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Objective: Social media is an integral part of social media. Social media is a big concept 

that has emerged with the advent of new technologies such as the Internet and mobile 

phones. Social media is based on the interests of individuals and groups because of the 

location of the Internet.  

Materials and Methods: In fact, social media is based on public participation. In this 

article, the researcher seeks to design a strategic management of media consumption. For 

this purpose, in the first stage, using a qualitative study and interview, interviews were 

conducted with six media experts of Aparat (www.aparat.com), and finally, the 

components affecting the consumption of network media. Aparat is an Iranian video-

sharing service, which began in 2011.  Frequently used domestic products were extracted 

in Iran and these factors were listed by the coding method. In the second stage, internal 

and external factors and strengths, weaknesses, opportunities, and threats were identified 

and categorized using the SWOT matrix method. 

Results: The results showed that in the section of strengths, the most important 

components include 1. Increasing the number of new domestic and foreign audiences, 2. 

Optimal classification and effective arrangement of materials, and 3. Promoting security 

and increasing information security. The most important components of weaknesses 

include 1. Weakness in establishing communicating with users through other tools, 2. The 

low level of participation in likes, sharing, direct, saving, commenting, etc. in each share 

of Apart posts, 3. Weakness in producing appropriate content. The most important 

components of opportunities include 1. More attention to thoughts general to social 

networks, 2. Availability of social networks among members of the society, and 3. Corona 

epidemic and society's tendency to use virtual space for daily affairs. The most important 

components of threats include 1. Increasing competitiveness among multimedia 

platforms, 2. Weakness in updating government laws and regulations in the field of social 

networks, and 3. Failure to import up-to-date technologies in the field of social networks. 

Conclusion: Based on the results of the research it can be concluded that social media 

have a prominent role in guiding, directing, stimulating, and persuading the society 

members and users towards various social issues and events. 
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 مقدمه 

  یها فرصت  ،یتکنولوژ  شرفتیداشته است و با پ  یادیبا سرعت ز  یصعود  ر یس  ادنی  سرتاسر  در  1هارسانهدر عصر حاضر مصرف  
فرصت، حوزه    نیفراهم شده است. ا  ایمختلف در سرتاسر دن  رفتارهای  و  هامکان  ها،تیانتخاب مخاطبان در موقع  یبرا  یشتریب

  ، یشگرف در فناور  راتییتغ   ر،یچند دهه اخ  یداده است. ط  رییمخاطبان از آن را تغ  فادهرسانه را گسترش داده و نحوه تعامل و است
داده   رییتغ  ریچند دهه اخ  یرسانه را در سراسر جهان در ط   نندگانینگرش و نقش ب  یریو جامعه به طرز چشمگ  استیاقتصاد، س
است   یاصطالح  2ی وکار مؤثر بوده است. شبکه اجتماعبکس  های مدل  رییمحتوا و تغ  دیتول  ،ایرسانه  هاییراتژبر است  نیاست که ا

 یمجاز   یو فضا   دیجد  هایکه براساس رسانه  شودیاطالق م  ییو ابزارها  هاوبگاهاز    ایو به مجموعه  شودمی  استفاده  هاستکه سال
  ی هارسانه   ریبا سا  سهیدر مقا  هگذشت  یهاسال  ی(. ط 2015  ،3چوداری )  اندشده   جادیو تلفن همراه ا  نترنتیا  ،یارتباط   هایمانند شبکه

را مجذوب خود   ایاز مخاطبان را در سراسر دن  یعی وس  فطی  اندتوانسته  و  اندداشته  یتوجهرشد قابل  یاجتماع  یها شبکه  ،ی اجتماع
شده   لیتعط  یاجتماع   هایشبکه  ن یاز مهمتر  ینشان دهنده آن است که اگرچه برخ  ران یدر ا  یدانیو مشاهدات م  قاتیکنند. تحق

 ی اری)خدا است امیگفت: رسانه پ ،جهانی دهکده  متفکر ،4لوهان مک . است گسترش  حال  در هاشبکه ن یکاربران ا تیاما محبوب اند،
 یکیعنوان  رسانه به  یدارند. فناور  یترواضح  اتتأثیرو    امدهایپات  ارتباطاطالعات و    یهایحال، فناور  نی(. در ع1393  و همکاران،

در جامعه و    یافراد جوامع مختلف مرتبط است که طرد و غفلت از آن، اختالل بزرگ  یبا زندگ  ی قدر  به  ر،ییعوامل تغ  نیتراز مهم
بشر در    یدستاوردها   نیتراز بزرگ  یکیکه    نترنتی. اکندیم  جادیآن ا  یو اقتصاد   یاس یس  ،یفرهنگ  ،یمختلف اجتماع   یهاحوزه

و    افتهیبشر در جوامع توسعه    یبر زندگ  یقیعم  تأثیر  ش،یدای و از بدو پ  ه نبود  یقاعده مستثن  نی ارتباطات است، از ا  یفناور  نهیزم
رسانه پس از ظهور وب جهانگستر،  نیتعامل اکه  رسدی(. به نظر م1395 ،یو فتح   ی)جعفر در حال توسعه داشته است یکشورها

 توانندیمنفعل نبوده و م  یکاربران  ندگان،کنمصرف  د،یباشد. در عصر جد  نترنتیتعامل کاربران در ا  ش یبر افزا  گذار تأثیراز عوامل    یکی
و سانسور    دگاه یاز هرگونه د  یمتنوع و عار  یمحتوا  جاد یعمل کاربران را با ارسال و ا  ی. امر آزادکنندیم  ت یریمتن و محتوا را هم مد

اخ1396  ،یزی)تبر  دهدیم  شیافزا تحوالت  س  ری(.  عرصه  وضوح    رانیا  یاجتماع  ی اسیدر  جمله    وظهورن  هایرسانه  تأثیربه  از 
 .دهدیمحور را نشان م ل یموبا یاجتماع  هایشبکه نیپرکاربردتر

  رهیمحل کار و غ  ،یعموم  یا، فضاها همرتبط با قدرت به خانه  هایرا از رسانه  یسازانیتوانستند قدرت جر  دیجد  هاییفناور 
 ،اکبری)  شدند  مبدل  هارسانه  نتریجذاب  و  نتریاز محبوب  ی کیبه    ریاخ  یهادر سال  یمجاز  یاجتماع   هایمنتقل کنند. شبکه

قابل انکار    ز ین  یرانیکاربران ا  انیدر م  یحت   یمجاز  یفضا  هایتیبا وجود محدود  ایکاربران رسانه  نیروزافزون ا  تی(. محبوب1397
  یمجاز  یاهعادات مصرف و فرهنگ رسانه  د،یتول  یها روش   ، ی جمع  یهاکنش  ،یفرد  یهاتیها نحوه انتخاب هورسانه  ن ی. استین

و جوامع    یعرب  یمدرن در کشورها  یاجتماع   هایجنبش  یابانیخ  شینما  یحت  ن،یاند. بنابراداده   رییتغ  یواقع  یایبا دن  سهیرا در مقا
  نترنت یدرصد از کاربران ا  78  تی(. با عضو1393  ،یجهرم  انیر ی)بصست  هارسانه   نی نهفته در ا  یارتجاع   یروهاین  تأثیرتحت    یصنعت

حال، نهاد    ن ی. با اشوندیمحسوب م   نترنتیا  یفناور  نیترو جذاب  نیدتریجد  یمجاز  یاجتماع  ی هاها، شبکهشبکه   ن یاز ا  یکیدر  
  یتیو امن یاسیس هایتیو حساس   یو ناآگاه  یدگیچیپ  لیاست. به دلناآشن  یارتباط  نینو  یفناور   نیهنوز با ا  رانیدر ا  یروابط عموم

 ،یری)تقد  و ارائه نشده است  فیشبکه تعر  نیاز ا  ینحوه استفاده روابط عموم  یبرا  یخاص  یربردکا  مدل  هنوز  ها،شبکه  ن یدر مورد ا
  ی اجتماع  یهاشبکه  یدیکل  یهایژگیاز عوامل و و  کیکدام    ،یارتباط   یها ینکته که در مرحله توسعه فناور  نیا  یبا بررس( و  1396
 ینقش  رد؟ یگیقرار م  تأثیرتحت    یت یامن  یحت  یو آموزش  یآموزش  ،یاس یس  ،یاقتصاد  ،یاجتماع  ،یمختلف فرهنگ  یها در حوزه  یمجاز
 توانست ینم  چکسیباز کرد، ه  یوب راه خود را به جامعه بشر  یاست. وقت  یکند موضوع مهم  فا یا  یدر حوزه اجتماع  تواندیکه م

