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 چکیده 
دهندۀ سپری شدن  های اجتماعی است. آمارهای رسمی، نشان دم مرتبط با رسانههای زندگی مرامروزه همۀ جنبه

ها( نیز مانند دیگر نهاد )سمنهای مردم هاست. سازمانوقت زیادِ بخش قابل توجهی از افراد در میان این رسانه

ان خود از قبیل: نفع های اجتماعی را برای باقی ماندن در محیط رقابتی و جذب و مدیریت ذیها، رسانهسازمان

نفعان در  کنند. توسعۀ روابط مؤثرتر با ذیگیرندگان، مدیران و کارمندان استفاده میخیرین، داوطلبان، خدمت

های اجتماعی است. این پژوهش، از نظر هدف  ها، نیازمند استراتژی متناسب برای استفاده از رسانهسمن

وش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. جامعه آماری؛ شامل ای، از نظر ماهیت توصیفی و به ر توسعهـ  کاربردی

نفر مصاحبۀ  01هاست، که با روش اشباع تئوریک از های اجتماعی و سمننفعان در دو حوزه رسانه خبرگان و ذی

عمیق گرفته شد. تمرکز اصل در مصاحبه، گذار از الگوی ارتباطی حضوری به مجازی و رسانه رایج مورد استفاده 

ترین رسانه اجتماعی مورد های فیلترینگ، اینستاگرام اصلیدلیل موانع مختلف و محدودیت که در ایران بهبود 

 شود. گرفته میصورت مکمل، با فاصله قابل تأملی بهره های اجتماعی بههاست و از دیگر رسانهاستفاده سمن

ت که برلزوم اصالح ساختار ارتباطی هاسدست آمده از کدگذاری موضوعی و تحلیل مضمونی مصاحبه روایت به

های  های گروه های اجتماعی، شناخت و تفکیک ویژگینگر به کارکردهای رسانهها، افزایش دانش جامعدر سمن

ها تأکید دارد. در این پژوهش، دریافتیم با توجه به سازی آنها در جهت اهداف خیریهنفع و شبکه مختلف ذی

های فرهنگی و فردی های دانشی و آمادگی های جغرافیایی، تفاوتاوری، محدودیتهای زیرساختی اعم از فنّ تفاوت

کارگیری استراتژی ارتباطی اقتضایی و تعاملی  یک استراتژی ارتباطی عمومی قابل تعمیم وجود نداشته و به

 شود. نفعان توصیه می هدفمند با ذی

 ارتباطی، اینستاگرام، استراتژی.رسانه اجتماعی، سازمان مردم نهاد، الگوی  واژگان کلیدی:
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 طرح مسئله

ها نقش مهمی در توسعه و تقویت دموکراسی و جامعۀ مدنی در سراسر جهان ایفا امروزه سمن

کنند، آنها بر خالف بخش انتفاعی، متعهد به استفاده از منابع در خدمات اجتماعی خود  می

؛ 2101، 0شود )شیفعان حمایت مین منظور تأمین سرمایه و منابع دیگر توسط ذی هستند و به

دنبال یک راه مؤثر برای توسعه و حفظ  ها همواره به(. مدیران سمن2116، 2کالسکیمک و بالزر

گیرندگان( نفعان )مانند: اعضای هئیت امنا، کارمندان، داوطلبین، خیرین و خدمت روابط با ذی

مانند: کنفرانس، تلفن و نامه  ای از سازوکارهای سنتیها، در دورهباشند، رهبران سمنمی

های اجتماعی در های نوین اطالعاتی و ایجاد رسانهکردند، اما با پیشرفت فنّاوریاستفاده می

نفعان داخل و بیرون سازمان  فضای مجازی، عرصۀ جدیدی برای گسترش ارتباطات میان ذی

های  اند و به بخشکردههای اجتماعی کاربرد وسیعی پیدا در بیشتر کشورها، شبکه»فراهم شد. 

(. در پایگاه 2106، 1)تافتس و همکاران« اندای افراد تبدیل شده اصلی زندگی شخصی و حرفه

درصد جمعیت ایران دارای اینترنت 1.3میالدی تنها  2111آمده است در سال  ESIعلمی 

ین درصد جمعیت رسیده است. بنابرا 11میالدی به  2121اند که این میزان در سال  بوده

ها برای باقی ماندن در محیط رقابتی کنونی، نهاد نیز مانند بقیه سازمان های مردم سازمان

نفعان  تر با ذیتر و ارزانتر، سریعدنبال ابزار کارآمدتر و مؤثرتری برای تعامل گسترده پیوسته به

های  نهها از طریق رساسمن( »2119) 6(. به تعبیر میلر2106، 4خود هستند )الندز و اسمیت

نفعان برای دریافت پشتیبانی مالی،  توانند عالوه بر پرورش روابط با ذی اجتماعی پیشرفته می

مدت  حمایت معنوی بدون پول مانند: تمایالت کالمی حمایتی، اعتماد عمومی، و تعهد طوالنی 

ر نفعان، کا (. با این حال، توسعه و حفظ روابط ذی2101شی، « )برای بقا را نیز کسب کنند

اند که رفتار سازمانی نامناسب )چه عمدی و چه تصادفی(،  ای نیست. محققان دریافته ساده

(. نتایج تحقیق مبشرراد و غنبر 2112، 6هانگنفعان آسیب برساند ) تواند به رابطه با ذی می

ها در بستر فنّاوری ها، کاربرد صحیح رسانهدهد علت موفقیت پروژه ( نشان می0191تهرانی )

ای و ارتباطات خیرین با سمن، زمینۀ ساختاری رشد را  ات و تبلیغات و اشتراک رسانهاطالع
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های اجتماعی  آمده از رسانه دست  نهاد معموالً از منافع بالقوه به های مردم کند. سازمان فراهم می

کنند، بنابراین، گسترش فضای مجازی و کاربرهای عظیمی که  با گفتگوی دوطرفه استفاده می

خصوص شرایط پاندومی کرونا بر اهمیت این فضا و  اند و به های اجتماعی یافته ه شبکهامروز

های ای ناگزیرند استراتژیهای خیریهخصوص سمن ها بهها مضاعف نموده است. سمنشبکه

نفعان اعم از جذب، دریافت کمک، توانمندسازی، آموزش و  مناسب در جهت مدیریت ذی

دنبال یافتن پاسخی برای استراتژی متناسب و  نمایند. این پژوهش بهمواردی از این قبیل اتخاذ 

های  نفعان در رسانه ای برای مدیریت ذی نهاد خیریه های مردم الگوهای ارتباطی سازمان

 اجتماعی سامان یافته است. 

 ادبیات تحقیق

های اجتماعی متشکل از مجموعه افرادی است که از طریق یک موضوع مشترک )به  رسانه

مک  و بالزراند ) عنوان مثال: متن، ویدئو، تصویر، صدا، لینک، موقعیت( بهم متصل شده

نفعان  ( بنابراین راه ارتباطی مؤثری با ذی0194عقیلی و قاسم زاده عراقی، ؛ 2116کالسکی، 

 باشند. ها میسمن

( دریافتند استراتژی صرفاً 2101و همکاران ) 9( و کاپالن2102)  0الوجوی و ساکست

جای یک ابزار تعاملی برای دریافت مشارکت، یک ارتباط نارسا بین  مبتنی بر فشار اطالعاتی، به

کند. بنابراین، برای ایجاد یک کانال ارتباطی مبتکرانه و قدرتمند  نفعان ایجاد می سمن و ذی

عی نهاد باید در توسعۀ یک استراتژی، رسانۀ اجتما های مردم نفعان، سازمان برای تعامل با ذی

نفعان اقدام نمایند.  ای در یک رویکرد ارتباطی دوطرفه برای همه ذی مناسب و جامع محاوره

های جدید چون گستره پوشش تعاملی  های فنی رسانه محققان دالیل امکان گفتگو را ویژگی

 01(. گرانیگ و وایت0193دانند )خانیکی و خجیر،  های ساختار شبکه و... می بودن و ویژگی

کنند که مدل ارتباطی دوطرفه در یک سیستم ساختار یافته، تعامل بین  تدالل می( اس0939)

نماید. مطالعۀ  طور متوازن افزایش داده و ملزم به انتشار اطالعات برابر به یکدیگر می طرفین را به

نهاد، نشان داد که  های اجتماعی در یک سازمان مردم دیگر، با بررسی روابط خیرین در رسانه

 ها مبهم بوده و فاقد دیدگاه بلندمدت هستند.  مقاصد در توسعه استراتژی اهداف و
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نشدن تحقیقات ایرانی  دلیل یافت در این پژوهش، به مطالعۀ ادبیات پژوهش پرداخته شد. به

و جدید بودن موضوع، بیشتر به مطالعه اسناد خارجی پرداخته شد. نظریۀ تبادل اجتماعی در 

نفعان  و شش مدل ارتباطی ذی( 2102الجوی و ساکستون، ) های اجتماعیمحدوده رسانه

( با هدایت نظریه اجتماعی با عنوان چارچوب نظری تحقیق در نظر 2110-)لویس و همکاران

 گرفته شد. 

