آن به اين صورت شرح داده شده است:  هنمودهاي رسانه]. مجموعه ر192شد[
تواند به آساني مناسب  يك سند كامل... تركيب خوبي از عقل سليم و رايزني قابل تعقيب است و مي

  ». هاي مختلف باشد زمينه
  ت:مشهود اس 2011استفاده دولتي از رسانه اجتماعي در استراليا در آمار زير از سال 

  ًهاي  بوك داشتند (به شكل صفحات يا كمپين سازمان فدرال صفحات فيس 50تقريبا
  عمومي خاص)؛

                                                 
1- Abdullah Gul 
2- Queen Rania 
3- Dmitry Medvedev 
4- Susilo Bambang Yudhoyono 
5- Baburam Bhattarai 
6- Top Ten for Government 2.0 in 2011 



 
  
  
  
 

  توسعه به كمك رسانه اجتماعي: 11سرفصل    78

 
  بهداشت و 1نهاد (در محدوده نهادهاي بزرگ مانند وزارت دفاع 100نزديك به ،

هاي  ) حساب3آمار استراليااداره و  AusAIDتر مانند  ، تا نهادهاي كوچك2سالمندي
  رسمي توئيتر دارند؛

 دارايي و حذف ، وزارت 5و امور استخدامي كاروزارت ، 4ايي مانند وزارت آموزشنهاده
 كنند و ي مينويس وبالگطور منظم  به 7و كتابخانه ملي استراليا 6نظارت دولت

  ها شامل  دهي شدند. آن توسط نهادها سازمان 0/2نوآوري مربوط به وب  133برخي از
  ].193ها و انبارهاي داده بودند[ پينهاي اطالعاتي و ابزارها، كم ايجاد پورتال
ها به روشي  ها و شهروندان آن پتانسيل نزديك كردن دولت«عنوان  به 0/2در مكزيك، دولت 

هاي كاربردي در حال  اين ابزارها و برنامه«]. متأسفانه، 194شود[ در نظر گرفته مي» ساده و اثربخش
  ].195»[دارند 8هاي دولت مركزي حاضر استفاده كمي در سايت

هاي  را در حوزه 0/2هاي دولت  نوآوري 9استفاده دولت از رسانه اجتماعي متغير است. گوهر كان
؛ اجراي قانون؛ مشاركت بين سازماني؛ مديريت دانش و منابع گذاري قانونزير مستند كرده است: 

 ].196انساني؛ شفافيت و مشاركت سياسي؛ اطالعات بخش خصوصي و تدارك خدمات[
 ه اجتماعي براي دولت موارد زير را در بر دارد:ارزش رسان

  فوريت و سهولت استفاده از رسانه اجتماعي و مانع نسبتاً كم براي ورود به اين معني
هاي ديگر ارتباطات جا به جا خواهند شد و حتي در زندگي همه بيشتر  است كه شكل

 جاي خواهند گرفت.
 10اره و يك طرفه اطالعات ايستارسانه اجتماعي فقط مسير ديگري براي اشاعه يكب 

ها  ها بازيابي كنند، با آن توانند اطالعات را از جمعيت هاي دولتي مي نيست. سازمان
هايي دست يابند  طور تكرار شونده درباره اقدامات بعدي ارتباط برقرار كنند و به گروه به

 دهي كنند تا بعداً با يكديگر ارتباط برقرار كنند. ها را سازمان و آن
 هاي دورافتاده را به هم متصل كند و  هاي بزرگ و گروه تواند جمعيت رسانه اجتماعي مي

روزرساني  هاي نسبتاً كم به صورت بالدرنگ و با هزينه تواند سفارشي و تقريباً به محتوا مي
  شود.

                                                 
1- Departments of Defence 
2- Aging 
3- Australian Bureau of Statistics 
4- Department of Education 
5- Employment and Workplace Relations 
6- Department of Finance and Deregulation 
7- National Library of Australia 
8- State Government 
9- Gohar Kahn 
10 - Static Information 
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 كنندگان ماليات  و پرداختدهندگان  تر از همه اين است كه كل نسل رأي قابل توجه
ها را هدايت كنند.  دارند از طريق رسانه اجتماعي ارتباط برقرار و تراكنش اكنون انتظار

آورند. اين مسئله  بسياري از شهروندان حتي زندگي بدون چنين تعاملي را به ياد نمي
  ].197است[ يهنجار جديد

  در استراليا: 0/2دولت 
 كند؛ تر مي تر و آگاهانه دموكراسي را مشاركتي

 هايي مانند آموزش، بهداشت و مديريت  ات را در حوزهخدمگويي  كيفيت و پاسخ
زمان اين خدمات را با چابكي و اثربخشي بيشتري  دهد و هم زيست بهبود مي محيط

 دهد؛ تحويل مي
 دهد بيشتر در  ها اجازه مي گيرد، به آن مي كار بهو دهد  افزايش مي اشتياق شهروندان را

 و جامعه خود مشاركت كنند؛ 1رفاه
 ها براي  را از اطالعات و ساير محتواهاي دولتعظيمي اعي و اقتصادي ارزش اجتم

 گشايد؛ مينوآوري رقابتي براي  فرم پيش عنوان پلت گيري بهكار به
 هاي دولت را نسبت به نيازها  بخشد و خدمات و سياست به بخش عمومي حياتي تازه مي

  كند: گوتر مي هاي مردم با موارد زير پاسخ و نگراني
 زارهايي به دولت براي سطح باالتري از مشاركت اجتماعيارائه اب  
  بران خدمات دولتي در طراحي و بهبود مستمر خودكار بهاجازه دادن 
  كه دسترسي  -خارج از بخش عمومي 2عالقه خبرگي وجوامع در بر گرفتن

در  -كند اندازها و دانش محلي فراهم مي فردي به تخصص، چشم منحصربه
 گذاري و تحويل سياست

 تر و حفظ شهروندان باهوش و مشتاق در خدمات عمومي به وسيله كاري  جذب موفق
 ].198تر و ذاتاً پر پاداش[ با سلسله مراتب كمتر، اشتراكي
هاي خوب استفاده از رسانه اجتماعي در دولت خواهيم  در صفحات بعدي به برخي از شيوه

  پرداخت.
 

 قانون اساسی و قوانين ۵- ۱

از رسانه اجتماعي براي امكان دادن به مردم براي مشاركت در تهيه در استفاده  ايسلند
 قانون اساسي پيشگام است. نويس پيش

                                                 
1- Well-being 
2- Communities Of Interest And Practice 
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تشكيل شد تا  2، شوراي قانون اساسي1»ريو انقالب كيچن«، پس از وقوع 2010در سال 

]. شورا تصميم گرفت براي اطمينان از 199جديد ايسلند را تهيه كند[ 3قانون اساسي نويس پيش
را روي  نويس پيشتر در فرآيند از اينترنت استفاده كند. شوراي قانون اساسي مواد  ركت گستردهمشا
توانستند در ذيل آن نظر بدهند يا به بحث در صفحه  سايت تعاملي خود قرار داد و مردم مي وب

نظم طور م بوك شورا ملحق شوند. شورا حساب توئيتر، صفحه يوتيوب كه مصاحبه با اعضاي آن به فيس
عضو در حال كار نيز داشت، نيت همه اين موارد  25شد و يك حساب فليكر شامل تصاوير  پست مي

كست زنده  توانستند در جلسات شورا از طريق وب بيشينه كردن تعامل با شهروندان بود. شهروندان مي
 كند: چنين ذكر مي 5كستلزمانوئل . 4»شركت كنند«نيز 

هاي  و آفالين دريافت كرد كه در شبكه آنالينصورت  نهاد و نظر بهپيش 16000(شوراي قانون اساسي) 
نسخه مختلف متن نوشت تا نتايج اين تعمق گسترده را در  15اجتماعي مورد مناظره قرار گرفته بودند. 

صورت دقيق توليد شد. برخي از  بهسپاري  نهايي قانون اساسي با جمع 6نظر بگيرد. بنابراين اليحه
 ].200[روي آن نهادند 7قانون اساسي- برچسب ويكي كنندگان مشاهده

  
تأييد شد و منتظر تصويب  1به  2با تفاوت  8پرسي شده در همهسپاري  اين قانون اساسي جمع

  ].201پارلمان ايسلند است[
قدم شد. در فرآيند  گذاري پيش در شكل الكترونيكي مشاركت شهروندي در قانون نيوزيلند

در  9و براي دسترسي به مخاطب بيشتر، ويكي قانون پليسنظارت دارد ود پليس خكه بر اصالح قانون 
به مردم  10بندي قانون جديد پارلمان براي پيشنهاد جملهمبتكرانه روشي «ايجاد شد كه  2007سال 

  ].202»[دهد مي 11نيوزيلند
اي ه اي گرفته تا پاراگراف چند صد ويرايش سازنده از پيشنهادات تك كلمه«ويكي قانون پليس 

عنوان ابزار مشاركت الكترونيكي حداقل سه پيامد مثبت  ]. استفاده از آن به203»[توليد كردرا تفسيري 
) 3) افزايش آگاهي و مشاركت در بازبيني قانون پليس و (2هاي نو؛ ( ) افزايش ايده1داشت: (را به همراه 

سازي اجتماعي  اهاي آنالين شبكههاي مبتني بر وب و فض افزايش آگاهي درباره استفاده دولت از فناوري
  براي مشاركت سياسي.

                                                 
1- Kitchenware Revolution 
2- Constitutional Council 
3- Constitution 
4- Attend 
5- Manuel Castells 
6- Bill 
7- Wiki-Constitution 
8- Referendum 
9- Police Act 
10- New Act of Parliament 
11- Kiwis 
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دهد. اين  گذاران خود ارائه مي به شهروندان روشي آسان براي پايش قانون 1، ووتنا وببرزيلدر 
مداري كه اليحه را نوشته و  به همراه چكيده، سياست» لوايح هفته) «1روش شامل موارد زير است: (
مداران با  ) ليست سياست3) لينكي به متن كامل اليحه؛ (2ن؛ (مدارا آمار آراي كاربران و سياست

) 4ها و ( دهي آن و سوابق رأي 2ها، تعداد لوايح پيشنهادي در مجلس اطالعات اساسي مانند حرفه آن
مداران يا كاربران ديگر بر اساس سوابق  فضاي كاربر كه هر كسي بتواند تشابهات خود را با سياست

توانند نظر بدهند، پست الكترونيكي به  هاي ديگر مي ] كاربران مانند نوآوري204دهي بررسي كند[ رأي
 اشتراك بهبوك  دوستان يا نمايندگان پارلمان بفرستند و اطالعات يك اليحه را در توئيتر و فيس

  بگذارند.
كه  ما معتقديم براي اين«ووتنا وب رويكردي جالب براي معضل مشاركت شهروندي دارد: 

هاي مكتوب موجود، عالوه بر  و زبان نمايي دادهه سياست نزديك شوند، بايد با استفاده از شهروندان ب
  ].205»[كنار هم قرار دادن سرگرمي و دانش به سؤاالت سياسي نزديك شويم.

  

  گذاری الکترونيکی قانون ۵- ۲
حميل ت«شود:  طور وسيع چنين تعريف مي گذاري به گذاري كاركرد مهم دولت است. قانون قانون

ها در  ها اصالح رفتار اقتصادي افراد و بنگاه قوانين توسط دولت، با استفاده از جرايمي كه مقصود ويژه آن
هاي جديد ديجيتالي در  استفاده از فناوري« 3گذاري الكترونيكي ]. قانون206»[بخش خصوصي است

كمك به ايجاد كارايي و  )1اند از: ( هاي آن عبارت ]. آرمان207است[» سازي مقررات توسعه و پياده
) گنجاندن 3گيري دولتي؛ ( ) كمك به آگاه ساختن شهروندان از تصميم2؛ (4گذاري قانونبهبود مديريت 
  تر. صرفه برداري مقرون به ) ارتقاي فرمان4گذاري و ( صورت هدفمندتر در فرآيند قانون شهروندان به

سازي كرده است. از  كترونيكي را پيادهگذاري ال قانون 1990متحده از دهه  دولت فدرال اياالت
و تعدادي كميسيون مستقل  5واحد كابينه 15گذاري در  نهاد مختلف قانون 170بيش از « 2008سال 
، يك رابط جهاني مديريت گذاري قانونبا استفاده از يك پايگاه داده مشترك براي اسناد گذاري قانون

صورت  قوانين پيشنهادي و پذيرش نظرات بهسايت مجزاي عمومي براي مشاهده  اسناد و يك وب
شده  0/2گذاري  گذاري الكترونيكي منجر به قانون ]. رسانه اجتماعي در قانون208وجود دارند[» آنالين

نفعان و عامه مردم  گرفتن ذي كار به) 1شود: ( است، يعني از رسانه اجتماعي براي اين موارد استفاده مي

                                                 
1- Votenaweb 
2- Congress 
3- E-Rulemaking 
4- Regulatory 
5- Cabinet Departments 
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كه بتوانند از مشاركت اثربخش در مباحثه ) ايجاد جوامع آنالين 2آن و ( گذاري و هشدار درباره در قانون

  ].209گذاري پشتيباني كنند[ قانون
و اداره حمل و  2نوآوري مشترك دانشگاه كرنل - 1گذاري قانوناتاق  0/2گذاري  مثالي از قانون

رايانش اجتماعي «گذاري كه برنده جايزه نيز هست، مثالي از  است. اتاق قانون - متحده اياالت 3نقل
تر،  گذاري را شفاف عناصري كه بتوانند قانونگرفتن طور هدفمند براي در بر به«و است » هوشمند
  :]. در زير توضيح بيشتري آورده شده است210است[» شده تر كنند طراحي تر و اشتراكي مشاركتي

هاي   ميانجيهاي وبالگ را دارد، يك فوروم بحث و سايت آموزشي آنالين...  گذاري ويژگي اتاق قانون
گري و هماهنگي كاركردها تعامل دارند، تا حدودي مانند  شدت با كاربران براي اجراي مربي آن به
طور واضح خارج از جامعه  آنالين خلق دانش هستند، اما بهيافته  يا مسئوالن جوامع بسيار توسعهها  ميانجي

دهند نتيجه براي  بران امكان مشاركت اثربخش را ميكار بهكه  اند و عالوه بر اين كاربري قرار گرفته
  ].211[ها اهميت دارد آن

  
اداره امنيت وسايل نقليه موتوري  4گذاري براي نوشتن مقررات طرح پيشنهادي اتاق قانون

) و دور دوم مقررات 6»دهي قانون پيام(«دگان موتور سيكلت دهي رانن براي ممنوع كردن پيام 5فدرال
هاي آموخته شده از دو تالش  استفاده شده است. درس APR(7"قانون («حقوق مسافر خط هوايي 

هاي ديگر  گذاري بلكه براي كليه نوآوري گذاري نه تنها براي اصالح بيشتر خود اتاق قانون قانون
  اند. متحده نيز استفاده شده در دولت اياالت 0/2گذاري  قانون

  

  مديريت دانش ۳-۵
گذاري ضعيف اطالعات را در شانزده سازمان  اشتراك بهمتحده  در اياالت 11/9هاي  حمله

را براي بهبود هوشمندي با  8پديا اينتليهوشمند فدرال در آمريكا مشخص كرد. وزارت دفاع آمريكا 
نسخه  پديا اينتلي« 9]. به گفته مجله تايم212[ها ايجاد كرد گذاشتن اطالعات و داده اشتراك به

با  سري فوقمتحده براي اداره اطالعات  هاي جاسوسي اياالت پديا،... روش سازمان بندي شده ويكي طبقه
  ].213»[پرورش همكاري بين واشنگتن و سراسر جهان است

                                                 
1- Regulation Room 
2- Cornell University 
3- Department of Transportation 
4- Proposal 
5- Federal Motor Carrier Safety Administration 
6- Texting rule 
7- Airline Passenger Rights Regulations ("APR rule") 
8- Intellipedia 
9- Time Magazine 
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، مورد SIPRNet؛ سري فوق، يك شبكه JWICSسه ويكي مختلف را در بر دارد:  پديا اينتلي
بندي  اي حساس ولي طبقه ، شبكهIntelink-Uطور دائمي و  استفاده وزارت امور خارجه و وزارت دفاع به
بندي نشده  توانند در يك شبكه طبقه كه كاربران مي 1نشده اساساً بخشي از هوشمندي منبع باز

صفحه  000,400 يش ازبا ب سري فوق JWICSبين اين سه ويكي،  ].214بگذارند[ اشتراك بهاطالعات را 
  ].215ترين است[ حساب كاربري فعال 000,57 و

شود و توسط  طور گسترده توسط داوطلبان مديريت مي پديا به مانند ويكي پديا اينتلي
هاي تخصصي خود رديابي  شود كه صفحات شخصي را در حوزه پاسداري مي 2»نگهباناني«

  ].216كنند[ مي
  اند از: عبارت پديا اينتليدر زمينه  اي برخي از مشاهدات كليدي مطالعه

نيست و همه افراد  0/2كند عضوي از نسل وب  مشاركت مي پديا اينتليهر فردي كه در  -1
  شوند؛ با آن هيجان زده نمي 3بين بيست تا سي سال

براي  دسترس قابلان، فضايي تحليلگركه  دهد هنگامي نشان مي پديا اينتلي -2
  دهند؛ كنند اين كار را با اشتياق انجام مي يگذاري اطالعات ايجاد م اشتراك به

هاي باال به پايين تاريخي  دهد در سراسر سازمان ان امكان ميتحليلگربه  پديا اينتلي -3
  ريزي كنند؛ اي را طرح هويتي حرفه

  دهد؛ ها امكان ارتقاي كار خود را در سراسر جامعه هوشمند مي به بخش پديا اينتلي -4
هاي خالقانه برقراري ارتباط استفاده  ي براي ايجاد راهويك افزار نرمان از تحليلگر -5

  كنند؛ مي
  كند و عنوان محل كار دانش ظهور مي به پديا اينتلي -6
  ].217ان هوش را دارد[تحليلگرپتانسيل تغيير طبيعت كار  پديا اينتلي -7

تهيه كرده  5»پديا براي جاسوسان ويكي«ارزيابي زير را درباره  4كاخ سفيد جرج دابليو بوش
  است:

شود كاهش  موانعي را كه ناشي از سوءتفاهم در اصطالحات و فرآيندهاي نهاد فردي مي پديا اينتلي
فرآيند تحليل بخش كاربري هاي هوشمندي را در  دهد و به هماهنگي و مناظره مربوط به ارزيابي مي

درك پيشرفته جمعي  شود پرورش داده مي پديا اينتلياي كه با  كند. اين مكالمه و درك واسطه تشويق مي
  ].218[كند تر دانش مبتني بر موضوع را تشويق مي معضالت امنيت ملي و سيستم اشتراكي

                                                 
1- Open Source Intelligence 
2- Shepherds 
3- Twenty-somethings 
4- George W. Bush’s White House 
5- Wikipedia for spies 
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مبتني بر ويكي براي پرسنل وزارت امور خارجه است تا با  المعارف دايره ديپلوپديا

  ].219گذاري اطالعات، ديپلماسي را بهبود دهند[ اشتراك به
چالش اصلي وزارت امور خارجه اين بود كه دانش كسب شده  هاي ديگر خارجي وزارتخانهمانند 

كه مسئولي  كه مشغول پست خاصي است ممكن است هنگامي در حاليتوسط مسئول خدمات خارجي 
سيستمي قوي كه متصديان قبلي شغل بتوانند « دهد مفقود شود.  مشابه پست ديگري را انتقال مي

  ].220وجود نداشت[» يح دهندپيچيدگي فرآيند كاري يا موضوع اصلي را توض
كرد.  كار بهآغاز  2006سپتامبر سال  26اندازي شد و در  راه 2006 مي سال 26ديپلوپديا در 

براي  پذير فرم سبك و انعطاف ) پلت2) دانش دائماً در حال رشد؛ (1اند از: ( اصول كليدي آن عبارت
كننده و  ) آگاه5منابع دانش جامعه و ( ) ايجاد مالكيت4) مخزن باز و فراگير اطالعات؛ (3همكاري؛ (

  ].221مشورتي، نه لزوماً مقتدر[
گذاري  اشتراك بهحل مبتني بر ويكي كه به پرسنل وزارت امور خارجه امكان دسترسي و  راه

گذاري افقي اطالعات را  اشتراك بهدهد،  مي ،رسد عنوان ويكي معقول به نظر مي دانشي را كه به
  ديپلوپديا موارد ذيل را داشت: 2012سال  كند. در پذير مي امكان
 ًكلمه اختصاري و  200,1 هاي مديران ارشد خارجي و نامه مقاله از جمله زندگي 000,18 تقريبا

  ها؛ تعاريف آن
 ها  نفر از آن 350نفر)،  1كاربر مجاز  10شده (يا از هر  نام ثبتكننده  شركت 000,6 نزديك به

  ؛اند داشتهروز گذشته يك ويرايش  90در 
 صفحه در هفته و 000,40 تا 000,35 مرور  
  222دقيقه[ 5/3بازديد متوسط هر كاربر از مقاله.[  

المللي يا خارجي سروكار دارند،  براي كاركنان مدني خارج از وزارت امور خارجه كه با امور بين
كا با مجوز براي پرسنل دولت آمري S"2 يديپلوپديا«وجود دارد. همچنين  1ديپلوپدياي فقط خواندني

  امنيتي وجود دارد.
كارمند تمام وقت  5/1كند و معادل  منبع باز استفاده مي افزار نرمديپلوپديا ارزان است. از يك 

 ؛ پروژه مديريت دانش؛3ي سيستم زيرك اطالعاتي ناسابردار بهرههزينه دارد. در مقايسه، هزينه 
 ].223بود[ 2011دالر آمريكا در سال  000,782

                                                 
1- Read-only 
2- Diplopedia S 
3- NASA’s Learned Information System 
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 های محلی (نيمه ملی) ینوآور ۵- ۴

هاي محلي از رسانه اجتماعي براي مشاركت شهروندان و ارائه خدمات عمومي نيز استفاده  دولت
 كنند. مي

عنوان بهترين شيوه استفاده از ويكي و وبالگ جهت ايجاد مشاركت  به 1ملبورن آيندهنوآوري 
عنوان بخشي از  ، به2008در سال شود. شهر ملبورن  ريزي شهري در نظر گرفته مي عمومي در برنامه

(ملبورن آينده) در ويكي قابل  2020فرآيند رايزني عمومي تصميم گرفت برنامه شهر خود را براي سال 
 برنامه شامل چند مرحله ذيل بود:اين ويرايش براي يك ماه در نظر عموم قرار دهد. 

 ه از يك ابزار ويكي با استفاد 2فورجكلب همكاري  زيست با تعيين مشخصات و ساخت محيط
  )؛3ويكيتي رايگان (

 كند؛ آموزش تيم ملبورن آينده كه ويكي را در سراسر فرآيند ساخت تعديل مي  
 ) براي آزمايش فناوري با 2008مارس سال  25تا  13يك دوره ويكي مقدماتي محرمانه (

  نفعان و ذي
 ) دن يا اصالح برنامه ) كه همه اجازه خوان2008ژوئن سال  14 مي تا 17يك دوره ويكي باز

  ].224ملبورن آينده را دارند[
صفحه  2500طور متوسط  ) به2008ژوئن  14 مي تا 17در طول ساخت عمومي ملبورن آينده (

همچنين بيش از  .]225شد[ اي بازديد مي صفحه در يك دوره چهار هفته 000,30 در هر روز و حدود
هاي  خت يك ماهه وجود داشت. اين مشاركتسايت در دوره سا فرد منحصربهكننده  بازديد 7000

عالوه دوره رايزني عمومي، مشاركت  صورت مجتمع چند صد سهم در برنامه ايجاد كردند. به عمومي به
ريزي جذب كرد كه كيفيت بااليي داشت و در اشكال متنوعي از مشاركت و  عمومي را در فرآيند برنامه

  موضوعات مورد رسيدگي بود. 
 24همه در جهان در  نام ثبتبا وجود باز بودن سايت براي «... اين است كه  نكته جالب توجه

، مطلب تهاجمي يا 4روز براي چهار هفته در طول رايزني عمومي حتي يك نمونه اسپم ساعت شبانه
 ].226»[خارج از بحث ارسال نشد

دهد معضالت غير  بران امكان ميكار بهسايتي تعاملي است كه  وب 5سي كليك فيكس
اندازها، پوسترهاي ديواري و ... را در جوامع خود  هاي شكسته خيابان، دست اضطراري مانند چراغ

شوند و مقامات  رسم مي 6ها پرداخته شود روي گوگل مپس ] معضالتي كه بايد به آن227گزارش كنند[
                                                 
1- Future Melbourne 
2- Collabforge 
3- Twiki 
4- Spam 
5- SeeClickFix 
6- Google Maps 
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ي هاي دولت محلي و جامعه توسط كاربران گزارش و ردياب گردند. پاسخ خبر مي رسمي محلي با

و پشتيبان متحده وجود دارد كه مجهز به ابزارهاي  شهر در اياالت 50شوند. در حال حاضر  مي
 كنند. تر مي هاي كاربردي سياري هستند كه فرآيند حل معضالت را آسان برنامه

 گويد: سي كليك فيكس چنين مي مؤسس 1بن بركويتز
ي باشند زيرا مخالف پرداخت به دهد سنسورهاي مكان عموم قدرت مي  ناسايت به شهروند اين وب

المنفعه يا مهندسان شهري براي انجام آن نوع بازبيني زيرساخت است. سپس  بازرسان امور عام
دهد عمالً از ابزارهاي سيار براي رديابي معضالت در اين حوزه استفاده  گران شهري اجازه ميكار به

ها را دارند در عين حال كه  جويي در هزينه رفهها همه مواردي هستند كه بودجه يا پيامدهاي ص كنند. اين
 ].228[مخالف پيامدهاي سياسي هستند

  
براي كاركنان شهر نيويورك  3يك بسته پيشنهادي مجازيكه  2NYCبازار ساده ايده 

كاركنان كليه «سايتي تعاملي است كه  وبسايت،  . اين وبكرد كار بهآغاز  2011در سال  ،]229است[
تر كار  طور اثربخش تواند به كه چگونه دولت شهري مي كند تا درباره اين را دعوت مي ها سطوح و سازمان

ها را ارسال كند، درباره  تواند ايده هر كارمند شهري مي .]230»[بگذارند اشتراك بههاي خود را  كند ايده
هايي كه  ههاي ديگران نظر بدهد و به افرادي كه بيشتر از همه دوستشان دارد رأي بدهد. ايد ايده

ها  بيشترين تعداد رأي را بگيرند توسط متخصصان سازمان و دفتر شهردار بازبيني خواهند شد، بهترين
  ها خواهند رسيد. سازي خواهند شد و به اطالع طرفداران آن پياده

شود؟ استفن گلد اسميتز قائم مقام شهردار شهر  هاي كاركنان تمركز مي چرا روي ايده
  ويد:گ چنين مي 4نيويورك

ها را درباره  براي من بديهي است كه كاركنان شهري كه روزانه با مشتريان تعامل دارند، بهترين ايده
هاي دولتي  چگونگي اثربخشي و كارايي بهتر تحويل خدمات شهر دارند. همچنين بديهي است كه سازمان

هاي ارزشمند  را از بينشكه اغلب بسيار سلسله مراتبي و قانون مدار هستند، همواره بهترين استفاده 
طوري كه  شكند به گذاري ايده را در هم مي اشتراك بهكاركنان خود ندارند. بازار ايده برخي از اين موانع 

  ].231[گيري دولت دارند كاركنان شهر در كليه سطوح فرصتي بهتر براي دست داشتن در شكل
  

دولت  عملياتبا آرمان ساده كردن  5»سادگي«تر به نام  بازار ايده بخشي از نوآوري شهري بزرگ
  شهري، حذف مقررات غيرضروري و تشويق به نوآوري است.