از آن،  یناش  هایبیکه با وجود آس  ییبر وب، تا جا یمبتن یبه کمک ابزارها  یآسان کردن زندگ یرا تصور کند. برا یر ییتغ نیچن
گفتگو    یفرمت فضا  لیبه دل  ،سو  کیاز    یاجتماع  هایشبکه  ز ین  یدر حوزه مجاز،  نی بدون وب را تصور کرد. بنابرا  یزندگ  توانینم

توجه به   حداکثری  جلب  به  قادر  هاشبکه  نیا  هایتی و قابل  یدار گفتمان در کشورمان و البته بعض   شهیفرهنگ ر  ،گرید  یو از سو
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  و   کشورمان  در  هاشبکه  نیبا توجه به گسترش و رشد روزافزون استفاده از ا  نهمچنی و(  1397  همکاران، و  زاده  حالج)  اندخود بوده 
  ل یبه دل  ،تیو ... و در نها  یخانوادگ  ،یاس یس  ،یفرهنگ   ،یگوناگون اقتصاد  هایجنبه  از  مشکالت  حل   بر  هاشبکه  نیا  تأثیر  تاهمی

  اجتماعی   هایشبکه  هایو فرصت  دهایتهد  یمطالعه به بررس  نیا  ،یواقع   هایو فرصت  مندهدف  یاجتماع  هایرسانه  نیتفاوت ب
 د. پردازیم   SWOT مدل براساس  بیرونی، عوامل جهـت از را مجازی پرکاربرد
ب نام  است  ایچند رسانه  هایپلتفرم  نتریاز معروف  یکیآپارات    ،ی داخل  هایپلتفرم   نیدر  آپارات   یگذار اشتراک  خدمت  ک ی. 

  ران یجشنواره وب ا  یاز سو  1392پلتفرم در سال    نیشد. ا  یانداز راه  دهیوبگاه توسط شرکت صباا  نیاست. ا  رانیدر کشور ا  دئویو
شد.   ده یبرگز  لمیوبگاه ف  نی به عنوان بهتر   زین  1390شد و در سال    دهیبه انتخاب کارشناسان برگز  ،برخط  یادر بخش چندرسانه

را پاسخ   یجوانان در بخش دانشگاه  یو هنر   یاجتماع  ،یفرهنگ  ،یعلم  یازهایتوانسته است ن  وب،یوتیآپارات با توجه مسدود بودن  
 های در عرصه شبکه  یرامونیپلتفرم، متناسب با تحوالت پ  نی توسعه ا  وراست تا به منظ  ازیپلتفرم، ن  نیا  تی دهد، با توجه به اهم

 ی رونیمسئله اساسی در این تحقیق این است که عوامل ب،  اقدام نمود. بنابراین  یتحول   یراهبردها  نییو تع  مینسبت به تنظ  یاجتماع
 رانیپرکاربرد در ا  یاجتماع  های)جذب مخاطب( در شبکه  ایمصرف رسانه  یراهبرد  تیریمدل مد  یطراح   یبرا  ازیموردن  یو درون 

 کدام هستند؟  

 ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

 ی اجتماع هایشبکه

را   یریگچشم یو اجتماع  یفرهنگ راتتغیی تنها نه هارسانه نیهستند. گسترش ا برخط )آنالین(ساختار جامعه   یاجتماع هایشبکه

  ی رو  شیرا پ  ید یجد  ینظر  هایداد و چالش  رییتغ  اساسی  طور  به  را  هارسانه  هایهیو نظر  میوجود آورد، بلکه مفاه   در جامعه به

که    شدندیم  یطرفه تلق  کیمستقل و    یکانال ارتباط   کیبه عنوان    یاجتماع   هایشبکه  ه،یاول   هیقرار داد. در نظران  پژوهشگر

  ر ییتغ یبعد  هایهیدر نظر جیبه تدر دگاهید نیداد. ایآنها را شکل م هایدهیا جهیو در نت کردیاطالعات را به عموم مردم منتقل م 

است   نندهیدر مفهوم رسانه و ب  یاساس  یرییدر رسانه، تغ  رییتغ  نیظاهر شد. ا  دیجد  ایانقالب رسانه  کیکرد و ادامه آن به عنوان  

 ی بلکه در تمام کشورها   رانیعصر ما هستند و نه تنها در ا  تالی جید  کیدغدغه شماره    ی اجتماع  های ( در واقع شبکه1396  ،ی)حسن

است.   گریکدیافراد با    نیب   تباطار  جادیا  یاجتماع   هایشبکه  ی اصل  فهوظی.  اندشده  لیمهم تبد  اریبس  و  یموضوع اصل  کیجهان به  

است که توسط کاربران   ییها، اطالعات و محتوادارد، داده   انیها جرشبکه  ن یو آنچه در ا  کنندینم  دیها خودشان محتوا تولشبکه  نیا

است که    یادیمدت ز  یاجتماع  های. شبکهنامندیکاربرمحور م  وبگاهها را  شبکه  نیا  یبرخ  لیدل   نیبه هم  شود،یو منتشر م  دیتول

 یکارگر  هایهیاتحاد  ،یمذهب  هایئتیه  ،آموزیو دانش  ییدانشجو  هایدوستان، احزاب، شهروندان، گروه  هایگروه.  اندوجود داشته

 .(2014؛ آلهاباش و همکاران،1396هستند )آبچر، یق یحق یشبکه اجتماع ینوع

و مصرف محتوا    دیتول  یرا برا  یمنحصر به فرد  هایداده و فرصت  رییروزمره را تغ  یزندگ  طیمح  یو تعامل   یاجتماع  هایشبکه

به سل  گریکدیبا    ییافزارابطه هم  کیدر    زین  ی اجتماع  هایرسانه.  اندکرده   ایمه پاسخ   ایگسترده   فیط  قهیهستند و  از کاربران 

به    یطور متفاوت  بود، به   یارسانه  یهاامیو طراحان پ  ران یمد  گذاران،استیعهده سکه قبالً بر  ییها تی لها، فعاکانال   نی. در ادهندیم

  اثریاز آنها ب  یفیط  فیرا در توص  مخاطب که اصطالح   کندیم   جادیا  یفردمنحصربه  یهاکاربران اختصاص داده شده است و نقشه

 .(2012 ،همکاران و)وانگ  کندیم

شود.   نیگزیجا  2با وب    تواندمی  که  اندکرده  یمعرف   یعنوان اصطالحرا به  یاجتماع   هایمفهوم شبکه  گرانلیاز تحل  یاریبس

معاصر است که در آن    یتعامل   هایگاه از وب  یریتفس  2شده توسط وب    فیتعر  یاجتماع   هایآنها اذعان دارند که شبکه  نیهمچن
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  هایی گاهاست. وب  شده  جادیبر وب ا  یو مبتن  ریپذانعطاف  ،یشخص   هایکردن ارائه  فعال  یبرا  2آراس.اس.و    1آژاکس داده    یهاگاهیپا

)جان  رندگیی مورد استفاده قرار م مشترک ارتباط یهاجامعه و پروژه  لیتعامل، تشک ،ی در عمق اجتماع ،2 وب یبا استفاده از فناور

 (. 2011 و همکاران،

  ی اجتماع  یهارسانه خچهیتار

وک بسی(، ف2003اسپیس )(، لینکدین و مای2002( و با فرنداستر )1995همکالسی )  وبگاه  ک یبا    یاجتماع  هایظهور رسانه
به همراه داشت    یتوجه( بوده است که رشد قابل2013( و واین )2011(، گوگل پالس )2010)  تریی(، تو2005)  وبیوتی(،  2005)

شبکه که    نیشد. ا  یبرنرزلی راه انداز  میوب توسط ت  یشبکه جهان  1989(. در سال  2012،  کانوارو    الی؛ توپر2007،  لسونیو ا  دی)بو
شد. دیل   یشبکه داده معرف  کیو   یشبکه شخص  کیشبکه اسناد،    کی،  در واقع  .شناخته شد  هی اول  هایبه عنوان وب یک از شبکه

 هایکه به عنوان شبکه  2کرد. وب    یانداز و نوشتن راه   نشبکه خواند  کی( را به عنوان  2( شبکه نسل دوم )وب  2004دافرتی )
م  زین  یاجتماع برا  شود،یشناخته  را  رسانه  یدینسل جد  یریگشکل  یراه  نام شبکه  دیجد  هایاز  کرد  یاجتماع  هایبه   هموار 

 .(2018 و همکاران، نیستی)کر
از طر  دهند یم  لیاز کاربران فعال تشک  ای را مجموعه  یاجتماع   یهارسانه آنها  باز  د،یتول  قیکه  انواع   یابیتبادل، مصرف و 

ا  گریکدیبا    یدر بستر وب اجتماع  تالیجید  یمختلف محتوا قابل  یرپذیانعطاف  هارسانه  نیتعامل دارند.   نیدارند. ا  یخاص   تیو 
چندگانه،   تیو با ماه  کنندی م  ل یمکالمه چند به چند تبد  یهاستم یبه چند به س  کیپخش    یها ستمیها، ارتباطات را از سشبکه

 نی(. ا2019 همکاران،)رازاکو و  در هر زمان و از هر مکان با هم ارتباط برقرار کنند سازندیخود، افراد را قادر م زمانیو ب مکانیب
  یبرا  یاجتماع  یهاشود، بلکه شامل تمام رسانهیمحدود نم  ترییو تو  کبوسیمانند ف  یاجتماع  هایشبکه  هایوبگاه   به  هارسانه
اشتراک  د،یتول  لیتسه و  م  دیتول  یمحتوا  یگذارمبادله  کاربران  توسط  اشوندیشده   ها، وبالگ  ها،انجمن  شامل  هارسانه   نی. 

