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رسانههایاجتماعیوتبلیغدهانبهدهانالکترونیکیدرگردشگرینوین 

بهنا رضاقلیزاده 0
عبدالرضاحجتی
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چدیده 
رسانههای اجتماعی متفاوت با الگ ی ی س یه ارتباطی بیشتر رسانههای جمعیی هسیتند و
قادرند تا ارتباطات دوطرفه ای را میان گردشگران بالق ه و بالفعل یا با سیازمانهیای گردشیگری
ایجاد کنند .فرایند ارتباطات میانفردی یا «دهان به دهیان» از نی ع «الکترونیکیی» آن ،عرصیه
ن ظه ری است که گردشگران و مصرفکنندگان ،تجارا ،دییدگاههیا و ارزییابیهیای خی د را از
محص الت ،برندها و مکانهای مختلف گردشگری بهوسیله کانالهای ارتباطی آنالی به اشتراک
میگذارند .به عبارت دیگر در ای عرصه ،جایگاه ی

شخص در زمینة اشتراکگذاری ،از حالیت

چهره به چهره اولیه به ارتباطات آنالی تغییر یافته است.
ای مقاله میک شد تا با مطالعه منابع علمی ،اسینادی و می ردی ،پی نید بیی گردشیگری و
وا 0و همچنی اهمیت و کارکرد ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی در حی زه گردشیگری را
بررسی کند .در ای پژوهش برخی از مهمتری نظریههیای میرتبط از قبییلِ حضی ر اجتمیاعی،
تبادل اجتماعی ،نف ذ اجتماعی و شبکههای اجتماعی کیه میی ت اننید الگ هیای معتبیری بیرای
پژوهش و بررسی نح ه شکلگیری روابط میانفردی ،بیان افکار و انتقال اطالعیات بیه همیدیگر
باشند ،م رد استفاده قرار می گیرند .ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی در ح ز گردشگری بیا
در نظر گرفت مؤلفههای اساسی در ارتباطات اجتماعی -پیام ،ارتبیاطگیر و گیرنیده پییام -نییز
تجزیه و تحلیل می ش ند .سرانجام ،در مطالعه م ردی انجام شده ،وبگاه تری ادوایزر و نیز اییران
بهعن ان پنجمی کشی ر پربازدیید خاورمیانیه بیا  5/0میلیی ن نفیر گردشیگر در سیال  0225و
م ض عات م رد بحث کاربران به تعداد  0191م رد به تفصیل بررسی شده است.
واژگانکلیدی :وا ،0سفر و گردشگری ،محت ای ت لیدی کاربران ،تبلیغ دهان به دهان الکترونیکی
 .0نويسنده مسئول؛ کارشناس ارشد مديريت رسانه (دانشگاه صداوسيما)؛ پژوهشگر ارتباطات .رايانامه:
brezagholizadeh@yahoo.com
 .5کارشناس ارشد مديريت رسانه (دانشگاه تهران)؛ رايانامهahojati@alumni.ut.ac.ir :
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مقدمه 
پدیدهای که در سالهای اخیر م رد ت جه ح زه گردشگری بی ده« ،دهیان بیه دهیان
الکترونیکی» 2است .تبلیغ دهان به دهان 0ن عی ارتباط غیررسمی در م رد ویژگیی یی
پدیده ،مکان ،کسبوکار ،یا محص ل است کیه در یی

جامعیه واقعیی مبادلیه مییشی د

(رنجبریییان و غفییاری .)20 :2110 ،هییدف از ارتباطییات دهییان بییه دهییان در صیینعت
گردشگری ،فراهم آوردن شرایط برای گفتگ ی گردشگران با همدیگر یا دیگران بهمنظ ر
آگاهی بخشی ،ترغیب یا تبادل اطالعات است .ای ن ع ارتباط ،گفتگ در م رد محص الت
و خدمات در میان افرادی است که مستقل از شرکت عرضهکننیده محصی ل ییا خیدمت
هستند .ای گفتگ ها میت انند بهص رت مکالمه دوطرفه یا فقط ت صیهها و پیشینهادهای
ی جانبه باشند (جلیل ند .)2199 ،محققان گردشگری معتقدنید کیه ت صییه دوسیتان و
خ یشاوندان از تنثیر گذارتری منیابع اطالعیاتی می رد اسیتفاده در تصیمیمات بیه شیمار
میرود .اطالعات ارائه شد دوستان و خ یشاوندان ،معتبرتر ،صادقادنهتیر و باورپیذیرتر از
اطالعات ارائه شد کانالهای رسمی است (کراتس .)2111 ،1بنابرای  ،تنثیر بی فیردی و
دهان به دهان بهعن ان مهمتری منابع اطالعاتی در تصمیمات گردشیگری یی

شیخص

به حساا میآید.
هنگامی که دهان به دهان به حالت دیجیتالی درمیآید ،طبیعیت ناشیناس ،زودگیذر و
مقیاس بزرگ اینترنت باعث ایجاد راههای جدید دریافت ،تحلیل ،تفسیر و مدیریت آنالیی
دهان به دهان میش د (یزدانپنیاه .)2110 ،لیذا پیشیرفت اینترنیت و فنیاوریهیای وا0
هماکن ن به مصرفکنندگان ای اجازه را میدهند تا به لحاظ شخصی به نقدهای معنییدار
ال در
و فهم پذیر نه تنها دوسیتان و خ یشیاوندان ،بلکیه بیه نظرهیای اشیخاص غریبیه (میث ً
وبالگهای مسافرتی یا سایر ابزارهای مدرن ارتباطی) نیز دسترسی داشته باشند.
)1. Electronic Word-of-Mouth (EWOM
)2. Word-of-Mouth (WOM
3. Crotts
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با استفاده از ابزارهای ارتباطی و خیدمات فیراهم شیده در دهیان بیه دهیان الکترونیی ،
گردشگر میت اند در کمتری زمان و با کمتری هزینه و دانش ،ظرفیتهای گردشیگری یی
کش ر را شناسایی و با برنامهای هدفمند به مکانی خاص مسافرت کند .به غییر از گردشیگران،
حتی مدیران شرکتها نییز در بازارهیای بیهشیدت رقیابتی امیروز در جسیتج ی روشهیای
جدیدی برای آگاه ساخت مردم از محص الت خ د و بهب د نام تجاریشان هستند .آنها بیرای
رسیدن به ای مقص د از روشهای بازاریابی متن عی بیرای جیذا بیشیتر مشیتریان اسیتفاده
میکنند که یکی از مؤثرتری ای روشها ،دهان به دهان الکترونیکی است.
مطالعه الن 2،و همکارانش ( )0220نشان میدهد که در مقایسه با بازاریابی سینتی،
گردشگران بیشتر به ارتباطات «دهان به دهان» اعتمیاد دارنید .بیهدلییل خ دگشی دگی
دهان به دهان الکترونیکی (در مقابل ارتباط دهان به دهان) و جهیانی بی دن آن (ارسیال
همزمان به تعداد زیادی از افراد در سراسر دنیا) ،ایی نی ع ارتبیاط احتمیاالً تنثیرگیذاری
بیشتری دارد .یکی از کم های وا  0به کش ر پذیرنده گردشگر میت اند ای باشد کیه
به واسطة دهان به دهان الکترونیکی ،نیازهای مسافران بهص رت ف ری و مسیتقیم پاسیخ
داده می ش د و در کنار آن ،فرصت بازخ رد مثبت دهان بیه دهیان آنالیی نییز افیزایش
مییابد .تنثیر و نفی ذ دهیان بیه دهیان الکترونیکیی در درک اینکیه چگ نیه مسیافران و
گردشگران بهص رت آنالی با همدیگر همکاری و مشارکت میکننید نییز حیائز اهمییت
است  .بنابرای  ،ای ن شتار به دنبال بررسی تمایز ماه ی دهان به دهان با دهان به دهان
الکترونیکی و نقش ای ن ع ارتباط در ایجاد و ت سعة شی ه جدیدی از گردشیگری اسیت
که جایگزی روشهای سنتی شده است.
ازوب2تاوب 1
وا یا ت ر جهانگستر در مییان یکیی از مهیمتیری و میؤثرتری فنیاوریهیای قیرن
بیستویکم قرار دارد و در واقع مجم عهای بسیار پیچیده از ان اع منیابع اطالعیاتی اسیت
1. Lange
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که بهوسیله افراد متفاوت ت لید میشی د و کیاربران مختلیف در آن جسیتج مییکننید.
به عبارت دیگر ،وا عبارت است از پی ند و اتصیال فرامتنیی صیفحات بیا یکیدیگر .ایی
صفحات شامل منابع اطالعاتی گ ناگ ن در شبکهها و وبگاههای مختلف در اقصیی نقیاط
دنیا با نشانیهای واحد م س م به مکانیاا جهانی منابع است( .ن روزی)2195 ،
«وا »2به نخستی مرحله شبکه جهانگستر اشاره دارد که اص الً رسانهای یی سی یه
با قابلیت «تنها خ اندن» است .ای وا رویکردی ایستا و منفعل دارد؛ یعنیی شیرکتهیا و
مؤسسات برای خ د وبگاههایی را بهمنظ ر انتشار اطالعات طراحی میکنند و کیاربران هیم
تنها آنها را میخ انند (مینازی .)0 :0225 ،2وا 2از وبگیاههیایی تشیکیل شیده اسیت کیه
محت ای آنها را افراد یا منابعی خاص تنمی میکنند و کاربران ،تنها مصرفکننده هستند.
اییی وا ماننیید دیگییر خییدمات شییبکهای براسییاس معمییاری سییرویسدهنییده/
سرویسگیرنده اسیت و از طرییع آن مییتی ان بیه گسیتره وسییعی از منیابع اینترنتیی
دسترسی پیدا کرد .وا براساس نظیام فرارسیانهای کیار مییکنید .فرارسیانه ترکیبیی از
فرامت و چندرسانهای است .فرامت عبارت از متنی است که از سیایر متی ن در صیفحه
وا متمایز شده است و به منابع اطالعاتی یا صفحات دیگر کیه کیاربر بیه آن دسترسیی
دارد ،اشاره میکند .چندرسانهای نیز ترکیبی از رسانههای مختلف ماننید صیدا ،تصی یر،
فیلم ،تصاویر متحرک و مت است .ای ترکیب ممکی اسیت بیرای جیذابیت و رسیاندن
مفه م منابع اطالعاتی در صفحات وا بهکار رفته باشد( .ابراهیمی)01 :2192 ،
وا 0به نسل دوم خدمات مبتنی بر وا اشاره دارد که بیر محتی ای ت لیدشید کیاربر،
قابلیت استفاده (سه لت استفاده ،حتی برای افراد عادی) و قابلیت هماهنگی (به ای معنیی
که ی