                                                 
1- Ben Berkowitz 
2- NYC Simplicity Idea Market 
3- Virtual Suggestion Box 
4- New York City Deputy Mayor Stephen Goldsmiths 
5- Simplicity 
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جاكارتا پايتخت اندونزي دومين شهر بد بعد از بانكوك برحسب ترافيك سنگين است. هر روز 
ساعت وقت صرف  3تا  2براي رفتن به جاكارتا  1كننده مكرر ميليون رفت و آمد 6حدود 

  ].232د[نكن مي
@TMCPoldaMetro جاكارتا است. اين سايت  2حساب توئيتر مركز مديريت ترافيك پليس

روزرساني شده درباره شرايط ترافيك جاكارتا به رفت و  توسط پليس جاكارتا براي ارائه اطالعات به
ها (برخي مواقع شامل تصاوير  اندازي شد. اطالعات ارائه شده شامل تصادف كنندگان مكرر راه آمد

عالوه، شهروندان  و رانندگي ايمن است. به 3و همچنين اطالعات مربوط به گواهينامه رانندگيتصادف) 
چند طرفه بين  ارتباطيهاي ترافيك را به اين حساب توئيتر ارسال كنند تا  روزرساني توانند به مي

  شود، ايجاد كنند. شهروندان كه توسط دولت (در اين نمونه پليس) تسهيل مي
@TMCPoldaMetro 000,282 كنندگان مكرر جاكارتا طرفداران زيادي دارد. بين رفت و آمد   

هاي پليس  ) دارد. اين سايت ساير سازمان2014 مي سال 12ميليون طرفدار (از تاريخ  25/2توئيت و 
  هاي مشابه برانگيخته است: اندازي نوآوري اي را به شرح ذيل براي راه منطقه
 West Java @TMCPoldaJabar  ايجاد شد 2010ژوئن سال  19در  
 Cilacap @TMCrescilacap created  ايجاد شد 2010سپتامبر سال  9در  
 Pacitan @lantas_pacitan  ايجاد شد 2010سپتامبر سال  8در  
 Boyolali @LantasBYL_Jtg  ايجاد شد 2010نوامبر سال  19در  
 Bogor @TMCPolresBogor  ايجاد شد 2010نوامبر سال  21در  
 Bandung @TMC_restabesbdg  ايجاد شد 2010دسامبر سال  1در 
 Klaten @TMCPolresKlaten  ايجاد شد 2011اوت سال  26در 
 Semarang @TMCPolresSemarang  ايجاد شد 2012ژوئن سال  17در 

بين رفت و  TMCPoldaMetro@دهد،  نيز اطالعاتي مشابه ارائه ميگوگل مپس اگرچه 
هاي  تر است زيرا به اتصال پهناي باند زيادي نياز ندارد و با استفاده از تلفن كنندگان جاكارتا محبوب آمد

  است. دسترس قابلهمراه 
  

 استفاده از رسانه اجتماعي در دولت -3فعاليت 
توانيد از رسانه  عنوان زمينه يا سابقه، شرح دهيد كه چگونه مي با استفاده از دولت خود به
هايي را  توانيد نوآوري ضوع بحث شده در اين فصل استفاده كنيد. مياجتماعي براي رسيدگي به چهار مو

                                                 
1- Commuter 
2- Police’s Traffic Management Centre 
3- Driver licensing 



 
  
  
  
 

  توسعه به كمك رسانه اجتماعي: 11سرفصل    88

 
شوند نيز به حساب آوريد. لطفاً جدول ذيل را با فهرست كردن  كه در اين چهار موضوع پوشش داده نمي

  ابزارها و شرح چگونگي استفاده از اين ابزارها در هر موضوع پر كنيد.
 

 جزييات ابزار رسانه اجتماعي معضالت

   نون اساسي و قوانينقا
   گذاري الكترونيكي قانون

   مديريت دانش
   برنامه كاربردي دولت محلي

   ساير
 



 

  مششفصل 
  ارتباطات عمومي و رسانه اجتماعي

  
 اند از: اهداف اين فصل عبارت

 نشان دادن چگونگي تغيير ارتباطات عمومي توسط رسانه اجتماعي و  
 .بحث درباره چگونگي استفاده از رسانه اجتماعي در ارتباطات دولتي  

  .شده استنوشته  1همراهي جو تورس اين فصل با
  

ها جهت  شوند، ابزاري براي بنگاه نيز شناخته مي 3نوان روابط عموميع كه به 2ارتباطات عمومي
مداران جهت كمپين و رأي آوردن، براي افراد مشهور جهت حفظ شهرت  ها براي سياست ارتقاي مارك

ها جهت آگاه كردن يا آموزش  ها و براي دولت خود، براي فعاالن اجتماعي جهت ارتقاي نهضت
 شهروندان هستند.
اي تعريف  عنوان حوزه صورت راهبردي ابالغ يك پيام است و به طات عمومي بههدف ارتبا

ها ساخته شده است.  ها و تصاوير، اعتقادات و اطالعات، راهبرد و تاكتيك شود كه بر اساس ايده مي
گذاري روي مخاطب درست به  يك سياست يا محصول بدون داشتن پيامي هوشمند با هدف ندرت به

  شود. و خالقانه، موفق مي هاي مبتكرانه روش
اند. فناوري جديد و  تغيير كرده 4گستر ارتباطات عمومي با ظهور و ورود اينترنت و وب جهان

هاي سنتي به چالش كشيده شده ارتباطات و محاوره را  رسانه اجتماعي چگونگي ارتباط افراد و مدل
  متحول كردند.

نويسد  مومي و اصالح رسانه، وبالگ ميكه درباره حوزه ع 6»بازگشت مردم« مؤلف 5دان هيند
هاي  كند، بازسازي برخي از ويژگي عالئم مشوقي كه فناوري مدرن ايجاد مي«خاطر نشان كرد كه 

هايي را براي عموم  ]. او گفت اكنون فناوري مدرن مكان233»[كند پذير مي جامعه عمومي را امكان
ها  ايدهانتقال «عنوان  كه در گذشته ارتباطات به گاميهاي خود را آشكار كنند. هن كند تا نگراني فراهم مي

                                                 
1- Joe Torres 
2- Public Communications 
3- public Relations 
4- World Wide Web 
5- Dan Hind 
6- The Return of the Public 



 
  
  
  
 
  توسعه به كمك رسانه اجتماعي: 11سرفصل    90

 
اي  مخاطب در محاوره» مشاركت دادن«شدند، اكنون به معني  تعريف مي» به گستره بيشتري از مردم

تحريك براي مردم  را هايي هاي شبكه اجتماعي فرصت سايت«ثابت هستند. هيند خاطر نشان كرد كه 
  ».گر فراهم كرده استشده از لحاظ سياسي جهت يافتن يكدي

 
  متحده منظره متغير براي رسانه اياالت - 8كادر 

ي نگار روزنامهبراي برتري در پيو  كه توسط پروژه مركز تحقيق 1"2013وضعيت رسانه خبري در سال «گزارش 
  شود: متحده انجام شد، موارد ذيل را متذكر مي در اياالت

رسد تكثير  هاي ديجيتال بودند و به نظر مي فرم پلت 2012آشكارترين الگوي رشد مخاطب خبري در سال  -1
  دليل باشد. اين هاي مردم بخش بزرگي از  ابزارهاي ديجيتال در زندگي

درصد افزايش يافت و  2/7سايت خبري برتر تا  25ترافيك كلي  2012، در سال 2به گفته كام اسكور -2
دريافت  3»يستردي«ين يا با ابزار سيار دهندگان، اخبار را آنال درصد پاسخ 39پيو  هاي تحقيق طبق داده

  انجام شد. مطالعهكه آخرين  2010درصد در سال  34كردند، باالتر از  مي
يك تبلت كامپيوتري از  2011 مي سالدرصد بزرگساالن، تقريباً چهار برابر سهم ثبت شده در  31حدود  -3

مبتني بر وب حتي  هاي هوشمند همچنين مشخص كرد كه تلفنپيو  داشتند. تحقيق 2013سال 
درصد بزرگساالن تلفن هوشمند داشتند، باالتر  45، حدود 2012تر هستند: از تاريخ دسامبر سال  گسترده

  .2011 مي سالدرصد در  34از 
دهد هر وقت  ها امكان مي ترين كاربردهاي ابزارها است كه به آمريكايي دسترسي به اخبار يكي از محبوب -4

در اوت پيو  اي در تحقيق ممكن است باشند اخبار را دريافت كنند. مطالعهخواهند و هر كجا كه  كه مي
صورت هفتگي  گويند اخبار را از ابزارهاي خود به درصد مالكان تبلت مي 64مشخص كرد كه  2012سال 

دهند. اين روند براي مالكان تلفن  درصد گزارش دادند كه اين كار را روزانه انجام مي 37كنند؛  دريافت مي
 36گيرند و  صورت هفتگي مي درصد گفتند اخبار را از ابزارهاي خود به 62 -شمند تقريباً مساوي استهو

  دهند. درصد اين كار را روزانه انجام مي
كه مردم اخبار را از دوستان و  كه در گزارش همين سال عرضه شد گفت هنگاميپيو  تحقيق مطالعه -5

كنند،  بين افراد جوان نقشي در حال رشد بازي مي هاي اجتماعي بخصوص شنوند، رسانه خانواده مي
درصد  72هرچند هنوز فاصله زيادي تا جايگزين شدن با اخبار شفاهي سنتي دارند. نزديك سه چهارم يا 

شنوند صحبت حضوري يا  ترين روشي كه درباره رويدادهاي خبري از خانواده و دوستان مي گويند رايج مي
هاي رسانه اجتماعي  يشتر اخبار را از خانواده و دوستان از طريق سايتدرصد، ب 15با تلفن است. اما 

يابد. هفت درصد اين كار را از  ساله افزايش مي 25تا  18گيرند و اين نزديك به يك چهارم بين افراد  مي
هاي  گويند داستان قريب به اتفاق مي بيشتردهند. در هر دو روش  طريق پست الكترونيكي انجام مي

  كنند. وجو مي براي يادگيري بيشتر جست خبري را
                                                 
1- State of the News Media 2013 
2- ComScore 
3- Yesterday 
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 Pew Research Journalism Project, “State of the News Media 2013”. Available fromمنبع:
http://stateofthemedia.org/. 

 

  رسانه قديمی، رسانه جديد و رسانه اجتماعی ۶- ۱
لغاتي هستند كه » رسانه اجتماعي«ها  و جديدتر از آن 2»رسانه جديد« ،1»رسانه قديمي«

  شويم. ها مواجه مي هنگام صحبت درباره رسانه و ارتباطات عمومي با آن
؛ »رسانه سنتي«ها، تلويزيون و راديو؛ به اصطالح  ها، مجله روزنامه  براي اشاره به» رسانه قديمي«

  .اند خود كردههاي بازاريابي را جذب  بليغات و بنگاهت است كه دههچندين رود كه  مي كار به
منابع سنتي اطالعات  -هاي الكترونيكي ها و خبرنامه سايت وب -يا آنالين» رسانه جديد«ظهور 

است و يافته  هزينه كردن براي تبليغات آنالين افزايش تر، را به چالش كشيد. در اقتصادهاي پيشرفته
  .اند شدهتر  ها محبوب تساي روي وب 3»بنرهاي تبليغاتي«

  :بدين شرح هستندبرخي از مزاياي مشهود ظهور رسانه جديد 
 است. 4رسانه قديمي كند، منفصل و مجزا 
 ها وجود دارد. ديدگاهها و  اكنون تنوع بيشتري از ايده ،رسانه جديدخاطر  به  
  كند. مي تزريقرسانه جديد حيات و رقابت را به اخبار  
 توانيد هيچ خبري را پوشش دهيد و رسانه قديمي از  اشيد، نميوكار نب شما اگر در كسب

  ].234نظر مالي در حال نابودي است[
در يك مقاله منتشر شده در مؤسسه مالزيايي  نگار روزنامه، 5ناگاسوار دي/ او ام كريشناسامي

روهي هاي گ ، رسانه»رسانه جديد«توسعه پخش همگاني در آسيا و اقيانوسيه گفت كه تا زمان ظهور 
]. با اين وجود، رسانه جديد 235كردند[ سنتي نقشي حياتي در متصل كردن دنياي افراد بازي مي

  رسانه گروهي سنتي را براي آگاه كردن، آموزش و نفوذ در عقايد به چالش كشيد.» هاي ممتاز ويژگي«
آيند.  هاي جديدي به وجود مي با دسترسي آسان به تعداد در حال رشد منابع اطالعاتي، چالش

ظهور كرد.  6»انقالب اطالعات«هاي دولتي كرد،  فرم كه رسانه جديد شروع به تضعيف پلت هنگامي
فرمي آني، آگاه، هوشمند و تعاملي براي بحث و مناظره  رسانه جديد اكنون پلت«كريشناسامي گفت: 

  ». دهد ارائه مي

                                                 
1- Old Media 
2- New Media 
3- Banner Ads 
4- Monolithic 
5- Nagasvare D/O M. Krishnasamy 
6- Information Revolution 
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كه رسانه  در حاليكرد.  اطالعات دگرگونيابي  توسعه رسانه اجتماعي روش مردم را در منبع

 كند. وگو مي سازند، رسانه اجتماعي با عموم مشاركت و گفت هايي براي مخاطب مي قديمي و جديد پيام
رسانه «كند كه  خصوصياتي را به شرح ذيل شناسايي مي 1»راهنماي كامل رسانه اجتماعي«
 كنند: را متمايز مي» سنتي«و » اجتماعي

ارائه و به همه امكان  را ه اجتماعي و رسانه سنتي مقياسيهر دو فناوري رسان -2دستيابي -1
 دهند. دسترسي به مخاطب جهاني را مي

معموالً ابزارهاي توليد رسانه سنتي مالكيت خصوصي يا دولتي دارند؛ ابزارهاي  -3دسترسي -2
 رسانه اجتماعي عموماً با هزينه كم يا بدون هزينه در دسترس همه هستند.

هاي خاصي نياز دارد. بيشتر  يد رسانه سنتي معموالً به آموزش و مهارتتول -4قابليت استفاده -3
هاي بازسازي نياز  ها به مهارت هاي اجتماعي نيازي به مهارت ندارند يا در برخي نمونه رسانه

  گيرند. كار بهتوانند ابزارهاي توليد را  دارند، بنابراين همه مي
مقايسه با رسانه اجتماعي (كه توانايي دريافت ها)، در  ها يا حتي ماه (روزها، هفته -5تازگي -4

كنندگان هر تأخيري را در پاسخ تعيين  صورت مجازي دارد؛ فقط مشاركت هاي آني را به پاسخ
از تواند طوالني باشد.  كنند) تأخير زماني بين ارتباطات توليد شده توسط رسانه سنتي مي مي
پذيرند، طولي نخواهد  رسانه اجتماعي را ميهاي سنتي در حال حاضر ابزارهاي  كه رسانه ييآنجا

  كشيد كه اين ويژگي ديگر قابل تشخيص نباشد.
اي در مجله  كه مقاله شود قابل تغيير نيست (هنگامي كه ايجاد مي رسانه سنتي هنگامي -6بقا -5

تواند تقريباً آني با  كه رسانه اجتماعي مي در حاليشود، قابل تغيير نيست)  چاپ و منتشر مي
  ].236يا ويرايش تغيير كند[ نظرات

در ارتباطات  اي) عنوان كانالي ديگر (در صورت تفاوت ريشه ي بهنتاما رسانه اجتماعي با رسانه س
  ].237دهد[ تغيير مينيز زيستي ندارد. رسانه اجتماعي رسانه سنتي را  عمومي هم

لويزيوني و هاي ت هاي جديدي به نمايش شود تماشاگران به روش رسانه اجتماعي باعث مي
هاي  را دنبال كنند و براي نمايشها  شخصيتتوانند فيدهاي توئيتر  ها مي ها متصل شوند: آن شخصيت

را  7پرده ها از قبل اپيزودهاي آينده نزديك و اطالعات پشت بگذارند، جايي كه آن» اليك«بوك  فيس
  بينند. بيشتر از هر زمان ديگري مي

                                                 
1- The Complete Guide to Social Media 
2- Reach 
3- Accessibility 
4- Usability 
5- Recency 
6- Permanence 
7- Behind-the-Scenes 
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روي «دهد تا نه تنها پيوندهاي اجتماعي را تقويت كند بلكه  رسانه اجتماعي فرصتي به راديو مي
 1ها جي دي». كيد كندأتوانند آن را كپي كنند ت طبيعت شخصي راديو كه خدمات آنالين موسيقي نمي

توانند  كنند. شنوندگان مي بوك با شنوندگان صحبت مي هاي توئيتر خود را دارند و از طريق فيس حساب
  راديو شوند. دور راههاي همگاني از  ارد پخشو 2از طريق فور اسكوئر

اند. رسانه اجتماعي نيز فرصتي  تر شده هاي آنالين تعاملي دارند و وبالگي ها سايت بيشتر روزنامه
  ها ايجاد كرده است: براي روزنامه

ش هاي غالباً قوي كه درباره معضالت پي هاي سنتي خود در جوامع در محاوره ها براي احياي نقش ... آن
عنوان  بندي به ريزي شهري براي ماليات گذاري مدرسه تا برنامه روي اين جوامع است از سرمايه

  ].238[روند مي كار بهميانجي 
  

  روابط عمومی در عصر رسانه اجتماعی ۶- ۲
  اي شده است. خوش تحولي ريشه با ظهور رسانه اجتماعي، روابط عمومي نيز دست

، سپس دستيار 3تا ارسال مطالب مطبوعاتي و حمل رولودكسهاي دورنگار  از استفاده از ماشين
. كارورزان روابط را به همراه دارندهاي هوشمند  ، كاركنان روابط عمومي اكنون تلفن4ديجيتال شخصي

  تر فكر كنند. تر حركت و سريع عمومي اكنون بايد چابك
  گفت: 6ويزيبل در ايرلند ، مدير سازمان ارتباطات بي5برنيس برنسايد

رفت به معضالت پاسخ گويد با ورود  كه يك شركت نياز داشت و انتظار مي 7»ساعت طاليي 24«
شده است. ما مبحث چند  8»ساعت طاليي«ساعته تبديل به  24بوك و چرخه خبري  توئيتر و فيس

طوري كه  هنگام پايش انتشار داستان خبري در توئيتر به –ايم اي را به يك سطح جديد كلي برده وظيفه
شتري ما بتواند تحليلي ارائه دهد، ممكن است مجبور باشيم يك پست وبالگي را نيز ويرايش كنيم تا م

كند  ي كه به آگهي مشتري ديگري در لينكداين توجه مينگار روزنامهكه از  در حاليديگري استفاده كند، 
  كنيم. تماسي دريافت مي

  
  

                                                 
1- DJs (Disk Jockeys) 
2- Foursquare 

3 - Rolodexايگاني اطالعات و مدارك (مترجم): دستگاه ب. 
4- Personal Digital Assistant (PDA) 
5- Bernice Burnside 
6- Irish Communications Agency Bvisible 
7- Golden 24 Hours 
8- Golden Hour 
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  چرا رسانه اجتماعي روابط عمومي جديد است - 9كادر 

سرعت  گيري هزينه به دست آوردن مشتري و افزايش ارزش دوره زندگي مشتري را بهطور چشم سانه اجتماعي بهر
  دهد. كاهش مي

دهد. شما مستقيماً در ايجاد دارايي بازاريابي (يك  اين گونه است كه بازاريابي رسانه اجتماعي واقعاً جواب مي
با افزودن محتواي بيشتر و ايجاد روابط) ارزش آن زياد خواهد كنيد كه در طول زمان ( گذاري مي وبالگ) سرمايه

  شد.
كه شما به نقطه  طور ذاتي دارد كه به اين معني است كه هنگامي را نيز به 1رسانه اجتماعي پاداش افزوده ويروسي

خود هاي  رسيد مشتريان شما براي شما بازاريابي خواهند كرد. هر مشتري جديد به سادگي با توصيه خاصي مي
  يك يا دو مشتري خود را خواهد آورد.

  دهد. اين كار به شما مقياس مي
كه از طريق تبليغات،  عنوان مثال، هنگامي شود از مسائل پيش روي خود در تبليغات فرار كنيد. به مقياس باعث مي

  آوريد؛ بايد مبلغ خاصي صرف كنيد تا نسبت به گذشته تا حدودي درآمد بيشتري داشته باشيد. مشتري به دست مي
دالر آمريكا درآمد  10دالر آمريكا خرج تبليغات كنيد تا  5 شويد. بنابراين بايد اي ثابت گرفتار مي به ناچار در رتبه

كنيد آن را تا اعداد بزرگ باال ببريد، بايد مبلغ قابل توجهي را براي آوردن هر  كه تالش مي كسب كنيد. هنگامي
  مشتري جديد خرج كنيد.

  خود را باال ببريد. 2تعداد دسترسي وكند تا با اجتناب از بازگشت ثابت سرمايه،  رسانه اجتماعي به شما كمك مي
  اما اين كل كار نيست. 

دهد بحثي دو طرفه با افراد داشته باشيد.  ترين مزاياي رسانه اجتماعي اين است كه به شما اجازه مي يكي از بزرگ
ها مشترياني راضي باقي  دهد كه آن بندي ايجاد كنيد و اطمينان مي  كند تا قيد و اين كار به شما كمك مي

  ند. رسانه اجتماعي مديريت جديد روابط مشتري است.مان مي
تر به شما كمك خواهد كرد تا با بهبود مؤثر ارزش دوره زندگي هر  داشتن مشتريان براي مدت طوالني راضي نگه

گذارد. مانند  ها اغلب اوقات خريد كنند و اين كار مستقيماً روي درآمد خالص تأثير مي مشتري كاري كنيد كه آن
  ها خرج كنيد. مجدد آن» فروش«ت، زيرا ديگر مجبور نيستيد زمان يا پول بيشتري را براي اس 3هديه
 Brad Smith, “Why the New Social Media Definition is Public Relations”. Available fromمنبع:

http://fixcourse.com/social-media-definition/. 
  