 شناسیروش

های خیریهنفر از صاحبنظران و فعاالن سمن 01پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی بوده و با 

های عمیق ها سروکار دارند، مصاحبهای سمنهای رسانهی استراتژیای که با طراحی و اجرا

دقیقه در نوسان بوده است و تمرکز  011تا  16ها بین کیفی انجام گرفته است. زمان مصاحبه

 های ذیل بوده است:ها متوجه یافتن پرسش پاسخاصلی در این مصاحبه

ی دو دهه گذشته چگونه تحول پیدا کرده ای طهای خیریهای سمنرسانهـ  الف. الگوهای ارتباطی

 است؟

ای حضوری به مجازی، چه مسائلی با خود به همراه آورد و رسانه ـ  ب. گذر از الگوهای ارتباطی

 ای چگونه نسبت به مالحظات فضای مجازی واکنش نشان دادند؟های خیریهسمن

شان نفعان راری ارتباط با ذیهای اجتماعی برای برق ای بیشتر از کدام رسانههای خیریهج. سمن

 کنند؟استفاده می

ها؛ و همچنین چه موانع و ای چه کارکردها و مزیتهای خیریهد. تعامالت مجازی سمن

 وجود آورده است؟ شان بهنفعان هایی را برای آنها در مواجهه با ذیمحدودیت

ها هستند و ای کدامریههای خیهای اجتماعی سمن های پروبلماتیک در ارتباطات رسانهه. حوزه

ها و  توان داشت؟ با توجه به ظرفیتچه پیشنهاداتی برای ارتقا و ترمیم آنها می

نهاد در  های مردم نفعان سازمان های موجود بهترین استراتژی رابطه با ذی محدودیت

 های اجتماعی کدام است؟ رسانه

دست  شوند. روایت بهشته میها به ترتیب به بحث گذا در روایتی که خواهد آمد، این پرسش

هاست. همچنین به جهت فهم بهتر آمده، محصول کدگذاری موضوعی و تحلیل مضمونی مصاحبه

؛ 444:  2119)فلیک، « سازی دادهچندبعدی»از وضعیت، متکی بر ایده دنزین و لینکلن مبنی بر 
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ات مجازی این (. برخی از اطالعات مربوط به صفح0994؛ دنزین و لینکلن، 02: 2103فلیک، 

 اند. کار گرفته شده ها نیز استخراج شده و برای فهم بهتر روایت مطلعین این پژوهش بهسمن

: مشخصات کلی کسانی را که با آنها مصاحبه کیفی عمیق انجام گرفته است نشان 1جدول 

 دهد:می

 ایمرد، کارشناس روابط عمومی یک سمن خیریه 0کد شماره 

 اس مدیریت جهانگردی، معلول فعال در فضای مجازیزن، کارشن 2کد شماره 

 ایزن، عضو هیئت مدیره یک سمن خیریه 1کد شماره 

 مرد، تسهیلگر آموزش سمنی و فعال سمنی 4کد شماره 

 های معلولین، کودکان و محیط زیستریزی شهری، فعال در سمن مرد، فوق لیسانس برنامه 6کد شماره 

 تباطات، فعال در روابط عمومی سمنمرد، لیسانس ار 6کد شماره 

 ای طی یک دهه گذشته مرد، هیئت مدیره چند سمن خیریه 1کد شماره 

 های معلوالن مرد، کارشناس روابط عمومی در حوزه سمن 3کد شماره 

 ای متمرکز بر حوزه معلوالن های سمن خیریه زن، مسئول پژوهش 9کد شماره 

 های اجتماعی ای متمرکز بر آسیب من خیریههای س زن، مسئول پژوهش 01کد شماره 

 مرد، مدیر ارشد دولتی 00کد شماره 

 ایمرد، عضو هیئت مدیره یک سمن خیریه 02کد شماره 

 های خیریه ایزن، برند استراتژیست همکارِ سمن 01کد شماره 

 های تحقیق  یافته

 ندهای هوشمها: از دوران تراکت تا آستانه ظهور تلفنتعامالت سمن

شان، با فراز و نهاد و حامیان بالقوههای مردم گو میان سازمانوبرقراری فضای همکاری و گفت

های مجازی نوظهور همچون: روست. پیش از ظهور شبکه های بسیاری روبهفرودها و دشواری

، اند و در این میانها دو دورۀ تاریخی را از حیث ارتباط اجتماعی سپری کردهاینستاگرام، سمن

اند. دورۀ نخست، زمانی بود که هایی متناسب با اقتصائات همان دوره انجام دادهسازیشبکه

صورت عمومی درنیامده بود و امکان استفاده از آن وجود نداشت، در  فضای مجازی هنوز به

 گرفت:چهره و مستقیم انجام میبهصورت چهره های ارتباطی بهنتیجه، شیوه

بیشتر مراکزی چون کهریزک، محک و رعد فعالیت داشتند، با افراد های قدیم که در زمان»

کردیم. خیلی گرفتیم، تراکت پخش میکردیم، بیلبوردهایی را در اختیار میصحبت می
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های گفتیم که بروند به مغازه ها میرفتیم و به بچهخوب یادم هست که به پاساژها می

 (.1)کد « ها را پخش کنندمختلف و تراکت

خواستیم به مردم اعالم کنیم، افرادی که به ما خیلی اگر برنامه یا رویدادی داشتیم و میما »

هایها و درخواست شد. از طریق پست پیامتر بودند، تماس تلفنی باهاشان برقرار مینزدیک

های بعدی را با کردیم و در همان برنامۀ در حال برگزاری، برنامهمان را به آنها منتقل می

 (.3)کد« گذاشتیمبه اشتراک میآنها 

استفاده از تراکت، تبلیغات محیطی، پست، تلفن و تابلوهای اعالنات، شکل اوّلیه و مسلط 

ها و تلویزیون نیز همچنان از وثوق و ها در این دوره بود. در کنار آن، روزنامهگیری سمنرابطه

ها داشتند. اری و معرفی سمندامنه مخاطب گسترده برخوردار بودند و خود نیز تمایل به همک

کردند. در صداوسیما هم صورت رایگان آگهی می ها را بههای سمنها، برنامهبسیاری از روزنامه

های حاکم بر  آورند که سیاستشرایط متفاوتی حاکم بود. فعاالن سمنی، دورانی را به یاد می

زمان، از معرفی و حمایت کنندگان و مدیران سارادیو و تلویزیون پولی نشده بود و تهیه

های مدیران  کردند. حتی سیاستهای خیریه( استقبال می ویژه سازمان نهاد )بههای مردم سازمان

 شهری هم تا این اندازه پولی نشده بود. 

شدن نگاه تر شد، اما همزمان با روزافزوندوم دهۀ هشتاد گسترده تدریج از نیمه این اتفاق به

شان را تقویت مینفعان ها با ذیگیری سمنی که امکان تعامل و ارتباطهایپولی رسانهـ  مالی

شده در نسبت با صورت نیت های فضای مجازی هم بیشتر شد. این دو رخداد، بهکردند، ظرفیت

های مجازی با افول الگوهای نشده، ظهور شبکهصورت کامالً اتفاقی و نیت یکدیگر نبودند، اما به

ها، گامها و خیریهبه درازا کشید، سمن 91این دوره که تا اوایل دهۀ  قدیمی همزمان شد. در

های مجازی در این دوره، ترین شبکه سوی فضای مجازی برداشتند. مهم های اوّلیه خود را به

ها بودند. البته سمن« بوک فیس»و در واپسین ایام « یاهوچت»و « یاهو»های  ها، گروهوبالگ

ز الگوهای ارتباطی قدیمی به فضای مجازی نداشتند. الاقل بخش رغبت چندانی به چرخش ا

میل بودند. این عدم رغبت هم دالیل خاصی داشت که زیادی از آنها نسبت به این چرخش بی

سو، و داوطلبان و ها از یکترین آنها به ترکیب هیئت مدیره و هیئت مؤسس این سمن مهم

ویژه خیریه ها، بهدر ترکیب هیئت مدیره خیریه شد.گیرندگان از سوی دیگر مرتبط میخدمات

شد که  کاری تشکیل میهای بزرگ، عموماً از افراد مسن و به لحاظ مذهبی، مقید و مالحظه

های زیادی نسبت به امور شرعی داشتند و ورود به فضاهای جدید را در ابتدا با نوعی حساسیت

 : کردند. به تعبیر یکی از راویان مانگرانی رصد می
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های پرداخت در ابتدا فقط یک سایت وجود داشت که کارکرد خاصی هم نداشت. بعدتر، اَپ»

شان وجود داشت. نگران سوءاستفاده ستاره مربع آمد که داخل خیریه مقاومت زیادی درباره

بینیم هایی که امروز میبودند یا معتقد بودند که نباید اسم خیریه مطرح شود. خیریه

دارند، مثل محک، در آن مقطع، نسبت به این قبیل مسائل بازتر برخورد  معروفیت بیشتری

گشت. کردند. دلیل این بازتر برخورد کردن هم به پیشرو بودن اعضای هیئت مدیره برمیمی

تری وجود داشتند و معتقد بودند که کارتر و محتاطدر هیئت امنای خیریۀ ما، افراد محافظه