و   ینوشتار  یمحتوا  هایوبگاه  ،ینترنتیا  هایپخش  ،یکیو  ی اجتماع  یگذارنشانک  هایوبگاهشبکه،    هایوبگاه  ها،کروبالگمی
 (. 2012هستند )توپرال و کانور،  رهیو غ یبصر

 پژوهش . پیشینه 1 جدول

 عنوان پژوهش  سال نویسنده 

 خارجی  پیشینه

 2020 الجبوری و همکاران 
  ی و اقتصاد  ی اسی، سی ، اثرات دانشگاهیدانشگاه عراق   انیدانشجو  یشناخت  تی جمع  یرهایمتغ  سهیمقا

 ی اجتماع  یهارسانه یکل  اتتأثیرآنها با  سهیمطالعه را با مقا

 نوجوانان   نیوجود در ب یبرا  یراه  یاجتماع  یهارسانه 2020 مارینو و همکاران 

 بر تعامل کارکنان  یداخل یاجتماع  یهارسانه تأثیر یبررس 2020 ریتامین و همکاران

 ی اجتماع یهادر شبکه یاجتماع  تأثیر یبررس 2019 رازاکو وهمکاران 

 های اجتماعی جنبه روشن رسانه 2018 واگنر و همکاران 

 CCTV NEWS یمورد : مطالعهنیها در چ تحول رسانه  دری اجتماع  یهاعملکرد و نقش رسانه 2016 لو  و هوانگ

 2016 فولتن العوفی و 
علمی در دو    ارتباطاتهای اجتماعی برای  درک و موانع استفاده از ابزارهای شبکه  تأثیربررسی استفاده،  

 دانشگاه در اروپا و خاورمیانه 

 داخلی  پیشینه

 1398 رضاییان 
از  های مختلف، اعم  شناسایی نوگرایی در بین افراد مورد مطالعه، به رابطة آن با میزان مصرف رسانه

 جمعی و اجتماعی 

 دارد های مجازی چـه نقـشی در تحـول هویت ملّی دانشجویان استفاده از شبکه 1397 نوری و همکاران 

 های اجتماعی در رسانه ملی گیری از شبکهتدوین راهبردهای بهره 1396 تقدیری

 دانشجویان علم اطالعات و دانش شناسی های اجتماعی توسط های استفاده از شبکهشناسایی انگیزه 1396 لطفی

 
1. Ajax 
2. RSS 
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 های اجتماعی بومی مدل پذیرش شبکه 1396 احمدوند

 اجتماعی  فرسایش سرمایه بر اجتماعی هایشبکه تأثیر 1395 آهنگری 

 بررسی عوامل مرتبط با استفاده از اینستاگرام در میان دانشجویان 1395 عباسی 

 شناسی پژوهش روش

 . روش تحقیق 1

محسوب   یاکتشاف  یفیاز نوع توص  ازیمورد ن  هایبه دست آوردن داده  یو براساس چگونگ  یاز لحاظ هدف کاربرد  قیتحق  نیروش ا
 . شودیم

 ا هداده  یابزار و روش گردآور . 2

ن  هایداده   یجهت گردآور از مطالعات کتابخانه  یبرا  ازیمورد  م  ایپژوهش  جهت ،  حاضر  قیاستفاده شده است. در تحق  یدانیو 

استفاده شده است و پرسشنامه مورد استفاده در    افتهیساختمه ینظرات کارشناسان و خبرگان از پرسشنامه و مصاحبه ن  آوریجمع

ب  ییپژوهش جهت شناسا  نیا اجتماع   یامصرف رسانه  تیریمد  یراهبردها  نیدر تدو  یو درون  یرونیعوامل  ی داخل   یدر شبکه 

 است.   SWOT کردیبا رو ایپرسشنامه )آپارات(

 ق ی تحق یجامعه و نمونه آمار. 2

که نمونه   هستندرسانه    تیریآپارات و خبرگان و کارشناسان مد  یو کارشناسان شبکه اجتماع   رانیمد  ق،یتحق  نیدر ا  یجامعه آمار
نفر   6حجم نمونه    یکه با توجه به محدود بودن جامعه آمار  شوندیانتخاب م(  ی)گلوله برف  دسترس   براساس روش نمونه در  یآمار

 زانیم ،برخط هایو پلتفرم یاجتماع  هایدر شبکه تی)سابقه فعال شامل یخبرگ یارها یمع یکه دارا ناز کارشناسان و صاحب نظرا
شده در بخش   ییعوامل شناسا  یگذاربه منظور صحه  نیشدن همچن  نییمرتبط( بودند، تع  یعلم  هایتیتخصص و فعال  الت،ی تحص

 مند و در دسترس، استفاده شد.نفر از خبرگان حوزه رسانه به صورت هدف  10از  ،یفاز  یدلف

 ق یتحق ییایو پا ییروا. 2

 پژوهش درونی منطق و زیربنا به این نیست و استوار مشخصی اصول پایایی بر و  اعتبار کیفی هایپژوهش در

شود، پردازد که آیا موضوعی که ادعا می اعتبار به این موضوع می(.  1398گردد )حبیبی،  برمی آن تأویلی و جنبه تفسیریکیفی و  
بررسی کنند   یک دهد که چگونهسؤال پاسخ می( و پایایی به این  22، ص.  1391  زاده،)عباس   طور واقعی بررسی شده است؟   به

گوبا و  است.   دقیق بوده بررسی،  این از شده حاصل هاییافته که قانع کند ار مخاطبان خود یا ها وآزمودنی تواندمی
. قابلیت 1تر شامل  بیان کردند که قابلیت اعتماد، معیاری برای جایگزینی روایی و پایایی است که از چهار مفهوم جزئی  1لینکن 

با توجه به حضور حاضر    پژوهشدر    ،ین راستاادر  .  است  . قابلیت اطمینان تشکیل شده4و    تأیید. قابلیت 3. قابلیت انتقال،  2اعتبار،  
پذیر  ها برای دستیابی واقعی به تجربیاتشان امکانمانی تحقیق مورد بررسی، ارتباط با مصاحبه شوندهمستمر پژوهشگر در محیط ساز

شوندگان  تن از مصاحبه  2  تأییدآمد، مورد    به دستها که به شیوه کدگذاری  است. در راستای اطمینان پذیری، نتایج مصاحبه  بوده
منظور    دواد محترم راهنما و  تبررسی اسها مورد  مطلع قرار گرفت. همچنین صحت کدگذاری به  پژوهشگر خارجی قرار گرفت. 