  رسانه اجتماعی و ارتباطات دولتی ۳-۶

  كند. رسانه اجتماعي تغييرات ارتباطات دولتي را نيز هدايت مي
محاوره مداوم با كليه احزاب «ارتباطات دولتي يعني  4امروزه براي مجلس لردهاي بريتانيا

] 239»[گيرد اي در بر مي ت به روابط رسانهها و فنون را نسب از مهارتتري  مند، محدوده گسترده عالقه

                                                 
1- Viral 
2- Reach and Frequency 
3- Free Money 
4- UK House of Lords 
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ارتباطات «دهي به مردم از طريق  قدرت«ها  آن 2009در بازبيني ارتباطات دولتي بريتانيا در سال 
را توصيه  -ارائه اطالعات دولتي در اينترنت براي انعكاس نياز و ادراكات كاربر -1محور آنالين مشتري

  ].240»[كردند
تضمين ارتباطات در سراسر «عبارت است از:  2ارتباطات دولت كانادا در كانادا، هدف سياست
گوي نيازهاي متنوع اطالعاتي  شود و پاسخ طور اثربخش مديريت مي دولت كانادا مشاركتي است، به

كنند.  هاي جالبي استفاده مي ]. مقامات رسمي دولت كانادا از رسانه اجتماعي به روش241»[مردم است
  د.را ببيني 10كادر 

  
  استفاده دولت كانادا از رسانه اجتماعي - 10كادر 

، بودجه بعدي را نه تنها شخصاً بلكه  4جيم فالهرتي وزير ماليCBC(3به گفته شركت كانادايي پخش همگاني (
رمزي تگ گويد اين كمپين از  مي CTV(5با مشاركت رسانه اجتماعي نيز ارائه خواهد داد. اخبار تلويزيون كانادا (

#eap13  استفاده خواهد كرد و اميدوار است مفهوم را ارائه دهد و با مطالبي كه در حال حاضر در دسترس اعضاي
كند تا يك ويديوي مقدماتي درباره بودجه در  ريزي مي عالوه، او برنامه است، پيوند برقرار كند. به MPs(6پارلمان (

را كه  چه آنطور زنده پخش خواهد شد كه  مرتبط بهها و ويديوهاي  يوتيوب آپلود كند و سخنراني او با گرافيك
 ها مطالب پيچيده و مبهم بوده است بيشتر توضيح خواهد داد. براي بيشتر كانادايي

  .Louie Chan, 21 March 2013منبع: 
  

هاي دولتي كانادا را از طريق  تواند فعاليت رسانه اجتماعي سازمان هر فردي مي
http://gov.politwitter.ca يگيري كند.پ  

هاي اصلي فدرال استفاده از رسانه اجتماعي را آغاز  متحده، تقريباً كليه سازمان در اياالت
  اند. كرده

  
  كنيد تر از چيزي است كه شما فكر مي متحده پيشرفته رسانه اجتماعي در دولت اياالت - 11كادر 
ماي رسانه اجتماعي را در سياره منتشر هاي راهنمتحده يكي از بهترين كتابدانستيد كه ارتش اياالت آيا مي

  .8»دهد؟ آيا دشمن گوش مي«تا  7»عالمت تجاري ارتش«دهد از  همه چيز را پوشش مي -كند مي
كرديد. در حقيقت، هر گونه خدمات مسلح در وزارت دفاع يك سياست رسانه اجتماعي و يك  طور فكر نمي اين

                                                 
1- Customer-driven 
2- Communications Policy of the Government of Canada 
3- Canadian Broadcasting Corporation 
4- Minister of Finance Jim Flaherty 
5- Canadian TV News 
6- Members of Parliment 
7- Army Branding 
8- The Enemy Is Listening? 
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 دارد.1برنامه معرفي كاالي تجاري

دهد از يك  ه كاربردي سي كليك فيكس چه؟ يك برنامه كاربردي است كه به شما اجازه ميدرباره برنام
انداز (يا هر مسئله غير اضطراري ديگر) روي تلفن هوشمند خود عكس بگيريد و آن را براي اداره مناسب  دست

 تواند مارك شهر شما باشد. شهر آپلود كنيد. اوه، برچسب سفيد آن، مي
شهر  3شهر نيوجرسي يا مايكل بلومبرگدر ، 2نيوآرك كري بوكرمايور موجود در مبتكرانه كر احتياجي به ذكر تف

عنوان خدمات عمومي و ابزار مشاركت شهروندان يا  ي نشده رسانه اجتماعي بهبردار بهرهنيويورك درباره پتانسيل 
تخابات رياست جمهوري سال هاي اجتماعي توسط هر دو طرف در ان فرم افزايش مقدار وجوه كمپين از طريق پلت

  نيست. 2012
كه ارتش  طور جدي درباره اين كند. هم اكنون به رسد، آن را نابود مي كه به رسانه اجتماعي مي دولت هنگامي

كنند  ها هنوز درك نمي شود. بيشتر شركت هاست، در رسانه اجتماعي صحبت مي متحده جلوي بيشتر شركت اياالت
ارائه  را كنانكار بهفرم ارتباطي خارجي به مشتريان و ارتقاي بازدهي داخلي  توانند پلت هاي اجتماعي مي كه فناوري

حركت در اين در حال  ديگرموارد ها و  سازمان دولتي، ادارات، شهرداريصدها  متحده و دهند. اما ارتش اياالت
  هستند.مسير 
 ,”Beverly Macy, “Social Media in Government is Way More Advanced Than You Thinkمنبع:

Huffington Post, 4 March 2013.Available from http://www.huffingtonpost.com/beverly-macy/social-
media-in-governmen_b_3002444.html. 

  
متحده را در  هاي محلي اياالت پذيرند. نمونه دولت هاي محلي نيز رسانه اجتماعي را مي دولت
  متحده موارد زير را آشكار كرد: شوراي محلي در اياالت 78از  2012ي در سال ا عهمطالنظر بگيريد. 

 9/95 كنند عنوان كانال ارتباطات استفاده مي درصد از رسانه اجتماعي به  
 8/95 كنند هاي خبري را ارسال مي درصد، اطالعات و داستان  
 8/89 دهند ها و رويدادهاي خاص را ارتقا مي درصد، كمپين  
 28 كنند ها مشاركت مي ها و وبالگ در فوروم درصد  
 25 كنند درصد از رسانه اجتماعي براي تبليغات استفاده مي  
 6/24 كنند عنوان كانال يك طرفه استفاده مي درصد از آن به  
 5/8 كنند عنوان كانال دو طرفه استفاده مي درصد از آن به 
 9/66 كنند ستفاده ميهاي يك طرفه و دو طرفه ا عنوان كانال درصد از آن به 
 7/34 ارتباط با ساكنان، چهار از پنج يا پنج از براي برقراري عنوان راهي  درصد به اثربخشي به

 ].242دهند[ پنج مي

                                                 
1- Roll Out Plan 
2- Mayor Cory Booker's Newark 
3- Michael Bloomberg 
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تواند روابط را برقرار كند.  رساند، بلكه مي نمي» فروش«رسانه اجتماعي فقط خدمات دولت را به 
العات به شهروندان خود نيست، بلكه ابزاري براي رسانه اجتماعي فقط كانالي براي دولت جهت ارائه اط

 ها و دولتشان نيز هست. شهري شهروندان جهت كمك به هم
دهد، به  وگو بين مردم را پرورش مي اي شفاف كه اعتماد و گفت رسانه اجتماعي با ايجاد جامعه

» ها ات و شكايتاعالنات نظر يتابلو«عنوان  تواند به كند. رسانه اجتماعي مي خدمات دولتي كمك مي
كه رسانه اجتماعي  تر اين رود. مهم كار بهبراي مردم يا ابزاري براي درخواست كمك در مواقع نياز 

ها از  ها در حال گوش دادن است. متأسفانه، بسياري از دولت تواند به مردم نشان دهد كه دولت آن مي
  برند. طبيعت تعاملي رسانه اجتماعي بهره كاملي نمي

 

 ده از رسانه اجتماعی برای ارتباطات دولتیاستفا ۶- ۴

تواند به دولت  رسانه اجتماعي بين ارتباطات ديگر ... مي«كند كه  دولت بريتانيا تصديق مي
كمك كند تا با شهروندان در جاهايي كه در حال حاضر هستند ارتباط برقرار كند؛ مشورت و مشاركت 

را ببينيد)  1ها در رسانه اجتماعي (شكل  آن 1شاركتچرخه م ].243»[گوتر باشد تر و پاسخ كند و شفاف
به چرخه افزايي  به تفصيل چگونگي استفاده از رسانه اجتماعي جهت برقراري ارتباط و همچنين ارزش

  دهد. سياست را شرح مي
  كند: پنج نكته كليدي ذيل را براي رسانه اجتماعي در دولت شناسايي مي 2ليز آزيان

سازماني و راهبرد كلي ارتباطات  4تماعي از پشتيباني مأموريتچگونه رسانه اج -3اهداف -1
  كند؟ استفاده مي

  ها و معضالت كليدي كدامند؟ نگراني -6و امنيت 5حريم خصوصي -2
تر  توانند محيطي هماهنگ ابزارهاي رسانه اجتماعي چگونه مي -شفافيت و همكاري -3

  ايجاد كنند؟
كت دولت با شهروندان را تغيير رسانه اجتماعي چگونه روش مشار -مشاركت با مردم -4

  دهد؟ مي
گذاري تحليل عملكرد اطمينان حاصل  چگونه از صحت و هدف -ها ها و معيار تحليل -5

  ].244شود؟[ مي
 

                                                 
1- Engagement Cycle 
2- Liz Azyan 
3- Objectives 
4- Mission 
5- Privacy 
6- Security 
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 چرخه مشاركت رسانه اجتماعي -1شكل 

 UK Civil Service, "Social media guidance – How to use Social Media". Available from:منبع
http://www.civilservice.gov.uk/news/lets-get-social/how-to-use-social-media 

  
اين نكته حائز اهميت است كه به ياد داشته باشيم كه راهبرد فعاالنه ارتباطات عمومي، رسانه 

فرمي  كند و به پلت آوري مي چالش چند كانال را جمع«كند. در حقيقت،  جديد و سنتي را مجزا نمي
كند كه دولت بتواند به آساني مديريت كند و شهروندان آن را  ي از تحويل تبديل ميهدفمند يا شكل

  ].245»[عنوان ارتباطات فعاالنه بدون شكاف ببينند به
  فرم همگرا كاركردهاي زير را دارد: اين پلت
 سايت اجازه دهد تا در اطالعاتي كه مورد عالقه خاص  بايد به بازديدكنندگان وب

  پورتفوليوي سفارشي اطالعات سازمان دولتي را ايجاد كنند. و ندهاست مشترك شو آن
 سايت  توانايي تعهد به اطالعاتي كه بتواند در هر مكاني روي وب باشد، از جمله وب

  ها و ... . بوك، فليكر، وبالگ ، توئيتر، فيسGOV.UKدولت، يوتيوب، 
 فرم بايد  دهد، پلت ميهاي ديجيتالي را تغيير  هر زمان كه محتوا هر يك از اين كانال

ساني شده رروز هاي چند كاناله را ارسال كند تا اطالعات جديد يا به طور خودكار پيام به
  را به مشتركان هشدار دهد.

 هايي براي مشترك شدن در اطالعات ديگر دولتي داده شود. مانند  بران بايد گزينهكار به
ي براي اطالعات اضافي دولتي ، يك شهروند بايد بتواند به آسان1اي خريد يك مرحله

  ].246كند[ نام ثبت
 

                                                 
1- One-Stop Shopping 



 

  مهفتفصل 
  اشكاالت رسانه اجتماعي

  
 ها است. آن كاهشهدف اين فصل بحث درباره آثار منفي رسانه اجتماعي و چگونگي 

  
توان از آن براي كارهاي خوب و براي كارهاي  رسانه اجتماعي مانند شمشيري دو لبه است. مي

  شرورانه استفاده كرد.
 

 شايعه و تهمت ۷- ۱

هاي رسانه  فرم پلت«سازي از رسانه اجتماعي جلوتر بوده است  هها شايع كه در طي قرن در حالي
  ].247»[اند اجتماعي آسياب شايعه را به توربين موتوري شايعه تبديل كرده

كه رسانه اجتماعي كه به  ها را تباه كنند. بدتر اين توانند شهرت ها در رسانه اجتماعي مي شايعه
 ، يك2012سپتامبر سال  30عنوان مثال، در  شونت شود. بهتواند منجر به خ زند، مي ها دامن مي شايعه

ها بيش از چند قرن قدمت  نفري از مسلمانان حداقل پنج معبد بودايي (برخي از آن 000,25 جمعيت
كه يك مرد محلي بودايي  خانه بودايي را در جنوب شرقي بنگالدش سوزاندند. بعد از اين 15داشتند) و 

 ].248كرد، مردم تحريك شدند[ كه به قرآن توهين مي بوك فرستاد تصويري روي فيس

هايي براي  شوند، درخواست مطرح مي» هاي موتوري شايعه توربين«كه خطرات با  به علت اين
گذاري رسانه اجتماعي و اقدامات دولتي ديگر وجود دارد. در عربستان سعودي برخي از افراد  قانون

شوند و ... هر سايتي  قانونمندشدت  ها (بايد) به سايت وب رسانه اجتماعي و«تحصيل كرده معتقدند كه 
ها قوانيني عليه  برخي از دولت .]249»[كند، بايد بالفاصله مسدود شود كه در جامعه اغتشاش ايجاد مي

  اند. ها با استفاده از قوانين موجود اجرا كرده استفاده از رسانه اجتماعي براي پخش شايعه
 2011هاي اوت سال  كردند دامن به آتش شورش بوك كه سعي مي يسدر بريتانيا، دو كاربر ف

 8يكي از افرادي كه محكوم شد رويدادي را در شب  .]250هاي چهار ساله زندان گرفتند[ بزنند، حكم
اي  كه ديگري صفحه در حاليايجاد كرده بود  1»نوريچدر هم شكستن در شهر «بوك به نام  فيسدر اوت 

  ايجاد كرده بود. خوشبختانه هر دو تالش شكست خورد. 2»ينگتونهاي وار شورش«به نام 
                                                 
1- Smash Down in Northwich Town 
2- The Warrington Riots 
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كاربر اينترنت بازديد شود يا  5000سازند توسط  هاي آناليني كه افراد مي اگر شايعه«در چين، 
] اين محكوميت 251»[بار ارسال مجدد شود، آن افراد مسئول اين تهمت خواهند بود 500بيش از 

  خواهد شد. - ستاندارد براي تهمتحكم ا -منجر به سه سال زندان 
كند،  ها را تسريع مي كه رسانه اجتماعي پخش شايعه در حاليهمچنين بايد توجه شود كه 

ها نيز كمك كند. با استفاده از رسانه اجتماعي براي پخش  تواند به رديابي و شايد كنترل پخش آن مي
ها كمك كند تا درك كنند كه  كه به آنهاي كامپيوتري بسازند  توانند مدل ها، دانشمندان مي شايعه

در دانشكده  2دانشجوي اپيدمي اجتماعي 1برگر جو ناه .]252كنند[ چگونه اخبار نادرست حركت مي
هاي  كند اين است كه راه كه رسانه اجتماعي را متفاوت مي چه آن«گويد:  مي 3وارتون دانشگاه پنسيلوانيا

  ].253»[ها داريم براي رديابي پخش شايعهتري  آسان
  

 حريم خصوصی ۷-۲

كه تعيين كند ديگران به چه اطالعاتي  دادخواست يك فرد است براي اين«حريم خصوصي 
مبنايي براي حقوق افراد مانند «حريم خصوصي مهم است زيرا  .]254»[درباره او بايد آگاه باشند

  ].255دهد[ تشكيل مي» سخنراني آزاد و آزادي مذهبي
خواهيم افشا  ر قرن بيست و يكم شده است زيرا اطالعاتي كه ميحريم خصوصي معضلي داغ د

عالوه، اطالعات زيادي درباره افراد  هستند. به دسترس قابلصورت آنالين  كنيم به فرمت ديجيتال و به
شوند. اين مسئله بخصوص هنگام استفاده از رسانه  آوري مي ها يا تأييد آشكار جمع بدون آگاهي آن

گذاري اطالعات شخصي، تجربيات و نظرات نكته كلي خدمات  اشتراك به«... ت زيرا اجتماعي بحراني اس
  ].256»[است

در سال  4الفنون وركستر و مؤسسه جامع AT&Tهاي  مطالعه هدايت شده توسط آزمايشگاه
 گويد: چنين مي 2009

تواند  شود، مي بران اختصاص داده ميكار بههاي اجتماعي  فرد تشخيص هويت كه توسط شبكه كد منحصربه
توانند از اطالعات  و ديگران ميها  كننده ها تطبيق داده شود. يعني تبليغ با رفتار رديابي شده توسط كوكي

هاي  هاي اجتماعي براي ساخت پروفايل زندگي كاربر از جمله پيوند عادت آوري شده از شبكه جمع
  ].257[مرور اينترنتي با هويت صحيح فرد استفاده كنند

  
 شود. از حريم خصوصي در عصر ديجيتال با اقدام دولت آغاز مي محافظت

                                                 
1- Jonah Berger 
2- Social Epidemics 
3- Wharton School of the University of Pennsylvania 
4- Worcester Polytechnic Institute 
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حريم  م در موردقرن بيست و يكمالحظات ها بايد قوانين جديد حريم خصوصي را كه  دولت
  گيرد، ترويج كنند (سمت ديگر سكه حريم خصوصي). خصوصي و امنيت را در نظر مي

ترين كاري  ريم خصوصي دارند. كمهايي در محافظت از ح هاي رسانه اجتماعي مسئوليت سايت
كه بايد انجام دهند اين است كه سياست حريم خصوصي خود را مشخص كنند و شرح دهند كه چگونه 

  كنند، استفاده كنند. ها درباره افرادي كه از سايت بازديد مي كنند و از آن آوري مي اطالعات را جمع
را براي برخي  12فعال باشند. كادر زمان، افراد بايد در محافظت از حريم خصوصي خود  هم

  از دولت استراليا ببينيد. انجام اين كار نكات درباره چگونگي
  

  محافظت از اطالعات آنالين - 12كادر 
سازي اجتماعي درباره آن فكر كنيد،  هاي شبكهدر اينجا برخي از مواردي كه شما بايد هنگام استفاده از سايت

  كنند تا آماده شويد. شما نيستند، فقط به شما كمك مي ها براي ترساندن وجود دارند. آن
 فقط دوستان نزديك شما نيستند كه دارند گوش  -گونه توهمي نداشته باشيد هيچ

كنيد فكر كنيد. آيا با معلم خود، استاد دانشگاه، كارفرما،  به دقت درباره اطالعاتي كه ارسال مي دهند! مي
  تا اطالعات شما را بخوانند؟ والدين يا افسر پليس راحت خواهيد بود

 خواهيد آن اطالعات عمومي باشند؟ آيا اطمينان داريد كه مي  
  كنيد، مراقب باشيد. سازي اجتماعي ارسال مي هاي شبكه درباره نوع اطالعاتي كه روي سايت

كنيد، اغلب عمومي هستند.  هاي شبكه اجتماعي ارسال مي به ياد داشته باشيد كه نظراتي كه روي سايت
  كنيد، فكر كنيد. بنابراين، به دقت درباره نوع اطالعاتي كه درباره خود منتشر مي

 گذارند هاي آنالين روي زندگي آفالين شما تأثير مي به ياد داشته باشيد كه فعاليت  
كه اطالعات خودتان را آنالين  كنيد از هم جدا نيستند. هنگامي قدر كه شما فكر مي دنياهاي متفاوت آن

  صورت آفالين پيدا كنند. تر شما را به كنيد كه افراد آسان يد، كاري ميكن پخش مي
 كنيد؟ ...از دوستانتان چطور؟ آيا از حريم خصوصي خود محافظت مي  

كه از حريم خصوصي خود محافظت كنيد، اما درباره حريم خصوصي افراد ديگر ايد  خب، مراقب بوده
كنيد، حريم خصوصي دوستان و خانواده  ي استفاده ميسازي اجتماع كه از يك سايت شبكه چطور؟ هنگامي

  شما در دستان شماست.
ها  ، فكر كنيد. سعي كنيد خود را جاي آننماييدچه كه قصد داريد درباره ديگران ارسال  به دقت درباره آن

  بگذاريد. شايد اين ايده خوبي باشد كه قبل از ارسال اطالعات يا عكسي از دوستانتان سؤال كنيد.
  ها عمومي شود. ياد داشته باشيد كه ديگران حق دارند (مانند شما) كنترل كنند كه چگونه اطالعات آنبه 
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 مراقب سرقت هويت باشيد 

ها  دزدد، به همين خاطر است كه آن افتد كه كسي اطالعات شما را مي هنگامي اتفاق مي 1سرقت هويت
  توانند پول از شما بدزدند. اغلب مي
 كنيد. تر مي هويت كار را آسانسارقان كنيد، براي  يادي از خود را عمومي ميكه اطالعات ز هنگامي

  /Office of the Australian Information Commissioner. Available from http://www.oaic.gov.auمنبع:
  

  کالهبرداری ۳-۷
خواهد  -٢رسرقت هويت و بدافزا -اين بخش به دو نمونه كالهبرداري مربوط به رسانه اجتماعي

  پرداخت.
هاي كاربري و رمزهاي  افتد كه اطالعات حساس مانند نام . هنگامي اتفاق ميسرقت هويت

دهد كه  گزارش مي 3پي سي ورلد .]258عبور براي ايجاد هويت جايگزين اسخراج و استفاده شوند[
روفايل پذير است كه حداقل سه قطعه اطالعات در پ شخص در صورتي در برابر سرقت هويت آسيب

اين مطلب در مطالعه انجام شده توسط تحقيق و  .]259سازي اجتماعي خود ارائه دهد[ سايت شبكه
سازي اجتماعي بايد  هاي شبكه كاربران سايت«گيرد:  شود كه چنين نتيجه مي تأييد مي 4راهبرد جاولين

عات شخصي را روي ها بسياري از اطال خود را در ريسك باالتري براي سرقت هويت قرار دهند زيرا آن
 ].260» [دهند... سازي اجتماعي از دست مي سايت شبكه

سازي اجتماعي  هاي شبكه كه بسياري از كاربران سايت در حالي«دليل ديگر نگراني اين است كه 
توانند هيچ گامي براي  ها نمي اند كه آن نگران امنيت هستند، بيش از نيمي از اين كاربران پذيرفته

كنند كه سرقت هويت ريسك احتمالي استفاده از  ه از خود بردارند زيرا احساس نميمحافظت فعاالن
  ].261»[سازي اجتماعي است هاي شبكه سايت

شود كه نكات ذيل را براي محافظت از  سازي اجتماعي توصيه مي هاي شبكه بران سايتكار  به
  خود در برابر سرقت هويت دنبال كنند:

 آدرس، شماره تلفن، آدرس پست الكترونيكي و تاريخ تولد روي  از اعالن اطالعات شخصي مانند
  هاي رسانه اجتماعي اجتناب كنيد. سايت

 گذاشته شده فقط  اشتراك بههاي شخصي حريم خصوصي را به منظور كنترل اطالعات  محيط
  براي تعداد كمي از افراد سفارشي كنيد.

 كنند. طور منظم تغيير مي ها به ايجاد كنيد و مطمئن شويد كه آن اي رمزهاي عبور پيچيده  

                                                 
1- Identity Theft 
2- Malware 
3- PC World 
4- Javelin Strategy and Research 
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 هاي شما  كه چگونه داده سازي اجتماعي به منظور درك اين قبل از استفاده از سايت شبكه
گذاري باشد از بازبيني كامل سياست حريم خصوصي آن  اشتراك بهو  دسترس قابلتواند  مي

  اطمينان حاصل كنيد.
 كنيد، اطمينان حاصل كنيد كه  كار مي كار يا كامپيوتر عموميمحل كه با كامپيوتر  هنگامي

  كند كليك نكنيد. هرگز روي كادري كه رمز عبور شما را ذخيره مي
 كه نام شما در  را به نام خود نصب كنيد. هنگامي 1رايگان گوگل آلرتسدهنده  هشدار

شود، پست الكترونيكي دريافت خواهيد كرد. اين كار به  وجوي آنالين نمايش داده مي جست
توانيد ببينيد كجا، چگونه و چرا نام  كند از سرقت هويت پيشگيري كنيد زيرا مي ك ميشما كم
  ].262شود[ وجو مي صورت آنالين جست شما به

UCLA كند: را به اين صورت تعريف مي 3بدافزاريا  2بد افزار نرم 

خواهد  ده بدافزار ميسازن چه آني كه كنترل جزيي يا كامل كامپيوتر شما را ارائه دهد تا هر افزار نرمهر 
، روت 7افزار ، جاسوس6، بدافزار تبليغاتي5تروا اسب، 4تواند ويروس، كرم انجام دهد. بدافزار مي

تواند از آسيب جزيي مانند تغيير نام ديگري روي يك سند تا كنترل  و غيره باشد. آسيب مي 8كيت
 ].263[كه به راحتي بفهميد متغير باشد كامل ماشين شما بدون اين

  
ها بين  هاي بدافزاري يكي از داليل رخنه داده دهد كه حمله گزارش مي 9مؤسسه پونمن

برآورد كرد  2013اي در سال  مطالعه .]264متحده است[ ها در استراليا، فرانسه، آلمان و اياالت سازمان
اي  مطالعه .]265ميليارد دالر آمريكا باال رود[ 350تواند تا مقدار ها مي هاي ناشي از رخنه داده كه زيان

هاي سايبري مربوط به  ميليارد دالر آمريكا براي رسيدگي به حمله 114ها  مشابه برآورد كرد كه بنگاه
 ].266خرج خواهند كرد[ 2013بدافزار در سال 

سازي اجتماعي توصيه  هاي بدافزار از طريق استفاده از سايت شبكه براي پيشگيري از حمله
سازي اجتماعي شخص ثالث  هاي كاربردي مشهور و قابل اعتماد شبكه نامهفقط بر«شود كه كاربران  مي

هاي ناشناس يا غيرقابل اعتماد كليك نكنند و از  هاي تماس هاي پيام را نصب كنند، هرگز روي لينك
ها  كه بدانند آن هاي قابل اعتماد اجتناب كنند مگر اين هاي ارسال شده از طرف تماس كليك روي لينك

 ].267»[خواهند بردرا به كجا 

                                                 
1- Google Alerts 
2- Malicious Software 
3- Malware 
4- Worm 
5- Trojan 
6- Adware 
7- Spyware 
8- Root kit 
9- Ponemon Institute 
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 عنوان مکنده زمان رسانه اجتماعی به ۷- ۴

باشد، در فرهنگ لغت  1»مكنده زمان«طوركلي تصديق شده است كه رسانه اجتماعي  به
چيزي كه جاذب و اعتيادآور است اما شما را از انجام اموري كه «شود:  به اين صورت تعريف مي 2شهري

 ].268»[ددار واقعاً حائز اهميت هستند، باز مي

ها براي اجتناب يا به حداقل رساندن زمان صرف شده براي رسانه اجتماعي  برخي از توصيه
  شامل موارد ذيل است:

 بيني  معضالت پيش بندي كنيد. از هدر دادن زمان اجتناب كنيد، هفته خود را اولويت
و  وري بهرهريزي صحيح  ريزي كنيد. برنامه افتند، اما براي بهترين و بدترين برنامه نشده اتفاق مي

  كارايي شما را بهبود خواهد داد.
 .داشتن مقدار  تخصيص زماني روزانه يا هفتگي خود را براي رسانه اجتماعي تعيين كنيد

  دقيق زمان به شما و تيم شما كمك خواهد كرد زمان، تالش و نتايج را متعادل كنيد.
 عنوان  به خود را بررسي كنيد.هاي اجتماعي  در سراسر روز به خود زمان دهيد تا شبكه

كه به منزل رسيديد، وارد  كه كار را ترك كنيد يا هنگامي مثال شايد نزديك ناهار و قبل از اين
 سايت شويد. روالي را انتخاب كنيد كه برايتان مناسب باشد.