رد و در نتیجه، چندان تمایلی به تحوالت تکنولوژیک باید آهسته و پیوسته حرکت ک

 (.9)کد« نداشتند

ای ایران را یکی های خیریهمطلعین پژوهش ما، اختالط هیئت امنا و هیئت مدیره در سمن

های خیریهدانستند. به باور آنها قانونی در سمنکاری و احتیاط مزمن میاز دالیل این محافظه

باید از اساسنامه واحد تحمیلی که تنها کسانی عضو هیئت مدیره  ها ای وجود دارد که خیریه

جای آنکه هیئت مدیره محل حضور افراد  شوند که عضو هیئت امنا هم باشند. در نتیجه، به می

صاحب تخصص برای اهداف سمن باشد، محل تجمع افراد معتمد و محترمی است که الزاماً 

ها نیستند و نسبت به تحوالت و منای اداره سهای حرفهصاحب تخصص و صالحیت

 های موجود، واکنش کند و نامقبولی دارند.  پیشرفت

ها هم این مسئله نقش داشت. به گفته مطلعین این پژوهش، عمده در میان داوطلبان سمن

ها ها، زنان میانسال و جوانان بودند. البته توزیع داوطلبان در سمناعضای داوطلب در سمن

داری که وقت بیشتری ای، بیشتر از زنان میانسال یا خانههای خیریهی از سمنمتفاوت بود. برخ

شد این گروه از افراد شناخت چندانی از فضای برای فعالیت داوطلبانه داشتند، تشکیل می

شان بیشتر دانشجویان و ای که بدنه داوطلبانهای خیریهمجازی نداشتند، اما برخی از سمن

شان را محور، فعالیت داوطلبانهای مطالبه؛ و نیز سمن«معیت امام علیج»جوانان بودند؛ مثل 

بوک  های یاهو و در ادامه فیس ها، گروهسمت فضای مجازی سوق دادند و از وبالگ تا حدی به

ای در استفاده کردند، اما این ظرفیت در آن زمان بسیار محدود بود و در نتیجه، نقشی حاشیه

کرد. در واقع تا پیش از فراگیری فضای مجازی در نهاد ایفا میمردمهای  های سازمان فعالیت

بوک و توییتر  ایران، عمدتاً جوانان و دانشجویان از فضاهای تعاملی مجازی همچون فیس

تر، تمایل یا مهارت چندانی برای های اجتماعی سنتی کردند و میانساالن یا گروهاستفاده می

های  ها فعالیتجازی نداشتند. در نتیجه، اگر هم سمنهای فضای مگیری از ظرفیتبهره
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محدودی در فضای مجازی داشتند، بیشتر از حیث تأثیرگذاری بر جوانان و دانشجویانی بود که 

 ها، به آنها بپیوندند. عنوان داوطلبان فعالیت در سمن توانستند بهمی

 گرامهای اجتماعی: مرکزیت اینستا ها در رسانهفعالیت ارتباطی سمن

ویژه  گسترش اینترنت همراه و سهولت استفاده از آن در فضاهای عمومی و خصوصی، به

های تعاملی بر روی استفاده آسان از اینترنت بر روی تلفن همراه، همچنین ایجاد پلتفرم

های همراه، با سرعتی باورنکردنی، افراد بسیاری را به فضای مجازی کشاند که بخش گوشی

دار، مردان میانسال، کردند. زنان خانهتر هرگز از این فضاها استفاده نمی ، پیشای از آنهاعمده

های اجتماعی  تری در رسانهقشرها سنتی و مواردی از این قبیل توانستند حضور پررنگ

داشته باشند، اما این اقبال گسترده از سوی این قشرها اجتماعی، زمانی به وقوع پیوست که 

رومگذشت و چتبوک و توییتر می ها از فیلترینگ فیس مده بود، مدتها به سر آعصر وبالگ

جایی صورت گرفت. فضاهای ها نیز تقریباً به فراموشی سپرده شده در نتیجه، نوعی جابه

و « وایبر»های هوشمند جایگزین فضاهای تعاملی قدیمی شدند. نخست تعاملی مبتنی بر اپ

ویژه در فاصله  اقبال بسیاری یافتند. به« لگرامت»به فاصله اندکی پس از فیلترینگ آن، 

های خود، به یک پلتفرم مجازی چندوجهی تلگرام با گسترش قابلیت 0194-0191های  سال

رسانی به و بسیار کارا بدل شد که از مراودات دو نفره تا مراودات بسیار گسترده و اطالع

ها و خیریهتلگرام، امکانی برای سمنگرفت. در این بازه سه ساله، جمعیت میلیونی را دربرمی

تری با جامعه هدف خود ارتباط بگیرند، اما تلگرام هم وجود آورد که به نحو گسترده ها به

سوی  سرانجام فیلتر شد. فیلترینگ تلگرام، جمعیت مخاطبان عام فضای مجازی را به

یرانیان بدل کرد، روندی پسندترین پلتفرم مجازی در میان ااینستاگرام کشاند و آن را به عامه

 که تا به امروز نیز برقرار مانده است. 

ها نیز های اجتماعی همچنان کارایی دارند، اما سمن های دیگری در رسانه اگرچه پلتفرم

شان را از طریق اینستاگرام ساماندهی ایهای رسانههمچون بسیاری دیگر، بخش عمده بازنمایی

ای برای آنکه بدل به الگویی تعاملی و کارا شود، مالحظات رسانه کنند. با این حال، بازنماییمی

ها ها و خیریهآید، روایتی از تجربه فعاالن سمنمتعددی را باید ملحوظ کند. آنچه در ادامه می

ها( است که ای سمنویژه کارشناسان حوزه پژوهش، ارتباطات و تولید محتوای چند رسانه )به

های سمنی ارائه  های اجتماعی در نسبت با فعالیتنونی شبکهنخست، تصویری از وضعیت ک
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پردازند و در نهایت، شان می های ارتباطی کنند و سپس، به ارزیابی نقاط قوت و ضعف فعالیت می

تر با کمک های ترویجی گستردهگیری شبکهها بر شکلهای ارتباطی سمن تأثیر این فعالیت

 گیرد. ار میها مورد بررسی قرنخبگان و سلبریتی

های  عنوان بستر عمده فعالیت ارتباطی ایرانیان در رسانه پسندی کنونی اینستاگرام بهعامه

های ارتباطی، امری مبرهن است، اما گذر از تلگرام اجتماعی، با توجه به محدودیت سایر پلتفرم

باطی به های جبری و ناخواسته آن، گذر از یک مختصات ارتبه اینستاگرام، فارغ از جنبه

گویند  آورند، مییاد می ها که هر دو فضا را بهمختصات ارتباطی کامالً متفاوتی بود. فعاالن سمن

تری بود، با این حال، فضای ارتباطی تلگرام در زمینۀ خبررسانی و ارائه اطالعات، پلتفرم موفق

 : مبتنی بر دیالوگ و ارتباط دوسویه برابر و پویا در اینستاگرام مهیاتر است

اند  با توجه به شرایط کنونی به نظر من فضای مجازی و اینستاگرام بهترین فعالیت را داشته»

رسانی یک طرفه دارد،  و البته بستگی به جامعه هدف دارد. تلگرام بیشتر جنبه اطالع

 (. 4)کد « اینستاگرام بیشتر دوطرفه است

رسانی ین فضا بیشتر برای اطالعها از انکته این است که روزهای پررونق تلگرام نیز، سمن

ها، کمتر امکان برقراری فضاهای دلیل برخی محدودیت کردند و بههای خود استفاده میبرنامه

سرعت به  با اعضای باال، به« گروه»تعاملی گسترده در تلگرام وجود داشت. معموالً ساخت 

کردند که در  بادرت میم« کانال»ها عموماً به ایجاد شد، در نتیجه سمنحاشیه کشیده می

 رسانی داشت. طرفه بود و عمدتاً جنبۀ اطالععمل، تریبونی یک

ها با مخاطبانشان ها و خیریهاینستاگرام امروزه دوسویگی بیشتری در روابط میان سمن

ها را مدّ نظر های هر یک از پلتفرمدارد، اما به باور فعاالن و مشاوران این حوزه، باید قابلیت

ای که به های مجازیبرای اهداف معین به آنها رجوع کرد. در شکل ذیل، سایر پلتفرمداشت و 

 ایم:کنند را آورده باور فعاالن این حوزه در نقش مکمل فضای اینستاگرام عمل می
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گیری با جوامع هدف  توانند برای ارتباط این هشت پلتفرم مجازی مکمل، همچنان می

ها به یک اندازه ارایی و گستره تأثیرگذاری و کاربست این پلتفرمکارایی داشته باشند. البته ک

رسد  نظر می اند، اما بهبوک گرچه از سوی برخی اشخاص نام برده شده نیست. برای مثال، فیس

ها نیز برای گیری مؤثر از آن وجود ندارد. برخی دیگر از این پلتفرمبرنامه مشخصی برای بهره