ها از مقدماتی تا متمرکز و رسیدن به عوامل اصلی، به تفصیل و با جزئیات در بخش  پذیری، مراحل مختلف کدگذاری دادهتأیید
ها مصاحبه شوندگان  این زمینه تمام گفته در  پژوهشگرپذیری، به منظور انتقال  ،های تحقیق توضیح داده شده است. در نهایتیافته
 .بندی آنها در چهار بُعد نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید اقدام نموده استسازی کرده و نسبت به دسته کاست پیادهوکمرا بی
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 کدهای مصاحبهتعیین  استخراج و :مرحله اول

 . کدهای باز مستخرج از متن مصاحبه با خبرگان2جدول

مصاحبه کدهای  ردیف   کدهای مصاحبه  ردیف  

 جذابیت محتوا برای جذب مخاطب  26 آگاهی شما از برند آپارات  1

 های اجتماعی در جذب مخاطب بروز بودن محتوا موجود در رسانه 27 جذابیت برند آپارات  2

 مخاطب آموزش استفاده از منابع اطالعاتی در جذب  28 میزان مراجعه مخاطب/ کاربر به رسانه آپارات  3

 ها در جذب مخاطب معماری اطالعات رسانه 29 ارتباط بین برند آپارات و مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه  4

 نیاز کاربران )محیط( سازگار  5
 های اجتماعی در جذب مخاطب اعتماد به رسانه 30

 های اجتماعی در جذب مخاطب تبلیغات رسانه 31

 )فارسی( در جذب مخاطب  زبان رسانه اجتماعی 32 اجتماعی خارجی های  فیلتر شدن شبکه  6

 پاسخگویی به نیاز اطالعاتی در جذب مخاطب  تأثیر 33 آپارت  تجاری نام 7

 تعاملی بودن رسانه اجتماعی در جذب مخاطب  تأثیر 34 ایران   در آپارت رقبای 8

 جذب مخاطب ( رسانه اجتماعی در user friendly)بودن کاربرپسند  35 آپارات  رقبای وضعیت 9

 توجه به فرهنگ ملی در یک رسانه اجتماعی  36 رسانه  انتخاب  پیشنهاد وضعیت 10

 اعتماد اجتماعی در جذب مخاطب و میزان استفاده از رسانه اجتماعی  37 بندی مطالب در جذب مخاطب دسته 11

 اعتقادات مذهبی مخاطب  38 چینش مطالب در جذب مخاطب  تأثیر 12

 اعتماد اجتماعی در جذب مخاطب  39 های اجتماعی امنیت رسانه تأثیر 13

 اجتماعی مخاطب - پایگاه اقتصادی 40 شفافیت اطالعات در جذب مخاطب  تأثیر 14

 مخاطب ها در جذب دیدگاه خانواده 41 صحت اطالعات بارگذاری شده در جذب مخاطب  15

 های اجتماعی در جذب مخاطب ارزش 42 دقت اطالعات در جذب مخاطب  تأثیر 16

 برقراری ارتباط با کاربران  43 دسترس پذیر بودن اطالعات  17

 تولید محتوا با کاربران 44 تنوع اطالعاتی در جذب مخاطب  18

 از تعامل با رسانه آپارات  45 موارد فنی در جذب مخاطب  19

 46 پردازش اطالعات در جذب مخاطب سرعت  20
   دایرکت، ذخیره کردن، کامنت و   ، گذاری یک، اشتراک ال مشارکت در  

 های آپارت ر هر اشتراک پست ... د 

 خالقیت در برقراری تعامل در جذب مخاطب  47 ها در جستجوگر شبکه آپاراتجستجو کلیدواژه 21

 جستجو و بازیابی اطالعات صحیح و دقیق  48 قوانین و مقررات وضع شده در جذب مخاطب  22

 های اجتماعی در شکل گیری و تقویت اجتماع رسانه 49 حفظ و صیانت از حریم خصوصی در جذب مخاطب  23

 های اجتماعی در تقویت روابط اجتماعی رسانه 50 احترام به حقوق ناشر در جذب مخاطب  24

   نظرسنجی از طریق دلفی فازی مرحله دوم:

است که در این خصوص    ایران  در داخلی پرکاربر های شبکه ایمصرف رسانهتعیین راهبردهای مشخص در راستای    به منظور 
گذاری بر عوامل به منظور صحه  ، پژوهشگرعامل مصاحبه گردید. سپس  50های مختلفی به عمل آمد و منتج به شناسایی  مصاحبه

گذاری و غربالگری کدهای به دست آمده،  شناسایی شده، از روش دلفی فازی و نظرسنجی از خبرگان بهره گرفت. به منظور صحه
تایج حاصل از بررسی سازی قرار گرفت. نبا استفاده از پرسشنامه به روش دلفی فازی، نظرات خبرگان مورد تجزیه و تحلیل و نهایی 

 آمده است.  3جدول  نظرسنجی درنامه مرحله نخست های پرسشپاسخ
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 نظرسنجی  نخست مرحله  پاسخ شمارش نتایج. 3 جدول

 هامؤلفه ردیف 
 میزان اهمیت 

 زیاد خیلی زیاد متوسط  کم  کم خیلی
 4 4 1 0 1 آگاهی شما از برند آپارات  1

 4 4 1 0 1 جذابیت برند آپارات  2

 4 2 0 2 0 میزان مراجعه مخاطب/ کاربر به رسانه آپارات  3

 4 4 2 2 0 ارتباط بین برند آپارات و مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه  4

 4 4 2 2 0 نیاز کاربران )محیط( سازگار  5

 3 3 4 3 0 ای های ماهواره توان جایگزین شدن رسانه داخلی به جای استفاده از شبکه  6

 3 3 3 2 1 های اجتماعی خارجی فیلتر شدن شبکه  7

 5 4 2 1 0 آپارت  تجاری نام 8

 4 1 2 6 0 ایران   در آپارت رقبای 9

 4 4 2 2 0 آپارات  رقبای وضعیت 10

 4 4 2 2 0 رسانه  انتخاب  پیشنهاد وضعیت 11

 3 2 4 3 0 بندی مطالب در جذب مخاطب دسته 12

 3 2 1 2 0 چینش مطالب در جذب مخاطب  تأثیر 13

 1 3 3 4 0 های اجتماعی امنیت رسانه تأثیر 14

 2 4 3 2 0 شفافیت اطالعات در جذب مخاطب  تأثیر 15

 4 1 4 2 0 صحت اطالعات بارگذاری شده در جذب مخاطب  16

 2 4 3 4 1 دقت اطالعات در جذب مخاطب  تأثیر 17

 2 3 4 2 0 دسترس پذیر بودن اطالعات  18

 5 3 4 0 0 تنوع اطالعاتی در جذب مخاطب  19

 1 1 3 6 0 موارد فنی در جذب مخاطب  20

 2 3 6 3 0 سرعت پردازش اطالعات در جذب مخاطب  21

 2 3 1 1 3 ها در جستجوگر شبکه آپاراتجستجو کلیدواژه 22

 8 2 1 2 1 قوانین و مقررات وضع شده در جذب مخاطب  23

 2 4 3 2 2 حفظ و صیانت از حریم خصوصی در جذب مخاطب  24

 2 4 5 2 0 احترام به حقوق ناشر در جذب مخاطب  25

 3 6 3 1 0 جذابیت محتوا برای جذب مخاطب  26

 3 4 2 2 0 های اجتماعی در جذب مخاطب بروز بودن محتوا موجود در رسانه 27

 2 3 6 1 1 آموزش استفاده از منابع اطالعاتی در جذب مخاطب  28

 2 2 3 3 0 ها در جذب مخاطب معماری اطالعات رسانه 29

 1 4 4 1 0 اجتماعی در جذب مخاطب های اعتماد به رسانه 30

 5 5 2 2 0 های اجتماعی در جذب مخاطب تبلیغات رسانه 31

 5 4 2 1 0 )فارسی( در جذب مخاطب  زبان رسانه اجتماعی 32

 4 1 2 6 0 پاسخگویی به نیاز اطالعاتی در جذب مخاطب  تأثیر 33

 4 4 2 2 0 تعاملی بودن رسانه اجتماعی در جذب مخاطب  تأثیر 34

 4 4 2 2 0 رسانه اجتماعی در جذب مخاطب ( user friendly)بودن کاربرپسند  35

 3 2 4 3 0 توجه به فرهنگ ملی در یک رسانه اجتماعی  36

 3 2 1 2 0 اعتماد اجتماعی در جذب مخاطب و میزان استفاده از رسانه اجتماعی  37

 1 3 3 4 0 اعتقادات مذهبی مخاطب  38

 2 4 3 2 0 اعتماد اجتماعی در جذب مخاطب  39

 4 1 4 2 0 اجتماعی مخاطب - پایگاه اقتصادی 40

 2 4 3 4 1 ها در جذب مخاطب دیدگاه خانواده 41

 2 3 4 2 0 های اجتماعی در جذب مخاطب ارزش 42
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 5 3 4 0 0 برقراری ارتباط با کاربران  43

 1 1 3 6 0 تولید محتوا با کاربران 44

 2 3 6 3 0 از تعامل با رسانه آپارات  45

46 
در هر   …کامنت و   ، ، ذخیره کردن گذاری، دایرکت یک، اشتراک ال مشارکت در  

 های آپارت اشتراک پست 
3 1 1 3 2 

 8 2 1 2 1 خالقیت در برقراری تعامل در جذب مخاطب  47

 2 4 3 2 2 اطالعات صحیح و دقیق جستجو و بازیابی  48

 2 4 5 2 0 گیری و تقویت اجتماع های اجتماعی در شکلرسانه 49

 3 6 3 1 0 های اجتماعی در تقویت روابط اجتماعی رسانه 50

نتایج موجود در    ی میانگینیزدافازی همچنین و  فازی میانگین آوردن به دست برای   شده  معرفی  روش از جدول،براساس 
ت در جدول میانگین نظرات خبرگان در مرحله نخست را نشان  محاسبا نتایج خالصه،  4ول  است. جد شده استفاده بوجادزیف توسط