 هاي رسانه اجتماعي خود را  ارسال پيام هاي خود را از قبل ايجاد كنيد. روزرساني به
دي كنيد. اين كار به شما كمك خواهد كرد تا از احاطه شدن طرفداران خود در بن زمان

  ها، اجتناب كنيد. روزرساني به
 تواند  بندي روزانه مي ايجاد زمان هاي برجسته خود را شناسايي و حذف كنيد. پرتي حواس

اركت در شما را بهبود دهد. اما بهترين روزها و اوقات براي مش وري بهره توجهي قابلطور  به
  ].269فعاليت رسانه اجتماعي را به خاطر بسپريد[

هاي كاربردي) وجود دارند كه به افراد در اجتناب از مكيدن زمان  همچنين ابزارهايي (برنامه
  ].270كنند[ كمك مي

عنوان دليل ممنوعيت رسانه اجتماعي در بسياري از  اغلب مواقع به 3از دست رفته وري بهره
افتد كه كاركنان زمان  از دست رفته هنگامي اتفاق مي وري بهرهشود.  نيده ميهاي دولتي ش سازمان

كنند. طبق  مي -روزرساني محتوا يا بازي كردن ارسال يا به -هاي رسانه اجتماعي  زيادي را صرف سايت
] 271»[ميليارد دالر در سال هزينه دارد 650متحده  براي اقتصاد اياالت«برآوردي، رسانه اجتماعي 

                                                 
1- Time Suck 
2- Urban Dictionary 
3- Lost Productivity 
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درصد  61 كه با توجه به اين«دهد كه  انجام شد گزارش مي 1نوكلئوساي ديگر كه توسط تحقيق  لعهمطا
 5/1طور معقول هزينه  توانند به ها مي بوك دسترسي دارند، شركت كاركنان در محل كار به فيس

ها  اهدرصد بنگ 43دهد كه  گزارش مي 2پروسكاور .]272»[كارمند را برآورد كنند وري بهرهكل  يدرصد
 استفاده سوءهاي اجتماعي  كناني رسيدگي كنند كه از شبكهكار بهاند  از اطراف جهان مجبور بوده

اند اقدام  ها مجبور بوده درصد آن 3/31اند كه  ها همچنين گزارش داده اين بنگاه .]273كنند[ مي
طور  هند. بههاي اجتماعي انجام د از شبكه استفاده سوءانضباطي عليه كاركنان در ارتباط با 
سازي  شبكه ي دربارههاي پروسكاور هنوز سياست مطالعهها در  هشداردهنده، نزديك به نيمي از شركت

 اجتماعي ندارند.

كند (يا  كند، لزوماً وقت تلف نمي هاي رسانه اجتماعي بازديد مي كه كارمند از سايت اما هنگامي
كند كه تا  ه قبالً اشاره شد، پيشنهاد ميكينزي ك نيست). مطالعه مؤسسه جهاني مك وري بهرهبدون 
هاي مختلف  تواند از طريق استفاده از رسانه اجتماعي در بخش تريليون دالر آمريكا مي 3/1ارزش 
استفاده شديدتر از  در نتيجهتري  بزرگ وري بهرهطور خاص، اين ارزش از  شود. به 3»گشوده«اقتصاد 

دهد رسانه اجتماعي  نشان مي 13طور كه كادر  مد. همانرسانه اجتماعي در سازمان به وجود خواهد آ
  تواند كارگران را مولدتر كند. مي

 
 تواند شما را مولدتر كند. هفت راه كه رسانه اجتماعي مي - 13كادر 

تواند نكات  آيا درباره موضوعي نياز به نصيحت داريد؟ رسانه اجتماعي مي - وجوي مصلحت جست -1
 ائه دهد.سريع، تفكرات و اطالعات را ار

عنوان مثال،  اي را حل كنيد، از جهان بپرسيد. به توانيد خودتان مسئله كه شما نمي هنگامي -حل مسائل -2
وجو كردم و نتوانستم  افزار داشتم. در گوگل بسيار جست مدتي پيش من مشكلي با يك قسمت از نرم

در عرض بيست دقيقه، يك  هاي رسانه اجتماعي خودم گذاشتم. حلي پيدا كنم. مشكل را روي كانال راه
گويي  آقاي محترم از سوئد (با شخصي كه هرگز قبالً ارتباطي با او نداشتم) لينكي براي من جهت پاسخ

  فرستاد. موارد قدرتمند و در عين حال ساده.
كنند، به مشتريان خود  كه رسانه اجتماعي را درك مي را هايي شركت -ها دسترسي به شركت -3

  دهند. ارائه مي ييهاي جديد و كارا راه
ايده و نياز به مقداري ورودي يا بازخورد داريد؟ از مخاطب رسانه اجتماعي خود بپرسيد.  -ارائه بازخورد -4

جا بگذاريد و ببينيد كه  آندر اي را  اغلب، شما حتي مجبور نيستيد درخواست بازخورد بدهيد. فقط ايده
  كند. گذاري دريافت مي اشتراك بهچقدر پاسخ و 

                                                 
1- Nucleus Research 
2- Proskauer 
3- Unlocked 
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تر براي يافتن  وكارتان، چه در وبالگ يا در سرگرمي؛ هرگز روشي آسان چه در كسب -هاايدهيافتن  -5
  ها وجود نداشته است. ايده

شود افراد از طريق ارتباط با  رسانه اجتماعي باعث مي - تر برقراري ارتباط با مخاطبي گسترده -6
مجبور بوديد به يك انتشارات يا مخاطبي بزرگ، قدرت بيشتري نسبت به هميشه داشته باشند. قبالً شما 

توانند مستقيماً، بالفاصله و در  اي برويد. اكنون مؤلفان، سخنرانان و متخصصان مي شركت بزرگ رسانه
  بيشتر موارد رايگان مخاطب خود را به دست آورند.

يد. درباره اختصار رسانه اجتماعي نكته بخصوصي وجود دارد. توئيتر را در نظر بگير -ارتباطات سريع -7
 ايد، كاراكتر، جادو نهفته است. اگر آن را با پست الكترونيكي خود امتحان كرده 140در آن 
اند شما ديوانه هستيد (البته پست الكترونيكي براي مقصودي است كه  كنندگان شما فكر كرده دريافت

  كمي متفاوت است).
 Craig Jarrow, "7 Ways Social Media Can Make You More Productive", 2013. Available fromمنبع:

http://timemanagementninja.com/2013/01/7-ways-social-media-can-make-you-more-productive/.  
  

از دست رفته به سبب استفاده نامناسب از رسانه اجتماعي است.  وري بهرهتوان بحث كرد كه  مي
ممنوعيت رسانه اجتماعي در محل كار نيست  ، لزوماًوري بهرهاگر چنين باشد پاسخ صحيح به چالش 

هاي استفاده از  است. چنين سياستي بايد راه 1»استفاده مناسب«سازي سياست  ريزي و پياده بلكه طرح
  ها را مشخص كند. هاي ممنوع و جرايم آن رسانه اجتماعي و استفاده
ريزي  هنگام طرح، رهنمودهاي ذيل را در 3»بوك آري يا نه فيس«با عنوان  2گزارش فورستر

  دهد: شرايط استفاده از رسانه اجتماعي ارائه مي
 سازي اجتماعي را براي انواع كاركنان تعيين كنيد. كاركناني كه  سطح دسترسي به سايت شبكه

كناني كار بهنسبت تري  تعامل بيشتري با مشتريان دارند ممكن است نياز به دسترسي آزادانه
 دهند. مي داشته باشند كه كار اداري انجام

  هاي شخص ثالث  عنوان مثال برنامه هست يا خير. به افزار نرمتعيين كنيد كه آيا نياز به دانلود
ارائه دهند، بنابراين اگر سازمان اجازه دسترسي به  را هاي امنيتي توانند ريسك بوك مي فيس
  بگيريد.از آن را در نظر  افزار نرممسدود كردن توانايي دانلود  ،دهد ميرا سايت اين 

  ها  در محل كار تعادلي بيابيد. سازمان وري بهرهبين استفاده شخصي از رسانه اجتماعي و
گيرند يا  كار بهكنان خود واگذار كنند تا بهترين حكم خود را كار بهتوانند اين مطلب را  مي

  هاي رسانه اجتماعي را اجرا كنند. سازوكارهاي پايش در استفاده از سايت

                                                 
1- Appropriate Use 
2- Forrester 
3- To Facebook or Not to Facebook 
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 هاي رسانه اجتماعي مناسب و كدام نامناسب  م اطالعات براي ارسال به سايتتعيين كنيد كدا
هاي ظاهراً  روزرساني هاي محرمانه و به هستند. همچنين درباره اطالعات اختصاصي شركت، داده

  د؛ بسيار دقيق باشيد.ند به اطالعات حساس اشاره كننتوان ضرر كه مي بي
  و  شكني قانون. پيامدها برحسب در نظر بگيريدي هاي سياس شكني قانونپيامدهايي را براي

(در  شكني قانونشرايط احتماالً بسيار متنوع خواهند بود. با دقت مطمئن شويد كه جريمه 
  ].274دهيد[ صورت وجود) را به تفصيل شرح مي

بلكه به  ،پيشگيري نخواهد كرد استفاده سوءيك سياست جامع و معين استفاده مناسب فقط از 
  ].275را از طريق رسانه اجتماعي افزايش دهند[ وري بهرها نيز اجازه خواهد داد ه سازمان

  

 اعتياد ۷- ۵

در استراليا  ABC2عنوان مثال، شبكه خبري  به رسانه اجتماعي است. به 1صحبت از اعتياد
گويند كه  ديگران مي .]276»[اعتياد به رسانه اجتماعي نگراني در حال رشد است«گزارش داد كه 

اما اين لزوماً به معني اعتياد به  .باشدوجود داشته از رسانه اجتماعي  3استفاده مفرط«است  ممكن
عنوان  مطالعات روي رسانه اجتماعي به«همچنين گفته شده است كه  .]277»[رسانه اجتماعي نيست

 ].278»[نتيجه هستند اعتياد، كمياب و بي

مشخص كرد كه بحث مكرر مسائل با  5و ليزا استار 4مطالعه انجام شده توسط جوان داويال
هاي  اي و شبكه دهي لحظه هاي متني، پيام هاي عاشقانه از طريق پيام دوستان؛ بخصوص درباره نااميدي

دختر حدوداً  83با سطوح باالتر افسردگي همراه است. در اين مطالعه با  توجهي قابلطور  اجتماعي به
ها  و بعد از يك سال ديگر مجدداً مصاحبه شد. در هر دو مورد آن ساله در يك سال مصاحبه شد 13

 ].279هاي افسردگي مورد آزمايش قرار گرفتند[ براي نشانه

متحده موارد ذيل را  در استفاده نوجوانان از رسانه اجتماعي در اياالت اي مطالعهبا اين وجود، 
 كند: آشكار مي

ستفاده از رسانه اجتماعي را در رفاه احساسي خود بيشتر از تعداد بسيار زيادي از نوجوانان اثر مثبت ا
ها از رسانه اجتماعي به هيچ  كنند كه استفاده آن دهند. بيشتر نوجوانان فكر نمي اثر منفي آن گزارش مي

كنند استفاده از  گذارد. اما برخي از نوجوانان فكر مي ها اثر نمي وجه روي رفاه اجتماعي و احساسي آن
 ].280[گذارد ها اثر مي ها درباره خودشان و جايگاه اجتماعي آن اعي روي چگونگي احساس آنرسانه اجتم

                                                 
1- Addiction 
2- ABC News 
3- Overuse 
4- Joanne Davila 
5- Lisa Starr 
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دهد نيز تناقض  اين مطالعه با اين ادعا كه استفاده از رسانه اجتماعي را با افسردگي پيوند مي
  دارد:

تر  ها را افسرده آنها از سايت رسانه اجتماعي  كنند كه استفاده آن تعداد بسيار كمي از نوجوانان فكر مي
ها از سايت  گويند كه استفاده آن % مي5كند. بين كليه كاربران نوجوان شبكه اجتماعي تنها  مي
ها را كمتر  گويند افسردگي آن % كه مي10كند، در مقايسه با  تر مي ها را افسرده سازي اجتماعي آن شبكه
  ].281[كند مي

  
توانند به كودكان ما هم كمك  اي اجتماعي ميه : چگونه شبكه1پوك مي«در صحبتي با عنوان 

هاي مطالعات خود را درباره برخي از آثار منفي مربوط به  يافته 2، الري دي روزن»كنند و هم ضرر بزنند
  استفاده از رسانه اجتماعي به شرح ذيل گزارش داد:

 بيشتري  3كنند، گرايشات از خود شيفتگي بوك استفاده مي نوجواناني كه اغلب اوقات از فيس
بوك دارند، عالئم بيشتري از  كه جواناني كه حضوري قوي در فيس در حاليدهند  نشان مي

و  6، شيدايي5از جمله رفتارهاي ضد اجتماعي ،دهند نشان ميرا  4شناختي رواناختالالت 
  .7گرايشات پرخاشگرانه

 فراد قبل از نوجواني استفاده روزانه مفرط از رسانه و فناوري اثري منفي روي سالمتي كودكان، ا
و  شناختي روانها براي اضطراب، افسردگي و اختالالت ديگر  و نوجوانان با مستعد ساختن آن

  همچنين مستعد ساختن براي مشكالت سالمتي در آينده دارد.
 تواند تمركز را از بين ببرد و روي يادگيري اثر منفي بگذارد. مطالعات مشخص  بوك مي فيس

ان مدرسه راهنمايي، دبيرستان و دانشجويان دانشگاه كه در طول يك دوره آموز كردند كه دانش
  ].282گرفتند[تري  بوك را بررسي كردند، نمرات پايين اي حداقل يك بار فيس دقيقه 15مطالعه 

سازي  گويد كه تحقيق جديد آثار مثبتي را در ارتباط با شبكه با اين وجود، روزن همچنين مي
  :اجتماعي مشخص كرده است

 به  8»همدلي مجازي«گذرانند در نشان دادن  بوك مي جواناني كه زمان بيشتري را در فيس
  دوستان آنالين خود بهتر هستند.

                                                 
1- Poke Me 
2- Larry D. Rosen 
3- Narcissistic Tendencies 
4- Psychological Disorders 
5- Antisocial Behaviours 
6- Mania 
7- Aggressive Tendencies 
8- Virtual Empathy 
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 گرا كمك كند تا ياد بگيرند كه چگونه در  تواند به جوانان درون سازي آنالين اجتماعي مي شبكه
اينچي؛  17تاپ  چي تا لپهاي هوشمند دو اين هاي مختلف؛ از تلفن پناه امنيت صفحه نمايش

 هاي اجتماعي بپردازند.كار به

 آموزان  هاي اجباري كه دانش براي آموختن به روشرا تواند ابزارهايي  سازي اجتماعي مي شبكه
 ].283ارائه دهد[ ،دهد جوان را مشاركت مي

 
  دانيد حواس پرت ديجيتالي هستيد يا خير؟ از كجا مي - 14كادر 

وفسور و سرپرست روان پزشكي كودكان و بزرگساالن در دانشكده پزشكي مرساني (پر1دكتر مايكل بنگستون
ها در مطالعات اعتياد از چهار تا پنج ساعت در روز براي داللت بر مسئله  آن«) گفت: 2دانشگاه فلوريداي جنوبي

 »هد.تواند نكته اصلي مسئله را نشان د كنم دو يا سه ساعت مي اما من فكر مي». «كنند استفاده مي

  كنند از خود بپرسيد: سؤاالت مشابه را كه به تعريف انواع ديگر اعتياد كمك مي
 شود؟ هاي ديگر مي آيا اين كار وارد وظايف يا فعاليت 

 كنيد؟ آيا ميل شديد به استفاده از رسانه اجتماعي احساس مي 

 آيا روي شغل، مطالعات يا روابط شما اثري منفي داشته است؟ 

 ايد؟ مقابله كنيد و شكست خوردهايد  آيا سعي كرده  
 اند كه ممكن است مشكلي داشته باشيد؟ اند يا گفته آيا ديگران از رفتار شما شكايت داشته 

  
  نكاتي براي مقابله

 كه با چيز ديگري  هاي كاربردي رسانه اجتماعي را روي كامپيوتر خود هنگامي ها يا برنامه صفحه نمايش
الكترونيكي نيز همين كار را انجام دهيد، اگر اين چيزي است كه  كنيد ببنديد. در مورد پست كار مي

 كند. حواس شما را پرت مي

 كه بخشي از كارتان باشد. از رسانه اجتماعي در محل كار استفاده نكنيد مگر اين 

 پرت نخواهد شد.  4ها و پينگ 3ها بوك ببنديد، بنابراين حواس شما با پوك كاركرد گپ را روي فيس
 روي تلفن خود غير فعال كنيد. اخطارها را

 .براي استفاده از رسانه اجتماعي محدوديت زماني قرار دهيد 

 كه در تعطيالت هستيد. زماني را براي قطع اتصال كامل قرار دهيد، بخصوص هنگامي 

 ,Irene Maher, “Social media can become an addiction, but you can break free”, Tampa Bay Timesمنبع:

25 July 2013. Available from http://www.tampabay.com/news/health/social-media-can-become-an-
addiction-but-you-can-break-free/2133164. 

  

                                                 
1- Dr. Michael Bengtson 
2- University of South Florida's Morsani College of Medicine 
3- Pokes 
4- Pings 
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 مزاحمت سايبری ۶-۷

هاي  افتد كه فردي جوان با استفاده از اينترنت يا فناوري هنگامي اتفاق مي« 1مزاحمت سايبري
 .]284»[كند دهد، تهديد، اذيت يا شرمسار مي همراه شخص جوان ديگري را عذاب مي ديگر مانند تلفن

اهميت، شايعات ارسال شده توسط پست  هاي متني بي اند از: پيام هايي در اين زمينه عبارت مثال
سازي اجتماعي. مزاحمت  هاي شبكه آور ارسال شده در سايت الكترونيكي و تصاوير يا ويديوهاي شرم

كه مكاني امن براي مزاحمت  افتد. حتي بدتر اين اتفاق مي» مجازي«طور  واقعي نيست زيرا بهسايبري 
 افتد. روز هفته اتفاق مي 7ساعت در روز و  24وجود ندارد زيرا در هر مكان، 

 گويد: متحده مي در اياالت 2مركز تحقيق مزاحمت سايبري

 براي مزاحمت سايبري است؛ ترين وسيله ترين شكل فناوري و رايج تلفن همراه محبوب 

 تا  10اند و  حدود نيمي از افراد جوان برخي از اشكال مزاحمت سايبري را تجربه كرده
 كنند؛ درصد مرتباً آن را تجربه مي 20

 ترين نوع مزاحمت سايبري هستند؛ معني و آزاردهنده و پخش شايعات رايج نظرات بي  
 ها هستند؛ يا قربانيان آن دخترها حداقل به اندازه پسرها مزاحمان سايبري  
 شوند؛ پسرها با احتمال بيشتري نسبت به دخترها توسط مزاحمان سايبري تهديد مي  
 گذارد و مزاحمت سايبري روي همه نژادها تأثير مي  
 فكر  3قربانيان مزاحمت سايبري احتماالً عزت نفس پاييني دارند و به خودكشي

 ].285كنند[ مي

سايتي وجود  حتي وب .]286سايبري در حال افزايش هستند[هاي مرتبط با مزاحمت  خودكشي
فقط منسوب به مزاحمت سايبري در سايت  2012كند خودكشي نه نوجوان در سال  دارد كه ادعا مي

در كانادا  5، دانشگاه دالهوزي4اما مطالعه انجام شده توسط جان سي لبالنس .]287شبكه اجتماعي بود[
ودكشي نيست... بلكه فقط يك عامل بين عوامل زيادي است... آشكار كرد كه اين موضوع دليل خ

تر نيز مورد مزاحمت قرار  هاي سنتي گيرند، به روش افرادي كه مورد مزاحمت سايبري قرار مي
 ].288اند[ گرفته

 اند از: برخي از اقدامات توصيه شده براي پيشگيري از مزاحمت سايبري عبارت

 ريزي  سايبري را ندهد و پيامدهايي را طرح سياستي كه اجازه مزاحمت -ها سياست
 كند، ابزاري براي مسلح كردن يك مدرسه يا حوزه مدرسه عليه اين مسئله است.

                                                 
1- Cyberbullying 
2- Cyberbullying Research Center 
3- Suicide 
4- John C. LeBlanc 
5- Dalhousie University 
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 پيامدهاي مناسب و عادالنه هنگام وقوع مزاحمت بدون توجه به مجرم و  -پيامدها
كنند. مزاحمان نبايد به حساب طول عمر يا  قرباني از مزاحمت سايبري پيشگيري مي

عنوان سياست پيشگيري از مزاحمت بايد  جايگاه مصون در نظر گرفته شوند. پيامدها به
 گرفته شوند. كار بهبراي اثربخش بودن دائماً 

 سازي رفتارهاي جايگزين و همچنين اشاره  توانند با مدل والدين مي -آموزش خانواده
يشگيري صريح به رفتارهايي كه جزء دسته مزاحمت قرار دارند، از مزاحمت پ

 ].289كنند[

  

 کت فيشينگ ۷-۷

ها  پديده شكار اينترنتي كه هويت«كند:  فرهنگ لغت شهري كت فيشينگ را چنين تعريف مي
شود تا با فريب افراد را وارد روابط  هاي اجتماعي مي كند و وارد محدوده صورت آنالين جعل مي را به

  ].290»[احساسي يا عاشقانه كند (در طول مدت زمان طوالني)
 

  متحده كت فيشينگ و ستاره فوتبال در اياالت - 15كادر 
متحده  در اياالت 2012يك بازيكن فوتبال آمريكايي است كه در طول فصل فوتبال دانشكده در سال  1تئومانتي 

، تيمش را به سمت بازي قهرماني 2عنوان بازيكن ستاره در تيم فوتبال دانشگاه نوتردام به تئوآمريكا مشهور شد. 
را رنج آور كرد، اين بود كه در اواسط فصل فوتبال ابتدا از مرگ  تئوچه كه داستان  لي دانشكده رهبري كرد. آنم

بوك  ، ككوئا را در فيستئوباخبر شد.  4و سپس از مرگ دوست دخترش لني ككوئا 3مادربزرگش آنت سانتياگو
هاي همراه حفظ  هاي متني و تلفن بوك، پيام يساز طريق توئيتر، ف دور راهها رابطه خود را از  مالقات كرد و آن

كه براي  همدردي عمومي زيادي براي ارائه بازي خوب در اين بازي فوتبال مهم دريافت كرد، ولو اين تئوكردند. 
 مرگ مادر بزرگش و دوست دخترش بسيار غمگين بود.