دلیل  به« لینکدین»های تخصصی معیّنی مدنظر هستند. برای مثال هدفگیری با جامعهارتباط

تواند امکان مناسبی باشد تا  های علمی افراد تکیه دارد، میها و مهارتاینکه مشخصاً بر تخصص

نفعان معینی را براساس تخصص یا مهارت شناسایی و با آنها ارتباط  ها، ذیها و خیریهسمن

ها آشنا و از های خیریه تواند جامعۀ هدف معیّنی را با فعالیت هم می(. آپارات 6و  2بگیرند )کد 

توان از این می« گیمرها»شوندگان، عمدتاً با مهارت آنها بهره بگیرد. به گفته یکی از مصاحبه

هم « سروش»رسان داخلی شونده، به پلتفرم پیام(. همین مصاحبه4طریق ارتباط گرفت )کد 

عنوان بدیلی برای آن مطرح شد، اما  م پس از فیلترینگ تلگرام و بهکند. این پلتفراشاره می

کمتر توسط عامۀ مردم مورد اقبال قرار گرفت، اما طیفی از افراد مذهبی و سنتی که از 

 کنند، پس از فیلترینگ تلگرام، از این پلتفرم استفاده کردند. های رسمی تبعیت می سیاست

شوندگان به آن اشاره کردند. توییتر ی است که مصاحبهدیگر پلتفرم ارتباط مجاز« توییتر»

همین دلیل، تعداد کل  فیلتر است و به« یوتیوب»بوک و  در ایران همچون تلگرام، فیس

میلیونی رسد که در مقایسه با کاربران چنددهمیلیون نفر نمی 2کاربران ایرانی آن به بیش از 

 وبسایت

 فیسبوک

 سروش آپارات

 لینکدین

 توئیتر

 تلگرام

 اینستاگرام

 واتس آپ
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تر،  نفعان در یک گستره وسیع رای یافتن ذیهمین دلیل، ب اینستاگرام عدد ناچیزی است. به

رغم جامعۀ آماری  نهد، اما توییتر بهتری در اختیار می اینستاگرام جامعه آماری بزرگ

توان بیش از هر شبکه کوچک، قدرت نشر و پراکنش تصاعدی اخبار و اطالعات را دارد و می

دلیل، برخی از مصاحبهای حول موضوعی ایجاد کند. به همین مجازی دیگری فضای رسانه

آفرینی درباره موضوعات شوندگان بر اهمیت توییتر به جهت ایجاد موج خبری و حساسیت

عالوه بر آن، امکان ایجاد تعامل مستقیم با افراد سرشناس (. »6کنند )کد معین تأکید می

ل توان مسائمراتب بیشتر است و به سرعت می ای در توییتر بهسیاسی، اجتماعی و رسانه

هایی نگاران، سیاستگذاران و مسئوالن دولتی منتقل کرد یا از آنها پاسخها را به روزنامهسمن

عنوان کارکرد  نیز به« پاسخگویی رسمی»طلب نمود؛ در نتیجه نوعی از  درباره این مسائل

 (.0)کد« ای توییتر مدنظر بوده استرسانه

اند و های مجازی اشاره کردهایر پلتفرمندرت به س شوندگان بهاما نکته اینجاست که مصاحبه

، نشان 2اند. در جدول شماره های گذشته صرفاً از تلگرام به اینستاگرام کوچیده در طی سال

شان را در سبد اینستاگرام هایمرغای، گویی همه تخمهای خیریهخواهیم داد که چگونه سمن

های ترین سمنبعضی از شاخص اند. در این جدول، تعداد مشترکان صفحات مجازیگذاشته

ترین طور که مشخص است، در مجموع، پررونق بینید. همانهای مختلف میخیریه را در پلتفرم

های مختلفی دارند، اما به ها، صفحه اینستاگرام آنهاست. آنها با اینکه در پلتفرمصفحات سمن
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 آپارات فیسبوک توئیتر تلگرام اینستاگرام 

 09 هزار 6/440 440 هزار 1/62 هزار 121 محک

 46 هزار 1/4 692 619 هزار 3/29 مجتمع آموشی نیکوکای رعد

 016 هزار 26 ت نشدیاف یافت نشد هزار 16 پوردهشبهنام

 041 هزار 34 هزار 6/06 هزار 2/01 هزار 4/11 جمعیت امام علی

 90 هزار 2/0 444 یافت نشد هزار 1/02 مهرگیتی

 1 هزار 3/9 41 غیرفعال هزار 6/44 هانشانطلوع بی

در این جدول؛ چند نکتۀ مضمر، ولی جذاب وجود دارد. نکتۀ نخست، اینکه در یک دورۀ 

های مربوط به تلفن هوشمند، (، یعنی پیش از ظهور سریع پلتفرم0191-0194ن )تاریخی معیّ

                                                            
 (.0199آذر ماه  20عات جدول )تاریخ  اطال 0
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بوک و  رغم کوچ ایرانیان از فیس که بهبوک توجهات وسیعی را به خود جذب کرده؛ چنان فیس

بوکی برخی از سرشناس های اخیر، همچنان هم اعضای صفحات فیس اقبال ناچیز آن در سال

ون: محک و جمعیت امام علی، از تعداد اعضای صفحات ای همچهای خیریهترین سمن

های خیریههای تعاملی و ارتباطی سمناینستاگرامی همین صفحات بیشتر است. بررسی شیوه

طلبد، اما آنچه اهمیت دارد های رونق آن فضا، مجال دیگری می بوک طی سال ای در فیس

های غیر از ای در پلتفرمههای خیریاینکه میزان و دامنۀ فعالیت صفحات مجازی سمن

است،  0199آذر  21که مربوط به  1اینستاگرام، بسیار کمتر است. برای نمونه، به جدول شماره 

های مجازی ای شاخص در پلتفرمهای چند سمن خیریهتوجه کنید. در این جدول، تعداد پست

 مختلف یا یکدیگر مقایسه شده است:

 1های مجازی ای در پلتفرم ای خیریهه های سمن : تعداد پست3جدول شماره 

 آپارات توئیتر اینستاگرام 

 (2121)از اکتبر  01 (2119)از سال  0616 (2101)از  2111 محک

 (2101)از  014 (2101)از سال  643 (2101)از  0614 رعد

 (2121)مارس  90 (2106)از سال  291 (2104)از  0111 هانشانطلوع بی

اند. برای مثال در نظران به نکاتی چند اشاره کردهمطلب، صاحبدرباره محدودیت تولید 

محورانه توییتر، رابطه با توییتر، دو محدودیت عمده وجود دارد؛ نخست، کارکرد مطالبه

ای و مطالبههای خیریه کوشند تناسب و تعادلی میان فعالیتای، همواره میهای خیریه سمن

دهند وزن  های موجود، ترجیح میحظات سیاسی و حساسیتدالیل مال محور برقرار کنند، اما به

محور، اساسِ های مطالبه محور بدهند و با گسترش فعالیتهای خیریه بیشتری به فعالیت

 محورشان را به مخاطره نیافکنند: ای و خدماتهای خیریه فعالیت

تی است. البته نه ها در ایران، ناخودآگاه یک فضای امنیاوها و خیریهجیفضای حاکم بر ان»

کنند، اما این ها دارند کارشان را میدرصد خیریه99اینکه این سوءظن همیشه وجود دارد، 

 (. 9)کد « نگاه بهرحال حاکم هست

ها، واجد اهمیت است؛ چراکه پیامدهای های خیره به سمناین اشاره به سنگینی فضا و نگاه

ها از شبکهارد. دلیل اصلی آن، پرهیز سمنگذهای مجازی میجدی بر نوع نگاه آنها به شبکه

                                                            
 (.0199آذر ماه  21تاریخ اطالعات جدول ) 0
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که داشتن یک  ها ـترین اهداف سمن هاست. در نتیجه، یکی از مهمدلیل همین نگرانی سازی به

 شود. ـ، محقق نمی های اجتماعی باشدای در شبکهنگر رسانهاستراتژی جامع و کل

 ها فرصتها و ها: مزیتمحور سمنهای ارتباطیِ اینستاگراماستراتژی 

ها عمدتاً حول اینستاگرام شکل گرفته است و در نتیجه، مانع از گرچه استراتژی ارتباطی سمن

های خاص خود، مزیت ها شده است، اما با ویژگیای برای سمنتحقق استراتژی جامع شبکه

یادی شان را تا حد زنفعان ها برای ارتباط با ذیای سمنهایی نیز داشته و الگوی فعالیت رسانه

هایی است که مطلعین پژوهش ها و قابلیتآید، ظرفیتتعیین کرده است. آنچه در ادامه می

 اند:ها برشمردهبرای اینستاگرام در ارتباط با اهداف ارتباطی سمن

نفعان متفاوتی دارند که باید  ها ذیدهی به محتواها: سمنبندی و نظمالف. امکان دسته

ها و نیز کردن استوریبندی مطالب، اعم از ذخیرهند، امکان دستههمزمان به همه آنها توجه کن

شود تا کسانی که وارد صفحه رسمی شدند، به سرعت بتوانند به  ها، باعث میاستفاده از هشتگ