 دهد. می

 های خبرگان حاصل از نظرسنجی نخست . میانگین دیدگاه4 جدول

 میانگین فازی  معیارهای پیشنهادی  ردیف 

میانگین پس  

از فازی 

 زدایی

) برند آپارات آگاهی شما از  1 53/0 , 75/0 , 90/0 ) 74/0 

) جذابیت برند آپارات  2 53/0 , 75/0 , 90/0 ) 74/0 

) میزان مراجعه مخاطب/ کاربر به رسانه آپارات  3 50/0 , 75/0 , 88/0 ) 73/0 

) ارتباط بین برند آپارات و مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه  4 46/0 , 71/0 , 88/0 ) 70/0 

) سازگار نیاز کاربران )محیط(   5 46/0 , 71/0 , 88/0 ) 70/0 

) ای های ماهواره توان جایگزین شدن رسانه داخلی به جای استفاده از شبکه  6 37/0 , 62/0 , 83/0 ) 61/0 

) های اجتماعی خارجی فیلتر شدن شبکه  7 37/0 , 60/0 , 79/0 ) 59/0 

) آپارت  تجاری نام 8 52/0 , 77/0 , 92/0 ) 75/0 

) ایران   در آپارت رقبای 9 31/0 , 56/0 , 73/0 ) 55/0 

) آپارات  رقبای وضعیت 10 46/0 , 71/0 , 88/0 ) 70/0 

) رسانه  انتخاب  پیشنهاد وضعیت 11 46/0 , 71/0 , 88/0 ) 70/0 

) بندی مطالب در جذب مخاطب دسته 12 35/0 , 60/0 , 59/0 ) 59/0 

) چینش مطالب در جذب مخاطب  تأثیر 13 44/0 , 69/0 , 84/0 ) 67/0 

) های اجتماعی امنیت رسانه تأثیر 14 27/0 , 52/0 , 75/0 ) 52/0 

) شفافیت اطالعات در جذب مخاطب  تأثیر 15 37/0 , 64/0 , 84/0 ) 63/0 

) صحت اطالعات بارگذاری شده در جذب مخاطب  16 41/0 , 66/0 , 82/0 ) 65/0 

) دقت اطالعات در جذب مخاطب  تأثیر 17 30/0 , 54/0 , 75/0 ) 54/0 

) اطالعات دسترس پذیر بودن  18 36/0 , 61/0 , 82/0 ) 60/0 

) تنوع اطالعاتی در جذب مخاطب  19 52/0 , 77/0 , 92/0 ) 75/0 

) موارد فنی در جذب مخاطب  20 18/0 , 43/0 , 66/0 ) 43/0 

) سرعت پردازش اطالعات در جذب مخاطب  21 32/0 , 57/0 , 86/0 ) 58/0 

) ها در جستجوگر شبکه آپاراتجستجو کلیدواژه 22 33/0 , 50/0 , 70/0 ) 51/0 

) قوانین و مقررات وضع شده در جذب مخاطب  23 52/0 , 75/0 , 86/0 ) 73/0 

) حفظ و صیانت از حریم خصوصی در جذب مخاطب  24 33/0 , 54/0 , 75/0 ) 54/0 

) احترام به حقوق ناشر در جذب مخاطب  25 37/0 , 62/0 , 83/0 ) 61/0 

) جذابیت محتوا برای جذب مخاطب  26 46/0 , 71/0 , 90/0 ) 70/0 
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 میانگین فازی  معیارهای پیشنهادی  ردیف 

میانگین پس  

از فازی 

 زدایی

) های اجتماعی در جذب مخاطب بروز بودن محتوا موجود در رسانه 27 43/0 , 68/0 , 86/0 ) 67/0 

) آموزش استفاده از منابع اطالعاتی در جذب مخاطب  28 35/0 , 58/0 , 79/0 ) 58/0 

) ها در جذب مخاطب معماری اطالعات رسانه 29 33/0 , 58/0 , 78/0 ) 57/0 

) مخاطب های اجتماعی در جذب اعتماد به رسانه 30 38/0 , 63/0 , 85/0 ) 63/0 

) های اجتماعی در جذب مخاطب تبلیغات رسانه 31 52/0 , 79/0 , 96/0 ) 77/0 

) زبان رسانه اجتماعی)فارسی( در جذب مخاطب  32 27/0 , 48/0 , 69/0 ) 48/0 

) پاسخگویی به نیاز اطالعاتی در جذب مخاطب  تأثیر 33 30/0 , 53/0 , 75/0 ) 53/0 

) تعاملی بودن رسانه اجتماعی در جذب مخاطب  تأثیر 34 25/0 , 50/0 , 73/0 ) 50/0 

) رسانه اجتماعی در جذب مخاطب ( user friendlyکاربرپسند بودن ) 35 50/0 , 75/0 , 88/0 ) 73/0 

) توجه به فرهنگ ملی در یک رسانه اجتماعی  36 46/0 , 71/0 , 88/0 ) 70/0 

) استفاده از رسانه اجتماعی اعتماد اجتماعی در جذب مخاطب و میزان  37 46/0 , 71/0 , 88/0 ) 70/0 

) اعتقادات مذهبی مخاطب  38 37/0 , 62/0 , 83/0 ) 61/0 

) اعتماد اجتماعی در جذب مخاطب  39 37/0 , 60/0 , 79/0 ) 59/0 

) اجتماعی مخاطب - پایگاه اقتصادی 40 52/0 , 77/0 , 92/0 ) 75/0 

) ها در جذب مخاطب دیدگاه خانواده 41 31/0 , 56/0 , 73/0 ) 55/0 

) های اجتماعی در جذب مخاطب ارزش 42 46/0 , 71/0 , 88/0 ) 70/0 

) برقراری ارتباط با کاربران  43 46/0 , 71/0 , 88/0 ) 70/0 

) تولید محتوا با کاربران 44 35/0 , 60/0 , 59/0 ) 59/0 

) از تعامل با رسانه آپارات  45 44/0 , 69/0 , 84/0 ) 67/0 

46 
و اشتراک   ، یک ال مشارکت در   کامنت  کردن،  ذخیره  دایرکت،  در   …گذاری، 

 های آپارت هر اشتراک پست 
( 27/0 , 52/0 , 75/0 ) 52/0 

) خالقیت در برقراری تعامل در جذب مخاطب  47 37/0 , 64/0 , 84/0 ) 63/0 

) جستجو و بازیابی اطالعات صحیح و دقیق  48 41/0 , 66/0 , 82/0 ) 65/0 

) اجتماع های اجتماعی در شکل گیری و تقویت  رسانه 49 30/0 , 54/0 , 75/0 ) 54/0 

) های اجتماعی در تقویت روابط اجتماعی رسانه 50 36/0 , 61/0 , 82/0 ) 60/0 

 . است  پژوهش یمفهوم مدل هایمؤلف از با هرکدام خبرگان موافقت شدت ۀدهندنشان ، 5 آمده در جدول به دست اختالف

 . اختالف مراحل اول و دوم دلفی5 جدول

 مرحله دوم  مرحله اول  هالفهؤم ردیف 

اختالف  

مرحله  

 اول و دوم 

74/0 آگاهی شما از برند آپارات  1  79/0  05/0  

74/0 جذابیت برند آپارات  2  79/0  05/0  

73/0 میزان مراجعه مخاطب/ کاربر به رسانه آپارات  3  77/0  04/0  

70/0 ارتباط بین برند آپارات و مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه  4  70/0  0 

70/0 نیاز کاربران )محیط( سازگار  5  70/0  0 

61/0 ای های ماهواره توان جایگزین شدن رسانه داخلی به جای استفاده از شبکه  6  65/0  04/0  

59/0 های اجتماعی خارجی فیلتر شدن شبکه  7  58/0  - 01/0  

75/0 آپارت  تجاری نام 8  81/0  06/0  

55/0 ایران   در آپارت رقبای 9  37/0  18/0 -  

7/0 آپارات  رقبای وضعیت 10  76/0  06/0  

7/0 رسانه  انتخاب  پیشنهاد وضعیت 11  76/0  06/0  
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 مرحله دوم  مرحله اول  هالفهؤم ردیف 