كه قرباني  در مورد اين تئوادعاهاي  دانست اين بود كه ككوئا هرگز وجود نداشت. چه هيچ كس در آن زمان نمي آن
شود كه به موجب آن يك فرد نقاب  شده بود، عرفاً به كت فيشينگ منسوب مي آميز استادانه طراحي شوخي فريب

لني «بوك  آميز را تعقيب كند. مرد پشت حساب فيس هاي عاشقانه فريب سازد تا داستان غير واقعي آنالين مي
استفاده كرد تا او باور كند كه با يك زن  تئوبوك و توئيتر به منظور فريفتن  فيسهاي سرقتي در  از عكس» ككوئا

محل كردند و چون  بوك و توئيتر رد و بدل مي هايي در فيس و ككوئا پيام تئوواقعي رابطه برقرار كرده است. 
مرد پشت فريب كت ، بارها صحبت تلفني نيز داشتند. در طول اين مكالمات تلفني ها از هم دور بود زندگي آن

كرد. سرانجام، مرد پشت اين نيرنگ وانمود به  را بازي مي» ككوئا«داد و نقش  فيشينگ صداي خود را تغيير مي
                                                 
1- Manti Te’o 
2- Notre Dame University 
3- Annette Santiago 
4- Lennay Kekua 
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 كرد.» ككوئا«مرگ 

 بيانيه زير را منتشر كرد: تئوكه اخبار فريب پخش شد، مانتي  هنگامي

يك بازه زماني طوالني با زني كه آنالين  آور است، اما من در اين موضوعي است كه صحبت كردن درباره آن شرم
اي را كه به عقيده من قابل اعتماد بود با برقراري ارتباط  مالقات كرده بودم رابطه احساسي برقرار كردم. رابطه

كه من قرباني يك شوخي  مند شدم. پي بردن به اين شدت به او عالقه آنالين و تلفني حفظ كرديم و من به
دهد كه  آميز بود و هست. اين مطلب مرا بيشتر رنج مي ي دايمي بودم، دردناك و توهينها آزاردهنده و دروغ

چه كه معتقد  اندوهي كه من در زمان مرگ مادربزرگم احساس كردم و همدردي كه در سپتامبر با من شد، با آن
ك كنند كه كل اين بودم فقدان قابل توجه ديگري در زندگي من است تشديد شد. ... اميدوارم مردم بتوانند در

بودم. اگر همه چيز خوب پيش  تر مي كننده بوده است. مسلماً من بايد در گذشته محتاط تجربه چقدر سخت و گيج
  تر از من باشند. كنند، بسيار محتاط صورت آنالين سروكار پيدا مي كه با افراد به برود، اميدوارم ديگران هنگامي

  .Dominic Leongمنبع: 

  

  یکاهشاقدامات  ۸-۷
اكنون بايد روشن شده باشد كه رسانه اجتماعي شمشيري دو لبه است. امكان خلق ارزش، 

سازي،  تواند منجر به شايعه دهد. با اين وجود، استفاده از آن برخي مواقع مي مشاركت و همكاري مي
  اعتياد شود. ،نقض حريم خصوصي و به گفته برخي

كته حائز اهميت است كه به خاطر داشته باشيد در بررسي آثار منفي رسانه اجتماعي، اين ن
ها و مزاحمت سايبري) مسائلي در  چيني نبرخي از مسائل مربوط به رسانه اجتماعي (شايعات يا سخ

  كند. گذاري خاص رسانه اجتماعي لزوماً اين مسائل را حل نمي دنياي واقعي نيز هستند. بنابراين، قانون
توانند تخلفات مربوط به رسانه اجتماعي را بررسي كنند.  نتيجه اين است كه قوانين موجود مي

  اند: موارد ذيل در يك مقاله آنالين مورد توجه قرار گرفته
عنوان مسائل اينترنتي به اندازه مسائل اشكال ديگر رسانه هستند، اگر  آميز به تهمت و نظرات توهين

ن روزنامه و اشكال ديگر يني مانند قوانآثار منتشر شده آنالين قواني بيشتر نباشند. با اين وجود بر
حل اين وضعيت  توانند راه كنند بنابراين مراحل و اقداماتي وجود دارند كه مي رسانه، حاكميت مي

  ].291[باشند
  

با در نظر داشتن مطلب باال، اين حالت نيز وجود دارد كه اقداماتي وجود دارند كه ذينفعان 
 دهند.  كاهشرا  توانند آثار منفي رسانه اجتماعي مي

نياز است سياست استفاده مناسب از رسانه اجتماعي است. براي  چه آندر برخي موارد، 
. مثالي از صحت دارداست، اين مطلب  استفاده سوءهايي كه اثر منفي ناشي از استفاده نامناسب يا  نمونه

سازي  ماعي و شبكهسازي رهنمودهاي سياسي براي استفاده مناسب از رسانه اجت مدل«اين رويكرد 
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اين  .]292متحده است[ در اياالت 2هاي پزشكي كشور فدراسيون هيأت 1»اجتماعي در حرفه پزشكي
دلسرد » سازي اجتماعي هاي شبكه تعامل با بيماران كنوني يا قبلي در سايت«رهنمود پزشكان را از 

هايي مفيد براي  انسازي اجتماعي ممكن است مك هاي شبكه سايت«كند كه  كند، اما مشخص مي مي
هاي  بگذارند و همچنين درباره حوزه اشتراك بهآوري كنند و  پزشكان باشند تا تجربيات خود را جمع

هاي پزشكي كشور اين  هيأت«كند كه  همچنين اظهار مي .]293»[هاي ويژه بحث كنند پزشكي و درمان
هاي  سايت اي هنگام استفاده از وب ههدايت نامناسب يا غير حرفرا مجاب به اختيار را دارند كه پزشكان 
سازي اجتماعي با اقداماتي متنوع از يك نامه توبيخ گرفته تا لغو مجوز،  رسانه اجتماعي يا شبكه

  ].294»[كنند
كنان كار بههاي دولتي رسانه اجتماعي الزم است تا  شرايط مناسب استفاده براي كليه نوآوري

ند و حتي غير كاربران را تشويق به استفاده از رسانه راهنمايي دهد، از كاربران خود محافظت ك
  اجتماعي كند. شرايط استفاده بايد براي كليه كاربران ساده، مشروح و شفاف باشد.

كاربران رسانه اجتماعي نيز نقشي در اطمينان از استفاده مناسب از رسانه اجتماعي دارند. اين 
روش درست يا  -3»نتيكت«رهاي رسانه اجتماعي و كار از طريق كمك به توسعه و پايداري توسط هنجا

بوك در حال  كند كه فيس مشاهده مي 4است. پروفسور ميلر -قابل قبول برقراري ارتباط در اينترنت
رود تا از طبقات مختلف و  حاضر سايت هنجارگرايي و نتيكت است. از كاربران رسانه اجتماعي انتظار مي

هايي  ر پايداري اين موارد منجر به فشار اخالقي و مجازاتكدهاي كاربري آگاه باشند و شكست د
  دهد: شود. او به دقت شرح مي مي

هاي مستقيم قرار داد... اما اين شكل كنترل صريح بسيار غير  ها مجازات توان در برابر بد رفتاري مي
ها را  نتر مطابق با ظهور طبقاتي است كه كسي مجبور نيست آ تر از ظهور يك نتيكت توافقي عادي

  ].295[اجرا كند
  

دهد. يكي از اين اقدامات انتشار  كاهشتواند آثار منفي رسانه اجتماعي را  اقدام دولت نيز مي
  اند از: قوانين جديد براي محافظت از شهروندان در فضاي سايبري است. اين اقدامات عبارت

 وسعه سازمان ملل كنفرانس تجارت و ت 5گذاري حريم خصوصي. گزارش اقتصاد اطالعات قانون
كشورهاي در حال توسعه را به پذيرش و اجراي قوانين حريم خصوصي و  2013در سال  6متحد

  ].296محافظت از داده فرا خواند[

                                                 
1- Model Policy Guidelines for the Appropriate Use of Social Media and Social Networking in Medical Practice 
2- Federation of State Medical Boards 
3- Netiquette 
4- Miller 
5- Information Economy 
6- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
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 هاي  متحده آمريكا ايالت . در اياالت2، تشخيص سرقت و فيشينگ1قوانين عليه كمين سايبري
سازي  هر جاي ديگر) و مدل مختلف با وجود قوانين (در كدهاي آموزشي ايالت خود و

كند) به معضل مزاحمت سايبري رسيدگي  ها و مدارس را راهنمايي مي ها (كه بخش سياست
  ].297كردند[

هاي استفاده نادرست از رسانه اجتماعي در آموزش، بخصوص  ترين پاسخ به چالش اما اثربخش
زي كنند كه سواد اطالعاتي را بين اندا اي راه توانند برنامه ها مي توسعه سواد اطالعاتي است. دولت

فردي است كه روش تععين زمان نياز به اطالعات «شهروندان خود توسعه دهند. فرد با سواد اطالعاتي 
كند، از طريق تفكر و تحليل  اي از ابزارها به اطالعات دسترسي پيدا مي داند، با استفاده از محدوده را مي

اطالعات را با چيزي جديد از طريق تلفيق مطالب تركيب كند و  بحراني اطالعات را ارزيابي مي
  ].298»[كند مي

گو نخواهد بود. اوالً  بمسدود كردن يا هر شكلي از سانسور رسانه اجتماعي احتماالً جوا
تواند توسط افراد  دوماً مي .]299»[درصد نيست 100مسدود كردن «طور كه در مقاله ذكر شد،  همان

سايت وجود دارند كه درباره چگونگي كنار  اده شود. سوماً تعدادي وبشكست د 3همگام با فناوري
هاي فناوري ابزارهايي  چهارماً شركت .]300دهند[ حل ارائه مي گذاشتن انسداد يا سانسور اينترنت راه

، گوگل 2013دهند. در سال  براي شكست دادن انسداد، ارائه و اين ابزارها را در دسترس عموم قرار مي
هاي دولتي جهت انسداد  جهت كمك به مخالفان براي غلبه بر تالش 4»يو پروكسي«ه نام ابزاري ب

طبق گزارش شبيه چيزي است كه شهروندان چيني استفاده  يو پروكسي .]301اينترنت ارائه داد[
  ].302را دور بزنند[ 5كنند تا ديواره آتش بزرگ چين مي

اجتماعي نقش دارند. اما در پايان روز  نفعان در تضمين استفاده مناسب از رسانه كليه ذي
كه شما  چه آنهر «جانشيني براي مسئوليت افراد وجود ندارد. رسانه اجتماعي ابزاري ديجيتالي است و 

كند يا به شما اجازه  اي خاص را براي شما حل مي گذاريد زيرا مسئله در نيازهاي جعبه ابزار خود مي
ائز اهميت است كه بدون آن ابزار قادر به انجام آن نبوديد يا به دهد كاري انجام دهيد كه برايتان ح مي

  ].303»[توانستيد انجام دهيد راحتي نمي
  
  

                                                 
1- Cyberstalking 
2- Phishing 
3- Tech-Savvy 
4- uProxy 
5- China’s Great Firewall 



 

  متشهفصل 
  SM4Dتوسعه سياست 

  
 اند از: اهداف اين فصل عبارت

  ارائه رهنمودهايي براي ايجاد سياست توسعه به كمك رسانه اجتماعي و  
 گذاري توسعه به كمك  هاي خوبي كه به معضالت خاص مربوط به سياست هايي از شيوه ها يا نمونه ارائه مثال

  پردازند. رسانه اجتماعي مي
  

  :1استراليا 0/2كنيم؟ براي گروه كاري دولت  ه اجتماعي براي توسعه استفاده ميچگونه از رسان
تغييرات رهبري و سياست و حاكميت الزمند براي: تغيير فرهنگ و شيوه بخش عمومي براي در 

تر كردن دولت؛  تر و شفاف ، مشاركتيتر مشورتيتر كردن اطالعات دولتي؛  تر و قابل استفاده دسترس
  ].304[ها خالقيت آنالين در دولت و ارتقاي همكاري در سراسر سازمانايجاد فرهنگ 

 

 رهبری ۸- ۱

رهبري «سازي دولت الكترونيكي موفق در حال حاضر جا افتاده است:  نقش رهبري در پياده
طوركلي و در  هاي دولت الكترونيكي به هاي موفقيت براي پروژه ترين مالك سياسي قوي يكي از مهم

ترين مالك به آن اشاره  عنوان مهم طور ويژه است، حتي برخي به توسعه بهكشورهاي در حال 
با داشتن رهبري مسئوليت رسانه اجتماعي را «هاي رسانه اجتماعي:  در نمونه نوآوري .]305»[اند كرده

گرفته  كار بهفرستد كه رسانه اجتماعي ارزشمند است و بايد  ، در سراسر سازمان پيام مي'رهبري كنيد'
  ].306[»شود

ها نيز به  كه پشتيباني از رهبري مهم است، استفاده موفق از رسانه اجتماعي در سازمان در حالي
 نياز دارد. رهبر رسانه اجتماعيو قهرمان اجرايي براي رسانه اجتماعي 

تر از همه حامياني هستند كه وفادارند و درها را در  مربيان، مخترعان و شايد مهم» «قهرمانان«
ها افرادي هستند كه در  آن .]307»[گشايند راني براي ربودن موفقيت از دهان شكست ميمواقع بح

بينند. قهرمانان اجرايي  هاي جديد را مي ارند (قدرت، نفوذ) و ارزش پشتيباني از نوآوريدسازمان نفوذ 

                                                 
1- Australia’s Government 2.0 Task Force 
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يا  »فني«ها خودشان كاربران  (حتي اگر آن» گيرند مي«براي رسانه اجتماعي، رسانه اجتماعي را 
 ها شامل موارد ذيل است: هاي آن باشند). نقش» ماهر«

 برقراري مالكيت و مرجعيت در فضاي اجتماعي  
 انداز رسانه اجتماعي به سطوح باالتر رهبري فروش چشم  
 طور معتبر انداز به بقيه سازمان به دادن اين چشم  
 ]308وساطت در مشاجرات با مرجعيت.[  

تيم  ،رسانه اجتماعي، ايجاد (با هدايت رسانه اجتماعي)قهرمان اجرايي مسئول استخدام رهبر 
  ست.ارسانه اجتماعي و تأمين بودجه رسانه اجتماعي نيز 

عنوان استراتژيست رسانه اجتماعي يا مدير رسانه اجتماعي نيز شناخته  رهبر رسانه اجتماعي به
ي سازمان، مشاركت در شود. وظايف نوعي رهبر رسانه اجتماعي شامل رهبري برنامه رسانه اجتماع مي

هاي شغلي  مسئوليت .]309عنوان فردي منبع براي واحدهاي سازمان است[ رسانه اجتماعي و اقدام به
) پايش رقبا و 3) رهبري و اجراي برنامه تدوين شده؛ (2) توسعه راهبرد و برنامه؛ (1اند از: ( عبارت
گيري و  ) اندازه7) مديريت تيم؛ (6داخلي؛ ( نفعان ) كار با ذي5هاي جديد؛ ( ) تبليغ نوآوري4ها؛ ( روال

) توسعه آموزش و پرورش 9ها و فرآيندها؛ ( سازي سياست ) پياده8دهي بازگشت سرمايه؛ ( گزارش
  ].310) مديريت بودجه[11ها و ( ) كار با سازمان10داخلي؛ (
يه نقشه ) در حاش1هاي زير را خواهد داشت: ( ل، رهبر رسانه اجتماعي ويژگيآ طور ايده به

) متفكر جسوري كه 4جديد و (موارد ) طرفداري از امتحان 3) اولين گيرنده؛ (2هاي جديد؛ ( فناوري
  ].311هاي رسانه اجتماعي استخراج خواهد كرد[ بيشترين بازگشت سرمايه را در نوآوري

 

 استفاده از پست ۸- ۲

رسانه اجتماعي خود ها جهت توسعه راهبرد  را براي كمك به سازمان 1»رويكرد پست«فرستر 
مند به توسعه راهبردهاي مربوط به  هاي عالقه تواند توسط دولت ] اين رويكرد مي312توسعه داده است[

 رسانه اجتماعي خود پذيرفته شود.

 ].313) است[Tها ( ) و فناوريS)، راهبرد (O)، اهداف (Pپست مخفف افراد (

 كنند؟ شما  سانه اجتماعي استفاده مينفعان شما چه كساني هستند و چگونه از ر . ذيافراد
دهند تا امكان  كاري انجام مي ها كجا هستند و در حال حاضر چه خواهيد بدانيد كه آن مي

                                                 
1- POST (People, Objectives, Strategy & Technologies) Approach 
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اين را «تعيين چگونگي مشاركت خود را با نوآوري رسانه اجتماعي شما داشته باشند. از رويكرد 
  ها هستند! جايي كه آن استفاده نكنيد. درعوض برويد به 1»ها خواهند آمد بساز و آن

 .توانند با راهبرد  ها مي هاي شما چيست؟ پنج هدف اصلي وجود دارد كه سازمان آرمان اهداف
  رسانه اجتماعي خود دنبال كنند:

 نفعان شما براي درك بهتر ذي -گوش دادن  
 براي انتشار پيام (هاي) شما -صحبت كردن  
 يا حاميان مالي شمابراي نيرو دادن يا تقويت كردن پايه  -انرژي دادن  
 براي كمك به ذينفعان شما در پشتيباني از يكديگر به منظور تحقق  -پشتيباني

  هاي مشترك آرمان
 براي تسهيل مشاركت ذينفعان در حاكميت، بخصوص در توسعه  -در آغوش گرفتن

  سياست و طراحي يا تحويل خدمات عمومي
 .خواهيد به  دهيد؟ از اين روابط چه مي چگونه روابط خود را با ذينفعانتان تغيير مي راهبرد

خواهيد برويد و پيشنهاد اصلي چيست؟ با تصور نقطه پاياني آغاز  دست آوريد؟ چه مسيري مي
ها يا معيارهاي خود را براي موفقيت  كنيد. راهبرد شما نيز به شما كمك خواهد كرد تا سنجه

 تعيين كنيد.

 هاي شما را در  استفاده كنيد؟ اين مرحله انتخاب هاي كاربردي را بايد كدام برنامه ها. فناوري
هاي آن را  كند. ابتدا با فناوري آغاز نكنيد، تالش كنيد و استفاده سه مرحله اول منعكس مي

 پيدا كنيد.

  
  راهبرد رسانه اجتماعي شما چيست؟ - 16كادر 

 براي ريسك و ابهام): پنج نوع متمايز كاربر رسانه اجتماعي به قرار ذيل هستند (بر اساس تحمل سازمان

آيا كاربرد رسانه اجتماعي را منحصر به حوزه كاركردي خاصي مانند خدمات مشتري  -بين شاغل پيش -1
كنيد؟ آيا هر پروژه رسانه اجتماعي هدف  كاركردي كم يا بدون آن ميچند هماهنگي  يا بازاريابي با

 ود؟ش گيري مي هاي موجود اندازه وكار دقيقي دارد كه با معيار كسب

عنوان فرصتي براي يادگيري، براي هدف  آيا از ابهام و رويكرد رسانه اجتماعي به -گر خالق آزمايش -2
قرار » تجربيات«ها را در جايگاه  كنيد؟ آيا پروژه وكار استقبال مي هاي كسب بهبود كاركردها و شيوه

 د؟دهيد؟ آيا بيش از حد نگران نتايج از پيش تعيين شده مورد انتظار نيستي مي

                                                 
1 - Build it and they will comeزمين آرزوها«فيلم معروف اي است از  : جمله «)Field of Dreams كه با اين جمله (

از تو حركت از «المثل فارسي  بال را بساز بقيه براي بازي خواهند آمد. شايد بتوان گفت معادل ضرب گويد تو زمين بيس مي
  است (مترجم).» خدا بركت
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آيا گروه رسانه اجتماعي متمركز و رهبران اختصاصي براي هماهنگي  -قهرمان رسانه اجتماعي -3
ها و رهنمودهايي  وكار اجتماعي داريد؟ آيا گروه سياست هاي كسب كاركردي يا تالش چند رسانه اجتماعي

يگر از جمله افراد با د 1دهد؟ آيا از قهرمانان اجرايي و مبلغان براي استفاده از رسانه اجتماعي توسعه مي
هاي  ها و درس طلبيد؟ آيا بهترين شيوه هاي خود كمك مي نفوذ خارجي براي ارتقا و مشاركت در پروژه

 گذاريد؟ مي اشتراك بهآموخته شده را در سراسر سازمان خود 

هاي رسانه اجتماعي شامل كاركنان داخلي و  آيا پورتفوليويي از پروژه - مبدل رسانه اجتماعي -4
هاي رسانه اجتماعي با  وكار داريد؟ آيا فناوري عان خارجي از جمله مشتريان و شركاي كسبنف ذي

چندين كاركرد و واحد را در  معموالًها  اند؟ آيا پروژه چگونگي يادگيري و كار شما به سختي يكپارچه شده
ماعي از فرهنگ و راهبرد رساني رسانه اجت اي براي تفكر درباره توانايي اطالع گيرند؟ آيا گروه وظيفه بر مي
 وكار داريد؟ كسب

 Susan Spaight, “What’s your social media strategy”, Jigsaw, 10 July 2011. Available fromمنبع:

http://www.jigsawllc.com/2011/07/19/whats-your-social-media-strategy/.  
  

  محيط قانونی و سياسی ۳-۸
تر و  الكترونيكي گسترده ،راهبرد رسانه اجتماعي دولت به دولت حائز اهميت است كه سياست يا
عنوان مثال، برنامه دولت الكترونيكي سنگاپور استفاده از رسانه  سياست يا راهبرد نوآوري تكيه كند. به

  را ببينيد). 17اجتماعي را با ارتقاي مشاركت الكترونيكي تركيب كرد (كادر 
  

  )2015تا  2011سنگاپور ( 2015دولت الكترونيكي  معجااي از برنامه  خالصه - 17كادر 
 مشترك براي ارزش بيشترايجاد 

خدمت سيار ارائه شده توسط  300خدمت آنالين و بيش از  1600توانند به بيش از  ها مي امروزه شهروندان و بنگاه
 2015٢لت الكترونيكي دولت دسترسي داشته باشند. عالوه بر ادامه بهبود غنا و كيفيت خدمات عمومي، تمركز دو

  ها قدرت خواهد داد تا خدمات الكترونيكي جديدي را با مشاركت دولت ايجاد كنند. به شهروندان و بنگاه
  

 خدماتدهنده  عنوان ارائه دولت به

عنوان كانالي مهم براي تحويل مستقيم اطالعات و خدمات به مردم، به  دولت با به رسميت شناختن اينترنت به
 Websiteادامه خواهد داد.  ،شوند هاي دولتي تحويل داده مي سايت ات و خدماتي كه از طريق وببهبود اطالع

Transformation Strategy وجوي ارائه تجربه اينترنتي يكپارچه و جامع به مشتريان در سراسر كليه  در جست
هاي دولتي در  شتيباني از سازمانها براي پ هاي دولتي با ارائه استانداردها، ابزارهاي مشترك و قابليت سايت وب

                                                 
1- Evangelists 
2- eGov2015 
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 ها است.هاي آن سايت بهبود وب
را هدايت خواهد كرد تا  1دولت با تسلط بر نفوذ باالي تلفن هوشمند در سنگاپور فاز بعدي برنامه دولتي سيار

در اشند توانند انتظار يك تجربه سيار را داشته ب برقرار كند. مشتريان مي ي راتر تر و خالقانه خدمات سيار غني
  كه از طريق دولت و معامله با دولت در حال حركت به اطالعات دسترسي دارند. حالي

با آرزوي بهبود تحويل خدمات الكترونيكي، دولت همواره در بررسي ايجاد خدمات مفيد الكترونيكي از جمله 
فرم  دولت يك پلت خدمات الكترونيكي شخصي به پيشنهاد كليه سطوح دولت است. براي رسيدن به اين منظور،

براي تحويل مكاتبات الكترونيكي دولت به افراد  2اي به نام تك صندوق پست الكترونيكي قابل اعتماد تك مرحله
  ها مستقر خواهد كرد. و متعاقباً به بنگاه

  
  فرم پلتدهنده  عنوان ارائه دولت به

ي كند. به همين بردار بهرهش جمعي مردم تر از هو تواند آسان ، دولت ميسازي اجتماعي شبكهبا افزايش محبوبيت 
فرم  پلتدهنده  عنوان ارائه خدمات فراتر رود تا بهدهنده  عنوان يك ارائه تواند از نقش سنتي خود به ترتيب، دولت مي

عنوان مثال، اعضاي عمومي  تر خدمات جديد الكترونيكي را تشويق كند. به رود و ساخت مشاركتي كار بهنيز 
وجو و دانلود كنند كه  جست http://data.gov.sgهاي دولتي موجود را آشكارا از  به سهولت دادهخواهند توانست 

  هاي كاربردي خالقانه و مؤثر استفاده شوند. توانند براي اهداف تحقيق و همچنين براي تشويق توسعه برنامه مي
  

ر گيرد. در راهبرد رسانه اجتماعي بايد درون سياست توانمندسازي و محيط قانوني قرا
  شود: متحده، استفاده دولت فدرال از رسانه اجتماعي توسط انتشارات زير نظارت مي اياالت
 راهنمايي براي استفاده سازمان از ، 23تا  10هاي غيررسمي دفتر مديريت و بودجه  نامه

  3)2010(ژوئن  هاي كاربردي شخص ثالث ها و برنامه سايت وب
  4راي اقدام كاهش كاغذ بازي و استفاده از رسانه اجتماعيراهنمايي بدفتر مديريت و بودجه 

  )2010(آوريل 
 5ها رهنمودهايي براي استفاده ايمن از رسانه اجتماعي توسط واحدهاي فدرال و سازمان 

  )2009(سپتامبر 
 6هاي ملي بايگاني -هاي اخير وب مديريت ركوردها و فناوري  
  رسانه دهندگان  ئهاموافق فدرال با ارهاي  نامه توافق -هاي خدمات نامه توافقشرايط

  ].315[1اجتماعي
                                                 
1- Mobile Government (mGOV) 
2- OneInbox 
3- Office of Management and Budget Memorandum 10-23, Guidance for Agency Use of Third-Party Websites 
and Applications (June 2010) 
4- Office of Management and Budget guidance on Paperwork Reduction Act and use of Social Media 
5- Guidelines for Secure Use of Social Media by Federal Departments and Agencies 
6- Records Management and Recent Web Technologies – National Archives 
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  كنند: در استراليا، اسناد راهنماي زير استفاده از رسانه اجتماعي را در دولت فدرال كنترل مي
  ،دايره كميسيون خدمات عمومي در استرالياAPSC 6/2009هايي براي  : پروتكل

 2اي آنالين مشاركت رسانه

 ؛2009( 0/23مشاركت: كار كردن با دولت ، 0/2ت گزارش نهايي گروه كاري دول( 

  ،دهي به تغيير: پرورش نوآوري در خدمات  قدرتگزارش نوآوري كميته مشاوره مديريت
 )2010( 4عمومي استراليا

  ،5بازي: طرح اوليه براي اصالح اداره دولت استراليا ابتدايواحد نخست وزير و كابينه 
)2010( 

 مور أو قانون م 2010اطالعات (اصالحيه) در سال  قانون پيشنهاد اصالحي آزادي
 20106اطالعات در استراليا در سال 

 316[7اعالن باز دولت.[ 

  

  تدوين سياست رسانه اجتماعی ۸- ۴
متحده (ناسا) سياست رسانه  ، سازمان ملي هوانوردي و فضايي اياالت2007در ابتداي سال 

در آزمايشگاه رانش  9(سر معمار دانش 8كرد. جين هلمسازي آن را آغاز  اجتماعي خود را تدوين و پياده
 :دادهاي دولتي ارائه  براي سازمانرا ناسا) نكاتي درباره تدوين سياست رسانه اجتماعي  10جت

  سياستي جديد ايجاد نكنيد، سياست كنوني خود را براي در بر گرفتن رسانه اجتماعي توسعه
كنيد. با داشتن  فرمي متفاوت استفاده مي پلت دهيد. زيرا معضالت يكسان هستند و شما فقط از

هاي (يا يكتايي هر  فرم اين گفته، حائز اهميت است كه سياست شما اختالفات بين پلت
فرم) مورد استفاده شما را تشخيص و تطبيق دهد. راهي ديگر براي بيان اين نكته اين است  پلت

 ي) شما است.اي (كل كه سياست رسانه اجتماعي زيرمجموعه سياست رسانه

                                                                                                                            
1- Terms of Service Agreements – Federal-compatible agreements with social media providers 
2- Australian Public Service Commission, APSC Circular 2009/6: Protocols for online media participation 
3- Gov 2.0 Taskforce Final Report, Engage: Getting on with Government 2.0 
4- Management Advisory Committee Innovation Report, Empowering change: Fostering innovation in the 
Australian Public Service 
5- Department of the Prime Minister and Cabinet, Ahead of the Game: Blueprint for the Reform of Australian 
Government Administration 
6- Freedom of Information Amendment (Reform) Act 2010 and Australian Information Commissioner Act 2010 
7- Open Government Declaration 
8- Jeanne Holm 
9- Chief Knowledge Architect 
10- Jet Propulsion Laboratory 
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 وجود دارد، » چيزي جديد«خواهيد هر زمان كه  سياست خود را گسترش دهيد. شما نمي
بيني كنيد، با استفاده از زبان  توانيد پيش چه نمي سياست خود را اصالح كنيد. براي تطبيق آن

 گسترده و بدون فناوري سياست خود را تدوين كنيد.