 اطالعات مربوط به مقاصد مدنظرشان دسترسی بیابند: 

بندی مطالب در دستهها کارآمدتر است. ضمن اینکه امکان اینستاگرام نسبت به بقیه شبکه»

های مجازی اینستاگرام وجود دارد و در کل، امکاناتی که در اینستاگرام هست، سایر شبکه

 (.01)کد « ندارند

شود، اما واقعیت های ارتباطی اینستاگرام تأکید میب. فیلتر نبودن: گرچه همواره بر قابلیت

دادند که از این پلتفرم استفاده ها ترجیح میاین است که تا پیش از فیلترینگ تلگرام، سمن

ها بود، هم مکانی برای  رسانی و همرسانی تصاویر و فیلمکنند؛ چراکه هم محلی برای اطالع

ها. گو و همفکری اعضاء و داوطلبان سمنوها و نیز مکانی برای گفتنفعان سمن گوی ذیوگفت

ور زدن فیلترینگ ندارند و در شدگان؛ بسیاری از مردم انگیزه کافی برای د به باور مصاحبه

ای است که در دسترس ترین و شاید تنها پلتفرم ارتباطی چندمنظوره نتیجه، اینستاگرام، مهم

 ها قرار دارد:مردم و سمن

تلگرام فیلتر است و کارآیی سابق را ندارد. لینکدین و توییتر نیز مخصوص عامه نیست، اما »

 (.2)کد « ند، اکانت اینستاگرام نیز دارنداکثر کسانی که تلفن همراه هوشمند دار

ترین شبکه اجتماعی است. تأثیرگذاری اینستاگرام نسبت به سایر  اینستاگرام اصلی»

را داراست. در دسترس بودن، اینستاگرام را نسبت به  21به  31های اجتماعی نسبت  رسانه

 (.00)کد« کند سایرین متمایز می
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های جدید اینستاگرام در طی تصویر و پخش زنده: امکان ج. امکان استفاده فراگیر از صوت،

های خیریهطور که اشاره شد، سمن را افزایش داده است. همان های تعاملیدو سال اخیر، امکان

محور( هستند و بنابراین، برایشان اهمیت دارد که ای در ایران، عموماً رویدادمحور )و نه مطالبه

هایی که مربوط به جامعه ن را از خالل رویدادها یا گردهماییبتوانند تأثیرگذاری اقداماتشا

ها و مانند اینها نشان دهند. ایجاد تأثیر خوابشود؛ معلوالن، بیماران سرطانی، کارت هدفشان می

های زنده تصویری و پخش-های صوتیویژه خیرین( از طریق این امکان نفعان )به آنی روی ذی

کنند، معموالً تمایل دارند، ببینند و بشنوند تا ینستاگرام رجوع میتر است. کسانی که به افراهم

تری از افراد  تر از گذشته، احساسات جمع بزرگتوانند سریع ها میآنکه بخوانند؛ در نتیجه، سمن

ای برای های مادی تولید فیلم و کلیپ حرفهها و هزینهدلیل دشواری را درگیر کنند. همچنین به

تر اینستاگرام هزینههای کمتوان از قابلیتهای تخصصی همچون: آپارات، میمانتشار در پلتفر

نقطۀ عطفی بود که اجازه داد  IGTVبرای تولید فیلم و صوت استفاده کرد. اضافه شدن امکان 

 شان برسانند. نفعان دست ذی ها محتواهای خود را با سهولت و سرعت بیشتری بهسمن

ها  ها: اینستاگرام، بیش از دیگر رسانهمشهور و سلبریتیهای د. حضور همزمان شخصیت

محل حضور فعاالنه بازیگران، کارگردانان، ورزشکاران و اینفلوئنسرهای شناخته شده است. فارغ 

ای که به آن خواهیم های خیریههای انتقادی مربوط به مشارکت آنها در اهداف سمناز جنبه

به سرعت و با سهولت بیشتر، محتواهای مدنظر خود  هاشود سمن پرداخت این حضور باعث می

را به این افراد برسانند و از امکان بازنشر یا تبلیغ آنه توسط صفحات پرمخاطب این افراد بهره

 مند شوند:

ها[ قطعاً بسیار اثرگذار هست خصوصاً در اینستاگرام. مردم ها و سلبریتیتعامل سمن»]

ها  کنند. معموالً سلبریتی وقت زیادی صرف اینستاگرام می بسیار از اینستاگرام تأثیرپذیر و

نهاد دارند و  های مردم برای مردمی نشان دادن خود و شوآف عالقه به همکاری با سازمان

 (.2)کد « کنند مردم نیز با آنها همراهی می

 ها و تهدیدهامحور: محدودیتهای اینستاگرامسمن

تر به فقدان درک شبکه ها نیز مطرح است. پیشهای مثبت، برخی محدودیتدر کنار جنبه

های ایرانی اشاره کردیم. این موضوع بار سنگینی را محور و استراتژی جامع ارتباطی در خیریه

بر دوش یک پلتفرم گذاشته که در عمل امکان برآوردن همه نیازها را ندارد. باید توجه کرد که 

کشاند. از برخی جهات سوهای خاصی میوه سمتها، آنها را بشدن تعامالت سمناینستاگرامی
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کند. چند ساحتی میکند، اما از جهات دیگر، آنها را تضعیف کرده یا تکآنها را توانمند می

 شویم:محدودیت عمده را از زبان کنشگران این حوزه متذکر می

اره قرار گریزی، یکی از پربسامدترین نکاتی است که مورد اشدیالوگ گریزی:ـ دیالوگ الف

توان صرفاً به فرم اینستاگرام محدود کرد؛ بلکه گریزی را نمیگرفته است. با این حال دیالوگ

های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، ای همچون: بحراناقتضائات فرمی در کنار عوامل زمینه

 ای گاه چنان نیرومند است کهشوند. این عوامل زمینهگو میومنجر به کاهش میل به گفت

 دانند:دهند و خود پلتفرم کمتر سهیم می کنندگان سهم عمده را به آنها میبرخی از مشارکت

گو نیست و مردم مشارکت کمتری در تعامالت دوطرفه دارند، نه به ابزار و شکل واگر گفت»

رسانه مرتبط است و نه به موضوعات؛ چراکه گاه موضوعاتی که ما در اینستاگرام مطرح می

های زیادی حول آنها دربگیرد. ولی مردم  رود بحث اند و انتظار میار هم چالشیکنیم، بسی

 (.0)کد « اآلن حوصله ندارند

های ها و استوریشود که نهایتاً افراد، پست گو منجر به این میوعالقه بودن به گفتبی

به تعبیر یکی  ای را بازنشر کنند، بدون اینکه نظری درباره آنها داشته باشند.های خیریهسمن

 دیگر از کارشناسان این حوزه: 

شود و مخاطبین بازنشر را انجام  رسانی پست و استوری گذاشته می در بخش اطالع»

رسانی فعالیت مخاطبین خیلی کم است. در واقع در  دهند، اما باز هم در بحث اطالع می

 (. 01 )کد« رسانی متوسط رو به ضعیف بخش تولید محتوا خوب و در بخش اطالع

آید و توازنی میان تولید به بیان بهتر، محتوای تولید شده، به اندازۀ کافی به چرخش درنمی

ها آن پیام و توزیع، مصرف و بازتولید پیام برقرار نیست. در واقع، صفحات اینستاگرامی سمن

توای خاطر مح های وسیعی از جامعه در ارتباط نیست و به اندازه هم که باید و شاید، با بخش

 های اجتماعی بیشتری ارتباط گیرد. شود، نتوانسته است با الیهخاصی که تولید می

 شود:گویی، نادیده گرفته میوها در شکل نیافتن امکان گفتها، سهم خود سمندر این روایت

ها هم بهتر عمل خواهند کرد.  اگر مخاطبان بیشتر تعامل داشته باشند، مطمئناً سازمان»

توانند نظر  دهد، مخاطبان می ی که سازمان در شبکه اجتماعی پستی را قرار میمثالً زمان

 (. 01)کد « خود را بر روی پست منتشر شده اعالم کنند و میزان عالقه خود را اعالم کنند

سخن را بر مستمع صاحب»المثل های اجتماعی مصداق ضرب اما تعامل اجتماعی در رسانه

 نیست. « سر ذوق آورد
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های مالیِ مردمی یکی از جذب کمکهای مردمی )مالی(:  کردن به کمکسندهـ ب ب

ها به جذب کمک ای بوده است. گرچه همه اهداف سمنهای خیریهاهداف دیرپا و عمدۀ سمن

شود، اما تردیدی نیست که دوام و بقای سمن، بسته به دریافت این کمکمالی محدود نمی

ای را های خیریههای اجتماعی، الگوی کمک طور کلی رسانه هاست. فعالیت در اینستاگرام و به

ها توسط افراد متمکن و با مبالغ باال صورت تر کمک مالی به خیریه دگرگون کرده است. پیش