واسایت به خ بی میت اند با دیگر ت لیدات ،سیستمها و وسیلهها کار کنید) بیرای

مصرفکننده نهایی داشته باشد .ی
در ی

وا سایت مبتنی بر وا  0بهکاربران اجازه میدهد تیا

گفتگ ی رسانة اجتماعی بیهعنی ان سیازندگان محتی ای ت لیدشید کیاربر در یی

جامعه مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و همکاری کنند؛ در مقایسیه بیا نسیل اول وا
1. Minazzi
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سایتهای وا  2که در آنهیا افیراد محیدود بیه مشیاهدهگیر منفعیل محتی ا شیده ب دنید.
نم نههایی از ویژگیهای وا  0عبارتاند از :سایتهای شبکههای اجتمیاعی و سیایتهیای
رسانههای اجتماعی (مثالً فیس ب ک) ،وبالگها ،ویکیها ،برچسبگیذاری کلمیات کلییدی
در واسایتها و لین ها ،سایتهای اشتراکگذاری ویدی (مانند ی تی ا) است .همچنیان
که اطالعات ،نیروی حیاتی صنعت گردشگری بهشمار میرود ،پیشرفتهای وا 0نیز تینثیر
ف قالعادهای بر تقاضا و عرضه گردشگری داشته است( .ریاکتی )0220 ،2
شناسیرسانههایاجتماعیمبتنیبروب 1

مفهو 
رسانههای اجتماعی با خ د اصطالحات جدیدی را خلع کردهاند کیه بسییاری از آنهیا
به جای همدیگر بهکار میرونید .محققیان و ن یسیندگان در ایی امیر ت افیع دارنید کیه
وانهسازی های مستمر ،ما را از رسیدن به یی

تعرییف مشیخص بیاز مییدارد (نیانی ،و

گریتییزل .)0222 ،0ای ی وانگییان شییامل «محت ی ای ت لیدشیید کییاربران» ،1رسییانههییای
ت لیدشد مصیرفکننیدگان ،1شیبکه هیای اجتمیاعی آنالیی  ،5سیایتهیای شیبکهسیاز
اجتماعی ،9وا 0و سفر 00میش ند.
مفه م «جامعه» نیز وانگان دیگری مانند جامعیة آنالیی  ،9جامعیه مجیازی ،1دنییای
مجازی ،22حض ر مجازی 22و واقعیت مجازی 20را ت لید کرده است .با وجی د رسیانههیای
1 . Reactive
2. Xiang and Gretzel
)3. User-Generated Content (UGC
)4. Consumer Generated Media (CGM
)5. Online Social Networks (OSN
)6. Social Networking Sites (SNS
7. Travel 2.0
8. online community
9. virtual community
10. virtual worlds
11. virtual presence
12. virtual reality
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اجتماعی ،امیروزه جغرافییا میانع ارتبیاطی عمیده بیه شیمار نمییرود و شیاید گمنیامی،
خ دافشایی 2را آسانتر از گذشته شکل میدهد .بنابرای  ،پارادایم جامعه تغییر یافته است
و تعامالت در حی زه جهیانی در حیال گسیترش اسیت .ابیداع وانه «جامعیه مجیازی» و
شکلگیری بستری برای شبکههای اجتماعی به راینگ لد )2111( 0نسبت داده میشی د.
راینگ لد با طراحی و ترسیم منابع جامعهشناختی و انسانشناختی ،بیر روی جنبیههیای
مختلف جامعه و تکامل آن در بستر شبکههیای جهیانگسیتر مطالعیه کیرد .وی ج امیع
مجازی را به «واحدهای اجتماعیای که در شبکه پدیدار میش ند و منجیر بیه مشیارکت
مردم در خص ص مباحث عم می و همچنیی ایجیاد شیبکههیایی از روابیط شخصیی در
فضای مجازی میش د ،تعریف میکند».
رسانه های اجتماعی به مفه م ایدئ ل نی

خ د ،ایدهای است کیه بیهکیاربران امکیان

می دهد تا بهمنظ ر اشتراکگذاری ،همفکری و بهروز کیردن محتی ای وا ،بیه اینترنیت
دسترسی داشته باشیند .برنامیههیای کیاربردی رسیانههیای اجتمیاعی معیروف از قبییل
فیس ب ک ،ت ییتر ،فلیکر و مایاسپیس ،که مشتمل بر ویکیهیا( ،)2وبیالگهیا ،صیفحات
پیام ،پادکست( ،)0وودکست( )1و ویالگها (ویدئ بالگ) 1اسیت ،بیهکیاربران امکیان ایجیاد
حساا کاربری ،دع ت از دوستان ،ارسال رایانامهها و پیامهیای فی ری ،انتشیار وییدئ ها،
عکسها ،فایل های ص تی و محت ای وبالگ را بدون محدودیت زمانی و مکانی میدهنید.
(تی نت)25 :0220 ،1
«محت ای ت لیدشد کاربر» بدی معنی است که اشخاص با بهرهگیری از رسیانههیای
اجتمییاعی ،ایییدههییا ،تفکییرات و م ی اد ت لیییدی خ ی د از قبیییل عکییسهییا ،وبییالگهییا،
میکروبالگها( )1و ویدئ ها را به اشتراک میگذارنید .تعیداد زییادی از گردشیگران تحیت
تنثیر محت ای ت لیدشد کاربران قرار میگیرند؛ چرا که ای محت ا به سیرعت تبیدیل بیه
1. self-disclosure
2. Rheingold
)3. vlog (video blog
4. Thevenot
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منبع معتبری از اطالعات مسافرتی میش د و در برخی از می ارد ،مسیافران ایی مطالیب را
قابل اعتمادتر از اطالعات دریافت شده از س ی بازاریابان سینتی مییداننید؛ زییرا محتی ای
ارائه شده از س ی بازاریابان عم ماً به پنهان کردن جنبههای منفی گرایش دارد .اسیتفاده از
وبالگها و سایتهای شبکه اجتماعی ما را وارد ح زههایی میکنید کیه در گذشیته تحیت
سلطه تنمی کنندگان سنتی ب دند .مسافران اکن ن ترجیح میدهنید ارتباطیات شخصیی و
غیررسمی را به منابع اطالعاتی رسمی و سازمانی تبدیل کنند( .بانسل و وویر)0222 ،2
در ای ارتباط ،وانه دیگیری کیه از ادبییات نشینت گرفتیه« ،رسیانههیای ت لیدشید
مصرفکننده» 0است که از س ی بل ش  )0229( 1به «محت اهای رسانهای ت لیدشیده از
س ی مصرفکنندگان تعرییف مییشی د کیه بیهمنظی ر دسترسیی آسیان ت سیط سیایر
مصرفکنندگان تنثیرپذیر ،معم الً از تجارا مرب طه ،اطالعیات آرشیی ی و بیه اشیتراک
گذاشته شده آنالی استفاده میش د».
هاوچارچوبهایمطرحدراینحوزه 


نظریه
ای بخش مهمتری چارچ ا های نظری م رد استفاده در مطالعه و درک رسانههیای
اجتماعی را در بر میگیرد .همه ای مکاتب فکری و چیارچ ا هیا شیاید بیه درک میا از
ماهیت رسانه های اجتماعی ،دالیل مشارکت اشخاص بیه واسیطه ایی رسیانههیا ،نحی ه
شکلگیری رابطه و چگ نگی جستج ی محت ای رسانههای اجتماعی یاری برسانند.
کاپالن و هانالی ( )0222طرح طبقهبندی شدهای از نظریههای غنای رسانه ،حضی ر
اجتماعی و فرایندهای اجتماعی (خی دابرازی ،خ دافشیایی) را ارائیه دادهانید کیه اسیاس
رسانههای اجتماعی را شکل میدهند .ای نظریه میگ یید کیه درجیه بیاالیی از حضی ر
اجتماعی ،یعنی ارتباطات مؤثر اجتماعی ،بر رفتار دیگیران تینثیر دارد .حضی ر اجتمیاعی
ی

رسانه ،میزان ت انمندی آن در راستای ت سعه ارتباطی صی تی ،تصی یری و نزدیکیی
1. Bansal and Voyer
)2. Consumer-Generated media (CGM
3. Blackshaw

 96مطالعات رسانههای جدید /سال چهارم ،دوره دوم ،شماره ( ،3پیاپی  ،)17زمستان 1337

فیزیکی میان دو نفر در نظر گرفته میش د (خ شهیکل و نظارتی .)925 :2111 ،حض ر
اجتماعی در محیط آنالی  ،از طریع غنای رسانهای تق یت میش د .نظریه غنیای رسیانه
فرض را بر ای قرار میدهد که هدف هر ارتباطی «حیل ابهیام و کیاهش بییاعتمیادی»
است .رسانه ها در درجه غنا با همدیگر متفاوتند و در نتیجه برخی از رسانههیا میؤثرتر از
بقیه عمل می کنند .نظریه خ دابرازی و خ دافشایی نیز به دنیای مجازی مرب ط است که
سطح باالیی از حض ر اجتماعی را نشان میدهد .در بستر دنیای مجازی ،کاربر مییت انید
دنیای چهره به چهره و حتی فراتر از آن را تقلید کند .در خص ص وانه «خی دابرازی» در
دنیای واقعی ،سعی می کنیم دست به افشای اطالعاتی بزنیم که منطبع بیا تصی یر ارائیه
شده است .در دنیای مجازی کاربر میت اند با برقراری ارتباط ،تص یر خاصی را ارائه دهد.
نظریهای که به بررسی تبادل اطالعات میان افراد یا گیروههیای ک چی