اختالف  

مرحله  

 اول و دوم 

59/0 بندی مطالب در جذب مخاطب دسته 12  62/0  03/0  

67/0 چینش مطالب در جذب مخاطب  تأثیر 13  43/0  24/0 -  

52/0 های اجتماعی امنیت رسانه تأثیر 14  55/0  03/0  

63/0 شفافیت اطالعات در جذب مخاطب  تأثیر 15  64/0  01/0  

65/0 صحت اطالعات بارگذاری شده در جذب مخاطب  16  67/0  02/0  

54/0 دقت اطالعات در جذب مخاطب  تأثیر 17  59/0  05/0  

60/0 دسترس پذیر بودن اطالعات  18  69/0  09/0  

75/0 تنوع اطالعاتی در جذب مخاطب  19  81/0  06/0  

43/0 در جذب مخاطب موارد فنی  20  24/0  19/0 -  

58/0 سرعت پردازش اطالعات در جذب مخاطب  21  64/0  06/0  

51/0 ها در جستجوگر شبکه آپاراتجستجو کلیدواژه 22  28/0  23/0 -  

73/0 قوانین و مقررات وضع شده در جذب مخاطب  23  88/0  15/0  

54/0 حفظ و صیانت از حریم خصوصی در جذب مخاطب  24  39/0  15/0 -  

61/0 احترام به حقوق ناشر در جذب مخاطب  25  63/0  02/0  

70/0 جذابیت محتوا برای جذب مخاطب  26  78/0  08/0  

67/0 های اجتماعی در جذب مخاطب بروز بودن محتوا موجود در رسانه 27  76/0  09/0  

58/0 آموزش استفاده از منابع اطالعاتی در جذب مخاطب  28  60/0  02/0  

57/0 ها در جذب مخاطب معماری اطالعات رسانه 29  63/0  06/0  

63/0 های اجتماعی در جذب مخاطب اعتماد به رسانه 30  63/0  0 

77/0 های اجتماعی در جذب مخاطب تبلیغات رسانه 31  86/0  09/0  

48/0 )فارسی( در جذب مخاطب  زبان رسانه اجتماعی 32  20/0  28/0 -  

7/0 پاسخگویی به نیاز اطالعاتی در جذب مخاطب  تأثیر 33  76/0  06/0  

7/0 تعاملی بودن رسانه اجتماعی در جذب مخاطب  تأثیر 34  76/0  06/0  

59/0 رسانه اجتماعی در جذب مخاطب ( user friendly)بودن کاربرپسند  35  62/0  03/0  

67/0 توجه به فرهنگ ملی در یک رسانه اجتماعی  36  43/0  24/0 -  
 

 ،12  ،11  ،10  ،8  ،7  ،6  ، 5  ،35  ،34  ،33  ،31  ،30  ،29  ،28  ، 27  ،26های شمارهلفهؤم در دهدمی نشان فوق جدول که گونههمان
 از کمتر دوم اول و مراحل در نظراختالف میزان و اندسیده  نظروحدت  به خبره گروه اعضای  25  ،21  ،19  ،18  ،17  ،16  ،15  ،14

کننده این مطلب بیان . گردید متوقف فوق  هایلفهؤم خصوص  در نظرسنجی  در نتیجه،  ؛( بوده0/ 1)  1،2،3،4  کمخیلی آستانه حد
لفه باقی مانده اختالف نظر قابل ؤم  9اند و تنها در  بوده موافق شده اشاره های لفهؤم با همه خبره گروه این نکته است که اعضای

 ای دارند.  مالحظه

 مرحله سوم: فرایند دلفی 

 با همراه و دهش تهیه سوم پرسشنامه مدل، معیارهای  و ها مؤلفه در الزم تغییرات اعمال یند دلفی، ضمنامرحله سوم از فردر  
 رابطه به  توجه با.  گردید ارسال  خبرگان  به  اًخبرگان، مجدد سایر میانگین دیدگاه با  آنها اختالف میزان و  فرد  هر قبلی نظر نقطه

 9برای   سوم و دوم مراحل در خبرگان نظراختالف میزان دهد کهنشان می هاداده شمارش  نتایج فازی ، میانگین6و    5جداول  
به  براساس نتایج    .شودمی متوقف مرحله این در نظرسنجیاست. بنابراین،    (0/ 1کم )   خیلی آستانه حد از کمتر گزینه باقی مانده

 های پرکاربرد در ایران نهایی گردید.  آمده از روش دلفی فازی راهبردهای مصرف داخلی رسانه دست
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 SWOTتشکیل ماتریس  : مرحله چهارم

راهبردهای ی از عوامل درونی و خارجی در راستای  فهرستشونده، بر اساس کدهای تأیید شده،  پس از بررسی پاسخ افراد مصاحبه 
داخلی پرکاربرد، در ادامه ساز و کارهای تدوین راهبردهای اساسی مرتبط با موضوع تحقیق   هایشبکه ایمصرف رسانهمشخص  
یق پرسشنامه  که از طرعملکرد    اثر   میزان اهمیت و میزان   معیار  دو   اساس   بر  داخلی  عوامل  بندیماتریس، اولویت  در این  شود.ارائه می

های  با توجه به پاسخ  .کندمی  کمک(  باال   اولویت  با )  عوامل  تشخیص  در   مدیران  به  شود ومی  تعییندهندگان اخذ گردید،  توسط پاسخ
 . است 6 میانگین میزان اهمیت و میزان اثر عملکردی، ماتریس عوامل داخلی، به صورت جدول  پرسشنامه و محاسبه

 یعوامل داخل  سیماتر. 6 جدول

 
 اثر بر عملکرد  

 کم  متوسط  زیاد

میزان 

اهمیت / 

 حساسیت 

 زیاد

و .  1 داخلی  جدید  مخاطبان  تعداد  افزایش 
 خارجی 

الیک،  .  2 در  مشارکت  میزان  بودن  پایین 
اری، دایرکت، ذخیره کردن،  گذاشتراک
اشتراک پستو...    کامنت های  در هر 
 آپارت 

 چینش مؤثر مطالب بندی مطلوب و دسته. 1
 سازی و افزایش امنیت اطالعات ایمن. 2
میزان در دسترس بودن اطالعات از طریق .  3

 ابزارهای سیّار مانند گوشی همراه 

ضعف در برقراری ارتباط با کاربران  .  1
 از طریق سایر ابزارها 

 ضعف در تولید محتوای مناسب . 2 

 متوسط

 افزایش میزان صحت اطالعات . 1
 مطلوبیت جستجوپذیر بودن اطالعات . 2
 دارا بودن ظرفیت تخصصی منابع انسانی.  3
 وکارهااعتماد بازارها و کسب .4

افزایش صیانت از حریم خصوصی کاربران .  1
 و مخاطبان

 باال بودن میزان بازاردید هر پُست . 2
 دارا بودن موتورهای جستجو قوی. 3

 بندی مطلوب اطالعات طبقه. 1

در  .  2 از  طبقهضعف  کاربران  بندی 
تحصیالت،   جنسیت،  منظر 

 سالیق و... 

 گذاری مناسب برای رقابت فقدان هدف. 1 کم
 ایضعف در امکانات فنی و شبکه. 1 

 ضعف در رفتارشناسی کاربران . 2

و .  1 بیرونی  عوامل  تحلیل  در  ضعف 
تحوالت   با  مطابق  درونی 

 پیرامونی 

بندی احتمال وقوع  شود. در این اولویتتعدادی از تغییرات مهم محیط عمومی و تخصصی شناسایی می  ،7  در ماتریس جدول
بالفعل شدن عوامل شناسایی   احتمال وقوع به معنای درجه  شود.این عوامل و میزان اهمیت هر یک از این عوامل در نظر گرفته می 

میانگین   . با محاسبهاستاز عوامل شناسایی شده نسبت به یکدیگر    اهمیت هر یک  ده و میزان اهمیت به معنای درجهشده در آین
 .نشان داده شده است 7ی در ماتریس عوامل خارجی در جدول میزان اهمیت و اثر احتمالی، هر یک از عوامل خارج

 ی عوامل خارج  سی. ماتر7 جدول

 
 اثر احتمالی

 کم  متوسط  زیاد

میزان 

 اهمیت 

 زیاد

بیشتر  .  1 به شبکهتوجه  عمومی  های افکار 
 اجتماعی 

های اجتماعی در  در دسترس بودن شبکه. 2
 بین آحاد جامعه 

 ایهای چندرسانهپذیری در بین پلتفرمافزایش رقابت. 1

ضعف در روزآمدسازی قوانین و مقررات دولتی در زمینه .  2
 های اجتماعی شبکه

میزان  .  1 بودن  پایین 
به   نسبت  خالقیت 

پیش رو  های  پلتفرم
 در عرصه جهانی 

 متوسط 
 افزایش تعداد جوانان . 1

 گری آحاد جامعه افزایش مطالبه. 2

های  مایل مخاطبان به استفاده از شبکهافزایش میزان ت.  1
 ای اجتماعی چندرسانه

فناوری.  2 واردات  به روز در زمینه شبکهعدم  های های 
 اجتماعی 

 نظارتی افزایش سانسور توسط نهادهای . 3

 ای های رسانهکاهش آزادی. 4
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 کم 