 كنيد. درباره محتوا و زيان سياست مورد نظر خود  از گروهي از افراد متنوع درخواست ورودي
طور گسترده مشورت كنيد (بخصوص كاربران رسانه اجتماعي در سازمان شما و متخصصان  به

 رسانه اجتماعي).

 كه سياست تدوين شد، فقط پخش و منتشر نكنيد. ناسا يك جلسه عمومي  بعد از اين
گيري  ي خود را معرفي كند و از آن براي اندازها برگزار كرد تا تغييرات سياست رسانه 1غيررسمي

احساس كاركنان درباره سياست جديد استفاده كرد. يك مالحظه مهم متعادل ساختن عاليق 
كنند و افرادي كه براي  طور آزاد استفاده مي افرادي است كه اكنون از رسانه اجتماعي به

 خواهند.  احساس راحتي در استفاده از رسانه اجتماعي راهنمايي مي

 ها، ببينيد كه چگونه  ارزيابي مجدد خط. رهنمودها بايد تكرار شونده باشند. بعد از ايجاد آن
دهند (يعني پيروي  كه ديگر جواب نمي كنند. قوانين را هنگامي قوانين در طول زمان كار مي

  ].317[شوند) تغيير دهيد نمي
شته باشيد به روشي عمل كنند كه آن را توانيد از كاركنان انتظار دا كند كه نمي كيد ميأهلم ت

افتد كه افرادي كه رهنمودها را  اغلب وقتي اتفاق مي«توانند بفهمند. اين مطلب  فهمند يا نمي نمي
  ].318»[كنند سازند، خودشان از رسانه اجتماعي استفاده نمي مي

  

  راهنمايی برای کارمندان دولتی ۸- ۵
در رسانه اجتماعي در ذيل آورده شده  2ن دولتيتعدادي شيوه خوب براي راهنمايي كارمندا

 است.

به علت اختصار آن » : راهنمايي براي كارمندان دولتي3مشاركت آنالين دفتر كابينه بريتانيا«
 اند از: ارزش در نظر گرفتن را دارد. پنج اصل بريتانيا براي مشاركت آنالين كارمندان دولتي عبارت

  و شفاف باشيد.دقيق، منصف، كامل  –معتبر باشيد 

 اي  به تعمق و انتقاد سازنده تشويق كنيد. همواره صميمي، صادق و حرفه -سازگار باشيد
 باشيد.

 بگذاريد. اشتراك بهآوريد، هر كجا مناسب است  وقتي بينشي به دست مي -گو باشيد پاسخ  

                                                 
1- Townhall-style meeting 
2- Civil servants 
3- UK Cabinet Office 
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 ز كنيد.ترا هرجا ممكن است، مشاركت آنالين را با ارتباطات ديگر آفالين هم -يكپارچه باشيد  
 مور رسمي دولت هستيد. أبه ياد داشته باشيد كه براي سازمان خود م -كارمند دولت باشيد

  ].319عنوان نماينده واحد سازماني خود آشكار كنيد[ جا امكان داشت، جايگاه خود را به هر
ا ها ي تري در زمينه رسانه اجتماعي براي دنبال كردن شغل دولت بريتانيا نيز رهنمودهاي مشروح

ها؛ راهنمايي براي  ها در دولت دارد: راهنمايي براي مسئوالن مطبوعات؛ راهنمايي براي بازارياب نقش
  ].320رابطان داخلي و راهنمايي براي مقامات رسمي سياسي[

در هند موارد زير  1»چارچوب و رهنمودهايي در زمينه استفاده از رسانه اجتماعي براي دولت«
 براي استفاده از رسانه اجتماعي شناسايي كرده است:» يديهاي كل ارزش«عنوان  را به

 كند شما كه هستيد، نقش شما در واحد چيست و  طور دقيق تعيين مي هميشه به - هويت
شود. ممكن است هر كجا مناسب باشد از ترك دعوي استفاده  صورت اول شخص چاپ مي به

 شود.

 قضاوتي،  ار باشيد بخصوص در مواردكه مجاز به اين ك نظر و پاسخ ندهيد مگر اين -مرجعيت
 نويس قوانين يا مرتبط با افراد ديگر. پيش

 درباره معضالت مرتبط با حوزه خود نظر بدهيد و نظرات مرتبط و مقتضي بدهيد. اين  -ارتباط
 كند به نتيجه منطقي خود برسد. كند و به آن كمك مي كار مكالمه را پر بار مي

 حترام براي همه باشيد و نظرات شخصي موافق يا مخالف دب، مستقل و قابل اؤم -اي حرفه
 اي نبايد سياسي شوند. براي هيچ فرد يا سازماني ندهيد. همچنين، مباحث حرفه

 نسبت به نظرات مثبت و منفي باز باشيد. الزم نيست به همه نظرات پاسخ دهيد. -باز بودن  
 رايت ديگران  و كپي 2يي فكرينسبت به قوانين و مقررات مطيع باشيد. به حقوق دارا -اطاعت

  تجاوز نكنيد.
 اطالعات شخصي ديگران را فاش نكنيد و جزييات خصوصي و شخصي خود  -حريم خصوصي

ها استفاده  ها عمومي شوند تا ديگران از آن خواهيد آن كه مي را پخش نكنيد مگر اين
 ].321كنند[

  
 هاي دولتي در توئيتر پانزده حكم براي سازمان - 18كادر 

 از پريدن گوش دهيد قبل -1

 از اطالعات پروفايل خود درست استفاده كنيد -2

 ترك دعوي داشته باشيد -3

                                                 
1- Framework and Guidelines for the Use of Social Media for Government 
2- Intellectual Property 
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 مزاحم نباشيد -4

 طور منظم توئيت كنيد به -5

  كامل كنيد 1فرآيند تأييد توئيت مرا -6
  ثبت نكنيدمتعددي هاي  حساب -7
  هاي خود را خودكار نكنيد توئيت -8
  صورت اول شخص توئيت كنيد به -9

  2طعمه نگذاريد -10
  شيداسپم نبا -11
  كنيد، گزينشي باشيد درباره كسي كه از او طرفداري مي -12
  حساب خود را پايش كنيد -13
  در مكالمه شركت كنيد -14
  گيري كنيد موفقيت را اندازه -15
 GovLoop, "15 Commandments for Gov't Agencies on Twitter". Available fromمنبع:

http://www.govloop.com/page/15-commandments-for-government-agencies-on-twitter.  
  

عنوان  در توسعه رهنمودها بايد به خاطر داشته باشيد كه قوانين بسيار زيادي ممكن است به
  هاي رسانه اجتماعي مشاركت يا شركت كنند. روند تا در نوآوري كار بهمندان دولتي ركننده براي كا منع

  تند.به علت اختصار سزاوار تقليد هس 3»رهنمودهاي ديپلوپديا«
  

  رهنمودهاي ديپلوپديا - 19كادر 
 .نيت ديگران را خوب فرض كنيد 

اگر كاربر ديگري در ديپلوپديا چيزي ارسال كرده است كه اشتباه يا ناقص است، فرض كنيد كه اشتباهي 
  روند. مي كار بهصادقانه بوده است. استانداردهاي نرمال دانشگاهي در اين سايت 

  تغيير دهيد.اگر چيزي اشتباه است، آن را  
دانيد تصحيح  بينيد كه نياز به تصحيح دارد؟ به پيش برويد و خودتان تغيير دهيد. اگر نمي آيا چيزي را مي

  داند مشورت كنيد و از او بخواهيد آن را تغيير دهد. چه بايد باشد، با كسي كه مي
  

 .اگر چيزي از قلم افتاده است، آن را اضافه كنيد  

                                                 
1- My Tweet Approval Process 
2- Do not Bait and Switch 
3- Diplopedia Guidelines 
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بلي است. شما قدرت ايجاد مقاالت را داريد، از آن استفاده كنيد يا از فردي اين نتيجه فرعي رهنمود ق
ديگر بخواهيد آن مقاله را ايجاد كند. حتي اگر با يك پاراگراف شروع كرديد، بهتر از هيچي است و 

  توانند مشاركت شما را ادامه دهند. ديگران مي
 .از زباني ساده استفاده كنيد 

كنيد، تصور كنيد كه در حال صحبت كردن با كسي هستيد  نويسيد يا ويرايش مي كه متني را مي هنگامي
كه دوست دارد جزييات بيشتري درباره كار شما بداند و چيزي درباره كاركنان داخلي وزارت امور خارجه 

به كشور ملحق  ندارد. صدها خدمت از خدمات خارجي جديد، خدمات مدني و پرسنل قراردادي هر ساله
كه  كنند هستند. هنگامي اي كه براي آن كار مي ها باهوش و مشتاق يادگيري درباره مؤسسه شوند. آن مي
خواهند چيزي درباره محل كار جديد خود بدانند ديپلوپديا بايد اولين چيزي باشد كه با آن مواجه  ها مي آن
ها را كند خواهد كرد و  اخلي فرآيند يادگيري آنو مراجع د 1شوند. استفاده از كلمات مخفف، زبان فني مي

در نتيجه سايت ديپلوپديا اثربخشي كمتري خواهد داشت (براي اطالعات بيشتر درباره نوشتن زبان ساده، 
  بازديد كنيد). http://plainlanguage.govسايت  از وب

  براي بحث كردن درباره يك مقاله استفاده كنيد.» مباحثه«برگه از يك  
مقاله قرار دارد » پشت«اي است كه  صفحهبرگه وجود دارد. اين  2»مباحثه«برگه االي هر مقاله، يك در ب

اي با  خواهيد يادداشتي درباره مقاله درج كنيد يا محاوره و براي مباحث مربوط به اصل مقاله است. اگر مي
  اي انجام اين كار است.جا مكاني بر كاربران ديگر ديپلوپديا درباره اصل مقاله داشته باشيد، اين

  طرف استفاده كنيد. بي  ديدگاهاز  
طرف كوشش كنند. حقايق را اثبات  بي  ديدگاهپديا بايد براي  ويراستاران ديپلوپديا مانند ويرايش ويكي

اي از  كنيد از جمله حقايق درباره نظرات، اما اثبات نظرات را مسقيماً ننويسيد. منظور از حقيقت قطعه
كه درباره چيزي است كه هيچ اختالف جدي درباره آن وجود ندارد. اگر بيان نظر يا نكته اطالعات است 

كند (نسبت  را بيان مي  ديدگاهغير خنثي ديگري بايد ايجاد شود، با دقت تعيين كنيد كدام گروه، دفتر و ... 
  ).3دادن

 U.S. Department of State, "IRM's Office of eDiplomacy: About eDiplomacy". Available fromمنبع:

http://www.state.gov/m/irm/ediplomacy. 
  

ها با استفاده از  در نهايت، حائز اهميت است كه درباره سهم پرسنل بخصوص براي نوآوري
  بين باشيد. ها واقع ها و وبالگ ويكي

ه اين اين مطلب ب .]322در رسانه اجتماعي وجود دارد[ 4»نابرابري مشاركتي«قانون قدرت 
كنند. قانون كلي به  معني است كه فقط درصد كوچكي از كاربران درصد زيادي از محتوا را تأمين مي

                                                 
1- Jargon 

2- " Discussion" Tab 
3- Attribution 
4- Participatory Inequality 
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درصد  1كنند و  درصد گهگاه در محتوا مشاركت مي 9خوانند؛  درصد فقط مي 90اين صورت است: 
كاربري گسترده  پديا با تقاضاهاي باالي مشاركت و مبناي فعال محتوا هستند. رتبه ويكيايجادكنندگان 

  است. 003/0و % 2/0؛ %8/99خود به ترتيب %
  

  منابع ۶-۸
تواند رايگان انجام شود. اما  نمي اين مسئله هاي رسانه اجتماعي به منابع نياز دارند. نوآوري

اي درباره همبستگي هزينه رسانه اجتماعي و  نبايد زياد براي آن خرج كنند. مطالعهنيز ها  دولت
اما ايد،  مهم نيست چقدر زمان و انرژي صرف رسانه اجتماعي كرده«نتيجه رسيد:  وكار به اين كسب

هايي هستند كه پتانسيل ايجاد ارزش واقعي  كه در حوزهايد  چقدر خوب روي منابعي تمركز كرده
  ].323»[وكار را دارند كسب

ه توسعه نكات ذيل (از كاربران موفق رسانه اجتماعي گردآوري شده است) را دربار 1ماشابل
  كند: بودجه رسانه اجتماعي پيشنهاد مي

 هاي خود را شناسايي كنيد؛ مخاطب و آرمان  
 جديد را تكرار و امتحان كنيد و موارد  
 ]324كارهايي را كه با ابزارهاي تهيه شده قابل انجام هستند، گسترش دهيد.[  

  د:هاي رسانه اجتماعي وجود دار حداقل سه مدل جهت توسعه منابع براي نوآوري
 هايي كه با تمركز روي منابع كمينه خود در تعداد كمي از  سازمان -2ها چريك

ها با كم  آن«برند.  گيري دارند رسانه اجتماعي را مي هايي كه پتانسيل نتيجه فعاليت
  »كنند. مند براي رسانه اجتماعي خرج مي طور قاعده شوند اما به برنده مي

 هاي رسانه  منابع زيادي صرف تالش هايي كه سازمان -3كنندگان در سايه پرش
هايي تمركز دارند كه  بينند زيرا روي حوزه كنند اما بازدهي زيادي نمي اجتماعي مي

  دارند.تجاري احتمال كمي براي توليد نتايج 
 هايي كه هزينه زيادي صرف رسانه  سازمان -4كنندگان كره بادام زميني پخش

ها به مقدار  د را بين تعداد زيادي از فرصتهاي اجتماعي خو كنند اما تالش اجتماعي مي
 كنند. كم پخش مي

شود، هر كسي  كه صحبت از خرج كردن براي رسانه اجتماعي مي طور آشكار هنگامي به
  كننده كره بادام زميني. كننده در سايه و پخش خواهد چريك باشد نه يك پرش مي

 

                                                 
1- Mashable 
2- Guerrillas 
3- Shadow Jumpers 
4- Peanut Butter Spreaders 
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  تماعي ارزانبدون بودجه رسانه اجتماعي: چهار نكته براي اج - 20كادر 
كنيد يك تيم رسانه اجتماعي با بودجه كم يا بدون بودجه بسازيد، نكات زير اگر شخصي تنها هستيد كه تالش مي

  براي شما هستند!
  قبل از انجام هر كاري، راهبرد خود را تعيين كنيد.  - 1

دست آوريد. اين كار به شما خواهيد به  از آغاز، اين نكته حائز اهميت است كه بدانيد از رسانه اجتماعي چه مي
  ها داريد، تمركز كنيد. هاي خود و تحقق آن اجازه خواهد داد تا روي منابع كوچكي كه براي تنظيم آرمان

 مقداري كارايي در فرآيند خود قرار دهيد. - 2

سانه اجتماعي بندي كنيد تا به نگهداري روزمره ر فرآيندي را برپا كنيد. به سادگي مقداري از زمان هر روز را زمان
  اختصاص داده شود.

هاي شما در زمينه رسانه اجتماعي كمك خواهند كرد. ابزارهاي رايگان يا ارزان  ابزارها به افزايش كارايي تالش
توانند فرآيند شما را ساده كنند، بخصوص در رابطه با استفاده از كانال براي گوش  زيادي در وب وجود دارند كه مي

  دادن.
  طور كارا توسعه دهيد. ا را بهكيفيت محتو - 3

سپاري را در نظر بگيريد. اين كار  توانيد به چند دالر دسترسي پيدا كنيد، شايد بخواهيد ايجاد محتواي جمع اگر مي
  طور كارا، كار كنند. كند تا افراد زيادي براي ايجاد مطلب شما به به شما كمك مي

  رساني كنيد. اطالع - 4
  مكاني است كه بايد تغيير دهيد. كارمندي شما اولين پايگاه

  رساني كنيد.  توانند به شما كمك كنند تا اطالع مشتريان شما نيز مي
تواند  رساني است اما ايجاد يك جامعه بدون بودجه تبليغاتي مي يك جامعه آنالين نوپا بهترين راه براي اطالع

كه روي ساختن جامعه  جاي اين د هستند. بهدشوار باشد. خوشبختانه، تعداد زيادي از جوامع در حال حاضر موجو
  ها بپيونديد. خود تمركز كنيد، به تعدادي از آن

 Clayburn Griffin, "No Budget Social Media: 4 Tips for Social on the Cheap", Social Mediaمنبع:

Explorer, 20 November 2013. Available from http://www.socialmediaexplorer.com/social-media-
marketing/no-budget-social-media/. 

  

  سازی ظرفيت ۷-۸
حائز اهميت است كه آموزش رسانه اجتماعي براي كارمندان دولتي در راهبرد رسانه اجتماعي 

چگونه مقامات رسمي دولتي از خود در برابر ذوب شدن در «گنجانده شود. در پاسخ به اين سؤال كه 
  بدين قرار است: 1مايكل اسكلوسبرگ 1توصيه شماره » كنند؟ ميرسانه اجتماعي محافظت 

                                                 
1- Michael Schlossberg 
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دهند. اين مطلب شامل  كاري انجام مي دانند چه آموزش، آموزش، آموزش. مطمئن شويد كه همه مي
فرم واقعي رسانه اجتماعي، لغات مناسب و معني هر دكمه است. اهميت  چگونگي استفاده از پلت

كه  سر انداخت، هنگامينيا اخيراً خود را به دردضو پارلمان بريتاع 1آن را دست كم نگيريد؛ جك درمي
  مند شد. بازي را مسدود كند اما در عوض به آن عالقه نگاري همجنس سعي كرد يك توئيت شامل هرزه

  كند: او اضافه مي
كند. به همين دليل ترسي سالم  سرعت رشد مي دنياي رسانه اجتماعي هنوز خيلي جديد است و به

طور مثبت يا  تواند به استفاده از آن وجود دارد. با اين وجود، در هسته آن ابزاري است كه مي درباره
كه اول ياد بگيريد كه  كنيد بدون اين منفي استفاده شود و شما هرگز از هيچ نوع ابزاري استفاده نمي
  ].325[چگونه از آن استفاده كنيد. بنابراين ياد بگيريد و سپس وارد شويد

  
كند. در  هاي اسكلوسبرگ را منعكس مي ديدگاه 2ل وزارت كشور و روابط سلطنتي هلندمدير ك

هاي جديدي كه كارمندان بايد داشته باشند صحبت  او درباره شايستگي 0/2ديباچه قبلي كارمند دولتي 
  كرد:

ها، مديريت فرآيندهاي  (آماده كردن گزارش 0/1هاي مقدماتي كارمند دولتي  عالوه بر مهارت
در استفاده از رسانه اجتماعي و  0/2گيري، رسيدگي به معضالت حساس سياسي) مستخدم دولتي  ميمتص

هايي را به جامعه، وارد كردن اعضاي عمومي در  حل تواند راه گذاري تعاملي خبره است و مي سياست
  ].326[هاي جديد هماهنگي آنالين پيشنهاد دهد گيري شكل كار بهسياست و 

  
ها آموزش رسانه  مند توسعه يابند. حائز اهميت است كه دولت طور نظام بايد به ها اين شايستگي

عنوان بخشي از راهبرد يا برنامه كلي توسعه ظرفيت فناوري اطالعات و ارتباطات خود در  اجتماعي را به
  بر گيرند.

در  رسانه اجتماعي«اي  هفته 12متحده، اداره خدمات عمومي يك دوره  در دولت فدرال اياالت
ورزان جديد و مشتاق رسانه اجتماعي در درك راهبرد و كار بههدف آن كمك «معرفي كرد كه » دولت

سايت آن  وب .]327»[هاي خود كمك خواهد كرد ها در نقش ابزارهايي است كه به موفقيت آن
HowTo.gov دهد: زير را پيشنهاد مي 3يوبينارها  

 مشاركت مخاطبان در توئيتر  
 ولتاينستاگرام براي د  
 سپاري شده براي دولت هاي جمع ويكي  

                                                 
1- Jack Dromey 
2- Director General of the Ministry of the Interior and Kingdom Relations of Netherlands 

3 - Webinars.(مترجم) سمينارهاي تحت وب :  



 
  
  
  
 

  توسعه به كمك رسانه اجتماعي: 11سرفصل    128

 

 توسعه دهيد 1پيام خود را با تاندر كلپ 

 با كمك بهترين رسانه اجتماعي داستان بسازيد2استوريفاي :  
 3هاي گوگل پالس اوت هنگ  
 هاي دولتي سازي اجتماعي درون سازمان : قدرت شبكه4يامر  
 ي مليها و اداره سوابق و بايگاني 5اتصال شهروندان: فوراسكوئر  
 328هاي دولتي[ هاي كوچك و وبالگ براي سايت 6وردپرس.[  

هاي عملكرد رسانه  ها اين موارد قرار دارند: معيار هاي آموزشي پر طرفدار آن بين سرفصل
  ].329[9: استفاده در دولت8و پينترست 7اجتماعي

هاي رسانه  پذيرش استفاده از رسانه اجتماعي بدون ارائه آموزش در زمينه خدمات مدني ريسك
هاي قانوني،   شكني قانوناجتماعي را مانند آسيب به شهرت؛ افشاي اطالعات اختصاصي يا محرمانه و 

  ].330و تسليمي افزايش خواهد داد[ مقرراتي
  

                                                 
1 - Thunderclapها و سخنان خود را به گوش ديگران برسانند  توانند از طريق آن پيام ها مي سايتي كه افراد و شركت : وب

 (مترجم).