کردند، اما در دوران جدید، ها کمک میگرفت؛ یعنی خیرین اندک با مبالغ زیاد به سمنمی

یم. بسیاری از افراد به سبب توان محدود کمکهست« خیرین بسیار؛ مبالغ کم»شاهد الگوی 

سمت  ها، افراد زیادی را بهکردند؛، اما مجازی شدن تراکنشکردن، از اقدام عملی خودداری می

 ای کشانده است:های خیریهکمک

ها و  ها با گذر زمان، ایجاد ارتباطات بیشتر و تغییر شکل نیازمندی سری خیریه یک»

های موجود در جامعه  دی به این سمت آمدند تا از تمام ظرفیتتر شدن شرایط اقتصا سخت

صورت خُرد از افراد  رسانی، مبالغ کمک به هر نوعی که هست را به استفاده کنند و خدمت

 (.04)کد « آوری و استفاده کنند زیاد جمع

هزار تومان به یک  01تواند با مبلغ  تر است. اآلن یک دانشجو هم میاین خیلی راحت»

کشیدم به طور نبود. اگر من یک دانشجو بودم، خجالت می یه کمک کند، ولی قبالً اینخیر

هزار تومان کمک کنم. االن همه این  01ام یک خیریه مراجعه کنم و بهشان بگویم که آمده

 (.3)کد « برداش را هم میدهد و حظ معنوی صورت آنالین انجام می کارها را به

کنند، اما آنچه قابل تأمل است، القای این یی الگوها استقبال میجاها نیز از این جابهسمن

ها برای اینکه افراد روی گزینه ها و استراتژیحس به مخاطب است که گویی همۀ بازنمایی

 باشد:  پرداخت آنالین کلیک و به سمن یادشده کمک مالی کنند می

شناسیم، وهای بزرگی که میاجیهای الاقل اناش این است که هدف اینستاگرامصادقانه»

 (. 0)کد « جذب کمک است

ای  های خیریهکنندگان، تنگناهای مالی سمن اما پربسامدترین دلیل ذکرشده توسط مشارکت

های دولتی هم وجود داشت. بعدتر با طور که گفتیم قبالً حمایت های اخیر، است. همان در سال

های مردمی به ثبات اقتصادی، سطح کمک رنگ شد، اما وجود حدی از ها کم آنکه این حمایت

ها و مشکالت های اخیر، در نتیجه تحریم ها را در حد قابل قبولی نگاه داشت، اما در سالخیریه

اند و گویی خود را به تقالی بیشتری میای نیز فشار را احساس کردههای خیریهاقتصادی، سمن

آورد که وجود می یاده از حد، این حس را بههای مالی را جذب کنند و این تقالی ززنند تا کمک
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شود و مباحث ناظر بر سایر  نفعان، یعنی خیرین چیده می ها حول نوع خاصی از ذیهمه استراتژی

 ها و سایر( آنقدرها هم جدی نیست: گیرندگان، داوطلبان، رسانهنفعان )خدمات ذی

اند، شکالتی که مردم داشتهها کمتر شده است، به خاطر مهای اخیر، کمک به خیریه سال»

خصوص در یکسال  بینم. بهحاال شاید با عدد و رقم نتوانم اثبات کنم، ولی این را در عمل می

اوها در جیاخیر و پس از شیوع کرونا و شدت گرفتن مشکالت اقتصادی، فشار زیادی به ان

د، مثالً در حال دهنخصوص آنهایی که خدمات مستقیم به افراد می حال وارد آمدن است، به

 (.3)کد « نگهداری معلولین هستند

سازی از طریق رسد شبکه اینگونه به نظر می نفعان: سازی برای ذیـ ابهام در شبکه ج

جای آنکه هر  کند. در واقع، بهچیز را حول محور و نامِ سمن جمع میاینستاگرام، در نهایت همه

اند دیده شوند، ایخود دارای مناسبات شبکه هایی کهمثابه زیرشبکه نفعان سمن به یک از ذی

ای هستند. شوند که در یک رابطه مستقیم خطی با سمن خیریه صرفاً در مقام اجزایی دیده می

نفعان احتمالی هر سمن خیریه را شامل: خیرین، داوطلبان، خدمات به بیان دیگر، اگر شبکۀ ذی

های نفعان با یکدیگر در پلتفرم این ذی ها و سیاستگذاران بدانیم، روابطگیرندگان، رسانه

کنندگان در این پژوهش، وضعیت و سرشت ای نیست. به روایت یکی از مشارکتمجازی، شبکه

ویژه در  بعدی در فضای مجازی )بهای است که با یک استراتژی تک گونه نفعان به هر یک از ذی

 ا را ذیل یک شبکه ارتباطی جمع آورد:السویه، همه آنهصورت عام و علی توان بهاینستاگرام( نمی

کنند. یعنی باید بدانیم طلب می های خاص خودشان رانفعان، استراتژی هر کدام از این ذی»

نفعان چه باید کنیم. مثالً ما تعدادی خیّر داریم که خود این  که برای هر کدام از این ذی

ر بیزینس هستند و وقت شان در کاسری شوند. یکخیرین هم به چندین دسته تقسیم می

چندانی ندارند که صرف شما در اینستاگرام کنند، بلکه شما باید وقت صرف کنید و به هر 

سری از خیرین، در  نحوی که شده، نوع دیگری از روابط مجازی را با آنها برقرار کنید. یک

کرد. شود ارتباطی برقرار  عین حال داوطلب هم هستند، با اینها در اینستاگرام هم می

مان باشد چه بخشی از خدمات را گیرنده داریم که به آنها هم باید حواسسری خدمات یک

قرار است از طریق فضای مجازی به آنها بدهیم و چه خدماتی را بیرون از آن فضا. همین 

طور باید بتوانیم مشخص کنیم از طریق فضای مجازی قرار است به چه شکلی برای خود 

سازی در فضای مجازی بتواند متعلق به خود م. چون مهم است شبکهسازی کنیآنها شبکه

 (.1)کد « نفعان باشد ذی
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ها را سلبریتی ها با آنها:ها قرار گرفتن و برخورد انفعالی سمندـ زیر سایه سلبریتی

صورت  ها باید به سه گروه تقسیم کرد. یک دسته که در مواقع خاص، بهدر ارتباط با سمن

خواهند رأسا به مدیریت منابع و شوند و می ها وارد صحنه میون توجه به سمنانفرادی و بد

توزیع آنها اقدام کنند که در اغلب موارد نتیجه خوشایندی نیز به همراه نداشته است. در مقابل، 

کردن تر و بدون برجستهصورت همدالنه دسته دیگری از افراد سرشناس قرار دارند که به

اند که محدود به مواقع اضطرار هم نمیای همراههای خیریهن، با سمنسوبژکتیویته خودشا

هایی بودند که کیا، پرویز پرستویی و علی دایی بیشترین نامشود. پوری بنایی، مهدی مهدوی

شوندگان در این دسته قرار دادند، اما آنها معتقد بودند که این دسته، در مقایسه با  مصاحبه

های مقطعی ایی که برای برندینگ و منافع شخصی خودشان همکاریهجمع پرتعداد سلبریتی

ای، متکی بر منافع دوسویه شکل میشمار است. البته هر الگوی ارتباطیکنند، کمها میبا سمن

افتد، این است که این گروه خاص، به ها میگیرد، اما اتفاقی که در رابطه با دسته سوم سلبریتی

زنند و روی میها، دست به تکدیگری، در روند همکاری با سمنقصد خودنمایی یا هر قصد 

بدون آگاهی کافی و اطالع از اصول مسئولیت اجتماعی، نکاتی را به مباحث ترویجی خود می

 نفعان حوزه فعالیت سمن آسیب وارد کند: بسا به جامعۀ ذی افزایند که چه

او هستند و خیلی کم در بین آنها  جی های ان کالً افراد مشهور در ایران فاقد دانش در حوزه»

 (.00)کد « شوند که بتوانند الگوسازی کنند افرادی پیدا می

تاثیر استفاده از[ سلبریتی موقتی است، زیرا ممکن است نگاه بلندمدت نداشته باشد. البته »]

مندی یک طرفه فرد سلبریتی نیز وجود دارد که در این صورت  خطر تبدیل به شوآف و بهره

 (.6)کد « ر منفی بیشتر از اثر مثبت استاث

دلیل  ای بههای خیریهها نیست. سمنتردید، همۀ مسئولیت نیز به عهده سلبریتیاما بی

ها میای، گرفتار مواضع چندگانه در قبال سلبریتینداشتن سیاست و استراتژی واحد رسانه

تراتژی واحدی نیست و ها در فضای مجازی، اسشوند. واقعیت آن است که استراتژی سمن

ها نسبت به خورد. از سویی روابط عمومی سمنچشم می  تشتت و چندگانگی در اجرا نیز به

های مکملِ تردید نیازمند تخصصها شده است، اما بیگذشته، متکفل این مسئولیت

 باشد. در مواردی که پردازان میهای برند، طراحان گرافیک، مستندسازان و ایدهاستراتژیست

ها ای که بتواند همه این تخصصشوند، سازمان کاریکار دعوت می همه این متخصصان نیز به

عنوان  ها بهرا زیر یک استراتژی واحد جمع کند، وجود ندارد. در نتیجه، مواجهه با سلبریتی
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شود که گرچه اثر آنی خوبی دارد، اما در بلندمدت ممکن است  راهی میانبُر انتخاب می