مییپیردازد،

«تبادل اجتماعی» است .ای نظریه اساساً چارچ ا هزینه -فایده و مقایسیه گزینیههیا را
بهکار گرفته و چگ نگی برقراری ارتباط اشخاص با همدیگر ،نح ه شکلگیری پی ند میان
افراد و چگ نگی تشکیل ج امع از طریع تبادل ارتباطات را ت ضیح میدهید .ایی نظرییه
بیان می کند که افراد در رفتارهایی که در آن پاداش وج د دارد ،مشارکت میج یند و از
رفتارهای پرهزینه اجتناا می کنند .از س ی دیگر ،تمامی رفتارهای اجتماعی بر ارزییابی
ذهنی هر کنشگر از هزینه -فایده مشارکت در تبادل اجتماعی است ار اسیت (اسیکیدم ر،
 .)20 :2110هرچند پاداشها در اغلب م ارد پ لی نیستند؛ اما میت ان گفت پاداشهایی
از قبیلِ فرصت ،اعتبار و انطباقپذیری یا پذیرش ،بهص رت اجتماعی وج د دارند .از ایی
رو ،نح مشارکت مردم در تبادل اجتماعی ممک اسیت بیه دالییل الیف) منیافع می رد
انتظار در شهرت و نف ذ بر دیگران؛ ا) مبادله م رد انتظار با دیگیران؛ ج) نی عدوسیتی و
د) پاداش مستقیم باشد .با ت جه به اینکه مشارکت در رسانههای اجتماعی پاداشی را بیه
دنبال ندارد ،به نظر میرسد که سه دلیل نخست ،ارتباط خاصی با چرایی مشارکت مردم
در رسانههای اجتماعی داشته باشد.
نظریه تبیادل اجتمیاعی را بییش از هیر چییز در ارتباطیات مییانفیردی و بهبی د آن در
راهکارهای ت سعه صنعت گردشگری میت ان بهکار گرفت؛ شی های که اکنی ن در کشی رهای
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ت سعهیافته ب یژه در بخش مدیریت هتل کاربرد وسیعی دارد (کروبیی .)225 :2199 ،شیاخص
شبکه جهانی )0221( 2با ت جه به نظرییه تبیادل اجتمیاعی میدعی اسیت کیه کیاربران
رسانههای اجتماعی را میت ان به چهیار گیروه اصیلی دسیتهبنیدی کیرد؛ ایی گیروههیا
عبارتاند از )2 :ناظران ( 01/9درصد از کاربران رسانههای اجتماعی) کیه مصیرفکننیده
محت ا هستند؛  )0به اشتراکگذارندگان ( 92/0درصد) ،که بهمنظ ر کم

بیه دیگیران و

اظهییار دانییش خیی د ،اطالعییات را بارگییذاری یییا ارسییال میییکننیید؛  )1نظردهنییدگان
( 19/0درصد) ،کسانی هستند که هم محص الت را ارزیابی و بررسی مییکننید و هیم در
خص ص کسانی که میک شند تا مشارکت و همکاری داشته باشند ،اظهارنظر میکننید و
 )1ت لیدکنندگان ( 01/0درصد) ،کسانی که محت ا را ت لید میکننید تیا ه ییت خی د را
ابراز کرده و خ د را به رسمیت بشناسیند .بیا چیارچ ابنیدی نظرییه تعامیل اجتمیاعی،
ناظران در اکثریت قرار دارند اما تبادلی را انجام نمیدهند و ای نشان میدهد کیه آنیان
هزینه ارسال یا اظهار نظر را خیلی بیشتر در نظر میگیرند یا از ابراز عقیده و مشخصیات
خ د واهمه دارند.
نظریه «نف ذ اجتماعی» نیز مانند نظریه تبادل اجتماعی ،نح ه تبادل اشکال روابط را
بیان میکند .با ای تفاوت که ای نظریه بیشتر بر سط ح فردی و دوتایی تنکید دارد ،در
حالی که نظریه تبادل اجتماعی ،رفتار را در سط ح جمعی و سازمانی ت ضییح مییدهید.
نظریه تبادل اجتماعی میگ ید که فیرد روابیط نزدیکیی را از طرییع خ دافشیایی شیکل
میدهد .با مقایسه پ ست کندن الیه های پیاز ،فرد باید از طریع فرایند دائمی افشا ،خ د
و ه یت درونی خ د را به نمایش بگذارد و ای با ارائه اطالعات عم می ،قابیل مشیاهده و
ملم س نظیر جنسیت ،ترجیحات پ شش و ق میت آغاز میشی د .پیس از آن بیا ت سیعه
روابط ،شخص احساسات خ د را به اشتراک میگیذارد و در سیطحی عمییعتیر ،اهیداف،
جاهطلبیها و اعتقادات خ د را نیز افشا خ اهید کیرد (آلیتم  .)2192 ،0نفی ذ اجتمیاعی
1. Global Web Index
2. Altman
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مستلزم آن است که شخص یا گروه برای تغییر دادن نگرشها یا رفتیار دیگیران ،قیدرت
اجتماعی خ د را اعمال کند و منظ ر از آن ،نیرویی است کیه شیخص نف ذکننیده بیرای
ایجاد تغییر می رد نظیر در اختییار دارد (صییادزاده و دیگیران .)299 :2112 ،در دنییای
اجتماعی آنالی  ،شاید ما قادر به ترسیم شبکه های اجتماعی به روشیی باشییم کیه ایی
الیههای اطالعاتی مختلف را از هم تفکی

کند .بهط ر پیشفیرض ،اطالعیات عمی می و

خاص در معرض دید عمی م قیرار خ اهید گرفیت ،در حیالی کیه اطالعیات خص صیی و
نیمهخص صی میت انند محرمانه باقی بمانند .در ای م رد شاید بت ان روشهایی را برای
تعیی سط ح روابط و ن ع ارتباطات بهوج د آورد که میت اند به سادگی آنالی بی دن را
از طریع وبگاههای رسانههای اجتماعی ردیابی کند .برای مثال ،طیرح دعی ی در دادگیاه
علیه فیسب ک ،اهمیت پیگیری سط ح حریم خص صی الیههای نف ذ اجتماعی را پس از
افشا اطالعات شخصی برجسته کرد( .گ دی )59 :0222 ،2
در نهایت ،نظریه «شبکه های اجتماعی» ،افراد جامعه را بیه مثابیه بیازیگران بیه هیم
مرتبط در نظر میگیرد و از الگ های ریاضی برای مطالعیه سیاختار ،ت سیعه و تکامیل آن
استفاده میکند (وازرم  .)10 :2111 ،0تحلیل شبکههای اجتمیاعی ،بیازیگران فیردی را
در ی

اجتماع همچ ن فضاهایی تلقی میکند .ارتبیاط مییان ایی بیازیگران بیهصی رت

حاشیهها ،فضاها ،لین ها یا اتصاالت در نظیر گرفتیه مییشی ند .شیبکههیای اجتمیاعی
میت انند در بسیاری از سط ح تشکیل شی ند :از افیراد گرفتیه تیا خیان ادههیا ،ج امیع و
ملتها .ای روابط میت انند بهط ر مکرر به دوسیتان ،خ یشیاوندان ،مبیادالت اقتصیادی،
منافع یا اعتقادات عم می نییز پی نید داده شی ند .اینهیا در کنیار هیم سیاختار هندسیی
پیچیدهای را شکل میدهنید .بیا ایی اوصیاف ،درونماییه رسیانههیای اجتمیاعی دقیقیاً
مادیسازی و انجماد گفتوشن دها و دیدگاههاست .بیا بررسیی تعامیل مییان کنشیگران
اجتماعی و اطالعات ،به نظر میرسد ظه ر چیارچ ا شیبکههیای اجتمیاعی چندبعیدی
1. Gaudin
2. Wasserman
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حائز اهمیت است (کنتراکت ر .)0221 ،2در فرایند محت ای رسانه های اجتماعی به مثابیه
فضاها ،فرد میت اند محاسبات ریاضی را بر روی مصن عات اطالعات انجام دهد؛ نظیر ای
مباحث که کدام بخشهای مهم را بیشتر اشخاص به اشتراک میگذارنید؟ بیا اسیتفاده از
ابزارهای رسانه های اجتماعی ،چگ نه فرد می ت اند بیا کیاربران ارتبیاط برقیرار کنید؟ بیه
واسطه برقراری ارتباطی که شبکه ها بت انند هیر چیه بیشیتر یکپارچیه شی ند ،فضیاهای
ساختاری رسانههای اجتماعی در کجا واقع هستند؟
جدول  .0مفاهیم و نظریههای عمده در باب رسانههای اجتماعی در گردشگری
(النگ و دیگران)1101 ،
مفاهیم و نظریهها
نظریه غنای رسانه
نظریه حضور اجتماعی
نظریه خودابرازی و خودااشایی
پردازش اطالعا
تصمیفگیری مصرفکننده
نظریه الرو
الروی تصمیفگیری مصرفکننده

منبع
کاپالن و هانالین2111 ،

چوی ،لتو و اولری2117 ،2
کاکس ،برگس ،سلیتو و بیولتجنس2113 ،3

دیدگاههایی در مورد نفوذ گردشرری آنالین:
دیدگاه صنعتی
دیدگاه بازنمایی نمادین
دیدگاه راتار گردشرری
دیدگاه جستجوی اطالعا سفر
جستجوی داخلی و جستجوی خارجی

ژیانت و گریتزل2111 ،

لی ،سوتار و دالی2117 ،٥

1. Contractor
2. Choi, Lehto & Oleary
3. Cox, Burgess, Sellitto & Buultjens
4. Lee, Soutar & Daly
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ادامه جدول 0
مفاهیم و نظریهها
تصهههویر مقصهههد گردشهههرری (تصهههورا
بازدیدکنندگان از مکان)
توزیع قدر در قانون
نررش ساختاری و نررش غیرساختاری
الروی ذهنی
ارایند ترغیا و اقناع
()5
مردمنراری اینترنتی
3
نظریه توازن
()6
کنکاش رابطهای مغز -کامپیوتر
()7
سیستفهای شناور
حضور
تحقیق بازاریابی خدما و روانشناسی محیطی
نظریه اطالعا
()8
نظریه جریان

منبع
1

پان و لی 2111 ،

ژیانت و پان2111 ،2
وودسههاید ،کههروکشههانک و دیهیوانههت،٥
2117
گوتنتاگ2111 ،5
کیف و هاردین2111 ،6
اوکانر2111 ،7
هیوانت ،بکمن و بکمن2111 2،