2 - Storifyهاي اجتماعي  بران اجازه خلق داستان را با استفاده از مطالب منتشر شده در رسانهرسايتي است كه به كا : وب
 دهد (مترجم).  بوك مي مانند توئيتر و فيس

3 - Google+ Hangoutsكه  باشد مي اندرويدبراي سيستم عامل هاي كاربردي چت  : يكي از بهترين و قدرتمندترين برنامه
 .دهد كه به گپ زدن با افراد مختلف بپردازيد (مترجم) محصولي از گوگل است و اين امكان را به شما مي

4 - Yammerبراي شركت خود يك شبكه دهد  هاي بزرگ اجازه مي تماعي كه به مديران و صاحبان شركت: يك شبكه اج
 (مترجم). اندازي كند اجتماعي بين كاربران راه

5 - Foursquare : اساس اطالعات  بر …ها و ها، رستوران هاي عمومي و ادارات، شركت كه مكانمكان محوري شبكه اجتماعي
اس، موقعيت شما را  پي  از نصب اين برنامه در گوشي خود برنامه با استفاده از جي آن ثبت شده است. بعد  مكاني در

همچنين اين قابليت وجود دارد كه دوستان خود را از ديگر  .كند يابد و فهرستي از اماكن نزديك را به شما اعالم مي درمي
  .فوراسكوئر اضافه كنيد (مترجم)بوك و توييتر وارد و در فهرست دوستانتان در  اجتماعي مثل فيس  هاي شبكه

6 - Wordpressتوانيد از آن براي ساختن وب سايت يا وبالگ استفاده كنيد  افزاري تحت وب است كه مي : وردپرس نرم
 .(مترجم)

7- Social Media Performance Metrics 

8 - Pinterest :دهد كه  ن امكان را به شما مياي پينترستگذاري تصاوير است. سايت  اشتراك يك شبكه اجتماعي براي به
بينيد و يا روي سيستم خود داريد به آساني به اشتراك بگذاريد و به اصطالح  هاي مختلف مي تصاوير جالبي را كه در سايت

صورت نامحدود تصاويرتان را با ساير افراد سراسر دنيا به اشتراك بگذاريد  هاي عكس اختصاصي به پين كنيد و با ايجاد آلبوم
 جم).(متر

9- Uses in Government 
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  گيری موفقيت اندازه ۸-۸
سازي آن، بايد بدانيم آيا اين راهبرد ارزشمند هست يا خير. چگونه  بعد از ايجاد راهبرد و پياده

  گيريم؟ فقيت را اندازه ميمو
وكار متصل  هاي كسب معيار موفقيت رسانه اجتماعي بايد به آرمان«كه درباره  1جگرو كوهن

  دهد: گيري موفقيت پيشنهاد مي اي از چگونگي اندازه كند، زنجيره بحث مي» باشد
 ها آسان است  هاي واضح كه گردآوري آن موفقيت با استفاده از معيار - رديابي اصول

  ها و نظرات. ها، اشتراك شود: طرفداران، اليك گيري مي دازهان
 شود. اين  هاي رسانه اجتماعي تعيين مي موفقيت با چگونگي تحقق آرمان -رديابي و تحليل

با شناسي  گيري اين موارد در سبك سنتي و توسعه روش گيري با نگاه به چگونگي اندازه اندازه
  شود. آغاز ميها در رسانه اجتماعي  گيري آن اندازه

 در اين مرحله، اهميت رسانه اجتماعي در باالترين سطوح  -سازي رديابي، تحليل و يكپارچه
دهي منظم نيست بلكه  شود. اين كار فقط با آميختن كامل آن با گزارش در سازمان شناخته مي

ها حساب  ريزي راهبردي روي آن قدر ارزشمند هستند كه براي برنامه اطالعات آن
  ].331شود[ مي

گيري  چه كه به آساني در رسانه اجتماعي قابل اندازه دهد آن پيشنهاد مي 2اوينش كائوشيك
كليه مواردي است كه بعد «چه حائز اهميت است  آن .]332است، همان چيزي نيست كه اهميت دارد[

ار معيار چه». افتند كنيد، اتفاق مي يا شركت مينماييد  ميكنيد يا توئيت  كه شما ارسال مي از اين
گيري شوند  اندازه» موفقيت«اند كه بايد براي تعيين  متمايز رسانه اجتماعي در ذيل آورده شده

  (مشاركت در كانال به روشي بهينه):
كند كه چه كساني ما را در رسانه اجتماعي دنبال  گيري مي اين رتبه اندازه -رتبه مكالمه -1

  شود يا خير. ها مربوط مي م به آنگويي چه مي كند كه آيا آن كنند و ارزيابي مي مي
گيرند و از طريق شبكه  اي كه در آن طرفداران شما محتواي شما را مي يا رتبه -رتبه توسعه -2

  گذارند. مي اشتراك بهخود آن را 
   -رتبه تحسين -3

 هاي مورد عالقه در هر ارسال. رتبه تحسين= تعداد كليك -در توئيتر  
 ها در هر ارسال. رتبه تحسين= تعداد اليك -بوك در فيس 

 ها در هر ارسال. 1رتبه تحسين= تعداد + -در گوگل پالس  

                                                 
1- Jegreu Cohen 
2- Avinash Kaushik 
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 ها در هر ارسال (يا ويديو). ها و اليك 1رتبه تحسين= تعداد + -در يك وبالگ يا يوتيوب  
هاي رسانه اجتماعي، ارزش اقتصادي= مجموع درآمد كوتاه مدت و  در كانال -ارزش اقتصادي -4

. انجام صحيح مشاركت رسانه اجتماعي براي نتيجه سازمان 1نههاي هزي جويي بلند مدت و صرفه
  شود. نميمحاسبه افزايي دارد. با اين وجود، مقداري از آن  ارزش

گيري موفقيت رسانه اجتماعي مفيد هستند. سه  كائوشيك پيشنهاد داد كه معيارها براي اندازه
بل استفاده هستند. معيار چهارم بايد هاي دولتي رسانه اجتماعي قا معيار اوليه بالفاصله براي سايت

هاي خصوصي  ها همانند بنگاه تر شود؛ زيرا نتيجه كليه دولت هاي دولتي مرتبط تنظيم شود تا با سايت
  نيست.

اداره خدمات عمومي معيارهاي  2متحده، از طريق مركز نوآوري خدمات ديجيتالي دولت اياالت
دهي اثربخشي (سازمان) وب، تلفن همراه، رسانه  گيري، تحليل و گزارش اندازه«ديجيتالي جهت 
] اين مركز درباره 333هاي فدرال توسعه داده است[ براي سازمان» هاي ديجيتالي ديگر اجتماعي و كانال

 كند: موارد ذيل راهنمايي مي

 ها و ابزارها راهنمايي، بهترين شيوه -هاي مشترك معيار 

 ها و ابزارهاي مشترك دهي نيازمندي گزارش 

 ها و معيارهاي مشترك طق و چارچوبي براي سنجهمن 

 مطالعات موردي، آموزش و منابع اضافي  
  

  هاي دولت بندي رسانه اجتماعي در نوآوري اولويت -4فعاليت 
هاي ممكن از رسانه اجتماعي در دولت  (يعني ليست استفاده 3با استفاده از خروجي فعاليت 

هايي كه  بندي كنيد و منطقي كلي و خاص براي نوآوري يتگذاري اولو ها را براي سرمايه شما) نوآوري
  ارائه دهيد.ايد،  بندي كرده گذاري اولويت براي سرمايه

  

                                                 
1- Cost Savings 
2- Center for Digital Services Innovation 



 

  منهفصل 
  آينده رسانه اجتماعي

  
 هاي گسترش جهاني رسانه اجتماعي و آينده رسانه اجتماعي است. هدف اين فصل شناسايي چالش

  
بوك اصرار دارد كه اخبار پايان عمر  ]. اما فيس334بيني شده است[ بوك پيش پايان عمر فيس

  ].335آميز است[ شدت اغراق آن به
سازي  هاي شبكه س اين مشاهده است كه نوجوانان سايتبوك بر اسا پايان عمر فرضي فيس

تر سر جاي  مردم قديمي«كند اين است كه  چه كه خبر نمي ]. اما آن336كنند[ اجتماعي را ترك مي
بوك  هاي مشابه كه نوجوانان در حال ترك فيس ]. رتبه رشد بزرگساالن در دوره337»[اند خود نشسته

ساله و  54تا  35درصد براي افراد  4/41ساله؛  34تا  25افراد درصد براي  6/32هستند، چنين است: 
  سال به باال. 55درصد براي افراد  4/80

 2»داغ«هاي ديگر رسانه اجتماعي در حال  فرم نيست، پلت 1»سرد«بوك ديگر  اما حتي اگر فيس
  ].338[شدن هستند

آينده آن، بايد ابتدا بيني  ماندن رسانه اجتماعي و امكان پيش» داغ«به منظور درك چرايي 
  كنيم. درك كنيم كه چرا از رسانه اجتماعي استفاده مي

 

  چرا رسانه اجتماعی اين قدر محبوب است؟ ۹- ۱
بين داليل اين موارد وجود دارند: رسانه اجتماعي فرصتي براي مالقات افراد جديد فراهم 

دهد تا به  به افراد امكان مي پسند هستند؛ رسانه اجتماعيهاي رسانه اجتماعي كاربر كند؛ سايت مي
هاي  ها رايگان است؛ سايت بگذارند؛ استفاده از آن اشتراك بهعاليق خود را  تاهايي ملحق شوند  گروه

كنند تا به آساني به مشتريان  ها كمك مي روند و به بنگاه مي كار بهعنوان بازار شغلي  رسانه اجتماعي به
  ].339بالقوه خود دسترسي پيدا كنند[

در «گسترش سريع رسانه اجتماعي  1تر كاوش كنيم. طبق گفته اريك كوئال من بايد عميق ما
شرف ورود به بخش بزرگ توانايي خود است تا به مردم كمك كند از دير هضمي اطالعات اجتناب 
                                                 
1- Cool 
2- Hot 
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برند.  هاي رسانه اجتماعي، كاربران از پردازش اطالعات افراد ديگر بهره مي ]. از طريق سايت340»[كنند

» اليك«بوكي ما (يا دوستان دوستان) محصوالت يا خدمات خاصي را  كه دوستان فيس هنگامي
. بنابراين در زماني كه براي اند هنموداستفاده خود محصول از اند يا  وجو كرده كنند، محصول را جست مي

درباره هاي جالب  هايي به مقاله كنيم. دوستان لينك جويي مي گذاشتيم، صرفه وجوي محصول مي جست
  كند. هاي خبري رها مي دهند. اين كار ما را از مرور منظم سايت عاليق مشترك نيز ارائه مي

كند كه محبوبيت رسانه اجتماعي مربوط به  اي جديد بحث مي به تازگي دانشمندان روي مطالعه
 3د برليندانشمند اعصاب دانشگاه آزا 2دار مشي هاي ما است. طبق گفته  مديريت شهرتآرزوي ما براي 

ايم تا  عنوان انسان به وجود آمده ما به«، 4و سر مؤلف مقاله منتشر شده در مرزهاي علم اعصاب بشري
دهد،  نگران شهرت خود باشيم (و در)... جهان امروز يك راه كه به ما امكان مديريت شهرتمان را مي

  ].341»[بوك است هاي رسانه اجتماعي مانند فيس سايت استفاده از وب
رود. ليبرمن بر اساس تحقيق  از اين فراتر مي 6»اجتماعي«در كتاب خود به نام  5ك ليبرمناري

]. به همين 342»[مغز ما بسيار اجتماعي است«كند كه  خود در زمينه علم اعصاب اجتماعي بحث مي
]. او 343»[شويم تا با دوستان و خانواده در ارتباط باشيم هاي عميق تحريك مي ما با محرك«علت 

 هاي نواحي مغزي كه با چند شبكه اجتماعي در مغز ما وجود دارد، مجموعه«دهد كه  همچنين ادامه مي
  ].344»[دهند هبودبكنند تا رفاه اجتماعي ما را  هم كار مي

اگر ليبرمن درست بگويد، رسانه اجتماعي ابزاري است كه نه تنها تقليدي است بلكه بهترين 
  است. پاسخ به نيازهاي مغز اجتماعي ما

  

  دنيای سيار ۹- ۲
 خود چنين اظهار كرد: 7»2012بازبيني سال «الجزيره در 

رفته  كار به 8»دنباله طوالني«انقالب حقيقي در رسانه اجتماعي صداهاي جديد بود. اين انقالب تحقق 
 توانستند ها به تنهايي نمي در ارتباطات است. وعده اينترنت محقق شد؛ كاري را انجام داد كه وبالگ

ها  شود، ايجاد و ارسال كنند و براي ماه توانند محتوايي را كه احتماالً ديده مي انجام دهند. اكنون همه مي
ها در حال حاضر دنيا را تغيير  اند و برخي از آن ناشناخته در يك وبالگ منتظر ننشينند. افراد توانمند شده

  ].345[دهند مي

                                                                                                                            
1- Eric Qualman 
2- Dar Meshi 
3- Berlin's Free University 
4- Frontiers in Human Neuroscience 
5- Eric Lieberman 
6- Social 
7- 2012 Year in Review 
8- Long Tail 
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العاده بوده است، هنوز براي  سانه اجتماعي فوقجهاني ريوع شكه  در حاليهنوز كامل نيست. 
  هايي را بپيمايد. جهاني شدن بايد راه

هاي تكنولوژيكي بين  شكاف ديجيتال كه ديگر عبارتي مدرن نيست، هنوز وجود دارد. نابرابري
ساخت زيربيشتر كشورها در حال حاضر «المللي مخابرات،  ماند. طبق گفته اتحاديه بين ها باقي مي ملت

المللي مخابرات  ]. در گزارشي ديگر، اتحاديه بين346»[دارندكمبود فناوري اطالعات و ارتباطات 
دو سوم جمعيت جهان و بيش از سه چهارم جمعيت كشورهاي در حال «كند كه  همچنين بيان مي

ها به خدمات اينترنتي پرسرعت و با كيفيت دسترسي  توسعه هنوز آنالين نيستند و بسياري از آن
  ].347»[رندندا

دهنده  عنوان اتصال شوند به گستر مي سرعت جهان هاي همراه كه به اما اميدي هست. تلفن
  شود. شكاف ديجيتال و ارائه دسترسي رسانه اجتماعي به كساني كه متصل نيستند، ديده مي

مطالعه سازمان ملل متحد ذكر كرده است كه بيشتر مردم كره زمين به تلفن همراه بيشتر از «
، مشتركان تلفن همراه در جهان برابر با 2014]. در پايان سال 348»[تشويي دسترسي دارنددس

طي چند سال آتي با افزايش «]. همچنين مشاهده شده است كه 349جمعيت جهان خواهند بود[
ترين روند حركت از صداي  توجه سيم براي دسترسي به اينترنت، قابل اشتراك افراد در خدمات شبكه بي

  ].350»[هاي سيار خواهد بود به سمت ترافيك دادهسيار 
متأسفانه، كليه مشتركان تلفن همراه به اينترنت و بنابراين به رسانه اجتماعي دسترسي ندارند. 

فقط يك  -هاي كاربردي تعبيه شده و دسترسي به اينترنت هاي همراه با برنامه تلفن -هاي هوشمند تلفن
]. روزنه اميد اين است كه نفوذ جهاني 351شده در جهان هستند[هاي همراه فروخته  سوم كليه تلفن

اي،  طور منطقه ]. به352درصد برسد[ 45به  2016ريزي شده كه تا سال  تلفن هوشمند طوري طرح
به  3/19درصد و در خاورميانه و آفريقا از  6/38به  5/28اشاعه تلفن هوشمند در آسيا و اقيانوسيه از 

  ].353افزايش خواهد يافت[ 2016درصد در سال  2/29
تلفن هوشمند با وجود دسترسي محدود جهاني آن، در حال حاضر ابزاري مهم براي دسترسي 

درصد كل مرورهاي اينترنتي با ابزار سيار انجام  50بيش از «به رسانه اجتماعي است. در حال حاضر، 
]. در 354»[به آن دسترسي دارند هاي همراه بوك با تلفن درصد از كاربران روزانه فيس 48«و » شود مي

ميليون كاربر فعال رسانه اجتماعي از طريق ابزارهاي سيار  969ميليون كاربر از  943آسيا و اقيانوسيه 
هاي  فرم كه پلت -1جهان اول سياريافته  ]. در كشورهاي توسعه355به رسانه اجتماعي دسترسي دارند[

  ].356شود[ در حال حاضر احساس مي -دشون سيار، مكان اوليه دسترسي به اينترنت مي

                                                 
1- Mobile First World 
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به  1پآ بوك براي خريد واتس اهميت روزافزون برنامه كاربردي و ابزارهاي سيار در تصميم فيس

  شود. طبق يك تحليل: نيز شرح داده مي 2014ميليارد دالر آمريكا در سال  19قيمت 
المللي  در مسابقه بين آپ واتسميليون كاربر ماهانه و يك ميليون ورود بيشتر در روز،  450با 
سازي  را به شبكه 2بوك مجبور بود عناصر اصلي بوك بود... فيس دهي سيار بسيار جلوتر از فيس پيام

تر شود، تسويه حساب كند و  بزرگ آپ واتسكه  اجتماعي سيار در خارج كشور واگذار كند يا قبل از اين
  ].357[او را به دست آورد. او راه دوم را انتخاب كرد

  

  هايی پيش رو است چه دروغ ۳-۹
چه اتفاق خواهد افتاد (كه بسيار دشوار است) ممكن است آغاز با بررسي  بيني آن جاي پيش به

  چه كه استفاده از رسانه اجتماعي را در آينده تعيين خواهد كرد، مفيدتر باشد. آن
  اهد داشت:معتقد است كه آينده رسانه اجتماعي به موارد ذيل بستگي خو 3استار نايت

 عنوان انسان  ايم، به تكيه كرده 4ما با وجودي كه ساليان زيادي به بازاريابي انبوه -قبايل
عنوان راهي براي داشتن  طور طبيعي اجتماعي هستيم. ما از رسانه اجتماعي به به

بگذارند استفاده  اشتراك بهاي كه عاليق مشابه را  ها و ساختن جامعه يا قبيله مكالمه
  خواهيم كرد.

 چه كه براي رسانه اجتماعي هميشه حياتي خواهد بود، ميزان ارتباط آن با  آن -ارتباط
  گذاريد. مي اشتراك بهمحتوايي است كه 

 ما اكنون در عصر جديدي هستيم كه اجتماعي بودن، محلي بودن و سيار  -5سولومو
  ].358[بودن بخش مهمي از بودن در رسانه اجتماعي است

  مورد بحث قرار گرفتند. اما سولومو چيست؟» ارتباط«و » قبايل«
] پاسخي به 359»[است 6و او تي جي محور مكانهاي مشاركتي،  گرايي فناوري هم«سولومو 

كننده،  ها انتظار دارند منابع آنالين مرتبط آگاه از بنگاه«تعداد روزافزون كاربران تلفن همراه است كه 

                                                 
1- WhatsApps 
2- Linchpin 
3- Starr Knight 
4- Mass Marketing 
5- Social, Local, Mobile (SoLoMo) 

6 - On-The-Go :نوعي فناوري الكترونيكي است كه به دستگاه هاي مجهز به درگاه USB دهد تا  مانند تلفن همراه اجازه مي
را بدون دخالت رايانه  … ، كيبورد ومانند فلش، هارد اكسترنال USB اطالعات موجود در يك وسيله ديگر مجهز به درگاه

  .تاپ استخراج كند (مترجم) شخصي يا لپ
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بسيار محلي يكي از روندهاي مورد  محور مكانكمپين  .]360»[ئه دهنداحالل را اركننده يا  سرگرم
  :1براي آدام گاي .]361است[ 2014انتظار رسانه اجتماعي در سال 

روزرساني وضعيت خود  آينده رسانه اجتماعي هنوز درباره تسهيل اتصاالت قابل كشف است... فقط به
كه با تلفن همراه و محلي به  گيرد. اما هنگامي ي صورت ميتان به تنهاي يا توئيت كردن از ميز كاري

  ].362[يابد شويد، قدرت رسانه اجتماعي افزايش مي اجتماع ملحق مي
  

معتقد است كه برزيل  3مدير ارشد اجرايي هوت سوئيت 2اكنون نوبت روندها است. ريان هلمز
مؤسسه «انه اجتماعي را تبديل به هاي همراه رس خواهد شد زيرا تلفن» پايتخت رسانه اجتماعي جهان«

  ].363كنند[ مي» فرد در برزيل مردمي منحصربه
 

 متحده را فراموش كنيد، به برزيل بنگريد آينده رسانه اجتماعي؟ اياالت - 21كادر 

هاي  در برزيل در عمق جنگل باراني آمازون، آب روان كااليي لوكس و جاده4در روستاهاي ايالت دورافتاده پارا
 بوك وجود دارد. شده كمياب و نادرند. اما فيس سنگفرش

ها به  سازي آن براي خنثي 5هاي بومي مخالف با ساخت سد هيدروالكتريك در رودخانه زينگو اوايل امسال، گروه
ها را عليه  طرفدار دارد، شكايات آن 310بوك كه اكنون  در فيس 6شبكه اجتماعي روي آوردند. صفحه زينگو ويوو

  برد. كند، فعاالن را هم پا به پاي كشمكش پيش مي پروژه ثبت مي
عنوان يكي از ماهرترين كشورها در زمينه رسانه اجتماعي در  ترين كشور آمريكاي جنوبي به برزيل، پر جمعيت

ميليون نفر) اكنون در رسانه  78منطقه نيز ظهور كرده است. هفتاد و نه درصد كاربران اينترنت برزيلي (حدود 
  شوند. متحده نزديك مي هاي پذيرش در اياالت سرعت به نرخ د... بهاجتماعي هستن

متحده دوم است. از نظر تعداد كاربر توئيتر دوم  بوك دارد، بعد از اياالت ميليون كاربر فيس 65برزيل در حال حاضر 
طبق گزارش كام  متحده است. ضمناً ترين بازار يوتيوب در خارج از اياالت كننده) و بزرگ ميليون توئيت 2/41(با 

، كاربران رسانه Ask.fmگوگل تا  8و خارجي از اوركات 7هاي خانگي اي از شبكه ، محدوده2013اسكور در سال 
  دارند. ساعت در ماه در حال ارتباط نگه مي 7/9اجتماعي را 

ان سپري شده در دارد. متوسط زم دهند برزيل گام اجتماعي خود را با موفقيت بر مي عالوه، كليه عالئم نشان مي به
دقيقه در ماه افزايش يافت. در مقايسه، استفاده  535درصد در سال گذشته، تا  208بوك بين مردم برزيل  فيس

                                                 
1- Adam Guy 
2- Ryan Holmes 
3- Chief Executive Officer of HootSuite 
4- Para 
5- Xingu River 
6- Vivo 
7- Homegrown 
8- Orkut 
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 درصد كاهش يافت.2جهاني در همان دوره

گير افتادن شهروندان چيني پشت سر ديوار بزرگ   متحده و اروپا، با پديدار شدن اشباع رسانه اجتماعي در اياالت
رسد  بوك) و ماندن هند در مراحل نسبتاً اوليه انقالب اينترنت، به نظر مي (بدون دسترسي به توئيتر و فيس 1آتش

  برزيل ناگهان ايستاد تا يك برتري غير محتمل را به دست گيرد: پايتخت رسانه اجتماعي جهان.
 Ryan Holmes, "The Future of Social Media? Forget About The U.S., Look To Brazil", Forbes, 9منبع:

December 2013. Available from http://www.forbes.com/sites/ciocentral/2013/09/12/the-future-of-
social-media-forget-about-the-u-s-look-to-brazil/. 

  
صورت  طراح، نويسنده و ناشر معتقد است كه در آينده، رسانه اجتماعي به اين 2جفري زلدمن

  واهد بود:خ
 افزار روميزي تا  در هر چيزي كه ما استفاده كنيم تعبيه خواهد شد؛ از نرم -همه جا حاضر

  تلفن همراه و وب تا ترموستات و تلفن در اتاق هتل ما.
 كه وب و موانع كم آن براي ورود ادامه خواهند داد تا امكان ايجاد جوامع  در حالي -انحصاري

هاي كوچك ادامه خواهند داد تا محصوالت  كه تيم در حالي گوناگون كوچك را فراهم كنند و
انگيز ويژه اجتماعي را بسازند، سرانجام (و نسبتاً زود) دو يا سه خدمت يا مارك، برتر  شگفت

  هاي اجتماعي خواهند بود. درصد تجارت 90هايي براي وقوع  خواهند شد و كانال
 داري و خريد سنتي مانند بانك »خصوصي«هاي  رسانه اجتماعي با فعاليت -ترهوشمند

شود اما هنوز خيلي جديد است، يكپارچگي بسيار كمي دارد و با مسائل قابليت  تر مي يكپارچه
تواند فعاليت پيشتاز يا ويژه باشد  استفاده بسيار سردرگم شده است؛ بنابراين در حال حاضر نمي

نه همه افراد). اين موضوع تغيير  رسانه اجتماعي انجام شود، 3بازان (يعني توسط وب يا رايانه
  خواهد كرد.

 كه در حال حاضر فقط توسط بخش كوچكي از مردم » رسانه اجتماعي«عبارت  -نامرئي
شود با هوشمندتر شدن،  نگاران فني، مشاوران، مخترعان، طراحان بيكار) استفاده مي (روزنامه

ه زندگي همه ما، به اندازه زمين صداي پس -يكپارچه شدن و حضور رسانه اجتماعي در همه جا
  ].364از آن با شكست مواجه خواهد شد[ استفاده سوء - هاي ما همهمه الكتريكي در خانه

 - بيني زلدمن اين است كه رسانه اجتماعي انحصاري خواهد بود كننده طبق پيش موضوع نگران
. اين دليل نگراني درصد تجارت اجتماعي فقط در دو يا سه خدمت يا مارك اتفاق خواهد افتاد 90كه 

  ناشي از آثار منفي انحصار در نوآوري است.