 باشد.  زا هم آسیب

ها در فضای مجازی هستیم که در در ادوار اخیر، شاهد ظهور نوع چهارمی از سلبریتی

اند که در عینای هستند؛ و آن اینفلوئنسرهاییهای خیریهنسبت معنادارتری با اهداف سمن

آیند. برای مثال معلولینی که خود نفع حوزۀ فعالیت سمنی هم به حساب می حال، خود ذی

نفع بودن در زمینۀ  دلیل تجربه ملموس و ذی اند و بهرشناسی در فضای مجازیهای سچهره

 تری دارند. فعالیت سمن، همکاری مسوالنه و آگاهانه

ها، نافی فعالیت همزمان و ها توسط سلبریتیها و برنامه نکته دیگر اینکه ترویج فعالیت

 هش:ها نیست. به تعبیر یکی از مطلعین این پژوفاعالنه خود سمن

کند، وظیفه ماست ای از ما را همرسان میوقتی فرد مشهور چون پرویز پرستویی اطالعیه»

مند و گو با افراد عالقهودست آمده برای گفت که زیر پست او حاضر باشیم و از فرصت به

 (.3)کد« دادن اطالعات مناسب استفاده کنیم

آوری مدت برای جمعدلیل نگاه کوتاه کند. بهاما مشکل رویدادمحوری در اینجا نیز بیداد می

شود و کمتر از  های خاص میها، محدود و منحصر به زمانکمک مالی، استفاده از سلبریتی

ها و تقویت راهبردهای ها برای ترویج و شناساندن حوزه فعالیت سمنظرفیت تبلیغی سلبریتی

 شود. مدت و بلندمدت آنها استفاده میمیان

 ای در فضای مجازی های خیریهارتباطی سمنهای بهبود کارکرد

ها، ها و نظرها مطلعین این حوزه، بهبود کارکردهای ارتباطی سمننتایج حاصل از روایت

پیوسته با تقدم و ترتیب ذیل در چهار حوزۀ عملکردی است. در هر محصول اصالحاتی بهم

پوشانی پیوستگی و همن بهمها مرحله بعدی شکل خواهد گرفت و بینشامرحله از اقدامات حوزه

 کنید:شکل خواهد گرفت. این چهار حوزه را در شکل زیر مشاهده می
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یکی از مشکالت بنیادی ریشه در  ها: ـ اصالح ساختارسازمانی ارتباطات سمن الف

هاست. از  گذشته دارد، نامعلوم بودن جایگاه نهادی روابط مجازی در ساختار سازمانی سمن

عمومی و آوردند. نقش مدیر روابطای را به استخدام درمیعمومیمدیر روابطها دیرباز، سمن

ها و اقدامات بود، اما چرخش های موجود و نیز تبلیغ برنامههمکاران او، ارتباط با رسانه

شدت تغییر داد.  عمومی را بهسوی فضای مجازی، کارکرد روابط های تبلیغی و ترویجی به فعالیت

گیری از فضای مجازی نبودند، اما میل به بهرهعمومی، گرچه بیمیدان روابطنیروهای سنتی در 

دانستند. باید توجه داشت که همچنان های استفاده از فضای جدید را نمیها و ظرافتحساسیت

دار امور هستند و نباید موفقیت نسبی ها، هنوز این نیروهای سنتی عهدهدر بسیاری از سمن

های یافتن شیوهمعنای عمومیت های مجازی را بهزرگ در برخی پلتفرمای بخیریه چند سمن

 ارتباطی جدید دانست. 

از سوی دیگر، ورود کارشناسان و متخصصان برندسازی و تولید محتوا با مشکل تضعیف نقش 

شد. کار به جایی رسید که در عمل، گاه دو یا هایش همراه متعهدانه سمن در بجا آوردن مسئولیت

بردند و این های ارتباط مجازی سمن را پیش میای، برنامهصورت ثابت یا پروژه وه مجزا بهسه گر

ها بهآورد که در نتیجۀ آن، از تأثیر و کارایی سمنوجود می چندگانگی در عملکردها، تشتتی به

اند با اصالحات نهادی، از ساخت سنتی روابطها کوشیدهشد. برخی از سمنشدت کاسته می

شان را براساس اقتضائات جدید بازسازی کنند، اما خطر ی گذر کنند و این بخش سازمانیعموم

دهی به ارتباطات رغم داشتن تخصص در شکل بزرگ همچنان باقی است؛ اینکه نیروهای جدید، به

های پذیری اجتماعی کافی برخوردار نباشند و با همان نگاه به شرکتمجازی، از تعهد و مسئولیت

ه مبتنی بر سود هستند، عمل کنند. در نتیجه، بازسازی و اصالح نقش سازمانی روابطخصوصی ک

ها و رویکرد های خیریه، مبتنی بر برقراری توازن میان برند استراتژیستها در سمنعمومی

های داوطلبانه سمن از  های اجتماعی و فعالیتسو با مسئولیتبازاریابی در فضای مجازی از یک

اند؛ ای این توازن را برقرار کردهاند که تا اندازههای موفق، آنهاییت. معدود نمونهسوی دیگر اس

 کند:های موفق بوده است، به این شکل عمل میمحک جزء معدود نمونه برای نمونه خیریه

های اجتماعی محک زیرمجموعه واحد روابط عمومی و  در مورد کیس محک، رسانه»

پذیر که به تولید محتوا در این  ی نیروی انسانی متعهد و مسئولیتارتباطات آن بوده با تعداد

اند. محک هم  ریزی دقیق برای هر روز ماه و انواع محتوا پیش رفته رابطه پرداختند و برنامه
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های اجتماعی که متعهد و  گرافیست ثابت و هم داوطلب دارد. نیروی موظف برای رسانه

 (.6)کد « شود ای قوی نمی غیر از این هیچ مؤسسهپذیر است، داراست.  متخصص و مسئولیت

تر  که پیش چنانهای اجتماعی:  نگر به کارکردهای رسانه ـ افزایش دانش جامع ب

های ارتباط مجازی رنج میای از فقدان نگاه جامع و فراگیر به شبکههای خیریهگفته شد، سمن

ا در تعداد زیادی از این پلتفرمهبرند. به گفته بسیاری از مطلعین این پژوهش، عضویت سمن

معنای داشتن استراتژی فراگیر و چندبعدی در فضای مجازی نیست، بلکه در  های تعاملی، به

هاست و عمالً فعالیت جدی بسیاری موارد در حکم رفع تکلیف یا صرفِ عضویت در این پلتفرم

های  ن نگاه جامع، بحثشود. درباره دالیل فقدان ایها، به یک یا دو پلتفرم محدود میسمن

ها از فراگیرتر ساختن الگوی ای سمنبسیاری درگرفته است؛ برای مثال نگرانی و ترس زمینه

ای در نزد این افراد، عموماً واژه« سازیشبکه»خورد،  شان در فضای مجازی به چشم میارتباطی

ای، چه میان سمنشبکه دادن به روابطبا بار و طنین منفی است، به باور آنها، تالش برای شکل

های مختلف، آن سمن را بیش از پیش به وادی حساسیتها و چه توسط یک سمن در پلتفرم

کشاند و این ممکن است به اهداف روزمره و متعارف آن سمن آسیب برساند. های سیاسی می

برای  را ناشی از تالش« علیجمعیت امام»داده برای نظران ما، اتفاقات رخبسیاری از صاحب

ها نباید خود را درگیر این دسته از دانسته و معتقدند که خیریه« سازیشبکه»سمت  حرکت به

های خود را از طریق شبکۀ گیریها کنند و در صورت لزوم، موضعگیریمسائل و موضع

دهند از  ای ترجیح میهای خیریهای بازتاب دهند. در چنین شرایطی، سمنمؤسسات خیریه

تری دارد. تر و پالودهزدودهویژه آنهایی استفاده کنند که فرمِ سیاست محدودتر و بههای پلتفرم

توانند  ای صرفاً میهای خیریهشود، اما سمنگرچه از این طریق، نگرانی یادشده کمتر می

ای موردی، جزئی و موقتی داشته باشند و این راهبردها، در نهایت موفق به های رسانهاستراتژی

 شوند. تر نمیای و تعاملی گستردهک الگو ی رسانهساختن ی

نحوی  تنوع در خیرین، به نفع: های مختلف ذی های گروه ـ شناخت و تفکیک ویژگی ج

است که ممکن است یک عده هیچ زمان اضافی برای کار و یا حضور در خیریه نداشته باشند. 

ای ممکن است  تس اپ باشد. حتی عدهتواند از طریق ایمیل یا وا شیوه ارتباط با این افراد، می

همین سیاق، برای جذب داوطلبان که بیشتر از میان زنان و  تماس تلفنی را ترجیح دهند. به

های  های مختلف داشت. ارتباط با این دسته از افراد از طریق رسانه جوانان هستند باید برنامه

کنند نیز  ها فعالیت می ری خیریهنفعانی که در حوزۀ ادا اجتماعی مؤثرتر خواهد بود. برای ذی
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تواند کارکرد بهتری داشته باشد. خدمات گیرندگان از تنوع بسیار  سازی داخلی می شبکه

سازی داخلی برای ارتباطات  ریزی آموزشی و هم شبکه بیشتری برخوردارند که هم نیاز به برنامه

 تعاملی بیشتر وجود دارد. 