دهانبهدهانالدترونیدیدرسفروگردشگری 
ارتباط «دهان به دهان» به دوران پیش از ارسط برمیگردد که بر رفتارها ،نگرشها،
نیات ،آگاهی ،انتظارات و ادراکات شخص تنثیر میگذاشت .ای ارتباط ،از نی ع شیفاهی و
1. Pan & Lee
2. Xiang & Pan
3. Balance theory
4. Woodside, Cruikshank and Dehuang
5. Guttentag
6. Kim & Hardin
7. O’Connor
8. Huang, Backman & Backman
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ارتباط فرد به فرد بی گیرنده و ارتباط گیر اسیت کیه گیرنیده دربیاره برنید ،محصی ل و
خدمت پیامهایی را دریافت میکند .مطالعات نشان میدهند که ارتباط دهیان بیه دهیان
در تغییر ادراک مصرفکننده یا گردشگر در خص ص محصی الت و خیدمات میؤثر بی ده
است .دهان به دهان دربرگیرنده تبادل پیام های گفتاری یا شفاهی ف ری بی ی

منبیع

به هم پی سته و گیرندهای است که بهط ر مسیتقیم و فی ری ارتبیاط برقیرار مییکننید.
گسترش اینترنت و سیستمهای بییسییم و در نتیجیه ،افیزایش اسیتفاده از رسیانههیای
اجتماعی ،مفه م دهان به دهان را متح ل ساخته و در نتیجیه ،فرصیت اشیتراکگیذاری
تجارا با دیگران در سرتاسر دنیا ،قدرت را از مؤسسات و شرکتها بیه مصیرفکننیدگان
انتقال داده است( .مینازی)00 :0225 ،
ارتباط «دهان به دهان الکترونیکی» ،مفه می اسیت کیه اغلیب بیر پاییه دییال گ در
رسانههای اجتماعی یافت میش د .شبکههای اجتماعی به مقیدار زییادی بیه «دهیان بیه
دهان الکترونیکی» وابسته هسیتند کیه شیامل نظرهیای مصیرفکننیدگان در خصی ص
ت لیدات و خدمات ارائه شده در اینترنت میش د .تفاوت عمده بی مفه م دهان به دهان
با دهان به دهان الکترونیکی ای است که در نی ع الکترونیکیی آن ،ت صییههیا و مطالیب
عم ماً از س ی اشخاص ناشناسی که با آنها رابطه چندان محکمیی وجی د نیدارد ،ارسیال
میش ند که در نتیجه ممک است مصرفکنندگان آنالیی در اسیتفاده از منیابع مشیابه
برای تعیی اعتبار اطالعات دچار سردرگمی ش ند .ای ارتباط ممک است حتیی بیشیتر
از ارتباط دهان به دهان تنثیرگذار باشد؛ بهط ری که ویژگیهای ای ن ع ارتباط مشیتمل
بر دسترسی جهانی ،سرعت سفر ،سه لت اسیتفاده و گمنیامی بی ده و مشیکالت ارتبیاط
چهره به چهره نیز در آن وج د ندارد (برونر و دیهی گ .)25 :0222 ،2بنابرای  ،به نظیر
میرسد که ارتباطات دهان به دهان در ص رت بسط و گسترش آن از طریع سیستمهای
عامل الکترونیکی و حتی به واسطه اشخاص عمیدتاً غریبیه ،یی

منبیع مهیم اطالعیاتی

محس ا ش د.
1. Bronner & de Hoog
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تنثیر و نف ذ دهان به دهان الکترونیکی در درک نح ه تعامل و مشارکت آنالیی مسیافران
حائز اهمیت است .دیپ لرایتر 2و همکارانش ( )0229بی دو ن ع تعامیل در «اجتمیاع آنالیی
گردشگری» تمایز قایل میش ند .ی

ن ع به ارتباطات شخصی مرب ط میش د که کاربران بیه

آسانی ارتباط برقرار میکنند و ن ع دیگر به تبادل اطالعات مرتبط است که اعضا ،اطالعیات را
بهمنظ ر آگاهیبخشی و جلب نظر دیگران به اشتراک میگذارند.
در ابتدای ای مقاله در خص ص وا 0به اجمال ت ضیحاتی داده شید ،لییک بایید در
اینجا به ای نکته اشیاره کنییم کیه وا 0در گردشیگری همیان «سیفر »0اسیت؛ یعنیی
ت صیف نسل جدیدی از وبگاههای مرتبط با سفر و گردشگری که مش ق و تسهیلکننده
سطح باالیی از تعامالت اجتماعی میان مسافران است و همچنی کاربران ای حی زه بیه
«مسافران »0معروفند .بدیهی است که گردشیگران کنی نی بیه منظی ر کسیب اطالعیات
مرتبط با سفر ،کاهش خطر پیش از خرید آنالی  ،اشتراکگذاریهای تجیارا ،افکیار ییا
دیدگاههای خ د دربار هتلها ،اقامتگاهها ،تفریحگاهها ،بستههای سفر و راهنماهای سفر
از اینترنت بهره بگیرند (نیان ،و گریتزل .)0222 ،از آنجیایی کیه برنامیههیای کیاربردی
سفر 0مشتمل بر پی ند محت ا ،ماشیاپ هیا( ،)1ایجکیس( ،)22برچسیبهیا( ،)22ویکییهیا،
انجم ها یا تابل اعالنات ،سیستمهای درجهبندی مشتری ،دنیاهای مجازی ،پادکستهیا،
وبالگها ،ویدئ های آنالی و غییره هسیتند (اشیمالگر و کارسی ن ،)0229 ،0در نتیجیه،
ابزارهای اشتراکگذاری عکس و فیلم ،وبالگن یسی ،میکروبالگن یسی ،نقشههیا ،زمیی
مرجع کردن( ، )20ج امیع سیفر و غییره (فلیکیر ،بالگیر ،ی تیی ا ،تی ییتر ،گ گیلمیپس،
ف راسک ایر ،تری ادوایزر) 1در حال دستیابی بیه محب بییت فزاینیدهای در حی زه سیفر و
گردشگری هستند یا بهعن ان ابزاری برای کم

به تجارا و ت صیهها استفاده میشی ند.

(چان ،و ب هالیس)0229 ،1
1. Dippelreiter
2. Schmallegger and Carson
3. Flickr, YouTube, Blogger, Twitter, Google Maps, Foursquare, TripAdvisor
4. Chung and Buhalis
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لذا استفاده عمده مسافران 0از فناوری در فرایند سفر ،مشتمل بر م ارد زیر است:
ی جستج ی اطالعات :بخش عمده استفاده مسافران 0از فناوری ،مرب ط بیه جسیتج ی
اطالعات محص الت و خدمات مختلیف قابیل اسیتفاده در یی

سیفر اسیت .جسیتج ها بیا

استفاده از م ت رهای جستج ی الفبایی یا سیستمهای پیشیرفتهتیر واقعییت افیزوده( )21در
فرایند برنامهریزی سفر (در پیش ،حی و پس از سفر) ص رت میگیرد.
ی ارسال اطالعات :مهمتری ویژگی مسافران ،0تعلع آنان به نسل محت ایی (محتی ای
ت لیدشده) است که ممک است شیکل سیادهای از سیسیتم درجیهبنیدی ،اظهیارنظر ییا
ش اهد گرافیکی (عکسها و ویدئ ها) باشند.
جدول  .1فرایند برنامهریزی سفر
فرایند

پیک از سفر

حین سفر
پس از سفر

رفتار گردشگر
شناخت نیازها
جستجوی اطالعا
ارزیابی موارد جایرزین
تصمیف خرید
راتار پس از تصمیفگیری
مصرف
راتار پس از مصرف

در میان ان اع رسانه های اجتماعی م رد استفاده مسافران ،وبالگ هیای مسیافرتی
بیشتری ت جه را به خ د جلب کرده اند (تاسیادا و فسنمایر .) 0221 ،2عالوه بر ایی ،
برنامه های کاربردی وا 0مان نید ابزارهیای برنامیه رییزی سیفر جمعیی ،شیبکه هیای
اشتراک گذاری محت ایی و اجتماعی و نیز بازی هیای اجتمیاعی آنالیی چنیدنفره در
سطحی گسترده ،0می ت انند مسافران را برای درگیر شدن در فعالیت های شرکت های
گردشگری (برای مثال با طراحی و ترویج یی

سیفر ییا روییداد فرهنگیی) ت انمنید
1. Tussyadiah and Fesenmaier

)2. massive multiplayer online games (MMOGS
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سازند .در واقع ،با در نظر گرفت روش های شناخت و درک نییاز مسیافران ،وا 0در
تمامی مراحل فرایند تصمیم گیری مسافران تنثیر گذار است .بنیابرای  ،مسیافران 0از
طیف وسیعی از فناوری ها و ابزارها به ط ر همزمان استفاده می کنند و می ت ان آنها را
« مسافران چند ابزاری» 2نامید .مسافران 0از طریع شیبکه هیای اجتمیاعی در تمیاس
مستقیم با دیگر مسافران و درگیر منافع مشابه در ی

مقصد هستند .آنها اطالعیات

در دسترس تری را ت لید می کنند که ت صیه های سفر را طی فرایند تصمیم گیری در
وا تسهیل می بخشد .به ط ر کلی ،وا ، 0مسافران را از مصرف کننیدگان منفعیل بیه
«مصرف کنندگان به مثابه ت لیدکنندگان»( 0هم ت لیدکننیده و هیم مصیرف کننیده)
فعال تجارا سفر تبدیل می کند.
طبع گفتههای شائ  ،1نح ه برخ رد افراد آنالی با رسیانههیای اجتمیاعی سیه گ نیه
است :مصرف ،مشارکت و ت لید محت ای آنالی  .براساس نظرسنجیها ،بیش از  01درصد
از گردشگران در هنگام برنامهریزی برای سیفر سییاحتی خی د ،از دییدگاههیای سیایری
استفاده میکنند .بیش از  92درصد مسافران در زمینه تصمیمگییری سیفر تحیت تینثیر
ان اع مختلف محت ای ت لیدی کاربران نظیر فیلمها ،دیدگاهها و وبالگها قرار مییگیرنید.
همی ط ر ،سایر مطالعات هم نشان میدهند که  12درصد برنامیهرییزان سیفر آنالیی ،
محت ای ت لید شد کاربران را در تصمیمات سفر خ د مد نظر قرار میدهند و  01درصد
از تصمیمات سفر کاربران اینترنت تحت تنثیر رسانههای اجتماعی قیرار دارد (گریتیزل و
ی  .)0229 ،فارستر )0220( 1اصطالح «تکن گرافی اجتماعی» 5را ت سعه داده اسیت کیه
به مفه م طبقه بندی رفتارهای اجتماعی در شش سطح از مشارکت است .نتیجه مطالعیه
وی ای است که  21درصد افراد بزرگسال آنالی در آمریکیا «ت لیدکننیدگانی» هسیتند
1. multi-device travellers
2. prosumers
3. Shao
4. Forrester
5. Social Technographics
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که محت ا را در وبگاههای رسانه های اجتماعی خ د منتشر مییکننید؛ در حیالی کیه 21
درصد آنان «منتقدانی» هستند که به انعکاس دیدگاههای خ د در وبگاههای رسیانههیای
اجتماعی اقدام میکننید .برخیی از کیاربران «گردآورنیده» هسیتند ( 25درصید) کیه از
آراساس( )21یا برچسب صفحات وا استفاده میکنند ییا «متصیلشی نده» ( 21درصید)
هستند؛ یعنی کسانی که به آسانی به وبگاههای شبکهساز اجتماعی متصل میشی ند و از
آنها استفاده میکنند 11 .درصد از کاربران آنالی یا «تماشاگر» هستند کیه محت اهیای
رسانههای اجتماعی ت لیدشد سایر همساالن یا همفکران خی د را مصیرف مییکننید ییا
اینکه «اشخاص غیرفعالی» ( 50درصد) هستند کیه خی د را در هیی یی