                                                 
1- Great Firewall 
2- Jeffrey Zeldman 
3- Geeks 
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اقدامات « -بيني درباره آينده رسانه اجتماعي اين باشد كه مشاركت مدني ترين پيش شايد جالب
بيشتري را ممكن  -»شوند فردي و جمعي كه براي شناسايي و رسيدگي به معضالت عمومي طراحي مي

  كند كه: اظهار مي 2تي اي اي رسانه ام ، مدير مطالعات مقايسه1م يوريچيو]. پروفسور ويليا365خواهد كرد[
  كه:

و بعد از يك قرن چشم ايم  آينده رسانه اجتماعي ... ريشه در گذشته دارد! ما همواره اجتماعي بوده
آموزيم كه چگونه به ديگري چشم بدوزيم. البته  گرداندن به سمت صنعت سنگين رسانه دوباره مي

 ي، دسترسي جهاني و اثرپذير انعطافهاي  اند. رسانه اجتماعي براي ما هويت كردهشرايط تغيير 
ناخت شهاي جديد رفتار جمعي را ببينيم. سپس  كنيم تا شكل كند. ما شروع مي فراهم ميرا اي  لحظه

دارد.  اي و حاشيهيامد پساز، كه اين جامعيت جديد توانمند قدرداني از اين و همراه با آنگيرد  شكل مي
  ].366[سانه اجتماعي به روشي عميق، مدني استآينده ر
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  نامه واژه
  

 Bandwidth  پهناي باند

  در هر واحد از زمان در شبكه يا اينترنت.يافته  بيشترين مقدار داده انتقال
  

 Broadband  پهنباند

  دهد. هاي پرسرعت را انتقال مي نوعي فناوري كه داده
  

 Browser, or web browser مرورگر يا مرورگر وب

  دهد. كند و نمايش مي دهد، بازيابي مي گستر قرار مي وب جهانافزار كاربردي كه محتوا را در  نرم
  

 Digital Native بومي ديجيتال

  هاي ديجيتال راحت است. شود و در استفاده از فناوري كسي كه در عصر ديجيتال متولد مي
  

 e-Government دولت الكترونيكي

  خدمات عمومي. ي براي بهبود تحويلهاي اطالعاتي و ارتباط فناوري استفاده از
  

 e-pub انتشار الكترونيكي

شود، استاندارد كتاب الكترونيكي  پاب جايگزين مي-مخفف اثر منتشر شده الكترونيكي؛ با مخفف اي
  رايگان و باز.

  
  HTML 

گستر  مورد استفاده براي ايجاد اسنادي كه در وب جهان تأليفگذاري فوق متن، زبان  مخفف زبان نشانه
  خواندني هستند.

  
 Hypertext  متنبرا

  سايت ديگري هستند. هايي به اطالعات ديگر روي صفحه وب يا وب متني كه شامل لينك
  



 
  
  
  
 

  توسعه به كمك رسانه اجتماعي: 11سرفصل    140

 
 PDF  پي دي اف

كه امكان نمايش الكترونيكي اسناد را با حفظ  1هاي ادوب توسط سيستميافته  يك فرمت فايل توسعه
مورد  افزار سختافزار يا  توجه به نرمبيشتر صفات مشخصه (از جمله رنگ، فرمت، گرافيك و غيره) بدون 

  كند. استفاده در ايجاد سند فراهم مي
  

 Server software افزار سرور نرم

هاي كامپيوتري را در همان  دهد خدمات و برنامه اي كامپيوتري كه به كامپيوترها اجازه مي برنامه
  كامپيوتر يا كامپيوترهاي ديگر اجرا كنند.

  
 Startup  اندازي راه

  .كند مي ه كاربپذير شروع  پذير و مقياس وكار تكرار ركتي كه با نيت ايجاد مدل كسبش
  

 Streamed online  جريان آنالين

  شوند. ها يا اطالعاتي كه دائماً از طريق اينترنت تحويل داده مي داده
  

 User-generated content محتواي توليد شده توسط كاربر

هاي  ، تصاوير ديجيتالي، فايلباحثهمهاي فوروم  ها، پست هر شكلي از محتواي آنالين (ويديو، وبالگ
شود و در دسترس  كنندگان يا كاربران نهايي توليد مي هاي رسانه) كه توسط مصرف صوتي و ساير شكل

  گيرد. قرار مي
  
 Viral  ويروسي

  شود. سرعت در اينترنت منتشر مي محتواي الكترونيكي كه به
  

 Web  وب

  هستند. دسترس قابلهايي كه از طريق مرورگر وب  فحات يا سايتزيرمجموعه اينترنت؛ شامل ص
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 Web 2.0  0/2وب 

بران اجازه كار  بهاي پوياتر از وب است زيرا  نسخه 0/2گستر. وب  اي براي نسل دوم وب جهان كلمه
  بگذارند. اشتراك بهصورت آنالين  دهد كه به آساني مشاركت كنند و اطالعات را به مي

  
 Web syndication وب اتحاديه صنفي

ها و  ها را از وبالگ روزرساني دهد عناوين آخرين به بران اجازه ميرفرمت آنالين انتشار كه به كا
  هاي مورد عالقه خود از مرورگر وب خود يا برنامه انتشار اخبار مشاهده كنند. سايت وب

  
 Website  سايت وب

  هستند. دسترس قابلصورت آنالين  ستند و بهگستر كه به يكديگر متصل ه گروهي از صفحات وب جهان
  
  

 



 



 

  ها پيوست
  هايی برای مربيان يادداشت

هاي  ذكر شد، اين سرفصل و سرفصل» ها درباره مجموعه سرفصل«طور كه در قسمت  همان
هاي مختلف مخاطبان و شرايط متنوع و در حال تغيير  ديگر مجموعه براي ايجاد ارزش براي مجموعه

صورت آنالين و  هاي مختلف به كها همچنين براي ارائه كلي يا جزيي به سب شوند. سرفصل طراحي مي
ها در مؤسسات آموزشي و همچنين  سرفصل ممكن است براي افراد و گروهاين شوند.  آفالين طراحي مي

كنندگان و همچنين طول جلسات آموزشي مقدار  مقامات رسمي دولتي مناسب باشد. سابقه شركت
  جزييات را در ارائه محتوا تعيين خواهند كرد.

صورت  به مربيان تعدادي ايده و پيشنهاد براي ارائه محتواي سرفصل بهها  اين يادداشت
دهد. راهنمايي بيشتر درباره رويكردها و راهبردهاي آموزشي در يك كتابچه راهنما با  تر مي اثربخش

هاي آكادمي الزامات فناوري  عنوان مطلب همراه مجموعه سرفصل شود كه به طرح آموزشي ارائه مي
شود. كتابچه راهنما در  طات براي مديران ارشد دولتي ايجاد مياطالعات و ارتبا

http://www.unapcict.org/academy .موجود است  
  

  استفاده از اين سرفصل
شود. مربيان ممكن است از  اي از اهداف يادگيري آغاز مي هر قسمت از سرفصل حاضر با بيانيه

ها  در سراسر سرفصل استفاده كنند. برخي قسمت عنوان مبنايي براي ارزيابي پيشرفت كار اين اهداف به
هاي عملي است كه ممكن است توسط افراد خواننده انجام يا  هايي براي بحث و فعاليت شامل پرسش

شوند كه به خوانندگان  ها براي اين طراحي مي ها و فعاليت توسط مربيان استفاده شود. اين پرسش
محتوا و تفكر انعكاسي درباره معضالت ارائه شده را زني  امكان ترسيم تجربه شخصي خود جهت محك

  بدهند.
ها بحث و  دهند. مقصود آن دار محتواي سرفصل شكل مي مطالعات موردي به بخش معني

ها و  تحليل است، بخصوص برحسب مقداري كه در آن مفاهيم و اصول كليدي در كار سرفصل در پروژه
ي خوانندگان مهم است كه نياز به تطبيق استفاده از رسانه شوند. برا هاي دنياي واقعي ارائه مي برنامه

كنندگان را تشويق كنند  توانند شركت اجتماعي را براي تناسب با شرايط محلي درك كنند. مربيان مي
  هاي ديگري را از تجربه خود بازگو كنند تا به محتواي سرفصل ماهيت ببخشند. ها و مثال تا نمونه
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  ساختار جلسات
تواند در  هاي محلي؛ محتواي سرفصل مي طب، زمان موجود و شرايط و محيطبر حسب مخا

چه كه در جلساتي با مدت زمان مختلف قابل پوشش  ارائه شود. آنيافته  هاي زماني مختلف ساخت ظرف
شوند. مربيان به اصالح ساختار جلسه بر اساس درك خود از كشور و مخاطب  است در زير آورده مي

  شوند. دعوت مي
  

  ای دقيقه ٩٠رای جلسه ب
هاي مقدماتي هر قسمت رجوع كنيد  و بخش» خالصه«مروري كلي بر سرفصل داشته باشيد. به 

كيد كنيد. شما همچنين كنندگان تأ معضالت مربوط به شركت تا محتواي كارگاه خود را بسازيد و روي
برحسب عاليق  يا آينده رسانه اجتماعي SM4Dعنوان مثال روي توسعه سياست  توانيد به مي

  كنندگان تمركز كنيد. شركت
  

  برای جلسه سه ساعته
اي باشد كه ايجاد شده تا روي جلسات معين تمركز  دقيقه 90تواند ادامه جلسه  اين جلسه مي

طور خالصه اين سرفصل را مرور  كنندگان ممكن است بخواهيد به بيشتري شود. برحسب سابقه شركت
(رسانه  4) يا فصل 1(رسانه اجتماعي در توسعه  3انند فصل هاي ويژه م كنيد و سپس روي قسمت

ها مانند توسعه شهري يا بهداشت  ) يا از يك يا دو زير سرفصل از اين فصل2اجتماعي در توسعه 
  عمومي تمركز كنيد.

تواند  اي نيز تقسيم شود. جلسه اول مي دقيقه 90جلسه سه ساعته ممكن است به دو جلسه 
تواند صرف فعاليت  بط و بحث مطالعه موردي را پوشش دهد و جلسه بعدي مياي از فصل مرت خالصه

كنندگان شود. لطفاً كادرهاي  هاي شركت گروهي مانند توسعه سياست رسانه اجتماعي براي سازمان
  هايي جهت فعاليت گروهي ببينيد. هرا براي ايد» فعاليت«

  
  ساعته) ٦برای جلسه يک روزه (
  ه شكل ذيل تقسيم شود:تواند ب جلسه يك روزه مي

 1 ؛2و  1هاي  ساعت براي ارائه مرور و پوشش فصل  
 1  ؛3ساعت براي پوشش فصل  
 1  ؛4ساعت براي پوشش فصل  
 1  ؛6و  5ساعت براي پوشش فصل  
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 1  ؛8و  7ساعت براي پوشش فصل  
 1  و خاتمه آموزش؛ 9ساعت براي پوشش فصل  

اشد. براي جلسه اول، ممكن است تواند متفاوت ب ساعته، شيوه تحويل مي 1در هر جلسه 
كننده درباره چگونگي استفاده او از رسانه اجتماعي با اهداف شخصي و كاري  بخواهيد از هر شركت
كننده يا مربي مستند شود. براي جلسه دوم، ممكن  هماهنگتواند توسط هر فرد يا  بپرسيد. اين كار مي

هايي بحث كنيد. براي جلسه  الس يا در گروهرا با كل ك 3است بخواهيد يك مطالعه موردي از فصل 
سوم، ممكن است بخواهيد يك فعاليت گروهي اختصاص دهيد و ببينيد كه چگونه حاكميت فناوري 

كنندگان در جلسه  هاي شناسايي شده توسط شركت تواند به برخي از چالش اطالعات و ارتباطات مي
  ها طراحي كنيد. هاي عملي بين ارائه تهاي گروهي تشويق كنيد و فعالي اول بپردازد. به بحث

 
 برای جلسه سه روزه
 تواند به شكل ذيل تقسيم شود: جلسه يك روزه مي

 ؛2و  1هاي  كنندگان و فصل يك روز براي مرور سرفصل، بحث درباره انتظارات شركت 
 ؛6و  5، 4، 3هاي  يك روز براي فصل 
 9و  8، 7هاي  يك روز براي فصل. 

بندي كنيد. در اولين روز مقداري از  داشته باشيد و در پايان روز جمع مروري در آغاز هر روز
كنندگان از رسانه اجتماعي در حال حاضر و همچنين  زمان را براي بحث درباره چگونگي استفاده شركت

تواند براي بحثي باز و  دقيقه مي 90ها براي آموزش صرف كنيد. در آخرين روز، آخرين  انتظارات آن
  گذاري تجربيات مربوط به محتواي سرفصل استفاده شود. اشتراك به

  
  برای جلسه پنج روزه

طور كامل  ترين بخش، به شما اجازه دهد تا سرفصل را به عنوان بزرگ اين چارچوب زماني بايد به
مند  پوشش دهيد. با مروري سطح باال از سرفصل آغاز كنيد و سپس به هر فصل بسط دهيد. براي عالقه

هاي  خاطب در سراسر پنج روز، از كفايت ميزان تعامل مخاطب مطمئن شويد و از فعاليتداشتن م نگه
  تر كردن اهميت موضوع استفاده كنيد. عنوان وقفه در ارائه محتوا و ابزاري براي جالب عملي به

  
 مطالب آموزشی

كمك  سايت مركز آموزش توسعه به هاي اساليدي كه در وب شوند تا از ارائه مربيان تشويق مي
) موجودند، http://www.unapcict.org/academyفناوري اطالعات و ارتباطات در آسيا و اقيانوسيه (

 استفاده كنند.
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هاي مرجع  سايت هاي مطالعات بيشتر استفاده كنند و به اسناد اصلي و وب مربيان بايد از ليست

دهي مناسب استفاده  بط با مرجعتوانند از ساير مطالعات موردي مرت مراجعه كنند. مربيان همچنين مي
  كنند.

 

  درباره مؤلف
است. او تعدادي  1دكتر امانوئل سي الالنا، مدير اجرايي سازمان غير انتفاعي مستقل آيديا كورپ

هاي اطالعاتي و ارتباطي را در فيليپين و سراسر منطقه آسيا و  هاي آموزشي و تحقيقاتي فناوري از پروژه
آكادمي الزامات فناوري اطالعات و ارتباطات براي مديران  2او مؤلف سرفصل كند.  اقيانوسيه رهبري مي

به  مجموعهكتاب سوم از و  فناوري اطالعات و ارتباطات براي سياست، فرآيند و حاكميت - ارشد دولتي
 2اطالعات دولتي در كشورهاي در حال توسعه فناوريتوسعه برنامه مدير مورد دانش در گذاري  اشتراك
مور عالي رتبه در كميسيون فناوري اطالعات أعنوان م ، دكتر الالنا به2007تا سال  2004سال  است. از

در فيليپين خدمت كرد. كميسيون فناوري اطالعات و ارتباطات نهاد اجرايي اوليه سياست،  3و ارتباطات
به اجرايي دولت گذاري فناوري اطالعات و ارتباطات در شع سازي و قانون ريزي، هماهنگي، پياده برنامه

  بود. 2011تا سال  2004فيليپين از سال 
 

UN-APCICT/ESCAP  
) APCICT/ESCAPسازمان ملل ( هاقيانوسيو  مركز فناوري اطالعات و ارتباطات توسعه آسيا 

-ESCAP (UNرود  به شمار مي يهو اقتصادي سازمان ملل در آسيا و اقيانوس اجتماعي گروهبدنه اصلي 

)APCICT/ESCAP  كند تا تالش كشورهاي عضو  كمك ميوESCAP  فناوري اطالعات در استفاده از
تقويت شوند و  سازمانيهاي انساني و  از طريق ايجاد ظرفيت اجتماعي –در توسعه اقتصادي  و ارتباطات

  بر سه محور متمركز است:
شناسان گذاران و كار سياست فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  آموزش: افزايش دانش و مهارت -1

فناوري اطالعات و و تقويت ظرفيت مربيان و مؤسسات آموزشي  فناوري اطالعات و ارتباطات
  .ارتباطات

  .فناوري اطالعات و ارتباطاتتحليلي مربوط به توسعه منابع انساني در مطالعات تحقيق: انجام  -2
  .ESCAPعضاي هاي توسعه منابع انساني به ا اي در زمينه برنامه مشاوره: ارائه خدمات مشاوره -3

UN-APCICT/ESCAP  است.شده  واقعجمهوري كره اينچئون در  
http://www.unapcict.org 
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ESCAP 
ESCAP مركز اصلي توسعه اقتصادي و  عنوان بهاي سازمان ملل است و  بازوي توسعه منطقه

 53بين كند. دستور كارش ترويج همكاري  خدمت مي هسازمان ملل در منطقه آسيا و اقيانوسي اجتماعي
 ها و موضوعات كشوري و جهاني ارتباط استراتژيك بين برنامه ESCAPعضو خود و نه عضو همراه است. 

-هاي اقتصادي اي براي حل چالش قهدهد و از دولت كشورهاي منطقه و رويكردهاي منط ارائه مي را
  است.ه شد واقعدر بانكوك تايلند  ESCAPدفتر . كند مياي در جهان حمايت  منطقه اجتماعي

http://www.unescap.org 
 

  دولتيمديران ارشد براي  فناوري اطالعات و ارتباطاتالزامات آكادمي 
 سرفصل يازدهفراگير براي دوره آموزشي كامل با  فناوري اطالعات و ارتباطاتاين آكادمي يك 

نند هاي ضروري تجهيز شوند و بتوا با دانش و مهارت رانگذا كند تا سياست است كه كمك مي
اهداف توسعه و نفوذ و به يابي  دست هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريهاي ارائه شده از سوي  فرصت
  اين آكادمي آورده شده است: سرفصلده يازكنند. در زير توضيح كوتاهي از  ميپر را با ديجيتالي شكاف 

  
  دهدفمنو توسعه  فناوري اطالعات و ارتباطاتارتباط بين كاربردهاي  -1 سرفصل

هاي اطالعاتي  فناوريدر كاربرد سازي  پيادهمشي تا  گيري، از خط و نقاط تصميممسائل كليدي 
  .كند را متمايز مي اهداف توسعه هزارهدر دسترسي به  و ارتباطي
  
فناوري حاكميت فرآيند و  ،سياستتوسعه براي  فناوري اطالعات و ارتباطات -2 سرفصل

 اطالعات و ارتباطات

تمركز دارد و  فناوري اطالعات و ارتباطات به كمكتوسعه  حاكميتو  گذاري بر سياست
 به كمكتوسعه هاي ملي ارتقاي  ها و چارچوب ها، استراتژي هاي سياست اطالعات مهمي درباره جنبه
  دهد. ارائه مي فناوري اطالعات و ارتباطات

  
  كاربردهاي دولت الكترونيكي -3 سرفصل

كند.  را بررسي مي يكاربردهاي  برنامههايي از  و نمونهاصول و مفاهيم دولت الكترونيكي 
  پردازد. دولت الكترونيكي و شناسايي مالحظات طراحي مي يها سامانهچنين به بحث پيرامون تهيه  هم

  
  
  براي سران دولتي فناوري اطالعات و ارتباطاتي ها روند -4 سرفصل
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هاي آتي آن ارائه  گيري و جهت اطاتفناوري اطالعات و ارتبجاري ي ها روندهايي درباره  نگرش

فناوري  به كمكتوسعه گيري براي  و سياسي هنگام تصميم يفن كليديچنين به مالحظات  دهد. هم مي
  نگرد. مي اطالعات و ارتباطات

  
  نظارت بر اينترنت -5 سرفصل

  پردازد. الملل ناظر بر استفاده از اينترنت مي هاي بين ها و روال به بحث پيرامون توسعه سياست
  
  امنيت و محرمانگي اطالعات -6 سرفصل

و فرآيند تدوين استراتژي امنيت اطالعات ارائه  يامنيت يها روندمسائل و اطالعاتي پيرامون 
  دهد. مي

  
  در عمل و نظر فناوري اطالعات و ارتباطاتمديريت پروژه  -7 سرفصل

ها،  شامل روش اطاتفناوري اطالعات و ارتب به كمكتوسعه هاي  مفاهيم مديريت پروژه
  كند. هاي دانشگاهي مديريت پروژه را معرفي مي فرآيندها و رشته

  
 فناوري اطالعات و ارتباطاتتوسعه  منظور بهبندي  بودجههاي  گزينه -8 سرفصل

و دولت  فناوري اطالعات و ارتباطات به كمكتوسعه هاي  براي پروژه بندي بودجههاي  گزينه
مفيد  بندي بودجهگزينه  عنوان بههاي خصوصي و دولتي  د. به شراكت بخشكن ميبررسي الكترونيكي را 
  .كند ميتأكيد  توسعه حال دردر كشورهاي 

  
  براي مديريت ريسك باليا فناوري اطالعات و ارتباطات -9 سرفصل

به شناسايي فناوري  حال  نيع دردارد و  موردنيازشمروري بر مديريت ريسك باليا و اطالعات 
  پردازد. ها مي جهت كاهش ريسك باليا و پاسخ به آن يدسترس قابل

  
  ، تغييرات اقليمي و رشد سبزفناوري اطالعات و ارتباطات -10 سرفصل

اطالعات،  گذاري اشتراك بهمحيط، پايش در مشاهده و  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناورينقش 
  دهد. را نشان ميو كاهش تغييرات اقليمي  زيست محيطترويج پايداري ، اقدام به تجهيز
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ها و  هايي خالقانه را براي دولت دهد و روش گرا در رسانه اجتماعي ارائه مي اندازي توسعه چشم

  دهد. ها و راهبردهاي توسعه ملي شرح مي ها در برنامه گيري آنكار بهنفعان توسعه جهت  ذي
شوند.  سازي مي سفارشيمحلي توسط شركاي آكادمي ملي  مورديمطالعات ها با  سرفصلاين 

گذاران در كشورهاي  ها مرتبط هستند و نياز سياست سرفصلكنند كه اين  شركاي آكادمي تضمين مي
اند تا تضمين كنند كه اين  هاي مختلف ترجمه شده ها به زبان سرفصلسازند. اين  مختلف را برآورده مي
بررسي  فناوري اطالعات و ارتباطات به كمكتوسعه در  را ها روندپيدايش ماند و  برنامه مرتبط باقي مي

  دهد. هاي جديد را توسعه مي سرفصلها را بازبيني و  سرفصلمنظم اين  طور به APCICTكند.  مي
  

 APCICTآكادمي مجازي 
برنامه  سازي پيادهبخشي از سازوكار ارائه چندكاناله است كه در  APCICTآكادمي مجازي 

 فناوري اطالعات و ارتباطاتآكادمي الزامات  فناوري اطالعات و ارتباطات به كمكتوسعه  سازي تظرفي
  رود. مي كار بهبراي سران دولتي 

دهد تا به دروس آنالين دسترسي داشته باشند و دانش خود  اين آكادمي به فراگيران امكان مي
هاي  فناوريبرداري از پتانسيل  از جمله بهره تفناوري اطالعات و ارتباطاهاي مهم  را در تعدادي از زمينه
دورافتاده، افزايش دسترسي به اطالعات، بهبود ارائه  اجتماعاتبراي رسيدن به  اطالعاتي و ارتباطي

اهداف ديجيتالي و دسترسي به شكاف زدن روي خدمات، ارتقاي يادگيري در طول عمر و باالخره پل 
  افزايش دهند. توسعه هزاره

  به و هستند يريگيپ قابل يسادگ بهو مجازي  آزمونتدريس و  صورت بهآكادمي تمام دروس 
ها به زبان  سرفصلشود. تمام  مشاركت در تكميل موفق دروس اعطا مي APCICTبران گواهينامه كار

عالوه،  . بهاند دسترس قابلروي اينترنت  1باهاسا شده به زبان روسي و بوميهاي  انگليسي هستند و نسخه
  سازي بيشتر در دست اقدام هستند. يبوماي توسعه بيشتر محتوا و ه طرح

  

  الکترونيکی یمساع کيتشرمرکز 
گذاشتن  اشتراك بهبراي  APCICTآنالين مختص فرم  پلتالكترونيكي  يمساع  كيتشرمركز 

از طريق دسترسي آسان به منابع مرتبط و  و است فناوري اطالعات و ارتباطات به كمكتوسعه روي 
فناوري  به كمكتوسعه دروس در مورد ها و  شيوهگذاشتن بهترين  اشتراك به برايتعاملي  فضاي

                                                 
1- Bahasa 
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كند. اين مركز موارد زير را ارائه  به افزايش تجربه يادگيري و آموزش كمك مي اطالعات و ارتباطات

  دهد: مي
  و فناوري اطالعات  به كمكتوسعه دانش و پورتال منابع براي  گذاري اشتراك بهيك شبكه

  ارتباطات
  سرفصلدسترسي آسان به منابع از طريق  
 ي مساع  كيتشرهاي آنالين و تبديل شدن به بخشي از جامعه تمرين آنالين مركز  فرصت بحث

 فناوري اطالعات و ارتباطات به كمكتوسعه و توسعه دانش مبتني بر تسهيم الكترونيكي كه 
  كند. كمك مي
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