کردم، خیلی تنوع وجود داشت؛ اوّالً  هه بررسی میهای خیلی زیادی را در مواج من خیریه»

های جدیدند، این تنوع در  اند یک عده از بچه اند؛ یک عده قدیمی ها متفاوت خود خیریه

 (.00)کد« ها و ابزار ارتباطی و... قابل مشاهده هست خیرین و کارکنان، داوطلبان، در شیوه

های ور که اشاره شد، سمنط همان نفعان در جهت اهداف سمن: سازی ذی دـ شبکه

ها هستند و گیرندگان سمننفعان متعددی دارند. جامعۀ هدف اصلی، خدمات ای، ذیخیریه

نفعان به جهت تسهیل امور سمنی برای  سایر ارکان سمن از قبیل: خیرین، داوطلبان و سایر ذی

ها با ی سمنیابند. نگاهی به سیر تحول تعامالت اجتماعگیرندگان موضوعیت میاین خدمات

گویی این تعامالت در طی وهای گفتدهد که جنبه شان )از دیرباز تا اکنون( نشان مینفعان ذی

ها در فضای مجازی، در این دو دهه کاهش یافته است. حتی در دورۀ نخست، حضور سمن

های یاهو، اولویت تعامالت سمنی با درگیر کردن خودِ  ها و گروهفضاهایی همچون وبالگ

گیرندگان و جامعۀ هدف سمن بود، تا خود آنها بتوانند با یکدیگر درباره مسایل، اتخدم

نفعان، بدون هر نوع مالحظۀ  شان سخن بگویند. در نتیجه، تعامالت ذیهایموضوعات و دغدغه

، صرفاً معطوف خودابرازی و خودبیانگری این «بازنمایی مصرفی»نمایشی یا به اصطالح 

نفعان نیز توجه کرد.  ن باید به نیازهای غیرمادی و مطالبات اجتماعی ذینفعان بود. همچنی ذی

شان را نفعان در رابطه با نیازهای غیرمادی رسانی به ذیهای یاریتواند زمینه فضای مجازی می

 تسهیل کند. برای مثال:

مثالً انتشار خبری از یک فرد دارای معلولیت که به علت معلولیت بهش این امکان را »

رسانی و نشر این موضوع سازمان مربوط مطلع و این امکان  دادند تا معلم شود، اما با اطالعن

 (.1)کد « را فراهم کردند

نفعان، محدود، چندپاره  های هوشمند جدید، اوّالً تعامالت با ذیاما در ادوار اخیر و در شبکه

ها و کلیپ گیرندگان، به فیلمتای شده است و ثانیاً مسائل، آرا، افکار و احساسات خدماو جزیره

تعامالتِ »هایی برای بازنمایی به سایر مردم جهت برانگیزاندن آنها مبدل شده است. در نتیجه؛ 

ای، بخشی داده است و این الگوی رسانه« نفعان بازنمایی ذی»جای خود را به « نفعان میانِ ذی

آورد و آنها را در ی و بازنمایانه درمیصورتی انفعالی و جهت مصارف نمایش نفعان را به از این ذی

تواند منجر به  دهد. گریز از این وضعیت، ضرورتی است که مینوعی از انزوا و فروبستگی قرار می
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ها در فضای مجازی شود. تأکید بیش از حد بر بازنگری جدی در الگوهای ارتباطی سمن

هایی منفعل بدل میسوژهال، به شبههایی زنده و فعنفعان را از سوژه های بازنمایی، ذی سیاست

های مولد، پویا و های جدید با هدف تولید روایتکند. بنابراین باید توجه داشت که استراتژی

 های یادشده سامان یابند.  مصرفی از گروهکمتر

 گیری نتیجه

در های اجتماعی، دچار سردرگمی  ها برای استفاده از رسانه دهد اغلب سمن ها نشان می یافته

های  باشند. سازمان دوران گذار از ارتباطات سنتی به تعامالت دنیای تکنولوژی نوین می

های اجتماعی  نهاد عالوه بر مواجهه با منابع محدود و همچنین در دسترس نبودن رسانه مردم

رشد در محیط رقابتی  های روبه مختلف که کارکردهای متفاوت آنها را پاسخگو باشد با چالش

 رو هستند.  نیز روبه

اند، لذا  وجود آمده دالیل ذیل به ها عمدتاً به دهد که این چالش پژوهش حاضر، نشان می 

ریزی متناسب برای غلبه بر این  کند که در گام اوّل، بر اساس موارد ذیل، برنامه پیشنهاد می

 ها تدوین و اجرا شود: چالش

نحوی است که  بزرگ در ایران به های های هیئت امنا و داوطلبان سمن ـ ترکیب سنی گروه0

مدیره  عدم آشنایی کافی هیئت ـ 2های اجتماعی در آنها کمتر وجود دارد،  تمایل به رسانه

های اجتماعی و میزان تأثیر آنها در فرایندهای کاری و به تبع آن نداشتن نگاه  ها با رسانه خیریه

ـ ناکافی بودن دانش در 1عان، نف های مختلف اجتماعی و ذی جامع نگر به کارکردهای رسانه

نفعان مختلف که منجر به ناکارآمدی ساختار تعاملی  های اجتماعی در میان ذی حوزه رسانه

ـ عدم آموزش نیروهای متخصص روابط عمومی و کمبود نیروهای کارآمد در حوزه 4شود،  می

ها در  ه از این رسانههای استراتژیک جامع و متناسب برای استفاد ـ نداشتن برنامه6تولید محتوا، 

 های سیاسی و فرهنگی و بحث فیلترینگ در ایران.  ـ محدودیت6اکثر سمن ها، 

های فیلترینگ، اینستاگرام؛  دلیل محدودیت در این تحقیق، مشخص شد که در ایران به 

بوک هستند که  موثرترین پلتفرم و در درجه بعد تلگرام، واتس آپ، آپارات و در نهایت فیس

 تر و مکملی دارند. نقشی کم

نفعانشان در ایران تمایل بیشتری به استفاده از اینستاگرام  ها و ذی ها نشان داد سمن یافته

نهاد فراوانی هستند که حتی صفحه اینستاگرام ندارند و  های مردم دارند، اما هنوز سازمان



026 0411/ زمستان  66 شماره/ هفدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

شان از  نفعان بالقوه یتعامل با ذ  ها فرصت کنند. این سازمان همچنان تعامالت سنتی را دنبال می

نهاد ابتدا باید درک  های مردم اند. سازمان های اجتماعی پرکاربرد را از دست داده طریق رسانه

نفع توسعۀ شبکه سازمان،  های اجتماعی چقدر مؤثر و به های کنند که حضور داشتن در رسانه

 افزایش آگاهی و کسب حمایت ملموس و ناملموس است. 

ها حاکی از آن است که اینستاگرام در ایران موثرترین رسانه  ه یافتهحتی با وجود اینک 

های مجازی دیگر را  نهاد نباید استفاده از شبکه های مردم آید، سازمان شمار می اجتماعی به

های  های متفاوت به رسانه نفعان مختلف خود با گرایش نادیده بگیرند؛ زیرا باید برای ذی

نفعان مختلف، متفاوت است؛ استراتژی  الگوهای ارتباطی با ذی ریزی کنند. اجتماعی برنامه

دهد، متفاوت  جذب داوطلب ازاستراتژی جذب یک خیّر بازرگان که تنها کمک مالی انجام می

نفعان  نهاد و ذی های مردم بین سازمان  طور مثال توییتر توانایی ایجاد یک رابطه قوی باشد. به می

 نگاران را دارد. سیاسی، فعاالن اجتماعی و خبر

نفعان متعدد و متنوعی  ها دارای ذی دهد معموالً سازمان های این پژوهش نشان می یافته

هستند. این تنوع هم در خدمت گیرندگان و هم در میان داوطلبان و خیرین و هم در میان 

از به ها نی های ما نشان دادند که در یک برنامۀ متناسب در خیریه کارکنان وجود دارد. یافته

های ارتباطی خاصی برای حفظ،  نفعان پیش گفته و برنامه های هر گروه از ذی شناخت ویژگی

های  آموزش، نگهداشت و به کارگیری و ارائه خدمت از سوی آنها وجود دارد. همچنین سازمان

مه توان از یک استراتژی و برنا نفعان متفاوت دارند؛ بنابراین نمی نهاد اهداف، منابع و ذی مردم

 واحد برای همه صحبت کرد. 

های اجتماعی و ورود آنها با  ها از رسانه نتیجه و توصیه این پژوهش؛ بر لزوم شناخت سمن

ها باید نسبت به اهداف ارتباطی با  داشتن برنامه و استراتژی به این حوزه تأکید دارد، این برنامه

 نفعانشان تدوین گردد.  ذی
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