از فعالییتهیا

درگیر نمیکنند.
مطالعه تین ز )0222( 2نیز نشان می دهد که فناوری شبکه های اجتمیاعی یکیی از
گسترده تری فناوری های می رد اسیتفاده طیی سیفر محسی ا میی شی د .رسیانههیای
اجتماعی محل مناسبی برای مسافران است تا تجارا سفر خی د را ت لیید کننید و بیه
اشتراک بگذارند و ای رسانه ها نقش مهمی را در تصمیم گیری و جسیتج ی اطالعیات
گردشگری ایفا می کنند .پس با ایی اوصیاف ،نییاز اسیت تیا درک بهتیری از کیاربران
رسانه های اجتماعی ،ت لیدکنندگان محت ا و ع امل مشارکت در ای رسیانه هیا داشیته
باشیم .در بعضی از م ارد خاص ممک است تصاویر ،ادراکیات ییا پییام هیای تبلیغیاتی
منتقل شده از وبگاه ی

سازمان ،کامالً غیرمعتبر باشند؛ لذا به جای استفاده از تصاویر

باکیفیت و گران قیمت بروش رها یا آگهی ها ،ممک است نظرهیا ییا عکیس هیای سیاده
ارسال شد میهمانان و مسافران پیشی در وبگیاه هیای شیبکه هیای اجتمیاعی ،عیاملی
تعیی کننده برای تصیمیم گییری محسی ا شی ند (اوکیانر .)0229 ،بیه ایی ترتییب،
رسانه های اجتماعی می ت انند به ط ر قطع در انتخاا نهایی مصرف کنندگان گردشگری
و مسافران تنثیرگذار باشند.

1. Tnooz
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جدول  .1دهان به دهان در برابر دهان به دهان الکترونیکی
دهان به دهان

دهان به دهان

ماهیت پیام

عمدتاً شفاهی /خصوصی

الکترونیکی
نوشتاری /عمومی

شکل پیام

مستقیف

غیرمستقیف

ماندگاری پیام

ماندگاری محدود

ماندگاری طوالنی

همزمانی پیام

همزمان

ناهمزمان

قابلیت دسترسی/

کف

زیاد

سرعت انتشار
اعتبار منبع

منبع شناخته شده

منبع ناشناس

ابعادتحلیلدهانبهدهانالدترونیدی 
ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی را میت ان با در نظر گرفت چهیار مؤلفیه عمیده
در ارتباطات اجتماعی تجزیه و تحلیل کرد :پیام ،ارتباطگر ،گیرنده ،و پاسخ .ما به تحلیل
ویژگیهایی خ اهیم پرداخت که منجر به ایجاد پاسخها یا خروجیهای دهیان بیه دهیان
الکترونیکی میش د.

الف) پیام
ابعاد اصلی تحلیل پیامهای انتقال یافته از س ی ارتباطگر به گیرنده در ادبیات سنتی
دهان به دهان ،ارزش (مثبت ،منفی) و حجم (مقدار اطالعات) هستند .بیه ایی ابعیاد در
مطالعات دهان به دهان الکترونیکی ت جه میش د .ارزش بیا چیارچ اسیازی ت صییه ییا
پیشنهاد و ج انب ت صیه در نظر گرفته می ش د .بعد نخست بیه ارزش پییام (بیهصی رت
مثبت یا منفی چارچ اسازی شده) اشاره دارد ،در حالی که بعد دوم به تی ازن محتی ای
مثبت و منفی در همان پیام برمی گردد :ی

طرف شامل یکی از اطالعات مثبت یا منفی

میش د و طرف دیگر هر دوی اطالعات مثبت و منفی را در بر میگیرد.
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بُعد مهم دیگر به منظ ر تحلیل محت ای پییام ،کیفییت بحیث و اسیتدالل اسیت کیه
«قدرت استدالل» هم نامیده میش د و به معنای «قدرت اقناعی استدالالت تعبییه شیده
در ی

پیام اطالعاتی است» .قدرت استداللی باید به حدی باشد که گیرنیده پییام ،ایی

استدالالت را قانع کننده و معتبر در نظر بگیرد .ارزیابی کیفیت اسیتدالل بیه ایی می ارد
وابسته است( .مینازی)01 :0225 ،
ی مرتبط و وابسته؛ تا چه حد پیامها برای تصمیمگیری ،کاربردی و مفید هستند.
ی بهنگام ب دن؛ تا چه حد پیامها ،به م قع و امروزی هستند.
ی صحت؛ درک کاربر از اینکه ای اطالعات درست و معتبر است.
ی جامعیت؛ تا چه حد پیام بهط ر کامل درک شده است.
فیلیری و م لیی ) 0221( 2در مطالعیه خی د بیه ایی نتیجیه رسییدند کیه صیحت
اطالعات ،ارزش افزوده اطالعات و وابستگی اطالعات ،در مقایسه با سیایر ابعیاد ،اهمییت
به مراتب بیشتری دارند .با استفاده از محت ای ت لیدشد کاربران ،مسافران و گردشیگران
میت انند اطالعات بیشتری را که حتی در وبگاههای شرکتها نیز م ج د نیست ،بهدست
آورند .برخی مطالعات نشان میدهند که پیامهای عم میتر نامعتبر هستند ،در حالی که
شرح تجارا مشروح دست اول ،نشانهای از اعتبار پیام محس ا میش د.
در م رد ابعاد مرتبط با پیام ،باید به برخی از نشانههای محیطی ت جه کنییم کیه بیه
افراد ای امکان را میدهند تا در جستج ی دیدگاههای میرتبط بیا محصی ل ییا خیدمت
باشند و بت انند اطالعاتی را که به ارزیابی ت صیهها و پیشنهادها کم

میکنند ،بهدسیت

آورند .نخستی بُعد ،به حجم مرب ط میش د مثل تعداد نظرها /پستهیای منتشیر شیده
مصرفکنندگان در خص ص محص ل ،برند ،شرکت و غیره ،که باعث مییشی د آگیاهی از
محص ل ایجاد شده و بر فیروش محصی الت تینثیر بگیذارد .در واقیع ،تعیداد دییدگاههیا/
پست ها در اغلب م ارد مرتبط با شیهرت محصی ل اسیت و اینهیا بایید هنگیام سینجش
رتبهبندی ی

محص ل مدنظر باشند( .مینازی)12 :0225 ،
1. Filieri and McLeay
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ب) ارتباطگر
تفاوت بی دهان به دهان و دهیان بیه دهیان الکترونیکیی بیا در نظیر گیرفت منبیع پییام
ناشناخته ،نگرانیهایی را درباره اعتبار مطالب آنالی ایجیاد مییکنید؛ لیذا نی ع و اعتبیار منبیع،
با ت جه به ت صیهها و پستها ،از نظر مشتریان بسیار باارزش است .اعتبار منبع نشیان مییدهید
که تا چه حد ی

منبع اطالعات از نظر گیرندگان ،م ثع ،دارای تخصص ،و م رد اعتمیاد اسیت.

ای مسئله به اعتبار و شهرت وبگاهی برمیگردد که مطالب و دیدگاههیا را منتشیر مییکنید .در
ای م رد ،گاهی اوقات مدیر وبگاه و اعتبار وبگاه را تعیی میکند و برخیی م اقیع هیم براسیاس
رتبهبندی رسمی در زمینه مفید ب دن پیام ص رت میگیرد( .نان ،و واتس)0229 ،2
همچنی  ،ن ع منبع خیلی حائز اهمیت است؛ چرا که گیرنیدگان پییام بیشیتر بیهوسییله
منبع اطالعات شخصی (همچ ن دوستان و همکاران) تحت تینثیر قیرار مییگیرنید تیا منبیع
اطالعات ناشناخته .روابط اجتماعی بی دو کنشیگر ارتبیاطی جیزو عناصیر حییاتی بیهشیمار
میرود؛ برای مثال ،بهمنظ ر بهرهگیری از روابط اجتماعی شخصی مییان افیراد شیبکه ،وبگیاه
تجاری تری ادوایزر بهکاربران اجازه مییدهید تیا وارد فییسبی ک شیده و بیه پیشینهادهای
دوستان فیسب کی دسترسی داشته باشند .امکان وارد شدن به سیایر شیبکههیای اجتمیاعی،
وبگاهها و برنامههای کاربردی با استفاده از پروفایل فییسبی ک ،اطالعیات بیشیتری را دربیاره
ارتباطگر ارائه میدهد و برای تفسیر بهتر اعتبار آن ییا ارزییابی شیباهتهیا بیه گیرنیده پییام
کم