اپیدمی کرونا و گرایش جامعه به استفاده  .  1
 از فضای مجازی برای امورات روزمره 

کلیپ .  2 به  جوانان  گرایش  ها،  افزایش 
 ها و... در فضای مجازی پادکست 

 ای در بین طبقات مختلف جامعه افزایش سواد رسانه. 1

ها بر اساس آداب و رسوم  پلتفرمعدم ممیزی فرهنگی . 2
 ای منطقه

 

به این صورت که پس از اخذ نظرات توسط پرسشنامه، در    .نقاط قوت و ضعف مورد بازنگری مجدد قرار گرفت  8جدول  در  
 . شودگرفت و نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید نهایی شد که در ادامه ارائه می  ای با تیم خبرگی، نظرات مورد بازنگری قرارجلسه

 د ی. نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهد8 جدول

 نقاط ضعف  نقاط قوت 

 افزایش تعداد مخاطبان جدید داخلی و خارجی . 1
 بندی مطلوب و چینش مؤثر مطالب دسته .2
 سازی و افزایش امنیت اطالعات ایمن .3
 افزایش میزان صحت اطالعات  .4
 میزان در دسترس بودن اطالعات از طریق ابزارهای سیّار مانند گوشی همراه  .5
 مطلوبیت جستجوپذیر بودن اطالعات  .6
 افزایش صیانت از حریم خصوصی کاربران و مخاطبان .7
 دارا بودن ظرفیت تخصصی منابع انسانی  .8
 وکارهااعتماد بازارها و کسب .9

 باال بودن میزان بازاردید هر پُست  .10
 دارا بودن موتورهای جستجو قوی  .11

 ضعف در برقراری ارتباط با کاربران از طریق سایر ابزارها  .1
الیک،    .2 در  مشارکت  میزان  بودن  ذخیره  اشتراک پایین  دایرکت،  گذاری، 

 های آپارت در هر اشتراک پست و...    کردن، کامنت 
 ضعف در تولید محتوای مناسب  .3
 بندی کاربران از منظر جنسیت، تحصیالت، سالیق و... ضعف در طبقه .4
 گذاری مناسب برای رقابت فقدان هدف   .5
 ضعف در امکانات فنی و شبکه ای   .6
 ضعف در رفتارشناسی کاربران   .7
 ضعف در تحلیل عوامل بیرونی و درونی مطابق با تحوالت پیرامونی   .8

 تهدید  فرصت 

 های اجتماعی توجه بیشتر افکار عمومی به شبکه. 1
 های اجتماعی در بین آحاد جامعه در دسترس بودن شبکه .2
امورات    .3 برای  مجازی  فضای  از  استفاده  به  جامعه  گرایش  و  کرونا  اپیدمی 

 روزمره 
 افزایش تعداد جوانان  .4
 ها و... در فضای مجازی ها، پادکستافزایش گرایش جوانان به کلیپ .5
 ای در بین طبقات مختلف جامعه افزایش سواد رسانه .6
 ایهای اجتماعی چندرسانهافزایش میزان تمایل مخاطبان به استفاده از شبکه  .7

 ایهای چندرسانهپذیری در بین پلتفرمافزایش رقابت .1
 های اجتماعی ضعف در روزآمدسازی قوانین و مقررات دولتی در زمینه شبکه  .2
 های اجتماعی های به روز در زمینه شبکهعدم واردات فناوری .3
 افزایش سانسور توسط نهادهای نظارتی  .4
 ای ای رسانههکاهش آزادی .5
 ای ها بر اساس آداب و رسوم منطقهعدم ممیزی فرهنگی پلتفرم .6
 های پیش رو در عرصه جهانی پایین بودن میزان خالقیت نسبت به پلتفرم .7

 10های مربوطه، در جدولراهبردها متناسب با مؤلفه  ،9  براساس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شده در جدول
 . است ارائه شده

 ای مصرف رسانه ی. راهبردها9 جدول

 ارائه راهبردها و راهکارها نقاط ضعف شناسایی شده ابعاد 

 فرهنگی 

 ضعف در برقراری ارتباط با کاربران از طریق سایر ابزارها   -
گذاری،  اشتراکپایین بودن میزان مشارکت در الیک،    -

کامنت کردن،  ذخیره  د  دایرکت،  اشتراک  و...  هر  ر 
 های آپارت پست

 ضعف در تولید محتوای مناسب  -
بندی کاربران از منظر جنسیت، تحصیالت،  ضعف در طبقه
 سالیق و... 

موانع،  شود؛  میپیشنهاد    .1 بردن  بین  از  و  ترغیب  و  تشویق  انگیزه،  افزایش  منظور  به 
ی  سازی و تشویق جامعه به استفاده از ابزارهای سیّار از طریق اقدامات فرهنگ گفتمان

گردهمایی پورتالمانند  شبکهها،  سازمانی،  و  داخلی  پاداش،  های  اجتماعی،  های 
 افزایش حقوق و مزایا و... صورت گیرد. 

راستای کسب آموزش از طریق فعال نمودن شود؛ مشارکت آحاد جامعه در پیشنهاد می.  2
 ارتباطات در دستور کار قرارگیرد. 

سالیق جامعه در دستور  شود ساز و کارهای فرهنگی مناسبی متناسب با  پیشنهاد می.  3
 گیرد. های اجتماعی قرارهای رسانهکار پلتفرم
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 های پیشرو در سطح جهانی صورت گیرد. شود الگوبرداری مناسبی از پلتفرمپیشنهاد می.  4

بین جامعه صورت  سازی مناسبی در راستای برند آپارات در  گفتمان؛  شودپیشنهاد می.  5
 گیرد. 

 فنی

 گذاری مناسب برای رقابت فقدان هدف -
 ضعف در امکانات فنی و شبکه ای -
 افزایش تعداد مخاطبان جدید داخلی و خارجی  -
 دارا بودن موتورهای جستجو قوی -

های اجتماعی اقدامات  سازی نرم افزاری مناسب شبکهنسبت به بهینه  ؛شودپیشنهاد می.  1
 صورت گیرد. مؤثری 

 ای بروزرسانی شود. مند و دورهشود؛ تمامی محتوا به صورت هدفپیشنهاد می. 2

گیری  شود؛ متناسب با شرایط ویژه کرونا، اقدامات مؤثری در راستای ارتباطپیشنهاد می.  3
 هنگام صورت گیرد. هب

 سازی الگوبرداری شود. اجتماعیافزارهای پیشتاز در زمینه  شود؛ از نرمپیشنهاد می. 4

 ساختاری 

 ضعف در رفتارشناسی کاربران  -
با   - مطابق  درونی  و  بیرونی  عوامل  تحلیل  در  ضعف 

 تحوالت پیرامونی 
 سازی و افزایش امنیت اطالعات ایمن -
 افزایش میزان صحت اطالعات  -
 وکارهااعتماد بازارها و کسب -

اجتماعی نمودن و ایجاد حس اجتماع اقدامات مؤثری صورت  شود؛ نسبت به  پیشنهاد می.  1
 گیرد. 

یکپارچه در تمامی سطوح  پیشنهاد می.  2 ارتباطات به صورت  از لحاظ ساختاری،  شود؛ 
 برقرار شود. 

ای و مقطعی صورت  شود؛ به منظور پایش و کنترل مؤثر، ارزشیابی دورهپیشنهاد می.  3
 گیرد. 

 بازخوردهای بهنگام به منظور پیشرفت مؤثر از کاربران صورت گیرد.  ؛شودپیشنهاد می. 4

 آموزشی
 های آموزشی ضعف در برگزاری دوره -
 سازی معلمان و کادر آموزشیضعف در توجیه -
 

می.  1 توجیهپیشنهاد  به  شود؛  آپارات  متخصصان  آموزش  و  با  سازی  آشنایی  منظور 
 گیرد. دستور کار قرارهای اجتماعی در کارکردهای رسانه

می.  2 کمیتهپیشنهاد  به  شود؛  با    ارزیابی  مواجهه  در  متخصصان  ضعف  بررسی  منظور 
 ابزارهای سیار ایجاد شود.