می کند .در واقع ،محت ای پیام بیا ت جیه بیه مییزان مشیابهت معنیی بیی فرسیتنده و

گیرنده پیام و همچنی با در نظر گرفت س  ،جنسیت ،تحصیالت ،م قعیت اجتماعی و غییره
به طرق مختلفی ارزیابی میش د .باید اضافه کنیم که اطالعات در محیط آنالی ممک اسیت
دچار کاهش و حذف و برخی م اقع به عمد جعل ش د .بنابرای  ،مطابع با اظهیارات محققیان،
مفه مسازی همرنگی 0در ای بستر ،در زمینة اشیتراکگیذاری عالییع و رفتارهیا و نیه سیایر
اطالعات شخصی است( .براون 1و دیگران)0220 ،
1. Zhang and Watts
2. homophily
3. Brown
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ج) گیرنده پیام
واکنش به پیام خاص میت اند براساس ادراکات ،تجیارا و مشیارکت گیرنیده تغیییر
یابد .مطالعات نشان دادهاند که ویژگی های فردی گیرنده پیام بر رفتارها و نگرشها تنثیر
میگذارند .درگیری یا تعامل (انگیزه) و آگیاهی پیشیی (تخصیص) ،بیهعنی ان برخیی از
ویژگی های گیرنده ،در ح زه پژوهش ارتباطات دهان به دهیان الکترونیکیی از بیشیتری
ت جه ممک برخ ردار ب ده است .بنابرای  ،ع امل مرتبط با گیرنده را میت ان بیهصی رت
مح رهای زیر ذکر کرد( .مینازی)11 :0225 ،
ی تخصص؛ آگاهی پیشی از مطالب /پستهیا و پایگیاه انتشیار آنهیا؛ سیطح تخصیص
گیرندگان میت اند در چرخه عمر مشتری و چرخه عمر محص ل (محصی الت در مراحیل
اولیه در برابر محص الت مراحل پیشرفتهتر) تغییر ایجاد کند.
ی پذیرش باور پیشی ؛ تا چهحد پیام ،باور پیشی بررسیکننیدگان محصی ل ،برنید و
غیره را تنیید یا رد میکند.
ی درگیری و مشارکت؛ به رابطه خاص ی

محص ل ،برند و غیره با گیرنده پیام اشیاره

دارد و ای مسئله به پی ند عاطفی گیرنده با پیام مرتبط است.
ی انگیزه برای پردازش اطالعات؛ به تمایل مشارکت در ی

فعالیت شناختی از طرییع

خ اندن و ارزیابی اطالعات برمیی گیردد و ایی انگییزه میؤثرتر از زمیان جسیتج و رفیع
نیازهای شخصی گیرندگان پیام است.
ی شخصی سازی شناختی 2؛ تمایل افراد به تفسیر وقایع و پیام هیا بیه شیی ه خی د
ارجاعی است.

1. Cognitive personalization
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جدول  .1ابعاد تجزیه و تحلیل دهان به دهان الکترونیکی
عناصر دهان به دهان الکترونیکی

پیام

ارتباطگر

گیرنده

ابعاد
چارچوبسازی توصیه
جوانا توصیه
حجف
کیفیت /قدر استدالل
ه مرتبط و وابسته
ه به روز
ه صحت
ه جامعیت
ه ارزشاازوده
دوام توصیه
درجهبندی توصیه
درجهبندی محصول
اعتبار منبع
نوع منبع
پیوند اجتماعی
هفرنری و شباهت
تخصص
پذیرش باور پیشین
درگیری و مشارکت
انریزه پردازش اطالعا
شخصیسازی شناختی
ویژگیهای اردی (ارهنت ،جنسیت و غیره)

نههایاجتماعی 
انواعرسا 
در ای بخش دستهبندی رسانههای اجتماعی بیان میش د:
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رسانههای اجتماعی بهعن ان یی

م ضی ع پیچییده دربرگیرنیده روشهیای متعیدد،

ابزارها و فن ن مختلف هستند .برخی از محققان ،ان اع رسانههای اجتماعی را طبقهبنیدی
کرده اند .برای مثال ،کاپالن و هیانالی ( )0222شیش دسیته را سیازماندهی کیردهانید:
وبالگها ،سایتهای شبکه اجتماعی ،دنیای اجتمیاعی مجیازی ،2برنامیههیای مشیترک،
ج امع محت ا 0و دنیای بازی مجازی .1ف تیس )0222( 1رسانه های اجتماعی را در چهیار
ح زه طبقهبندی میکند :بیان ،شبکهسازی ،اشتراکگذاری و بازی .چی ل 5و همکیارانش
فناوری های شبکه اجتماعی را به پنج دسته که مبتنی بر دیدگاه مدیریتی است ،تقسییم
می کنند :مشارکت گسترده ،ارتباطات گسترده ،ارزیابی عم می ،ت لیید فیراداده ،و گیراف
اجتمیاعی( .)25طبیع اظهیارات کنسیتانتی و فیانتی  )0229( 9پینج دسیتهبنیدی بییرای
رسانههای اجتماعی وج د دارد که شامل وبالگها ،شبکههای اجتماعی ،ج امیع محتی ا،
انجم ها یا تابل های اعالنات و تجمیعگران محت ا می ش ند .در حالت کلی ،گ نههای زیر
را میت ان برای رسانههای اجتماعی برشمرد( .مینازی)5 :0225 ،
ی پرونهها و برنامههای مشترک؛ کاربر میت اند محت ای مبتنی بر مت را در وبگاههیا،
اضافه و حذف کند یا تغییر دهد (مثل ویکیپدیا و .)...
ی ج امع مجازی؛ در ای سیستم ،افراد میت انند اطالعات ،محت ا (مت  ،فایلهیای صی تی
یا تص یری) (مثل ت ییتر) ،و دیدگاههای خ د را درباره م ض عات خاص به اشتراک بگذارنید و
همچنی عقاید خ د را در وبگاههای سفر (تری ادوایزر ،ویرچ ئل ت ریست 0و ،)...ییا خیاطرات
خ د را در وبالگهای شخصی منعکس کنند .در ای تحقیع وبگیاه سیفر تریی ادواییزر کیه
یکی از برجستهتری وبگاه ها در ای ح زه است ،بررسی میش د.
1. virtual social worlds
2. content communities
3. virtual game worlds
4. Fotis
5. Chul
6. Constantinides and Fountain
7. Tripadvisor, Virtual Tourist
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ی ج امع محتی ا؛ کیاربران ایی وبگیاه هیا (مثیل بی ک کراسیین ،،ی تیی ا ،فلیکیر،
پی ترست ،اینستاگرام 2و  )...مطالب رسانهای از قبیل مت ن ،فیلمها ،عکسهیا و  ...را بیه
اشتراک میگذارند.
ی سایتهای شبکه اجتماعی؛ وبگاههایی که ای امکان را به اشخاص میدهند تا پروفایلهایی
را که حاوی اطالعات شخصی است ،بسازند و ای محت اها را بیا دوسیتان و همکیاران خی د بیه
اشتراک بگذارند .افراد درگیر در چنی فعالیتهایی ،معمی الً بیا اسیتفاده از پسیت الکترونیی

و

پیامهای ف ری به برقراری ارتباط مبادرت میورزند( .همچ ن :فیسب ک ،لینکدی و )...
ی بازیهای مجازی /دنیای اجتماعی .پایگاهی که در آن کاربران میت انند بهص رت نماد ظاهر
ش ند و با سایر کاربران در همان لحظه و بهص رت ف ری تعامل برقیرار کننید( .مثیل بیازیهیای
آنالی مایکروسافت ایکسباکس یا س نی پلیاستیش و وبگاههایی نظیر سکندالیف)0
مطالعهموردییدیازجوامعمجازی(تریپادوایزر)درحوزهگردشگری 
وبگاه سفر «تری ادوایزر» یکی از برجستهتری وبگاهها در ح زه سیفر اسیت کیه در
آن کاربران دیدگاهها و تجارا خ د را در سفر به کش رهای مختلف به ثبت رسیانده و بیا
یکدیگر مبادله میکنند .در ای وبگاه م ض عات کاربران مرب ط به هر کش ر بهط ر مجیزا
مشخص است .برای مثال ،کاربران برای کش ر ناپ « 221150 ،م ض ع» مطرح کردهاند.
همچنی ای وبگاه سعی کرده تا سؤاالت و ج اا های مهمتر مطرح شده را خالصه و در
صفحهای که مرب ط به آن کش ر است ،ذکر کند.
برای اینکه دیدگاه کاملتری نسبت به تعداد م ض عات مطرح شده در می رد کشی رها
داشته باشیم نگاهی به آمار  22کش ر برتر جهیان در حی زه گردشیگری و همچنیی 22
کش ر برتر در ح زه گردشیگری در خاورمیانیه کیه سیازمان ملیل منتشیر کیرده اسیت

1

می اندازیم .آخری آمار منتشر شد سازمان ملل برای  22کش ر برتر جهیان مربی ط بیه
1. BookCrossing, Youtube, Flickr, Pinterest, Instagram
2. second life
3. UNWTO Tourism Highlights
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سال  0229و برای خاورمیانه سال  0225اسیت .در قیدم بعیدی تعیداد م ضی عاتی کیه
کاربران در ای وبگاه در م رد ای کش رها مطرح کیردهانید و آخیری تیاریخ اظهیارنظیر
کاربران براساس آمار ذکر میش د.
جدول  .1کشورهای برتر جهان در حوزه گردشگری در سال  1106بر پایه آمار
سازمان ملل
ردیف

نام کشور

1
2
3
٥
5
6
7
2
3
11

ارانسه
ایاال متحده آمریکا
اسپانیا
چین
ایتالیا
انرلستان
آلمان
مکزیک
تایلند
اتریک

تعداد گردشگران
(میلیون نفر)
22/6
75/6
75/6
53/3
52/٥
35/2
35/6
35
32/6
22/1

تعداد موضوعات
261335
1372113
٥11326
113165
372522
266237
22352
62٥751
225361
37723

نمودار  .0ده کشور اول جهان در حوزه گردشگری و تعداد موضوعات
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همانگ نه که از نم دار باال مشخص است ایاالت متحیده بیاالتری تعیداد م ضی عات
مرتبط با گردشگری و اتریش کمتری تعداد م ض عات را شامل مییشی د .جمیع تعیداد
م ض عات مطرح شده کاربران در م رد کش رهای م ج د در قیاره آمریکیا یعنیی اییاالت
متحده و مکزی

 51درصد کل را شامل می ش د و ای کش رها بیاالتری مییزان سیهم

م ض عات را در بی ده کش ر برتر گردشگرپذیر دارند .کش رهای م جی د در قیاره اروپیا
 11درصد و کش رهای قاره آسیا  9درصد تعداد م ض عات را به خ د اختصاص دادهاند.
جدول  .6کشورهای برتر خاورمیانه در حوزه گردشگری در سال  1101بر پایه آمار
سازمان ملل
ردیف

نام کشور

1
2
3
٥
5
6
7
2
3
11

ترکیه
عربستان سعودی
امارا متحده عربی
مصر
ایران
اردن
قطر
السطین اشغالی
عمان
لبنان

تعداد گردشگران
(میلیون نفر)
33/5
12
1٥/2
3/1
5/2
3/2
2/3
2/2
1/3
1/5

تعداد موضوعات
161333
1215
52327
116113
2٥2٥
2٥٥5
2٥11
26٥63
23٥1
1633

نمودار  .1ده کشور اول خاورمیانه در حوزه گردشگری و تعداد موضوعات
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براساس جداول ف ق ،رابطهای بیی تعیداد گردشیگران و تعیداد م ضی عات بیهطی ر
مستقیم وج د ندارد و ای م ض ع هم در م رد  22کش ر اول جهان در ح زه گردشگری
و هم در م رد  22کش ر خاورمیانه صادق است.
همانگ نه که در نم دار باال مشخص است ترکیه بیاالتری و لبنیان کمتیری تعیداد
م ض عات را دارند .ترکیه ،امارات متحده عربی ،مصر و فلسطی اشیغالی در مجمی ع 15
درصد م ض عات را به خ د اختصاص دادهاند و سهم ایران تنها  2درصد است.
بررسیفرو مربوطبهایراندروبگاهتریپادوایزر 
همانگ نه که در قسمت پیشی اشاره شد در ای وبگاه ،ادمی کانیال م ضی عاتی را
که بیشتر م رد ت جه کاربران است مشخص مییکنید و خالصیه خیلیی ک تیاهی از ایی
مباحث را ادمی مین یسد که با کلی

بر روی لین

تعیی شده به اصل گفیت وشین د

که کاربران مطرح میکنند دست پیدا میکنید .خالصهای از  22سؤال کیه بیشیتر می رد
ت جه فرومهای مرب ط به ایران است ،در وبگاه تری ادوایزر بهص رت زیر است:
 .2چگ نگی اخذ ویزای ایران :م ض عات مهم در ای زیرشاخه که بیهوسییله کیاربران
مطرح شده بدی ص رت است:
الف -ان اع ویزا در ایران :در ای مبحث ان اع ویزا در ایران ،مشخصات و شیرایط اخیذ
آنها ت ضیح داده شده است.
ا -گرفت ویزا از سفارت :ی

مسافر چگ نگی گرفت ویزای خ د از سیفارت اییران

در پرتقال را ت ضیح داده و دیگران در ای م رد اظهار نظر میکنند.
ج -ویزا برای شهروندان آمریکایی
 .0نرخ ریال ایران در مقایسه با ارزهای دیگر :در ای مبحث سایتی معرفی مییشی د
( )http://www.rialconverter.comکه شیما مییت انیید نیرخ خریید رییال را در
مقابل ارزهای دیگر بهدست آورید.
 .1تبادل ارز :ی رو ،دالر و ای که  222دالریهای چیاپ قیدیم در معاوضیه مشیکلی
ایجاد نمیکنند و کاربران صد دالری چاپ جدید را ت صیه کردهاند.

 006مطالعات رسانههای جدید /سال چهارم ،دوره دوم ،شماره ( ،3پیاپی  ،)17زمستان 1337

 .1گزارشهای سفر واقعی :هنگام سفر به ایران شیما مییت انیید سیؤالهیای زییادی
داشته باشید که در فروم آنها را بپرسید .ولی هی چیزی نمیت انید ماننید یی

گیزارش

سفر اتفاق افتاده ،نگرانیها و سؤ االت شیما را بیه درسیتی پاسیخ دهید .در ایی قسیمت
کاربران گزارش سفر مختصیری مطیرح مییکننید و بیه سیؤاالت دیگیر کیاربران پاسیخ
میدهند .از م اردی که در ای قسمت مطرح شده سفر  25روزه ی
که میگ یند اوقات شگفتآوری را در ی

زوج انگلیسی است

کش ر باستانی سپری کرده و با مردمی بشاش

دیدار کرده و بسیاری از مناظر تاریخی و فرهنگی هیجانانگیز را بازدید کردهاند.
 .5درباره برنامههای سفر :انتخاا شهرها برای دیدار در ایران میت انید واقعیاً سیخت
باشد .مکانهای بسیاری در شهرهای مختلف وج د دارد که در بعضی م اقع بسیار از هم
فاصله دارند .در اینجا برخی از تجارا واقعی بازدیدکنندگان وج د دارند؛ برای مثیال بیه
دو م رد اشاره میش د:
الف -ی

گردشگر استرالیایی تجربه خ د از ایران را ای گ نه بیان کرده است :جایی

شگفتانگیز با هتلهایی دوست داشتنی و در می رد سیفر خی د بیه شیهرهای اصیفهان،
شیراز ،تبریز ،ارومیه و تهران ن شته است.
ا -گردشگری دیگر از شهرهای تهران ،اصفهان ،شیراز و یزد بازدید و یکی از نکات قابیل
ت جه در م رد سفر به ایران را ای گ نه بیان کیرده اسیت« :ایرانییان یکیی از صیمیمیتیری
افرادی هستند که م تاکن ن مالقات کیردهام .در مقابیل ،شیی ه راننیدگی در اییران یکیی از
بدتری روشهای رانندگی در جهان ب ده و آنها در جاده بسیار بیطاقت هستند».
 .9منطقه آزاد :جزیره کیش ی

منطقه آزاد است و مسافران نیازی به ویزا ندارند تیا

به کیش بروند .زیبایی طبیعی جزیره ،همراه با سه لت دسترسی به آن ،باعیث مییشی د
که مکان مناسبی برای بازدیدکنندگان باشد.
 .0سفر بان ان به ایران :در ای قسمت ،وبگاه مذک ر مباحثی را که کیاربران در می رد
سفر بان ان به ایران است ،دستهبندی کرده و بیان میکند برای بان انی که میخ اهند بیه
ایران سفر کنند ارزش خ انده شدن را دارد:
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الف -ت صیههایی برای بان انی که به تنهایی به ایران سفر میکنند
ا -ت صیههایی در م رد لباسهای زنانه
ج -تجارا مسافران
 .9ت رها و راهنماهای محلی :در ای قسمت مباحث کاربران در م رد ت رهای محلیی
بیان شده است و اینکه باید مستقیماً با ای ت رها تماس بگیریید تیا مطمیئ شی ید کیه
خدمات آنها متناسب با ذائقه و نیازهای شماست.
 .1فرودگاه امام خمینی :در ایی مبحیث در می رد فرودگیاه امیام خمینیی و بعضیی
اطالعات در م رد ای فرودگاه از قبیل کرایه تاکسی از فرودگاه به داخل شیهر و  ...بحیث
شده است.
 .22خرید :خرید یکی از جاذبههای ایران است .شما میت انید به طیف گسیتردهای از
س غاتیها از صنایع دستی گرفته تا سفالها و البتیه فیرش مشیه ر ایرانیی فکیر کنیید.
برخی از م ض عات مفید در ای قسمت وج د دارند.
بحثونتیجهگیری 

ساختار گردشگری مدرن تنها متکی به ارتباطات ی س یه و منیابع خیاص رسیانهای
نیست ،بلکه با تغییر ماهییت ارتباطیات و جامعیه ،تحی التی در زمینیة نحی ه گیردآوری
اطالعات و اخذ تصمیمات گردشگری از س ی مسافران بهوج د آمده است تیا جیایی کیه
امروزه بهرهگیری از فناوریهای ارتباطی در عرصه اینترنت و حرکت به سمت فرایندهای
دهان به دهان الکترونیکی به واسطه رسانههای اجتماعی ،بیش از پییش مطیرح و می رد
استفاده است .رسانههای اجتماعی «گروهی از برنامه های کیاربردی مبتنیی بیر اینترنیت
هستند که بر پایههای فنی و ایدئ ل نیکی وا 0ساخته میش ند و امکان تبادل محتی ای
ت لید شده از س ی کاربران را فراهم میآورنید» (کیاپالن و هیانالی  .)92 :0222 ،رشید
سیریع اسیتفاده از برنامییههیای کییاربردی و فنیاوریهیای وا ،0امکییان شخصییسییازی،
غنیکردن و مشارکت در اطالعات ،و اشتراکگذاری آسان میان تمامی کنشگران (و همه
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مخاطبان) در جامعه مجازی را فراهم میآورند .در ای نظیم نی ی فناورانیه ،گردشیگران
نهتنها به منبع اصلی ت لیدکنندگان دادههای خام مبدل میی شی ند ،بلکیه همچنیی بیه
انتشار و استفاده از اطالعات نیز مبادرت میورزند.
بییا ت جییه بییه ماهیییت تجربییی گردشییگری ،محتی ای ت لییید شیید سییایر مسییافران و
گردشگران ،جستج ی اطالعیات و فراینیدهای تصیمیمگییری ،مهمتیر و تنثیرگیذارتر از
گذشته است .تعداد زیادی از مسافران بهمنظ ر برنامهریزی سفر و اشتراکگذاری تجارا
پس از سفر ،اطالعیات مسیافرتی ت لیید شید دیگیران را جسیتج و مصیرف مییکننید
(کاکس )0221 ،2در مقایسه با ارتباطات و بازاریابی سنتی ،گردشگران بیالق ه بیشیتر بیه
ارتباطات دهان به دهان اعتماد دارند .بهدلیل وج د ابهام و جهانی ب دن (دادهها همزمان
به تعداد زیادی از افراد ارسال میش ند) ،ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی در مقایسیه
با ارتباطات دهان به دهان سنتی ،از تنثیرگیذاری بیشیتری برخ ردارنید .در ایی مییان،
برخی از نظریه هیا همچی ن نظرییه تبیادل اجتمیاعی ،نظرییه نفی ذ اجتمیاعی و نظرییه
شبکههای اجتماعی میت انند الگ های معتبری برای برقراری ارتباط ،بیان افکار و انتقیال
اطالعات به همدیگر باشند .ارتباط دهان به دهان الکترونیکی ،جریان و حض ر اجتمیاعی
را مهیا و ترکیب نیرومندی را به غیر از خ د مسافران و گردشگران ،بیرای سیازمانهیای
بازاریابی مقصد 0عرضه میکند تا تنثیرات رفتاری مسافران را مدیریت کند.
بر ای اساس ،در برخی از ح زهها به تحقیقیات بیشیتری نییاز اسیت و بایید مطالعیات
وسیعتری ص رت گیرد .در زمینه استفاده از برنامیههیای کیاربردی و نیرمافزارهیای بیهروز
رسانههای اجتماعی در ح زه بازاریابی گردشگری ،نح ه تنثیرگیذاری آنهیا در تص یرسیازی
مثبت مکان یا مقصد ،تصمیمگیری در زمینه مصرف گردشگری ،تق یت تعامل و مشیارکت
اشخاص از طریع ت لیید محتی ای آنالیی  ،ارائیه دییدگاههیا و غییره مییتی ان دسیت بیه
پژوهشهای گستردهای زد .تالشهای مشیترک چنید گیروه ییا سیازمان در می رد مقصید
گردشگری و در زمینههای اقتصادی و برندسازی نیز در آینده باید بیشتر م رد ت جه باشد.
1. Cox
)2. Destination Marketing Organization (DMO
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در مطالعه م ردی وبگاه «تری