 حقوقی 

 ضعف در تدوین اسناد الزام آور  -
های حقوقی مؤثر در حفظ  ضعف در تدوین دستورالعمل -

 مالکیت معنوی 
 افزایش صیانت از حریم خصوصی کاربران و مخاطبان -

می.  1 ایمنشود؛  پیشنهاد  منظور  به  مناسب  کارهای  و  و  ساز  کاربران  اطالعات  سازی 
 نحوهی توجیه کارشناسان آپارات نسبت به ارزش اطالعات ایجاد شود. 

بازدارنده در حفظ اطالعات شخصی و محرمانه به عنوان یک عامل  شود؛  پیشنهاد می.  2
توسط فرصت طلبان در دستور کار    وءبرداری سدرز و اشاعه اطالعات شخصی و بهره

 قرار گیرد. 

 گیریث و نتیجه بح

مؤثر بر مصرف    یراهبرد  تیریاست که منتج به مد  هاییابعاد و مؤلفه  ییاز شناسا  یحاک  یصورت کل  پژوهش به  نیا  هایافتهی
  ق یحاضر که از طر  قیدر تحق  یدان یو م  ای. بر اساس مطالعات کتابخانهشودیم  رانیپرکاربرد در ا  یاجتماع   هایدر شبکه  ایرسانه

 لیبدی آمد، نشان از نقش ب  به دست  یاجتماع  هایاز خبرگان فعال در عرصه شبکه  یو نظرسنج  حبهمقاالت مرتبط با موضوع و مصا
و... آحاد جامعه و کاربران به سمت موضوعات و    بیترغ  ج،ییته  ،یراهبر  ت،یهداآپارات در    رینظ  هاییو پلتفرم  یاجتماع   هایشبکه

اجتماع  یدادها یرو مصاحبه  یمختلف  اساس  بر  جذاب  هاییاست.  که  شد  مشخص  گرفت،  خبرگان صورت  با    ی هاپلتفرم   تیکه 
تناسب  ،ی اجتماع با سال  یسازنحوه  آپارات  پلتفرم  یابیدست  ریمس  تواندیم  یاجتماع   قیپلتفرم  را   نبی  در  هابه جذب  آحاد جامعه 

 تیریمد  یراهبرد  تیریبر مد  ر ابعاد و عوامل مؤث  ییکه همانا شناسا  قیتحق  یمقاله، با توجه به هدف اصل  نی. در ادینما  لیتسه
به    قیاز طر  پژوهشگر  ،استبه طور مشخص آپارات    رانیپرکاربرد در ا  یاجتماع  هایدر شبکه  ایمؤثر بر مصرف رسانه   یراهبرد

بر اساس   گذاریو صحه SWOT کیاستراتژ کردیمطابق با رو یو درون  یرونی نسبت استخراج عوامل ب یو کمّ  یف یروش ک یریکارگ
شد و   ییشناسا  ایرسانه  دی ، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدSWOT  کردیرو  قیاز طر  ،راستا  نی اقدام نمود. در ا   یفاز  یروش دلف

به   جیشدند. بر اساس نتا  گذاریشده صحه  ییعوامل شناسا  ، یاجتماع  هایاز خبرگان رسانه و شبکه  ینظرسنج   قیسپس از طر
مطلوب   بندیدسته .2  ،یو خارج یداخل  دیتعداد مخاطبان جد  شیافزا. 1 ملشا هامؤلفه  نیآمده، در بخش نقاط قوت، مهمتر دست
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ارتباط    یضعف در برقرار  .1نقاط ضعف شامل    هایمؤلفه   نی، مهمتراطالعات  تیامن  شیو افزا  یساز منیا  .3مؤثر مطالب،    نشیو چ
  در …  کردن، کامنت و    رهیذخ  رکت،یدا  ،یگذاراشتراک  ک،ی مشارکت در ال  زانی بودن م  ن ییپا  .2ابزارها،    ریسا  قیبا کاربران از طر

  ی افکار عموم  شتر بی  توجه  .1  شامل  هافرصت  ایههمؤلف  نیمهمتر  .مناسب  یمحتوا  دیضعف در تول  .3آپارت،    هایپست  اشتراک  هر
استفاده از    هجامعه ب  شیکرونا و گرا  یدمیاپ  .3آحاد جامعه،    نیدر ب  یاجتماع   هایدر دسترس بودن شبکه  .2  ،یاجتماع   هایبه شبکه

  ، ایچندرسانه  یهاپلتفرم  نیدر ب  یرپذیرقابت  شیافزا  .1شامل    داتیتهد  هایمؤلفه   نیامورات روزمره و مهمتر  یبرا  یمجاز   یفضا
روزآمدساز   .2 در  دولت  نیقوان  یضعف  مقررات  زم  یو  فناور  .3  ،یاجتماع  هایشبکه   نهیدر  واردات  زم  یها یعدم  در  روز    نه یبه 

   .شودیم یعاجتما هایشبکه
آحاد جامعه از    نیدر ب  زهیانگ  جادیعوامل مؤثر بر ا  یی( در شناسا1395)  طاهرزاده و همکاران  قیآمده با تحق  به دست  جینتا

با تحق  یاجتماع  هایرسانه  قیطر احمد   یدام  قیو  بررس1396)ی  و  پ  دادهایقواعد رو  ی( در  رفتار کاربران در   ینیب  شیو نحوه 
  و نورافزا   یمعتمد   قیآمده در تحق به دست  جینقاط قوت و ضعف با نتا  ییدر نوع شناسا  نیهمچناست.    همسو  یاجتماع   هایشبکه

در نظر گرفته شده و    یمارآ  از منظر جامعه و نمونه   یاجتماع  هایدر شبکه   انیرفتار مشتر  یشناس( در نوع 1390)ی  ( و علو1396)
دارا   به دست  ی مدل مفهوم ناه  یآمده  نتااست  ییمسوافتراق و  نتا  دستبه    جی .  با  ( در 2019)  دیدراس و خال  قاتیتحق  جیآمده 

و  است    ناهمسو  یآمار  هایاستفاده از روش   نحوه   و  هاپلتفرم یو نحوه طراح  یاجتماع   یهااحساس در رسانه  لیو تحل  یرفتارشناس
شده،   ییشناسا هایفرصت. در بخش  است عوامل همسو ییشناسا رد یفیک های( از منظر استفاده از روش 2013) گریدر قیبا تحق

عوامل مؤثر بر    ییموجود در شناسا  های( از منظر فرصت2016)  می( و سول2017)  و همکاران  ناردیما  قیآمده با تحق  به دست  جینتا
 جینتا  ،ی اجتماع  هایدر رسانه  دزایتهد هایفه. در بخش مؤلاست  ییهمسو یدارا  یاجتماع  هایدر رسانه  انیحضور کاربران و مشتر

 ی و راهبر  تیبه منظور هدا  ییاجرا  یو راهبردها   هااستی( از منظر نحوه ارائه س2016)   کو و همکاران  قیتحق  جیآمده با نتا  دستبه  
 . یی استهمسو  یدارا یاجتماع  هایمؤثر در رسانه

 )راهبردها و راهکارها(  یکاربرد هایشنهادیپ

  های توسعه پلتفرم  یدر راستا  ییاجرا  یراهبردها و راهکارها   د،یآمده از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهد  به دست  جیبراساس نتا

 :است لیبه شرح ذ یداخل

 ار یّس  یجامعه به استفاده از ابزارها  قیو تشو  سازیبردن موانع، گفتمان  نیو از ب  بیو ترغ  قی تشو  زه،یانگ  شیمنظور افزا  به.  1
حقوق و  شیپاداش، افزا ،یاجتماع  هایشبکه ،یو سازمان یداخل  هایپورتال ها،ییمانند گردهما یاقدامات فرهنگ  قیاز طر

 رد؛ یگ تو... صور ایمزا
 د؛ریفعال نمودن ارتباطات در دستور کار قرار گ قیکسب آموزش از طر ی مشارکت آحاد جامعه در راستا. 2
کارشناسان آپارات نسبت به ارزش اطالعات   هیتوج  یاطالعات کاربران و نحوه  یساز منیمناسب به منظور ا  یوکارهاساز .  3

 ؛شود جادیا

توسط وء  س  یبردارو بهره  یعامل بازدارنده در درز و اشاعه اطالعات شخص   کیو محرمانه به عنوان    یحفظ اطالعات شخص .  4
 رد؛یطلبان در دستور کار قرار گفرصت

 شود.  جادیا یداخل هایضعف متخصصان در مواجهه با پلتفرم یبه منظور بررس یاب یارز تهیکم. 5

 سپاسگزاری

پژوهش محترم  معاونت  تحقیقات  یاز  و  علوم  واحد  اسالمی  آزاد  تهراندانشگاه  حما  ،  خاطر  حاضر از    یمعنو  تیبه  پژوهش 

 .شودیم یسپاسگزار
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