ادوایزر» مشخص شید کیه در بیی  22کشی ر برتیر

گردشگرپذیر ،کش رهای م ج د در قاره آمریکا ،باالتری میزان م ض عات در ای وبگاه را
به خ د اختصاص دادهاند و در بی  22کش ر برتر گردشگرپذیر خاورمیانه ،اییران تنهیا 2
درصد م ض عات کاربران را شامل می ش د 22 .پرسش دارای اول یت در فرومهای مرب ط
به ایران عبارت ب دند از« :چگ نگی اخذ وییزای اییران،نیرخ رییال اییران در مقایسیه بیا
ارزهای دیگر ،تبادل ارز ،گزارشهای سفر واقعی ،انتخاا شهرهای برتر برای سفر ،منطقه
آزاد ،شرایطی که بان ان مسافر به ایران باید در نظر بگیرند ،ت رهای محلی ،فرودگاه امیام
خمینی و ت صیههایی در م رد خرید در ایران» .به نظر میرسد از میان ای  22پرسیش،
دو سؤالِ شی ه اخذ ویزای ایران (بهدلیل تحریمهای وضع شده و  )...و همچنی شرایطی
که بان ان مسافر باید در نظر بگیرند (بهدلیل ق انی و فرهنی ،اییران) بیهطی ر برجسیته
مطرح شدهاند؛ اما هشت سؤال بعدی در م رد کش رهای دیگر نییز مییت اننید عم مییت
داشته باشند.
نوشتها 


پی
( .)2ویکی ( ،)wikiامکانی است که در آن -برخی اوقات حتی بیدون نییاز بیه ثبیتنیام در
وبگاه -به تمام بازدیدکنندگان امکان ویرایش ،افزودن یا حذف مطلبی را میدهد و با اسیتفاده از
ای ویژگی ،کاربران میت انند به سرعت و بدون نیاز بیه دانیش فنیی خیاص ،دربیاره م ضی عات
گردشگری داخلی و خارجی صفحاتی را ایجاد کنند و با کم

کیاربران دیگیر آنهیا را بیه میرور

زمان کامل کنند.
( .)0پادکست ( )podcastانتشار مجم عهای از پروندههای رسانههای دیجیتیال اسیت کیه
ت زیع آن در اینترنت با استفاده از فید ص رت میگیرد ،و به کم

کاربران معم الً بر روی یی

پخشکننده م سیقی دیجیتال قابل دریافت و پخش است .ای روش ارائه محت ا در سال 0221
محب بیت و گسترش یافت و گاه به آن «رادی ی اینترنتی» نیز گفته میش د.
( .)1وودکست ( )vodcastهمان ویدئ پادکست است.
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( .)1میکروبالگ ن عی وبالگ است که بهکاربران امکان ارسال مطالیب بسییار ک تیاه ،معمی الً تیا
 022کاراکتر را میدهد که مخص ص ارسال مطالیب ک تیاه و پییامهاسیت و از ایی طرییع کیاربران
میت انند در هر لحظه ،اتفاقات و حاالت خ د را برای دوسیتان خی د بییان کننید .می اد میکیروبالگ
میت اند شامل مت  ،عکس یا فیلم باشد .در دنیا معروفتری سرویسدهنده میکروبالگ ،ت ییتر است.
( .)5مردمنگاری اینترنتی ( )Netnography= ethnography on the Internetیکیی
از روششناسیهای کیفی برگرفته از ف تحقیع مردمنگاری برای مطالعه فرهن ،و ج امع است
که از طریع اینترنت انجام میش د .در ای روش با ت جه به اطالعاتی کیه بیهصی رت آنالیی در
دسترس عم م است ،مت جه نیازها ،ر ی و تصمیمات کاربران ای اطالعات میش ند .مردمنگاری
اینترنتی در مقایسه با روش سنتی مردمنگاری در مدت زمان بسیار ک تیاهتر و بیا دقیت بسییار
بیشتری انجام میش د.
( .)9جستوج ی رابطهیای مغیز -رایانیه =Brain-computer interface research
) )BCIمسیر ارتباطی مستقیم بی مغز و ی

وسیله همچ ن رایانیه اسیت کیه اغلیب مت جیه

یاریرسانی ،تق یت یا بازسازی شناخت انسان است.
( .)0سیستمهای شناور ( )Immersive systemsبه فناوری اشاره دارد که مرز بی
دنیای فیزیکی و دنیای دیجیتال یا شبیهسازیشده را مح میکند که در نتیجه آن ،حس
غ طهوری در فرد ایجاد میش د.
(« .)9نظریه جریان» ( )Flow theoryحالت روانی و ذهنی ی عملیات است که طی آن ی شخص
با ی فعالیت و کنش ،حس تمرکزش تحری شده و در آن فعالیت کامالً درگیر میشی د و در جرییان آن
فعالیت احساس لذت میکند .چهار عنصر از نظریه جریان عبارتاند از :کنتیرل ،ت جیه ،کنجکیاوی و عالقیه
ذاتی .هشت بعد تجربه «جریان» نیز شاملِ اهداف روش و بازخ رد فی ری ،تعیادل مییان سیطح چیالش و
مهارت شخصی ،ادغام کنش و آگاهی ،شدت تمرکز ،حس کنترل بالق ه ،اختالل در احسیاس درک زمیان و
تجربه هنر برای هنر یا خ دپاداشی است (.)Csikszentmihalyi, 1993: 178-9
( .)1ماشاپ ( )mashupاز ترکیب سرویسها و امکانات م ج د دو یا چند سیرویسدهنیده
ایجاد میش د که در واقع ،دادهها و سرویسهای چند منبع را بهص رت یکپارچیه درمییآورد .از
آنجایی که روز به روز تعداد سرویسهای م ج د در منابع مختلف رو به افزایش است ،با ماشیاپ
و ترکیب سرویسها میت ان به خدمات کاملتری دست یافت.
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( .)22ایجکس ( )Ajaxف ایجاد صفحات وا سیریع و پ یاسیت کیه بیه صیفحات وا امکیان
میدهد بهص رت غیرهمزمان و تنها با تبادل اطالعات اندک با سرور ،بخشی از صفحه را بیهروزرسیانی
کنند .میت ان تنها بخشهایی از صفحه را بدون بارگذاری کل صفحه بهروزرسانی کرد.
( .)22برچسب ( )tagهمان ت ضیحات و کلماتی هستندکه پیرام ن م ض عات ایجاد مییشی ند و
نتایج بهتری از مطالب ایجاد شده را در م ت رهای جستوج ثبت میکنند .در هنگام ایجیاد تاپیی ،
بخشی با نام «برچسب» در قسمت پایی م ج د است که باید در آن کلماتی پیرام ن م ضی ع ایجیاد
شده ن شته ش د ،ای کلمات باید با عالمت "  " 0از هم جدا ش ند.
( .)20زمی مرجع کردن ( )geo-referencingبه مجم عه عملیاتی اطالق میش د که بر
روی نقشههای فاقد مختصات (مانند تصاویر ماه ارهای ،نقشههای اسک شده ،عکسهای ه ایی
و…) اعمال میش د و مختصات صحیح زمینی به آن اختصاص داده میش د.
( .)21واقعیییت افییزوده ( ،)Augmented realityنمییای فیزیکییی زنییده ،مسییتقیم یییا
غیرمستقیم (و معم الً در تعامل با کاربر) است که عناصری را پیرام ن دنیای واقعی افراد اضیافه
میکند .ای عناصر براساس ت لیدات رایانهای ،که از طریع دریافت و پردازش اطالعات کاربر بیه
کم

سنس رهای ورودی مانند صدا ،ویدئ  ،تصاویر گرافیکی یا دادههای سیسیتم م قعییتییاا

جهانی است ،ایجاد میش ند.
( .)21آراساس ( )RSSقابلیتی ساده اسیت کیه بیهکیاربران اجیازه مییدهید تیازهتیری و
جدیدتری اخبار و مطالب ی

وبگاه را بدون مراجعه به آن و با استفاده از برنامههای خبرخی ان

یا فیدخ ان بهط ر خ دکار دریافت و با صرف زمان کمی مطالعه کنند.
( .)25در تحلیل شبکه اجتماعی یکی از مهمتری ویژگیهایی که بررسی میش د ای اسیت
که به اعضا نه صرفاً بهعن ان ی

فرد بلکه باید بهعن ان گیره یی

گیراف اجتمیاعی نگیاه کیرد.

بنابرای هر فرد همچ ن پلی است که شما را به فرد دیگری میرساند.
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منابع 
ی ابراهیمی ،مهدی (.)2192اینترنت .تهران :نشر کتابدار
ی اسکیدم ر ،ویلیام ( .)2110تفدرنظریدرجامعهشناسی .ترجمیة علیی محمید
حاضری و دیگران ،تهران :پژوهشگاه عل م و فرهن ،اسالمی
ی جلیل ند ،محمدرضا ( .)2199تأثیرتبلیغاتدهانبهدهانبرجدذبگردشدگران
خارجی :مطالعه م ردی شهر اصفهان .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
ی خ ش هیکل ،مسع د؛ نظیافتی ،ن یید ( .)2111شناسیایی و انتخیاا مناسیبتیری
رسانههای اجتماعی برای ت سعه سیستمهیای میدیریت اجتمیاعی ارتبیاط بیا مشیتریان.
مدیریتفناوریاطالعات ،)1( 9 ،صص 920-909
ی رنجبریان ،بهرام؛ غفیاری ،محمید ( .)2110نقیش ابعیاد شخصییتی در اسیتفاده از
ارتباطات دهان به دهان بی گردشگران خارجی سفر کرده به اصیفهان .فصلنامهفضای
گردشگری ،)1( 1 ،صص 91-11
ی صیادزاده ،وحیده؛ سیادت ،علی؛ جمشیدیان ،عبدالرسی ل ( .)2112بررسیی رابطیه
نف ذ اجتماعی مدیران گروه و تعهد سازمانی هیئت علمی از دید اعضای هیئت علمیی در
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